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 اهنگ عشق

 ....انکه واقعی باشد شرطزیباست به  تندوست داش

 :رمان شروع

 !ی که اینقدر نحس و بیشعوریرتو روحت مهسا! الهی بمی

و زمان داره بال میاد  میرناز وقت از خواب بیدار شدم از ز

 !نمیدونم مشکل از منه یا اینا

نیستم و  یهم دست و پاچلفتم اصال رمن که راه خودم رو می واال

 .... مدامم پام توی هم نمیپیچه

مانتو شلواری که تازه دیروز خریده بودم رو میپوشم و ارایش 

 ...میشم تنون رفرمالیمی هم میکنم و اماده بی

 یم که خونه سوت و کور اعالم میکنه تنهام چون ابجرمییین پا

 ه و مادر پدر گرام همسرکار بزرگه که 

حال اونم از  عشق و تنگذشته دو در کردن و رفق سنوات طب

 ....نوع مرغ عشق

چون حوصله صبحانه خوردن رو نداشتم فقط یک عدد لیوان 

 خوردم اونم واسه اینکه وسط راه رشی

ون و رم بیزن یع از خونه مسریغش نکنم، امان از سابقه! ...

 خودم هستم و دارم از هوایواال توی حال و اح

زاینده های کارخانه ها و اتومبیلها میباشد که شامل فر نظی یب
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 و نمیدونم از شانس مبرمی نهایت استفاده را 

؟ پیکان جوانان یت رد میشه اونم چسرعبا  ینخوشکلم یه ماش

 اب گند و کثافت تو ی، هرچیرنگ نارنج

گازش وگرفت و رفت  ا پای منوسر تکوچه جمع شده رو پاشید 

 بدمکه چهارتا فحشش  نایستاد ی... حت

 ...اطیشسقا یندلم خنک بشه که الهی تصادف کنه با اون ماش

اینقدر بوی گند میدادم که مجبور شدم برگردم خونه و لباسای 

خونه زنگ اژانس  خوشکل بو گندو مو عوض کنم و از همون

 .زدم و راهی دانشگاه شدم

 ییاره مردم دنیا دنیا شانس دارن یه روز خواستم با اون مانتو نو

ان که با پیکان جوان اشنا بشم ییکی از خرپوال باه بودم که خرید

 ...منو با اب یکی کرد و بعد فهمیدم که نیتم درست نبوده

دانشگاه به مهسا زنگ زدم ببینم کجاست که طبق  رسیدم وقت 

 معمول اشغال بود و گوش یکی رو مفت

راست به سمت کالس  کرده واسه حرف زدن ، پس یک پیدا

بچه خوب جزوم و بازکرده  نشستم و مثل یه رفتم و ردیف اخر

بلکه فرچ بشه و  نوشتنکردم نکات مهم رو روی برگه  شروعو 

کته و ن نوشتنصورت اپن بوک امتحان بدم ...توی بهر  بتونم به

 برداری بودم که یکدفعه با صورت رفتم تو برگه،
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م رو بلند کردم که مهسا رو دیدم که نیشش تا بناگوشش بازه، سر

 ش کردم وگفتم: نیشتو ببند ابلهروتر

 ...دستت بشکنه الهی ...زدی گردنم و رگ به رگ شد...

ه ک اونجاییدندونش معلوم بود و از  نگینکه  مهسا دوباره خندید

 نسبت به رفیق شفیق دوست داشتنیم

ارادت داشتم اون گیس های خوشکلی که توی صورتش ریخته 

 م که صدای جیغشکشید بود رو گرفتم

گیر ه که پاش رشد و اومد که دوباره گردنم رو هدف بگیبلند 

ه تنها من که همه بچ ه و ایندفعه نهفتامیمیکنه به پایه صندلی و 

سر یکی از بچه های  رکه امی میرنهای کالس از خنده ریسه 

 نیونممیمی پت و مت  عینگرم شما دوتا  کالس گفت: شانا دمت

 .می کنینو موجبات شادی مارو فراهم 

مهسا هم بلند میشه و در کمال خونسردی رو صندلیش میشینه و 

توی باب اسفنج خودت و  میگه: تو هم درست مثل اقای هشت پا

 ... می کنینخود هر اش 

بسته و توی افق محو میشه و  رکه نیش امی و اینگونه میشود

 !!!میگیرهبوک رو  فرما میشه و امتحان اپن تشریفاستاد هم 

 ببرههزار التماس اویزون مهسا شدم که منو خسته و مونده با 

شیش و هشتیش  خونه و اونم با هزار ادا واطوار با اون قیافه
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گذاشت و تا دم در خونمون رسوند هرچیم خواست که سر  منت

 ....بیاد خونمون چی

زیر بار نرفتم و کوچه علی چپ بردمش و اونم حرصش گرفت 

 ...یسادگ همینو رفت به 

 میشم با کانون گرم خانواده رو به رو میشم ووارد خونه که 

 تنبرگشسفر دو نفره  دار میشه که مرغ عشقامون ازخبر شصتم

 د که میا ییو صداسر البته نه اینکه به استقبالم بیان نه از 

که روی نی که درونم وول میخورد و خنده شیطا موجود کرمها

ن در نظر رفتم و بدو لبم بود یواش یواش سمت در اتاق مورد

زدن اومدم در و باز کنم که خودم خیط شدم و نیشم اتوماتیک 

 ...بسته رو به رو شدم  در بسته شد و با

مامان بابام  اخه یکی نیست بگه بهشون منم دل دارم و دل تنگ

میشم اره جون خودم ننم اگه منو نشناسه باید بیاد منو بده نون 

 ... ببرهخشکی 

  پایینتو اتاقم و لباسام و عوض کردم و برگشتم  باال رفتم

خره مامان خانوم بنده با اون هیکل جذابش البته فقط از دید باال

 می کنینبابام که هالک زنشه حتما فکر 

مامانم از این درو دافای ناناسه ... ناناس هست اونم از نوع تپلی 

 و گردالیش با اون لباسای گل گلیش که
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پشت چشمی برام نازک میکنه  بیرون، میاد همی میربابام واسش 

 میدونم واسه اینه که رفتم درو باز کنم که

ه گرفت باشکست مواجهه شدم ولی اینکه اینجوری واسم فیگور

 ییباال جلو سالم بلند می کنمرو نمیدونم، 

 همش می بینیمیدم که بغلم میکنه و میگه: تو من و بابات که 

 !اذیت کنی باید

از واال  بینمیکنم و میگم: منم خوبم شمام که خونیشم باز 

زیادی دارین منم کمی شما  که در سال هرماه سفرهای  اونجایی

یر گشما به دل ن میگیرهرو میبینم اینه که کرمام یکم بازیشون 

... 

ازش جدا میشم و نگاه صورت پر از خشمش میکنم و با حفظ 

 نیشم را تا بناگوشم باز میکنم نیفاصله ایم

میگم: م ام ان ایشاهللا که این سفر پربار بوده و منو صاحب یه  و

 ... باشهی ضرا که خداهم ازتون کنینداداش کاکل زری ب

جیغ مامان که در میاد بابا با اون شلوارکش که برعکس پوشیده 

شده؟  یبه طرفمون میاد و روبه ناناسش میگه: خانومم چ بود

 !؟ترسیدمچرا جیغ زدی 

گام میکنه و دستش و طرفم دراز میکنه و میگه: مامان با خشم ن

گه برگشته به من می ضاراین ورپریده که حیا نداره، علی تقصیر
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 !داداش میخوام

 سربابام یه نگاه به من بعد یه نگاه به مامانم و بعدم دست به 

وش ش جلسروسطشه و پس  تاسش میکشه البته مو داره فقط یکم

ها نیست ولی در حد یه خو ریخته نه اینکه مهندس باشه 

مارکت هست اونم تازگیا زده تو کار هایی اینم به  فروشنده سوپر

بابامم زن ذلیل  خاطر ناناسش خودش روکشته فکرکرده ایده داده

هم بله ...نگاه  نه زن دوست گوش داده و دیگه به این ترتیب ما

مامان و بعد میگه: خب عزیزم اینکه  من میکنه و دوباره نگاه

وردن نداره اگه خب داداش میخواد اشکالش چیه حرص خ

 !جانم؟

 !با تعجب نگاه بابام میکنم که این اشکالش چیه جانمش تو حلقم

نگاه مامانم میکنم که تو افق محو شد خدا به داد بابای بدبختم 

 !بخوابه حال رو کاناپه باید تو ببرسه که ش

 میهیش جیغ مامان بلند میشه: من میگم بیا دعواش کن تو همرا

 ... منو دق بدی ضا ...وای خدا ...تو میخوایرعلی کنی

یک طرفه به هیکل تپلش میده و  یدنبعد گردن میچرخونه وچرخ

میاد و روش و چشماش  فشردنو  پا قطره اشکی که با صد زور

 وضا ترکه جان خودم الکیه میگه: علی ضیبغ برمیگردونه وبا

 !میخوای منو دق بدی
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با دیدن قطره اشک تمساح مامانم کنارش بابای زن ذلیل منم 

 میشینه ،

شده از تعجبم رو میبندم و میدونم من اونجا  خب دیگه دهن باز 

ولی جان خودم هنوز تو کف مامانمم با اون هیکل ...اضافیم

ای رو از  تپلش چه نازی اومد جای شینا خالی که عجب سوژه

 ...دست داد

کردم این دیگه بدتر از توی اتاقم نشسته بودم و با مهسا چت می

 شحداره ف کرده و من ارور داده بود بعد نصف روزی پیله

چرا نزاشتم بیاد خونمون که داداش تحفش  یبارونم میکنه که چ

 االحو  عصبیش کرده کیمیکنه دیگه نمیدونم  اومده داره قار قار

 ... کرده سرایتبه اونم 

 اااامی کنمقطع ی گنویسم: مهسا قراره چرت و پرت ب می

دل  و منه که ادم حسابت کردم دارم بات درد تقصیرجواب میده: 

 ... میکنم تو لیاقت نداری

ویسم: دقیقا لیاقت ندارم حوصله تو و اون داداش چلغوزتم ن می

 ...ندارم اخه این خو با خودشم قهره

جواب میده: داداشم از بس که خوشتیپه همه براش هالکن  سریع

 می کنی بلغور یش چسراونوقت تو پشت 

: جرات می نویسهو بعد دوباره ادامش  ذاره یم عصبانیشکلک 
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 داری جلوی روش بگو

شدنش رو هم دیدم  عصبیم که میرفتیاد اون صورت ترسناکش 

اینو وقت حامله بوده  چند بارم درموردش باخاله بحثمون شد که

یه کاری کرده یا سوزن اشتباهی بهش زدن این اینجوری شده 

... 

و ابادم میخندم که بخوام بیام جلوش  گور جد میکنم: من به تایپ

 شدم ...ولی این رباهاش حرف بزنم مگه از جونم سی

 !!!هکه اینطوری شده واسم هنوز مجهولموضوع داداشت 

 ممشتاقشکلکای خنده به سمتم روانه میکنه و جواب میده: منم 

 ... بدونم

گورتو گم کن میخوام  میشیخب دیگه زیادی داری مزاحمم -

 جان یبرم پیش ابج

م و از اتاق میندازرو روی تخت  گوشیمیام و بیروناز تل 

 خارج میشم و بدون در زدن در اتاق شینا رو باز

جهه موا بیصحنه بس زیبا و دلفری که با می کنممیکنم و داخل 

 ... کفم برید یعنیمیشم 

خنده و میگه: شینا بدون هیچ اخمی نگاهی به قیافم میکنه و می

 ... ی بیا تورنمی

رو دکمه استپ  می کنمهمیشه وقت  لمیام قدم بردارم برم که مث
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 نیفرما تمامی اعضای بدنمم ایست میکنه و هنوز

به مغزم داده نشده که قدم برداشتم نفهمیدم کدوم یکی پام به اون 

 و افتادم شینا غش کردر یکی گی

تو و روبه شیناگفتم: نیشغش خندید و بعدی که لود شدم بلند شدم 

 هوسم میشه ببند اینجوری جلوم میای خب

 ؟ی: دقیقا هوس چزنهشینا دستانش را به پهلو م 

تنش اشاره میکنم بعد پایینش و میگم: باید برم یه باال باابرو به

 ... هن بچه بابام هستم یا تحقیق ازمایش دی ان ای بکنم ببینم من

دم: وای شینا نکنه اینا بدون رو تخت میشینم و ادامه می می کنم

من ناخواسته ام وای میگم  یعنیبرنامه ریزی منو باردارشده 

 ....نییع . من مثل تو نیست رفتارای مامان با

ی فحرفمو خوردم باتعحب نگاهش میکنم که پو باصدای جیغ شینا

و کارات رو مخه این  میکشه و میگه: وای شانا خیلی حرفات

...به خدا اینقدر خستم که نا ندارم ی گچرت و پرتا چیه می

 امروزم شو لباس بوده

اینقدر اینور و اونور رفتم که دیگه نمیکشم توهم اومدی عوض 

 ... و درد میاری مسر بیشتراومدی  کنیاینکه خستگیمو در

من نمیتونم  ببینبلند میشم و ژست ادمای متفکرو میگیم: 

 که میتونه تو این سیخستگیتو در کنم ولی ک
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کمکت کنه مامانه تا از راههای شوهرداری ملتفتت کنه  ینهزم

 ...مامان موندم  ...ولی شینا به خدا تو کف کنینکه کال شوور

مامان داشت  باال از خنده: اره داشتم میومدم میرهشینا غش 

 که گفت داداش میخوای شکایتت و میکرد

 ...بابا هم میخندید

و یاد شلوارک دوباره غش غش خندید و خودمم خندم گرفت 

شیم داداش داربشاید  گفتم: ولی برعکس بابا افتادم و روبه شینا

 !؟یمتعجب میشه: چ

ت خونه اومدم مامان : اخه وقمی ریمو جلو سر  میخندم و اهسته

 بودن بعدم کرمم گرفتن

میخواستم برم یه دفعه درشونو باز کنم نامردا درو قفل کرده 

 بودن

 .دیگه واسشون رو شدهشینا میون خنده میگه: دستت 

دراوردن خودشون میخوان که  اهوم... خب اینا دیگه شورشو -

 !به این خوبدختر بریزم وگرنه من مرض من براشون 

 !شینا: یکی تو خوب یکی شیطون

ی ادخترزبونم رو گاز میگیم و میگم: نفرمایید بانو من از اون 

 ... هالزم گل روزگارم که تو هر خانواده ای یکی مثل من

و روبه سقف به طوریکه مخاطبم  می ریم باال بعد دستانم را
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مادرم حفظ بفرما که  و خداست دعا میکنم: خدایا مرا برای پدر

فرازی پدرم را فراهم باشم تا موجبات شادی خانواده من جمله شا

 ...نامی یاورم ...اله

م ه که منمیرفتشینا میخنده و از شدت خنده به پشت روی تخت 

برمیگردم طرفش و  خودم را روی تخت رها میکنم وکنارش 

شده که مهسا  ی؟ چخبرمیکنم و میگم: تو چه سر  دستم و جک

 !میگیرهبدجور پاچه  میگفت این رئیست

ای کاراموز اومده انگار مهد دخترشینا: وای یادم ننداز یکی از 

 زده بود چنان ییچه طرحا میدونیکودکه ن

قبض روح شد بعدش  دخترهدادکه سر  بیچارهدختر  سردادی 

 فقط به خاطر دخترهگویا  بیرونانداختش 

خود ماهور اومده بوده که اینم با اون داد و فریاد اگه کالش بیفته 

 دیگه پیداش نمیشه و بعد توی شو یکی

هم که پوشیده بود  سیلبا یعنیو  میرفتای ما داشت راه دختراز 

 پاش پیچ دختره نگینپراز پارچه بود و س

..منو . پایینه میرفتمیخوره پاشنه کفشش میشکنه و از استیج 

 ... نخندم بگو نه میتونستم برم کمکش نه میتونستم

بدبخت  دخترههردمون از خنده پخش تخت بودیم که ادامه داد: 

دست داد و بیدادهای  عالوه بر اینکه پاش پیچ خورده بود از
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که پارسا  کرد و صداسر ا اونقدر جماهورم خورد...ماهورم اون

با وجود تموم خرابکاریا طراحیهای ما  اومد با زور بردش ولی

بود و  دخترهکه تن  سیمورد قبول واقع شد مخصوصا اون لبا

 ...افتاد

 ... فک کنم تا مدت ها تو ذهن بمونه

اخم میکنم: این رئیس جانتون اگه کارش خوب نبود باید با اون 

 رد ...منمی مفت راخالق خرکیش می

یدونم چرا ازش خوشم نمیاد زیادی باد بینیه، طلبکاره، نم

 خودخواهه ولی پارسا خوبه ماهه ازش خوشم

تون پارسا باهام خوب بود ولی شرکتمیاد ...اونروزکه اومدم 

 ... مد ازشنیو مماهور خوش

م و ادای ماهور و میندازم و بادی به غبغب میرفتیاد اون روز 

 ... کریمی جای بچه ها نیست خانوم شرکتدرمیارم: 

مرد اندازه خر علی بابا سن داره ولی رای قربونم بری تو پی-

 ... هنوز زن نگرفته ولی خدا به داد زنش برسه

: اونم خوبه فقط یکم اخالقش تنده وگرنه با میگیرهشینا دستم و 

 ... من هیچوقت تندی نکرده

 هف کردم: نکنه بهت عالقه دارشک که چیزیمثل 

شینا بلند میخنده: دیوانه اون منو مثل خواهرش میبینه نه زن 
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 ... مورد عالقش

زدم و با خودم گفتم پاشم برم این خواهر ماهم  فانتزیبازم 

 بخوابه اخه چشماش خمار خواب بود

 ....بیرونش و حرفامم واسه خودم نگه داشتم و رفتم سپردمبو

 شاپ نزدیک کافیاستاد نیومده بود ماهم عالف و بیکار رفتیم 

 دانشگاه، مهسا با عصبانیت گفت: مرده

کله کچلش و بین خوب بنده خدا نمیای خب حداقل اعالم  شور

 ... دانشجو اومد زابراه نشه کنن

 زابراه شدی؟ االنبا تعجب گفتم: اونوقت شما 

که حوصله  اونجاییچشمانش را روی هم تکان میدهد: بله و از 

 ... سعید خونه ندارم میخوام برم پیش

 ... اوه ...خب تو بری اونوقت من اینجا چه غلطی کنم-

 ... مهسا: تو هم بیا همراه من بریم

 !اویزونیون ممیمهسا تو هنوز با اون -

 ... مهسا: اره اخه خیلی دوسم داره دلم نمیاد پرش بدم

 ... ت شدهرچیکار بدبخت کردی که اینطوری اسی-

ودم موندم اینقدر خواستنیم میخنده و میگه: وای خودمم تو کف خ

 ... که همه دوسم دارن

گفتم اون نمیاد واسه قیافه سه در  کیمن  ببینمشکوک میگم: 
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 چیزچهار تو غش و ضعف کنه اون دنبال 

ات باهاش ک بهترهدیگه ایه که حس میکنم اصال به نفعت نیست 

گوش داداشت برسونه  ...من واسه خودت میگم که باد به کنی

خود  گفتنجنازت تو کوچه با اسفالت یکی میشه حال از من 

 !دانی

و ر چیزیو بعد روی گوشیش  میگیرهحالت تفکری به خودش 

 تایپ میکنه، من موندم این میدونه

داداشش بفهمه میکشتش ولی بازم خرگازش گرفته ...بلند میشه 

 و میگه: خب با سعید تمومیدم اینم به

که  اونجاییکه حس ششمت خوب کار میکنه ولی از خاطر تو 

 ... بیکاریم چطوره بریم پیش مهتاب و شینا

با حرص بلند میشم: من عمرا پام و بزارم تو اون خراب شده 

 اصال خوشم نمیاد ازش بازم میدونیداداشت 

 ...زنه یواسه من حرف م

 می کنم جکه نگاش میکنم دارم به سمت در خرو حینیبعدم در 

 برخورد میکنم و پخش چیزیه دفعه به که ی

که ایجاد شد فهمیدم رفتم توی شیشه که  صداییمیشم و با  زمین

 ماشاهللا استقبال زیادیم شد و همه رو

ز شدم ا م که با عجله پاکشید روان شاد کردم ولی اینقدر خجالت
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 در خارج بشم که دوباره هول شدم پام

مصبت و شکر، هدفت از  کرد و از پله افتادم ...ای خدار گی

 بوده خودت هنوز توش یخلقت من چ

مطمئنم که ملت با  چیزنمیگم ولی از یه  هیچموندی من دیگه 

 دیدن قیافه من روحیشون صد درصد

میاد و درحالیکه غش غش میخنده  بیرونشاد میشه...مهسا 

ه یه نگاه ب بیرون میگه: شانا خیلی باحالی ...اخه میخوای بیای

ی حسناحق ف میدونیکه حداقل شیشه مردم نشکنه...جلوت بنداز 

خودت  سربال  بیشترم بیا بریم تا حاال دادی اهش گرفتد

 ...نیوردی

می دهنت و باز  کنینهرهر خندیدم عوض اینکه بیای کمکم -

 ...میخندی حال انگار خودش چه تحفه ایه کنی

اینکه  تالفی خودم رو تکوندم وسوار ماشینش میشم ولی به

 ش محکمسرحواسم رو پرت کرد یه دونه پس 

ا م و بزن یعینکم و م سیبعدم خیلی شیک و مجل می زنمه ضرب

نگام میکنه و پا  حرص انگشتم اشاره میکنم که حرکت کنه با

حرکت میکنه حال مث سگ  سرعتو با ذاره یروی گاز م

 ... ببره ا ولی رو نمیکنم که بدتر لجترسیدم

داداش جانش رسیدیم و من ناخوداگاه  شرکتباتموم ترسا به 
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 دوباره ترس گرفتم ولی سعی کردم مثل مهسا

خانومانه راه برم و رفتار کنم فقط خدا رحم کنه اسکل بازی 

 ... درنیارم وگرنه شینا منو له میکنه

سمت اتاق مهتاب اینا رفتیم در زده و بعد از اجازه ورود داخل 

در حالیکه خم شده  میز رکنار یهشدیم ...مهتاب و شینا ایستاده د

و هردو  برگشتنمیدیدن با سالم ما به سمتمون  چیزیبودن و 

نگاهمون کردن که مهساگفت: اگه میدونستم از  اول متعجب

 اومدنمون اینقدر خوشحال میشدین زودتر میومدم به

 ... خدا هالک این استقبالتونم

 حرفم نزن بشینبیا برو  زنی یمهتاب جلو میاد: زیادی حرف م

 ... کار داریم

 پایینه مهتاب کنارمسر  که مظلوم ایستادم و کننبعد نگاه من می

 !جادو ساکت و مظلوم خوشحال باشم تو وروره یعنیمیاد: 

 ... خدایا من میخوام ساکت باشم اینا تنشون میخاره

مهتاب جون بزار این دهن من بسته بمونه اینقدر تو ژستم فرو -

 دم کردی فقطرفته بودم زدی نابو

 خودمون بمونه بینبگم  یمیخوام یه چ

 : شانا مگه شما دانشگاه نبودی؟میبرهشینا وسط حرفم 

که استاد کچلمون نیومد بعدم حسش  میدونیچرا خواهر گلم فقط -
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 ...نبود بریم خونه اینه که اومدیم اینجا

مهسا: میگم شانا اشتباه کردیم اومدیم بیا برگردیم به یه چشمی 

 !انگار مزاحمی کننمینگاه 

: نگفتبعد مهسا دستم رو گرفت که بریم مهتاب و شینا همزمان 

 بشینین

و اینگونه شد که ماندگار شدیم و فضولی تو بخشهای کاری 

 کارمندا خیلی حال میداد ولی جرات نداشتیم

پامون رو از محدوده ای فراتر بزاریم و به محدوده جناب رئیس 

 بدارخونهبزرگ نزدیک بشیم ...توی ا

که با اومدن پارسا  بودیم و مهسا داشت نسکافه درست میکرد

 کپ کردم و ماگ نسکافه از دستم ول شد و

و شکست با حالت نزاری رو به پارسا کردم و خیلی  زمینافتاد 

 خودم و نگه داشتم تا نزنم زیرگریه،

نمیدونم دقیقا قیافم چ شده بود که پارسا و مهسا هردوتاشون زدن 

 ترسیده داره میلرزهچی گفت: مث  ده و مهسازیر خن

چشم غره ای به مهسا رفتم که پارسا بعد از خندیدن گفت: 

 من کنیننمیدونستم اینقدر ترسناکم ولی باور 

کاری باهاتون ندارم در ضمن خوشامد میگم اینجا رو منور 

 ...کردین
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که  نه از اون حسا میگیرهیه دفعه همه وجودم رو حس خوب 

 عاشق این پارسا بشم نه از اون حسا تزر

ادم بعدم در کمال خونسردی ماگ  سراغکه بعد این لرزیدنا میان 

 مهسا رو برداشتم که چشاش از تو

 روی پا انداختم و در کاسشون درومد و پشت صندلی نشستم و پا

 به خوردن شروعکمال نازو خانومی 

ه پرید اففهمیدن صدا بعد دیدن تصویر نسک نسکافه کردم که با

که بود از  ییاشکها کردن و سرفهکردم  شروعتوی گلوم و 

 ...میومد ...ای خدا منو بکش راحتم کن پایینچشمام 

کرده بودم که دل ورودم داشت میومد توی حلقم و  سرفهانقدر 

 خیلی وضعیتم وخیم بود مهسای نکبتم

رفته بود تو فاز خنده و منم داشتم نفسای اخرم و میکشیدم که یه 

 ه محکمی به پشتم خورد کهضربدفعه 

و کار خدا بود که  باال و دوباره برگشتم میزیه دور خوردم به 

 میارم تا باال رو کهسر  هامم بند رفت اما سرفه

 تدشدم با چهره بش فنیه ضربه اش ضربناجیم رو ببینم که با 

 رو به رو شدم توی ترسیدممی که ازش  ییاشنا

 ... خندی زدم: س...س...سل...ام نیشماون سیالب اشکا

ماهور با اخم نگام میکنه و چشم غره ای به مهسای ذلیل شده 
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 !و میگه: بسه دیگه چقدر میخندی میره

دوباره که اینجا رو کردین مهدکودک ...شما دوتا اینجا چیکار 

 ؟می کنین

نگاه اخمش که کردم سکوت پیشه کردم و مظلومانه روی همون 

 ... انداختم پایینو  سر صندلی نشستم و

 میدونیش اذیت نکن دیگه خب اومدیم دیگه بعدم مهسا: ا...دادا

 ... اومدیم کار داشت به خاطر همون شانا با شینا

میاد و نگاه اخم الود ماهور روی خودم  باال م به ثانیه نگذشتهسر

 میبینم منم اخمامو میکشم تو هم و اون

تم اینجوری زل زده به من یه نگاه کسی میاد مگه ادم باال روم

 م که حساب کار دستشمیندازبدیم به مهسا 

میادو میفهمه بعدا یه کتک مفصل از من میخوره، پارسا پا در 

 میکنه و با نگاهی به من سپس به نیمیو

ماهور میگه: خب چه اشکال داره نکنه باهاش کار داره ...ول 

 کن بریم ما به کارمون برسیم

: من کاری ندارم زنه یه و نیشخندی ممیندازبهم ماهور نگاهی 

 ولی فک کنم این خانوم کوچولو اماده

 ... نهکشید پنجول

ترسم و  ذاره یخودش تنش میخاره من میخوام ادم باشم نم ببین
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 درسته ببینارم وبا حرص میگم: میزکنار 

کار  مال تو خب مال خودت من کارش ندارم ولی با شینا شرکت

 که خواهرم کار داشت و جاییونا داشتم از

مهسا ازم دعوت کرد که بیایم نسکافه بخوریم که منم قبول کردم 

 تون و بخورم یاشرکت می ترسیولی اگه 

 ... ش کم بشه من برمتگوش

میکنم کال شادم  شوخیدست به کمر میشم من تا خوبم میخندم و 

 که االنبشم مثل  عصبانیخدا نکنه 

میکنه تا نزنه از وسط نصفم  نترلکمطمئنا ماهور داره خودش و

 میود و مثل اینکه باال کنه ...تای ابرویش

و رو به پارسا  زنهبخواد مگس یا پشه کنار بزنه منو کنار م 

 میگه: من وقت شوکله زدن با بچه ها رو ندارم

 !ریخته و طرحها هنوز موندهسر  که کلی کار روی پارسا بیا

سم که رو به نقطه جوش می میرهبعدم از جلوی چشمان متعجبم 

 میخوام داد بزنم ولی نمیشه احمق علنا

ی میگفت بچم من نمیدونم چرا توی چشمای این مغرور ب

 ت من بچه ام و نگاه طوفانیم رو به مهساخاصی

 سرشجیم زد و در رفت و پارسا که میخندید و  سریعدوختم که 

 ... رفت رو تکون داد و به حال ما تاسف خورد و
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و به زیر شده جل سرهسا وارد اتاق مهتاب میشم که میبینم دنبال م

 و میخوام موهاش و بکشم که می کنم

خیال میشم ولی جای  یملتمسانه نگام میکنه و من دل رحم ب

 میکنم شینا بهمون نگاه میکنه و تالفی دیگه

 میگه: باز چیکارکردین که از قیافه تون معلومه؟

یکم گشت و گذار کردیم و کاری کرده باشیم  مگه باید هیچ-

 .. اومدیم پیش شما

مهتاب هم منتظر نگاه میکنه که مهسا میگه: اینا حرفمون و 

 ... پاشو بریم خونتون کننگوش نمی

 تو خونه ما چیکار داری همش میخوای بیای؟-

 ...مهسا: خب تو بیا بریم خونمون

 ... نه از داداشت خوشم نمیاد همش باید قیافه قهرالودش و-

م مصادف میشه با دیدن اون مجسمه بالغت و ترسیده از حرف

 درموردش میگفتم یاینکه شنیده باشه چ

 سرفهمیکنم به  شروعه و میرفتدوباره اب دهنم توی حلقم 

 ... کردن

 !خدایا خودت بیا منو بکش تا این خودش دست به کار نشده

ست و م نیه به پشتضرب جو احتیا رنمتهام ک سرفهاینبار 

 ها سرفهلیوان اب که شینا بهم میده باخوردن 
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خود به خود خوب میشن و ماهوره که مشکوک داره منو 

 منم دوباره یزمن شک برانگ چیزمیپادکه چه 

 هول میکنم میگم: سالم

 میکنه و یم انو نگاهی به پشت شی میره باال میخنده و ابروهاش

 ی! چمی کنیباره سالم ین میگه: امروز دوم

زور سالم میکردی  شدی قبال منو میدیدی باشده اینقدر مودب 

 !!!ولی حال

 میاره ...شما میخواین جواب ندین یخب...خب... سالم سالمت-

... 

م انگاری قلبم داره تو دهن میرهتر باال نزدیکی میادکه تپش قلبم

 ...داره به طرف من میادا ولی یه زنه یم

نا رو ای ییدفعه راهش و کج میکنه سمت شینا ومیگه: طرح نها

 ... کامل کن و بعد واسم بیار اتاقم

! منو دست انداخته واقعا یچ یعنیمات این حرکتش مونده بودم 

 انگار من بچم داره اینجور رفتار میکنه

 یخب که چ ریمبمی میخواست ثابت کنه که ازش حساب ...

 و حال این می ترسماز قیافش  ینمیبینه مث چ

خنده موزیانش هم رو اعصابه ...پشت لب تاپ مهتاب میشینه و 

 تایپ میکنه و باهاش حرف ییاچیزیه 
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بشری ولی نگاه خصمانه من دقیقا روی اون نمونه  زنه یم

 نادری است که هرجای دنیا باشه ادم رو دیوانهنادر

میکنه از بس که رو مخه ...حضور مهسا روکنارم حس میکنم 

 : چیه اینجوررسهمی و صداش به گوشم 

 !، خوردیش کهمی کنینگاه داداشم 

هش میگم: خیلی...فقط نمیدونم کجای ب رو دهنم و کج میکنم و

 این گوشت تلخ خوردنیه ...حالمو بهم

 ... زنه یم

 .یبرمهسا: خوبه ازش حساب می

 ... اخه نگاه قدو هیکلش بکن ادم میگرخه-

 ... مهسا قری به گردنش میده: داداشم ماهه ماه

می دارین تو گوش هم پچ پچ  یماهور: شما دوتا ورپریده چ

 ... کنین

 مینهه اگه میخواستیم بفصبرردم: حرفای خصوممی اگه نمیگفتم 

 ... که بلند میگفتیم همه بفهمن

میخندم و اونم برخالف انتظارم میخنده ولی به یکباره از روی 

 صندلی بلند میشه که من و مهسا از این

و میایم یه قدم عقب بریم که بهم میخوریم و سیم ترواکنشش می

 .. زمینولو میشیم روی 
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 ...اخ

و به سمتمون میان و  میرهشلیک خنده شینا و مهتاب به هوا 

 که بلند بشیم شینا میون کننکمکمون می

خنده میگه: بیا برو خونه بزار من به کارم برسم و تو هم اینقدر 

 ... خودت نیاری سربال 

 خیلی حرکتت بد بودمهسا: داداش 

مهتاب میخنده و میگه: تو هم بیا با شانا برین خونه ...هرموقع 

 ...ینابنجا اومدین یه سوژه ای داریم ...پاش

 ... می کنین بیرونمهسا: دارین مارو 

 ینخودتون نیار سر بالییشینا: نه داریم سعی میکنیم که دیگه 

... 

می یمیستم که نگه جام واسر ماهور از کنارم رد میشه اما محکم 

 ازش خودش و به سمتم زاویه میده و ترسم

 با من بهترهاروم جوری که فقط من متوجه بشم میگه: کوچولو 

 .... وگرنهی درنیفت

، منم که عصبانیت بهم فشار اورده کولم و میرهادامه نمیده و 

 که میکنمنی گیسنسر  ظیبرمیدارم باخداحاف

میگم  یمیاد و وقتسر  شتو مهسا هم پ می زنم بیروناز اتاق 

 میگه: منم پرروییمیخوام برم خونه در کمال 
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میام خونتون چه بخوای چه نخوای کاری نکن که زنگ مامانت 

 ... بزنم و شکایتت کنم

 .... بیا اینم نقطه ضعف من دستشه و من و پاس میده به مامانم

چقدر  نمی دونیدمهسا: خاله رعنا مسافرت خوش گذشت؟ وای 

عمو...اخه شما رو قد  دلم واستون تنگ شده بود هم شما هم

 ... مامانم دوست دارم

مامانم با ذوق نگاش میکنه و میگه: منم تورو دوست دارم 

 ...مامان بابات خانواده خوبن؟ دخترم

 ... مهسا: همه خوبن خاله فقط جای شما خالی بود

م میگردونه مامانم پشت چشمی برام نازک میکنه و پاشو روی ه

 و دامنش و درست میکنه و باحرص

 ..منم یاد بده هوای مادرشو داشته باشهدختر میگه: یکمم به 

همش ور  که دارم موز میخورم میگم: عزیزم شما حینی منم در

 نه من، شما پیش من باش من تیدل شوور

 ...سر  ارمت رومیز

به  یورپریده مگه هرچ دختره: میگیرهمامان با این جوابم گر 

 باید بگن ...اصال دوست دارم می رسهزبونشون 

 ور دل شوهرم باشم حرفیه؟

گیم گاز می مو دستم و مشت میکنم و جلو دهانم میگیم ولب پایینی
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 و میگم: نه کور بشه هرکه نتونه ببینه

هوس شوور  ییاما فقط دارین منو عقده ای بار میارین و یه وقتا

 ... میکنم فکر کنم خیلی خوب باشه

دمپاییشو در بیاره که منم میام فرار کنم از پله  میرهایندفعه دیگه 

 سرامیککه پام روی  باال ها برم

 میرهو صدای خنده مهسا هوا  زمینمیخورم  قمیخوره و تل

 گری درمیارم و پام ی...منم میام یه خورده هوچ

و میگیم و الکی ادای گریه در میارم ولی اشکی در نمیاد خیلی 

 بیروناز جای دیگه بزنه  ترسیدمد زور زدم نش

اونموقع خجالت میکشم: وای مامان پام شیکست ...مامان پام 

 ... ...اخ ...درد ...میکنه مامان پام

م کنار ضربمامان ترسیده کنارم میاد و با اون هیکل تپلش یه 

 میشینه که میخوره به من و منم اونورتر

ان و طرز کنم که صدای هن هن مام اعتراض، میام می کنم

خنده، مهسا نکبت که خوابیده رو مبل  می کنمنشستنش غش 

هنوز متوجه نشده بود که باخنده من جیغش  میخندید ...مامانم

 فرار میکنم و سمت پله ها سریع بگیرهو میاد منو  میرههوا 

دا منو و خ ریمیبرمیگردم ببینم چیکار میکنه که الهی ب می کنم

 لعنت کنه
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ه بهم و میرفتو نگاش  ی در میکنهگخستهنوز ایستاده داره 

پله ها دمپاییشو پرت میکنه که  پاییننامردی نمیکنه و از همون 

 میخوره به شکمم

 !وای چه دستش سنگینه ای خدا...

که نشون از حرصشه: شانا بزار بابات بیاد  صدای جیغش میاد

 ... سر خیره دختره می رسهحسابت و 

بونش برم اوج عصبانیتش اینه که یاد دعواهای بابام افتادم که قر

 !!!نبوده حاال تر از اینم تاباال میگه: نکن باباجان ...و

****** 

 سوژهکه بخندی و من و مامانم  مهسای توله تو اومدی اینجا-

 ... باشیم

و همونجور که روی تختم خوابیده  میرهمهسا از خنده ریسه 

 مامانت حرص حالین میگه: به خدا خیلی با

 ... ملسه، تپلی وای بخورمشخوردنش 

اتو چش ببینغیب میشم و لگدی به سمتش روانه میکنم و میگم: 

 و کارت با بابامه کهسر درویش کن وگرنه 

 بابام عاشق شوخی...ولی جدا از  باشیبه تپلیش چشم نداشته 

 ... حرص خوردنشه

میگه: حداقل خوبه مامان بابات  غمگینمهسا دوباره میخنده ولی 
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 ؟ همش دعوایاما من چ تنهسکنارت 

صدا ...به خدا اگه تو نبودی نمیتونستم تحمل کنم ...بابام  سرو 

 که همش کاروکار، مامانمم دوستاش و

دورهمیاش و سفرای خارجیش که چش و چار همه رو در بیاره 

 ... ...بیچاره داداشم که جور ما رو میکشه

 قطره اشکی از چشمش میچکه ومنم برای اینکه جو و عوض

 کنم میگم: بروگمشو با این داداشت ...امروز

کرد و بهم گفت بچه ...راست چرا بهم  توهیندیگه رسما به من 

 !میگه کوچولو؟

دیگه ای  چیزمهسا میخنده و میگه: کوچولوکه خوبه اسمتو 

 گذاشته؟

 !؟یچ-

 !کرجیرمهسا: جی

م که سوژه نشم: نه اینکه میندازولی رو ن میگیرهای حرصم 

 نهمومی  بینازه عینه خرس قطخودش خیلی 

 ... ک باید به تو بگهرجیربه من میگه جی

و  ارممیزو دست رو قلبم  می ترسممیشه که  مهسا یه دفعه بلند

 ....یهووو میشی نیمیگم: ج

 ... دعوت شدم میای بریم مهمونیمهسا: یه 
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 .... مامانم بفهمه میکشتم-

مهسا: ماهورم بهم اجازه نمیده ولی میگیم تولد یکی از بچه هاس 

 میارم از کجا ماشینمیتونیم بریم منم 

 ... میخوان بفهمن

 میکنم و میگم: پایم بدجورررر شیطانی خنده 

 .... مهسا: پس بزن قدش

باهزار ترفند و دروغ تونستم از زیر دست مامان رعنا رد بشم 

 به مهمونیم برسم و اگه خدا توفیق بده برم و

اومدم جیم بشم که برم بابای بنده  سریعتکی که مهسا زد  با...

 نیمیتوشبم  یخواست منو مورد عنایت قرار داده و گفت: باباجان

 !بمونیپیش مهسا 

د درجه به سمتش میچرخه و سر تاگردنم با زاویه ای صدوه

خودش زحمت  رفته نگاش میکنم که اصال هم بهباال باابروهای

از روزنامه اش بلند کنه رعنا خانومم درحال  سرشاده تا ند

 انجام سوهان زدنن، من نمیفهمم

که هست اونوقت اون مشکلی نداره! به خودم  من نباشم شینا

 جواب نه میدم اخه اون ارومه منم که همه

دارن از تو  زبونی یشون اوردم و حالم با زبون بسر ییبال

 میگم: بابا اونوقت، روبه بابام کننم میبیرونخونه 
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 که من شب خونه نیام؟ کجایینشما 

 جاییو میگه: ما خونه ایم  ذاره یبابا روزنامشو کنار م

 نمیخوایمم بریم چون مهسا به مامانت گفته به خاطر

 ... همون میگم

کاسه ای زیر نیم کاسشونه دوباره کجا  با تعجب نگاه میکنم اینا

 میدونه اما از میخوان جیم بزنن خدا

 گیرماهم جزو ممنوعه ها بود دیگه پی رفتن مهمونیکه  ونجاییا

 نشدم با یه بوس روی گونه مامان و بابا

 ینماشو سوار  بیرونزدم  ببرمخودختر اینگونه ثابت کنم که 

 مهسا شدم...هرچ نشستم دیدم نه قصد

حرکت کردن نداره به طرفش برگشتم که دیدم با عصبانیت به 

 بردم باال دستام و به حالت تسلیم خیرهمن 

 مامان بابام بود بابام تقصیروگفتم: جون مهسا سگ نشو ...همش 

 ... گفت شب خواست خونه مهسا بمون

رفت و باخنده موذی گفت:  باال ابروهای مهسا هم مثل من

 بشیم و بریم زاغ مهمونیخیال  یمیخوای ب

 ... سیاه اینا رو چوب بزنیم

درم کرده بریم و لو بریم بدبختم  که بابام دو بلند میگم: نه حاال

 میکنه در ضمن اینقد خوشکل کردم بریم
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که خدا بزرگ کنه و بزنه پس کله یه نفرو بیاد منو از  نیمهمو

 ... بابام خواستگاری کنه

از  ماشینمات و مبهوت جلو رومون بودیم با دیدن اون همه 

 و شلوغیر بزرگترکه فکر میکردیم  چیزیاون 

بود کارت رو به محافظ جلو در داده وارد شدیم... با دیدن اون 

 شبیه به  بیشترگفتم: مهسا این  روبه مهسا و پسردختر همه 

 ...راحتن...ولی چرا اینا اینجورین زیادی  مهمونیپارتیه تا 

مهسا میخنده و دستم رو میکشه مانتو و شالمون رو دست خدمه 

 بزرگ میشیم که النسمیدیم و وارد 

ا تدختر موند اخه این  زمینبادیدن شبنم با اون تیپ فکم رو 

 اد و حال با اینمیرفتن سرشدیروز چادراز 

هن زردی که پوشیده ، اوخ اوخ این عتیقه چرا اینجور رپی

سایه زرد مژه ها تو سقف...خدایا  ارایش کرده پشت چشما

 اتم بگذر من نمیخوامتقصیر سرخودت از 

پیش خودم ...همانا خدا غیبت کنندگان را دوست  یغیبت کنم حت

 ...یرندارد ...بله اینم نتیجه گی

یم اونور، رکه یه می می زنه یبغل دستش تو پهلوم م مهسا با

 بیشعور نمیدونه من قلقلکیم نگام میکنه و

 ... میگه: خب افسار پاره نکن چیه خو یادم رفت
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 ... بعد خودش و نزدیک میکنه و میگه: این شبنم

 ی چ عینوسط حرفش میام و میگم: غیبت نکن خودم میدونم شده 

 ونهمی م

که از  ییمیخنده و شبنم به سمتمون میاد و با ادا و اطوارا

 بیارم ولی جوانب باال خودش در میاره میخوام

سالم و  می زنملبخندی  خوش روییادب را رعایت میکنم و با 

 ... میکنیم احوالپرسی 

 ... بودینشبنم: شماهم دعوت 

نه فقط تو دعوت بودی من و مهسا فقط اومدیم واست سک -

 ... سک کنیم وبریم

شبنم با دهن باز نگام میکنه میدونم که باز گند زدم ولی میخندم 

 و میگم: خب می زنمو دست روی شونش 

 ...بودااواال بدون کارت دعوت خو راه نمیدن عزیزم از اون س

میکنه کنارش روی  ارفتعخودشم به حرف خودش میخنده و 

کفشای پاشنه بلند پاهام درد  مبلهای خالی بشینیم، منم که با اون

اومد  اداگرفته بود رفتم نشستم ولی مهسا دوقدم راه و اینقدر با 

 ... محوش کنه با این اداهاش زمینداداشش خالی بزنه از  که جا

 پسری که نزدیک شبنم نشسته بود با دیدن ما به سمتمون اومد و

 !می کنین فیرو معر رو به شبنم گفت: شبنم جان خانوما
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 بیشترنصف  یعنیپسره قد متوسط و هیکل رو فرمی داشت 

پدراو رو بیامرزه  خدا داشتنهیکالی رو فرمی  مهمونیپسرای 

ف کرد و به خورد اینا داد تا اعتماد به شک رو که قرص و امپول

 ... شهی داشته بارروز رشد چشمگی سقف کاذبشون روز به

شبنم میخنده و میگه: این خانوما از دوستای دانشگاهن مهسا و 

 ... شانا و این اقا پسرگلم مهرداد

 یسیننیش مهرداد رفته بود و قصد بسته شدن نداشت از توی 

الدنگ به من و مهسا  هچیفهمیدم  برداشت کهلیوانی خدمتکار 

که هردو لبخندی زدیم و لیوان اب پرتقال رو  کرد تعارف

 برداشتیم

یم اخه خیلی گرممون کشید سرو بیخیال کالس شدیم و یه نفس 

 ... شده بود

 ... مهرداد رو به مهسا میگه: افتخار میدین

انا ش نصیبمهسا یه نه گنده میگه و ادامه میده: قبال این افتخار 

 . جان شده ...ببخشید

بهم فشار  ییمهسا در گوشم خم میشه و میگه: من برم دستشو

 ... اومده تو هم دیگه بسته

خاموش شدن چراغا رقص نور هام روشن شد  توجه نمیکنم و با

ز بودن ومنم رفته بودم که کرد و همه تو فا خاص تر و فضا رو
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 .... خشک شدم ی حس کردمبا دست

یا خدا یعنی میبرهروحمم  چنفس که هی انگشتریبرق دیدن با 

ی؟ نخود سیاه فرستاد پیکجا  نودقیقا م شانست منو موقع تقسیم

 خدایا قول میدم نمازام و بخونم! نه اصال قول میدم

نذارم اصال خودم میفرسمشون  سرکار دیگه مامان رعنا رو 

 امام زمونت االنسفر مرغ عشق! خدایا اگه 

 انگشتریکه  چیزییارش فقط اون  اولینظهور کنه من میشم 

 تبرچهارهزار پیغم بیست و و نشون میده نباشه تو رو به صد

 بوی ادکلنشم یقسم میدم ...با چشمای بسته میگردم حت

و  هم امیدت شرایطتو بدترین  گفتنولی از قدیم  زنه یداره داد م

 از دست نده با صدتا نذر و نیاز چشمامو

باز میکنم و میفهمم من اگه شانس داشتم خو اینجا جلو چشم یه 

 دایناسور درحال انقراض نبودم

بشری انه میخندم و سالم میکنم ولی اون نمونه احمق...

 نمیخنده هیچ از چشاش معلومه قصد تیکه تیکهنادر

بادکرده از  پیشونیکردنمو داره، با چشمای قرمز شده و رگ 

  !می کنی چیکار حرص میگه: تو اینجا میون این اشغاال

که میگه شامل خودشم  یعاغا سوالی به ذهنم رسید این اشغال

 !میشه ایا؟
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م: میرفتبه تته پته 

..تولد...یکی...از...ب..بچه...ها...بود...ما...هم....اویمی..دون

 ...مدیم

و فقط دعام  میرهماهور به قدری عصبانیه که ادامه جملم یادم 

 که تیکه بزرگش گوششه مهسا نیاد بگیره

و منو دنبال خودش  میگیرهچشماشو میبنده و دستم رو ...

اومده...کجاس که دستم  یار غارتم میکشونه و میگه: اون یکی

بهش برسه حالشو میگیم ...واسه من اومدن میون یه مشت ادم 

  براز خدا بیخ

ش کجاست؟ ترداره دخخبر : باباتزنه یتوی صورتم نعره م

...اما من هم تو  کنین بچه مگه چندسالته که بخوای از این غلطا

 ... رو ادم میکنم حیا یب دخترهرو هم اون 

میخواستم جوابش و بدم که مهسا خرامان خرامان به سمتم اومد 

 بزنه که متوجه فو بانیش باز اومد حر

داداش دایناسورش شد و همون خنده در نطفه خفه شد و منم 

نامردی نکرد و یه  و عصبانیتم یادم رفت و ماهورم جلو رفت

و به طرفش  زمیندونه محکم خوابوند زیرگوشش که پرت شد 

کردم که بلند بشه، داد ماهورم هوا رفت:  بهش کمک دوییدم و

 با این تیپ و قیافه، با این لباس و کنیی متو اینجا چه غلطی 
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 ارایش، مگه من کم واست گذاشتم که اینجا تو رو ببینم ...مهسا

ینا ا میدونیکه منو اینجور داغون کردی ... کجا برات کم گذاشتم

 ... منه که زیادی ازادت گذاشتم تقصیرتو نیست  تقصیر

گریه میکردو ماهور دست توی موهای خوش  مهسا یه ریز

 و قدمی ازمون دور شد، دلم به کشید حالتش

حال مهسا خون شد شاید حق با ماهور بود ولی اون حق نداشت 

 ... ت کنهیصخشی اینجوری جلوی من مهسا رو ب

که به مهسا گفتم  اینو با تندی میگه:  ماهور به سمت من میاد

به حالت بخوای پاتو کج  که وای میدونیشامل حال تو هم میشه 

 ... طرفیبزاری اونوقته که با من 

من خودم ننه بابا  ببین: باال نقطه جوش و صدام رو بردم رسیدم 

س نباشه پ یترگبزر ی به تونیاز مدارم که اگه پامو کج گذاشت

که بخوام  یستنی مداداشحد خودت و بدون من مهسا نیستم توهم 

 نینکبدم ولی اینو میگم که راجع به ما فکر بد  بهت جواب پس

 ما اگر اینجاییم واسه این بود که ببینیم این مهمونیا چه

 ین گناه ما دوتا هم اینه که زیادی کنجکاوتر، بزرگشکلیه 

 ... بودیم

دستام رو روی سینه ام قالب میکنم و ادامه میدم: خب این 

 بپرسماحیانا میتونم  بدهکه واسه ما  مهمونیا
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 شما اینجا چیکار دارین یا نه واسه سن شما محدودیت نداره؟

 بالیی سرل میکنه که نزنه یه نترک معلوم بود خیلی خودش و

بیاره، قدم بلندی سمتم برمیداره و در گوشم ومیگه: بچه زیاد 

 کنین که سالی یه بار قراره ابراز وجود میدونی زنی یحرف م

اینا  االنی جوابتو میدم ولی گب یاونم روزکودک که شد هرچ

 نمیگم یهیچمناسب سنت نیست ...ایندفعه 

ی امتراح یاز خودت بر تگولی از این به بعد حق نداری به بزر

 ... ...افرین کوچولو کنی

خدایا فقط بهم قدرت بده اونقدر زیادکه نسل این دایناسورد 

میکنه و نیشخندی  شدم خسرمنقرض کنم ...نگاهی به صورت 

ش کنم بزنم ناقص ببرم باال که تحویلم میده میخوام پاشنه کفشم و

 ... به وجود نیاد که دیگه نسلی ازش

پارسا باتعحب نگاهی به ما میکنه و میگه: شما اینجا ...چه 

 شده؟ ی؟ ...چخیره

جواب بدم به مهسا کمک میکنم و بعد  یبدون اینکه نگاه یا حت

 ماشینپوشیدن مانتو و شالمون به سمت 

خودش  ماشینکه ماهور مانع میشه و به سمت  می ریممهسا 

 و اجبارا سوار میشم ولی انقدر ناراحتم میبره

که نگاه توی صورتش نمیکنم ...به محض راه افتادن مهسا میگه 



 

 

                                              39 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 فرما میشم تشریفکه منم به همراه اونا 

که این  جاییخونشون که الهی خدا منو از اینجا برداره بزاره 

 ... ش بزرگهیخدا میکنم وتا اون روز تالفی دایناسور نباشه ولی

********* 

مامان مهسا رو مبل نشسته و داره مجله های مد رو تماشا 

 مصب اینقد جوون مونده که بهشمیکنه،ال

داشته باشه  نمیاد یه پسر مث این دایناسور در حال انقراض

 ...خب منم بودم صبح تا شب میخوردم و

وندم ...نگاهی بهم می ممیخوابیدم و عشق و حال میکردم جوون 

 ه و میگه: شانا جان به نظرت اینمینداز

 لباس به من میاد؟

کنارش میشینم و نگاه عکس توی مجله میکنم با دیدن عکس 

 این با پنجاه وخورده ای میره باال ابروهام

گیام چمیخواد لباش بخره که من بدختر  یه پسر و دوسن با 

 و عروسکی تازه پفیمیپوشیدم با اون دامن 

رنگ فسفری! ...خدایا همانا موقع عقل دادنم این زنو مث من 

 !!!دسیاه فرستادی دنبال نخو

 می ترسممیخندم و اگه بخوام واقعیت ها رو به روش بیارم 

جون نه ببخشید مونا  میگم: خاله همینخورده بشه به خاطر سر
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 میاد نه اینکه خوشکلید وجون این رنگ به پوستتون ن

 میبره باال زیادی پف داره سنتون و نگ، تازه دامنشمرخوش

 ......بله

ی عزیزم نه اینکه گمامان مهسا با ناراحت میگه: وای راست می

 ... تازه رفتم سولر این رنگ سیاهم میکنه

میخواد فسفریم  زغال حاالاره دیگه رفته خودش و کرده مثل 

 .......استغفرهللا خدایا توبه عینبپوشه میشه 

مهسا و مهتاب هم میان دیگه جمعمون جمع میشه و مادرشون 

 ش وسراش توجه کنه دختراینکه به  بیشتر

کرده تو مجله مدش و درم نمیاره بیخود نیست که اون دایناسورم 

 ... حرص میخوره

 مهسا: خوب خوابیدی؟

و راحت  قری میدم ومیگم: مگه میشه پیش تو خوابیدبا ناز 

 !نبود

تا صبحونه بخوریم و  می ریمو  میگیرهمهسا میخنده و دستم رو 

 مهتاب هم دنبالمون میاد هرسه کنار هم

میکنیم به خوردن مهتاب هم میون جنگولک  شروعشینیم و نز می

 .نطقیم میکنه بازیای من و مهسا میخنده و هراز گاهی

 شینا چشه؟ دیروز خیلی دمق بود؟ میدونیشانا تو نمهتاب: 
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چه اتفاقا  ببینشاخکام رادار میشه و یه دیروز خواهرم و ندیدما 

 ...میدونم مثل همیشه بود که من اونجاییکه نیفتاده: خب تا 

 ...میگه: نه دیروز اصال حالش خوب نبود نگرانیمهتاب با 

 ... خونه که رفتم باهاش صحبت میکنم-

 یدن ان نمونه درحال انقراض صبحونه کوفتم شد حتبا اوم

 نگاهی هم ننداختم بهش و خودم و مشغول

از خود درخته در مرض که  اونجاییخوردن کردم ولی از 

 حالیکه کنار مهتاب ایستاده وزیر چشمی میپاییدمش

با اون تیپ رسمی که زده بود عجیب بهش میومد  المصبو 

 ی نخف ور به ایندایناسور دیده بودیم ولی دایناس

 !امیننه الهی که خدا یک عدد عطا بفرما...الهی 

ماهور: کوچولو زبونت و موش خورده یا یادت رفته باید به 

 !!!کنینت سالم بزرگتر

ه و تمیرفحلقم  اب پرتقال تو می رسهصدای نحسش که به گوشم 

 که ییمیشه و با مشتها سرفه امدوباره باعث 

 ... رسما قطع نخاع میشم زنه یمهسا پشتم م

 بسه زدی نابودم کردی خوو-

میگم: نه یادم نرفته فقط یه  بشری نادربعد رو به اون نمونه 

 عمو گنده بکی بهم گفت روز کودک که میشه
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خوب این حرفشو اویزه ی گوشم دختر باید حرف بزنم منم که 

 کردم...شما مشکل داری؟

 نمایشیت وبه صور ذاره یانگشت شستش و گوشه لبش م

 میخارونه که مثال خندشو پنهون کنه اما از

که پرروتر از این حرفاس میگه: افرین پس همیشه  اونجایی

 ... بده خوب باش و به حرف عموییت گوشدختر 

 ...چشم عمو -

بعد رو به مهتاب میکنه و بدون نگاه کردن به من که در حد 

 ... نمی رسیم انفجارم میگه: بریم دیر شد ...به جلسه

شده اما مهتاب که خانومانه میخنده وموقع  میزمهسا خو پهن 

 :میاد طرفم و گونم و میبوسه و میگه رفتن

 ...راین داداش من یکم زبونش تنده تو به دل نگیگیر به دل ن

اره فقط یکم جون خود عتیقش وای خدا این چرا اینقدر رو 

 !!!مخه

 ... شمکه خیلی بزرگوارم میبخ اونجایینه عزیزم از -

ومیگم:  می زنمو منم یه پس کله ای واسه مهسا  میرهمهتاب 

 ...کثافت گردنم شکست

 م ...کشید یمن چ نیخب زدم بدو-
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رو  یت رو بهرارم تا با داداش زنجییذمن دیگه پامو اینجا نم ببین

 نشم

خونمون ببینم این بابا مامانم  برب منو شو حاضرم بلند شو االن

 .... کجان و منو پیچوندن

که  سیم مهسا هم همراه من پیاده میشه و میخواد بیادروقت می

 کجا؟ برمیگردم و میگم: تو

 سرمهسا مظلوم میشه: خب منم موخوام بیام برم خونه حوصلم 

 ... میره

 م بهم وصلیرکه مثل دم هرجا می پایینبیا -

پیاده میشه و  ماشینمهسا انگاردنیاش دادن زودتر از من از 

 که میدونم والدین اونجاییو از  زنه یزنگ رو م

ی مم و داخل میشیم ...سمت اتاقشون میندازکلید  نیستنگرامی 

 رفتنکجا  یعنیکه مثل همیشه مرتبه ... کنم

ر میخوان تازه یه ...مگه ش می بردنخب منم با خودشون 

 دوبارم که منو بردن اینقدر اذیتشون کردم که

ز تو جیب مانتوم درمیارم ...گوشیم ا میرنحال منو میپیچونن و 

 که نا امید زمانی می زنمی به شینا گو زن

میشم و میخوام قطع کنم خانوم تازه یادش افتاده که گوشیش و 

 گرامی کجان؟ جواب بده: شینا هیچ معلومه والدین
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 ...رشینا ارام میگه: سالم خانوم صبحت بخی

 و منمخواهرم همیشه خانوم و باوقاره ایشاهللا که خوشبخت بشه 

 الت میکشم وجکه از صدای بلندم خ

جون  یمثل خودش خانوم میشم و میگم: وای معذرت ابج

 ...نظاره گر نباش میشم شماگیر که من یه دفعه جو میدونی

ه: که میگ صدای خندش انقدر بلنده که منم لبخندی روی لبام میاد

 ینا...بابا ا ییهمه فهمیدن توحی صب سر ببینالهی خدا نکشتت 

 ... خونه مامان نرگس میرن گفتن

...حال من تو خونه تنها  نبردنبغ کرده میگم: چرا منو 

 !چیکارکنم

  ...مهسا پیشت نیست خب دیگه تنها کجا بودی االنشینا: مگه 

کردن خو اشکال نداره  تالفی ولی وقت اومدن یه کوچولو-

 دوتا یکه دوتا بچه دارن اونم چ ...انگار نه انگار

 سفر مرغ عشق نمیگن جامعه پر رفتنگل ول کردن دسته دختر 

 ... گرگه از

 .. می زنممن کار دارم بعد زنگت  ببینشینا: 

بعدم قطع میکنه و من به این نتیجه میسم حتما منو از 

 پیداکردن اوردن خونشون ییجا یپرورشگاهی جوب

 ... نبر بدرکنارش یه ثوا کننبزرگم 
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مون که میشم میبینم مهسا تا کمر تو یخچال رفته آشپرخانه وارد 

 و می کنمو داره کلش رو غارت میکنه ...جلو 

رو  چیزیخم میشه تا یه  بیشترکه  بیرونمیخوام بیارمش 

 برداره حال من اونو میکشم طرف خودم اونم

مکش ها بودیم که من ولش کسی خودش میکشه داخل، توی این

 و یه ته یخچال میرهمیکنم و اون باش 

خنده وکف  می کنمتکونیم به خودش ویخچال میده که غش 

 که از تو ینشستم و میخندم، وقت آشپزخانه

یخچال در میاد و نگام به صورت ماست و خورشت قیمش که 

 ...اون دنیا و برمیگردم می کنمه دیگه میرفت

 ولی صداش معلومه که میخواد نیستمصورت عصبانیش معلو

 ... کنه و از تنم جداسر 

شانا اخه تو فضولی که من دارم  بمیریمهسا باجیغ میگه: الهی 

حموم حالم بهم  برب تو یخچالتون فضولی میکنم ...پاشو منو

 ... خورد

 خوشیزور بلند میشم ولی خدا میدونه چقدر حالم خوبه و از  با

 زیاد رو پا بند نیستم

افت کث... نکنیدیگه فضولی  باشیمهسا خیلی باحال شدی تا تو -

 ... کوفت کنیمی بردی حال چ بینزدی ناهارمون و از 
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حموم و مجبورم  میرهمهسا با مانتوش صورتش و پاک میکنه و 

زحمتش و میکشه  ییلباسشو میکنه لباساش و بشورم ...من نه

ضولی ف تیجهی نازنینم و خراب کنم، همانا نبیام دستا یبله پس چ

 کردن

میشود بله مخصوصا اگه صاحبخونه اینجانب که بنده باشم  همین

 ... نباشه ضیرا

یه  رستورانی هردولباس پوشیده و شیکان پیکان راهی یه 

 بلکه شکمی از عزا در می ریم چیزیخراب شده ای 

قیمه بادمجون بود رو ریخت رو  یبیارم مهسای نکبت زد هرچ

 خودش، غذای محبوبم ولی اشکال نداره

و قرارشد غذا رو حساب کنه  غر زدم که مهسا تسلیم شداونقدر 

 نمیدونم چرا هوس شیشلیک االنو من 

کردم میگن خیلی هم خوشمزس هم گرونه ...جوری میگم که 

 بابام بفهمه اینقدر ندید بدید بازی درمیارم

 ... شبا باید نون و نوشابه بخورم ییشوهرم میدم به یه یارو

قرار  رناخوداگاه تحت تاثیاونقدر رستوران شیک بود که 

 پرونیمیگرفت و اینجا دیگه نباید جفتک 

کالس داشت وخانوم  میکردیم، بله باید مث این تیتیش مامانیا

ه ک اونجاییتو و از  رفتمگیر گونه رفتار کرد خب دیگه منم جو
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 ...گرفته بود مهسا هم دوست من بود هنوز وارد نشده حسشو

دادم و مورد هجوم فحشهای بدون نگاه کردن به منو سفارش 

 مهسا قرار گرفتم ولی کف دستم رو اوردم

گفته به خودش گفته بعدم دیگه  یو گفتم اینه، پس هرچ باال

 ساکت شد و غذا رو اوردن و منم گشنه که

 .... جز شکمم فکر نمیکنم چیزمیشم به هیچ 

 ...بگم یگفت: شانا میخواستم یه چ وسط خوردن بودیم که مهسا

 ... بگو یپر میگم: عزیزم تو دو چبا دهن 

داداشم قراره واسه  ببینمهسا میخنده: لوس نشو جدیم ...

 قراردادی که داره یه شو لباس بزاره اونم واسه

ندارم اینم  یییه مزون البته شو قراره تو شمال باشه من اطالعا

 مهتاب صحبت چند روز پیش که داشت با

 میکرد شنیدم ...قراره منم برم میای؟

بشقاب خالیم و عقب میکشم و لیوان نوشابه ام رو میخورم و در 

ابم با اون داداش  کمال ارامش جواب میدم: به نظرت من

 ...نه میخوام بدونم؟ میرهدایناسورت تو یه جوب 

 .خوش میگذره می ریممهسا: خب ...سختش نکن دیگه 

به تنش نباشه حال بیام که بیست و سر  نوچ ...نمیام...میخوام-

 هارساعت جلو چشام باشه ...نوچچ
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، منم که هنوز گشنم زنه یبغ میکنه و ناراحت غذاش و پس م

 بود میگم: دیگه نمیخوری؟

 گشنته؟ ه و میگه: هنوزمیندازنگاه موذی بهم 

 مظلوم میشم: اره

و  ذاره یو دستش رو دو طرف بشقابش م زنهلبخند بدجنش م 

 !شرط میگه: خب من غذامو بهت میدم اما به یه

بشه با این شکم شلیم که مهسای ذلیل شده واسه سر  ای خاک تو

 ی؟شرط: چه ذاره یم شرطواسم  بیشترخوردن دوتا قاشق 

 ... مهسا: باهام بیای شمال

 ... یگتو ب یباشه هرچ-

و منم  یدکش بشقابش و سمتم هیچاینقدر خرکیف شده بود که دیگه 

 یته خوردم ...نمیدونم چرا هرچ تا

نمیشم اما به قول مامان رعنا که میگه واسه ذات میخورم چاق 

 موذیته ...خب دیگه مادره و نظرات

 از مادر بچش و بیشتر کی گفتنکارشناش میده بعدم از قدیم 

 !میشناسه؟

و برای اینکه  بود که اومدیم مهسا نیش خندش باز بیرون

 نمیخوام ببینباخودش رویا پردازی نکنه میگم: 

ه اگه تو خونه تنها بودم ومامانم اینا نبودن میام ک زمانیبیام اما 
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 این صورت رمن همراه شینا میام در غی

 ... اصال فکرشم نکن

گفت: الهی کوفت بخوری جا اون  و یه پس کله ای محکم زد

 ... غذاب که دادمت ...ادمم اینقدر شارلتان

 قراره برین؟ دیگه پرو نشو ...حاال-

 ... مهسا: هفته دیگه

 خوش بگذره-

که اون دایناسور باشه اینم  جایی می کنمبرم نسر  ا نمیدونه منام

 سرگفتم که دلش نشکنه ولی قراره من رو 

بشه و خنده ای که موذیانه  یاین دوتا مرغ عشق خراب بشم و چ

 !نرم نرم روی لبم جا خوش میکنه

از بس زنگت زدم گوشیم  جاییمامان هیچ معلومه دوروزه ک-

 یسوخت چرا تو و بابا جواب نمیدادین حت

 ؟نگشتینمامان نرگسم جواب نمیداد ...بعدم چرا هنوز بر

 ... مامان: حرفات تموم شدن

 نمیشه گوشیحرف دارم ولی اونا رو باید رو در رو بگم پشت -

 ... همین...بعدم بله حرفام ه

 !بشینیست ادم  میکشه و میگه: تو قرارپوفی مامان رعنا 

 !تا حال فرشته ها ادم میشن کی : ازمی ریموسط حرف مامان 
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داد مامان رعنا درمیاد: از وقت که تو شدی فرشته عذاب من 

 ...یه خریم پیدا نمیشه تو رو بهش بدیم بره

 ... از دستت نفس راحت بکشیم

چند  می دونین! منینکنار  االنبغ کرده میگم: م ام ان مگه 

 همه زنی یاز من دورین و این حرفا رو م کیلومتر

 ... مثل من داشته باشندختر از خداشونه یه 

 ... و مادر یه لحظه اسایش ندارن مامان رعنا: بدبخت اون پدر

من نیست وقت  رتقصیرخودش مجبورم کرد این حرف و بزنم 

 :باشه باال که اینطوری میگه باید جنبشم

 ماصال معلو همینپیش شماکه از ماه تا سال همش مرغ عشق 

 ست من و شینانی

 ... چطور بزرگ شدیم ...مامان

اینقدر بدش میادکه من لفظ مرغ عشق به کار  میرهجیغش هوا 

 :باشیداما مجبورم کرد شما شاهد  می ریم

 میبزرگ این مرغ عشق چیه بلغور دختر یامان ورپریده...وای 

 منو...اصالشی ...ادم باش شانا داری میک کنی

ه ونیم کممی حال که اینجور شد تا دوهفته دیگه از کور چشم تو 

 ... برسیم به سفر مرغ عشقیمون 

و میگم: پس من منتظر یه داداش  ذارهو کرمم نم  میگیرهخندم 
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 .... کاکل زریم...بای مامان خوشکلم

 شانس بیاره بابام یعنیرو قطع کردم  گوشی تا جیغ مامان درومد

 زنهجون بابام غر م  اونجا نباشه وگرنه به

زه تو خودش و هی موهاش پس زیت بابامم مرده میدختربا این 

 ... وای بابای بیچاره ام کننرفت می

توی خونه میچرخم ولی کاری برای انجام دادن ندارم دانشگاهم 

 که به لطف بابا جانم خدا عمر باعزتش

که درس خون نبودم خودش منو دانشگاه ازاد  اونجاییبده از 

 تاد و هرماه اونقدر پول میده که منفرس

داشته باشم...  کشوهری یه مدر یحداقل تو این اشفته بازار ب

 میون کانالی ماهواره گشت و گذار میکنم

 نیست خاموش میکنم و به این نتیجه یهیچ پیتا یه فیلمی یه کلی

 میسم و برم سینما خانواده رو روشن

یم و بیکار یی...تنهادن صبرکردم شیش و هشت رق شروعکنم و 

 نکنه حداقل مهسا نصیببد دردیه که خدا 

خوش میگذشت یا مامانم اینا بودن  بیشترمیشدیم  ییبود دوتا

 حداقل حرص میخورد من کیفور میشدم

ست و باید با داشته ها ساخت نی مردسترسد هیچولی چه کنم که 

 ... شینا هم که قربونش برم اینقدر
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اسش نگران میشم چون با همه بال وقتا و ضیهست که بع نثسخ

 میارم فقط میخنده وسرش  که ییو کارها

وده ب یاگه ناراحتم بشه میخنده کال نمیدونم مامانم ویارش چ یحت

 ... عقل بهش داده شیرینکه خدا دوتا 

میگردم پیداش  یصدای اهنگ گوشیم زیادی رو مخه و هرچ

 نمیکنم اخر با چشمای نیمه باز رو تخت

شتمه اونوقت من کجا دنبالش میگشتم باال میبینم زیرمیشینم و 

 یادم نمیومد، برش میدارم و جواب میدم

 اما دوباره میخوابم: ه وم؟

ظهری ساعت یازده و نیمه تو هنوز  سر یچ یعنیشینا: هوم 

 خواب؟

 !کاری داری بگو نداری قطع کنم خواب الود میگم: شینا

ه دارم و طرحام و من تا یک ساعت دیگه جلس ببینشینا: باشه 

 دی که واسه جلسه امروزه یادم سییه 

 ... رفته بیارم ...واسم بیارشون

 ... حالی میگم: جون شانا خوابم میاد خودت بیا و برگرد یبا ب

پاشو اون پوشه رو بردار و بیا با  ببینداد شینا بلند میشه: 

 ستراعصاب منم بازی نکن که امروز اینقدر اس

 رو ندارم ...زود اومدیاااادارم حوصله ناز تو 
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خراب اخالقش  رهذیه خدا  ثیقطع کرد و یادم رفت بگم این خن

 میکشه ...بلند میشم و منو بشه کال قاطی میکنه و میدونم اگه نرم

 .. خوشکل میکنم و پیش به سوی شینا

****** 

راهی اتاقش میشه و  فیپوشه رو بهش میدم و بدون هیچ حر

 گوشیش راهی اتاق شتنداو با بر می کنمدنبالش 

که بار اولم بوده و بدون مهسا اومده  اونجاییجلسه میشه و از 

میکشم و راهرو سوتی بودم و زیر فشار بیکاری بلند میشم و 

جون میده واسه یکم فضولی ...یک به  یعنیاونقدر خلوته که 

نمیشم همه اتاقا  خاصی چیزمتوجه  یک اتاقا رو باز میکنم و

 خیال بشم که یو میخوام اتاق ته راهرو رو بشکل همن و ساده 

نمیشه و با دیدن اتاق ریاست نیشم خود به خود باز میشه و 

 میگه که برو تو و یه چیزیحوالی ذهنم یه 

کنم ...دستگیشم با درای دیگه فرق میکنه  تالفی پیداکنم و یچ

 که در باز میشه و پایینروفشار میدم به 

ن ای یعنی میبرهو بادیدن دکوراسیون اتاق کفم  می کنمداخل 

 دایناسور اینقدر سلیقش خوبه ولی اصال به اون

و قهوه ای دیوار انتیک و مرض  قیافش نمیاد ... دکوراسیون

 چیده زیباییریاست و صندلی ها به طرز  میز
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تر ی که نمای ان را جذابسرسر تاشده بودن و پنجره های قدی 

 براق که ازمرض  کرده بود، شامیک های

و ایا این نمونه در حال انقراض اینقدر برو  زنه یی برق ممیزت

 که مردممی بیا داره با اون اخالقش ...داشتم 

بنشینم نگاه ساعت کردم هنوز  میزبرم روی اون صندلی پشت 

 رفتم و سریعها تو جلسه بودن  حاال حاال

اوردم و روی  باال نشستم و اول چند دور چرخیدم و بعد پاهام و

 در حالیکه روی هم گردونده بودم میز

نشسته بودم و ژست گرفته بودم و اینقدر تو نقشم فرو رفته بودم 

 و اون دایناسور رو مورد لطفم قرار

ه ک نای چشمامو باز کردم و با دیدن او سرفهمیدادم که باصدای 

 نمیدونستم واقعیته یا رویا اب دهنم و

شم که هول میکنم با صندلی چپه میشم قورت میدم و میام بلند ب

 و با خفت بلند میشم که میبینم زمین

دایناسور درحال انقراض انقدر واقعی است که با اون ابروهای 

 پرپشت و چشمای درشت شده برای سکته

من کافیه، دستاشو به پشت گرفته و قدمی سمتم میادکه هولزده 

 ؟ جلسهینمیگم: سالم خوب هست

ی دارین مبارکتون گالهی شکر! اتاق قشنخوب پیش رفت؟ خو 
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 ... باشه با اجازتون رفع زحمت کنم

و میام که برم مانع میشه و تا میاد حرف بزنه تقه ای به در 

 بلند میشه و میگه: بعدا میخوره که صدای جدیش

میدم که چرا حسی اینگونه میشودکه به خودم و هفت جدم ف و

 خودمو تو این موقعیت قرار دادم من که

 بیشترسم و ترمیدونستم شانس ندارم ...د با جدیت که اس

میکنه میگه: نمیدونستم جای بازی بچه ها عوض شده که برای 

 ... کننبازی اینجا رو انتخاب 

اونقدر کلم داغ میشه از لفظ بچه که میخوام بزنمش و از 

  بهترین که نه زورش و دارم نه جراتش و اونجایی

س با وجود ترسم گفتم: بچه اگه پ باشیکار اینه مثل خودش 

پارک و جای دیگه  خالق باشه همه جا میتونه بازی کنه اینجا و

 ... نیست

تقاش سرره یادم نبود مخصوصا اگه از اون شوکج میکنه: اسر

 اجازه یکه ب باشه که باید جوری تنبیش کرد

 ... که بهش مربوط نیست نره جایی

نگاه تو چشماش میکنم و تر میارم و باال وسر  با اون قد بلندش

 وارد اتاقت سیمیگم: اگه میخواست ک

 !نشه باید درش و میبست ...نکنه منم یه کاری داشتم
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ا من ب میتونیدست به صورتش میکشه و میگه: بچه تو چیکار 

 جز فضولیت که اومدی اینجا باشیداشته 

 ... پس دروغ تحویل من نده

ال تم ببینم حا: اره فضولم و میخواسدست به کمر میشم نمم

 ... ش کم اومدتگوش

ومد ولی من اگه گوش تو رو نپیچونم م نیحرص زده میگه: ک

 ... کنینممکنه باز این کار زشتت و تکرار 

واسه من شده معلم اخالق منم با حرص جوابش و میدم: شما 

 یکم نینکرده گوش منو بپیچو الزم

 ... به درد میخوره کنیناعصاب و روانتون و تقویت 

رو نداره مهسا بارها بهم گفته بود  ننیدمیدونستم تحمل درشت ش

 اما نتونستم جلو زبونم و بگیم اینبار

: نهزقدمی به سمتم برداشت میام حرف بزنم که تو صورتم داد م 

 بدون اجازه اومدی تو اتاقم

 ... بیرونهنوز زبونتم درازه من این زبونتو از حلقومت میکشم 

 .... که بخوای باشی کی ید میگفتم: خرکه نبا می زنمرو  فیحر

گفت که روح از تنم در رفت  ییدادو خفه شوسر  چنان نعره ای

 و هلم داد که محکم کمرم به صندلی خورد

وافتادم، کمرم درد گرفته بود میخواستم فقط گریه کنم، میدونم 
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 حرف بدی زدم ولی اون نباید عصبانیم

اخم نگاش کردم  میکرد با خصمانه نگاهم میکردکه منم با

 ... نگاهم و برنداشتمی ، حترهبخباصدای پارسا که میگفت: چه 

 برماهور: اینو از اینجا ب

که وسط راه صداش  می کنمبلند میشم و بدون نگاه کردن بهش 

 ... نباش به گوشم میخوره: فقط دیگه جلوی چشمم

 .. با غدی میگم: به تو ربطی نداره

و با اخم رو به  میگیرهماهور میخواد جلو بیادکه پارسا جلوش 

 ... من میگه: شانا برو

 .... میرهولی کاری رو که کرد هیچوقت یادم ن مرمی ماهور

د میخواستم گردنشو بشکنم میزبودم اونقدرکه هرکه حر  بیعص

م کنه که بشنی عصبا جوریمنو پتانسیل اینو داره دختر ...این 

قاتلش و یه ملت رو از دستش راحت کنم و بدتر از همه از 

 ش که بدم میادچیزی

 ... زبون درازشه همه جا باید دراز باشه و جواب بده

که  جاش بیادسرتا اعصابم  می کنمدستام و به کمر زدم و راه 

 پارسا باخنده میگه: اینقدر راه نرو چشام درد

 ر حرص میخوری؟گفته که اینقد ی، مگه چرفتنگ

م مغزم سوت میکشه رو به میرفتیاد قیافه حق به جانبش که 
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 یهیچمیگم:  عصبیروی پارسا وایمیستم و 

بدون اجازه اومده میگم چرا اومدی، میگه به خودم مربوطه 

 ......تازه چنان واسمم اخم میکنه انگار طلبکاره

 پارسا: بابا ول کن الکی اعصاب خودتو واسه یه بچه کوچولو

 ... بازیگوش خورد نکن

ش که نصفیی از اون بچه تخسا میدونیمیشم تو صورتش:  خیره

 ... توئه ، نیم وجبه ولی زبونش قد من وزمینهتو 

پارسا میخنده وشش رو با تاسف تکون میده و بعد با ارائه 

 و فایل بندی انها ییطرحها و برنامه های اجرا

ب افتاده زیاد بود و انقدر کارهای عق میرهبه سمت اتاق خودش 

 و اخرین نفر خودم کشید که تاشب طول

 ... رفتم بیرون شرکتبودم که از 

خسته و کوفته وارد خونه میشم که شو صدای بلند مامان وبابا 

 کل ساختمان رو گرفته بود من نمیدونم

م ، هتنگذاش خب اگه تفاهم ندارین طالق رو برای اینجور وقتها

 هم بچه هاتون کنینخودتون رو خالص 

می ا نجا نبود یه لحظه ام ایندخترو خدا میدونه اگه به خاطر 

 ... وندم تا ارامش ازم سلب بشهم

و ظرفیتم امروز زیادی پره به سمت اتاق  می زنمبه سیم اخر 



 

 

                                              59 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 و دراتاق و باز میکنم، اونقدر تو می کنممامان بابا 

 ...داد و بیداد غرقن که متوجه امدنم نمیشن

 ساردادم هردو ساکت میشن و ایندفعه منم که انگار افبا صدای 

 گند،ینپاره کرده بودم: خجالت بکش

صداتون کل ساختمون و برداشته، خستمون  یزدین به این زندگ

 یا جدا کنینکردین یا مثل ادم زندگیتون و ب

که هم ما ارامش داشته باشیم هم شماها ...به خدا زشته که  بشین

 ... بدم بهتون یاد یدگمن بخوام راه و رسم زن

میکنه  ییحرفام حق به جانب میشه و مظلوم نما ننیدش مامان با

 می بینیپسرم  می بینیزیرگریه ونفرین کردن:  زنه یم و

این اقا سفر بره و  و عمرم و گذاشتم واسه بچه هام و نیجوو

 ....اونو نیخوش گذرو پی بیاد و

 تهش میبندم وو سر  یچشمام و باعصبانیت از روی حرفای ب

 نگوکه تو بدتری هیچارم بقیش و بگه: میزن

ات مادری نکردی دخترچرا؟ چون نه واسه من نه واسه نی د می

 ی یا همش باگنه واسه شوهرت زنان

کوفت و  دوستات گشت و گزار بودی یا تو مزون و باشگاه و

 ...زهرمار

ما ش به سمت بابام برمیگردم و نفرت از چشمام شعله میکشه: و
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 که سفرای خارجه و خوش نیقای تهراا

گذرونیای رنگارنگت شده محفل این و اون اگه واسه خودت 

 که ات بزاردخترابرو نذاشت حداقل واسه 

فقط پولت نیست که بخوای به  ی، زندگحیا ندارن کننفکر ن

 به اونه که به یزندگ یشرخشون بک

اینکه من برادر  یعنی! یچ یعنی میدونی کنینات محبت دختر

 که ینشدم پدر و مادرشون یکم خجالت بکش

ا نبود یک دقیقه ام تو این دختربعید میدونم ولی اگه به خاطر 

 ... فتمروندم و میممی خراب شده ن

 میشم که مهسا رو باال و راهی طبقه می زنمدرو محکم به هم 

 میبینم، سمتم میاد و خودش و تو اغوشم

اش میومدی از اینجا خش دار میگه: ک صداییدازه و با نمی

 .ش، اینجا رو دوست ندارمیم دادامیرفت

و مهتابم هم خودش را جا  می زنمبوسه ای روی موهای بلندش 

 !خودمه میکند: ا...جا اعتراضمیده و مهسا 

مهتاب دهنش و کج میکنه: نه بابا نه جا توعه نه جا من مال 

 ... صاحبشه

 !مهسا: صاحبش منم حرفیه

 ... اب: میبینیممهت
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م ، من خیلی خستم میخوا اینفعال که صاحبش شما دوت کنینبس -

 ... برم اتاقم

راهم سر  هردو ازم جدا میشن و میام برم اتاقم که مهسا یه دفعه

میکنه) که عجیب منو یاد  و سد میکنه ودست به کمر تخس نگام

 گرفته( میگه: دازه که شک ندارم از اون یادنمی بیاون نیم وج

 تو با دوستم

اعصابت نزدیک  یچیکارکردی که زنگ زده بهم گفت داداش ب

 ... بوده منو بخوره

صورتم جمع میشه و میگم: اخه مگه اون دوست بچه موشت 

 باشه فقط بهش نیخوشمزه اس که خورد

 که زبونش می زنمبگو اگه ببینمش یه فصل کتکت جانانش 

 ... بیشعور دخترهدرازتر از قیافشه 

 اشو ریز میکنه و میگه: چیکارکرده؟مهسا چش

یه کاری  البدول کن مهسا منم وایسادم به تو حساب پس میدم -

 کرده که مستحقش بوده، بعدم برو از

 ...گیر خودش امار ب

سعی میکنم بخوابم ولی نمیدونم چرا همش  رفتنبعد یه دوش گ

 گستاخ جلو چشامه و دخترهچشمای این 

ه بزنه دیگ فیفعه بخواد کاری یاحردقیقا روی مخمه اما اگر ایند
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 ... ونمممی اینقدر اروم ن

طراحها و خیاطها  یانجام میشد تا مدلها حتواال کارها طبق ر

 شلوغ بود کهسر  اماده به کار بودن و انقدر

م و این پروژه ب نهایت برام مهم بود میرفتشبا دیروقت خونه 

 چون سود زیادی واسم داشت و تقریبا

 داشتنمیشه گفت تمامی کله گنده های شهر تو این شو حضور 

... 

مهتاب به اتاق میاد و پشت بند اون شینا وارد میشه و در حالیکه 

 م میاد ومیزپوشه ای دستشه به سمت 

 ، نظرت چیه؟ببینمیگه: این طرحها رو 

پوشه رو باز میکنم و با نگاهی به طرحها و بکر بودنش 

 نا ولی نه برای شو حال ...یهشی ینمیخندم: اینا عال

 ... خاصن ییجورا

با  االنمیکنم ولی  یارم: بعدا به اینا رسیدگمیزپوشه رو کنار 

 کنینکه تایید شدن کارو تموم  ییهمون طرحها

 ... نداریم دو روز دیگه باید حرکت کنیم یوقتن نچناآ

خونه دارم میارم بعدا اونا رو  دیگه هم طرح تو سریشینا: یه 

 .. ینببینهم 

مهتاب: کار مدل و لباسام تمومه فقط مونده پرو اخر و یه تست 
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 که دیگه هیچ کاری نداریم، امروزم

که دیگه نقض و  نییه تست پروه و باید بیای ببی 5ساعت 

 ... مشکلی نداشته باشیم

مهتاب و شینا بلند میشن که برن شینا با تردید نگام میکنه و 

 میگه: یه درخواست داشتم

 ...وبگ-

شینا اول نگاه به مهتاب و من میکنه و میگه: ببینید میدونم شاید 

 که اونجاییواستون مشکل باشه اما از 

ا شما بیام شمال، شان و مسافرتن و منم قراره با ستننی مامان بابا

 ونه میخواستم بگم اگه اشکالممی تنها 

 ... نداره با ما بیاد

ه میکشم ...مثل اینک فینفس عمیق میکشم و چشامو میبندم و پو

 اسایش ندارم ودختر من از دست این 

که شینا برام مهم بود و نمیخواستم ازم ناراحت بشه  اونجاییاز 

 قبول کردم وگفتم: من با اومدنش مشکل

ندارم فقط نمیخوام خللی تو برنامه ها ایجاد بشه، فقط حواست 

 ... بهش باشه

 ... که مشکلی پیش نیاد می زنمشینا: حتما باهاش حرف 

میدم و خودم و  بیروننفسم و باحرص  میرن بیروناز در که 
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 کهدخترکارا رو به خدا میسپارم از دست این 

مهسا هم بخواد بیاد نور علی نوره و من چ بکشم از دست این 

 .... دوتا نخاله

 شانا

کنه نمیدونه من  هیبکه مثال من و تن مامان لج کرده بود و نیومد

 خودشم که اگه بیفتم دنده لج منمر دخت

 ...میشم یکی مثل خودش

کو ندارد نشان از مادر! اصالهم شعرش درمورد پسر  دختربله 

 ...رو سیو پدر نبود ...اخه خدا بیامرزه فردو

کنم که خودم چنان ر میخواستم با رفتنم مامان اینا رو غافل گی

 مث موش کنار االنشدم که تا گیر غافل

 ... و فقط میگم چشمشینا نشستم 

وقت موضوع رو با شینا مطرح کردم چنان خواهر اروم و 

 بازی دراورد و پاچه منو گرفت که دیونهمظلومم 

کم مونده بود همونجا تو خودم جریان اب راه بندازم که خدا رو 

 شکر دیگه به اونجاها نکشید و صدای

کرد: شانا خودت  ایجادسر  ی تویتردادش زلزله هشت ریش

 ولی خدا نکنه هیچتا ارومم  میدونی خوب

 میشیکه رفت رو اعصابم تا نزدم داغونت کنم بلند  االنمثل 
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 و همراه من میای می کنیی ساکت و جمع رمی

 !فهمیدی؟

چه کاریه من میخوام برم  یاب دهنم و قورت میدم: خب ابج

 !پیش مامان اینا

شینا: مامان به خاطر تو فرارکرده رفته حال تو میخوای بری 

 خو بدتر کنین نیشسورپرا یعنیور دلش که 

 ... میدی بدبخت و ه اشی سکترمی

خیلی ترسناک شدی و داری زور  یمیکنم: ابج ییمظلوم نما

 شاید دل مامان تنگ میدونیی ...تو ازکجا گمی

 شده؟

همراه من بیای شمال کرد  شینا: اصال خودش زنگ زد و تاکید

 تازه بابا هم با مامان موافق بود

داره در حقم اجحاف میشه  ام کارساز نبود و یینه این مظلوم نما

 پس رفتم تو همون کنننامردی می یعنی

جو زبون درازی که حرفم از دهنم خارج نشده جیغ شینا هوا 

 من به درک مردم خوابن نمیگن این دوتا میره

نیست!  سرشونباال هم ابا...ننه ب تو خونه تنها!دختر 

 !....هیچکه  ...استغفرهللا خواهرم داره حنجره مییکونه منم

 !شینا: دهنتو نبندی میام این و میکنم توش
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دمپاییشو نشون میده ...گفتم که منظور خواهرم و بد برداشت 

 !کننمی

انا که فردا باید بریم ولی ش می کنیم میی وسایلتو جمع االنشینا: 

 ارم باهات اتمام حجت میکنم که من...د

فقط میخوام تو این سفر  می ریمرو انداختم به ماهور و دارم 

 نینکدرست  و مشکلی باشیخوب دختر چند روزه 

که  کنینچون من از طرفت قول دادم که قرار نیست کاری 

 مشکلی پیش بیاد پس مواظب

 ...رفتارت باش

نداشتم واقعا خبر خواهرم نمونه بارز یک دیکتاتور بود و من

 راسته که از قدیم میگن از اون نیس که های

 !!!به تو دارهسر  و هوی داره از اون بیس که

هام تنها گذاشت و  خوردگیسرشینا رفت و خوابید و من را در 

 رفت و اصال هم توجهی به شکسته های

 ... قلبم نکرد

ت به بند و داره کشید انگارمیگی اره جون خودت یه جوری 

 تنم کم نداره ازکسی از چیزیمیکشتت...اخه 

اونور مامان بابامن که منو نمیخوان ، از این طرفم خواهر 

میخواد همراش برم تازه تهدیدم میکنه که مشکل  دیکتاتورم که



 

 

                                              67 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 به وجود نیارم ...اخه من از اون دایناسور خوشم میاد

 ...واال که بخوام باهاش همسفرم بشم! 

این ستمکاران به امان خودت  بینا من مظلوم و معصوم و خدای

 ؟ من با اون دایناسوریول کردی که چ

 ... دم به خودتپرچطوری روبه رو بشم، خودم س

که چاره ای نداشتم مشغول جمع کردن لباسام شدم  جاییاز اون 

 و وقت کارم تموم شد رو تخت دراز

ن وبا دیدن انالی کشیدم و گوشیم رو برداشتم و وارد تلگرام شدم

 بودن مهسا براش تایپ کردم: سالم

خوب؟ این قضیه مسافرت چیه که شینا مجبورم کرده باهاتون 

 رتاریخت که ریخت منو با تی  بیام شمال؟ تازه اون داداش ماقبل

 چطور قبول کرده منم بیام؟ زنه یم

مهسا جواب میده: شینا فقط از پس تو برمیاد یادم باشه وقت 

 ... ماچ گندش بکنمدیدمش یه 

 !یگمی یمیگم تو چ ی: من چمی نویسم

 نده دیگه منگیر بعدم دوباره جواب میده: اه  عصبانییه شکلک 

 از کجا بدونم مگه داداشم میاد به من

 گزارش بده؟

 !خب حرف حق جواب نداره
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: میام فقط به داداشت بگو اگه بخواد چپ و راست به می نویسم

 ... میدمگیر بده منم بهش گیر 

 !جواب میده: به من چه خودت بگو

ه و افالین میش رو یه شب بخی ذاره یبعدم یه شکلک شیطونک م

 که یمن رفتم بخوابم....کال هرچ یعنی...

به من افتاده خدا استفاده هاش و کرده بعد ته موندشو به من داده 

 م الهی خللیاکه مشغول باشم و تو نظ

بیفته من نرم میدونم من  قیفاوارد نشه و خدایا نمیشه فردا یه ات

 برم یه مشکلی پیش بیاد این فسیل منو

 !!!وونیم رحم کنجمیکشه ...خدایا به 

جام  سرلرزه ای که احساس کردم یه دفعه سیخ  زمینباحس 

 لرزه زمیننشستم و دوباره تمرکز کردم، نه 

انداختم و شایدم خواب  باال نبود ولی خودم حس کردم شونه ای

 دیده بودم ...دوباره میخوام بخوابم که

سر  صدای جیغ شینا منو به خودم میاره و به کل خواب از

 : خدا مرگت نده شاناکه حرص تو تنممیبره

 میان دنبالمون االندیر شد پاشو  می کنی

با همون صدای خواب الودگفتم: مگه میخواین برین کله پزی 

 ... اینقدر زود
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ش شک این از بیشتردیگه صالح ندونستم  کشید که سیجیغ بنفبا

 بدم باز خدا رو شکر دیشب چمدون

یه دوش گرفتم تا  سریعبستم و همونجور با چشمای خواب الود 

 که بدتر اینقدر دوش اب گرم ببرهخوابم 

 ...خوابم گرفت بیشترکه  بهم چسبید

نه و دست به سیحاضررفتم که شینا  بیرونپوشیدن پالتوم  با

 :اخم کردم میرفتوایستاده بود و چشم غره 

می بیا منو بخور، من که امادم حال چرا چشم و چالتو واسم لوچ 

 !کنی

اذیت کردنت چقدر ملسه یه عمر تو  میدونییه دفعه میخنده: ن

 همه رو اذیت کردی حال موقعیت پیش

 اومده تا من اذیتت کنم و کیفور بشم

م فقط ره دفعه بعد چنان حالتو بگیبکنادش و اره شاد باش و استف-

 ... ی چشمگب

 یزنگ خوردن گوشیش دکمه اتصال و م دوباره میخنده که با

 !: بلهزنه

- .......... 

 ... شینا: اومدیم

که شینا درو قفل میکنه و  می ریم بیرونچمدون و بر میدارم و 
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 با طی کردن حیاط کوچیکمون در حیاط و باز

میکنم که چهره خندون مهسا جلو دیدم میاد و تا میام بخندم که 

 تو بغلم و ماچ گنده ای رو گونم میبره

 کردم و کنترل بخورم که خودم و زمینکه نزدیک بود  زنه یم

 : چیه مث کواالمیگیرهباحرص نگاش که فاصله 

 .انگار تا حال منو ندیده زمینی روم نزدیک بود بخورم یپرم

 ... اویزون میکنه: خو دلم تنگ شده بودلب و لوچش و 

 ای سرفهایندفعه من بغلش میکنم و میبوسمش که با صدای 

 برمیگردم و جناب ماهور خان رو میبینم و

من یه هفته خودم و به تو  یعنییه من اخم رو صورتش، خدایا 

 ...منم با اخم سالم میکنم که کلش سپردم

 ... ارممیز بگیم و به روو واسم تکون میده وسعی میکنم نا دیده 

ایستاده و در حالیکه لبخند بشری نادرمهتاب کنار اون نمونه 

 و باهاش می کنمخوشکلی رو لباشه به سمتش 

خره خواهرجان باال ارم ومیزدست میدم و بوسه ای روی گونش 

 تشریفهم بعد از هفت قفله کردن درا 

اشینش که با اشاره ماهور تو م پرسی والفرما میشه و بعد از اح

 شت نداره جا میگییم ...خب با اونگ کم از

 !قدو هیکل که نمیتونه، باید جا بشه . واال
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مهتاب جلو پیش داداش جانش میشنه و بقیه هم عقب ...منو مهسا 

 این االنهم که انگار از دیروز تا 

فاصله ها فشار زیادی رومون اورده بود که داشتیم از این چند 

 دیم ومیزرف ساعت جداییمون باهم ح

که صدای مهتاب  شری نادرهش غیبت کردن اون نمونه ببیشتر

 ... خط انداخت به دلتنگیمون

 دارین که تمومی ندارهفی مهتاب: شما دوتا چه حر

 نیممیزنداریم که داریم حرف  البدمیگم: خب  یجوابضر حا با

... 

 ... مهتاب: خب بلند بگو ماهم بشنویم

به خواهرش  یدر مورد داداشت چقطعا اگه میخواستم بگم که 

 میگم اون یکی خواهرش یا خودش منو از

گیر ... مهسا جای من گفت: مهتاب  بیرون کننشوت می ماشین

 ... گفت ه نمیشهصبرنده خب حرفامون خصو

 شینا چشم میگردونه: اینا رو ول کن، همه چ اماده اس؟

ببینیم که طبق برنامه اس باید چیزماهور جواب میده: اره همه 

 ... کارمون چقدر طرفدار جذب میکنه

طراحیای ابجیم تکه البته ناظر کیفیمونم که مهتاب جون باشه -

 اهمیت به نشاب داره فقط زمینهدر این 



 

 

                                              72 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

... 

اومدم اون فقط رو هم بگم که چشمم خورد به اینه جلو که ماهور 

 یداشت منو میدید اصال یادم رفت چ

 ...فقط ... خدا قسمتتون کنهبگم و به تته پته افتادم: فقط 

که چرت تر از اون نتونستم  ترسیدماینقدر از اخماش  یعنی

 بزنم ولی اون نگاه عمیق که بهمفی حر

انداخت انگار میدونست میخوام بگم فقط حیف شما دوتا که پیش 

 ولی دیگه تا می کنینکار  این دایناسور

یافه و ق بود برانگیزنزدم و این خیلی تعجب  حرفیرسیدن ویال 

 مهسا هم خیلی خندهواال عالمت س شبیه به 

 ... دار بود

که به مزاق من و مهسا  چیزیهمه حرفها حول محور کار بود 

 ... میبخوش نیومد و ترجیح دادیم بخوا

روی بینیم حس کردم و با فکر اینکه مگسه با دستام  چیزی

 کنارش زدم اما دوباره تکرار شد ...اه چه مگس

زدم ... دوباره اومد و اعصابم به قدری خورد سمجیه کنارش 

 بهش دادم و چشامو بازحسی شد که یه ف

کردم که نه مگش دیدم نه شبه مگش اما قیافه طلبکار ماهور و 

 دیدم که نگاه مرموزی بهش انداختم که
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به تن من نباشه حال سر  نکنه کار اون بوده اما نه این میخواد

 اون نیستکنه ...نه  بیاد نقش مگس و ایفا

... 

 ... نینکو بقیه خوابتون و تو ویال ب بشینشما قرار نیست پیاده -

 االنکه به ابجیم قول دادم خانوم باشم میگم: بله  جاییو از ان

 ... پیاده میشم

م قسم بخورم که ابروهاش چسبید به موهاش از تعجب حاضر

 اینکه تیکه ای براش نیوندم ولی تو دلم

 ....اشینش و بخورم ...نوچ....نوچگفتم: حال مگه قراره م

ویالی خیلی قشنگ و جمع و جوری بود فکر کنم مال خودش 

 نداشت واسه کافیبود چون اینجا فضای 

 اسهو بود خوشکل ونشیرب از بیشتر داخلش و اینکه شو بزاره

 ... بود نیداشت دوست خیلی که من

که واسه من و شینا بود دوتا تخت یه نفره داخلش بود  قیاتا

 و سفید جالب بود انگار که تیباتم صور

کرد مال  اتاقو بدن به دوتا نوزاد اما خب چه میشه خواستنمی

 کهمینخودمون که نیست مال مردمه و ه

 !... شکر ازمب میببخوا زمیننباید رو 

********** 
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م و فشاری که روم بود با قار و قور شکمم از خواب بلند شد

 خاصیو بعد با بلند پروازی  سرویسو رفتم 

تا شکمی از عزا در بیارم  پایینکه بهم منتقل شده بود رفتم 

 بدون همینرو ندیدم و به خاطر  سیکه ک

نقلی و خوشکل، در یخچال و باز کردم  آشپزخانهرفتم  تعارف

 وبا دیدن تخم مرغ دلم خواست ...سه تا

 کابینت ماهیتابه هم پیداکردم و رو تو شتنگ برداشتم و با

 میزنون روی  داشتنگازگذاشتم وپختم و با بر

گشنم بود ...هر  کردم خوردن وای که چقدر شروعنشستم و 

 لقمه رو با ولع میخوردم و باچشمای بسته

رفته بودم تو حس که با حضور فردی کنارم دست پاچه چشم 

 وباز میکنم و که قامت ماهور و میبینم 

به  میکنم شروعو  میبرهلقمه ای که داشتم میخوردم توی گلوم 

 که هرموقع یه بشیکردن، الهی ذلیل  سرفه

دفعه تو رو دیدم خفه شدم اخرش منو میکشه ...اب به سمتم 

 به خوردم داد که خوب سریعگرفت و 

میومد ...با خجالت نگاش  پایینطور نمیشدم ولی اشکام ه

 میکنم که از صورتش معلومه داره جلو خندشو

اما مگه من چطوری میخوردم ...وای مامان رعنا  میگیره
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 همیشه میگه مثل ادم بخور من گوش نمیدم،

 ؟ینکاری داشت : اقا ماهورمی زنمخودم و به کوچه علی چپ 

 امتعحب از لفظم میگه: کارکه نه فقط بوی تخم مرغ من و ت

 ... وند ...خب گرسنمهشک اینجا

اومدم بلند بشم و برم بشقاب بیارم که اجازه نداد و با او 

خوردن...اومدم حفظ  کرد شروعو  میزهیکلش نشست پشت 

کردم  شروعظاهرکنم و اروم اروم لقمه ی کوچیک گرفتم و 

 خوردن ولی نه مثل

لقمه هاش ده برابر من بود با چهارتا  میرهکاله سر  اینکه داره

 :لقمه شو تهش و هم اورد و رو به من گفت

 !کنیننشدم میشه بازم درست  رمن سی

ای کارد به اون شکمت بخوره که صبحونمو کوفتم کردی اما 

 اینا رو تو دلم گفتم و پاشدم یه هفت هشت

خیال کالس شدم و  یکردم و ب تا تخم مرغ برداشتم و نیمرو

 کردم خوردن ...انقدر خورده شروعپاش  پا به

کیدم ...نگام میکنه و میگه: دستت درد تربودم که داشتم می

 خوابه منم باال نکنه خیلی چسبید ...مهسا

 ... ینزنگ بزن ینکاری داشت اون ویال مرمی دارم 

 باال متعجب از خوب شدنش و طرز بیانش جفت ابروهام
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 یاد( وکه میخنده )توله چه خنده بهش م میرن

ن ای یییهو رونم و تغییممی ...و من  میرهاخر لپم و میکشه و 

 این شکلی شده ش خورده کهسرتو  یادم و مطمئنم که یه چ

... 

 ین دایناسورم ...چه خنده ای واسمهنوز تو شوک رفتار ا

 !کرد

این مهربونیش به نظرم به دو دلیله یکی اینکه به خاطر 

 دربیاره و دومیش اینکهشکمش بوده که دلی از عزا 

شاید از من خوشش اومده که اگر دنیا به اخر برسه این ادم 

 به تن من نباشه ...اصال ولش کنسر  میخواد

همه  می بینیاون کنم، یه دفعه گیر چرا باید روزم و در

 خورده که جاییبه یه سرش  فرضیه هام غلطه و یارو

 ... مهربون شده

وارد اتاق مهسا شدم که با دیدن طرز خوابیدنش خندم گرفت 

پاهاش به هر  دست و ضربدمر خوابیده و مثل عالمت 

به این  خاصیکه ارادت  اونجاییرفته بود و از رفی ط

 شتباال کرمم گرفته بودحی صبس دوست خواهر نما دارم و 

مهتاب را برداشتم و هوابردم و محکم زدم روی کمر مهسا 

جن زده ها سیخ شد و موهاش که پخش  ت مثل اینکه بدبخ
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 شده بودن قیافش وکرده بود مثل جنگلیا ...غش غش داشتم

شت تو باال اومد و با دیدن باال میخندیدم که وقت ویندوزش

 نگام ینکار من بوده ...خشمگ دستم فهمید

و  ردکر کرد و اومد بلند بشه بیاد طرفم که پاش به پتوش گی

 ت افتاد کف اتاق، از اونورمبا صورت از رو تخ

 زیچیمن پهن شده بودم و داشتم تر تر میخندیدم که با اثابت 

 که ییخندم بند رفت و با دیدن دمپاسر  به

تم: کردم وگف خورده بود بهم و بعدم کنارم افتاده بود نگاه مهسا

 که زدی ناقصم کردی نینبیخبر الهی

 ... رم میکنه می کنیمث خرس میخوابه بعدم که صداش ...

مهسا میخنده و بعد جدی میگه: کور شو ادم باش و مثل ادم 

 ... بیدارم کن

 !متاسفانه ادمی نمیبینم-

رو برداره که منو بزنه منم از  یمهسا رفت طرف دمپا

 و رفتم بیرونجیم زدم  سریعفرصت استفاده کردم و 

تو اتاق خودم و درو قفل کردم اصال هم به جیغ جیغاش توجه 

 میده با مهمون بد معنیدم، اصال چه نکر

 ! بله دقیقا مهمونیم مااااکننرفتاری 

و اماده، خشکل کردم با پوشیدن مانتو گرم و شلوار  حاضر
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 که مهسا بیرونکردم و رفتم  سرستش شالمم 

قرار بود  جاییرفته نگام کرد:  باال هم اماده بود با ابروهای

 بیین؟ تشریف

هم بیکار  انداختم: مثل اینکه شما باال منم مثل خودش ابرو

 ... نبودین

 ... این اطراف با من میای زود باش می کنممهسا: دارم 

و رفت، مثال دلخوره که اینجور رفتار  کشید بعدم راهش و

 میکنه رفتم نزدیکش و از پشت تو بغلم

گرفتمش و برش گردوندم و صورتش و ماچ کردم وگفتم: 

 ... بداخالق نشو دیگه

 ... اگه نباشم که باید هی بهت سواری بدممهسا: 

 ... مرفتیم تا یکم بگردی بیرونمیخندم ودستش و گرفتم و باهم 

*** 

کل و زیبا بود که نمیشد چشم اونقدر دور و اطراف ویال خوش

 هم بود اما باز یزکرد، با اینکه فصل پای شیپو

رو داشت و  بیتم بسیار جال بزرنگ نارنج و قهوه ای و س

 ...چقدر عکس گرفتیم و دیوونه بازی دروردیم

نزدیک ویال بودیم که با دیدن دوتا پسر به سمتمون میومدن 

 داشتنایستادیم ...هردو قیافه خیلی ضایعی 
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ه ک ریبیل دار با شلوار شیش جیب و زنجیاز اون جوادیای س

 ومدنی متو دست یه نفرشون بود خوش

که صدای یکیشون باعث شد  دست مهسا رو گرفتم که بریم

 : خانومای زیبا میشه یهباال ابروهام بره

 ... دقیقه وقتتون و بگیم

 !نه از این جوادیای متحول شده باکالس بود نه خوشم اومد

 !مهسا برگشت: بفرمایید

پسر دست تو جیبش کرد و کاغذی دراورد و رو به 

 مهساگفت: من از شما خوشم اومده از لحظه ای که

 ...امر یعنی...میشه باهم اشنا بشیم ... یعنیدیدم ...شما رو 

 ...خبر

مهسا حق به جانب سمت پسر بینواگفت: اقا خجالت بکش تو 

 مردم که از قضادختر روز روشن به 

شوهر داره شماره میدین ...وای شوهرم بفهمه هم شما رو 

 ... میکشه هم منو

..این کنه .سه نه اینکه تعجب پرکه ب بود پسره بدبخت نه اون

 مهسای گور به گور شده از چشماش معلوم

ه ضرببود چقدر شیطان درش نفوذ کرده ولی بدبخت و زد و 

 ... کرد فنی
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دوست پسره اومد پیش دوستش و دستش و گرفت و بردش، 

 پسره بدبخت تا حال فکر نکنم اینجوری

در عرض دودقیقه وجدانا اگه حال از  یعنیناراحت شده باشه 

 ش بود تا مخ پسره رو نمیخورداون خوشکال

 ... دست برنمیداشت

داخت منم که حرصم گرفته میرنمهسا داشت میخندید و جفتک 

 ردی مث ادم جوابش بدیممی بود: خو 

 مهسا: با اون قیافش اومده ازم درخواست میکنه واسه امر

 ...ریخ

ی شیش و ادونم: اخه نکبت شاید از اون دوستچشمامو میگر

 ... دمیبو ترهشتیت به

 ... مهسا: فک نکنم

 .. فکر نکنممیگی تو که زدی ترکوندی هنوزم -

در نزدم بدبختا اینق حرفیبا دیدن شینا و همراهیانش دیگه هیچ 

 ... شدن خسته بودن که همونجا وسط مبل ولو

ماهور با دیدن ما که وایساده بودیم با اخم گفت: غذاگرفتم 

 ما خسته شدیم از کنینواماده  میزبرین 

 ... صبح تا حال

مهتاب: وای راست میگه روده بزرگه روده کوچیکه رو 
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 ... خورد

نگاه شینا و پارسا که همراهشون اومده بود میکنم و میگم: 

 شما احیانا نظری ندارین ...نه اینکه کوه کندین

 ...به خاطر اونه

و میخوام حرف  می کنمولی از رو ن میرهشینا بهم چشم غره 

 و بلند میگه مهسا اما زنه یم سرمو بزنم که ماهور ت

چرا نگاش به منه، صبح که لبخندت به راه بود حال عقلت 

 یراومده شجاش که با چشمات پاچه میگی

... 

 کارا رو و آشپزخانهمهسا ترسید و دستم و گرفت و رفتیم 

 فرما بشن غذا کوفت، نه تشریفکردیم تا اقا 

میدادم میگفتم ...اما با هرکاری که انجام  کننببخشید میل 

 سالهی کوفتشون بشه جز خودم ...اصال هم ب

 .... منیست مرح

امروز برای شینا اینا روز بزرگ بود و از صبح زود من و 

 مهسا رو هم همراه خودشون اوردن و راه به راه

 ته تاگرف نگینوسایل س جاییه جاییازمون بیگاری میکشن از 

 )کار نیاز نردبون و برای اینکه یه فا رفتن باال

خنده دار( هم انجام بشه و روحمون شاد بشه طی یه پرش 
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 انتحاری از نردبون فقط خدا باهام یار بود و

که با زدن پا زیر  سپردممن کم عقل خودم و دست مهسا 

 به جای پریدن افتادم روی یکی باال نردبون از اون

 . جونی بود بیغرتر و از مدلها، بدبخت از منم ال

که هول کردم اومدم  کشید  غیکه چنان جی افتادم روی پاش

 که هولزده زیر پام خالی شد و دوبارهسر  بلند

افتادم روی پاش ...بدبخت دیگه نفسش قطع شد و با کمک 

 مهسا بلند شدیم واونو رو صندلی نشوندیم،

 ...ننهمه دورمون جمع شدن انگار فیلم سینماب میبی

خودم رو مظلوم گرفته بودم و یکم زور خودم کردم که چشام 

 با همون حال دخترهاشک الود بشه ...رو به 

 ...گفتم: من متاسفم، واقعا ندیدمتون ...من...من

با حرص نگام میکنه وقت میبینه مثال خودمم ناراحتم  دختره

 مانداره ...ا چهره اش مهربون میشه و میگه: اشکال

 ؟ینکارتون نیستسر ه همه جمع شدین و ک خیرهاینجا چه -

، ای خدا چرا من شانس ندارم این ترسیدمباصدای بلند ماهور 

 قصه وای به حال اینکهرطوری نزده میهمین

به خودت ...اما همچنان  سپردمبفهمه کار منه ...خودم و 

 .سعی در حفظ حالت صورتم رو داشتم
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صندلی با امدن ماهور و دیدن مدلش که با اون وضع روی 

 ولو شده و از درد صورتش قرمز، نگاهش میکنه

 ؟بیشده خانوم مح یو میگه: چ

بود با دیدن ماهور زد  بیی که اسمش خانوم محدختر

 زیرگریه وگفت: داشتم رد میشدم که این خانوم از

 نردبون افتاد روم و پام فک کنم شکسته چون خیلی درد دارم

... 

ه حالش سوخت و خیلی نشون دادن پاش و اون ورمش دلم ب با

 و فقط گریه زنه یخانومی میکنه و داد نم

 االن ذارهمیکنه، من اگه جای اون بودم که خدا اون روز و 

 دممیزمیذاشتم از بس که عر سر  اینجا رو روی

... 

رو زیر بندازم و قبل سر  نگاه تند ماهور باعث میشه مظلومی

 از اینکه تیکه بارم کنه خودم گفتم: ببخشید

نردبون اون اویزا رو بزنم که یه دفعه نمیدونم  باالرفتم ...من 

 شد زیر نردبون خالی شد و افتادم رو این یچ

 ... خانوم ...واقعا نمیخواستم این اتفاق بیفته ولی شد دیگه

که زد همه  شریو زیر انداختم که با تسر  دوباره از سیاستم

 کارشون و نگاهم کردو با چشمایسر  برگشتن
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 ... تو نبوده تقصیرباور کنم  یعنیگفت:  ریز شده

 چشمامو مظلوم میکنم: به جون شینا اگه از قصد پریدم روش

... 

و شستش و روی لبش  میگیرهاما جلو خودش  میگیرهخندش 

 میکشه اما چشماش میخنده که صدای

شینا بلند میشه: جون خودت و قسم بخور چرا از  اعتراض

 ... اریمیزمن مایه 

رو به ماهور مودبانه میگم: من میکنم و  نگاش پیچپ چ

 بود قینداشتم خدا شاهده که همش اتفاضی غر

 ... و واقعا متاسفم

اتفاق افتاده من  و متعجب میگه: خب حاال میرن باال ابروهاش

 ... مدل ازکجا بیارم

ند و قدم رو میکنه زیر میزمیکند و دستانش رو به کمر  فیپو

 میگم: ببخشیدالب غر غر میکنه که کالفه 

شما باید فکر اینجاش و میکردین و یه دوسه تا زاپاس همراه 

 !خودتون میاوردین

 اس خیرهبرمیگرده سمتم و با حرص میگه: مگه نیمکت ذ

ی اب رم: از قدیم میگن تا کنار دریا میمینداز باال شانه

 ... میشه الزمهمرات باشه، 
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 ماا فتهامی خنده به ماهورم که زنه یم خنده زیر  مهسا 

 از ولی نده بهم رو که میکنه کنترل و خودش

م میکنه که نگاهی به کافیکه زیادی نسناسه با موش اونجایی

میکنم میبینم نه لباسامم خیلی  انگاری لباسم ایراد داره نگاه خودم

 میگه؟ یخوبن اما اون نگاه چ

ماهور صدای شینا و مهتاب میکنه و که اونام به طرفش میان و 

 میکنه که چپچ پ شونشتوی گوماهور 

شینا با اون قیافه عالمت سوالش اول نگاه ماهور بعد نگاه من 

 ... دردش خود یعنیمیکنه و میگه: این امکان نداره ...

رو بردن درمونگاه پاش و  بیماهور: چاره ای نیست خانوم مح

 ن و گفتم برش گردونن تهران و مارگچ میگی

 .. ای نداریمساعت چاره  4تو این مدت کمی از

 ... بگو چیزیشینا نگاه مهتاب میکنه: حداقل تو یه 

 ه: حق با داداشمهمینداز باال مهتاب ابرو

نیست  نیشینا پرحرص اما مودبانه میگه: اقا ماهور اینکار شد

 طوری تو راه رفتنش مشکل دارهنمیاین ه

 بهترهوای به حال اونکه ....اصال ...اصال مهسا 

 چاقه نمیشه ولی شانا، خود خودشهمهتاب: نه اون یکم 

اسمم شاخکام تکون میخورن و میگم: من قراره  شنیدنبا 
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 !چیکارکنم که خود خودمم؟

قبل از اینکه شینا به حرف بیاد مهتاب میگه: ما میخوایم تو رو 

 ... مدلمون بشی بیبه جای خانوم مح

م میاد سراغبا تعجب و همون لحن ضایعی که موقع تعجب 

 !میگم: هن؟

 ... : وای خدازنه یشینا به صورتش م

بردم  پیمهتاب میخواد حرف بزنه که من تازه به اصل موضوع 

 خود دایناسور مارموزشه سر که همش زیر

مصدوم شدن مدلش و بکنه ...دست به  تالفی که اینطوری بخواد

کوچه بازاری نداره میگم:  کمر زده و با قیافه ای که کم از زنای

خودم موندم اونوقت  رفتننه خوشم اومد ...افرین ...من تو راه 

گربه ای هم واست راه برم که وسط سن کله پا بشم و به  میخوای

 گور هفت جدم بخندی، نه جونم من نه زیر

ی پاش شل و پل شد رمن بود که اون ایکبی تقصیردستم نه 

 خیرهیمکت ذیه نیگاه به ن بهتره...شما هم 

اما من، نوچ ...نه بلدم نه خوشم  کنینبندازی شاید تونست پیدا

 ... میاد

با دهان باز نگاه میکردن و ماهورم با اخمای شینا و مهتاب 

 درهمش زل زده بود که با یک قدم فاصلش و
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بچه  ببینکمی میکنه و با همون خشونت توی صداش میگه: 

 اما نیز یز قد و هیکلت حرف متر ازیادی بزرگ

بود ن سینه بحث تالفیه نه مسخره کردن فقط به خاطر اینکه ک

 یگبهت پیشنهاد دادم و تو میتونست نه ب

به  می رسهبه ذهن کوچیکت  ینه مثل این زنای حراف هرچ

 ارم بهمیزمن نسبت بدی، همه اینا رو هم 

 ... حساب بچگیت

 ... تن: من فقط لب ترکنم صدتا واسم ریخزنه یو پچ م

برمیگردم نگاش میکنم که چشاش پارچه خونه که نفسش و تو 

 صورتم فوت میکنه و ادامه میده: تالفیم

 ... به وقتش

که شینا به  میرهو  ذاره یم جا مربعد در مقابل چشمان متحی

 :و میگه میگیرهاز پهلوم  نیطرفم میاد و ویشگو

 !بود که بلغور میکردی؟ یاینا چ

 ... کنه و اذیتم کنهمن فکر کردم میخواد مسخرم -

 که هنوز تو بچگیت : واقعازنه یه ای به پیشونیش مضربشینا 

 ... موندی

مهتاب در حالی که خنده بر لب داره میگه: واقعا چطور جرات 

 یرجلو ماهور اینطور جبهه بگی می کنی
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 ... بابام با اون عظمتش جلوش کم میاره

نداشتم فقط فکر لبم و زیر دندون میگیم و میگم: من منظوری 

 کردم که شاید بخواد مسخرم کنه وگرنه

 ... مودبانه رفتار میکردم

ال ح بیشتردوباره میخنده: نه قربونت برم همون چاله میدونیت 

 ... میده

 ... ازکجا مدل میاره ناراحت ادامه میدم: حاال

 ... مهتاب: از یه جا میاره ناراحت نباش

م و میگه: اه...اه...پاشو تو فاز مظلومیت میبرهمهسا یه دفعه 

 خودت و جمع کن حالم بهم خورد، خو

یه دفعه پات تو هم میپیچید و با کله  باال اون یفترردی میممی 

 ... روح ملت شاد میشد زمینمیخوردی 

و هم میشه ت یم دنبالش که نمیدونم پام چمیرفتو  میگیرهحرصم 

 و صدای نالم بلند زمینم میرفتگره میشه 

 شیبت بیاد ...ابله من بیفتم تو شاد رشوهر کچل گیمیشه: الهی 

 چاقالوووو می کنیتو غلط 

که چاق نیست فقط تو پره اما خب از این اصطالح  تیدر صور

یم اینجوری نادربشری  بدش میاد منم که خودم جزو نمونه های

که افتادی و دل  حرصم و خالی میکنم که مهسا هم میگه: حاال



 

 

                                              89 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ... نیست یحرفدیگه  منم شاد شد پس

****** 

برنامه شو با تموم سخت ها و حساسیت های اقا ماهور تموم 

 گذاشته بیمیشه و مدلی که جای خانوم مح

د ی نداشت اما قدبلند بوگفیس قشن دخترهبود دستیار خیاط بود 

ه با اون صورت کیخودش و میگرفت که انگار  ...بعدم اینقدر

 یه مشتهای بعدش نبود  نشسرزاگه  یعنیسیاش ...

 .... بخوره یزساچمه مییختم زیر پاش که ل

و  ییزیبا ینلباسها و مانتوهای خیلی زیبا و پوشیده ای بود در ح

 مدرن بودن پوشیده بودن و این جای

 .... داشت یو شگفت ینتحس

ن که تا این حد رضایت در میکرد رشینا و مهتاب تو اسمونا سی

 از من که رد غیمیزیان موج ترچهره مش

نشستم فکرم مشغوله که این دایناسور چه خواب واسم دیده خدا 

 ... خودش رحم کنه

قرار میگرن  ینماهور و دست اندر کارانش مورد تشویق و تحس

 .... هستمیت که با عشق نظاره گر خواهر موفق نیو م

منو مهسا انقدر خسته شده بودیم که با راننده برگشتیم و اونا 

 هاشون سفارشاتماندگار شدن و اینکه کار
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دیگه ای که بود مربوط به ما نمیشد و چون شامم  چیزوهر

 خورده بودیم فقط خوابمون میومدکه با کمک

مهسا رفتیم اتاق و خوابیدیم ولی من تو فکر اون لبخند موذی 

 انه اموکنج لب ماهور بودم که لحظه اخر ر

 میکنه تالفی کرد، چه خواب واسم دیده و شک ندارم که حتما

....! 

می اومد بیدار شدم و روی  بیرونکه از  قیبا صدای تق و تو

 تخت نشستم نگاهی به مهسا انداختم که مث

خرس با دست و پاهای باز خوابیده خدا به شوهرش رحم کنه 

 )دیشب مهتاب راحت خوابیده چون که

تخت اونا دونفره بود واسه ما دوتا یه نفره( بلند میشم کارام و 

 که مهتاب و بیرون کنممی انجام میدم و 

 .میگیره یتشک میبینم داره با چمدونش

 ... شده مهتاب بدبخت و داغون کردی یچ-

و میگه: هرکاری  زنهبا حرص بلند میشه و پا زیر چمدون م 

 میکنم درش باز نمیشه داره اعصابم و خورد

 ... میکنه

ه نمیشه ک میرهبدتر قفلش توهم  می کنیخب این کاری که تو -

 ... بکنم نیر منم یه امتحا...بزا
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 یکم به قفلش با صدای رفتنو من جاش میشینم با ور  میرهکنار 

 تیک باز میشه و مهتاب خوشحال بغلم

 ......اما چطور بازش کردی سیمیکنه: وای مر

کرده یادم  یاد چمدون مامان اینا افتادم ...اخ که دلم هواشونو

 ... ی بزنم بهشگباشه یه زن

: اخه مامانم اینا هم چمدونشون مثل مال می زنمگنده ای  لبخند

 میکنهگیر توعه خب بعد همش قفلش 

 ... که بابام قلقش و یادم داد

 یکی از این زیپیا میخرم که راحت بشم می کنممهتاب: برگشتیم 

... 

 کوش؟ ...شینا هیبفکر خو-

 ...مهتاب اشاره به اتاق کرد: خوابه

 سمت کشید و گرفت وکه مهتاب دستم  پایینمیخواستم برم 

 ... دعوتیم مهمونیخودش: راست امروز 

 به چه مناسبت؟-

مهموناب که واسه شو اومده بودن به  همینمهتاب: یکی از 

 ...مهمونیشونم دعوتمون کردن

 بود داشت با این چمدون همین: پس خاطر می زنمی نیشخند

 میگرفت، از حال تا شب وقت یتکسی
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ت میاد ...تو و این خواهر رشوهرم گیداری اگه خدا قسمتت کنه 

 ... من دیگه زیادی ترشیدین

و میخواد لگد پرتاب کنه که جا خالی میدم و  میگیرهحرصش 

 ولی از همون وسط می کنم پایینسمت پله ها 

هیچ شوهری  کنی : اینجوری بخوای رفتارمی زنمپله ها داد 

 ....هچیزیت نمیاد یکم ظرافتم خوب رگی

ه که ب نیه و نیش من بازتر میشه و با دستامهتاب جیغ میکش

 لی لی می کنم پاییناز پله ها  می زنمپشت گره 

 که نرسیده به پله اخر با ماهور سینه به سینه میشم می کنم پایین

... 

در هم نگام میکنه انگار ارث باباش و خوردم منم  ییبا اخمها

براش اخم میکنم و میخوام رد بشم که اروم میگه: بهت یاد ندادن 

 !و بری پایینو نندازی  سرتو  کنینت سالم بزرگتربه 

 ... کرد رو منر بیا باز این پیچش گی

نم س اگر چشمامو تو حدقه میچرخونم: اتفاقا یادم دادن اما ببخشید

 ... ردم یادم رفتبود خو

 ... نگاهم میکنه: اشکال نداره من اینجام تا یادت بدم

 یا دولت؟ یصخصو-

 !گیج نگام میکنه: چ؟
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 یا دولت؟ می کنین یصمیگم تدریس خصو زنی یگیج م-

ای دختراصال از  میدونی، می کنی یماهور: زیاد خوشمزگ

 ... جواب خوشم نمیاد حاضر

بخوام باهاتون حرف بزنم ندارم میدونم ...اصال هم قصد اینکه -

 ولی مثل اینکه حرفتون با عملتون

 !نمیخونه

با حرص نگام میکنه: سعی نکن بخوای به من تیکه بندازی که 

 ... می بینیبد 

 بارش کنم که اجازه نمیده و ادامه میده: اگه فقط حرفیمیخوام 

اینجا تحملت میکنم به خاطر مهساس وگرنه ....حواست و جمع 

 ... کن

محکم ولم میکنه که یه قدم به عقب پرت میشم و اونقدر از 

 که میخوام دونه میگیرهزورگوییش حرصم 

 .... دونه موهاش و بکنم ولی میدونم جیکارکنم

 میزخانه میشم که با دیدن پزنفس عمیق میکشم و وارد اش

اون لحظه فقط به  صبحانه اماده تمام عصبانیتم دود میشه و در

 ... شکمم فکر میکنم

با شکم خالی مگه فکرتم میاد! من که  باشیاصال تاگرسنه 

 ... اینطوریم شما رو نمیدونم
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**** 

بود که مهتاب و  کیبود و نمیدونم  ییخونه یه بنده خدانی مهمو

 شینا اینقدر به خودشون رسیده بودن

که زشته، اخه  بپوشم با شلوار لی و بلوز یخب حال من چ...

 ... س بر میداشتمچرا نگقت حداقل یه لبا

و با دیدنشون تعجب  می کنمک مهتاب و شینا تربه اتاق مش

 میکنم که اینقدر خوشکل شدن، بانیش باز

یدا په ایشاهللا خدا زده پس کلتون بخواین یکی رو بریمیگم: خ

 که قحطیه می دونینکه تو این زمونه  کنین

 ... که از دست در نرن بینفقط باید بجن

 ... شد شروعشینا: باز چرت و پرتاش 

نکنه دلم شوور  کنینبده دارم ارشادت میکنم راه رو برام باز-

 ... خواست

 رصیح بیشتردمپاییش و طرفم پرت میکنه که جا خالی میدم که 

 شانا با این کننسرت میشه: خاک تو 

 ... حرفات ابروی منو بردی

هستم ولی این اشاره ای به مهتاب میکنم: نیس ابروت رفت من 

 یییه جورا زنه یمهتاب بدجور مشکوک م

 ... هوله ...انگار مورد خیلیم عزیزه
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صدای جیغ مهتابم بلند میشه که مهسا هم میاد تو اتاق و میگه: 

 ؟شیچته چرا جیغ میک

 .تو خودت و خسته نکن بعدا میگم-

مهتاب با حرص میگه: شانا حرصم نده خیلی رو اعصاب 

 ... یکار داری...اصال تو اینحا چ

ولی لباس ندارم، لباسای مهسا هم به درد  مهمونیمیخوام بیام -

 ... خودش میخوره

و از  میرهشینا یه دفعه از رو تخت بلند میشه و طرف چمدون 

 میکشه و توی بیرونی گتوش لباس اب رن

اماده  ره و میگه: بیا اینو بگیمیندازم بیروندازه و از اتاق نمیبغلم 

 ..هم به کارمون برسیمشو بزار ما 

چیکار میکردین؟ یا امام زمان ...این ین دوساعته تو اتاق یعنی-

 قیافتون هنوز زیر سازه

توجه به حرصش وارد  یبسی دوباره دادش در میاد و خیلی مجل

 اتاق میشم، حقشه

نندازه ...مهسا هم خنده کنان وارد  بیرونتا دیگه منو از تو اتاق 

 نیممیزنیم ...بله میزمیشه و دستامون بهم 

 ... قدش که اذیت کردنشون ملسه

دورشو سیاه کرده  کرده بودم جز چشامو که دورتا تیارایش ما
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 د ...موهای مشکیمیزو بدجور تو چشم 

حالت دارمم دورم ریختم که تو اون لباس بلند اب رنگ با اونکه 

ک اب روی ناخنهای بلندم دیگه ال ساده بود ولی عالی بود و با

شدم و باید ببینم چندتا خاستگار پیدا میکنم  کسی پسر زیادی

 ...مهسا

 : چته نیشت بازه؟زنه یپس کلم م

 ... م میادربه نظرت امشب چندتا شوور گی-

 حاال ینیستضی را یشانا خیلی گاوی به دوست یعنیمهسا: 

 !شوورم میخوای

م و تکون میدم و چشامو مل مل میکنم و میام حرف بزنم که سر

 هوا در باز میشه شخص یب

همونطور مونده بودم که  ...منمشخیص اقا گاوه پدیدار میشن 

اومدم و باحرص  بیروناز اون حالت  سریعصورتم بود و  خیره

کنایه گفتم: ما بچه که بودیم بهمون یاد دادن که  لبخندی زدم و با

 ... اول در بزنیم می ریمهرجا 

به مهسا میگه:  خیرهو  میگیرهنگاه از من  مجلسیخیلی شیک و 

 ... اماده ای بریم

اصال هم  بیرون میرهم حرصیبعدم در مقابل چشمای متعجب و 

 منو ندید انگار با دیوار بودم مردک دیوانه
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... 

قط که ف ییاینقدر پرو میدونیمیخنده و میگه:  کیمهسا زیر زیر

 داداشم به دردت میخوره

 ... که من دیدم فقط بلده منو دق بده ییاره دیگه اون گودزیال-

 ...بود نگیننگاه لباس مشکی رنگ مهسا کردم اونم زیبا و س

ط نداشت فق قیمانتوهامون و پوشیده و شالمونم بود و نبودش فر

 ...سرمروی  نده انداختیمگیر  سیبرای اینکه ک

چشم غره ای بشری نادرمیخواستیم همراه پارسا بریم که نمونه 

 .رفتنرفت و مهتاب و شینا همراهش 

ماهور به  تشریکه با  بود یحضور من و مهسا مشکلش چ یعنی

 که شالشو درست کنه فهمیدم منم مهسا

ناخوداگاه دستم رفت که درست کنم ولی با خودم گفتم به اون چه 

 ربطی داره؟ اما از تو اینه چشم غره

 و چرخوندمسر  م و با نازانداخت باال واسش ییرفت که منم ابرو

 و واسم اهمیت نداره، حیف اون قد یعنی

هیکل و جذابیت ...اخالق زیر صفر اصال هم اون اخم ها 

 ...جذابش نمیکنه....اخالق فقط خودم

 ماهور

که نی رو نداشتم اما به خاطر اقای فرها مهمونیاصال حوصله 
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 هست و شرکتیکی از خریدارای به نام برند 

ش کار و مطرح بودن برندمون مجبور ترگس توسعه وطور نمیه

 حضور پیداکنم که رقیبای جاییبودم در 

 ... هستنشک انجا  یزیادی هم ب

امدنش مانند بچه ها، اصال این  پایینبادیدن شانا و ان حالت 

 یک بچه به تمام معنا بود اصال بهدختر 

شرارت شینا ارام و ساکت نمیخوره هم زبونش هم اون چشای 

 بدم ولی باگیر ارش ...نمیخواستم بهش ب

ا واسم دخترکه همه نی اون اخمی که برام اومد زیادی واسه م

 و مورد توجهم گران کننو دست میش سر 

تمام شد و ب توجه به اینکه این کارها به خاطر سن کمشه کاری 

خودش بود نباید ان طور  تقصیرکردم که بعد پشیمان شدم ولی 

کند، او را خیلی وقته میشناسم تقریبا  انیعصبد تا مرامیزحرف 

دوست هست که به واسطه او با شینا اشنا شدم  با مهسا چند سالی

 .... و استخدامش کردم

و تو اینه به  می زنمچند پاف از عطر را به مچ دست و گردن 

مشکی و لباس سفید  خود نگاه میکنم و با دیدن ان کت و شلوار

 .... خوشم امدزیادی در تنم نشسته بود و 

که حساب خسته هم شده بود به خونه  پارسا بعد از اتمام کارها



 

 

                                              99 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

و شیک به ویال  حاضر احتترخالش رفته و بعد از اندک اس

 رسا و شال شل افتاده روی دخترامده بودتا باهم بریم ...با دیدن 

 نیعصبا مهسا و شانا

 پاشا میشن با صدا زدن مهسا ماشینکه نزدیک  زمانیمیشوم و 

 وچشم غره ام خودش میفهمد و

میان و سوار میشن و مهتاب و شینا هم با پارسا  ماشینبه سمت 

 البته پارسا اینطور خواست مثل میرن

اینکه بدجور دلش برای شینا رفته بود ...به مهسا اشاره میکنم 

 به زیر انجامسرکه شالش و درست کنه که 

حلی به حرفم گردن کج میکنه و م میده ولی اون بچه شیطون با

ر بده ولی خودت بخی نمیده ...خدا نمیدونم چقدر قرار دقم

 ... بگذرون

ا رو هم تو شو برندمون دیده ثرنبود و اکغی شلونی مهمو

 بودمشان و این برایم یه پوئن مثبت به حساب

شدن که لباس  قیخدمتکار راهی اتا ییا با راهنمادخترمیومد ...

 نبود چون از الزمکه از نظر من  کننعوض 

 رفته ونی قبل پوشیده بودن ...من و پارسا به طرف اقای فرها

کردین  ! منور نیتهرا دست داده وگفت: چه افتخاری اقای

 .. مجلسمون رو ...خیلی خوش امدید
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 ... حرفها رو زد و ابراز خرسندی کرد همینبه پارسا هم  رو و

 ... نی: ممنون باعث افتخاره اقای فرهامی زنمکج خندی 

 اوردین؟ تشریفنگاهی به اطراف میکنه: تنها نی فرها

 ا اومدیمدخترنه با -

 ، برمیگردمسرم به پشتنی اتمام حرفم و نگاه برق زده فرها با

 ا رو میبینم که با دیدن مهتاب و شینادخترو 

و کنار می ایستم تا انها هم به جمعمان بپیوندن اما  می زنملبخند 

 با دیدن مهسا و شانا داغ میکنم نگاه تندی

ه ک کیروانشان میکنم که حواسشان نیست ...با وجود شال ناز

کرد ولی شانا  یپوشچشم  روی لباس مهسا هست حداقل میشه

 ...زیادی در چشمه و روی اعصاب من

جمع و جور میکنه ولی شانا  مهسا متوجه حالم میشه و خودش و

 خیال لبخندی رو لب داشت و به یب

که کنارمون قرار گرفت و در جواب  اطراف نگاه میکرد

 ی تکان داد و ابراز تشکرسر نیفرها ییخوشامدگو

 ... کرد

اصال به من ربطی نداره ولی چرا اینقدر خودش رو دختر این 

 ...ارزش میکنه یدر معرض این همه چشم ب

ساخته  شریدختر یک  شکی ارایش شدش واقعا ازشچشمان م 
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 هب اصال بگیم، نادیده کردم سعی... بود شده جذاب یبود که زیاد

این همه  بیندر دختر داشت طرز پوشش این  ربطی چه من

 !چشم

 ردن کهممی  داشتنمیدانستم مهسا و ان دوست کوتولش 

من ه خودم فهمیدم که به خاطر اما از نگاه مهسا ب بگردنبرن 

 ... میبرهوانگار زیادی ازم حساب  رهنمی

 شروعو  میرهتوجه به چشم غره های شینا به وسط  یشانا ب

و  تفاوت باشم نمیتوانم یمیکنه...هرکار میکنم که نسبت بهش ب

فقط خواهر طراح من  ی کهدختر کارهایتعجبم از اینه که چرا 

 است تا این حد حساس شدم؟

ی ترین دوست مهساس و ممیص ارم به حساب اینکهمیزو اینو 

 .. برام مثل اونه

کنارم میاد و اشاره ای به سمت پیست میکنه و میگه: نی فرها

 .. طراحت هست که خواهر یلباس ابدختر اون 

 !به سمتش چرخیده میشه و با اخم میگم: خب نیگهانا  مسر

اصال متوجه نگاه اخم الودم نمیشه و هنوز زوم نگاش به شاناس 

 نه؟ میده: نامزدی، شوهری داره یاکه ادامه 

ایندفعه دیگه عالوه بر عصبانیت میخوام گردن شانا رو بشکنم 

 م تا بخورم تامی برد باال در حالیکه جام رو
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 وشم ونمییکم از عصبانیت که خودم هم از ان متعجبم کم کنم 

 ... ازدواجم نداره میگم: نه نامزد داره نه شوهر ولی قصد

ین حرف دیگه ای بزنه و در ح نیفرهادیگه نایستادم تا 

بود که صورتش گل انداخته بود و  ییعصبانیت نگاهم به شانا

 که زمانی یخنده ای که هیچگاه ندیدم از لباش جدا بشن حت

بخواد حرصم ودربیاره هم یه خنده موذی میکنه ... پارسا و شینا 

 و یه جا خلوت کردن، رفتننبودن حتما 

و طبق  دنز یایستاده و حرف م مهتاب هم که کنار خانوم

 معمول مهسا و شانا هم جیک تو جیک

هنوز به نی ...نگاه فرها کنندارن کیو سوژه می نیست ممعلو

 بچه زیادی از حد بادختر روی شانا بود ...این 

خنده هاش و اداهاش میتونه توجه ها رو به طرف خودش بکشه، 

 با فکری که به ذهنم رسید خنده

و سمت پیش خدمت رفتم و با دادن پول و  موذیانه ای کردم

 پوش گفتم طوری یک ابدخترنشان دادن 

 ... محتویات و خالی کنه که دیگه نتونه یه لحظه هم اونجا بمونه

لذت به شاهکارم و صورت پر از خشم شانا نگاه میکنم و  با

 میخواست نینزد اما فرها حرفیعجیب که شانا 

خودم روکنارشون رسوندم و با تعجب  سریعحرف بزند که 
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 شده؟ یی گفتم: چگساخت

 ... مهسا ناراحت میگه: لباسش خراب شد

کردم رفت و  د،خدمه رو ردمیزن حرفیاما شانا ساکت بود و 

 کنه که زودتر رو بهنی اومد پا در میو نیفرها

 شمبرمی مهساگفتم: خودم 

و از  دستش رو میگیم نیدر میان چشمان متعجب مهسا و فرها

 که کنج قیو با دیدن اتا می ریم باال پله ها

راهرو بود قدم تند کرده و در رو باز میکنم و شانا رو به داخل 

 ... هل میدم و خودمم وارد میشم

 شانا

باحرص بر میگردم سمتش و مطمئنم کار خودشه چون از 

 نگاههای خصمانش معلوم بود که مهسای دم

که نادیدش گرفتم بخواد  نیبریده اونطوری موش بشه و م

 ... کنه تالفی اینطوری

عایدت شد که بخوای این بال  یتوئه، چ سرمیدونم همش زیر -

 بیاری؟سر  رو

یه قدم سمتم برمیداره و بدون توجه به جلز و ولز بودنم اشاره به 

 تنها دری که حدسش زیاد سخت نیست

و تمانتو می کنیکن و اگه ن میزمیکنه: برو اون تو خودت و ت
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 ... بپوش برگردیم ویال

با این حرفش مطمئنم کرد که کار خودشه،  اگه شکم داشتم حاال

 سینه به سینه اش میشم و با حرص

تون در میارم...اصال سرباش تالفیش و  ئننگاش میکنم: مطم

 مگه به شما مربوطه که من چیکارکنم،

ه من ن بشی رتیروی خواهرت غی میتونی، شما فقط چیکار نکنم

 بار برای

بد پس  یخوبه چ یدوم میگم من خودم ننه بابا دارم که بگن چ

شاخ و شونه  ی رسینکه به من م جاییلطفا خواهشا هر

 ...یننکش

ولی به قدری حالم بد  می ترسمازصورت غرق در عصبانیش 

 االننگفتم دلیل نمیشد  چیزی پایینبود که اگه 

 جون توساکت بمونم... هلم میده عقب و با حرص میگه: بچه 

 که واسه یهست کی

من اگه بخوام هرکاری میکنم و به احدی مربوط  میشیمن شاخ 

 سیبه ک چرا؟ چون تا حاال میدونینیست 

نه حساب پس دادم نه به توئه نیم وجت ...اما...اما....اینکه 

 خواهر من بگردی و اینطور باز بخوای با

کاری ، کنین شرتبگردی اصال دیگه اجازه نمیدم با مهسا معا
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 ... میکنم که مهسا ازت متنفر بشه

از این همه پست بودنش و مگه دایناسور درحال  میبرهماتم 

 که نداره ...مردک انقراض عقلم داره ...واال

 بشینرسما تهدیدم میکنه که با خواهرش رابطه ام قطع بشه ...

 ... خیال که من بزارم همینبه 

ولی نمیدونم چرا یکم  سپردمن میو اصال ه می زنمدست به کمر 

 می ریمفقط یه کوچولو از تهدیدش حساب 

 جاییاخه مهسا نیمه گمشدمه من بدون اون نمیتونم، اخه یه ...

 ناهار بخوریم من سهم اونمم می ریمکه 

 هچیزمیخورم ...مهسا واسم همه 

مشکلتون  می دونین: می ریم باال اخم میکنم و تن صدام رو

 من زیر ینببینین تونچیه؟ مشکلتون اینه که نمی

ای اطرافتون نیستم دختر...من مثل  می کنمبار حرف زورتون ن

 که مث منگال واستون لبخندای ژکوند بزنم و

ه من کال نه رچشامو ململ کنم و ادا واستون بیام، زورتون نگی

 به شما نه هیچ جنس مخالف دیگه ای

پم تی که واسش چشم و ابرو بیام اگه ش دارم نه خوشم میادشک نه

 رالوصل باشم ...البته غی یکم مورد داره دلیل نمیشه که سهل

 ... بابام اونو به همه دنیا ترجیح میدم
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 !...موی نازش برم که عشق مامان رعنامه ثبسر  قربون

ینقدر ریز بود که ا ریکم از اون سگرمه هاش بازشدن ولی تغیی

 من رد شد ولی موضع بین یزاز زیر چشمای ت

:  زنه یردو انگار که پشه کنار بزنه کنارم مخودش و حفظ ک

 که بخوام واسم ناز بیای نیست ماصال واسم مه

 البا و نه من کسیم که نازتو بخرم ...توهم اینقدر خودت و دست

 میگم یچ ببینولی خوب گوش کن گیر ن

 روی ییکه رفیق فاب مهسا زمانیو هرطور میخوای فکرکن تا 

 پوششت مراقب باش وگرنه بدتر از اینا

 ... انتظارت رو میکشه

میگم:  زنه یاز زور اینکه اینقدر پرو و مستقیم حرف مفت م

 عمرا یهست نچسبی ادم همچین اگه میدونستم 

شیناس وگرنه قرار نبود اینجا  تقصیرمیومدم ولی چه کنم که 

 وایسم و حرفای صدمن یه غازتو گوش کنم و

و به  یواسه خودم که فکر میکردم شما ادم خوب هستمتاسفم 

 شینا قول دادم که کاری نکنم که شما رو

 ... که میبینم ناراحت کنم ولی حاال

مکث میکنم و با حالت با مزه ای که همیشه با مهسا دعوا میکنیم 

 شروعمیگم: حقته... با اینکه از اول 
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رفتارم طوری حق به جانب بودین میبینم همینخوب نبوده و 

 باهات کامال درست بوده ...اصال هم یه ذره

 ... نه ناراحتم نه عذاب وجدان دارم

متعحب نگاش میکنم که انگار داره از حرص خوردنم لذت 

 م اهمیت نداده حرفابه ...اصال هم  میبره

 ... کارتون دور از ادب بود حرص میگم: اصال با

 میگه: وقتکه بهم داده  حرصیو با لذت از  زنه یکج خند م

 باید جور دیگه میرهحرف تو گوشش ن کسی

 !، متوجهی کهکنینای توگوشش 

از عصبانیت دستام مشت میشن میخوام اروم باشم ولی نمیشه، 

 با این قیافه خونسردش انگاربشر این 

فیلم کمدی تماشا میکنه وقت میگم دایناسور در حال انقراض 

 ابجیش حالش بد میشه حال کجاس بیاد

که اگه از من خجالت نمیکشه از قدو هیکلش خجالت بکشه ببینه 

 انگار منو دیده کودک درونش فعال

 ... شده میخواد باهام بازی کنه

ونم کجاش و نمید که لباسم و اب بکشم ولی دقیقا سرویس می کنم

 چون کال خودمم باید همراش برم تو

، با تموم ناراحت که دارم سعی میکنم مثل ییلباسشو ماشین
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 ش خونسرد باشم و به قول مامان نرگسخود

 ...کاری نکنم دشمن شاد بشم

ولی خدا میدونه خیلی بد  می کنم بیرونبا ظاهری خونسرد 

 که گفتنش اینجا نمیشه ...با ممیسوز

و میگم: من دیگه نمیتونم با این لباس  میرن باال دیدنم ابروهاش

 ...برگردیم ویال بهترهاینجا باشم 

داره سر  و درو باز میکنم و اونم پشت می کنمخودم جلوتر 

 میاد، فکر کرده بهونه دستش میدم ...فعال

 ... بچرخ تا بچرخیم

ای اندکش گذشت و برگشتیم هی بسفرمون با تموم بدیهاش و خو

 تهران البته همه بدیهاش مال من بود که

جنگ داشت سر  یک عدد ادم عنق افتاده بودم که کال باهامگیر 

 که سه خواهر جان بودو تمام خوبیش وا

ش شده بود که همون نصیبیک عدد شوهر اونم از نوع عاشق 

 اقا پارسا فهیم بودن واقعا هم مانند

فامیلیش فهیم و اقا بود از اون پسرای گل روزگار که ابجیم 

 گشته یه دونشو چیده اصال هم شکل اون

 درسر که نتونستم ازش  چیزیدوست از خود راضیش نبود و 

 مهمونیاب بود که نفهمیدم روز بیارم مهت
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که اون  پرسیدمچشاش ستاره میچیدن هرچیم از مهسا  کیواسه 

 تقصیربدتر اصال تو باغ نبوده همشم 

 ... که نذاشت بفهمم ماهور بود

عشق به سمتش پرواز میکنم و  وقت مامان رعنا رو میبینم با

 هیکل تپلیش و بغل میکنم وگونه های گل

...نه  میگیرهانداختش و میبوسم که اونم من و تنگ تو اغوش 

 انگاری سفر بهش ساخته که اینطوری منو

تو بغلش گرفته صورتم و عقب میکشم و نگاش میکنم و میگم: 

 و منورفتین وای مامان رعنا کجا پیچوندین 

 ... غر شدمچند کیلو ال ببینبا اینا فرستادین رفتم 

بیابرو اونور لیاقت نداری بغلت کنم منو از خودش دور میکنه: 

 و کرده شحرفته واسه من گردش و تفری

ی به من زدی نه به بابات گغر شدم! نه یه زنحال میگه ال

 ... هر...بابات خیلی دلگی

 ... تمااا این چه طرز حرف زدنه اخهدخترمامان من -

با مهر بغلش میکنه که علنا  میرهو طرف شینا  زنه یکنارم م

 :حسودیم میشه اما نمیتونم زبونم رو نگه دارم

کردین یا تو مسجد ...برم معتاد  خدا شانس بده منو تو جوب پیدا

 ...ترین بشم یا شوهر کنم راحت
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دو روز نشده شوهرت پست  کنینمامان باخنده میگه: اگه شوهر

 ... میفرسته ور دل خودم

ده و میگه: اصال شوهره فراری میشه شینا همراه مامان میخن

 بکشه که پسش سیکار به عرو ذاره ینم

 ... بفرسته

م راما من حال این و نگی کننعه ...شینا خانومم واسمون نطق می

و میگم: اخه همه که  ...دست به کمر میشم میبرهشب خوابم ن

 دمار طرف و بکشن که به مجنون بگه نیستنمث شما 

من شاید سر  ا دست راستو بکش روبرو من جات هستم ...بی

 !!!روزی ما هم شد

 !خوردی هستش و تف کن

درجا قرمز میشه و نگاه تندی به من میکنه و بعد ترسیده نگاه 

 مامان رعنا میکنه که حساب رفته زیر ذره

 ه و نگاه درموندشو بهممیرفتبینش، میاد حرف بزنه اما تته پته 

 میدوزه و بعد خط و نشون میکشه ...منم

از تو جا میوه ای بر میدارم  بیخیال روی مبل لم میدم و سی یب

 و میخورم ...مامان عینهو بازرسا بر میگرده

نگام میکنه که انگار من رفتم شوهر  فانهسمتم و موشکا

 !... پیداکردم
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 میاد سمتم و میگه: چه غلطی کردین که این اینطوری زرد

 !کرده؟

 ی زنممکه با دیدن قیافش اشاره به شینا میکنه که نگاش میکنم 

 ه امامیرفتزیر خنده که مامانم خنده 

که دردم  زنه یموضعش و حفظ میکنه و محکم با پاش به پام م

 ...میاد: مامان چرا سم

میشه که با ترس میگم: غلط کردم، مامان جانم  نینگاهش طوفا

 به خدا میشه با حرف اینچرا پا میفرم

 د زدن نیستهم مشکالت رو حل کرد نیازی به لگ

میگه: بسه چرت و پرت نگو تشری مامان میشینه کنارم و با 

 ببینم ...اصل مطلب و بگوکه بفهمم دروغ

 ... گفت دونه دونه موهاتو میکنم

 یچهم و مثل طوطی میگم: میرفتنگاش میکنم و یادکچلی بابام 

 بابا اخه این شینا با این قیافه زرد کردش

 ... که تو فکرتونه میخوره ییبه اونا

از شینا خوشش اومده و  ییه و ادامه میدم: یه یارومینداز باال سر

 ... البته شینا هم بدش نمیاد

 !؟کیچشم ریز میکنه: 

میکنم: وای مامان تو باید بری اداره پلیس به خدا که این  فیپو
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 ادم زهرش می کنیرابطه چشمی که ایجاد 

شون هم دوست ماهوره شرکتهست تو بابا این یارو  هیچ... میره

 توندختره دلش واسه شرکتهم معاون 

 ... میل نیست یرفته البته اون خانومم ب

ون داد که منو و بیر صدایشینا چنان نفس حبس شدش و با 

 به زیرسر  مامان خندمون گرفت ....شینا

انداخت و از موقعی که وارد خونه شده بود هنوز همونجا 

 ... خجالت میکشید ماالنوایساده بود 

مامان رعنا اخمی صورتش و میپوشونه و رو به شینا میگه: بیا 

 اینجا

کنارمون و رو مبل میشینه و مامان  شینا با خجالت و تردید میاد

 ادامه میده: حال این پسره اخالقش

 ؟ مورد اعتماد هست؟ قیافش چطوره؟همیچطوریاس؟ چجور اد

چه داره اب ینا سواله این برو به مامان رعنا میگم: مامان اخه ا

 !می کنیی برمیشه شما داری صغری ک

 ... میتونیمامان میتوپه بهم: خب اون نمیتونه تو که 

چشمامو تو حدقه میچرخونم و باز منتش بار منه: اونقدری میشه 

 روش حساب کرد که بشه یکی مثل

بابامون زن ذلیل البته ببخشید خانواده دوست فقط تنها تفاوتش با 



 

 

                                              113 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 بامون اینه که مو زیاد دارهبا

مامان که از نیش بازش معلوم بود کیف کرده و یک مورد 

 عزیزکردش پیدا شده ودختر اکازیون واسه 

خوشحاله ... در حالیکه نیش منم بازه نگاش میکنم و که تندی 

 اخماش و جمع میکنه و میگه: نیشتو ببند

 دم به دقیقهکه رفته زده به دندونش و حال  نگینواسه من با اون 

حداقل توام یکی  کننعرضت ی بسر  نیش میچاکونه، خاک تو

من و بابات سر  از خواهرت که اینقدر روگیر رو پیداکن، یاد ب

 !!!نشیهوار 

شما هرجا که میگین شون هوارم اخه چرا دروغ سرمن کجا رو 

ه من شکست سر بازم کاسه کوزشون حاالمیپیچونین برین منو 

 ! شد

میاد و نیش باز شده من  باال زیر افتاده از خجالت شینا تندی سر

 که ناخوداگاه با حرف مامان کم کم جمع

 و میگیرهمیشه که لبخند ملیح مامان خانوم و که میبینم حرصم 

من  ین بعد حاالرمی خواینمی جاییمیگم: عه ماشاهلل شماکه هر

یگه خر بعدم من هنوز جا دارم و شینا واجبش بود دسر  شدم

 ایدختر رداشت جزو پی

کردم  جهان میشد اما من هنوز مرد رویاهامو پیدا نکردم، پیدا
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 می دونیناول میام نشون شما میدم ...اخه 

که باید به مردای این خانواده بخوره و البته دنبال یه جنتلمن با 

 تمامی امکانات و فول اپشن های زن ذلیلی

 ... که این متوجه....

رفته نگام میکنه و نوچ نوچ تحویلم میده:  باال ابروهایمامان با 

 که داری زبونیبدبخت شوهرت با این 

 ... خدا به داد بدبخت برسه

زبونم طوری پایبندش میکنم که ازکنارم جم  همیننیس با -

 ... نخوره

 نیست متوجه به حرفهای من و مامان میگه: هنوز معلو یشینا ب

 با شما فقط حرف زده و منم گفتم باید

 ... میارن تشریفمشورت کنم ولی گفت با خانواده 

 ممعلو مهمونیاینجا جلو مامان موش شده وگرنه تو  االناین 

تر دخندارم اخه میگن وقت بر و من خ رفتنتا کجاها پیش  نیست

و پسر تنها باشن نفر سومش شیطونه! ... این ماهور گور به 

...نوچ  کننبفهمم دقیقا اینا چیکار می گور نذاشت من

و  زنه....نوچ....نگاه تو رو خدا چه بلبل زبون شده و حرف م 

دختر ردا حال خانوم وار شده و ممی ساعت پیش داشت  نیم

 ... مورد عالقه مامان
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مامان اینبار نگاه من میکنه و میگه: خب بسه دیگه هرچ ور دل 

 .ینمن نشست

 نیه: پاشبعد پا میشه و دستاش و تکون تکون میده و ادامه مید

 ...رفتین مرده گ شد بوی ین حالم بدربرین یه دوش بگی

 تنیس مکه باباهایی سمت سنگرگاهش البته در وقت میرهبعدم 

 !...سنگرگاهش میشه آشپزخانه

ه ک باال طور دست خالی برههمینمیشه و میخواد  شینا ب حال پا

 چمدون و به دستش میدم و سریع

، البا وفقط کیفمو حمل میکنم تادازم نمیخودمم زیاد تو زحمت ن

 شینا تا دیگه فاز بچه مثبت هیباینم تن

 ... ه ولی خدا میدونه چقدر مارموزهرنگی

بهم دست میده که فقط شی دوش میگیم و یه حس ریلکش و ارام

 که اونجاییمیخوام بخوابم اما از 

شکمم صداش درومده بودپس وقت رو غنیمت شمردم و رفتم 

 ... زا در بیارمکه دلی از ع پایین

از خوشحالی   غیجی میزبا دیدن بابا و مامان نرگس پشت 

 و به سمت می ریم پایین باال میکشم و چندبارم

از همون پشت صندلیش بغلش میکنم و  می کنممامان نرگس 

 اینقدر میچلونمش و صورتش و تف مالیش
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از بازوم  نیه و چنان ویشگومیرفتمیکنم که به خس خس 

 و بازومو می کنمکه دردم میاد و عقب  میگیره

ب و لوچه ای اویزون میگم: بده اومدم باال میگیم و ماساژ میدم و

 !بغلتون کردم

ی ه ولکشید خیار قد عینافتاده بودگفت:  سرفهدرحالیکه به 

 دخترهگذاشته  جا بچگیعقلش و همون 

ورپریده به جا بغل داشت خفم میکردی ...صدبارگفتم مث ادم بیا 

زالو  عینکانگورو و بعد بیای  عینم کن نه اینکه اول سال

 ... بهم بیبچس

لبای اویزون شدمو جلوتر میدم که بابا با خنده میگه: نگو مامان 

 ... بمب انرژیه دخترمنرگس 

بعد دستشو باز میکنه و بلند میشه و میگه: بیا بغل بابا به خودم 

 ... بابادختر بوس بده گل 

و  می زنمبغلش و یه بوس رو گونش  ممی ریخر ذوق میشم و 

 اونم پیشونیمو میبوسه منم برای اینکه ریا نشه

ش و خم میکنم و اون سطح صاف مثل اینه رو ماچ میکنم سر

 که حرصیکه مامان صداش بلند میشه و با

کندی اخه  از کارم خورده و تو صداش مشهوده میگه: گردنش و

 بشینش داری ...برو سرچیکار به فرق 
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 ... گنده خجالت نمیکشه دخترهجات غذا یخ کرد ...سر

مامان نگاه میکنم و میخوام حرف  حرصیمتعجب به صورت 

 بزنم که مامان نرگس زودتر از من رو به

خودشم حسودی میکنه دختر مامان میگه: وای وای ادم به 

 ...خب اونم حق داره باباش و ببینه خوبه که

، منو کنناز من مراقبت  یه هفته ور دلش بودی ...مثال اومدن

 تننیسمیدیدم هیچ کدومشون  خواب میکردن که وقت بلند میشدم

 ... 

مامان خجالت زده لب میگزه و منم کیف میکنم که مامان همه 

 تعظیم فروسر  جانشه که فن حریفم فقط در برابر مادر شوهر

و چقدر من دارم کیفور میشم و نیش باز  زنهنم  حرفیمیاره و 

میشه که با حرف بعدی مامان نرگس نیشم خود  شدم هی باز تر

 به خود جمع میشه: به جا این لیلی و مجنون بازی ها

که من همسن اینا بودم بچه هام  دخترش این دوتا باال بشینین

 که دو روز دیگه شوهراشون تنفرمدرسه می

 ... ورپریدهمخصوصا این  تنپسشون نفرس

 ... : ا...مامان نرگسمی زنمناراحت لب 

خفه شو من بعدا واست  یعنیکه  میره پیمامان چشم غره تو

 .... دارم
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مامان  نگینشینا هم بهمون ملحق میشه و ناهار در نگاههای س

 ... که نه رسما کوفتم میشه زهررعنا 

********** 

ش کپ میکنم وارد اتاق مامان نرگس میشم که یه دفعه با دیدن

 و کنارش میشینم که می کنم...با تعجب جلو 

و رو به من با عصبانیت میگه: مگه اینجا  ذارهگوشیشوکنار م 

 ی و میایمیندازسر  طوریهمینطویله اس 

یکی کار مهم داشته باشه و حوصله مزاحم نداشته میگی تو، ن

 ... باشه

 !!!من هم شدم گاو هم مزاحم ایا االن یعنی

 باال هندزفری دور گردنش میکنم و با تعجب و ابروهاینگاه 

 ؟می کنیرفته میگم: مامان نرگس چیکار 

میتوپه بهم: این فضولیا به تو نیومده ...حال منو دیده ننه باباش 

 وقت اونا نرفت؟سر  یادش رفته ...چرا

و در شونم قفل  می بردنسر  رفتم ...منتها در خواب عصرانه-

 !بود

و میدونم با این حالت  میبرهتر باال کش ومامان نرگس عین

 متفکرش میخواد یه چ بار اون عروس

بدبختش کنه که میگه: من نمیدونم این مادر تو چه مهره ماری 
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 ه طرفکشید داره که اینقدر پسر گل من و

 ... خودش

م: خب منم خیلی بهش فکرکردم و به این نتیجه مینداز باال شونه

 که پسرتون یکم ورژن زن ذلیلیش رسیدم 

 ... بال بوده و عروستونم از این ورژن نهایت استفاده رو برده

تکون میده و منم که دارم از سر  بعد لبخند ملیج تحویلش میدم که

و ی گوش کار با اون م که این ننه ما چطوریمیمفضولی؛ 

هندزفری روبلده و از کجا یادگرفته ادامه میدم: حال فکر 

 کنینخودتون و مشغول ن

طور بودن من و شینا هم یه طوری بزرگ شدیم همیناینا همیشه 

 .... دیگه ماشاهللا دلشون جوونه

 ... میکشه: چ بگم مادرپوفی مامان نرگس 

گوشیشو برمیداره و میخواد قفلشو باز کنه که با دیدن اثر 

ر منو جمع کنه ...ناباو ...یکی بیاد  زمینانگشت فکم چسبید به 

 ... کنینگوشیا کار بلدی با این نیش برمیگردم: مامابه سمت

و  ذارهخنده ای میکنه ردیف دندونای عملیش و به نمایش م 

 میگه: فکرکردین فقط خودتون و

منم جوون قدیمم تازه  ییبلدین...بله که بلدم تو اگه جوون حاال

 ...فضول خیلیم از جوونای این دوره باهوش ترم
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 !یکنیمفکر می برطرف شد یا هنوز داری  حاال

 همیر، ادم بزنهدوباره با اون دندونای خوشکل عملیش نیشخند م 

 ... ولی اینجوری ضایع نشه

 ؟یگرفت مامان نرگس از کجا یاد-

دوباره میخنده، بیا اینم خوشش میاد منو دق بده میدونه فضولم 

 اینجوری دقم میده ...تا اخر دهن

هم خیال منو راحت میکنه هم خودش  زنهزمیکنه و حرف م  با

 ... من شرو از 

این  میدونیمامان نرگس: از سولماز ورپریده یادگرفتم ...اخه 

 یحالم خیلی بد بود و اصال افسردگ

کردم ولی خوب نشدم که نشد بعد یه مدت  گرفته بودم خیلیم دوا

 دیدم سولماز وقت میاد بهم

تو اینه و نیش  شسراین ماسماسک دستشه و همش  زنهم سر

 خندشم تا بناگوشش بازه بعدش که ازش

چیه اون تو که اینطوری نیش چاکوندی گفت دوستام  پرسیدم

 ...واسه منم تعریفتنواسم جک میفرس

و خوشم اومد، دیگه کم کم منم اومدم تو خط شما جوونای  میکرد

 که نیست هوشمند المصبامروزی ...

 .... هوش بره
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دعا و  نیباید بری بشی االنکه  وشیبله هوش بره اونم چه ه

 نماز روزه نیمکه و کربالت و بشی نمازو سفر

ی واسه امرزیدن گناهات ردم پیالل و زبونم  نیهای قضاتو بخو

 ینشست نکنیی و ولم ردامن خدا رو بگی

و ر ییدی مخ کدوم بنده خدامیزحرف  کیاینجا نمیدونم داری با 

 گرفتم یمنم بودم میگفتم افسردگ زنی یم

 کال ازم قطع امیدترا از نوع مزمن و حاد که میگم دک یاونم چ

 .... جونم زنده نیستم ...اره بیشترکرده و تا دوماه دیگه 

 !مهسا مامان نرگسم اومده-

بخندی که کل صورتش رو باال مهسا ذوق زده برمیگرده طرفم و

 ...امروز من هممیگی پوشونده بود: راست 

 ... ناهار خونتونم هم شام

 .. شبم بمون دیگه تکمیل بشه بیا ینه بابا دیگه چ-

 ... ونم ولی قبلش باید به داداشم بگمممی مهسا: اره 

تا حال گزارش میداده تازه به  کیمتعجب نگاش میکنم که این از 

یادم  نیاخ...که شب مهمو...اون داداش در حال انقراضش ...اخ

ا میخوره ت بیشترمیاد میخوام از وسط گرش بزنم البته به اون 

 !!!بزنه من که منو گره

 گزارش میدی به داداشت؟ کیتو از -
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مهسا: خب ماهوروکه میشناش من و مهتاب اگه بخوایم اب 

 بخوریم باید بهش بگیم چون ازمون

 ... خواسته درجریانش قرار بدیم

ری بشست که بهش میگم نمونه چه زورگو و جلبه این بیخود نی

 ...زده چش کل برادرای عالمو رو سفیدنادر

 ... کرده

اون روزاب که میگی موشکافانه میگم: اونوقت توکه همه چ رو 

 میگفت؟ی چ بیرون یفترمیپیچوندی و می

به خدا ...فقط میگفتم با تو قرار  هیچمهسا یه قدم عقب برمیداره: 

 ....دارم که

 ...و پر میکنم: بقیه "که "رو بگو ساکت میشه و من قدم

، ییکه اینقدر زورگو بمیریمیشه و میگه:  حرصییه دفعه 

 بقیش اینه که داداششم روحت و مستفیض

 ... ممیکه چرا من و تو همش ور دل ه میکرد

: اره دیگه خانوم بره عشق وحال، یکی دیگه می زنم تشری

جد  عمه ومستفیض میکنه بره  داداش دایناسورش منو ببرهفیض 

 ... کنه شاد و ابادت و روان

...ولش کن  میشیمهسا میخنده: به خدا حرص میخوری بامزه 

 داداش من کال این مدلیه بیچاره زنش
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ت رو روز به خاطر این غی دسر هرموقع بهش میگیم زنت...

 یچ میدونی میره ذارهم  ییخرکیات جا

 جوابمون و داد؟

طور مث بز نگام مینکنجکاوبرگشتم و منتظر شدم که دیدم ه

 !میکنه ...خو بگو دیگه

حال  میرهمی داره از فضولی  ببین: زنهمهسا زرت زیر خنده م 

 ... خوبه نمیخواد شبه تنش باشه

 ... دازیننیماز دستتون که منو دست  شم راحت رممیب-

میکنه و لپم و میبوسه  هجنه و شکمیندازمهسا دست دور گردنم 

 و میگه: اشکال نداره فقط یکم فضولی،

 خب ولش کن اصال

م لییز میشه که مهسا رو پرتش صبردیگه دارم از کنجکاوی 

 ادمو می کنینمیکنم و میگم: دق مرگ 

مهسا: بیا خب میگم، میگه من چنان عشق به پاش مییزم که فقط 

 من و بخواد و با من بره و با من بیاد

 ... بیرونتازه گفت اصال هم اجازه نمیدم زنم تنها بره 

حالم بد شد از حرفاش نیش میکنم و میگم: خب این فسیل ماقبل 

 تاری خ با این افکار پوسیدش که بدتر

 ... فرار میکنه دخترههرچ 
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داداشم خیلیم گله فقط ورژنش یکم تنده و  ییمهسا: فسیل تو

 ... میخواد حرف حرف خودش باشه

قا ات اصبرخصوسر  ببینم اصال حال موضوع قحطه داریمبرو -

 هیچبحث میکنیم ...این کالسم که من 

 ... نفهمیدم از بس که گرسنمه ...پاشو بریم که دیگه نا ندارم

که وارد خونه شدیم مهسای ذلیل شده چنان پرید تو بغل همین

 مامان بابای من که گفتم: خوبه داداش

 کنیندتو قالب ندارم وگرنه خوب بلد بودی خو

مامان رعنا در صدد دفاع بر میاد و میگه: کاری به بچم نداشته 

 کنینلباساتون و عوض  سریعباش شانا ...

 بیاین ناهار

ولی نمیشه  بکشمو میخوام این مهسا رو  میگیرهای حرصم 

 ...بابا به طرفم میاد و طبق معمول

و اونم میبوسه که  میرهپیشونیمو میبوسه و بعدم طرف مهسا 

 لبخند غمگینش و فقط من حس میکنم و

از ناراحتیش...برای اینکه از این وضع در بیاد  میگیرهدلم 

 که می ریمسمت اتاق  سریعدستش و میگیم و 

ی ملباسامون عوض کنیم و بیایم ناهار بخوریم که دیگه داشتم 

 ... مردم
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که مهسا هم که میسیم با دیدن مامان نرگس سالم میکنم  میزسر 

 بغلش واینقدر مهسا میبرهسالم میکنه و 

رو میبوسه که منو شینا رو نبوسید بعدم جا واسه مهسا باز 

 میکنه و کنار خودش میشونه و منم اینقدر

گشنکی بهم فشار اورده بود که دیگه حسادت نکردم ...اول شکم 

 ... واجب تره بعد میشه گله کرد

عصرانشون برسن ...شینا خواب  رفتناون دوتا مرغ عشق که 

 مونده بود و من و مهسا هم شرکتهم که 

 گوشیکه مامان نرگس با اون  میرفتسر  داشت حوصلمون

 میاد و رو به من بیرونهوش برش از اتاقش 

 ... داشتمواال میگه: بیا مادر یه س

نگاه متعجب مهسا اونقدر خنده دار بود که میخواستم بخندم ولی 

 مامان نرگس بدجوردیدم ضایعه چون 

 ... از خجالتم درمیومد

رفتیم تو اتاقش و اشاره کرد کنارش روی تخت بشینم که 

 گوشیشو برداشت و بعد از زدن اثرانگشت سمت

من گرفت وگفت: بیا مادر این واستاب که میگن چطوریه این 

 ... تماس تصویریش و یادم بده

شم می و دوال زیر خنده می زنمکنم و  کنترلدیگه نمیتونم خودم و
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 مسره ای که تو ضربکه یه دفعه با  پایینتا 

میخورم که صدای مامان  زمیناز تخت به سر  خورد همونجا با

 میخوای ینرگسم میشنوم: خب حال هرچ

 !بخند

میارم و مهسا رو میبینم که هندلش  باال سر گردنم درد گرفت،

 ومیخنده بعدم شاکی نگاه مامان باال رفته

م  قیداره میخنده و دندون مصنوعیاش عجب برنرگس میکنم که 

 .زنه

مامان نرگس: اینو زدم که دیگه مسخره بزرگ تر از خودت 

 .نکنی

 واستاپ خندمتن من که مسخره نکردم فقط چون اشتباهی گفت-

 ... گرفت ولی اصلش واتساپه

واسم کاراییشو  میشینیمث ادم  یمامان نرگس: حال هرچ

 عدم میخوام یهتوضیح میدی تماس مهم دارم ب

بود اسمش ایستگاه، ایستا، استا یادم  یکانال تلگرام بزنم بعدم چ

 ....نمیاد

بخندم اخه شما رو  می کنیخودت کاری  نیماما ببینمیخندم: 

 ... چه به اینستا

یه لگدی روونه ام میکنه و میگه: فضولیش به تو نیومده اگه 
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 قرار نیست یاد بدی از مهسا میخوام یادم

 ... بده

مهسا هم خانوم وار میشینه که من میدونم این جه جونوریه 

 میخواد شدر بیاره این ننه ما میخواد

نیستم بزارم اون اینکارو بکنه و خودم  کسی چیکارکنه ولی من

 ... این وظیفه خطیو به جون میخرم

وهای نخبه جمامان نرگس طوری ژست گرفته بود که یاد دانش

 نخبه تصور ادی و منم خودم و استادفتامی

کردم به یاد دادن که حدود سه ساعت گذشت و  شروعکردم و 

 چشای من شده بودن صفحه پیکسل

کرد که دیگه خودش  سرویسمگه یاد میگرفت دهنم و  حاال...

 ستاشو وصل کنه و منمننخواست ای

خوشحال با مهسای خواب الود پرواز کردیم به اتاقمو به سه 

 ... نرسیده خوابمون برد

******** 

قرارشده بود امشب پارسا و خانوادش بیان خواستگاری شینا 

 من از ی...هنوز دو روز نشده ترسیده این ابج

نن میگن ما میزدستش در بره که اینقدر هوله که صبح زنگ 

 دقیقا االنواسه شب مزاحم میشیم ...خب 
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مزاحم خوابم شدن ...از صبح تا عصری دانشگاه بودم میخواستم 

 هفت صفر که دوتا ماموران دوبخوابم 

مامان نرگس و رعنا منو با یه تیپا شوت کردن تو حمام که  یعنی

 مثال خستگیم در بره نگو اینا نمیدونن من

و اماده اینجا  حاضر...خالصه  میگیرهخوابم  بیشترحموم برم 

 نشستم که انگار من عروسم و میخوان بیان

چه ام هنوز باید اس من بترخواستگاری من ...اخه مجلس بزرگ

 ... برم تو اتاقم

با صدای جیغ مامان رعنا چرتم پاره شدو سیخ رو مبل نشستم و 

 حال هنوز گیج و منگ بودم وقت لود

شدم رو به مامان رعناگفتم: زهرم ترکید ...مگه میخوان بیان 

 اتاقم می کنمخواستگاری من ...اصال من 

 بخوابم

 نبشینرگس شدم: برو بلند شدم که برم سینه به سینه مامان 

 جات جیکتم در نیادکه هیچ تضمی نتسر

 ... واسه بعدش نمیدم

نگاه درماندمو سمت بابا میچرخونم که بابا خودش و با گوشیش 

 ... متقصیر یمن ب یعنیمشغول میکنه 

شینا حداقل دیگه  سراغ می کنممنم  کننحالکه اینا منو اذیت می
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 میشم که آشپزخانه...وارد  میبرهخوابم ن

 دیدم یه کت و شلوار مشکی قرمز پوشیده با شال قرمزی که

 انداخته ب نهایت ناز شده بود اما منسرش 

رفم بزده بلند میشه و طسر تانبودم که تو روش بگم ...شینا  سیک

 داره اما استرسمیاد، اصال معلومه چقدر 

 بریزممرض باید یکم 

 !این چیه پوشیدی اصال بهت نمیاد-

 !میگه: جدی میکی؟ خیلی بده برم عوض کنم استرسشینا با 

 دستم زیر چونم میگیم و میگم: بچرخ

سونه چند دور میچرخه منم دیدم راون اسکلی رو به حد اعال می

 گرمه یه سیب برداشتم و خوردمسراون 

  یغجیکارش گذاشتم چنان سر  که دیدم یه دفعه وایساد و فهمید

 خواستگاریم که داری میبره که گفتم: ساکت خره االن تنها کشید

... 

که  بشیکرد غر غرکردن: الهی ذلیل  شروعساکت شد و 

 صدامو درنیاری ...عوض اینکه منو دلداری بدی

 ... حرصمو درمیاری

ظاهر میشه و میگه: باز چتونه؟  آشپزخانهمامان رعنا دم در 

 ... صداتون کل خونه رو برداشته
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 ناتوبیخم کنه زودتر از شی برای اینکه بهونه دستش ندم که بخواد

 داره من استرسگفتم: مامان بیا خیلی 

 نمیتونم ارومش کنم

و  میرهعزیزکردش دختر صورت مامان مهربون میشه سمت 

یر گاینقدر سخت ن بغلش میکنه و میگه: طبیعیه عزیزم... ولی

ونه مخصوصا که خیلی خوشکل و دلی میزخوب و  چیزهمه 

 ... شدی

مامان میبوستش منم که اینجا از حسودی در شینا می خنده و 

 داریااا دخترم حال انفجارم میگم: مامان یه دونه دیگه

ام : بیاکه توزنهمامان برمیگرده طرفم که اینبار به منم لبخند م 

 ... تو حسود خودمی ...انشاهللا قسمت و روزی

ه مگ می کنمخرکیف میشم و میگم: مامان من از پیش توو بابا ن

 رش و ول میکنهخسرادم 

های  ییجدا از روزهای دیگه که با این حرفم پرتاب ازاد دمپا

 :م میشد ایندفعه میخنده و میگهنصیبمامان 

 ...شیطونیکه اینقدر  نمیریالهی 

پارسا به همراه مادر و پدرش و خواهرکوچکیش اومده بودن 

 واسه خواستگاری این خواهر عتیقه من

ا مشعوف شده بود که یادش رفت اقا داماد چنان از دیدن شین...
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 گلش و تقدیم عروس خانوم کنه، حال از

که  بگیرهاونورم شینا میخواست دسته گل به اون بزرگ رو 

 پارسا اینقدر محو بودکه گل و دودست محکم

گرفته بود ولم نمیکرد و در اخر دیدم اگه اینجور ادامه پیداکنه 

 نصف مجلس به خاطر دیدار این دوتا

پس وارد عمل شده و به نزدیک در بر میگردم و با تموم میشه 

 وسط می ریمجفت پا  ییباال سالم بلند

و با  زنهمحفل عاشقانشون که بدبخت شینا درجا سکته رو م 

 بازم از رو میرهچشم غره وحشتناکی که بهم 

و در حالیکه لبخند گنده ای رو صورتمه رو به پارسا  می کنمن

 میگم: سالم چاکر اقا پارسا خیلی خوش اومدین

داخل ... شینا جان  اینکردین ...حال چرا دم در ...بفرم منور...

 ... کن ییچرا ماتت برده اقا پارسا رو راهنما

 پارسا: سالم ... ممنون

 یعنیش کرد من یه نفس حرف زدم و اون با دوتا کلمه جمع

 دی خونش در نمیومد چنان نگاهمیزکارد 

به تو چه و منم که بچه خوب  یعنیترسناکی به جانبم انداخت که 

 و خانوم به حرفش گوش کردم و نیش

 ... اهبزرگترباز شده اقا داماد هم نا دیده گرفتم و برگشتم پیش 
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اقای بهرامی مجلس و به دست گرفته بود و بحث اقتصادی و 

 میکردن به جز چیزمیدونم همه نفت و ن

این دوتا قناری که با نگاههاشون قلب دیگه کم اورده بود و 

 بدبخت ها منتظر بودن تا تکلیفشون معلوم

بشه مخصوصا پارسا که دیگه از بس که دستمال کاغذی استفاده 

 کرده بود دیگه دستمالی فکر نکنم تو

بود که  چیزیاش  شیرینجعبه اش مونده باشه ...مامانا هم بحث 

 من اصال ازش خوشم نمیومد و خواهر اقا

قدر این میرفتداماد که دیگه بدتر از برادرش داشت تو مبل فرو 

 بود ... داشت حوصلم یخجالتدختر این 

با خمیازه بلندی که میکشم یه دفعه چشم اقای بهرامی  میرفت سر

 ه و باتعجب نگام میکنهمیرفتبه من 

ببندم یا همونطور باز بزارم که با حال منم موندم دهنم و ...

 که خورد تو پهلوم اتوماتیک دهنم بسته چیزی

که  اونجاییواز  میرهو خنده بلند جناب بهرامی به هوا  شد

 غرورم و له شده میدیدم تا اومدم حرف بزنم

 خسته شدی؟ دخترمخود اقای بهرامی به حرف اومد: 

دستش و میگم:  ممی زنه جا میشم و لبخند گنده ایم جاییتو جام 

 ببخشیدا خسته که شدم ولی اومدین
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یا بخت اقتصاد و نفت رو ...به  کنینبخت این دوتا جوون و باز 

 ... خدا این دوتا چشمشون خشک شد

و شانا تو خفه ش یعنیالبته الکی که  میگیره حرصشمامان رعنا 

 و ولی نمیدونه چشمای شینا و پارسا دارن مهر

چون که حرف دلشون و زدم  کننمی سرازیر محبت رو به طرفم

 اما خب هرگربه ای محض رضای خدا

ایشاهللا دامادمون بشه سواری میگیم ازش...از  میگیرهموش ن

 قدیمم میگن که دوماد خر خواهرزنشه

البته دور از جون شوهر من، اصل مثال اینه که دوماد خر 

 برادرزنه ولی چون برادر نداره خواهر داره

شینا بفهمه دونه دونه موهامو  یعنیرفت میشه ازش سواری گ

 ... میکنه

اصل مطلب سر  میرناقای بهرامی وقت میبینه حق با منه دیگه 

 نن که من اصال توجهیمیزو حرفاب 

بهشون ندارم و دارم میوه میل میفرمایم نوش جانم ...وقت 

 خوردنم تموم شد با جای خالی قناری ها روبه رو

 ... من ندیدمشون رفتن کی میشم ... عه...اینا

 رفتن مدخترداشتم دنبالشون میگشتم که اقای بهرامی گفت: نگرد 

 ... حرف بزنن
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 ... اصل مطلبرفتین سر چقدر زود -

 اونقدرا زود نبود شما مشغول بودین دخترماقای بهرامی: نه 

بابام خریده  نمی اوردم مم ولی به روی خودکشید یکم خجالت

 ... خواستم بخورم حرفیه

 ؟رفتنخیلی وقته -

 دیگه پیداشون میشه اقای بهرامی: حاال

 خب خدا رو شکر -

بابا میخنده وکه اقای بهرامی به من اشاره میکنه و میگه: اقای 

 ... کوچیکتون خیلی شیطونه دختررستمی 

 ... بابا: واسه یه لحظشه

خانوم بهرامی یه نگاه خریدارانه به من میکنه و میگه: ماشاهللا 

 مونه میمثل گل 

م اره جون خودم... که کشید خجالت یعنیم میندازم و زیر سر

 مامان نرگس بر میگرده و میگه: اره مثل گل

 ... فقط خدا رحم شوهرش کنه مونهمی 

کجام و از  میرهنگاه شاکی به مامان نرگس میکنم و اصال یادم 

منو واسه  خواستن و میگم: مامان نرگس نکنه میرهزبونم در 

 ... ن با حرف شما که اونام پریدنبگیراون پسرشون 

ومیفهمم  میره باال میکشه و شلیک خنده همه ینیمامان رعنا ه
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 زدم که به کل خجالت میکشم و حرفیچه 

نمیارم ...قناریا میان و میگن به تفاهم  باال سر دیگه تا اخر

 رسیدن اما من زیر چشمی میبینم حرفای اخرم

کی دت یمریدشون هفته بعد که والزده میشه که برن دنبال خرید 

 از امامان هم هست مراسم عقدی

اقای  رفتنکم کم هم رفع زحمت کردن که موقع  ن وربگی

ه به ام بعدم میگ که انگار بچه پنج ساله کشید بهرامی چنان لپم و

و تو فضا بود پارسا هم که  من بگو عمو، شینا شبه زیر میخندید

و پایه بره ترفتین یک بود دم که نزد میچید چشاش البالو گیالس

 گل گران قیمت مامان رعنا که خدا رحم پارسا کرد وگرنه

 !!!دیگه مامانم چطوریاس می دونینخودتون 

و خواست بره اتاقش که خفتش  شد ییکه ابجیم فضا رفتنوقت 

 کردم و مجبورش کردم همه رو جمع و

گاری بیم که از یه عاشق نیست مرحی جور کنه البته من اینقدر ب

 بکشم ولی مامان رعنام هست اونم وقت

رییس بزرگش مامان نرگس باشه دیگه از صدتا کارگر ازمون 

 .... کار میکشن

با مهسا توی دانشگاه نشسته بودیم که نیلوفرکنارمون اومد وبا او 

 هیکل طبقه ایش در حالیکه نفس نفس
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ت د و خم شده بود رو زانوهاش تا حالش جا بیاد دوباره قاممیز

 راست میکنه و نفس عمیق میکشه که کم

تپلیه البته جرات  بیشتراز خرناس نداره اخه یکم که نه از اون 

 گفتنش رو به خودش ندارم چون که یه بار

مهسا زبونش در رفت و بهش گفت گنده ...واقعا از نظر من 

 حرف زشت بود ...نیلوفرم نامردی نکرد و

د بای االنش میکردم خوابوندش و نشست روش که اگه دیر بلند

 ... حلوای مهسا رو میخوردیم

 با تعجب میگم: چته اینقدر هولی؟

نیلوفر منو پرت میکنه تو بغل مهسا و خودش رو رو نیمکت 

 :ه و به طرفمون خم میشه و میگهمینداز

شمادو تا هم دیگه بدونین اگه  یعنی؟ خیرهچه  نمی دونیدوای 

 ... کنینپیش هم زر زر الکی تن اینجا نمیشین

ه و رو به نیلوفر میگه: چه میندازمهسا منو از بغلش اونورتر 

 اوردی؟سر  شده که به مگه چبرخ

 !نیلو پشت چشمی واسه مهسا نازک میکنه: باتو نبودم

مهساهم هجومی به سمت نیلو چرخید وگفت: اگه بامن نبودی 

 ؟بپس چرا اینجا نشست

 .بزنمنیلو: به خاطر تو نبوده اومدم با شانا حرف 
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 .نداره حرفیمهسا: شانا با تو هیچ 

 ...بزنینیلو: به تو ربطی نداره که بخوای از زبون اون حرف 

منه هرچ من بگم همون کارو انجام نی مهسا: دوست جون جو

 . میده

م که هردوتاشون کشید  غیجینیلوتا اومد حرف بزنه که چنان 

 ساکت شدن: مردشورتون و بین که نه

اده نه دشمنیتون ...از قول خودتونم میزاد شبیه به دوستیتون 

 ینادم بزن عیندارین  حرفیبزنین نکرده زر  الزم

 ... اگرم نه که برین

گفت: حال  و اصال اهمیت نداداینقدر جذبه خرج کردم که نیلو 

 اینا رو ول کن ...یه استاد جدید

، هیکل بیست قد بلند اقا میدونیاومده اینقدر خوشکل و نازه که ن

 ا دارندخترتمام، همه  چیزباوقار همه 

ین و اونوقت شماها اینجا نشست کننواسش غش و ضعف می

 ... یننمیزدارین حرف 

که درمورد  ییازما نداشته باش، اون چی حرف زدنتو کار به -

 خودت همه رو یه جا دیدی اینقدر یاستاده گفت

 ... صفات بکر داشت

 ... گفت من خودمم از اون شنیدم یننیلو: نه سیم
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 ماهان میگم ده تا دیگم روش گذاشت و تحویلمون دادی معلو-

 ...تنگلزار ساخ محمدرضا استاده شکل چیه که ازش نیست

 نیمن چیه سیمتقصیرزیرخنده که نیلوگفت: خب  زنهمهسا م 

 ... گفتم گفت و منم اومدم به شما

 خوندی؟نی مهسا: اونوقت دیشب چه رما

و در حالیکه داشت  نیلوکه دید داره ضایع میشه از جاش بلند شد

 ...کالسمم دیرشد بهتون نمیگم هیچگفت: دیگه  میرفت

 ! بعدم رفت و رو به مهساگفتم: این باز قهرکرد

تو محلش  زنهمهسا نوچ کرد: باز فردا میاد یه چ دیگه حرف م 

 ... نده

اد کردیم استصبرکالس نشستیم اما هرچ سر  پاشدیم و رفتیم

 نیومد بچه ها در حال پچ پچ بودن و حرف

بلند میشه و رو به بچه های کالس  بیکه مهسا عص نبردنم 

 میگه: اگر قراره امروزکالس نداشته باشیم یا

 ...داریم بمونیم خب بریم خونه ضاستاد نیومده باشه مگه مر

بچه ها بینشون همهمه ای میشه و امی یکی از بچه ها بلند 

 اگه قرار بودکالس تعطیل باشه میگه:

 !گفتنمی

وگرنه  هیچهرکه میاد خو  می ریمما داریم  گفتنکه نحاال-
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 ... تا استاد بیاد ینمنتظر بمون

 ... استاد میاد و کالسم تشکیل میشه گفتن : اماینسیم

لندم و ب میگیرهمهسا بلند میشه و کیفش و برمیداره و دست منم 

 تنبون طوری کسی میکنه بعدم مثل

نن و یه کوفت نثارشون میکنم میزمیکشدم که بچه ها زیر خنده 

 ... و خودم میسپارم دست مهسا

ر م غ و منم دنبالش و هی بلند بلند میبرهسمت در بسته کالس 

 : این استاد احمقمون پیچونده و دارهزنه

صبح اول وقت با زنش عشق و حال میکنه و اونوقت ما بدبخت 

، صبح زود... حداقل کی خواب بیدار شدیم اونمو با مشقت از 

گرمه و ما رو زابراه نمیکردی بدبخت  سرت میدادی کهخبر یه

 زن ذلیل

ه که سینه به سینه ی بیرون میرهبعدم در و یکدفعه باز میکنه و 

 نفر میشه که منم میخورم بهش بینیم

میپیچه که دنیا پیش سر  و چنان دردی توسرش  میخوره پس

 .ه میشهچشمام سیا

 !!!جلودارت نیست یهیچ میشی عصبیکه وقت  مهسا بمیریای 

 ری ...رمهسا که همش مایه ض بشیاخ ..اخ...ذلیل -
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ه دهنم از تعجب میرفتمیارم و نگاهم به رو به رو که  باال سر

 با فیش باال پسری خوش قد و مونهمی باز 

روشه مردونه، نگاه مهسا میکنم که اونم بدتر از من مات روبه 

 ...به خودم میام و یه دونه محکم با ارنج

که دهنش و میبنده و حواسش و میده به من،  می زنمبه پهلوش 

 یم میخوامرراه قرار نگیسر  منم برای اینکه

رد بشم و با اجازه ای میگم که صدای پسره رو میشنوم: خانوما 

 میخواین برین؟ کیاونوقت با اجازه 

ه: وسط و میگ میبرهتا میام جواب بدم که مهسا مثل قاشق نشسته 

 به می ریم؟ هرجا بخوایم بریم شیمفت

م میگ ببرهاجازه کسیم کار نداریم اما برای اینکه شب خوابت 

 بهت، استاد زن ذلیلمون نیومده ماهم داریم

 ... م خونهبریفمون میتشری

به  نیره تکوبا بهت اسم مهسا رو زمزمه میکنم که مهسا دوبا

 خودش میده و میخواد بریم که پسر به حرف

 ن؟میبریتونو تشریفمیاد: مگه من اجازه دادم که دارین 

 ... !استاد؟ یمنومهسا بهم دیگه نگاه میکنیم و باهم میگیم: چ

ه رفته اشار باال پسر استاد ناممون نگاهمون میکنه و با ابروهای

 ...برین داخل یعنیای به در کالس میکنه که 
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دوباره وارد کالس میشیم و بچه ها هم با دیدن استاد جوان 

 جامون که مستقر میشیمسرمتعجب میشن، 

اد است همینبلند میشه و با ناز رو به استاد میگه: شما سیمین 

 ؟هستینجدیدی 

میگه: اگه اجازه بدید میخوام خودمو سیمین استاد با اخم رو به 

 !کنممعرفی 

بودم رفته بودم جوری محو میشدم ین اگه من جا این سیم یعنی

 که دیگه هیچ اثری ازم نباشه ولی

گویا این پرو تر از این حرفا بود چون رو به استاد دوباره گفت: 

 ... دیدم خونهرببخشید استاد من شما رو تو دبی

ر س میکنه که اینبار ب صداسیمین نگاه تندی به  عصبیاستاد 

 خیلی جاش میشینه واستاد رو به بچه ها که

ی هست که از رمیگه: اسم من شهراد امینشستن  ینارام و مت

 امروز جای اقای مقیمی میام و قراره تا پایان

 کنینی که شما هم با بنده همکاری شرطترم باهم باشیم به 

 و بهبنویسین م از ردیف جلو اسماتون و االن...

 م بهکالسسر  من بدین تا باهاتون اشنا بشم و مطلب بعدی اینکه

 نشنوم، مزه گوشیهیچ عنوان صدای 

ای ب جا منجر به اخراج از کالس و یا حذف هشوخی و  نیپرو
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 درستون میشه و در اخر اینکه من بعد از هر

میکنم و دلم میخواد به سوالتم جواب بدین وگرنه واال تدریس س

 از نمره پایانیتون کم میشه .... خب

 تموم شد سوالی نیست؟

میکنه و با اشاره استاد بلند میشه و  باال مهسا با حرص دست

 میگه: چرا استاد مقیمی دیگه نمیاد؟

 رفتنبا مرموزی میگه: شاید باخانومشون  امیریاستاد 

 .... یصمرخ

مهسا از دم خفه میشه و منم بهت زده نگاه استاد میکنم که با این 

 حرفش صد در صد حرفای مهسا رو

 ... شنیده که اینطوری جواب داد

ض میگه: خب چطور وسط ترم یادشون افتاده تنمیاره معمهساکم 

 ؟ خب ما به شیوهکنناستاد تعویض 

تدریس اقای مقیمی اشنا هستیم وتا بخوایم با شما که تازه کارین 

 عادت کنیم که امتحان ترم و خراب

 ... میکنیم

 !چه هابمهسا رو به بچه ها میگه: نه 

ه که استاد میرفتو همهمه ای تو کالس  کننبچه ها هم تایید می

 :پوزخندی تحویل مهسا میده و میگه
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 ینمعترضن میتونکه شما تا این حد به شیوه تدریس  االن نیستن

 ارستان و حرفتون وببرمبرین پیش رئیس 

 از این نه وقت من و بیشتروارد نیست و اعتراض وگرنه بزنین 

 ... بگیین نه کالس

ساکتش کرد راهکارم  مجلسیبا ادب و خیلی زبانی با زبان ب 

 که از کرد درس دادن و مهسا شروعداد و بعدم 

حرص داشت منفجر میشد ولی به نظر من حق با استاد بود و 

 جرات اینکه حق و به استاد بدم نداشتم

 !!!میکشتممقابل مهسا،  کیاونم 

 داشتننشسته بودن و  آشپزخانهمامان نرگس و مامان رعنا توی 

پاک میکردن ...اونقدر خسته راه بودم که جونم  چیزی سبزی

 داشت در میومدگوشامم کیپ شده بود از بس که مهسا

یه ریز زر زر کرد و از این استاد بدبخت هی بد گفت تازه یه 

 که هم که کم می اورد جیغ میکشید ییجاها

خدا میدونه با رسیدن به خونه اینقدر خوشحال شدم که خدا 

 ... من و نجات دادخودش میدونست و 

وقت مامان نرگس میبینه کنارشون بیکار نشستم و تو سکوت 

 کی نیست مهمراهی میکنمشون که معلو

م و مامانم تندیگه چه حرکت زده که دارن دیگ غیبتشو بارگذاش
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 دست کمی از مادرشوهرش نداره پا به

بیخ ریش بدبخت  می رسهبه راه هرچ سر  عروس عینپای اون 

 ... نگه میداره یراض میبنده و به این ترتیب مادر شوهرش رو

 کنینبه من و مامانت وگوش نی مامان نرگس: جا اینکه زل بز

 پاک چیزی سبزیاون دستتم بجنبون و دوتا تیکه 

 ... کن

ی نیست هنوزم میخوان ازم بیگاری بروقت دیدم از ناهار خ

 خ بلندی کهم و با اربکشن دست به دلم میگی

از جاش بلند میشه و به طرفم میاد و میگه:  سریعمیگم مامان 

 چت شد؟

م چقدر درد دارم یمیمیکم فیلم میام: وای دلم مامان دارم 

 میگیره...نمیدونم چ شده از صبح تا حال هی 

 ... م گرفته و ول نمیکنهاالنهی ول میده 

 خوردی؟ ی: مگه چمیپرسه نگرانیمامان رعنا با 

 ... مامان فقط خیلی گشنمه هیچمظلوم میگم: 

 یمیکنه حرف زدن: وقت شروعبا این حرفم مامان رعنا 

 میشه دیگه، من نمیدونم همینصبحونه نمیخوری 

پیدا نمیشه بخوری، اخه تو  چیزیتو اون دانشگاه کوفتیتون 

 ناسازگاریسر  با شکمتم سر به هواییچقدر 
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و معدت داغون بشن نکرده روده ی ی خداگبرمیداری، نمی

 ... که نیست بالی جونهدختر...وای خدا 

پوکر فیس نگاه مامان نرگس میکنم که داره نیشخند تحویلم میده 

 به قول معروف اومدم ابروش و بردارم

زدم چشمشم کور کردم، شده حکایت من به خاطرگشنکی مظلوم 

 کردم، ننمون ده تا بدترش و زد تو یینما

دوباره عمیق میخنده که ردیف دندونای م ...مامان نرگس سر

 تو چشم و میگه: اگه زنه یمصنوعیش م

 میرفتو قربونت  داشت ناز االنپر پاک میکردی  میومدی دوتا

 ... نه اینکه مخت و بخوره

بیا اینم فهمید نقطه ضعف مامانم چیه ولی خودم دلم نمیخواد 

 چاپلوس باشم اصال هم دوست دارم

 ... غرغرکنه

گذاشت جلوم دیگه همج یادم رفت و فقط و فقط به  غذا رو که

 ... شکمم فکرکردم

...اخه نمیدونم  بیرونشدم که باهاشون برم  حاضربه زور شینا 

 سرتو برو به عشق و حالت برس چیکار به 

خر داری هنوز نمیدونه یه بار که رو بهم داد دفعه بعد دیگه نیاز 

 خودش نیست خودم اماده گفتنبه 
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 ... نشستم ماشینو شدم رفتم ت

 شینا: اماده شدی؟

با اون تیپ سفید مشکی که  بیرونو شیک از اتاقم میام حاضر

 پام میکنه و میگه: پالتوتسر تازدم نگاهی به 

 !زیادی کوتاه نیست

جدت ولمون کن همه مانتو و پالتوهای من سر  میکنم: شیای

 ه توام اینجا واینستا بیا بریم کههمین نیشسا

 ... زیر پاش جنگل درومداین شوهرت 

با مامان و بابا میکنه و مامان نرگسم خداحافظی  سریعشینا 

 :میبوسه میخواد بره که مامان نرگس میگه

 ؟میبریاینوکجا همراه خودت 

یینش بدتر ب بیرون بیشتربیا عوض اینکه بگه این طفلکم تنهاس 

 لبای ورچیده یم میکنه و باشخصیتترور 

میگه: قراره مهتاب اینام بیان و بریم  نگاهشون میکنم که شینا

 ... شهربازی

ی سرسر ظیبا اوردن اسم شهربازی دیگه نمیفهمم و خداحاف

 که شینا هم خنده می کنم بیرونمیکنم و به 

به  ندیلمیشیم سالم بلند بگیر کنان دنبالم میاد و توی ماشینم جا

 واز دوتا صندلیسر  پارسا میکنم و
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سا میگم: خوب ابج منو مال خودت میارم و رو به پار بیرون

 خواهرزنیم دارم که از قضا هممیگی کردی و ن

 !خیلی مدیونمی، متوجهی که

 انگار اسمم زنهپارسا بلند میخنده و شینا اسمم رو محکم صدا م 

 یادم رفته، از موقعی که خواستگاری

اومدن و این دوتا مرغ عشق زیر نظر خانواده نامزد شدن و 

 بازین که پدر پارسا میخواستم تو نامزد االن

که خواهر نمونه من گفت چرا دوبار خرج  بگیرهجشن نامزدی 

 یم ورمیگی سیکنیم یه دفعه جشن عرو

چقدر با این کارش خودش و جا کرد من اگه جای اون بودم هم 

 ولی سینامزدی میگرفتم هم عقد هم عرو

خب من جاش نیستم انشاهللا قسمت و روزی خودم شد دست به 

 ... کار میشم

 ... پارسا: شما امر بفرما شانا خانوم بنده در خدمتم

 !نداریمخبر مون اومده و خودمونرگی نیچه داماد جنتلم

کار  نتریمیبری میگردونیش من نبینمش بهشما این خواهر منو -

 ... می کنیممکن و 

ود اید بهت میگفتم حقت بی نبنیعشینا برمیگرده و نگام میکنه: 

 ... وندیممی تو خونه 
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 ... اشتممیزخب اگه از زبون مهسا میفهمیدم که دیگه زندت ن-

ز ا می ریم بیرونکنار خونه مهسا اینا با ذوق  ماشینبا توقف 

 تا میخوام درو می کنمو به سمت در خونه  ماشین

بازکنم و تو برم که سینه به سینه ماهور میشم و نزدیک بود 

ه ب خیرهمیارم و  باال سر ... خجالت زده نگهم میدارهبیفتم که 

 چشماش میخوام ازش جدا بشم که نمیدونم یه دفعه چ میشه تپش

 !و صداش به گوشم مشینه: خوب؟ میره باال قلبم

مات نگاهش میکنم که دوباره حرفش و تکرار میکنه که اینبار 

 و همونطور مبهوت می زنمدستم و به سینش 

احت میکنم و خیالش و رسر  ازش جدا میشم و با تکون دادن

 میخوام فاصله بگیم که دستبندم به بلوز

میکنه و هرچ دستم ومیکشم جدا نمیشه که نمیشه که گیر بافتش 

 ... کن من درست میکنمبر و میگه: ص

نگاهم رو میگیم و ب خیال مهسا میشم و پیش شینا برمیگردم 

 نمیارم که یکدفعه چشم باال سر دیگه هم

که شینا  می زنمخودم و باد  گوشیم کمی تو چشمش نشم ...با

 !؟زنیخودت و باد م  متعجب برمیگرده و میگه: چته تو شما

 !هان؟! ...نه نمیدونم این پالتو چرا یه دفعه گرمم شد-

 ... شینا: اهان یکم گوشه شالتو باز کن هوا بخوری
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خودمم نمیدونم یه دفعه چه مرگیم  یعنیکه نمیدونه چم شده  شینا

 شد ...با دیدن مهسا که داشت

و  میرهمیومد طرفم و اویزون شدنش بهم اصال حال قبلم یادم 

 ماشینهمونجا دستش و میگیم و سمت 

که ماهور صدای مهسا میکنه و میگه: کجا؟ بیا با  می کنمپارسا 

 .خودم بریم

 من میاد البته شمادستش و میکشم و به جای مهسا میگم: مهسا با 

 ... که مهتاب جون همراهتونه

ریب همیشه غمهتاب خنده ای میکنه: داداش این دوتا خواهران 

 ... نیستن با همن حالم که هم و دیدن ول کن هم

ولی پارسا با نیشخندی  زنهنم  حرفیماهور اخمی میکنه و 

 ... جواب میده: داداش خیالت راحت باشه

مم چ سوار بشم مهسا هم دست کمی از شوق و ذوق اصال نمیفه

 ازمن نداره اینقدر به هول و ول افتاده

بودیم که حد نداشت تقریبا نصف وسیله های بازی رو بازی 

 جای رنجر و چیزکرده بودیم اما هیچ 

نمیگرفت شینا و مهتاب که ناز کردن و نیومدن پارسا و ماهورم 

 که در جوار خانوما مونده بودن فقط من و

برعکس نگهمون  باال یم و سوار شدیم و اونقدر اونمهسا رفت
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 که تا دل و رودمون اومد ته حلقمون داشتن

برده بود و  باال خونم رو ینبازم با وجود تموم اونا عجیب ادرنال

 ... ان زدم کرده بودهیچ

وقت پیاده میشم تا چند ثانیه اول دارم مغزم و پردازش میکنم که 

 وقتیمکجام و چیکار میخوام بکنم 

که داشتم  یکم دست و پام تو هم پیچید رفتنفهمیدم تو راه 

 زمینکه یه نفر میون هوا و  زمینمیخوردم 

ر س گرفتم و باعث شد من سالم بمونم وگرنه معلوم نبود چه بر

 صورت ناز و خوشکلم میومد ...نگاه

درهمی زل زده  نگاهش کردم که با اخمهای خیرهناجیم میکنم و 

 حواستو کنینرص میگه: میخوای خودت و ناقص بود بهم و باح

 ... جمع کن

که دوباره  زمینمیخوام جوابش بدم که دوباره از اونور میخورم 

تر میگه: مثل ادم  عصبانینجاتم میشه و اینبار  ماهور فرشته

 نشیجاش بعد قدم بردار تا کله پا سروایسا یکم حالت بیاد 

... 

 ینکنگوش حرف  دخترشم بهم برمیخوره ولی حق با اونه پس می

 که مامان رعنا ارزوشه اونم فقط واسه دو

رف باید ح کننکار اقا پرو میشن اونوقت فکر میسردقیقه چون 
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 ... حرف اون باشه

روی صندلی کنار مهسا و مهتاب میشینم که ماهورم کنارم 

 ایستاده و در حالیکه اب میوه ای رو به سمتم

 ... بشهبهتر میگید با لحن مالیمی میگه: این و بخور حالت 

 میشم و نگاهیبهتر گیجه داشتم که به لطف ماهور سرفقط کمی 

 به مهسا میکنم که میبینم مهتابمم داره

شینا رو میگیم که مهتاب میگه: یکم  سراغ... می رسهبه اون 

 ... پیاده روی رفتن

مواظب من باشن و به من  پیاده روی؟! اینا منو اوردن که مثال-

 !؟رفتنخوش بگذره حال جیم زدن کجا 

بهتر ماهور به جای مهتاب رو به من میگه: مثل اینکه حالت 

 ... بریم بهتریشده اگه 

نگاش میکنم انگار طلبکاره ولی داره میخنده این از یه وری 

 رنجر بود سقوط ازاد شدن لبش معلومه...تخس جواب میدم: یه

 ... خوبه که نرفتم حالمم

م ولی باید دعاش و به جون اون اب میرفتبلند میشم جلوتر راه 

 دراز به دراز االنمیوه کرد که اگه نمیخوردم 

مثل یه جنازه افتاده بودم و البته خدا عمر باعزت به ماهور 

افتاده ...مهسا هم که از  که عقلش رسید من فشارم عنایت فرماید
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و بهم  میگیرهیاد و دستم و حالش معلومه خوب شده کنارم راه م

 .زنهلبخند م 

که مدنظرش  جاییوارد رستوران میشیم و با اشاره ماهور روی 

 هست نگاه میکنم و با دیدن شینا و پارسا

باخودم فکر میکنم اینا چقدر باهم حرف دارن که تمومی نداره 

 !... که نیست الکی...ولی خب صحبت از یه عمر زندگیه 

ماهور و متوجه خود میبینم و رد نگاهش  میام بشینم که نگاه

 سم به قد پالتوم، عجیبهرودنبال میکنم و می

واسه کوتاهی  کاراشکه اخماش هم زیادی تو همه پس بگو این 

 پالتومه ولی خب به اون چه

 !مربوطه؟

وقت نشستم رو به شینا با کنایه میگم: شینا خانوم ممنون خیلی 

 خوش گذشت ...ولی نمیدونم چرا هرچ

 ... میگشتم پیداتون نمیکردم

تو کوچه علی چپ که الحق هم  میرهشینا منظورم و میفهمه ولی 

 بد کوچه ایه!!! پارسا هم مردونه میخنده

 و میگه: توکه تنها نبودی؟

نه توقع داشت تنهام باشم اونوقت که مامان نرگسم دونه دونه -

 گیسای خانومت و میکند و باهاش
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 ... تسبیح درست میکرد

 ... میخندن من دارم حرص میخورم اینا بهم میخندن همه

 ... لینمیگن ال نیمیشه: شانا جان حرف نز عصبانیشینا یکم 

که من حرف نزنم نمیشه پس شما با نامزد جانتان به  نیدو می-

 ... ما مزاحم نمیشیم ینبغ بغوتون برس

 رو به مهتاب میکنم: عزیزم تو فقط جا موندی؟

 و میکنه و میگه: شوهرپوفی ه مهسا با تعجب نگام میکنه ک

 ... میگه

 خجالت عوضش خاکدختر مهتاب درجا قرمز میشه ...ا نچ چه 

داریم  بزرگترکه جلوی چهارتا  کنن پروی من و مهساسر  تو

 ... ندیده ها نیم مثل شوورمیزحرف از شوهر 

گارسون میاد و همه غذا رو انتخاب میکنیم منم برای اینکه 

 برمیگردم گفتنبلند میشم و بادستام و بشورم 

 !میخوام قدم بردارم که ماهور بلند میگه: کجا؟

میارم و میگم: اینا رو بشورم البته اگه مشکلی  باال دستام و

 ... نیست

ه که دوتا پسر نشسته بودن میرفتماهور سر  پشت میزچشمم به 

 بیشترقیافه هاشون بد نبود ولی 

و چشمکی واسم میاد با خوشتیپ بودن که یکیشون نگام میکنه 
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 تعجب نگاش میکنم که نیشش و ایندفعه

باز میکنه و منم اخم گنده ای روی صورتم میکارم و راهی 

 بهداشت میشم دستام و میشورم و سرویس

 م و بعدمیندازموهامم باز میکنم و دوباره میبندم و شالم را روش 

 از تمدید ارایشم و مرتب شدنم در رو باز

برم که همون پسری که بهم چشمک زد  بیرونمیکنم و میخوام 

 و میبینم، بدون نگاه کردن بهش میخوام

باتعجب به سمتش برمیگردم و میخوام  مانع میشهبرم که  بشم رد

 تو تجوابش و بدم که با دیدن کار

 ... دستش زودتر از من میگه: بهم زنگ بزن

ام نشگدا االنموندم تو این همه اعتماد به نفسش که اگه من داشتم 

 تموم شده بود و باید بورسیه میشدم

... 

 برو رد کارت اقا مزاحمم نشو -

 بارش کنم چیزیو تا میام  میگیرهدوباره میخوام برم که جلومو 

 : کاری داری؟می رسهبه گوشم نی عصبا که صدای

 ... پسر: با شما نه ولی با این خانوم اره

کارتون و گرد شده نگاش میکنم که ماهور میگه: نی چشما با

 .. بفرمایید
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بعد دست به پیشونیش میکشه و یه دفعه به سمت پسره حمله ور 

 وامان زنهمیشه و مشت تو صورتش م 

و اینبار روی پسره خم میشه و میگه:  زنهنمیده و دوبار دیگه م 

 ... نباشهسی ک حواست باشه که چشمت دنبال ناموس

که اون با  میادو اینقدر فشار میده که اخم در  میگیرهدستم رو 

میگه: اگه به جای اون  عصبانیو  زنهم سر  یک خفه شو داد

 سیک بلوزی که به اسم پالتو پوشیدی یه چ مناسب تر میپوشیدی

بهت نگاه کنه چه برسه که بخواد  یاجازه نمیداد حت به خودش

 ... بهت شماره بده

ا بو با اخم نگام میکنه منم  ذاره یمیخوام دستم و ازاد کنم که نم

 حرص میگم: دستم شکست

 مشکل اون مخ مریضشه وگرنه من هرطور دلم بخواد میگردم

... 

به زیر سر  نگام میکنه که حساب کار دستم میاد و ینخشمگ

 م ، اونم دستم و ول میکنه ولی اونمینداز

روی خشمگینش و حس میکنم و علنا غذا کوفتم میشه با اینکه 

 نزد ولی نگاش از صدتا کتک بدتره حرفی

 !!!...بیچاره زنش...

 سهمی رافتاده اما به نظر  اتفاقیبفهمه که چه  کسی نمیخواستم
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 عادی بودن اوضاع شدهرکه اونام متوجه غی

 !بودن که پارسا رو به ماهور میگه: طوری شده؟

 ه و روبه پارسامیندازمیاره و نگاه گذراب به من  باال سر ماهور

 نه طوری نیست فقط غذاتونو زودگفت: 

 ... بخورین بریم دیروقته

اخم کرده انگار من مقصرم، مقصر چشمای همجنساتن همچین 

ت نهفتش و خرجم ره ولی اینکه بخواد غیچیزکه نگاهشون یه 

 رگی کنه دلم از این داداشا خواست ولی نه دیگه اینقدر

 ... باشه

تم کاشت بای بای که رو صور فیاز تو مهسا بغلم میکنه و بعد

 ماهور میشه ... ارام ماشینمیکنه و سوار 

 نیگیمیکنم که متوجه سنفظی احهمه مخصوصا ماهور خدا با

 نگاهشم میشم ولی اهمیت نمیدم و

 .... برنمیدارهسر  نمیدونم این حس معذب بودن چرا دست از

یه چند روزی بود مامان نرگس خون منو تو شیشه کرده بود که 

 ی ده بار یادش دادمباال بگیرهاینستا یاد 

، یه بار که خیلی خستم کرده بود میرهاما نمیدونم چرا یادش 

 باال بهش گفتم: مامان نرگس شما دیگه سنت

 ... میرهیادته پنج دقیقه بعد یادت  االن یرفته الزایمرگرفت



 

 

                                              157 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

بهم زد که گردنم مث یو یو رفت و برگشت و  نیچنان پس گرد

 ک تو چشمایاینقدر دردم گرفت که اش

قشنگم جمع شد بعدم دندونای مصنوعیش و بهم فشار میده و 

 م، من الزایمرربهم میگه: من پی حرصی

من نی واست خواستگارام و ردیف کنم ببی االندارم، میخوای 

 جوونیم یا تو ... اگه میگم بیا ایستا رو یادم

 ملیف بزار میرهسر  وقتا حوصلمبعضی بدی به خاطر اینه که 

... 

 و! ...یا الیجونم لیف بزاری 

اینم از ننه اپدیت شدمون که طبق روز میگرده تا از جوونا عقب 

 نمونه

 !!!... فقط یکم تو تلفظ مشکل داره که اونم مشکل حادی نیست

خره یادگرفته و نگرفته از پیشم بلند میشه و انگشتش و رو باال

 تا قفلش و باز کنه، چنان ذارهگوشیش م 

ه ه انگشتش بشکناالنو محکم فشار میده که میگم هم این انگشت 

 تر میاره نزدیکباال ...بعدم گوشیش و

و یه نیشخندم چاشنیش میکنه  زنهچشمشو انگشت رو صفحه م 

 و یه ذارهو دم گوشش م  گوشیبعد

این همه عشوه با  یعنیار میگه که چشام گرد میشه دکش الوووی
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 !اون سن و سال واسه کیه؟

رفته دارم نگاش  باال با دهان باز و ابروهاینگام میکنه که 

 و زنهمیکنم، نامردی نمیکنه و یه لگد به پام م 

 ... اروم میگه: از اینجا برو مزاحممی

طور باخودم هنگم ننه همینو  می کنممظلوم واقع شده از اتاقش 

 ... کننسرم خاک بر ... چکار میکنهمون با اون سنش 

ردم کحسی وقت با بابا اینا مطرکار سرافتاده بود برم  مسر تو

 همون لحظه لطفشون شامل حالم شد و

مخالفت کردن ووقت بابا دید زیادی مسرم گفت: تنها راهش اینه 

 باید اشنا کنینکه میخوای کار  جاییکه 

 ... باشه و محیطش خوب باشه

پوکرفیس نگاه بابا میکنم و برمیگردم سمت مامان و مظلومانه 

 هرچ بابات بگه نگاش میکنم که میگه:

 ... منم همونو میگم

 فتنگاز زنهم  باال نگاه لبخند ملیح بابام میکنم که چه شاد و نور

 مامانم، مامانمم با ناز نگاش میکنه و

شمی چ ه بعدم زیرمینداززیر سر  چشاش و ململ میکنه و هی

 که فقطسر  نگاه میکنه ...منم برم تو افق محو

من موندم یکیم پیدا نمیشه مثل این پارسا خاطرخواهم بشه منم 
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 یکی رو داشته باشم مث مامانم واسش

 ... ناز بیام

وقت کالس تموم شد صورت برافروخته مهسا خیلی ترسناک 

 شده بود جرات اینکه حرفیم بزنم نداشتم

مرگم امروز میخواستم برم دنبال کار حال باید جور خبر اخه...

 و استاد رفتن بیرونم ...همه مهسارو بکش

 رو داشت دسته میکرد نیی هنوز نشسته و برگه های امتحارامی

 نیمتحاا که بزاره تو کیفش ...وای گفتم برگه های

 ... ی پونزده بیارم ابروم جلو استاد نرهباال خدا کنه حداقل

وای ه بیشترکه استاد رو به من میگه:  بیرونیم میرفتداشتیم 

 ... باشیدرو داشته  نیخانوم تهرا

از خود درخته هرچ مهسا خانومی میکرد مرض نه مثل اینکه 

 شخندی زدم و رو بهنی ماون بدتر میشد من

 ... کنینگفتم: ازادی هرکاری بخوای ب مهسا

 ... بعدم رو به استاد میگم: حتما استاد

که مهسا برمیگرده طرف استاد و میگه: منم  می کنم بیرون

 که باشیدکنم یه نفرو داشته بهتون پیشنهاد می

 ... هواتون و داشته باشه

 : من خیلیا رو دارم کهزنهرفته نیشخندی م  باال با ابروهای استاد
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 ... هوامو دارن منتها کافیه لب ترکنم

و میگه: خیلی  میرهخشم مهسا به جوش میاد و سمت استاد 

 ... ینوقیح

می منم  یو از کالس خارج میشیم و حت میگیرهمهسا دستم و 

 که ناراحت اونجاییونم تو حرف استاد اما از کنم

و میگم: ولش  ینبه خود راه نمیدم برمیگردم طرف مهسا خشمگ

 مفت زد که تو رو بچزونه حرفکن یه 

 ... نمیخوای که اتو دستش بدی...

 .. مهسا: نه ولی ادمش میکنم

 افرین فکر بسیار بسیار عالی بود ...حالم بیا بریم دو جا زنگ-

 زدم برم ببینم به درد میخوره با نه؟

مهسا: اخه خنگ خدا بخور و بخواب مگه لنگ پولی که بخوای 

 ... خودت و بندازی تو عذاب

 ... هیبنه اما تجربه خو-

 یرونبکه گفته بودم رفتیم اما هنوز تو نرفته برگشتیم  جاییچند

مونده بودم جوابش و بدم یانه مرتیکه با اون خیک  یعنی...

 زنهخجالتم نمیکشه زر مفت م  گندش

دی خونم درنمیومد و این مهسا نکبتم وقت واسش میزکارد ...

 ... تعریف کردم میخنده احمق بیشعور
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**** 

م که دانشجو بودم و کار پاره وقت شرایط بام یا میرفت جاییهر

 شونشرایطمیخواستم قبول نمیکردن یاکال 

خیال شدم تا شایدکار خوب  یبه من نمیخورد ... کال دیگه ب

 ... لسراغم شد و منم شدم نصیب

و چیده بود که میزشینا زودتراز همیشه اومده بود خونه و مامان 

 میشینه که میزسر  ناهار بخوریم شینا

نزدی بیاد  تعارفمامان نرگس میگه: شوهرت کجاس؟ چرا یه 

 !داخل؟

 ... کار داشت زود رفت شینا: بهش گفتم منتها

 ... رعنا: باید یه بار دعوتشون کنیم بیان اینجوری زشتهمامان 

رعنا که بیاد زیر  باشیمامان نرگس: باید هوای دومادتو داشته 

 پرچم خودت البته نه اینکه خانواده اشو

 ... تون و زیاد داشته باشهاحترامکنار بزاره نه 

این مامان من بلده چیکارکنه دیگه احتیاچ به راه کار نداره -

 شو مثل اوندخترداماد دوسته که چنان 

 ... دوست نداره

که مامان نرگس و شینا  میرهمامان رعنا چشم غره ای بهم 

 میخندن و حتم دارم یاد چندروز پیش افتادن که
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بدبخت پارسا اومده نامزدش و ببینه مامان من نشسته ور دلش، 

 راه دست و پای اونا نمیده و دائم پارسا

از شانس خوبش بود نمیدونم یا رو به حرف گرفته بود و 

 ت دعاهاش که بابام میاد و میشه فرشتهجاییاست

 ....میبرهنجاتش و مامانم و برمیداره و 

غذاتون شد شد همه رو تشویق به خوردن که نه  گفتنبابا با

زده  فینازجانش حر دعوت به سکوت میکنه که دیگه در مورد

 ....نشه

رسیده بود رو به من میگه: که انگار مطلب مهمی به ذهنش  شینا

 کردی؟ کار پیدا

 ... که میخواستم هنوز پیدا نکردم جایینه -

 .ما شرکتبیای  میتونیشینا: اگه بخوای 

وقت زایمانش نزدیکه و باید  نشیشینا رو به بابا ادامه میده: م

 میخواد، شانا هم با توجه نشیم مشرکتبره 

ه ا مشغول بشه ... البتبه اینکه کار پاره وقت میخواد میتونه اونج

 ... رشتشم بهش میخوره

بابا میخواد حرف بزنه که من زودتر میگم: من نمیام پیش اون 

 .....دای

میدادم ...وگرنه مامان رعنا  تیجلو اینا داشتم سوسر  خاک به
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 .میکشتنم

 ... نمیام شرکتخانومانه تر میشینم و خونسرد میگم: من اون 

که  ییدی شینا در جریان کارهاهمه مشکوک نگام کردن تا حدو

 پیشنهادی روهمچین کردم بود موندم چرا 

 ... داده

و دستاشو تو هم میکنه و  ذاره یبابا قاشقش رو تو بشقابش م

 و با نگاه عمیق میگه: تو ذاره یزیر چانه اش م

ن به او شرکتکه دنبال کاری!!! اونوقت موقعیت به این خوب و 

 ی رو چطور نمیخوای؟برمعت

م کندم بعدم باید بر خودم و بربیا من اگه بخوام بگم که اول ق حال

 بخوابم داخلش ...اگه مامانم بفهمه

ی تربیت کرده و تحویل جامعه داده خودش زودتر منو دخترچه 

 !میکشه

بابا من دنبال کارم منکر  میدونیمیارم و متفکر میگم:  باال سر

 ماهورخان خیلی شرکتاینم نمیشم که 

ه و از همه مهمی اشناست و خوبه اما من ابم با یبرمعت شرکت

 از بس که میرهاون رئیسش تو یه جوب ن

 ... عنق و بداخالقه

نگاههای متعجبشون که شامل حالم میشه اینقدر خنده داره که 



 

 

                                              164 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 میخوام بزنم زیرخنده اما از ترس مامان

 ... رعنا خفه خون میگیم

ه با ک : ببخشیدرفته نگام میکنه و میگه باال بابا با ابروهای

 سیشئونات شما جور در نمیاد ولی اگه هر ریی

ر س بخواد کارمنداش و شل بده و بخواد با انعطاف رفتار کنه که

 دو روز باید درش و تخته کنه مخصوصا

رئیس و اونم زیر  میشیاگه یکی مثل تو زیر دستش باشه تو 

 ... دست

...بیا همه بابا دارن منم دارم که علنا  میره باال شلیک خنده ها

 ... میگه سواستفاده گر

که  می زنم االنناراحت نگاه بابا میکنم که میگه: حرف اخرو 

 به کار داری من می کنمنباشه اگه تص حرفیدیگه 

 کار ب کار صورت کال اینر کت شینا اینا موافقم در غیرش با

... 

 الم: بابامین

خرس گنده عوض شوهر  دخترهمامان نرگس بهم میتوپه: بسه 

 زنهکردنش هنوزم ناز میکنه و حرف م 

 ... غذاتو بخور حالم بهم خورد...

حسابم نکردن منم برای  اصالکرد غذا خوردن و  شروعبعدم 
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بین  سر میخوان یوقت دو وردم گفتم: گوسفننیا ماینکه بگم ک

کمی ازگوسفنده حداقل قبلش بهش اب میدن حال خوب من چیم 

 ...بزارین فکر کنم

 !مامان نرگس میخنده: فقط بع بعی که میکنه کمه

 ... بابا به حرف ننش میخنده و بعد رو به من میگه : باشه

جیم زدم و این عملیات به  تنبعداز خوردن غذا از ظرف شس

مامان رعنا غر نزد  دستان مبارک شینا به انجام رسید اصال هم

مونده بود که در اتاقم و بشکنه ...اخه نمیدونم چرا از ، فقط کم 

 ...بدم میاد تنظرف شس

ی مامان رعنا محل ندادم و چقدر حرفهادرقفل کردم و اصال به 

 به خودم عشق ورزیدم از فراری که

کردم برمیگردم که برم بخوابم که با دیدن مامان نرگس میون 

لبم خشک میشه  خندم رو زنهداره بهم لبخند م که تخت خوابم 

 ...باخودم گفتم نکنه من و

باعث گمراهیش شده ... زیادی داشتم  گوشیاشتباه گرفته و این 

 چرت و پرت میگفتم... نزدیکی رفتم و با

احتیاط کنارش نشستم وگفتم: شما با اون پا دردتون چرا این همه 

 ... من بیامین میگفت باال پله اومدین

نش درمیاره و زیرش و پاک یه دور دندون مصنوعیش و تو ده
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 میکنه و دوباره همونجا قرارش میده که

داشت حالم بد میشد بعد درحالیکه یه پاش حالت نشستس و یه 

 پاشم حالت اهرم زیر ارنج دستش با

 ... چشم و ابرو بهم میگه: میخوام یه کاری واسم انجام بدی

شاخکام دراز میشن و خودم و نزدیکش میکنم و اروم میگم: چه 

 کاری؟

شش و جلو میاره و با تهدید انگشتش و جلو میاره و میگه: شانا 

 بریزیمرض وای به حالت به خوای 

 ... اونوقت من میدونم و تو

 !کنن سرویسبیا در هر حالی باید دهن منو 

 سیخ میشینم و میگم: خب چه کاریه حال؟

ومحکم  زنهگوشیش و در میاره و قربونش برم اثرانگشتم م 

 رو جلوم گوشیفشار میده و بعد دوساعت 

 کاپه، من بلد فیو میگه: باید برم این ادرس اسم یه شا میگیره

 ...نی نیستم گفتم شاید تو بدو

بخند، اینقدرکه دیگه اشک از چشمم کی  زدم زیرخنده حال نخند

 کاپش ...دوباره فیدرومد با اون لفظ شا

و  میرهزدم زیر خنده که با پس کله ای که خوردم خندم بند 

 میگه: برو مسخره خودت کن حرصی
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 اوردی و دوساعته هندلت و روشن کردی و هر هرگیر من و 

 ... یبر... فردا منتظر باش باید من و ب

مظلومانه نگاش میکنم و میگم: مامان نرگس اینقدر خشونت 

 ... نیست الزم

 که ییمارمولک و میشناسم که چه کرماتو : من زنهنبشخندی م 

 نمیدونم چرا می کنیزی ...فکر نمیری

 نیست مواسه اینه که معلو انیت اجیاب شرکتنمیخوای بری 

 چیکارکردی که بنده خدا برادر مهسا میخواد

 ... بزنه رسایت و با تی

 ... نیست منه دیگه در اون حد-

مامان نرگس خودش و نزدیکم میکنه: اما از من میشنوی و بلد 

 بکشونیش طرف خودت، تو میتونی باشی

 ... این بازار ب شوهری خیلی خوبه

رفتم که این شده حال و روزم  کیچشمام گرد میشه من میگم به 

 ...دیده کال فاز برداشته لی این ننه ما زیادی دیگه فیلمو

پسند کردی اونوقت بعدش منم  یببینیم چمیخندم: حال شما بریم 

 ... یه فکری واسه خودم میکنم

 نیست مش تکون میده: اره مادر دیگه اینطور سیکلسر

 !!!لبا تعجب میگم: ج ن سیک
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 ... مامان نرگس: اره دیگه

  ....نیست ی سیکلگاخه او که شما می-

ش زد گو ی تکون میده و دوباره واسه فرداسرمامان نرگس 

 ذارهمنو با امال و ارزوهای نداشتم تنها م میکنه و 

و یاد حرف بابا و اولتیماتومش افتادم ...اخه من و چه به ماهور 

 ، همشممیره...ابمون تو یه جوب ن

داد بزنه ...اما سعی میکنم نکات مثبتش و در نظر سر  میخواد

 بگیم و منفیاش و بزارم واسه بعدش ...بعد

کردم ببینم چرا به قول مامان نشستم و فکر و خیال پردازی 

 !داره؟ قرار کیفردا با  یعنینرگس من عرضه ندارم ...

و اونقدر انگشت سر  یباال مامان نرگس از صبح زود اومده بود

خیال خواب شدم و با ی که ب کرد تو شو دست و پهلوم فرو

خواب الودگفتم:  صداییحرص بلند شدم و رو به مامان نرگس با 

نم ...شما عصر قرار داری، اول صبح جو میخوای از یچ

 ... بشه یکه چ کنین اومدی منو بیدار

مامان نرگس یه دونه اروم البته به نظر خودش روی شونم م 

 صبحه باید 8و میگه: پاشو مادر ساعت  زنهی

 و وضعسر بخرم نمیتونم که با این  یاول بریم خرید من یه چ

 ... پاشم برم
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مده منو بیدارکرده که بره مبهوت نگاش میکنم صبح زود او

 خرید! مگه کیه که اینقدر مهمه؟ جان خودم

م البددو روز دیگه میاد به بابا میگه من میخوام عروس بشم، 

 .... و تو باغ و عکس و کلیپ و کویر سیعرو

 چه شود؟

 ... قشنگم، پاشوکه خیلی کار داریمدختر مامان نرگس: پاشو 

کار دستم داره وگرنه یکی چک یکیم لگد  ببینقشنگم ...دختر 

 م میکرد هنوز فحشمم میداد ...اما منمنصیب

 !!! نوه خودشم برم ببینم چقدر میتونم بتیغمش

ها  با تکنولوژی اپدیت شده یعنیار ننمون با اسنپ رفتیم صربه ا

 ...وارد پاساژ شدیم و از همون اول هرچ

یم نج تا پاساژ رفتی پباال اشت شایدمیز بینشونش میدادم یه عی

 خره بعد از اون همه وقت یه پالتوباال که

و یه کت و دامن خرید و با یه کفش و کیف ست که فکم افتاد به 

 جان خودم تو کف سلیقه مامان نرگس

 نمیخوای؟ چیزیبودم که برگشت سمتم وگفت: عزیزم تو 

بریم اون طرف مانتوهاش قشنگ  نیبه خودم اومدم: اره ماما

 ... بودن

 .به این ترتیب دوتا مانتو و یه شلوار و کفشم واسه من خرید
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 !م نداشتمبررج بود و خچقدر ننمون ال

دیگه واقعا از خستکی نا نداشتم که به پیشنهاد من با مامان 

د و واقعا خوشمزه بو زدیم که تزانرگس رفتیم فست فود و یه پی

 ... باعث شد بشم مشییش حال یه بارم با مهسا میایم

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

مامان نرگس خوشکل و خوشتیپ در حالیکه اون کت و دامن 

 بلند زرشکی رو پوشیده بود و روشی ساتن

ل شده گنهایت خوش یگلداری هم شکرده با اون ارایش ملیح ب

 ادم ...منم امادهفتامیبود که من داشتم پس 

 ... ننمون پیبودم ولی نه به خوشتی

ا و ب کننگ خاندامون نظری می افمامان و بابا با تعجب به بزر

 :که به موهاشون چسبیده بابا میگههایی ابرو

 !مامان جان ماشاهللا خوش تیپ کردی

 ... دعوتم جاییمامان نرگس: 

 ... سیمردیر می سریعبعدم رو به من میگه: 

دازم نمی باال ین تکون میده که شانهری به معنای کجا میسربابا 

 سرنمیدونم بعدم مثل اردک پشت  یعنی

 ...می کنممامان نرگس 

 نی...رسیدیم ماما-
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 ... بری میتونیمامان نرگس: خب دیگه باهات کاری ندارم تو 

 ... ترکنم و برم ب، اخه تا اینجا اومدم بیام یه لیمطمئن-

 کنی ه و میگه: نوچ نمیخواد لب ترمینداز باال جفت ابروهاش و

 ... بعدش مزاحمی بعدم خودم بلدم برو دیگه از اینجا به

 ... اهان مزاحمم ...خوب من رفتم-

ازش که دور میشم برمیگردم پشت شمو نگاه میکنم با ندیدنش 

 :و باخودم میگم می زنملبخند موذی 

 بدتر فضول میشم می کنیکنجکاوم اینطوری که منعم  نیدو می

... 

تتار که صورتم معلوم نشه، اخه و با خریدن مجله ای برای اس

 لباسات نییکی نیست بگه صورتت و بپوشو

؟ خدا کنه هیچ ادمی نه فضول باشه نه حسود که زجره یه یچ

 ... دنیا زجر

اداهاییم که  خیرهاونورتر  میزباز نظاره گرم و چند  نیبا دها

 من بلد نیستمحتی  یزه کهرمامان نرگس می

 ... یادم بدهو یه دوره باید برم کنارش تا 

ه منتها ب هستنبسیار شیک و اراسته در حال گفتگو  ییبا اقا

 ...خاطر فاصله تصویر هست ولی صدا نیست

ینا ا یعنییک دست سفید  یینهایت شیک با موها یاقاب مسن ب
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 تو فضای مجازی باهم اشناشدن ...پق

زیرخنده ...اینقدر اخبار ایران میگه این ازدواجای  می زنم

 ...رفتنگ ی معرکهرعاقبت نداره و اینام دم پیمجازی اخر

وقت خیالم راحت شدو یه قهوه با کیک شکالتیم خوردم با خیال 

 رفتم و هوس یکم پیاده بیرونراحت 

روی کردم ...هوا تاریک شده بود، پالتومو تو تنم جمع ترکردم 

 .... و راه رفتم

 توجهم و جلب کرد به سمت صدا برگشتم که نیصدای بوق ماشی

 با دیدن ماهور و ماشینش خودم و

ل ی قبسرجمع و جور تر کردم و نگام افتاد به قد پالتوم که از 

 م کهمیرفتیکم بلندتر بود ...داشتم جلو 

عرض ادب کنم که موتوری از کنارم رد شد و با متلکی که 

 نثارم کرد قشنگ سنگ تموم گذاشت و رفت که

فرو میکرد همون اب شدن  زمینمرگش داشت منو تو  برخ

 ... منظورم بود

گفتم که نمیدونم وقت شانس پخش میکردن من جای دیگه داشتم 

 !!!یه کار دیگه انجام میدادم

میادکه موتوریه گازش و  بیروناز ماشینش  سریعماهور 

 ونم و چشم غره ای کهممی و من  میرهو  میگیره
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 ... م میشهنصیب

 ؟هستینخوب نی سالم اقای تهرا-

دختر اخم میکند: هوا تاریکه ...تنها اینجا بودن واسه یه 

 ... سونمترخطرناکه ...بیا سوار شو می

 ... مرمی میگیم ... سیمزاح...متون نمیشم ...خودم...تاک-

میشه و سمتم میاد و مجالی به حرفم نمیده و در  بیشتراخمش 

 :و باز میکنه و من میشونه و میگه ماشین

اره خودت بری با این تیپ و قیافه که ملت راه به راه متلک 

 ... کننبارت 

 همیندازو راه  ماشینبا تعجب نگاش میکنم و که سوار میشه و 

 دوباره میخوام تشکر کنم که نمیذاره و

ا قد مانتوهاتون بلند بود هیچ دخترمیگه: من نمیدونم اگه شما 

 !طوری نمیشد

 !پالتو-

 !؟یمیگه: چ یگیج با

 ... مانتو اشتباه بود من پالتو تنمهین گفت به سمتش میچرخم: شما

 نگینخوب و نجیب باید مثل خودش سدختر ...یه  یحال هرچ-

 ... و باوقار باشه

، مثال میخواد با این حرف زدن من و تحت تاثی می زنمنیشخند 
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 قرار بده که این وصله ها به من نمیچسبه

باوقار فقط دوست دارم مانتو خودم میدونم هم خانومم هم ...

 کوتاه بپوشم به کسیم ربطی نداره ...ننه

دیگه نمیخوام ...البته اینا رو تو دلم گفتم و ر بزرگتبابا دارم 

 براش که ببرهاینارو  تیامیدوارم اون رابطه تله پا

 ... واسه من رو منی نره

 یخچال رو تنبودن گذاش نگیناونوقت یه سوال، ایا منظور از س

 به این موضوع کمک میکنه واسهسر 

 ... !خانومانه تر شدن؟

 ... عمیق میخندم: بله حق با شماست

نگرفتم همون رابطه تله پاتیه  هیچاما خودش فهمید حرفاش و به 

 میکشه و بچهپوفی خیلی خوب بود ...

 ... می زنم شنیدننثارم میکنه که میشنوم و خودم و به نیی پرو

به حرف میاد و میگه: خواهرت بعد از دقایق سکوت خودش 

 منم داره یمنشالبته  بابت اینکه دنبال کاری باهام حرف زده و

 ... هست مثمرثمر هست تی که ای تتوجه به رشت با میره

اما من هنوز جواب قطعی و ندادم بعدم شما هیچ مخالفت -

 ... ندارین اخه من

لی و ییبه هواسر  حرفم و بزنم: میدونم یکم زیادی قینذاشت با
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 و میبرهیه ادم مناسب زمان زیادی  تنگش

 ... ندارم حرفیت کرده من نمیوقت خواهرت تض

 ... اما-

میاره: اماکار ما زیادی جدیه که باید تو هم  باال ماهور دستش و

 .... کنینمثل بقیه عمل 

 ... بلد نیستم هیچاما من -

 ... یر، چم و خم کارم یاد میگیییماهور: باکامپیوترکه اشنا

میکرد و خوش استایل بود زیادیم خوشتیپ بود  یجدیت رانندگ با

 و ژست قشنگیم واسه پشت رل داشت

...جالب بود امروز نه به تیپم  کنینکه دلت میخواست فقط نگاش 

 داد نه دعوام کرد شاید اینم متحولگیر 

شده نمیدونم هللا و اعلم ...با زنگ خوردن گوشیش نگاهم به 

 ه و بامیرفتبود  ماشینگوشیش که وسط 

رو برمیداره و رد  گوشیکه  میرهدیدن اسم الهه اخمام توی هم 

 و حال نمیدونم اخم من واسه زنهتماس م 

ت کار از فردا میتونیچیه ...جلوی خونه متوقف میکنه و میگه: 

 ... کارتو بهت یاد بده و خانوم کریمی هم میتونه کنین شروعو 

 ... بفرمایید داخل در خدمت باشیم-

نفس عمیق میکشه و میگه: ممنون سالم پدرم برسون ...نگران 
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 ... نیای نیتو می که کالس داری ییدانشگاتم نباش روزا

و منم  میرهو  میگیرهپیاده میشم و در کمال ناباوری گازش و 

لم یصکنارشم به تح ل میشم و درسراغ یعنیصاحب شغل میشم 

 .... اشمبکار میاخ که چقدر خرم واسه خودم دازم ...یپرم

شبا اخرشب ساعت حدودا یازده بودکه همه سر  شب که میشه نه

 فرما میشوند و من تشریف منزلاهل 

عقب مونده بودم تک وتنها تو خونه نشسته بودم و با در و دیوار 

 دم و درد ودل میکردم اینقدرمیزحرف 

که دهنم کف کرده بود ...یکم دیگه اینا دیرتر میومدن باید  زیاد

 یییفرستادنم تیمارستان از بس که تنهام

 !بهم فشار اورده بود

فرما میشن و عجیب هم لپای  تشریفبابا جانمان با مامان تپلمان 

 و می کنمتپلیش گل انداخته بود جلو 

 ی بهدختر میرفتمیگم: سالم خوش گذشت ...دیگه داشت یادم 

 ... نام من دارین

من پام به خونه باز شد : بیا دوباره میرهمامان رعنا چشم غره 

 ...سر  این اوار شد رو

 ... سمت بابا میچرخه: اینا از صدتا هوو بدتره

سمت اتاقشون لبام اویزون میشه  میرهبعدم راهش و کج میکنه و 
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 که بابام بغلم میکنه و با بوسه ای که رو

 ...که سیمامانت و میشناگیر م میشونه میگه: به دل نسر

اسم یه جاییمم بد میسوزه واسه این که تو دلم گفتم: اره میشن

 ... ه طرف خودشکشید شمارو درست

غصه خوردن واسه اینا فایده ای نداره و ب خیال رو به بابا 

 باهاتون حرف بزنم میخوام کنینمیگم: برین لباساتون و عوض 

... 

ی تکون میده که مامانم صداش میکنه و اقام زن ذلیل ور دل سر

 بفرما که نصیب...خدا یکی  میرهزنش 

 ... کم دارم بدجور

حال انگار قراره بابامو بخورمش ...باشه واسه خودت مامان من 

 دوست ندارم شوهر کچل، باید مو داشته

باشه تازه فقط مدل مو بده ...بابام که یه مدل مو داره که اونم 

 دیگم قبول جاییفقط ارایشگرش مامانمه 

 ... نداره بره

فرما میشن که نیشش  تشریفانرژی  شینا خانومم شاداب و پر

 ...پارسا چیکارکرده نیست مزیادی بازه معلو

اله قراره خ کیمن  تا نیش بازش و دیدم گفتم: زود بگو ببینم 

 .. بشم
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یاره م باال نیشش خود به خود بسته میشه و اخم میکنه و دستش و

بچه که همه  کننت سر و میگه: خاک تو زنهم سر  و یکی تو

 ... می بینیرو مثل خودت 

 ... مجردمدارم ...نه شوهر کم میگم: من مینداز باال ابرو

سمت  میرهت واسم تکون میده و سردست به معنای خاک تو 

 اتاقش که چشمم دوباره به جمال ننمون

منور میشه که اونم از صورتش معلومه زیادی بهش خوش 

 از ترسسالم میکنم که یه دفعه  گذشته بلند

، نگاه بدی بهم میکنه و میگه: خدا ذلیلت نکنه بچه زهر رهپمی

 ... ترکم کردی

 ... کاپیه بوده فیبه من چه خودتون حواستون پیش یارو شا-

ایندفعه دستش و بلند میکنه میخواد بزنه که جا خالی میدم دستش 

 که به نفس پایینتو هوا برمیگرده 

 ... شیه و میگه: بچه تو منو میکمیرفتنفس 

م و میگم: عوضش اون اقا مینداز باال و ابروهامو می کنمعقب 

 ... مو سفیده به طول عمرت اضافه میکنه

باتعجب نگام میکنه و تندی میدوئه سمتم و دستش و رو دهنم 

 میذاره و میگه: بچه پرو میخوای بابات

 ... بفهمه احمق
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لت بعد چشماشو ریز میکنه و با خط و نشون میگه: وای به حا

 تو بکی اونوقت من میدونم و کسی بخوای به

 شوخیتکون میدم که تهدیدش کارسازه و میدونم اصال  سر

 ربشن من جمله من حقی که بخیل نیستیم الهی خوشبخت نداره، ما

 ... امین...بلند بگو الهی 

***** 

 ... مرییس رفتی ترشدیم و یه راست سمت دف شرکتبا شینا وارد 

بود که اونجا برم البته ضی کردیم و رادیشب با بابا صحبت 

 ازبهتر خودمم وقت فکرش کردم دیدم کجا 

اونجا هم ابجیم هست تو کارم کمکم میکنه هم اشناس رییسش 

 ... خواسته برم بدون منت

صدای محکم بفرمایید وارد اتاق  و با می زنمتقه ای به در 

 بار بود پا داخل ان اتاق ینمیشیم که برای دوم

 ... و نمیدونم چرا اینقدر واسم دلنشینهمیذاشتم 

ه ک الل بشیسالم میکنم که فقط کلش و تکون میده که الهی 

 زنه...شینا لبخندی م  نیزورت میاد حرف بز

کار  خواهرم در رابطه با نیو رو به ماهور میگه: اقای تهرا

 ... اومدن

ه داشته باشم ک نیمگه من چکار دیگه ای میتونم با این اقای تهرا
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 .... !کار؟ میگه در رابطه با

ماهور نگاهی به جانب من و بعد شینا روانه میکنه و میگه: شما 

 بیین و من با خواهرتون تشریف میتونین

 ... می زنمحرف 

 ... میرهو با اجازه ای میگه و  زنه یشینا لبخند خانومانه ای م

که ماهور نه ببخشید جناب  می زنمدارم دور و اطراف و دید 

 میفرمایند: فکر نکنم واسه دیدن در و نیتهرا

 ؟باشیدیوار اتاقم اومده 

ا خودش تنش میخاره خد ببینرفته نگاش میکنم،  باال با ابروهای

 کنه: نه نیومدم امار عاقبتمون و بخی

 ! میخوام بفهمم این اقای رییسمون چقدر سلیقه داره

کج  و با لبخند زنه یو درهم گره م ذاره یم میزدستاش و رو 

 میگه: حال چ فهمیدی؟

 .... ندارین بیسلیقه جال-

مات نگاهم میکنه و بعد اخم میکنه و لحنش یکم تند میشه و 

 پروا یخوب نیست اینقدر بدختر میگه: یه 

 ... باشه

 ... رک-

 گیج نگام میکنه که میگم: من نظرم و رک گفتم
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قرار ر ارت میگه: خب معلومه که تحت تاثیرش بامیخنده 

 چون هم دفعه قبل هم حال دیدم اصال ینگرفت

 ... مجذوب نشدی

 ... نشونت میدم من و فیلم کردی حاال

 ؟نیجناب تهرا می ترسمببخشید -

 !ماهور: بفرمایید

 !؟می کنینشما اینطوری با همه مراجعه کننده هاتون مصاحبه -

که خیلی معلوم  یکم حالت صورتش عوض میشه ولی نه زیاد

 صندلیش تکیه میده وکمی روی  باشه اینبار

جواب میکنم و هرکه رو واال میگه: من هرطور دلم بخواد س

 بخوام استخدام و یا اخراج میکنم چون

 ... رئیس منم دیگه

اره دیگه اگه اینجور نمیگفت که شک میکردم کس دیگه ای 

 !هست

خنده ای میکنم و میگم: بله جناب رییس بر منکرش لعنت ...از 

 ....رییسجو ایجاد شده معلومه 

که گفتم به مذاقش خوش نیومد  سیرییاخم میکنه و به کنایه 

 ی من رییسم.... کورگن باشی...بخور تا تو 

 ... که نیستم دارم میبینم
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و میاد روبه روم رو  زنهو دور م میزبلند میشه از جاش و 

 برمیداره و میزصندلی میشینه و پروندمو از رو 

ش و بلند میکنه که دیگه رسبه خوندن میکنه و بعد جدی  شروع

 نیست مارت تو چشماش معلورش ناز او

جدی میگه: کارت سخت نیست باتوجه به برنامه درسیت از ...

 ولی بهترهاون چه که فکر میکردم یکم 

راه بندازی که اینا رو خانوم کریمی  میتونیخب بازم کارمون و 

 ... بهت میگه

با جدیت تمام  سکوت میکنه و اینبار عمیق تر نگام میکنه و

 میگه: شانا خانوم اینجا محیط کاره نه

و فقط ازت میخوام که به حقوق بقیه  گوشیشیطنت و بازی

 باشیبزاری و فقط رو کارت متمرکز  احترام

 !حرف دیگه ای نیست؟...

م اگه بقیشم خانوم کریمی میگن دیگه حاال نها رو گفتی تننگف-

 اشکال نداره من برم پیش خانوم کریمی

 !جناب ...رییس

 میکشه وپوفی ش و یه طرف کج میکنه و سربا مکت که کردم 

 میگه: بفرمایید

و باز میکنم  می کنمبلند میشم با اجازه ای میگم و به سمت در 
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 همونجا برمیگردم و سمتش و ذارهاما کرمم نم 

 .... میگم: روز خوش جناب رییس

همونجا جلو  م ومینداز بیرونخودم و  سریعبعدم مجالی نمیدم و 

 ... زیر خنده می زنمدر 

که قبال باهم اشنا شده بودیم و کمی  می کنمبه پیش خانوم کریمی 

 تا قسمت ابری هم یکم باهم مراوده

 ... داشتیم قبال

فرمودن کارهای مدیریت اینجا رو بهم  نیجون جناب تهرا نگین-

 ... یاد بدی

 !گیج میگه: مدیریت؟ نگین

میدم: همون کارهای مهمی که قراره با نگاهی متفکر توضیخ 

 ... انجام بدم

 !: خب؟نگین

و تن با لحن نازی میگم: همون تلفن زدنا و قرار مالقات گذاش

 ... اینا دیگه

نکشتت که اینقدر بامزه ای ...بیا نشونت بدم  میخنده و میگه: خدا

 قرار مالقات و ساعات تراین دف ببین

 .... جلسات و

وط مرب ییاینکه چیکارکنم و چه کارهایکی یکی توضیح داد و 
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 به منه و همه رو گفت و گفت تا دیگه چشام

داره  من نگیناز کنارش بلند میشم و میگم:  میرفتداشت سیاهی 

پرمشقت بهم  گری یمنش و وظایف شغل میزحالم از تو و 

میخوره ...تو رو خدا پاشو بریم یه چ بده من بخورم چشام داره 

 .میرهسیاهی 

میگیم و بعد با اون هیکل مثل پنگوئنش راهی دستش و 

 ابدارخونه میشیم که با اون یکم راهی که رفته بود

 شونمش که بریدهمیرنبه نفس نفس افتاده بود ...روی صندلی 

 بریده میگه: یه لیوان اب بهم بده نفسم

 ... نمیاد باال

رنگ به صورتش  لیوان اب بهش میدم میخوره و سریع

 ییارش میشینم و میگم: چابرمیگرده خودمم کن

 ... میخوری برات بریزم

 ... : کمرنگ باشه و بدون قندنگین

شما  ییمیشینم: خب اینم از چا نگینیزم و دوباره کنار رمی ییچا

 ؟نیک باید زایمان کی ... خب تعریف کن ببینم

م راه تا دوتا قد نگین: دوهفته دیگه ...اینقدرم گنده شدم و سنگین

 ... ممیرفتفس به نفس ن می کنم

میخندم: عوضش بعدا وقت گل پسرت و بغلت گرفت همه اینا 
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 ... میرهیادت 

اش باب میدونی: وای نگو پسرم قند عسلم نمیرهتو فضا  نگین

 ... میرهچقدر ناز و قربونش 

 ه نداری من بیام نازو قربونش برمخب باباشه دیگه انتظار ک-

 !از ذوقشه ؟ االناون 

 ... : وای زشته نگو اینجوریمیگیرهلب به دندون  نگین

بلند میشه که نگاه به عقب که میکنم سر  صدای خنده ای از پشت

 مهتاب رو میبینم که در حال

خندیدنه شینا هم کنارش داره میخنده رو به مهتاب میگم: فال 

 کار خوب نیست گوش ایستادن اصال

 ... ای که من داشتم میحرفیدم زمینهفرزندم مخصوصا در اون 

مهتاب در حال هندل زدن بود که بریده بریده میگه: تو بگو 

 ...داشتیم مورد عنایت قرار میگرفتیم و به

 ... افزوده میشد سرموندان

یخوای م بیشترفقط تئوری بلدم شما اگه  زمینهمن در این  ببین-

 توضیح میده نگینبگو  نیبدو

... 

می میگه و نگاه بدی به من میکنه که پرو پرو سرشینا خاک به 

 من باید چشم غرش و ببینم چراجواب میدم: به من ربطی نداره 
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... 

 ... بسه دیگه یعنیشینا بلند اسمم و میگه که 

بیخیال یکی به دو باهاش میشم و میخوام مشغول خوردن چای 

 صدای جناب رئیس چای تو بشم که با

 ... ممیرفت سرفهو به  میبرهحلقم 

 !ی؟رخانوم امی صحبت چی بودماهور: 

 !!!شماها نیفتم ...خدانکنهگیر که  میرمالهی من ب

قربونش برم محکم به کمرم  نگینکه  مریممی  سرفهمن دارم از 

از بس که زور داره ...زد قطع  چشمام میزنه بیرونکه  زنهم 

 ... نخاعم کرد

 ... اروم کمرش شکست نگینمهتاب: 

م و میشبهتر و قلت میخورم که  میگیرهشینا لیوان چایم و جلوم 

 نگاهی به جناب رییس و داماد خانمون

 ... م که نیش خندش واسه خواهرم بازهمیندازپارسا خان 

وباره سوالش و تکرار میکنه: میشینه و د میزماهور پشت 

 ؟ین بحث چی بود نگفت

چاب بریزه و شینا  میرهمیشه  و پا میگیرهمهتاب خو خفه خون 

 من و مونهمی هم پیش نامزدش میشینه و 

شده بودکه دلم سوخت سرخ  که طفلکی اینقدر از خجالت نگین



 

 

                                              187 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 دوستم یه هیچ...روبه ماهور میگم: 

داشته یه گیاه نایاب کاشته حالم موقع برداشتشه تا دوهفته  زمین

 .... دیگه که برداشتشه

 !؟یچه گیاه نایاب رسمبپماهورکنجکاو میگه: اونوقت میتونم 

 ... خدا منو بکش و راحتم کن

 !!!میگم: ن ه سرعتاخم میکنم و به 

رفته باتعجب نگام میکنه که میفهمم این نه  باال ییابروها با

 محکمم زیادی مناسب نبوده و به طوری مثل

 نمی دونیمیخندم و میگم:  عیمصنومیکنم که چ بگم... گیر خر 

 اخه خودمم نمیدونم تقریبا اون گیاه از

از اون گیاهه تا نه ماه بگذره و  چیزمراحل کاشت ایجاد یه 

 برداشت بشه من دقیق نمیدونم به این خاطر

 ... نیست بیجال چیزاون نه رو محکم گفتم ... اصال به نظر من 

ونم ا رهت بماهور با تفکر و کنجکاوی میگه: اتفاقا موضوع جال

 ... که من دوست دارم تیتشافااز نوع اک

 زیر لب میگم: یکی شما که فقط دوست ندارین 

 من نفهمیدم؟ ینماهور: ببخشید چ گفت

با خودم بودم اما من عالقه ای به این اکتشافات ندارم در  هیچ-

 ... نیست مضمن مناسب سن من
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بعد میخوام پاشم برم که پارسا خان بعد دوساعت واندی که من 

 :داشتم نطق میفرماینداونجا حضور 

 ... احتهترکجا شانا جان؟ تایم اس

باید به شینا بگم به نامزدش بگه اصال نمیخواد تو محیط کار به 

 ... من توجه کنه

 ... نه دیگه برم کارای زیادی مونده تا یاد بگیم -

 ... شینا: اره...اره برو عزیزم

نقش  مهربان ایفای سیماهور ابراز وجود میکند و در نقش ریی

 بعدا هم کنیناحت تراس میتونینمیکند: 

 ... نبرسیمیتونید به کاراتون 

ندارن اومدن ور زندگی کار و  اخه به شما چه من نمیدونم اینا

 ...نشستن دل ما 

 یگوش

دیدن نام مخاطب نگاهی میکنه و بعد  ماهور زنگ میخوره و با

 که صحبت کنه ...الهی بیرون میره

ت بیصکه پشت خط بود و زنگ زد و من و از م نیببینه او رخی

 چرا زنهنجات داد ...ولی این مشکوک م 

اخه من اخالقش و دیدم اصال رو نمیده حال اینجا نشسته با من 

 در کمال صلح صحبت میکنه... مگه
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 !!!میشه

پارسا و شینا زیادی جیک تو جیک بودن و دل و قلوه میدادنن 

 و مهتاب پیش هم بودن نگین...از اونورم 

 تیییم و میخوردم که ماهور خان با صورچامنم داشتم 

 برافروخته داخل شد و رو به پارساگفت: باید

حواست به جلسه باشه مشغولشون کن تا من برگردم  جاییبرم 

 بعدم رو به من میکنه و میگه: شما هم

 ... باید همراه من بیای

که شینا با  میره یرونببعد بدون حرف دیگه ای از ابدارخونه 

 تعجب میگه: توکجا بری؟

 !مگه من منشیش نیستم شاید باید برم؟-

 !که نمی رفت نگینشینا: اما 

 ... پارسا مداخله میکنه: شینا جان حتما واجبه که بره

وسایالم دنبالش مثل اردک راه  داشتنمیکنم و با بر ظیخداحاف

 بگذرون این تا حال رم ...خدا بخیمیرفت

خوب بود ولی اون مخاطب گور به گور شده نمیدونم چ گفته که 

 سپردماین شکلی شده ...خدایا خودم و 

 ... دست خودت

 ... من که از دست شما اسایش ندارم میرمالهی ب
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که خودم به شخصه عشق نم م داشت گاز میداد و سرعتبا تموم 

 مث چ ترسیده بودم، االنبودم  سرعت

 شسرعتهی صلوات میفرستم که نکنه چشامو میبندم و تو دلم 

 م میشه انگاربیشترکم بشه ...که هیچ 

 ... ماشینش داره پرواز میکنه

ترسیده رو به جناب رییس میگم: میشه اروم تر برین من دارم 

 ... مفتامیپس 

 حرفیه و خدا رو شکر بدون هیچ میندازنگاه عمیق بهم 

ندارم  نیسهنوز  ش وکمی میکنه و من و روانشاد، به خداسرعت

که زیادی دوست جونم باید هوای  اونجاییواسه مردن و از 

 !خودمم داشته باشم

م و پیاده میش ماشینو پیاده شدن جناب رییس از  ماشینبا توقف 

 دوباره مثل اردک دنبالش راه میافتم

فس ن یحت می ترسمکه  هیبرد اسانسور که میشیم اونقدر عصوا

 میشه بابکشم ...در اسانسورکه باز 

که درش نیمه باز هست قدم تند میکنه و با نهایت  نیدیدن ساختما

 زوری که داره در و محکم باز میکنه

با در یکی  االنکه طی رفت و برگشت اگه زودتر رد نمیشدم 

 ... شده بودم
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 ...باترس بلند میشه و با لرز میگه: ج...جناب ...تهی منش

میکوبه که منم مث  میزفرصت نمیده و جفت دستاش و روی 

 نهایت ی...ماهور ب میرهزهرم دختر اون 

 یاتفاقمیکنه تا  کنترلعصبانیه به طوری که خیلی خودش و

 :زنه یبدبخت داد م نشینیفته، رو به م

 !کجاست؟

شده و اصال هم حرکت نمیکنه اگه من بودم الل ترسیده ی منش

 خرابکاریم میکردم چه برسه به ترس و لرز

... 

وارد اتاق ریاست میشه که از اینجا به بعدش دیگه قدم از قدم بر 

 تا می کنمنمیدارم تازه چندتا هم عقب تر 

این دایناسوری که میگم  یعنییکم ترس درونم کمی بشه ...

 امروز فهمیدم چقدر برازندشه! اخه ادمم

 ... اینقدر ترسناک

 داری با لیوان اب کنارم میاد و میگه: بیا بخور نشیک مدختر

 ...یفتامیپس 

که  اونجاییلیوان و میگیم و اب و تا قطره اخر میخورم و از 

 کنجکاو بودم بدونم موضوع از چه قراره، رو

 !میگم: این الم شنگه واسه چیه؟ دخترهبه 



 

 

                                              192 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

زیادی نمیدونم  چیزتکون میده و میگه: منم سر  ناراحتدختر 

 فقط میدونم که مربوط میشه به پارچه

 !... که ...مثل اینکه توقیفهکه توگمریی ها

 !چرا؟-

 ... : نمیدونمدختر

و به سمت اتاق رفتم و  ترسیدمکه اومد  نیبا صدای شکست

 شدهسرخ  بادیدن ماهوری که از عصبانیت

 النابود و گردن مردو گرفته بود و داشت خفش میکرد ...اینکه 

 میکشتش و بعدم بره زندان و اونوقت باید

 ...وای کنناعدامش 

میارم که ارزوی  سرتنعره ماهور به هوا رفت: کاری به 

 ...تو چیکارکردی نفهم ...به خیالت کنینمرگ 

 کی ، ولی نشونت میدم باکنین اعتبار یمن و ب یمیخواست

 !؟طرفی

 ...مرد: ما...ه...هور......و

مرد با بیقراری نمیتونست حرف بزنه و صداش درنمیومد ...به 

 ی دستشطرف ماهور رفتم و دست رو

 ... دارین میکشینش کنینگذاشتم و باترس ناراحت گفتم: ولش 

 !اومدی تو؟ کیبا اخم نگام میکنه و میغره: با اجازه 
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 ... یه چیم بدهکار شدمگیر واگیر بیا هنوز تو این ها

ه گردنت ...میخوای یه فتامیو خونش  می میره االنولش کن -

 ... کنینعمر خودت و بدبخت 

کنه و  کنترل میکنه که مردک نمیتونه خودش وماهور ولش 

 میشه و بعدم واسه من چشم غره زمینپخش 

ت و خودش سم میبره بیرونو  میگیرهو دستم و  میرهوحشتناکی 

 ... باش مرد برمیگرده و میگه: منتظر عواقبش

منم همراه خود  میرهدستم تو دستشه و همونطور که داره 

 م هفتهم از ترسش فک کن دخترهمیکشونه،

 ...تا سوراخ قایم شده بود

 یسم که اینجوری منو دنبال خودش میکشونه ... اما حکسی انگار

 چطور یعنیکه داشتم قابل وصف نبود 

بگم حس میکردم چقدر مثمر ثمرم و توان اینو دارم که تو سخت 

 داشته ربتونم روی ادما تاثی شرایطترین 

ه منو میکشون کسی عیننمیگم که  چیزی همینباشم ... به خاطر 

 این بود رارم واسه اینکه ناراحته، غیمیز

 .... مو نداشت االنکه 

خره ول میکنه و سمتم میچرخه و با توب باال دستم و ماشیندم 

 : مگه من بهت نگفتمزنه یمتشری هم  یپر
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خود پاشدی اومدی تو و خودت و سرنیای تو هان؟ ...چرا 

 بکشمدخالت دادی؟ نکنه فکر کردی میام ادم 

و خودم و بدبخت کنم هان؟ فیلم زیاد  عوضیمخصوصا اون 

 .. ماشینتو  بشیندیدی اره!...برو 

متعجب نگاش میکنم و تمام حس و حالم در عرض چند ثانیه با 

 نیخاک یکسان میشه ...الهی کپک بز

ماهور که منو مچل خودت کردی و حال راه به راه دستور 

 ... میدی

میشم و میگم: مجبور نبودین من و دنبال  ماشینبا اخم سوار 

 تنبون من و کسی خودتون راه بندازی مثل

 ... این ور و اون ور ینبکشون

 بشم کهالل ترم ...ای  نگیندهنم و میبندم که اگه حرف نزنم س

 ... همیشه هرچ به زبونم میاد و میگم

 یسرو  میرن باال ماهور تو اوج عصبانیتش ابروهاش با تعجب

 ده و میگه: از این موضوع هیچ جاتکون می

هم  م باید بریم جلسه دارم که حضور تواالن زنی یحرف نم

 ... هالزم

دنبال خودش راه  یکم کم دیگه داشتم نا امید میشدم منو واسه چ

 انداخته که ملتفت شدم و خیالم راحت
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 ...شد

به مراتب شیک تر و مدرن تر از قبل نشستیم نی توی ساختما

 هم در جوار جناب رییس هستم و دارم االن

به سخنان گوهر بارشان گوش میکنم: ما برای این فصل یه 

 ی کار خاص در نظر داریم که کامال سنت وسر

اسالم گرایانه است و اونچه که مدنظرمون هست تلفیق فضای 

 سنت و مدرن در قالب اسالمی البته با

از  بجاح ای بابرای اون دسته از خانوم ناکه مطمئ رنگهای شاد

 میتونم یاهمیت زیادی برخورداره... حت

که قراره از اب دربیاد  زیباییبدم به واسطه کارهای  ینتضم

 که به پوشش اهمیت ییاز خانوما قشربرای ان 

میشه واسه عفاف غیر نمیدن هم اهمیت پیداکنه و هم تبلی خاصی

 .... بجاو ح

داشت به مردی که اقای مهدوی نام داشت کامال در سکوت 

 حرفهای ماهور فکر میکرد...دست به

و با تفکرگفت: اگر اینطوره که  کشید ریشهای مرتب شده اش

 فقط قبلش مونهمی ن حرفیواقعا میگین 

 ... باید طرحها رو ببینم تا نظر قطعیم و بگم

اقای مهدوی مردی اروم و خوب به نظر می امد که در کنار ان 



 

 

                                              196 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 کارش کت وفتردکور شیک و مدرن د

 شلواری ساده به تن داشت و اونقدر هم چشم پاک بود طفلک که

 نمی اورد که اسالمش به خطر باال سر

نیفته تا منو با اون مو و مانتو بافت نبینه، ولی عجیب رو مخ 

 ... جناب رییسم

.... درست  اهمیت نمیدماصال هم چشم غره های ماهور 

 برعکس اقای مهدوی اون

ولی خیلی چندشه، تو طول مدت معاونه وکیله نمیدونم چشه 

 .میکردم جلسه مدام نگاههای سنگینش و حس

 کنن متونهسر  الهی خاک توسری  ای چشمت در بیاد وکور

...! 

میام خدمتتون و انشاهللا  ییاقای مهدوی: من برای صحبتهای نها

 ... اونجا به توافق میسیم

 ...تکان میده: هرطور مایلیدسری  ماهور

اون چندش میکنه که مرتیکه یکم خودش و  نگاه تندیم حواله

 جمع و جور میکنه

منه که باعث میشه اقای  خیرهطور باز همینولی کوتاه نمیاد و 

اوردن پرونده ای از  مهدوی استغفراللهی میگه و بعد به بهونه

 ... ش میکنهبیروناتاقش 
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و من دقیقا موندم اومدن من واقعا چه فایده ای داشت که واسم 

 ... بپرسمازش  وقت اسرعشده بود و باید در واال س

 بهترهماهور بلند میشه و با اقای مهدوی دست میده: خب جناب 

 ...از شما خبر رفع زحمت کنیم و

کار  ینمهدوی محجوب میخنده: حتما امیدوارم همونطور که گفت

 ... خوب از اب دربیاد

 ایندفعه من میخندم و مهلت به ماهور نمیدم و زودتر میگم:

 ... جناب مهدوی ینپشیمون نمیش

مهدوی بدبخت یه لحظه هنگ میکنه که چرا من جفت پا پریدم 

 وسط حرفشون و ابراز وجود کردم

 ... دلم خواست...

 ... طورههمینه: انشاهللا که میندازمهدوی نگاه دیگری بهم 

 رو به ماهور ادامه میده: به نظر خانوم فعالی دارین

دسته بیل اورده و به هیچ دردیم نخوردم  بیا اینم فهمید من و مثل

 و حال یک کلمه حرف زدم، مهدویم یه

زد بهم ...حرفمو پس میگیم و اصال این مهدوی  نگینتیکه س

 محجوب نیست بلکه خیلیم زیر اب کاهه

 ... گرفته فکرکرده زن این دایناسورم اهیم اشتبحاال...

: بله یکم میخوام از اشتباه درش بیارم که ماهور زودتر میگه
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 ... زیادی فعالیت دارن

بدتر از اون اینه که نمیتونم حرف بزنم، منم  میگیرهای حرصم 

 کوتاهی از ظیلج میکنم و بعد از خداحاف

ام در میاد  رو به روکه اون موجود چندش  می کنم بیروناتاق 

 ...خوبه حال یکی بیاد اینو جمعش کنه با

 ... یاون لبخند مضحکش عینهو دهن اسب اب

 ... داشتید خانوم تشریفچندش: 

خانومی میکنم و محلش نمیدم، میام راهم و کج کنم که دستش و 

میکنم و اونم به خودش جرات  که یه لحظه هنگ نگه میداره جلو

 :میده و جلوتر میاد و با نیشخند زشت میگه

 ... بودید حاال

 م:گفت گوشش زدم و بلندو سیلی ت زد و باال رگ چاله میدونیم

 ... عوضیمرتیکه 

حس کردم و سر  که حضور ماهور و پشت بدنم از خشم میلرزید

 به سمتش و نگاه متعجبش برگشتنبا 

و فرصت نمیده و  میرهمنو اون مرتیکه بود نزدیکش  بینکه 

 تش ومحکم بهریگو جلو جلو می میگیرهیقش و 

میگه: تو چه غلطی میخواست  عصبیدیوار میکوبتش و خشن و 

 جا لت و پارت کنمهمینهان، بزنم  کنینب
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 احترامکثافت که چشمت دنبال ناموس این و اون نره...فقط به 

 ... وگرنه نمیگم هیچجناب مهدوی 

و میگه:  ذاره ینه دست روی شانه ماهور ممهدوی خجوال

 ماهور جان اروم باش ...اینجا محیط کاره

 یدرست بشه خودم به این موضوع رسیدگ حرفینمیخوام 

 ... میکنم

ماهور توبیخ گرانه نگاه مهدوی میکنه و تند میگه: اگه ناموس 

 !کوتاه میومدین؟ خودتونم بود

که میکند اخطار گونه  ینوچ و با ندازهبه زیر میسر  مهدوی

 نگاه اون چندش میکنه که در مقابل ماهور با اون

قدو قامت) ماشاهللا چقدر این پسر خوش هیکل و جذاب و غول 

ون از دیوار ممیمیکنم( مثل  فششک .انگارکه تازه دارمتشنه...

عقیقش را توی دستش تکان  انگشتراویزون بود و در حالیکه 

 میداد جدی و

اشتم و از میزخشن میگوید: قطعا یه جای سالم تو بدنش ن

 کارمندی ینکه خودم رو بابت چن اونجایی

 میکنم یمقصر میدونم اجازه بدین خودم رسیدگ

که  این مرد گل بود البته از اون گل محمدیهاوای که چقدر 

 باعطرشون فضا معنوی میشه ...مهدوی هم
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کوتاهی بود و  دقیقا همون شکلی بود، نسبت به ماهور کمی قد

 هیکلش هم کوچیکی بود ولی بازم جذاب

 ... بود ...خوش به حال زنش

 دفتری زیر افتاده به سرماهور اون چندش و ول میکنه که با 

 س برمیگرده ...مهدویم طرف من میاداتاق ریی

 ... و میگه: خانوم من واقعا عذر میخوام

 ... وای خجالتم نده

یه واال : وای چرا شما عذر بخواین ... می زنملبخند خجولی 

 حرف وحرکت زد سیلیش و فحششم خورد

 ... من از پس خودم برمیام...

ر ماهوش و تکون میده که نگاه متعجبم به سریه دفعه میخنده و 

 ... ه که با اخم نگاهش به مهدویهمیرفت

نداشتم که  توهینمهدوی واسه رفع و رجوع میگه: راستش قصد 

 ...اخه می کنینماهورخان اینجور اخم 

خانومتون اخالقا شباهت زیادی به خانومم داره، انشاهللا باهاش 

 ... یناشنا میش

ظهورکن من، زن ماهور! مگه میشه! مگه داریم! خدایا خودت 

 ... و منو نجات بده

دوباره میخوام حرف بزنم و بگم من زن این نمونه دایناسوری 
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 میگیرهنیستم که ماهور ب حوصله دستم رو 

 !... شما ...با اجازه با خبر و بدون معطلی میگه: اقای مهدوی

؟ میگفت من )خانومت( نیستم و خیال من و یچ یعنیخب 

 ... خودت راحت میکردی

ه که دستش رو میرفتبه نگاه مهربون جناب مهدوی نگاه اخرم 

 به معنای بای بای تکون میده و منم لبخند

 ... میایم بیرونو از اونجا  می زنمگنده ای 

شوت میکنه و خودشم  ماشینکه من و تو  ببرهماهور چنان عص

 و روشن میکنه و گازش و ماشینمیشینه و 

اه میکنم که یه ...متعجب دارم به رفتاراش نگ میرهو  میگیره

 میگه: اگه یکم ...فقطتشری کنارو با زنهدفعه م 

بزنه  حرفیجرات نمیکنه بهت هر  کسی یکم درست بگردی

رو به اشتباه  سیهرک  ...با این موهای افشون و این بلوز

 !دازینمی

م راز حرفاش ناراحت شدم اونم زیادکه نمیتونم جلو خودم و بگی

 چیه؟ مشکل از من و می دونینو میگم: 

رو  چیزی، مشکل از دید شما مرداست که هریستن نم پوشش

هرطور دلم بخواد میگردم و  ...من ینمیبین پلیدتونتو احساسات 

هم اگه بناس به اشتباه  به هیچ کس ربطی نداره ...در ضمن شما
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 ... میشم و بقیش و خودم بلدم بیام پیادهی بیفت

و با  زنهه رو میخوام بکشم که قفل کودک رو م ردستگی

 یگقابل انکاری میگه: وقت داری می رعصبانیت غی

در واقع  بدیهمشکل از هم جنسامه و واقعا نگاهشون به دیده 

ی میتونه خطر افرین باشه و شرایطهرحال در هر  طوره بههمین

 ادمی ازگیر  ییجونت در خطر بیفته مخصوصا اگر تنها

 ... یبیفت خبر یخدا ب

مرد ه یعده  ینیدقت کن، اجازه نده قربا بیشتریکم تو پوششت 

 ... بشیمشکل دار 

 حرفشو قبول داشتم اما نه همه رو،

کاملشم ممکنه یه مورد مشکل دار به پستت خورد  بجاتوی ح-

 !اونوقت تکلیف چیه جناب مقلد...؟

 !که هنوز بچه این  دازه و میگه: واقعامینبهم  نینگاه خش

بچه زنت  همینکه  دلم اداش و دراوردم و همونجام گفتم: فعال تو

 ...!شده تو چشم مهدوی جناب بابا بزرگ

حرکت میکنه و من  شرکترو روشن میکنه و به سمت  ماشین

 هنوز تو حضور موثرم در جلسات که یکی

زد و خورد بود و اون یکیم که به نتیجه رسید ولی باز به مرحله 

 بوده؟! خیلی زدو خورد رسید ...چه
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کنجکاوم بدونم ولی اشکال نداره و به جاش فهمیدم پا و قدمم 

 ...مخصوصا با این رییس خیرهواسه دعوا 

 !!!... جنگجو ماهورینگ

 و از شرکتامروزکل روز رو دانشگاه بودم و نمیتونستم برم 

 که مشکلی نداشت و زیر نظر جناب اونجایی

رییس بود وخودشان اجازه را صادر کرده بودن البته قرارمون 

 ... بود همین

ار بودن تا اینبو پجا افتاده بودم و همه در تکا شرکتتقریبا تو 

 پروژه هم عالی پیش بره که شک ندارم

دارن که  تشریفطوره چون جناب رییس زیادی جاه طلب همین

 موقعیت رو بخواد ازهمچین فکر نکنم 

رو هم که داره نمیشه زیر  غیلی خب استعداد و نبودست بده و

 ازش ندارم خوشیبرد ...درسته دل واال س

ولی منکر صفات خوبشم نمیشم به قول مهسا هم بچه درس خون 

 یا به قول خودمون خر خون بوده اونم

 !م نمیگم که دروغ نشهچیزیکجا ...خب اینش و نمیدونم 

حیف ومیل بشه و میخوام البته منم سعی دارم نزارم پولی بابام 

 خودی دراین راستا نشون بدم و کارامو به

ن نحو انجام میدم و جناب رییسم فک میکنم از دستم بهتری
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 تایپه چه یراضیه ...چرا؟!... چون که هرچ

کار  یمال خودش چه مال دیگرون میاد میده دستم، منم مث چ

 ... !من یعنینمونه  نشیمیکنم!...م

** 

نمیدونم چرا اینقدر پیله شده رو  مرض دارهاین استاده گویا 

 م کنار چون با منکشید مهسا، من که خودم

اما اخر معلوم  زنه یخوبه ولی با مهسا یکم شیش و هشت م

 میشه چه قصدی داره که اینقدر خون به دل

این مهسا میکنه ...امروزم دقیقا با اون کالس داریم و خود خدا 

 ... رحم کنه

یاد و باز به سمتمون م شیبا نیسیمین نیم که رو صندلیامون میشی

 رو به من میگه: بچه ها واسه امتحان

 خوندین؟

 !....اونطوری که اون اومد فک کردم چه کار مهمی داره

 ... من نخوندم فقط به امید مهسا اومدم-

مهسا پشت چشمی نازک میکنه: منم گفتم رو من حساب نکن 

 ... نمیخوام اتو دست این اورانگوتان بدم

در صدد دفاع از اون اورانگوتان درمیاد:  ترش روییبا سیمین 

 یگوا...مهسا چطور دلت میاد به استاد ب
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من که به خاطر شهراد جون اینقدر درس واال اورانگوتان! 

 ... خوندم که حتما نمره کامل میارم

 !... میکنه: اهان فقط به خاطر شهراد جونشی مهسا نی

 میتونیطور ادامه بدی همین: افرین ش و تکون میده که میگمسر

 نیکجلب  توجه شهراد جون و

 ... ت میشهنصیب زمینه... انشاهللا توجهی هم در این 

و نمیشه جمع کرد و اصال انگار تو افق محو شده سیمین دیگه 

 ... بود

شرفیاب با دوییدن رضا به طرف صندلیش جناب شهرادجونم 

 ... صندلیش رفت و نشستسمت  نیش چاکوند و سیمین شدن ...

میکنه و همانطور  بشیاستاد با اخماش رو به بچه ها خوش و 

 .... هم واسه امتحان امادمون میکنه

ی جزومو بازنکردم ببینم من که مونده بودم چیکارکنم اصال ال

 که حداقل چندتا صفحه است و

که زیادی پروام نگاه مظلومم  اونجاییصفحاتش و بشمارم و از 

 :می زنمسا روونه میکنم و لب و سمت مه

 ... دوست دارم

ی تکون میده که یه دفعه رنگ نگاهش برمیگرده! سرمیخنده و 

 نگاهش دنبال میکنم و به جناب رمسی
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استاد پیوند میخورم، استاد جان نگاه بسیار قشنکی روانه ام 

 دار شده کهخبر میکنه و میدونم شصتش

کنه ...سمتم میاد و روی برگه ام خم  نیمهسا میخواد امداد رسا

 میشه و اروم میگه: حواست به برگه

 خودت باشه ...زیر نظر دارمت

بعدم دوانگشت اشاره و وسطی رو اول سمت چشمای خودش 

 دارمت ...برو یعنیکه  میگیرهبعد من 

 ... عمتو داشته باش

دوتاش و جواب واال از ده تا س میرفتسر  داشت دیگه حوصلم

 .... م نمره اینی مندادم او

ن او یناامید شده بودم و میخواستم برم برگم و تحویل بدم، حت

 از من بلد بود بیشترم سیمین

که اومدم پاشم برم یه پس کله ای خوردم از جانب مهسا همین...

 تیبه اجبار دوباره نشستم و بعد از لحظا

مهسا خانوم بلند شد و سمت استاد رفت...یه حالی بهم دست داد 

مهسا و جای خالیش کردم که  ناخوداگاه بغض کردم و ناامید نگاه

برگه ای توی بغلم افتاد متعجب نگاهی به برگه بعدم به مهسا که 

وایساده بود و به حرف گرفته بودش ...فهمیدم نقشه  کنار استاد

مهسا هم مخ  شدم و نوشتندست به کار  سریعاز چه قراره و 
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نن زمینمیدونستم در مورد چ حرف استاد و به کار گرفته بود که 

 ... من فقط نوشتم البته به منم ربطی نداشت،

تحویل دادم که جناب استاد با  سبرگه رو با حالت پوکر فی

 !نشسته بودی؟ رفته گفت: شماکه تا دقیقه اخر باال ییابروها

در مورد امدادهای  چیزیه شما همیناحمقانه میخندم: خب دیگه 

 ؟می دونین بیغی

رو نمیدونم اما مال شما رو  بیاستاد متفکر میگه: امدادهای غی

 ... قشنگ میشناسم

ش و با جزوش گرم سرنگاهی جانب مهسا میکنه که مهسا هم 

 .... میکنه

* 

به درس دادن میکنه و اونقدر جدی هست که جیک  شروعاستاد 

 ان جدیتمیزبچه ها درنمیاد و ماهم به 

یم ...وقت درس ررا فرا میگیبرده و سکوت میکنیم و درس پی 

پرسیدن، واال ها س کرد از بچه شروعدادن استاد گرامی تمام شد 

که به درست جواب دادیم ولی  پرسیدواال از مهسا و من هم س

کامل تر از من بود اما نمیدونم چرا استاد  جوابای مهسا جامع و

 جوابواال اون رو س بیشترپیله کرده بود روی مهسا و 

 ...میکرد
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 ،گفتینممنونم بابت جوابهای کاملی که تهرانی ستاد: خانوم ا

 ... ینبنشین میتونین

مهسا نگاه جدی میکنه و میگه: امیدوارم شک و شبه دیگری 

 نباشه و با خیال راحت بقیه کالس رو

 ... بگذرونید البته تعداد بچه هام زیادن

مهسا سر  ی فقط رورعلنا تیکه ای پروند که چرا استاد امی

 پرسیده وواال خراب شده و زرت و زرت ازش س

 ... دانشجوهای دیگه من جمله بنده هم قصر در رفتیم

ر ت یناستاد تک خنده ای میکنه که الهی چقدر صورتش و دلنش

 ولی میخواستم هستنمیکنه: البته که 

 !ینربهره میگی بیبدونم چقدر از امدادهای غی

ونم و دست مهسا رو ش میچاکنی مدازه که مننمینگاهش و به من 

 حرص نگام شونم، اونم بامیرنمیگیم و 

 ... بگذرونه رمیکنه ...خدا اخر عاقبت مارو با اینا بخی

ناخونام  همینمیخوام شاخ شاخ موهاش و بکنم و با  یعنیمهسا: 

 ... چشاشو دربیارم

 .... منم باهاش موافقم ولی نه دیگه اینقدر خشن

ورانه ای تحویل مهسا میده و کیفشم شراستاد جان لبخند 

 زمینسم حشی و که مثل گاو عصبانیو مهسا  میرهبرمیداره و 



 

 

                                              209 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

زیر لب زمزمه میکنه فقط یه دستمال  چیزیو با حرص  زنهم 

 کم داره ... قرمز

جای اون واال رکیک،  شحمهسا و این فسر  به وای خاک

 داداشش خالی که چقدر درتربیت خواهرانش مخصوصا

 !کوشا بوده کوچیکیه

ا رهبخما تا اخرین  منزلم میبری تشریفنشستیم داریم  ماشینتو 

 جون بگیم، اصال ببینم دهن باز هرو از نن

میده و میگه فضولیش به تو  شحبزنه یا دوتا ف حرفیمیکنه 

 !نیومده

میگه  یمهسا هی زیر لب داره غر غر میکنه و منم نمیفهمم چ

چون حوصله ...نهولی داره جناب استاد و مستفیض میک

 بود که شحغرغرش و نداشتم صداش کردم، اما اینقدر تو حس ف

 :نمیفهمید

 ... مهسا ...مهسا...مهی....مهی جان-

 ... حالت میده و میگه: جانمر گردنش به سمتم تغیی

یر ز می زنمشم باز میشه و نی ماول تو کف عکس العملم اما کم ک

 خنده و تو حال و هوای خودمم که

سیخ میشم و نگاش میکنم  سریعمحکمی به بازوم میخوره،  چیز

 که باعصبانیت میگه: من اعصاب درست
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جا پیادت کردم و خودت بقیش  همینو درمون ندارما، یهو دیدی 

 و پیاده برو خونه ...پس مثل هندل

 ... نرو رو اعصاب من ماشین

تهدیدکارساز میشه و یه جا میشینم و دلیل خندمم نمیگم چون اون 

 ...میاره مسر بر یچ نیستمموقع معلو

کار من نیست، یه فکری به ذهنم نشستن که یه جا  اونجاییاز 

 گرم بشم هم فکرسرکه هم خودم  می رسه

 که می زنمو کلید و  می کنممهسا را منحرف کنم ...سمت پخش 

 و اهنگ قرص نیبا پیچیدن صدای بهنام با

 شروعکردم و  اخرنمیشد، صداش و تا بهتر قمرش دیگه از این 

 کردم ادا دراوردم که کم کم یخ مهسا هم باز

 ... شد و با من همراهی کرد

 عاشق و دربدرم توب قرص قمرم

 ببرمکه دلت رو سر  زده امشب به

 توب طناز دلم محرم راز دلم

 2بس که دل بردی ازم دلی ناز دلم )(

 ... مهسا غش رفته بود از خنده

 دل دل شده دیوونه و مست

 تر از این دل مگه هست عاشق
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 تاتو نفس و جان م نت

 تاتو شو سامان م نت

 عشق مدیون توام اره مجنون توام

 که پریشون توام ببینمن مجنون و 

 توکه ماه و صنمی عاشقم شو یه کمی

 غمی مونهمی باتو توی دل من که ن

از اینکه مهسا از اون حال درومده بود خوشحال بودم و حال 

 شاد بود ...مهسا نسبت به چند دقیقه

 ... ن دوستم بود که طاقت ناراحتیش و نداشتمبهتری

میون اون همه  تنکردم به گش شروعصدای زنگ موبایلم میومد 

 م با بارش گم میشد ورسرت خرت و پرت که

 م و با دیدن اسمکشید بیرونخره با دیدن نور پیداش کردمو باال

 !کیه؟ پرسیدواال دایناسور رو به مهسا که س

 !ماهوره-

 !تماس رو وصل میکنم: بله؟ سریع

 !شرکتهست خودت و برسون  جاییهر ببینماهور: 

 ... اما من دانشگاهم ...بعدم مگه قرار نشد نیام-

 نهمیمیکنه: شانا  کنترلمیکشه که معلومه داره خودش و فیپو

ضمن میدونمم کالست  هرجاکه هست، در شرکتمیای  االن
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 ... تموم شده

...بیخود نیست  ظیکرد ...نه سالم کرد نه خداحافبعد تق قطع 

 ها...، عجب شریکه بهش میگم نمونه ب

مخصوص اقا که تا توالت ی منشکار و شدم سرکردم که رفتم 

 ییشانسم و که چه فکرا میخواد بره باید همراش برم ...گند بزنن

 ... داشتم

 گفت؟ چرا قیافت این شکلی شد؟ یمهسا: ماهور چ

فهمیده میخوام برم خونه یکم خوش  هیچمیگم:  ییبا ترش رو

 کار مهم شرکتبگذرونم حالم زنگیده بیا 

 ؟می کنیدارم ...واقعا چطور تحملش 

مهسا پشت چشمی نازک میکنه: مواظب حرف زدنت باش، 

 ... جرات داری به خودش بگو

 ... گمشو توهم با اون داداشت انگار نوبرش و اوردن-

چشمشون به راهه تا یه دختر چقدر  یمیدونمهسا: ماهه داداشم 

 ... گوشه چشمی بهشون بندازه

که منتظر چشم و ابروی عتیقه  دنکن ادختراون سر  خاک تو-

 ... داشتندا

رفتیم  شرکتمسی داد و به طرف تغییر مهسا راهنما رو زد و 

 ی به مامان زدم و اطالع دادم کهگ...منم زن
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د بشم تا اینا قدرمو طبق معمول تحویل نگرفت، باید برم معتا

 ... بدونن

نگه میداره که من پیاده میشم و  شرکتو جلوی  ماشینمهسا 

 هرچ منتظر میشم تا اونم پیاده بشه،

میکنم و میگم: تو مگه  ماشینو از پنجره تو سر  نمیشه ...

 نمیای؟

خونه بخوابم ...  می کنممهسا: نه حوصله ندارم ...یکمم خستم 

 ... خوش بگذره در جوار داداشم

...نگاهی به ساعت روی گوشم  میرهو  میگیرهبعدم گازش و 

بزرگ میکنم وگرنه  نثار رییس شیفح 2میکنم و با دیدن ساعت 

میکردم الل غذا خورده بودم بعدم تو رختخوابم داشتم  االن

 ... میشم میکشم راهیپوفی ...

و سالم  می کنمکنارشون  هتاب و شیناواردکه میشم با دیدن م

 ... میکنم که شینا نگران جوابم و میده

 ؟نیشینا طوری شده اینقدر پریشو-

جای شینا مهتاب میگه: ماهور و پارسا تو جلسه ان و دارن 

 ولی کننبرای طرحهای خانوم بازار گرمی می

 ... نمیدونه داداشم کارش و بلده

جناب رییس اینطوری  پشت چشمی نازک میکنم و حرصم رواز
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 احتیاچ به بازار گرمی خالی میکنم: ببخشیدا طرحهای ابجیم تکه

 ... اق داداشتون نیست

قیافم پوکر فیس میشه و میگم: نمیدونم این داداش ذلیل مردت 

 خوابم میاد، چیکارم داره که منوکشونده اینجا هم

 ... هم گرسنمه

 !من ذلیل مرده یه کاری داشتم که گفتم بیای؟ البد-

...نمیدونم قیافم چطور سر  روح از تنم جدا شد ...خاک به یعنی

شینا هم مونده بود که بخنده  شده بود که مهتاب غش خنده بود و

یا نگران بشه ...اب دهنم و قورت میدم و اروم برمیگردم طرف 

شمم کف پاش با که ماشاهللا و هزار هللا و اکی چ جناب رییس

 اون قامت دراز وگندش ژست خوشگلی گرفته بود که تو

اون کت و شلوار سورمه ای با دست که توی جیبش گذاشته 

 ... زیادی خوشتیپ شده

اه ...جوری دارم تو ذهنم ازش تعریف میکنم انگار میشنوه دارم 

 !!!پاچه خواری میکنم پسره جلب

رای اینجور وقتا خنده احمقانه ای میکنم و کوچه علی چپ ب

رییس بامن چیکار  ...پس میگم: خب جناب رفتنعالیه واسه 

 ؟ینداشت

...اما  میره باال من، گوشه لبشم ییاز پرو میرن باال ابروهاش
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 حالت میده و اخمی میکنه و رو به رزود تغیی

 ... من میگه: شما با من بیا تا بفهمی باهات چیکار داشتم

: شماهم کارتون تموم شد سپس رو به مهتاب و شینا میگه

 ... سونمرمی برین، من خودم بعدا شانا رو میتونین

مهتاب با چشمای گرد شده نگاه برادرش میکنه که ماهور جان 

 و منم به دنبالش روانه میرهبدون توجهی 

 ... !میشم تا بفهمم این ذلیل مرده باهام چیکار داره؟

ی برگه با سربه دنبال ماهور وارد اتاقش میشم و با دادن یه 

 تایپ کن و االنجدیت میگه: این برگه ها رو 

 ... یه قرار داد هم تنظیم کن و بیار تو اتاق کنفرانس

ال اص میرهبزنم و برمیگرده و  حرفیتامن  مونهمی بعد منتظر ن

کنه ن نصیبهستم ....خدا هم نمیگه که خسته ام و گرسنه و تشنه

اره جون  ... که یه شمرم به پست من خورده و منم مظلوم عالم

 ... مظلومه عالمهسنی خودم یکی من مظلومم یکیم ح

** 

همه برگه ها رو تو پوشه جا میدم و با خوردن تکه ای 

 بیسکوییت ضعف دلم و میگیم و به طرف اتاق

و بعد تقه ای در زدن، درو باز میکنم و داخل  می کنمکنفرانس 

 ممیکنم اما بعد کم ک میشم که با دیدن رو به روم یه لحظه هنگ
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 شم باز میشهنی

مگه میشه دونفر اینقدر شباهت زیادی به لورل و هاردی سینمای 

 !... کمدین داشته باشن

که تو چشامه بلند سالم میدم و با اشاره ماهور به سمتش  قیبا بر

برای پارسا هم تکون  یسرو پرونده هم بهش میدم و  کنم می

 میشم و خیرهشینم و به ان دو مرد نمیمیدم و کنار جناب رییس 

دست که به پهلوم میخوره از اون حالت در  اونقدر غرقم که با

 میام و نگاه قیافه غضبناک جناب رییس میکنم که داره با

 ببینید جناب میثاقیانند: میزجدیت رو به اون دوتا اعجوبه حرف 

محدوده و پرسه کمی نی زما این کاری که از ما میخواین واقعا

 ... داره

هاردی میثاقیان با همون لپای تپلش که مثل خود خود هاردی 

 ،بگیرهسر  اینکار حتما هست، میگه: اما ما خیلی مصریم که

...فقط انجام شدن کار  نیست مهرچقدرم هزینه بخواد اصال مه

 ... مهخیلی مه

بعدم میخنده که چشماش مثل دکمه میشه و نیش من باز میشه 

 ه و با همون قیافهمیرفت...نگاه لورل بهم 

ی تکون میده و میگه: از سرضایعش نگام میکنه و میخنده و 

 ... میخندی شکل صورت ما به این ضافت افتادی و
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م: وای رخجالت زده از این حرفش لبم را زیر دندون میگی

 .... همینقط یکم شوکه شدم ببخشید ف

 نهزنم  حرفیه که اخم الود نگاهم میکنه اما میرفتنگام به ماهور 

 یه دخترمکه خود هاردی ادامه میده: شما 

 ... بگو که این جناب رییستون یه اوگ بده چیزی

دم کوفت میکر یم یه چمیرفتمن اگه نظر بده بودم که میپچوندم 

 ... دیار اخرت می کنمکه دارم ازگشنکی 

 !بگم جناب لو....میثاقیان؟ یخب چ-

پارسا میاد حرف بزنه که ماهور میگه: جناب من اون موقع یه 

کنین لطفا درک ...ی بگذرمسرسرشو دیگه هم دارم و نمیتونم 

 ... واقعا متاسفم شرایطخ و با اون ... و اون تاری

 یجو انکارها واسه چیه که احتیا اصرارکنجکاو میشم بدونم این 

 نبود و اونقدر حالت صورتم تابلو گفتنبه 

یه  سرطانیبود که اقای لورل میگه: ما قراره واسه بچه های 

 شو لباس بچه گانه ترتیب بدیم به عالوه

که قراره بیان اما به اقای  رینحضور خانواده هاشون و خی

 خیلی احتیاج داریم واسه طرح و نحوهتهرانی 

 و میگن یه شو دیگه دارن کننبرگزاری، ولی متاسفانه قبول نمی

 !کننو نمیتونن تداخل کاری رو قبول 
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چنان با لحن ناراحت و مظلومانه ای میگه که دلم به حالش 

 ... انجام بدم سوخت و دوست داشتم یه کاری واسشون

ماهور بلند میشه و درحالیکه کالفه بود رو به برادران میثاقیان 

 ترکهمکاری های مشتی متاسفم ...انشاهللا در روزهای ا میگه:

 ... خواهیم داشت

 ... پارسا: بازم متاسفیم

 می ریمانها هم نا امید بلند میشن که برن ...مثل قاشق نشسته 

 وسط و رو به اقایون میگم: من یه نظری

 ... دارم البته اگه اشکال نداشته باشه

کنه اما من پرو پرو  از صورت ماهور معلومه که میخواد خفم

 :بهش زل زدم که کم میاره و با کنایه میگه

 !کارخانومسربفرمایید 

پارسا هم باتعجب نگام میکنه و لورل هاردیم که انگار منتظر یه 

 پرستاره نگام نیفرصت بودن با چشما

که از نگاه اخم الود جناب رییس بهم تزریق  ترسو با اس کننمی

 دونم درمیشه میگم: خب ...خب ... می

یا نظری بدم اما واقعا دلم  حرفیجایگاهی نیستم که بخوام 

 سرطانیمیخواد اگه قراره کاری برای بچه های 

چرا از این تهرانی انجام میشه، واقعا انجام بشه ...خب جناب 
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 میتونینکه شما  می کنینمنظر بهش نگاه ن

 یکتا  نیست مکه معلو باشید ییباعث خوشحالی یه عده بچه ها

 قراره زنده بمونن و این شو میتونه درصد

و از دیدگاه من این شادی معنوی  ببره باال امید به زندگیشون و

 برای بچه ها به ارمغان میاره و ثواب که

داره و از دیدگاه مادی میتونم بگم ینی هم به طور یق برای شما

 از طبقه بیشترکه ر که اینکار با امدن افراد خی

تونه برای کار و طرحهای شما سود اور معرفه جامعه ان می

 باشه و جذب مشیی و یک پوئن مثبت اینکه

دارین و مطرح کردن خودتون در  شرکتیه هم ردر کارهای خی

 سطح کاریتون ....درسته زمان محدوده اما

 .... ینیکم با سخت تر کار کردن میشه که خودتونو برسون

میدوزم که  سکوت میکنم و نگاهم را در چهره های متفکرشان

 ...ابروهای پارسا کم مونده به موهاش بچسبه

ی نچه خواهر زن نازنی میدونیبله دیگه فکر کردی داماد جان ، ن

 ... ت شدهنصیب

حرفامو تو صورتاشون دیدم ادامه دادم: جناب  روقت تاثی

 هر هزینه ای باشه گفتنبرادران میثاقیان که 

 یتونینمنهاد یکم پاداش متقبل میشن و کار هم باشما که اگه با پیش
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 ...هم به پروژه کنینکارمندا رو تحریک 

 .... سرطانیهم به پروژه بچه های  رسیناصلیتون می

نفس عمیق میکشم و که همچنان منتظرن تا بقیه حرفم و بشنون: 

 ... جا بود تموم شد همیننه دیگه تا 

و نگاه مضطربم و به ماهور میدوزم که بازم متفکر نگاه میکرد 

 برادران میثاقیان هم با تردید به او زل زده و

مطلق و دق دادنمون اقای هاردی با  تیسکو بودن که در اخر با

 یم هرحاضر تردید میگه: بازم میگم ما

 ... هزینه ای پرداخت کنیم

ماهور با چشم غره ای به من روبه انها میگه: حرف من همونه 

 ... که گفتم

میگیم حسی زندشو به باد فچنان بادم خالی میشه که مرده و 

 ... ...این دایناسور ادم بشو نیست

لورل هاردی ناراحت و مغموم از اتاق کنفرانس میخوان خارج 

 بشن که پارسا یه دفعه میگه: اقایون

 ... کنینصبرمیثاقیان یه لحظه 

 ق طرف پارسا برمیگردن که پارسا میگه: ماتاار یسمبه 

 قطعی رو بهتون میدیمخبر

ماهور به تندی به سمت پارسا برمیگرده که پارسا محل نمیده و 
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 ... میگم قطعی رو فردا بهتونخبر ادامه میده: من

ماهور که ابتدا رو به پارسا بعد رو من  عصبانیبعدم نگاه تند و 

 رنمیدادم که بخوام کار خی میشدم و نظرالل میگرده ....که الهی 

 ... کنم

ندیدن که من زیر نگاههای و  رفتنلورل هاردی خوشحال 

 ...میکردم ترسناک جناب رییس چطور رنگ عوض نیعصبا

پارسا دنبال انها رفت و ماهورم به سمت من برگشت و گفت: 

 نداره نظر میدی؟ که هیچ ربطی بهت جاییچرا 

باید یه  االنمیدونستم رنگم پریده هم از ترس هم ازگشنکی، 

از حلقومم نکشه  کاری میکردم وگرنه این دایناسور تا زبونم و

 ... دست بردار نبود ...خدایا منو ببخش بیرون

 ونیزبماهور: چرا ساکت شدی تا پنج دقیقه پیش که خوب بلبل 

 ... میکردی

حالی زدم و  یگرفتم و کمی دیگه خودم و به بسر  دستم و به

اینور و اونور بردم و با  که بخواد غش کنه خودم و به کسی مثل

نیمه باز به صورت نگران ماهور نگاه کردم و دیدم نه نی چشما

عه بیفتم که یکدف زمینخودم ول کردم که رو  نقشم گرفته و بعد

... هنگ کردم و به اینجاش فکر نکرده بودم  نگهم داشتماهور 

 ... اما انگار واقعا حالم بد بود
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و اروم روی  میرهوایمیسته و به سمت کاناپه گوشه اتاق  قلبم

 ... ذاره یاون م

هم متعجبم از کارش، هم مواظبم که یه دفعه پلکام تکون نخوره 

داشتم غش میکردم  فکرکنه بازیمه ...اما از شما چه پنهون که

بود بفهمه همش فیلممه همونجا از پنجره پرتم میکرد  کافیفقط 

 ... بیرون

ترس و دلهره و فیلم اومدن تونستم از پس نقشه ام بربیام با هزار 

که در حق  ییغراسخنا وغرغر نکنه بابت سر  تا اینقدر

 .... برادران میثاقیان کردم

صدای در میاد و متعاقب اون صدای پارسا به گوشم میشیند: 

 !؟می کنی موقعیت به این خوب چرا ردواال داداش 

 ... مهدوی پیش بیادماهور: نمیخوام مشکلی واسه شو 

 یشهتر م شردهپارسا: پیش نمیاد فقط یکم کارمون سخت تر و ف

... 

سکوت میشه ... من چشام بسته است و نمیتونم بازکنم ...حرفم 

 ... می زنم باال باال نن و من اینجا دارممیزن

 پارسا: این چش شد یه دفعه؟

ه، ادب ینزاکت و ب ینه مثل اینکه متوجه ام شده ...ولی خیلی ب

 کهاخه این به درخت میگن نه ادم ...حاال
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برم پیش شینا، اون بلده ترتیبشو بده ...اره شانا جون تو خودت 

 ... کن و حرص نده رو نقشت تمرکز

معلومه خیلی عصبانیه: من نمیدونم  میرهتر باال تن صدای ماهور

 ... چشه ببینخانومته  چشه؟ یه دفعه غش کرد اینجا، خواهر

و یه دفعه قطع میشه و دوباره  می رسهبه گوشم  ییصدای قدما

 صدای ماهور بلند میشه: بعدا حساب این

سم تا تو مسائلی که بهش هیچ ربطی نداره شک ررو می دختره

 حرفمسر  نکشه و دخالت نکنه ... من هنوز

 ... هستم نمیخوام هیچ خللی وارد کارم بشه

 !؟عصبانیپارسا: خب داداش حال چرا 

 که کالفه و ییکنم که دستش در موهاشه چون وقتهامیتونم حس 

 ... ناراحته عکس العملش اینه

یه دفعه غش کرد فکر کنم واسه  دخترهماهور: نمیدونم 

 !گرسنگیه

نه به جان مامان رعنام، گشنم هست نه دیگه در حدی که غش 

 کنم ...فقط چون داشت پاچم و میگرفت

من سر ت از مجبور شدم خودم و بزنم به غش کردن که دس

 میرهجیب تو  اخرش کار و میگیی و پولشم توواال برداری ...

 !!!داری واسه ما ناز میای االناما 
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 !ترش دکببرمپارسا: میخوای 

 ... ماهور: فک کنم فشارش افتاده، یه لیوان اب واسش بیار

دوباره صدای قدم و بعدم صدای در که معلومه پارسا رفته و 

 ... مدر خدمت هستنجناب رییس 

 میخورم و نفس درفی لحظه تکون خفی با افتادن سایه ای روم یه

 ...سینم حبس میشه

 ... اومدم بازی بدم خودم دارم بازی میخورم سر کنن خاک تو 

کنم و اروم چشامو باز میکنم و واقعا  کنترلدیگه نمیتونم خودم 

 یضعف توی بدنم موج م هم حس و حال بلند شدن را ندارم و

...با بازکردن چشام، تصویر صورت ماهور با اون  زنه

در هم گره خورده وچشمان سیاه  ابروهای پرپشت مشکی که

که با نفس عمیق که  می کنممیخورم و کمی عقب  جذابش، جا

و  زنهبلند میشه و ازم دور میشه و دست به کمر م  سریع میکشه

 فیحرص پو بعد دوباره در موهای خوش فرمش میکنه و از

... تنها میشم و نگاهی به دورتا  میره بیرونمیکشد و از اتاق 

 دور میکنم و دلم از گرسنکی مالش

...میخوام راه برم که نمیتونم ولی محل نمیدم و ارام ارام  میره

بیحال میخندم که  که با دیدن پارسا روبه رویم می کنم بیرون

نگ زدم میگه: بیا من کمکت میکنم ...ماهور تو اتاقشه و منم ز
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 ... بیارن ...اخه ماهم هنوز ناهار نخوردیم سفارش دادم تا غذا

 ... ممنونم داماد جان-

...اما دمت گرم  می کنی شوخیمیخنده: تو این حالتم باز 

 بدجوری این ماهور وگذاشت تو امپاس

 ... متعجب نگاش میکنم: اما اونکه قبول نکرد

 رانیسخنه که با پارسا: قبول کرد منتها نخواست حرفش دوتا بش

قبول کرد و قرار شد  غراتون حساب فیض بردیم ...ماهور

 ... کارشون برای ما باشه ...هم سود مادی داره هم معنوی

و وارد اتاق ماهور میشیم  زنهبعدم چشمکی به من گیج و گول م 

این افعال معکوس  هستم کهبشری نادرو من درکف این نمونه 

 !!!گویا خیلی سخته !!!یا نهچ؟ خب مثل ادم بگو اره  یعنی

یه عالمه برگه بهم داده و ازم خواسته تایپ کنم ...منم مثل اون 

م را انجام میدم ...تا رخطی حیوان نجیب نشستم و دارم وظیفه

م خواهر بنده بودا ولی نمیدونم یه دفعه کجا غیبش زد و االن

بوده که  یما اون موقعش چ یرفت ....این ابج بهونه گرفت و

 و زیادی شیش و میرهتو فاز  بیشترحال با وجود پارسا دیگه 

 .... زنه یهشت م

کارم فقط تایپ کردن بود و شکر خدا باوجود دردی که  امروز

دیگری نداشتم ...اینم باید درگاه خدا نی جا ایجاد شده بود تلفات
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 نیست مبشم که جناب رییس همراهم نکنه وگرنه معلو دخیل

 ... میخواد بیادسر  دیگه ایچه بالیای 

برای جناب  می ریمبرگه های پرینت شده رو دسته میکنم و 

 سینه رو میدم مجلسیرییس ...خیلی شیک و 

 می کنم میزو وارد میشم و به سمت  می زنمجلو، اروم در 

 میکند و با یه من اخم نگام میکنه ...انگار باال سر...

 ... شو خوردمارث

گازش گرفته که اثراتش داره پاچه من و کی نمیدونم واال 

 ... میگیره

اخم میکنم و با جدیت میگم: برگه ها هم تایپ شده و پرینت 

 شماره گفتینی که سرگرفتم و به ترتیب 

گذاری کردم و اگه کار دیگه ای ندارین تایم کاریم تموم شده من 

 ... برم

ش ش و کرده تو لب تاپسر، می زنمانگار با در و دیوار حرف 

 تایپ میکنه که از قضا عصبانیتش یو داره یه چ

باشه ...چند دقیقه دیگه هم میگذره و انگار  همینحس میکنم مال 

 ... نه انگار

 ... با اجازه من رفتم ...خداحافظ شماتهرانی اقای -

 !عقب گرد میکنم که برم صداش بلند میشه: من اجازه دادم بری
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نزدین، منم از سکوتتون باحرص به طرفش برمیگردم: حرفیم 

 ... حس کردم باید برم

اپش و در لب ت نیشمتوجهی به لحنم نمیکنه و بلند میشه از پشت 

 و میبنده و به طرفم میادکه یه لحظه

 !!!و هیکلش میشم که خوش به حال زنش محو ژست و قد

میشینه و به منم اشاره میکنه که بنشینم  نیشمروی صندلی جلو 

 م که چرا نذاشته برممیش عصبانی...منم 

خونه با یه من اخم نگام میکنه و میگه: ادمی وقت نظری میده و 

 ... باید روی حرفشم باشه زنه یم حرفی

گیج نگاش میکنم که ادامه میده: وقت جلو برادران میثاقیان از 

دیگه نباید با این همه  زنی یفواید معنویات و مادیات حرف م

 ... کنینام و طلبکار نگ نیاخم جلو من بشی

خدایا منو از دست این ماموت نجات بده که بند و تبصره نیاد 

 ... واسم

 یو میدونم لبام اویزون شده که نیمچه لبخندی بهم م می کنموا 

 گرفته و حاال ی...ماموت منو به مسخرگ زنه

داره به ریش نداشتم میخنده ...میخوام حرف بزنم که زودتر به 

 و ذاره یجلوم مسمتم خم میشه و کاغذی 

که  نیمیدوهست که باید انجام بدی البته  کاراییمیگه: این لیست 



 

 

                                              228 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ... پیش نیاد خودمم باید همراهت باشم تا مشکلی

 برلیست و برمیدارم و با دیدنش مخم سوت میکشه و لعنت 

 که ب موقع باز بشه ...نگاهش میکنم نیدها

و روان حال من، روح  رفتنگ مق گرفته و باعسریع که خندش 

 .... نداشتش شاد شده

 عنییاما ببخشید جناب رییس اینا تو حیطه کاری من نیست ...-

دیگه ای  کسی ممکنه...ندارم زمینهمن هیچ تجربه ای در این 

 !؟کنینرو مامور این کار 

نای به معی تکیه به صندلیش میده و پا روی پا میگردونه و ابرو

 یه ملت الل بشیه که الهی مینداز باال نه

 !!!یدرنوع خودت کمیاببشر راحت بشن اینقدر تو 

و از اونجا که  می ریمماهور: طبق برنامه ریزی من جلو 

 ره داریم کارها رو تقسیم کردم و به زمانیمحدودیت 

ان توانش کاری دادم ... کارهای زیادی هست که میزبه  سی ک

 ... باید انجام بدیم

میگم: اهان ممنون که اینقدر به فکر  سیو با تخ میره باال ابروم

 !اومده؟ واسم پیشواال بنده این، اونوقت یه س

 .ماهور: بفرمایید

 !اونوقت از کجا فهمیدین توان بنده در این حده؟-
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ه و ایندفعه پایش را از روی ان پا مینداززیر سر  ماهور

 میگذارد و به جلو خم میشود و زمینبرمیدارد و روی 

در چشمانم  خاصیحن باال ن پاهاش میذاره وارنجش را روی را

 ... برات نوشتم لیست روهمچین میگه: اونقدر میدونم که 

هلو بودن حرفش و نفهمیدن پ ناباور نگاش میکنم و از دو

 منظورش دوباره اخمهایم جمع شد و با بلند

طاقت و مظلومانه میگم: باشه  یشدنش نگاهش میکنم که ب

 رو زود برم خونه، اما امروز ینشما بگ یهرچ

 ... میکنم شروعاز فردا 

بهم نگاه میکنه که حالت  خیرهبا مظلومیت نگاش میکنم و 

 چشماش برام جالب میشه انگار حرف

ه: میکشه و میگپوفی نامفهومی بهت القا میکنه که نمیدونم چیه، 

 ... برنامه پیش بره طبق چیزباشه برو اما از فردا باید همه 

دادن با خدا حاف نطی کوتاهی میخوام برم که انگار دنیا رو بهم 

 :صدام میکنه

 ... ماهور: لیست یادت نره

ن یگاما سن می کنممیگم و برمیگردم برگه رو برمیدارم و نی هاا

 نگاهش رو هم حس میکنم ولی توجه

نمیکنم....بزار اینقدر نگاه کنه تا خودش خسته بشه ...وای خدا 
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 ودچه امروز این ماموت مهربون شده ب

با اون اخمش ادم زهره ترک  باشیمیشه همیشه مهربون  یچ...

 .... میشه از بس ابروهاش پرپشته و مشکی

د ...حداقل برمیگشتم میزکامال تاریک شده بود و خر پر ن هوا

 م کمک جناب رییس میکردممیرفتداخل و 

سوند خونه ربعدم نکنه رحمی به دلش می افتاد و من و می

 کردم که میخواستم برم...خدایا عجب غلطی 

لم یه گخونه و دوساعته اینجام و نمیدونم چرا از شانس خوش

 دونه ماشینم رد نشد ...زنگ اژانسم زدم

 ... بخرم ماشیننداشت، یادم باشه پولمو جمع کنم و یه  ماشین

ق صدای بو شنیدنداشتم فکر میکردم و از شما میلرزیدم که با 

 اشنای ماشینترس نگاه  و با باال می ریم

داده و خم  پایینجناب رییس میکنم که شیشه طرف شاگرد و 

 ... شده و داره نگام میکنه

 ؟یماهور: چرا هنوز نرفت

نه، میکیم ج ینحال اعصابم خورد بود اینم وقت یافته داره منو س

 ییگفتم یه هوا منم بیکار دیدم هوا خوبه و یهیچباحرص میگم: 

 !... عوض کنم

 پروندم ...ای خاک بر تو میفهمه یه چر میرن باال ابروهاش
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 که تا فردا بمونیت شانا اینم بره تو اینجا سر

 ... باشی شرکتل در اخدصبح باید 

 ... برسونمت باال با اخم و جدیت میگه: بیا

سوار میشم و پرو پرو میگم: دارم  سریع یتعارفبدون حرف و 

 ... کنینمیشه بخاری رو روشن  می زنمیخ 

 ی با تاسف تکونسرمن نگاه میکنه و  ییتعجب به پروبازم با 

 زیر لب میگه که متوجه نمیشم یمیده و یه چ

خونه  می کنممیخواد بگه، من که دارم  یاصال بزار هرچ...

 ... من بشهگیر بزار اونم در

ید بشم با سوالی که پرسگیر که خوب گرم شدم و تونستم جا یوقت

 !؟یحترا جور با همههمینجاخوردم: همیشه 

عالمت سوالی نگاش میکنم که اشاره به موهام میکنه که دست 

 ه، این شالمم، میبینم بلرکه میگیسر  به

عقب رفته و اقام انگار با دیدن چهارتا شاخ مو من بهش 

 ... بهش نازل شده برخورده و جهنم خدا

م و با نیش باز میگم: من همیشه میندازنسر  از لجشم کامل رو

 !...شما مشکل داری؟طوریم همین

 فیحرنفسش و با حرص خالی میکنه و دیگه تا رسیدن به خونه 

 .... میدهگیر  ونم چرا اینقدرمی کنممواقع بعضی ، زنهنم 
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** 

با دیر رسیدنم مورد مواخذه ننه جانم قرار میگیم و مانند دوصفر 

 وایساده و داره مو رو ازسر  باال هفت

 بقیه رو بهش میگم: بقیه کجان؟... با ندیدن  بیرونماست میکشه 

میگه: به تو ربطی نداره ...کجا رویی مامان نرگس با ترش 

 بودی تا حال چیکار میکردی؟

 ... عجب گرفتاری شدما از دست این

کت بودم و میخواستم بیام رش بادادیا ... باگیر وای دیگه خیلی -

 ومد و دوساعتنی مرگینی که هیچ ماشی

من و اورد و رفت ... خب حال بقیه م تا ماهور کشید انتظار

 !کجان؟

میشه تو چشام و با مرموزی  خیرهننه متفکر نگام میکنه و 

ن ومهربمنشیاشون  شده این رییسا جدیدا زیادی با یمیگه: چ

 ...شدن

با دهان باز به اون صورت شاکیش نگاه میکنم و میگم: تو رو 

 خدا دست بردار عزیزم دیگه زیادی داری

 ... می کنی ییقضیه رو جنا

خود ولت کردم سرنمیشه چند روزه  خبر ننه شاکی میشه: نه

 !لحظه به لحظه میدی زیادی پرو شدی ...از این به بعد گزارش
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اول کاری گاومون زایید ...خوبه یه رسوندن تا در  همینبیا 

 ی داشتمسرو سر  خونه بوده که اگه با بدبخت

بعید  هیچاین ننه من اون موقع معلوم نبود چیکار میکرد ...از 

 ... نیست

ا ربتو اتاقم که باز دنبالم میاد و به گفته خودش میخواد خ می کنم

 یرو زیر زبونم بکشه که اخه من مشنگ چ

 ... پر موم برداره ...وای خداسر  جوابش و بدم که دست از

و کنارش رو تختم  می کنملباسامو عوض میکنم و به سمتش 

 ن؟میشینم: خب نگفت بقیه کجا

 فتنرکه با پارسا  جینگام میکنه و میگه: میخواست کجا باشن اب

 ...مادرتم که یاد جوونیاش افتاده بابات

دور دور ...خجالت نمیکشه یه پاش لب گوره  رفتنو برداشته و 

 ... ش زدهسرهوس لیلی و مجنون به 

اینقدر حالش بده و از دست عروس و پسرش حرصش  یعنی

 ...ترکشاش داره من و به فنا میده االنگرفته که 

ولشون کن و بزار حال خودشون باشن بیا از  حاالنی ماما-

 ... خودمون حرف بزنیم

ته؟ من تو مارمولک سرتو  یمشکوک نگام میکنه و میگه: چ

 !جهش یافته رو میشناسم
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 گرفته یاد جاییمارمولک جهش یافته!!! به جان خودم تازه از یه 

 ... داره بازگو میکنه االن

 هیاد میگییا ...حافظه قوی داری نن یی یه چسرماشاهللا هر-

 ... خوش گذشت کاپ فیجون ...اینا رو ول بگو اون روز شا

نا ای یهیچو سفید میشه و میگه: سرخ  تو فاز و یکم میرهننم 

 ... میشه مناسب سنت نیست، چشم و گوشت باز

یدا په، حداقل یه نفرو بتونم خب بگو واسه ایندم به درد میخور-

 ... کنم

پس گردنم و میگه: فضولیاش به تو نیومده  زنه ییکی م

 ... درارهسر  ی...میخواد از همه چ

  قیافه مظلومانه ای به خودم میگیم که میخنده و میگه: خب حاال

 ....شد قیافتو اونجور اویزون نکن حالم بد

منتظر نگاش میکنم که خنده ای میکنه و دندون مصنوعیاش 

 و سفید میشه و مثلسرخ  نن و یکممیزبرق 

 می کنیه ... نچ فکر مینداز پایینو سرش  ای چهارده سالهدختر

 ... اینکارا میکنه اون اقاهه جلو روش نشسته که داره حاال

فعال باهم هستیم تا  هیچخره با صدای خجالت زده ای میگه: باال

 ...اشنا بشیم و بعد اگه شد ازدواج کنیم

 ... !؟یچ-
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 دارن سیده ساله ان، چه اعتماد به نفهیچو پسر دختر انگارکه 

 تو فاز رفتنبازم  رفتناینا، فسیل شدن 

و اونوقت من هنوز تو فکر  کننکه نمی کاراییی چه رپی سر...

 ی تلف نشمگگشن اینم که برم غذا بخورم از

 .... شکم گشنه عشق و عاشق بر نمیدارهواال ...

 ممیندازبا صدای دادی بلند میشم و نگاه خواب الودی به اطرافم 

 و با دیدن مامان نرگس با اون شکل و

شمایل تپلش با موهای افشون شدش مات میشم و خوابم یادم 

 ... میره

کار ، با اداب تمومم خوابیده و سرخرس مگه نباید بری  دختره-

 ... هیچیم نمیگه

که  ،الهی بگم خدا چیکارت کنه مهسا می ریماز جا  نرمثل ف

 .... میکشم از دست توئه یهرچ

ئم میدو سریعنباشه ،با دیدن راهرو خالی  کسی ک میکشم تاسر

 م برسم که از شانس خوشکل ومیزتا به 

نازم دراتاق جناب رییس باز میشه و خودش جلوم ظهور میکنه 

 کردم لبخندیر خر تو گل گی عین...منم که 

 ... و سالم میکنم می زنمو دوتا دندونم سر  به وسعت

جناب اخم کردن و با نگاهی عمیق نظاره گر بنده میشن و از 
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 رییسمحتی  نمیدم کسی که اتو دست اونجایی

 گرم میکنمسرمیشینم و خودم با برگه ها و پوشه ها  میز،پشت 

 ... نداره...اما نه انگار قصدکوتاه امدن 

 ؟ ینبا من کاری داشت-

 م برمیدارهمیزمیده و قدم بلندی سمت  بیروننفسش و باحرص 

 و خم میشه : کار زیاد دارم ...اونقدر که تا

 ... خاروندنم نداریسرشب وقت 

ارت بیداد میکنه شرمظلومانه نگاش میکنم که تو چشماش 

 ی نیست وبر:امروز از تایپ خی

کنیم ...تو اتاقم  شروعکارمون و  یدطبق لیست که بهت دادم با

 ... منتظرتم

اون لیست  پی....منم میگردم  میرهبعدم عقب گرد می کنه و 

 و راهی اتاق شازده میشم که در راه یکوفت

میان و با  بیرونجان را میبینم که از اتاق نامزد جانشان  یابج

 دیدنم می ایسته و سالم میکنه که وسط

کار  االنسم عزیزم ،ر:بعدا میام به خدمتت می می ریمحرفش 

 ... دارم

متعجب نگام میکنه که محل نمیدم و وارد اتاق رییس جان میشم 

 .... در بیارهسر  دیر اومدنم و تالفی تا
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**** 

ی به سرطبق فرمایشات جناب رییس واسه اعمال کارها ابتدا 

 محل نمایش زدیم که هم فضا مناسب بود

ات اندگ که میخواست عالی میشد رتغییهم چیدمان که با 

 ...ماهور اونقدر توی کارها جدی بود که

 ... دمبرناخوداگاه منم حساب می

بعد از صحبت کوتاهی با برادران میثاقیان میکنه و با دادن 

 از نحوه برگزاری و ییپیشنهادات و تغییات جز

برای ایجاد دید  بیشترانتخاب رنگ و نور پردازی ها که البته 

 ... از سوی ببینده هستهتر ب

 که باز زنه یجناب میثاقیان تپل لبخندی به پهنای صورت م

 : چشاش میشه یه دکمه و با خوشحالی میگه

 ...تهرانی فرازمون کردین جناب سراخیلی 

ی تکون میده :خواهش میکنم جناب فقط سر احترامماهور با

 ... بشهشی ارز امیدوارم تو این زمان کم کار با

ارزش میشه چون که در دستان توانمند شما قرار  : حتما بالورل 

 ... داره

 .... دخترمبعد رو به من میکنه : از تو هم ممنونم 

 ... میخندم :خواهش میکنم
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حوصله میگه : ببخشید ما چندجا دیگه هم باید بریم و  یماهور ب

 ... واقعا وقت نداریم

 کننعوتمون میباهاشون دست میده و در جواب اینکه به ناهار د

 میکنیم ظیهم جواب رد میده و خداحاف

 ... و منم میدوئم تا بهش برسم میرهو با گامهای بلندش تند تند 

ساعت دو ظهر شده حالم رو به موته ،اونقدر منو دور شهر 

 اورد و از اینور به اونور برد که جونم پایین

نداشتم تا داره تا توی حلقم میاد و اینقدر اوضام داغونه که نا 

 همراش برم طرح و رنگ پارچه ها ببینم

ه چیکار میکنه، انگار یک ساعته رفته نمیدونم دار حاال...

 میکنه و هنوز نیومده و چقدر دارمنی اورانیوم غ

نگه سرخ  سیلی خانومی میکنم به رو نمیارم و صورتم و با

 ... داشتم

 ... صبح و در میاره تالفی میدونم داره

چشامو باز میکنم  ماشینبودم که با باز شدن در چشمام و بسته 

 ... میرهو  میگیره و جناب رییس بدون نگاه کردن گازش و

 ماهور : خسته شدی ؟

خند لب کیبا ه جا میشم وجاییچقدر قیافم تابلوئه ...تو جام  ببین

 ... الکی میگم : نه خوبم چرا خسته باشم
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 ی یه رستورانارت نگام میکنه : اگه گرسنته این نزدیکشر با

 !خوب هست بریم اونجا ؟

 .......نه ممنون هنوزگرسنم نش-

تا اومدم بگم نشده چنان دلم قارو قوری کرد و صدای نکرش 

م نگاه باشیشدم ... و از خجالت اب ترسیدمبلند شد که خودمم 

رفته نگام میکرد و بعد چنان  باال ی بروهاماهورکردم که با ا

 االنرفت ...چیشد ؟ باال از تعجب ابروهام قهقهه ای زد که من

 ... این عبوس خندید ،مگه میشه

 ... چند بار پشت شهم پلک زدم

 ... چه خوشکلم میخنده ذلیل مرده المصب

ششو میبنده و م نیبا چشمای گرد شده نگاش میکنم که کم ک

 میگه:واسه من چشاتو اونطوری نکن ،پیاده

بخوریم تا باز دلت صدا نداده و سقف ماشینم  یشو بریم یه چ

 ... پاییننریخته 

ش از تنسر  باز تر تر میخنده و پیاده میشه ...منم که میخواستم

 جدا کنم با حرص پیاد میشم و در محکم

 به هم میکوبم اما باز اونقدر داغ کردم که هیچ جوره شد نمیشم

.... 

به موت بودم و از  به انتظار غذا نشسته بودیم من که انگار رو
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 حال بدم دندون رو جیگرم گذاشتم تا یکم

رو خودم تمرکز کنم تا دیگه این شکم صاب مردم صدا نده و 

 نگاهنی گیزیر بود اما سن سرمه ...برابرومو ن

 عینکه نشه حس کرد وقت اینجوری  نبود چیزیروبه روییم 

 میارم که باال سر تلسکوپ زوم من شده ...

بدم که از شانس خوشکلم هنوز نیشم باز نشده  یه لبخند تحویلش

 صدای شکمم بلند شد ...ای خدا کاش

که اینجوری با سر  دهن باز میکرد منو می بلعید تا راحت زمین

 ... خنده چشمای گردشدش منو نبینه و نزنه زیر

طور داره میخنده و چه خوش خندم شده امروز تا دیروز به همین

 !!!خونم تشنه بودا

شده از سرخ  ن و منرارت میگیشردوباره چشاش رنگ 

 خجالت و نگاه میکنه و با بم ترین صدا میگه :چرا

 ... ای دیگه نیستدخترهیچیت مثل 

 !ا نیستم؟پس شکل پسرام ...مگه چمه ؟دخترشکل  یچ یعنی

 ای دیگه نیست ؟دختربا تعجب میگم : ببخشید چیم شکل 

 میزمیاد و میچینه روی تا میاد حرف بزنه گارسون با غذامون 

 رو فراموش میکنم چون یو منم همه چ

میکنم به خوردن و شکم  شروعچشام فقط غذا رو میبینه ... 



 

 

                                              241 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ... نمیاد زبون نفهمم هم خفه میشه و صداش در

 سرهارم و نوشابه روهم یه میزاخرین تکه جوجمو که تو دهن 

 ارممیز میزو لیوان خالی رو روی  باال می کنم

که  نیشد خودمم شادتر میشم و با چشما رایندفعه که شکمم سی...

 برق شادی توشون معلومه نگاهی به

نگام میکنه که منم محوش میشم  خاصیماهور میکنم که یه جور 

 ... شدیر که اشاره به غذام میکنه و میگه :سی

و  نیبشی یژبدتر از این نبود جلوی یه ادم با پرست چیزهیچ 

از  یاونم از چشی گات کنه و تو خجالت بکاینطور تفریحانه ن

 ... ح نگات کنهت که حال بشینه با تفریالمصبشکم 

 ...ممنونم-

ه ظهر برداشت شم زیاده منو از صبح تاسرمیگم که از  همینفقط 

 اورده و خستم کرده حالم پاییندور شهر 

 ... ادبم یوظیفشه ...اینم گفتم تا فکر نکنه ب

ماهور :رنگ به روت برگشت ...فکر نمیکردم اینقدرگرسنه 

 ... باشی

نمیگم تا شاید بس کنه که نه تنها دست بردار نیس که ادامه  هیچ

ای دیگه نیست راست دختر شبیه به میده: وقت میگم هیچیت 

 ... میگم دیگه
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و قبل از ناهار پرسید منتها من چون واال حالکه یادم میاد این س

 !:چطور مگه؟رسمپمی  فهمیدم با تردیدگرسنم بود ن

ونه که تو رژیمی غذاتو دخترکه بدون نازو ادای همینماهور: 

 ... با اشتها خوردی که منم به اشتها اوردی اینقدر

اینقدر افتضاح بودم خدایا خودت منو از اینجا محو کن که  یعنی

 ... مایه ابروریزیم

 چیز دیگهفکر  خب ...خب...انتظار ندارین که وقت گشنمه به-

 ... ذاره یابرو نم باشم اون موقع که دیدین صدای شکمم واسم

دوباره مردونه میخنده و منم میخندم و دیگه خجالتمم ریخته ، ادم 

 پرو به من میگن حرفیه ؟؟؟

تنه بزرگ و عضله ایش که زیادی  باال ه میشه بهکشید نگام

 ی میکنه و هرچ میخوام چشام بهشبردل

...امروز ماهور مثل روزای دیگش عبوس نبود نخوره نمیشه 

که نشسته داره با  اینجا فرق کرده چیزیو بود انگار یه رخوش،

 ... من ناهار میخوره

یه جوراب  ینیست مای اطرافدخترهیچ کدوم از  شبیه به ماهور:

 ... طوربمونهمینریا ...همیشه  یشیله پیله و ب یب

از من تعریف کرد ...نیشم خود به خود باز  االناین ماموت 

 و کج میکنم و مثل بچه ها ذوقسر  میشه و
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 ... زده گفتم :میدونم بابامم همیشه میگه

ه هم نمیش وقتاییبا مرموزی نگام میکنه و اروم میگه :البته یه 

 ...شیطونیتحملت کرد از بس که پرو و 

یش یتشخصیب کثافت نه به تعریفش نه به تخر مونهمی دهنم باز 

 که به خیال خودش پرو نشم ولی

سن و سالش  احترامنمیدونه منم بلدم از خجالتش دربیام وگرنه 

 ... ارممیزرو 

و طبق بقیه لیست به جاهای  بیروناز رستوران زدیم 

 زدیم و وقت خیالش از بابت کارهاسر  مدنظرمون

راحت شد شب شده بود و هوا کامال تاریک شده بود و چون 

 م گذشته بود من و تا دمشرکتساعت اداری 

خونمون رسوند ....به این ترتیب بنده غلط کنم اگه یک بار دیگه 

 بخوام کار ثواب کنم و تو پروژه ای

 ... فضولی کنم و بخوام کاری انجام بشه

انجام دادیم هیچ کدوم که امروز با ماهور هایی و میدونم که کار

 کار ما نبود و ماهور میخواست نشون بده

الت بیجا خمیتونه داشته باشه و د ییکه یه پروژه چه سخت ها

 !!! چشم حرف گوش کنیم میگمدختر نکنم که منم 

نمیدونم یه چند روزی دپرس شده بودم و تو حال خودم بودم 
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 ... که بود حوصله نداشتم یهرچ

م و می اومدم و اصال هم به کل میرفتگاه با حال زار به دانش

 کالی استاد و مهسا توجه نمیکردم اینقدر

وضعیتشون وخیم شده بود که سگ و گربه رو گذاشته بودن تو 

 جیبشون ، اخه نمیدونم نونشون کمه

 !ناشون واسه چیه ؟کشید ابشون کمه این شاخ و شونه

 !کنناصال به من چه بزار همدیگه رو تکه پاره 

ندارم چون همه اینقدر  خاصیهمه مشغولن و منم کار  شرکتتو 

 تو کارشون غرق شدن که دیگه نه میشه

 ییعنرو اسکل کرد  کسی دیگ غیبت رو بار گذاشت نه میشه

خرابه زیاد دورو اوضاع دستمم پیش همه رو شده ها میدونن 

ورم نمیان .... به خدا به تایپ کردنم قانعم ولی چه میشه کرد 

 ... مییونیم فعال پشه

که سخت مشغولن و فقط به سالم  می زنمی به اتاق شینا اینا سر

 و دوباره مشغول کنناکتفا می بیزیرل

تو لب تاپ فرو سر  نزدیکشون که دوتاشون می کنممیشن ...

 وقت نگام به لب کننکردن و دارن مشورت می

تاپ افتاد چشام از تعجب گرد شدن ،نگاهی بهشون کردم که 

 ... مشغول چونه زدن بودنبازم سخت 
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که من میدونم این طرح و مدل لباس به  اونجاییدقیقا تا  االن-

 ... خودتون باشه درد این شو نمیخوره الی اینکه بخواین برای

شینا نگام میکنه:اره دیگه پس فکر کردی واسه اون بچه ها 

 ! بپوشم دیگه یچ میخوایم ...خب قراره واسه روز افتتاحیه یه

 به نظرم قشنگه نظر تو چیه ؟مهتاب :

من نمیتونم نظری بدم خب قشنگ هست ولی به نظرم بره پیش -

 پارسا جونش یه نظر بده دیگه از این

 ... شیاد و نیاز نیست اینقدر خودت و بکدرگمی در میسر

شه فالش و میک سریعمیشه و واال عالمت س شبیه به قیافه شینا 

 میکنه و در رو باز میرهو به سمت در  بیرون

محو میشه ...منم خدابیامرزی نثار گاو میکنم که ریا  سریعو 

 !!! نشه

 ... مهتاب با تعجب میگه :چقدر هول بود

من ابجیم و میشناسم فقط نجاتت دادم ولی از من میشنوی یه -

 .... میرفتدوستت عقب  فکری به حال خودت بکن داری از

 ... مهتاب میخنده :این فضولیا به تو نیومده

 ... ت و میگرفتسراغ نیفرها میدونیپس هنوز ن-

 راغسیه دفعه خنده رو لبش ماسید و با تردید نگام کرد وگفت :

 !گرفت ؟ من و
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شد سرخ  م و تکون دادم و اب دهنش و قورت داد و مثل لبوسر

 ... کردم نمیدونه اسکلش کشید نچ خجالت ...

موهاش  نییعکه کشید ه و انگشتشو رو مقنعه اشمیرفتبه تته پته 

گفت: خب...خب...اقای  درومد بعد رو به من بیشترو تو کنه که 

 اومدن ؟ کی....اصال ... گفتن...ی....چ نیفرها

و یه دست که  میرفتوا  استرسبود ،بچه داشت از  شنیدناماده 

 زدم جواب داده بود مهتابم دلش رفته

 عسریسمت در که مات نگام میکنه و  می کنمبود ...بلند میشم 

 ... میگم :فقط سالم رسوند

بعدم فلنگو بستم که مورد هجوم حمالت مهتاب نشم ...نگام به 

ر طوهمینبخواد حمله کنه ، نشه و شییهو وح دخترهعقبه که این 

 ینزمکه یه دفعه به یه نفر میخورم و با یارو پخش  می کنمدارم 

ه ککه میکنم فقط یه دسته مو بلوند وز شده میبینم  میشم ...نگاش

 پخش صورتشه ...میام صلوات بفرستم که موهاش

... خدایا خلقتت از  سیتو فاز ایت الکر می کنم، زنهیو کنار م 

بود و کیپ تا  بوده من موندم ...همه جاش عمل یچبشر این 

 ... کیپ هم ارایش کرده بود

با اون ابروهای پهن تاتوش بهم اخم میکنه ...حداقل  دختره

ه کشید بعد با لحن...ردی طبیعی تر بودمیکرو بلید میک میرفت
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 منو ... نمی بینی کوری دخترهای جیغ جیغ میکنه و میگه : 

 ستنی م...معلو نمی بینی ینگات کجاس لندهور ادم به این گندگ

ازکدوم ده کوره ای بلندشده اومده و داره مث بز نگاه میکنه 

 ... فقط

که زد یه دفع داغ  ییمتعجب داشتم نگاش میکردم که با حرفها

 میکرد و توهینکردم و رسما داشت بهم 

شد و حمله کردم سمتش و موهاش و گرفتم تو  یدیگه نفهمیدم چ

داشت با اون صدا نکرش  بکش ، اونم کیدستم و حال نکش 

بود که نمیفهمیدم دارم چیکار  عصبانیجیغ جیغ میکرد ...اینقدر 

هر طرف میکشیدم موهاش و گرفته بودم و محکم به  میکنم فقط

 ... م می اومدمیرفت طرفیو اونم خم شده بود و هر 

ه ک ییتو تی،دها تیدهامیگی تحفه عملی زباله خشکی به من -

 ... تیگاو ،بز خود یه جا سالم نذاشت واسه خودت ...بیشعور

 ... بدبخت تجزیه نشده

از صدای جیغ جیغش همه دورمون جمع شده بودن و شینا و 

...واقعا وقت  کنندور من و تنمیکردن نمیتونسمهتاب هرکاری 

ه و نمیتونست حریفم بش کسی میشدم یه دیوانه میشدم که عصبانی

.... با اینکه قدش از من افتاده بود غلط کردنبه  دختره علنا الحا

دم که ه شکشید بلندتر بود ولی حریفم نمیشد ...یه دفعه به عقب
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 ییصدابره بعد  باال ه شد طرفم و باعث شد جیغشکشید دخترم

 "که توگوشم نشست " اروم باش ...اروم باش

م دمیزهم عقب رفت اما من نفس نفس  دخترهدستام و بازکردم و 

اونم با کینه داشت نگام  میکردم که دخترهو هنوز با خشم نگاه 

ه شدم عقب اما کشید میکرد میخواستم دوباره به سمتش برم که

باز میشه و داخل  قی...در اتابود  دخترهمن رو  یننگاه خشمگ

  می ریم

ارزش این همه  چیزیهیچ  زنه یاروم باش ، قلبت داره تند م-

 ... خوب دخترخشم و ناراحت رو نمیتونه داشته باشه 

میارم و با دیدن ماهور نفسم حبس  باال ورنگاه بهت زدم 

 داره اما اخم هم نیمیشه...نگاهش رنگ مهربو

یزه و میخوام عقب برم که مانع رمیداره و عجیب یهو دلم هری 

 ...بعد بشیمیشه و اروم میگه :بزار یکم اروم 

که برای  شیونم و اراممی ماز خدا خواسته کمی دیگه انجا 

 که با میگیرهوجودم و  سراسرخودمم عجیب بود 

از ماهور جدا میشم و ماهور هم  سریعتقه ای که به در میخوره 

ه به ک میشه با دیدن شینا باز کالفه دست به گردنش میکشه و در

 ... و بغلم میکنه زنه یسمتم میاد یه دفعه زیرگریه م

در این  یعنیبیا من دعوا کردم حرص خوردم اون گریه میکنه ، 
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 حد وحشیم و خودم نمیدونستم ...اما

 ... کرد توهینبد دست رو نقطه ضعفم گذاشت و بهم  دختره

لیوان اب رو که اورده بود به خورد خودش دادم که کمی اروم 

شینا خانوم شما :که ماهور میگه بیرونشد و میخواستم بریم 

 ... بری ولی من با خواهرتون کار دارم میتونی

و ماهور اشاره میکنه که  میره بیرونمیکشه و  باال نیشینا بی

 کنارش بشینم و منم حرف گوش کن میشینم و

نی گیم و حس سنمینداززیر سر  ترین شکل ممکنبا مظلوم 

 ... نگاهش و احساس میکنم

واسه این عمل  یحماهور باتن صدای جدیش میگه:چه توضی

 ناشایستتون دارین ؟

میارم و میگم :به جون  باال میارم و دستم و باال سر مظلومانه

 شحتجزیه ناپذیرشه ف خود تقصیرمامان نرگس و مامان رعنام 

 ... مکشید شدم و موهاش و عصبانیداد منم 

ج ک یرفته نگاه دست و صورتم میکنه و انحنا باال با ابروهای

جلوش و  بیهر ترتی شده گوشه لباش نامحسوس معلومه و به

 ! رفتاری نداشت ین،شما حق چن یو میگه :هرچ میگیره

 ... خودشه تقصیراخم میکنم و تخس میگم :

و اینبار محکم و استوار  میرهمیکشه و میدونه تو گوشم ن فیپو
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نمیگذرم ، اگر  یراحت میگه : خوب گوش کن چون دیگه به این

 ... میشی هیبتکرار بشه تن چیزیهمچین یکبار دیگه 

 ... خیال میگم :فوقش اخراجم ولی تن به زور نمیدم یب

ولی  میشیبهش و میگه :اخراج ن می زنمکه زل  میرهچشم غره 

 کارتسرپاشو برو  ماالن... دانی...حال دیگه خود  میشی هیبتن

 ... میبکه کلی عق

نکبتم  دخترهم کرد و خوبه داد و بیداد نکرد ...بیرونرسما 

 .... نمیدونم کجا غیبش زد

 (ماهور)

در نوع خودش یه اعجوبه بود و اصال به اون قیافش دختر این 

 باشه و شینمیادکه این همه بخواد وح

بدبخت رو به رو بشه و از خجالتش در بیاد ...  اونجور با نادیا

یادم میادکه بهش میگم ...و با تاسف تکون میدمسر  میخندم و

ه و نگام میکن یی؟ با پروبشی هیبچرا این کارو کردی وباید تن

میشم ...میخندم به خاطر یاداوری صورت  میگه ،فوقش اخراج

 ... و حق به جانبش حرصی

د در باز میشه و نادیا داخل میشه که تقه ای به در میخوره و بع

و به شانا میدم که  با دیدن صورت و تیپ و هیکلش کال حق

 ... رو ناکارکنه دخترهبشه و بخواد  جریاونجور 
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وصورت عملیش جلوم میشینه و قیافه ناراحت سر  نادیا با اون

کیه؟نمیخوای اخراجش  دخترهو میگه: این  میگیرهبه خودش 

 !چیکارکرد بامن؟ ببین؟کنین

جواب کردن و واال اخم میکنم ،خودشم میدونه اصال اهل س

 جواب پس دادن نیستم ،پس این گفتنش

حرصم رو دوبرابر میکنه و خودش متوجه میشه و حساب کار 

 دازه ،میندستش میاد و نگاهش و زیر 

 اینجا چیکار داری؟-

که اون نادیا ناراحت میگه:خب معلومه دیگه اومدم تو رو ببینم 

 ... م درد میکنهسر پرید بهم که همههمچین  شیوح دختره

ای کاش دوباره شانا می اومد و ایندفعه از اتاقم پرتش میکرد 

جا این االنخودم میخورد شک نداشتم یژ ...واگر به پرستبیرون

 ... نبود

ادت که ی باشیبا جدیت میگم:فکر نکنم واسه دیدنم دلیلی داشته 

 ! نرفته

میشن ولی پرو پرو میگه :این نظر تو  غمگیناش یه لحظه چش

 ... بود نه من، من نمیتونم فراموشت کنم

میشم و بهش گفته بودم اگه با من بودن واست مهمه نی عصبا

راهی رو رفت که  ولی اون بشینباید از خط قرمزای من رد 
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 ! توش نداشتم وحال اومده و مدعیه که من نخواستمش جاییمن 

 ... بری میتونیاگه حرف مهمی نداری -

برخوردی رو ازم نداشته ...این همچین ناباور نگام میکنه ،توقع 

 لوس تر از این حرفهاست که بخواددختر 

قوی باشه که حال با یه  بگیره می کنماینقدر محکم باشه و تص

 ... جمله من اشکش دم مشکش نباشه

 ... کنینخورد و بنادیا :ماهور اصال ازت توقع نداشتم این بر

 ... شلوغه که حوصله اراجیف تو رو ندارمسر  امروز اینقدر-

یکدفعه بلند میشه با اون صدای تو دماغیش میگه :من اراجیف 

دی دنبالت میز فیحر ردم تا هرمی مکه برات  نیمیگم اره ...م

میومدم و اونجوری که تو میخواست میشدم ،حال منو نمیخوای 

 .. .کنی  وزا رو راحت فراموشر اون میتونی...تو ن

چشمانم و میبندم و از این حرفهای نامربوطش خشمم فوران 

 و رو به می زنمو دور میزمیکنه و بلند میشم و 

رویش وایمیستم و تند میگم : تو به حرفم بودی ؟اونجوری که 

 ؟اره؟اخه تو بایمن میخواستم تو میگشت

 و شکل تو محلسر فکر کردی پاشدی با این قیافه و  یخودت چ

من گفتم برو ...ی و بری رو اعصابمبرکار من که ابروم و ب

من گفتم به  کن ،من گفتم برو خارج ، یخودت و این ریخت
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 ....خواستگارت جواب مثبت بده

 ... که حال پاشدی اومدی اینجا تو چه کاریت به حرف من بود

که دیگرون دور  چیزیو ادامه میدم :فکرکردی  می کنمنزدیکی 

 ... دازن من برمیدارمنمی

میشه و مثل انبار باروت میاد خودش و خالص کنه که در  سرخ

 باز میشه و شانا با پرونده ای تو دستش

وارد میشه و با نگاه طلبکارانه ای اول به نادیا بعد به من نگاه 

 میکنه، میاد جلو و پرونده رو میده و میخواد

 رم که نادیاب میزبره که مانع میشم و میخوام به طرف 

و : پس بگ زنهه شده باشد داد م کشید مثل نارنجکی که ضامنش

که من به چشمت  هستی تی،نگو با این دها می کنیچرا منو رد 

 ...داره که من ینمیام ،اما میخوام بدونم اون چ

 اینبار و میرهی که از کمان در رفته سمت نادیا رشانا مثل تی

ده بحسی ف :یه بار دیگهو با حرص میگه  زنه یسیلی محکمی م

 ... جا چالت میکنم همینچجور  ببین

و میکشه و  میرهنادیا میاد بزنه که شانا دوباره موهاش و نشونه 

 ... ایندفعه لگدی هم نثارش میکنه

کن تا من دهنت وگل بگیم فسیل تجزیه ناپذیر  شانا: حال زر زر

 ... جادوگر کننریختت  یبسر  عملی ....خاک تو
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 و خودم می کنمبا جیغای نادیا تازه به خود میام و به سمت شانا 

کنم که نمیشه ، تا اون  مو میخوام جداشونمیندازو وسطشون 

 ... نیفتاده بودمگیر سن و سال تو اونجور موقعیت 

رو بلند و محکم  اسمش سریعاز اون دوتا گربه شی حرص نا با

دستش و شل میکنه و منم از فرصت استفاده میکنم  می زنمصدا 

قرمز و حرص زده به نادیا نی چشمابا ... و به عقب میکشونمش

 نگاه میکنه میگه :حیف..حیف که دستم و بسته وگرنه فکت و

 ... ونممیمیاوردم  پایین

که بازم با کولی بازی خودش و روی صندلی انداخت  ییو نادیا

 ... و اشکاش روان شدن

،ازت شکایت  می کنیدست رو من بلند  تیدها دخترهیا:ناد

 ... دازمت زندانمینمیکنم ،

 !!! در لحظه چقدر میتونه متفاوت باشه یعنی

د و نگاه وحشیش هنوز به روبه میزشانا از حرص نفس نفس 

رو بود که نادیا با اه و ناله میگه :اره دیگه، نادیا دیگه کهنه شد 

 .... میشه دل ازار،نو که اومد به بازار کهنه 

دیگه زیادی داشت شورش و در میاورد و اون لحظه نمیدونم 

سر  که از نیککم  رو شد که خودمم نفهمیدم و فقط محض یچ

ه !به تو چه؟ نه مچیه اره اصال دوست میدونیرفعش کنم گفتم : 
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 ... هیچ کس دیگه ای ربطی نداره به تو نه به

مشکی رنگ شانا که  بعدم در مقابل چشمان زل زدم تو چشمای

که از تعجب گرد شده بود ....انقدر تو  قرمز با ان رگه های

 عمق چشاش فرو رفته بودم و مبهوت ان رنگ و حالت چشما

کالفه بودم و از خوددار ...بودم که با صدای در به خودم اومدم 

 نبودنم

 یموهام میکشم که شانا با حالت بامزه دست رو لپش م دست تو

 منو میکشه ،مامان رعنا بفهمه مسر :وای خاک بهمیگه  و ذاره

ونم و کاری که انجام می مو من  میره بیروناز اتاق  سریعبعدم 

 .....دادم و خودم توش مونده بودم

 (شانا)

کاری که باهام کرد فکر میکنم  ارم رو لپامو به یادمیزدست 

شده بودم ....از اون  خاصی...همه بدنم گرگرفته بود و یه جور 

که نمیدونم چیه ولی تجربه کرده بودم ...اصال  خاصیای زچی

نگفتم حال فکر میکنه از خدام بود ... حداقل ی هیچچرامن بهش 

 ...بودبهتر موهای اونم میکشیدم یا دوتا فحشش میدادم 

 !ه ،حرفیه؟ممیگه دوستبرداشته 

شوهری تو هم خوشکل ،  یتو این دوره زمونه ب حرفینه چه 

 !میکنم ...واال پولدار فقط اخالق نداری که اونم تحمل
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تکون دست شینا به خودم میام و  نمیدونم چقدر تو فکرم که با

 : ضش که بلند شده بودترصدای مع

نمیدونم  ،یهیچ؟دوساعته دارم صدات میکنم اما جاییمعلومه ک-

 ... توپرتو هی حواست و پرت کرده که رفت یدوباره چ

   !...ت پرت کرده ،حواسم و اون رییس« 

 شانا حواست کجاست؟ بمیریصدای جیغش بلند میشه :

 !هان؟-

هان و زهرمار ! خوبه گفتم برو یه پوشه بهش  هان و مرگ!-

 ! داره ییهوا بهسرنمیدونم یه پوشه دادن اینقدر واال بده ،

 یول کن نیست افتیمیاه ول کن تو هم که رو دور نق زدن که -

 ،اره دادم دیگه اینقدر ور ور کردن بغل گوش

 !!!من نمیخواد ،اه

پیش پارسا تو هم  مرمی م بدهکار شدم ...اصال زنه بیا یه چی-

 ... که بودی جاییبرو همون

تو فکر و خیال  مرمی میشم و  زمیناین بره من دیگه پهن »

 « تا اسم بچمونم رفتم االن...به جان خودم 

 یارم و میگم : ابجمیزیگیم و خنده مسخره ایم تنگش جلوش و م

 جونم من غلط کردم بیا پیشم که کاری

رفته ...ماشاهللا اینقدر از صبح تا شب ور سر  ندارم و حوصلم
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ندارم ... اصال هم  دل پارسا جونت که باورم شده دیگه خواهر

 ! خواهر دارم نگو یه دونه

مظلوم نگاهش میکنم که به خودم میدم و ضی بعدم یه حالت بغ

 اخماش باز میشه و از اون حالت تدافعی

میاد و با لبخند و نم اشکی تو چشاش یه دفعه بغلم میکنه  بیرون

تو همیشه جات تو  ...و میگه: خواهرکوچولوی ناز نازی من

 ... قلب منه

لب برمیچینم : دروغ نگو تو دیگه منو فراموش کردی و شیش 

 ...ارسا جونتدونگ قلبتو زدی به نام پ

 ! داره یینیشش باز میشه : خب هرگلی یه بو

 ! م :نه دیگه یا جای منه یا اون زی زی جونترفاصله میگی

 ... پرو نشو دیگه-

اصال نخواستم برو ور دل همون زی زیت بزار منم به کارم -

 ....برسم

نادیای سر  بله دیگه شما معلومه با اون بروسلی بازی که-

که  ییاینقدر پرو شلوغه ،هنوزم سرت بدبخت اوردی چقدر

 ... ی فحشم میدیرگاردم میگی

تو دهنش در میومد  یاشتم هرچمیزاخم میکنم: نه انتظار داشت 

کنم ،نه جونم همون کاری  نثار خودم و ننه بابام کنه منم سکوت
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 ... که کردم حقشه

 !خوبه ماهور باهات کاری نداشته؟-

امده بود منم در جوابش برمیگردیم سمت مهتاب که کنارمون 

 بخواد بگه؟ یمیگم: مثال چ

 ... هبرانگیزنگفته خودش خیلی شوک  یهیچکه  همیننمیدونم -

ی نکار نداشته باش ،فرها نیشبرانگمهتاب جونم شما به شوک -

 ! موندی شوهر یرو دریاب که هالک شد توهم ب

 م که مهتابرپشت شینا جا میگی می کنممیاد جلو که منو بزنه 

 میرفتم رگی باحرص میگه : اخرش که مونهمی وقت ناکام 

 !یررو داری که پشتش پناه بگی کی،اون موقع ببینم 

 محمدی و اقای (یشینا میخنده که همزمان اقا صفدر)ابدارچ

خودمون جمع و جور  )مدیریت بخش مالی( رو میبینیم که یکم

 میرناق رییس میکنیم و بعد یه سالم و مجوز ورود به سمت ات

صفدر با لبخند بهم نگاه میکرد ....البته من جا  و نمیدونم چرا اقا

 بود ،نمیدونم بعدا عجیبیشما وای نگاش یه جور دختر

 .... ازش که انشاهللا سوتفاهم نشه واسه حاج خانومش می ترسم

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

شینا نشسته و داره واسه مامان رعنا و نرگس قضیه امروز و با 

که اژدها وارد  اونجاییاب و تاب تعریف میکنه مخصوصا 
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میشه و مامان نرگس کیف کرده و یه ناز شصتیم بهم میبنده و 

 .... مصنوعیش دلم و برده نیش بازش با اون دندونای

مادر ر شیمیاد و میگه :ماشاهللا رویی مامان نرگس چشم و اب

 ... حاللت باشه ، رو سفیدم کردی

جونم جنگ که نرفتم با دشمن بجنگم،یه پشه بود دکش  نرگس-

 ... کردم

غیض نگام میکنه و بعد روبه مادر شوهر  مامان رعنا با

 قصه شمارگرانقدرش میگه : مامان جان این نزده می

دیگه شاخ تو جیبش نکن ...خدا میدونه چقدر ابروی منو بابات و 

 ... بردی پیش ماهور خان

 یاینکه میگن خدا هیچ خونه ای رو ب یعنی،  مونهمی دهنم باز 

 !!! هست بالتره بال ینن به مادر من که از هرچمیزبال نکنه 

یه واسه خودش رشی دخترممیکشه و میگه :  شیای رشمامان اخ

 باشینمیخواد اینجا  در حق خانوادش دفاع کرده ...شما پاشو

 ... یبرو پیش شوهرت ،موندم چرا تاحال تنهاش گذاشت

متعجب به ننمون نگاه میکنیم که مامان پشت چشمی نازک میکنه 

شوهرن ...مادر ماهم  اینا نمونه عروس و مادر یعنی، میرهو 

 ... انگار دنبال بهونه بود تا بره ور دل شوورش

 نهزکه با پارسا جونش حرف ب میرهتلفن شینام زنگ میخوره و 
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دارم میوه میخورم که مامان نرگس صدام میکنه برم پیشش : ای 

 ،یه واسه خودش، ماشاهللارشی گلم برم کهدختری باال و قربون قد

 ... دخترمگل  بیا پیش خودم ...بیا

با دهن باز نگاش میکنم که این حرفا از این بعیده ...به جان 

 ... خودم باهام کار داره

ه جا باز میکنه واسم و بعدم موبایلش کنارش میشینم و ک می کنم

 و در میاره و بعداز باز کردن اثرانگشتش تو

و میگه : این و  میگیرهو گوشیش و سمتم  میرهقسمت پیاماش 

 ،وای به حالتمیگی و به من  می کنیترجمه 

 ... نوشته ...خودم از وسط دونیمت میکنم یی چگب کسی به

ناز و قربونش نه به این  چشام از این درشت تر نمیشه نه به اون

 ... تهدیدش

نگاه گوشیش میکنم و با دیدن اینکه نوشته شما یک تماس از 

 دست رفته از این شماره دارید ، نگاه ننم

به دهن من زل زده و منم از عمد  کافیمیکنم که با دقت و موش

 حالت متعجت به خودم میگیم و بعدم

نگام میکنه و نی دازم که با پریشونمیزیر سر  ناراحت میشم و

 شده ؟ یمیگه :چ

 فقط نوشته هیچازکنارش اروم بلند میشم و با همون حال میگم : 
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 ... فالن شماره یک تماس از دست رفته دارید از

 ، می کنمبعد بدون اینکه متوجه بشه اروم اروم به سمت پله ها 

 میکنه به شروعبعدم که یه دفعه ذهنش 

بیاد من زودتر فلنگو میبندم و پردازش منظور من بلند میشه ،که 

 ..... می کنم باال از پله ها

 !!! میبما در نوع خودمون کمیا یعنی

که جناب رییس تو تنم کردن شو بچه  ییخره بعد از حرصهاباال

 هم برگزار شد و زیر سایه سرطانیهای 

 ... برادران میثاقیان همه کارها بدون چون و چرا انجام میشد

 گفتم واسم یه خودروی ملی بخرین ،به جان شینا اگه می

می ماموت  از این نیست موگرنه خودم که غم میخریدن ...

 !ترسم

بچه ها با مدل راه رفتنشون که مثل مدلهای معروف کت واک 

که به دست شینا و مهتاب و ماهور  ییمیکردن ، با اون لباسها

 ...طرح زده شده بود ، انقدر در تنشان بامزه بود که لبخند زدم

 ... خدایا حواست هست اینا خیلی کوچیکن واسه مردن

بریزه رو  میرفتدست زیر چشام میکشم و اشکی که داشت 

 پاک کردم ...پشت صحنه بودم و تا میتونستم

از دیدرس جناب رییس دور میشدم ، اخه ازش خجالت میکشیدم 
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 ... و دست خودمم نبود

 نرفتبا قرارگ داشتم کارهامو یاداوری میکردم که یادم بمونه...

 م و نگاشرو سمتش میگیسر  فردی کنارم

 یارسمیکنم که جناب هاردی جان را رؤیت میکنم که با لبخندی ب

 که عمیق و لپای تپلی قرمزنگاهم میکند

 یگیرهمم و خندم میرفتیاد شعر" تپولویم تپولو صورتم مثل هلو" 

 !کردنمم واقعا سخته کنترل، حال میخوام بخندم نمیتونم و

یه بار دیگه شخصا میخواستم ازتون تشکر کنم چون واقعا اگه -

 ... به همکاری کرداب جرو متهرانی شما نبودین نمیشد اقای 

، انقدر متشخص عنوان میرهبا تعجب نگاهش میکنم وخندم یادم 

لطف و محبت دچار خجالت  میکنه که یه لحظه از وجود این هم

ی با تمام خودداریم زدگ میشم و میخوام حرف بزنم نمیتونم ول

و میگم:شما لطف دارین جناب ، اینکه  می زنمنی مهربا لبخند

 کاری باشه واسه خوشحالی این فرشته ها... به من

 ... واقعا احساس خوب دست میده که نمیتونم وصف کنم

با احساس و خون گرمی هست ، میدونمم پدرت بهت دختر -

 ... افتخار میکنه

م و با تشکری که میکنم ازم دور میشه نگاه قدرشناسانه ای میکن

 ...دارم به رفتنش نگاه میکنم که با میرهو 
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نامم از زبان ماهور به سمتش بر میگردم که بهم اشاره  شنیدن

 ... میکنه برم طرفش

و به من نگاه میکنه  میگیرهکنارش که میسم نگاهش و از صحنه 

سم ترداشتم در دس باهات کار بو میگه: از صبح تا حال هرچ

 ... نبودی

...دیگه زیادی خودم و چینه تو رو خدا بیام در جوارت که 

 !!!کنینن گرفتم ، شماها توجه باال دست

 ... من که پیشتونم ،هرموقع هم بهم احتیاج دارین اومدم-

وقت حساب پس دادن نیست به موقعش در  االناخم میکنه: 

 نیم ولیمیزمورد این فرارای تو هم حرف 

ی تا چند دقیقه دیگه گب ی وگری پیش مسئول هماهنباید ب االن

 ...اماده باشه که من و مدل اصلی باهم بریم

ه و با حرص میگه: میندازبهم  پایینتا  باال بعدم نگاهی از

 زمیناسمون به  نمیدونم اگه قد مانتو و شلوارت بلندتر باشه

 !میاد؟

چشمش به شو وضع منه ، منم اخم گیر واگیر حال تو این ها

 نمیاد زمینمیکنم و جواب میدم: اسمون به 

 !ولی نمیدونم چرا این مانتوهای من خاره تو چشمای شما ؟

رو نداشت ...حقته...تو اگه زیادی سنگینی جمله همچین توقع 
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 چشاش دارهنی فرها که بار و بگیی تجی خو برو جلو ابربگی

 نیست م، اون یکی ابجیتم معلوواال بدبخت و قورت میده ... 

 ... میگیرهمنو  چشه راه به راه پاچه

 و بهم میدوزه: فعال برو با مسئولنگاه جدی و عصبیش 

 هم گپ و ی حرف بزن تا بعد در مورد این خار چشمگهماهن

 ... گفت میکنیم

 می کنمفلنگ و میبندم و  سریعخشمش شامل حالم میشه و منم 

و حساسیت های ماهور و گروه ریزی  طبق برنامه چیزهمه 

 برگزاری عالی پیش رفت و شاید میشه گفت

راضی بود که برگزار میشد و همه  یین شوهابهترییکی از 

 نیست معلو که ییبودن و در کنار همه اینها خوشحالی بچه ها

فردا بینمون باشن یا نه اما مطمئنم که یاد و خاطره اش در ذهن 

 .... مونهمی همه 

******* 

 رو که بهت دادم تایپ کردی ؟ ییگه هابر-

گذاشتم داخل پرونده قرمز ولی ببخشید یه  نیبله جناب تهرا-

 !سوال؟

ماهور نگاه جدی میکنه و من با تموم خودداریم ولی نتونستم 

نم برگه میگم ولی فکر ک که جلو فضولیم و بگیم وگفتم: ببخشید
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دیگه ای بود ولی من تایپ  چیزکه دادین واسه تایپ ، مال یی ها

 ... کردم

میکشه و یه قدم جلو میاد و میگه: میدونم و برگه ها هم  فیپو

بخواد تو کارهای  به سن شمادختر درسته منتها خیلی بده یه 

 ... در بیاره چیزیاز سر  رئیسش مدام دخالت کنه تا

کال با این حرفش پشمام ریخت و دهنم و بست ، هرجوری اومدم 

 نداشتم که بگم و یهیچدم جوابش ب

میاره و میگه:  باال اجبارا اومدم رفع و رجوع کنم که دستش و

 ... بری میتونی، شماهم  مرمی من دارم 

که من و تو خماری سری  وفرصت نداد و رفت و الهی کور

 ...اون دوتا برگه گذاشت که اسمت روش نوشته بود

دایناسور جان، اشکال نداره فعالکه دور دور شمابود جناب 

 ... خجالتت دربیام هم هست که نوبت منم بشه و از ییفردا

شده که من نبودم تو هم یه  یمن نمیدونم این چند روزه چ-

 .... !خواهرتم دوست که نه ی، ناسالمت یاز من نگرفتغیر سرا

سرکار  یتوکه همش این ور و اونور بودی ، خدا رو شکر رفت-

کردم که  یچشم راهی ...مگه هرچو کار کردن تو رو هم دیدیم 

 یه پنج دقیقه بیای پیشم اومدی ؟

 کافی بدی ...به قدرگیر تو دیگه نخواه که چپ و راست بهم -
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م اورد که دیگه سر مافات میکنه ، کاری جبرانداداشت هست 

ای نظر ندم ...به خدا پوست انداختم از بس که  زمینهدر هیچ 

 ... کردمن و اذیتم  وند وشک طرفیمنو هر 

ی و گب یحقت بوده ...ولی اینکه بخوای هرچ البدخب توهم...-

 ...قابل قبول نیست بخوای دلیل بیاری واسه کم محلیات اصال

شدم:به جهنم من خر و بگو اومدم از  عصبانیاین دفعه دیگه 

کجا ش به کدوم سر نیست ممیکنم ....معلو ییخانم دارم دلجو

 برداشته که قابل قبول نیستمشغول بوده حال واسه من تریپ 

،  میگه : خب حاال ییبلند میشم که دنبالم میاد و به قصد دلجو

 ! چه زودم بهش برمیخوره

نه دیگه لیاقت نداری باهات مهربون حرف بزنم حتما باید -

 ....  کنینپاچت و بگیم تا مثل ادم رفتار

کالس میشیم و از شانس خوبم امروز درس رو بلدم چون  وارد

که بیکارم حداقل  حاال و دیدمسر  خواب زده بود به ییشب بکه د

 بگذریم وبا بیامدادهای غیخبر یه نگاهی به جزوم بندازم و از

 افرازی امتحان بدمسر

ه ه و بگردو انگشتش و سمت چشمم نگی محترمی رتا استاد امی

غیبت جلسه پیش باشه که  جبرانچشمام نگات میکنم و هم  من با

 .... نبودم
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 یرهم نیشمی سمت گاستاد بزرگ وارد میشن با ژست قشن جناب

 ... میشه هکشید ا هم باهاشدخترکه نگاه شیفته 

 ... شان کندسر خاک تو

 .... اخمهای مهسا هم از بدو ورود استاد توهم رفته بود

با  کننا عالوه بر نگاههای شیفته ای که پرتاب میدختر

 رفتنحرفهاشون هم سعی دارن استاد رو از امتحان گ

ولی استاد در کمال خونسردی بدجنسانه خنده ای  کننمنصرف 

 ...امتحان رفتنواسه گ بشینمیکنه : اماده 

بعدم از صندلیشون بلند میشن و برگه ها رو پخش میکنه و بچه 

 ...اویزون مشغول میشن ییها هم با لبا

رو بلد بودم و خدا رو شکر داشتم واال به لطف درس خواندنم س

 باالسر میکنم و  وشتم که حضور استاد رو کنارم حسمیرن

 !اورده و با تعجب نگاش میکنم:مشکلی پیش اومده استاد؟

و قامت خم شدش کنار من که در  با لبخندی که گوشه لباشه

 بریخ بیامدادهای غی رس نگامه،میگه: مثل اینکه امروز ازرتی

 !ارین ؟میزین سنگ تموم نیست و دار

ه.......یه طوریش هم هست نه به اون میندازداره تیکه  ببین

که مثل ادم  االنبه  های من نه بتقلسر  نیشمنگاههای تهدید ا

 ......!نشستم دارم امتحان میدم خودش تیکه بارم میکنه
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میگم: ببخشید استاد من همیشه درسهام و  یجوابحاضر  با

 ... میخونم

 یبوری میخنده:بله میدونم فقط نمیدونم این امدادهای غی استاد یه

 !به شما منتقل میشه ؟تهرانی چرا همیشه از سمت خانوم 

 م اجازه بدین بنویسماالندقیقا استاد چون موج مثبت میده ....اگه -

مجبورم دوباره سیگنال  هست خوبه و اگه بره که موج مثبته تا

 ... می دونینبدم ...البته هرطور صالح 

ش و تکون میده : سرجمع میشن و  میبجواحاضرابروهاش از 

 ... بنویس و زود برگت و بده

 ... کار و انجام میدادم همینمنم دقیقا داشتم -

ه و مینداز به انتها یزیو سمت بچه ها نگاه ت میرهیه چشم غره 

 شسرداره  جرات کی و کنن بیزوم میشه روی انها تا مبادا تقل

 .... اینطور مواظبهکنه وقت باال و

م برگ می کنماخرین سوالمم جواب میدم و وسایلمم جمع میکنم و 

 ... و جلب میکنه و تحویل بدم که صدای بلند استاد توجهم

 ؟ نیحواستون کجاست خانوم تهرا-

ه میشه که با تعجب به استاد نگاه میکنه و کشید نگام به مهسا

 ... می نویسممیگه :من که دارم 

 ... محسوب میشه نوشتنیتون جزو سرحرف زدنتون با پشت -
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استاد ، بنده فقط خواستم یه خودکار بهم  رنخی :مهسا اخم میکنه

 ... بده

 !من دروغ میگم ؟ یعنی ه:مینداز باال استاد ابرو

 استادتشری میکنه که حرف بزنه که با  باال بهار اسدی دست

 ... میگیره خشک میشه بدبخت و از همونجا خفه خون

استاد : کار به دروغ و راست شما ندارم ولی اینکه با پشت 

 سراذیتم میکنه اونم بزنین ی بخواین حرف سر

م و از امتحان رکه برگتون بگی می کنینکالس من و مجبورم 

 ... محرومتون کنم

مهسا باچهره برافروخته ای بلند میشه و با حرص برگشو پاره 

 یالتون راحتمیکنه و میگه : حال دیگه خ

 ... انجام بدین من کردمتن کاری که شما خواست

که از شدت عصبانیت  استاد هاج و واج داشت نگاه مهسا میکرد

حالت خارج میشه و با  شده بود ، کم کم از اونسرخ  صورتش

و ر خیوگستا  یادب یکار شما نهایت بتهرانی اخم میگه :خانوم 

کال  شما رو از کالس محروم کنم یا االن همین داره و منم میتونم

 ... حذفتون کنم

میاره: جناب استاد  باال سر مهسا با همان جدیت به سمت استاد

می کار ممکن رو  نبهتری کنینی شما اگر من رو حذف رامی
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 .... از این باشه خودم اقدام میکنم ر...چون غیکنین

 همیر بیرونون من و بقیه از کالس ربعدم در مقابل نگاههای حی

مهسا رفت نگاش  که زمانینمیگه و فقط تا  هیچکه استاد 

 ....کرد

جرات نطق کردن نداره و با  کسی که هیباونقدرکالفه و عص

 یحرص مشهودی میگه :بسه دیگه هرچ

، برگه ها برای خودتون باشه از اولم قصدم امتحان  یننوشت

 ... درس بدم م درست بنشینید میخواماالننبود ... رفتنگ

افتاده بود که مهسا بهش برخورد و این  اتفاقینمیدونم چه 

 استاد هم اون برخورد رو کرد ولی حرکت رو زد و

 بالمصتا اخر ساعت نشستم و فقط گوش دادم و جزوه نشستم ، 

وشتم همه کلمه ها تو هم نمی از بس که تند تند میگفت و منم تند

 .... گره خورده بودن

چرا ؟... معلومه دیگه  نوشتن سیشاند از ازل ناف من و با ب

 دیشب اینقدر از خوابم زدم که درس بخونم و

رو طی کنم و با کار استاد از  قیافراز بشم و پله های ترسر

 .. زمینبا مخ خوردم  همون پله گوله شدم و

ی رو زیر اب کنم و زامی استادسر  ه تایزاما این واسم شده انگ

 مرانتقام خودم و مهسا رو بگی
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نظرتون منم حرکت مهسا بیام جایزه یا نه ؟!...ولی فکر کنم به 

 .... خوش اومدی بعدم میگه :هری ، زنه یاستاد یه تیپا م

اومدم و به طرف  بیرون سریعبه محض تموم شدن کالس ، 

 بوفه رفتم که مهسا رو دیدم ، تنها نشسته و

که  به لیوان خالی چای زل زده بود ، متوجه حضورم نشده بود

 میخوره و بهم نینشستنم کنارش تکوبا 

نگاه میکنه که با دیدن نگاه بارونیش مات و مبهوت نگاش میکنم 

م زیرگریه ... دست زنه یم ه ومیندازکه یکدفعه خودش و تو بغلم 

 االب و نیلوفرمسیمین و دورش حلقه میکنم و در اغوشم میگیم ...

 ... نگاهمون میکردن نینگرا مون میان باسر

 !شد یکدفعه ؟این چش -

 !مهسا جان چرا برگت و پاره کردی ؟-

نگفتم و  هیچتا بدونم چش شده ولی  مردممی خودمم داشتم 

 یگذاشتم تا خودش و خوب خالی کنه ، حت

موقع برگشت هم من پشت فرمون نشستم و مهسا ساکت تو 

 مشکوک یخودش فرو رفته بود و حساب

ا ت می کنمد، دلم طاقت نیاورد و نزدیک پارک کنار خونمون میز

 .... اونجا به حرفش بیارم

 شده؟ یخب حال تعریف کن ببینم چ-
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، یکی پس گردنش زنهمیکشه و حالمو بهم م باال مهسا دماغشو

 ! ،برمنیک واسم تعریف ینف ینف:اگه قراره هی با  می زنم

 یه :نمیدونم چحالت زاری میگ ش و تکون میده و باسرمهسا 

 .... پاره کردم شدم و جو گرفتم و برگم و عصبانیشد یهو 

نشده هیچ علنا گیر که جو کنن سرت خاک دوعالم فرق یعنی

 .....پاچه استاد بدبخت وگرفت و رفت

باچشمای گرد و دهن باز نگاش میکنم که کم کم عصبانیت هم 

 بهش اضافه میشه و از روی نیمکت بلند

من دنیا رو گشتم  یعنیمیشم و رو به روش وایمیستم و میگم : 

 ،گشتم از توش یه نوبرو جدا کردم و شده

م م ، خانومیرفتم من دارم از ترس و ناراحتیش پس االنرفیقم ...

 شدم !....بهگیر برگشته به من میگه جو

 !!!خدا که نوبری مهسا

م اما رو مهسا مظلوم نگام میکنه که کمی از موضعم کوتاه میا

 طور اخمو نگاهش میکنم کههمینم و میندازن

ه و میگه: تو رو خدا اینجور نگام نکن ،شدی مینداز پایینش 

 زنششسرکه  روباه مکار تو پینوکیو عین

ر گیمن بود ،مقصر خودش بود که  تقصیرمیکرد ...بعدم مگه 

 شدم و خون جلو چشام و عصبانیداد منم 
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 .... گرفت و اونجورگفتم

دی تو گوشش کار میزکمش بود میومدی یکی هم  ایناخب -

 ... خوشکلت و کامل میکردی

سونه و میگه :اره اینم رمتفکر میشه و اسکلی رو به نهایت می

 ....اخراجم میکردن میشد ولی شانا! ایندفعه دیگه از دانشگاه

خدایا خودت بیا منو از اینجا بردارو بزار جای دیگه ... اخه این 

 ....!تو دامن من ؟ یچیه انداخت

د و بای فیشم حذاالن: اخه دیوانه می زنماز بس که عصبانیم داد 

 تا ترم دیگه این درسو برداری که ایا ارائه

و عر  بشینم بشه یا نه؟....بعدم این درس پیش نیازه ....حاال

 .... بزن که زحمات منو هم به باد دادی

 !؟یزحمت مهسا میون گریه با تعجب نگام میکنه و میگه :چه

دست به کمر میشم :دیشب تا صبح درس خوندم و خودم وکشتم 

که جنابعالی کردی استاد هم  کاری که واسه امتحان بلد باشم ...با

باشه پیش خودتون و از اولم  شد و گفت،برگه ها عصبانی

 ....! نبوده قصدش امتحان

رفته نگام میکنه و بعد یه دفعه بلند میشه و اول  باال با ابروهای

 نگام میکنه که به نرمال بودنش شک

ه نیشش باز میش میشم که یهو خیرهمیکنم و تو صورت مبهوتش 
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 ...و منو بغل میکنه

 .....!شد؟نی این چش شد یهو ج

 ؟میشی نیشد یه دفعه ج ی...ولم کن ...چ شده؟خفم کردی یچ-

 .... خونه نهت دیووببرم....واجب شد 

    مهسا ازم جدا میشه و میگه :من تو رو نداشتم چیکار میکردم

 ....یهیچ-

به  می زنمو میکشه که  میگیرهباز میخنده و دو طرف لپام و 

 سیم اخرو از درد هولش میدم عقبو همونطور

 ....الیدم گفتم: گمشو برو دیوونهمی مکه لپمو 

 نماشیو پشت  می ریم بیرونو از پارک  میگیرهمهسا دستم رو 

حالم خوب نیست  میشینه و میگه:امروز میای خونه ما چون من

 ... نیست حرفیو دیگه ام میگی و به خاله رعنا 

 ... مامانم اجازه میده بعد نطق کن ببیناول -

 !؟یینه اینکه توهم به حرف اونا-

که  شده تو من و خونتون دعوت کردی ؟تو یاصال ببینم چ-

 !بودی همش خونه ما چی

واست تعریف  یه: مگه نمیخواستمیندازنگاه مرموزانه ای بهم 

 !....بری خونه میتونیکنم ...البته میل خودته 

نیشم باز میشه: ای بسوزه پدر ادم فضول که هیچ جا جاش نیست 
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 !!! کیه که بده ....اینکه خونتونه ،تو جون بخواه ولی

****** 

و بهش قضیه رو میگم و اونم تا دلیل  می زنمزنگ مامان رعنا 

 قانع کننده ای نیاوردم قبول نکرد که اخر

 .....مهسا اونقدر زبون ریخت که همون اول گفت باشه

بالشتو بغل میگیم و رو به مهسا میگم : این مهتاب حواست بهش 

 !زنه یم هست یکم زیادی شیش و هشت

 نمیدونم ...تو ازکجا فهمیدی؟-

یا با ک ببینچشمشه اونوقت میگه نمیدونم ... بیا خدا سوژه جلو

 .... د میلیونسر تاشدیم ه

 .......یادته که نیعاشق شده ،اونم عاشق فرهات جبیمطمئنم اب-

مهسا یکم نگاه میکنه و میگه: اینوکه میدونم اخه خودم شاهد 

 ...بودم

 ... نبود خاصی برخ :بعدم به تاج تخت لم میده

میکنم که باخودش چند چنده ایا خوشش سرمبهوت نگاه صورت 

 .... من کرده بودفی مخ ؟...چطوری قضیه به این مهمی رو از

 سرت میشم و لگدی به سمتش پرتاب میکنم : خاک بر حرصی

ش و شی می ترسمازت  اونوقت نباید تو بهم بکی ...بعدم دارم که

 .... می کنیچرا مث نفهما نگام  زنه یهشت م
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 ... یادم رفت حاالته براروم میگه: خب چه خ

 ..... بده برخدایا خودت بهم ص

و  ذاره یشتشو زیر دستش روی پاش مباال مهسا هم مث من

 به تعریف میکنه: جلسه قبلی که نبودی شروع

من مجبورشدم خودم برم و از شانس بدم دوباره سعیدی جلو 

 هم یمیشه و اذیتم میکنه ...هرچ بزراهم س

نرفت که نرفت....نزدیک  بهش کم محلی کردم و فحشش دادم

 دانشگاه که شدم جای پارک نبود و اجبارا

رفتم کوچه بغلی که سعیدی هم میاد و مزاحم میشه که استاد 

شانا چقدر  میدونیجداش میکنه ....وای ن می رسهسر ی رامی

 م که استاد منو اونطوری دید ولیکشید خجالت

بچه پرو  دمش گرم اینقدر سعیدی رو زد که دیگه نا نداشت اما

دوست شده اره ...قبال  توهم گفت،که با کثافت رو به استاد

ی هم نامردی نکردو یه مشت زد رعشقش من بودم....استاد امی

ه ک دهنش که همونجا پس افتاد ....بعد هم استاد به طرفم اومد تو

که  جوری نگام کرد بود و عصبانینگاش کردم خیلی  یوقت

و منم برای رفع و رجوع  زهرم رفت ....نگاش خیلی بد بود

 اینکه فکرش راجع بهم خراب

دروغ میگه ...چون باهاش دوست  کنیننشه گفتم: استاد باور
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 ......نشدم اون حرفها رو زد و فکر کرد که ما

م و دیگه نتونستم بقیه حرفم و بزنم ....استاد هم کشید خجالت

 حالت نگاهش ترس داشت و نمیتونستم

واسه من  نیدش گفت: خانوم تهراحالت صورتشو بفهمم که خو

 توضیح ندین چون از شما توضیح

و خانواده رو در  کنینحواستون و جمع  بیشترنخواستم ولی 

 که وقت کنینجریان بزارین ....بعدم عجله 

 .... کالس داره میگذره

 ....ش رفتمسربعد خودش جلو افتاد و منم پشت 

نگاش میکنم و به اینکه شاید عقلشو از دست داده میگم :اونوقت 

 !؟ االنواسه این خوشحالی 

تکون میده و میگه:اره ...مگه کجای دنیا رو دیدی که استادی سر

 ... دانشجوش رو نجات بده

مگه غرق شدی که بیاد نجاتت بده ...خیلی خری مهسا ، باز -

 ....!ویا ؟ر و خوندی که رفت تو فاز نیدیشب چه رما

...مگه من میگم که من و استاد عاشق هم شدیم  تیخر خود-

 خنگول ....خوشحالم واسه این که میتونم

نکرده حذفم نکنه و  ییبرم پیشش یکم گردن کج کنم که خدا

 کالس و بعدم من با اون قزمیتسربرگردم 



 

 

                                              278 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ......بداخالق چیکار دارم

 .....همانا خداوند مهسا را افرید تا روحم شاد شود

اما من باید خوبیه به طرف مهسا میچرخم و میگم: افرین فکر 

ام  هیبداداش جونت تن ...نمیخوای کهسرکار صبح زود پاشم برم 

 .....کپه مرگم وبزارم کنه و بزار

لب برمیچینه وقهر میکنه و پشتش و طرف من میکنه و میخوابه 

 .... میبندم میخوابم ،منم از خدا خواسته میخندم و چشامو

دن نبو تشنکی چشم باز میکنم و دور و اطراف و میبینم و با از

 پارچ اب مهسا رو خوب مستفیض میکنم که

چون خانوم با  می کنمچرا اب نیاورده و خودم اجبارا بلند میشم 

 دهن باز خواب هفت پادشاه و میبینه و

دیگه دلم نمیاد بیدارش کنم ...اروم اروم قدم برمیدارم که ایجاد 

 بیدارنشه کسی ا نشه و خداب نکردهصد

و اب و برمیدارم  می کنمخانه میشم وسمت یخچال پزوارد اش....

 و دیگه اینقدر تشنمه که همون جا بطری رو

و اب میخورم ....اخیش چقدر خنک بود و چسبید  می ریم باال

 که از صدایی....تو فاز خودم بودم که با

 و اب توی حلقم افتاد کهرفت  باال پشتم شنیدم شونه هام از ترس

 ...نگاهمیترسونیو منو  بشیالهی ذلیل 
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 .... میرهیادم  سرفه اممیکنم که با دیدن ماهورخان سر  پشت

 رفهسطور دارم برو بر نگاش میکنم که میاد نزدیکی که با همین

اینبار با تعجب نگاش میکنم که با جدیت  دوباره ای که میکنه

 .... خودم میامداره نگام میکنه و تازه به 

....چشم  می زنموایسادم دارم پسر مردم و دید سر  خاک به

 .....مامان رعنام روشن

 ! فکر نکنم دیگه اب توش مونده باشه-

 ینپایش سرنگاه بطری تو دستم میکنم و بادیدن بطری اب که 

 امیک هاسربود و تموم محتویات اب روی 

م که بگ یوندم چنثار حواس پرتیم میکنم و م یریخته بود لعنت

 پیدا نکردم هیچزیادی ضایع نباشه که 

م و با لبخند احمقانه ای میگم : خب رنگامو از بطری میگی...

 دیگه خواب الود بودم بعدم شما اومدی من

 ... این شد که اینجا رو هم اب برداشت ترسیدم

و دست به سینه نگام میکنه و بعدم اشاره ای  زنه یپوزخندی م

 ... میگه : دقیقا معلومه که خواب الود بودی و به من میکنه

 ...همیندازدم حال تیکه ام میزفهمیده داشتم دیدش  ببین

خب دیگه گویا شما هم تشنتون بود ، من مزاحم نمیشم باید -

 بخوابم صبح زود بلندبشم که بهونه دست
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 ... که رئیسم ندم ...در جریانید

 م و سد میکنه ارم و میخوام برم که راهمیز بینتبطری روکا

 !خوب نیستا پررواینقدر ه دختر -

 ....!هان؟-

ه و میرفتبارش  شرارتمیارم و نگاهم به چشمای  باال سر

 دار میشه کهبرشصتم خ

ه ....اخم میکنم و یه قدم میخوام عقب برم که میندازداره دستم 

ی از گاینبار عالوه برچشمانش ،صورتش هم رن ذاره ینم

 یاصالکار درست یگنو ارام میگه: این همه خ میگیرهشیطنت 

 ... نیست

و  می ریم پیو به روی دیگری از جناب رئیس هم مات میشم 

 ....میفهمم که اب نمیبینه وگرنه شناگر ماهریه

 گردهبدختر ببخشید، پسرم اینقدر خوب نیست راحت جلوی یه -

 ... : اینجا خونمه ، زنهموزیانه لبش کج میشه و چشاش برق م 

 کنینمیگم : کال من توقعی ندارم ولی اگه مراعات  حرصی

 .... ادم اینقدر معذب نمیشه بهترهخیلی 

 ...فاصله ای بینمون ایجاد میکنه

  .... می کنممعذبم داریم تازه میفه نیعم-

ش بیارم ولی خدا میدونه زورم سر بالییاینبار واقعا میخوام یه 
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 .... می رسهبهش ن

شدین پیشنهاد میکنم برین به بقیه خوابتون فکرکنم خواب نما -

 ! چون دیگه دارین ِارور میدین ینبرس

 ... منم پیشنهاد میکنم قبل خواب یه نگاه به خودت بندازی-

بعدم ازکنارم میخواد رد بشه که می ایسته و خودشو خم میکنه و 

های دوساله فقط یه  زیرگوشم اروم میگه: شدی عینهو بچه

 !!! یکم دار سیعروسک خر

 ایینپو منم با تعجب نگاه لباسم میکنم و از  میرهبعدم رد میشه و 

 حق داشتواال ....باال اسکن میکنم تا

گل گلی مهسا که بلوز شلوار  سی،با دیدن لباس خواب گشاد خر

 شدم و پایین باال گشادی بود ....پاچه های

بچه گانه ای  شخصیتکه از دو طرفم گیس کرده بودم  ییموها

 پیداکرده بودم که یه دونه خرسم کم

رو  یپسرا هرچ اینواال ....شم داشتم ....ایندفعه خجالت نمیک

پرو میشن ...بعدم بدون هیچ ضایع بازی  بیشتربهشون بدی 

 میال چبیارمش دوباره به سمت یخ انگار نه انگار که به حساب

ای ریز شدش و یه بطری دیگه ام برمیدارم و در مقابل چشم کنم

هم  بیبا خیال راحت بخوابم و عجیب خواب دلچس که می کنم

 .... میکنم
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******** 

این مهدوی از اون برادر بسیج های گل روزگاره ، ولی من -

 زیادی ازش خوشم اومده ،بهش میخوره از این

 .... های پایه باشه یبسیج

 !حال با یکی برخورد از کجا فهمیدی ؟-

د در مور ینمیشه که اگه میشد اینجا نمیشستت رسدیگه  همین-

 .... کنینمهدوی باهام بحث 

 ت و نگه داربزرگتر احتراممهتاب بهم اخمی میکنه : یکم 

 .... ی نمیبینمبزرگترمن که واال -

ر س اون اروم وینحرص میکنه:اخه تو و شینا چرا اینقدر متفاوت

ه صال نمیشوقتها اضی به راه ، تو اینقدر بد و زبون درازکه بع

 ....! تحملت کرد

تو چشماش میگم :خب اگه یکم  خیرهم و مینداز باال ییابرو

 فکرش میکردی که بد نبود من اگه میخواستم

 کدوم یکی رو انتخاب وندمی مشکل شینا باشم که اونوقت پارسا 

جنگ بزرگ نجات دادم  کنه ....باورت نمیشه من اون و از یک

 ! یه زن بودهی گکه پشت هر جن میدونی....

 میاریم و باال سرباتموم شدن حرفم و صدای خنده ای که میفهمم 

 با دیدن لیلی و مجنون که لیلی بایه من
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و میگم : فال گوش ایستادن  می زنماخم نگام میکنه نیشخندی 

 !؟ینکار خیلی زشتیه میدونست

 گوش ی تکون میدم که پارسا باخنده جواب میده :قصدسربعدم 

 ا اینقدر صداتون بلند بوددادن نبود ام

 .... که گوش هامون تحت اختیارمون نبودن دیگه

 یو هرچ شیطونی: اخه تو چرا اینقدر زنه یو دور م میزشینا 

یکی این  ، ماها تو رو میشناسیم اگهمیگی به دهنت میای 

 .... حرفاتو بفهمه که فکرای ناجور میکنه

ذهن معیوبشه ...در  تقصیرخب اون دیگه مقصرش من نیستم ،-

 ضمن شماها اینجا چیکار دارین ؟

 ... ببخشیدکه اتاق پارسا اینجاست و از تو باید اجازه پرسید-

 یرهمو  میگیرهبعدم گونه مهتاب و میبوسه و دست پارسا جانشم 

به این دوتا که نگاه  منده نگام میکنه و واقعاشرالکی  که پارسا

 ..... ه رو جورکردهخدا خوب درو تخت مبرمی ر پیمیکنم 

ند که اینقدر بل خوبت شد ه:حاالفتمیوسط فکرم  مهتاب جفت پا

 ! بلند حرف زدی که فهمیدن

 ... مهسا این دوتا رو ولشون کن ...یکم به فکرخودت باش-

هم تو اتاق  نی: فرها می زنمبعدم موزیانه میخندم و تی خالصو 

 .... ماهوره
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که چطور نفس بکشه  مونهمی نگاهش مات میشه و یه لحظه 

اخ ، اینم که از  میشن...اخ ، نگرانی...چشماش پر از عشق 

 .... دست رفت

 ...اومده؟یی...اون ...واسه چگجدی....می-

 ... نمی....دونم-

هم  ی...بیا خوبسر  تو زنه یاداش و در میارم که یه دونه هم م

 ....نیومده کسی به

 !راستش و میکی؟ می ترسم چیزیاینا رو ول کن یه  حاال-

که شدم ...واال منفیاینقدر تو دیدش  یعنیبا تردید نگام میکنه 

 حق دارن ....هم میخواد اعتماد کنه هم

اون نفس خبیث مانع میشه ، واسه اینکه اعتمادش و جلب کنم 

نمیخوای بفهمی چرا  اونجور نگام نکن ، مگه ببینمیگم: 

 ؟ذاره یپا جلو نمنی فرها

 ... تکون میده سر

 ... که دوست دارهقعا وا نمطمئ خب حال راستش و بگو ، -

غم به چشمای خوشکلش میشینه : خب وقت با اون شور و حال 

دوری میکنه و تو سکوته  از عشقش میگه و یه مدت بعدش هم

 ......!نیستم دیگه عشقش راست باشه یا نه ؟ئن خب مطم

 ... نیگرم بشی زمینبه نی دلم منم به درد اومد ، الهی فرها
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 ....!رو ادب کنیم ...پایه ای ؟ نیمن کمکت میکنم یکم این فرها-

 میشه و با خیرهم شرارتبا تعجب نگام میکنه و تو چشمای پر 

 به کمک تو نیست بعدم من الزمتندی میگه: 

 ... ش بیاریسر بالییکه میدونم میخوای یه 

کارا رو کردی  همین، ِد  کننذلیلت سر  مهتاب خاک تو یعنی-

خوددار باش و وا نده  که طرف رغبت نمیکنه بیاد طرفت ، یکم

 .... نه دم دستشونین ... مردا دنبال دست نیافتن

 شدنیه ؟ یعنیپوکر فیس نگام میکنه : 

میدم و  شینه ای میگیم و تکیه به صندلی چرخژست مغرورا

 .... ارمو میگم : شک نکنمیز میزپاهامم روی 

 شنیدنمهتاب و  ییقیافه بودم که با بلند شدن یهواونقدر تو 

 صدای پا و حرف زدن اقایون یکدفعه هول

 یرهمم در شینم که صندلی چرخشیه از زیرمیکنم و میام درست ب

 میرهو جیغم هوا  زمینم که میخورم زو بگی میزومیام لبه 

...درد چنان میپیچه که نمیتونم تکون بخورم و میخوام همونجا 

گریه و بگم خدا لعنتت کنه مهتاب ...اخه بلند شدن  بزنم زیر

 ... بود ییهوییت چ

 ؟یخوب-

صدای ماهور چشمامو باز میکنم که نمیبینمش و فقط  شنیدنبا



 

 

                                              286 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 موهای پریشون شدم و میبینم ...وای

...دنبال شالم میگردم که روی گردنم افتاده بود سر  خاک به

و با همون  صورت پر از اخمشم ...نگام میکنه خیرهمن ...

 دقت کن ، درد که نداری ؟ بیشتراخمش میگه : 

بلند  میزو با کمک  میره بینم با یادآوری دردم از رنگاه خی

 تجف سه ه بهمیرفتمیگم، تو اوج دردم که نگام  یا نچاممیشم و 

 روی و نهست من خیره تر نگران صورتای با که نینگرا چشم

 .... مونهمی  دهنم تو که ینچ شدن خم میز

؟ چ شد بیناقای مهدوی زودتر به خودش میاد و میگه : خو

 !؟یهو

صورتش بشاشه ، میدونم میخواد بخنده ولی مراعات میکنه 

 ... ....از بس که مرد نازنینیه

توجه به دردم که کمی شده بود نیشم و باز میکنم و میگم:  یب

ام پنامردی نکرد و من وکله  داشتم پا میشدم و این صندلیم هیچ

هم پیش اومد و حرفتون  کرد ...ببخشید دیگه وسط حرف شما

 ....نصفه موند

 

نن زیر خنده که ماهور هم به جمعشون اضافه میشه میزهرسه 
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ه و میگه : میندازبهشون  ولی نمیدونم چرا اخم کرده ....نگاهی

  .... تون میکنمبرخب دیگه واسه تکمیل شدن طرحها خ

 و میده دست ماهور با و میکنه مهتاب به ای خیره نگاه نیفرها

 ... ، روز خوشباشیدبهتر : میخنده و میکنه من نگاه بعد

 ... انگار دلقکم من مرتیکه گنده

میکنه و رو  ظیمهدوی هم محجوب با مهتاب و ماهور خداحاف

سبیلش گم میشه و فقط  ریش و بینکه  حیبخند ملیباال به من

میکنه که بلند میگم : سالم منو به  ظیردی از اون باقیه خداحاف

 .... ینبرسون خانومتون

 انیو مهتابم که با دیدن فره میرهو با چشم بلندی که میگه 

ونم و ماهوری که ممی دپرس شده بود هم تنهامون میذاره و من

 .... نگاه توبیخ گرانش زوم منه

 ی، میخواستم بلند بشم که نمیدونم چ می دونینخب ...خب ...-

 کرد بعدم نتونستمر شد یه دفعه پام گی

کردم ولی صندلیه انگار  کنترل یعنیکنم ... کنترلصندلی رو

 زیادی زبون نفهم بود و بازیش گرفته بود....هی

 میرفتعقب ...من میومدم اون  میرفتمن میومدم جلو اون هی 

 ...اینقدرم عقب جلو شد که دیدم

 کنم ،تازه کنترل م وم که بتونم خودرو بگیمیزنمیشه ، اومدم 
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 شد یولی نمیدونم چ زمینپامم گذاشتم 

 مینزنرسید فقط پام و رو  میزصندلی عقب رفت و دست منم به 

و  زمینصندلی منم خوردم  رفتنمحکم کرده بودم که با عقب 

،ولی اینم بگم صندلیاتون استاندارد  می دونینبقیشم خودتون 

 !! نیست

چشامو میبندم و نفس عمیق میکشم ،نمیدونم چرا وقت هول میشم 

دهنم کف کرده بود از بس که ....رو دور تند می کنممث کاسکو 

ا ه که بمیرفتکه نگام به صورتش  ور زدم ...چشامو باز میکنم

، من اینقدر  میرهنگام میکنه ...کم کم اخمام تو هم  ح دارهتفری

اوردتم تا  ، انگار دلقکم ،فک زدم اقا رو چه خوشش اومده 

 .....مسخره بازی دربیارم که روح و روان آقا شاد بشه

با دیدن اخمام تبسم کوچکی میکنه و کمی خم میشه و اروم 

 !میگه:من ازت توضیح خواستم ؟

 «!!!بدیکه اینقدر  کننآی....آی.... تف تو ذات کثیفت »

انگاری ! اما نگاهتون جوری بود که یناخم میکنم:نه نخواست

 ....توضیح می خواست

اینبار عمیق میخنده که مهسا فدات بشه... خداییش خندش 

 .....قشنگه...مبارکه صاحبش باشه

طور بروبر نگام میکنه و منتظرم که جوابم و بده ،اما همین
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 ......میرهراهش و کج میکنه و 

 نشیمیتونست باشه جز مردم ازاری، نه م یواقعا قصدش چ»

 !!!«ازاری

******* 

 که می کنمم میکشم و دارم به اعماق خوابم فرو سر پتو رو رو

 میرهنفسم از درد بند  م میخورهیهو با جسم محکمی که به

م که به مامان میندازمیشینم و نگاه دورتا دوری  سرجام....سیخ 

بانیشخندی داره نگام میکنه ...اشک تو چشام  نرگس میخورم که

 .....جمع میشه

 شد؟مادر خوب؟چت -

نمیگم و بیچاره وار نگاش میکنم که  یهیچسه و یپرم نگرانیبا 

زیر خنده....اینقدر  زنه یمیشینه و غش غش م کنارم میاد

 میشه دارم با حرص و تعجب میخنده که از خنده دوال

از میونش قل میخوره و وسط  چیزینگاش میکنم که یکدفعه 

 که روش زوم میشم بیشتراتاق وایمیسته ،

نن....برمیگردم میزصنوعیش پیش چشمام برق ،دندون م

 وباچشمای گرد شده نگاه مامان نرگس میکنم و

بلندمیشه و خودش و رو  سریعبادیدن لب پایینیش که جمع شده ،

 ه که کم کم از شوکمیندازدندونش 
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بخند، اینقدری که کی  زیر خنده و حال نخند می زنمدرمیامو 

 ....میره ممیان و دردم یاد پاییناشک از چشمام 

 .... ه من ژر ژر میخندهسوا ه شو ...فخ-

میشه و کف اتاق پهن میشم و اینقدر تو حال خودمم  بیشترخندم 

میخوره ...درصد  ه محکمی اینبار به کمرمضربکه دوباره 

ه زیاد بود به طوریکه خندم قطع میشه و برمیگردم با دیدن ضرب

ه قبلی هم با ضربدار میشه که اون  برخ پای دراز شدش شصتم

 زنه یشل م رفتندینش زده ....اینکه موقع راه پاهای پوال همین

 !!! شصتش اینقدر درد داره ضربنمیتونه قدم برداره اونوقت  و

 )مسخره( خیره....نششته منو مشسر خیره دخترهپاشو....-

 ....میکنه....اه ....اه

عد ببعدم باعصبانیت همونجا دندونش و تو پارچ ابم میشوره و 

میگه:اه...اه...ابروم  تو دهنش جاساز میکنه ....با حرص

غر شدم این دندونا هم جاش گشاد شده تا خم میشم رفت...ال

خم نمشم وگرنه آبروم  جیحواسم باشه جلو حا درمیاد ...حاال

 .... میرفت

کیه؟.....این ننه ما  جیچشمام از تعجب گرد میشن...جانم !...حا

بدجوری زده که ننه مارو جی ین حاقصه شک ندارم ارنزده می

 ..... کرده ییهوا
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 بینب....بلندشو بیا می کنیداری منو بر وبر نگاه  یچیه نشست-

 ..... برم در نمیارم بایدسر  این چه ادرسیه من

م ریمی مدیگه ابروهام چسبیده بود به موهام و دارم از فضولی 

وگرنه  دربیارم ازکار این ننهسر....امروز باید هرطور شده 

 .....!نه؟ تا فردا بکشم یا نیست ممعلو

م که مامان نرگس میبینه : ردردم دوباره یادم میاد و جاش و میگی

 .....میشهبهتر  پاشو برو حموم یکم با اب داغ ماساژ بده

اون موقع که زدین و ناقصم کردین یادتون نبود حال راه کارم -

 !میدین

 !؟ییخوابه که تو بخواباین وقت م کیاخه نزدیک اذان مغربه، -

م ریمیمخواب  یبه حالت زاری نگاش میکنم : اخه دارم از ب

 ارین که بخوابممیزن ،ینسر باال شما هم بدتر مثل ملکه عذاب

..... 

 !!رمب کجاست باید ببین، پاشو این ادرس وقت خواب نیست االن-

من برم تو افق محو بشم این با این سن و سالش داره  یعنی»

 یدارم از ب اونوقت من با یک سوم سن ننمون میکنهچکار 

 !« گالیه میکنم یخواب

هی دارم با خودم دو دوتا چهارتا میکنم ، میبینم نمیشه ،از هر 

 ... که نمیاد نمیاد جهت و زاویه ای حساب میکنم جور در
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که اقاجونم  نیباریک شده میگم: مامان نرگس زمو نیبا چشما

چه برسه که باهاش  نظرم ندیدیش یهحتی  اومد خاستگاری شما

 ناولیسفره عقد و سر  ....اونوقت موقعی که نشست نیحرف بز

 بار دیدیش وبه قول

خودت به دلت نشست و استارت زندگیتم خورد ...خدارو شکرم 

 که زنده زمانیبر وفق مراد بود تا  یزندگ

 ... یدهسریده ، خفنم سربود ....حالم میبینم که دوباره دلت 

میشه ، معلومه سرخ  م که مامان نرگس از خجالت لپاشمیخند

 .... نمیدیم دختر کسی که دلش رفته ، ولی ما الکی به

 !!! ون شصت سالش باشهدخترماگه  یبله حت

 ... نمیدونم چیکارکنم یعنینیستم ...مطمئن نمیدونم مادر -

 .... دوراهیم موندهسر 

میخورم جورکه همینو  می زنمتو دستم و دندون سرخ  سیب

میگم : کاری نداره که منم همرات میام یه نظری بیفکنم شاید 

 ! پسند واقع شد

که دندونم میخوره به سیب و  زنه یمسر  ناغافل یکی محکم پس

چشمام میان بعدم  که مردم و زندم پیش میگیرهچنان دردی 

لو ندیده ...جریکنن خمن سر  صدای شاکیش بلند میشه : خاک تو

 ....حیات رفتهدختر کنم ... حیات رفته  پسند چشمای من میگه
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.... 

رو رون پاشو با خودش تکرار میکنه  زنهبعدم دستش و محکم م 

 ! زنهو دوباره یکی دیگه رو پاش م 

اخه من و چه به اون پدر ژپتو ...این ننه ما با خودش چ فکر »

 «!!!...دوراز جونم...با یه فسیل مرمی کرده من ترگل ورگل 

خب ؟ مگه من گفتم برم زن  زنیشم : چرا منو م مینی عصبا

 ! می کنیاین یارو بشم که ترش 

 دندوناتو االنکه  دخترضش بلند میشه : حرف نزن ترصدای مع

 ....خورد میکنم

 !!!چه رگیم پاره میکنه ....خاطرش پیش ننه ما زیادی عزیزه

بزنم چون مساوی میشد با ناقص  حرفیدیگه صالح ندونستم 

 سراغکه از خودم مهربونی شدنم ...با 

نمیگم قربون قدوبالت برم ، حتما اون  چیزینداشتم گفتم: من که 

پریده  شسرجذابیتت شده که عقل از  اقا اینقدر شیفته خانومیت و

که پیش ش...نه عقلش پریده چون چشمش و  وگرنه نمیومد

 .... مئنممط .... من اره ......گرفت

مامان نرگس که ذوق زده نگام میکنه ...اون نفرین کردنا و 

میکنه که منم  با لبخندی وسیع نگام میرهخودزنیاش یادش 

 .... نمیدیم سیبه هرکدختر میخندم و ادامه میدم: الهی ، ماکه 
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ه و با ناز میگه : گفته میخواد مینداز پایینش و از خجالت سر

 .... بیاد خواستگاری

 شریکپس معلومه که شما رو واقعا دوست داره و میخواد -

 ... باشیزندگیش 

 .... اره مادر-

 ... که بدجور دل برده اما منم باید بیام ببینم این اقا رو-

 مکنمعرفی و منم  شد همراش برمراضی اونقدر زبون ریختم تا 

.... 

باوسواس چند دست لباس نشونم داد که یکیش و انتخاب کردم که 

 نکرده الزمگفت: تو  و خوشش نیومد

 .... انتخاب کنم که خوشش بیاد ینظر بدی خودم میدونم چ

بعدم باذوق لباس دیگه ای از کمد دراورد و پوشید و تیپ اماده 

مجبورم کرد یه لباس خانومانه تن کنم  هیچشدیم ....منم که  رفتن

 !!! بپوشم یکه گفتم: خودم میدونم چ

 .... بش و به خودش برگردوندممستقیم جوا ردقیقا غی

 اینجاست؟ی مطمئن-

جاست ...بفرمایید  همینو خوردی اره سر  ای مامان نرگس.-

 .... بریم داخل

 میرهو زودتر از من داخل  میرهمیکنه و چشم غره هم بهم شی ای
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 میخوام وارد بشم کهسرش  و منم پشت

 ....سینه سینه یه نفر میشم و

برخورده بودم و اخمهای درهم و صورت که بهش  با دیدن نادیا

اخم میکنم بهش و  داغونش که عجیب ترسناک شده بود منم

رش ت رو حاون تیپ افتضا با میکنم و پایینتا  باال نگاهی از

 رو ؟ یادم به این گندگ نمی بینی؟ یسالمت چته ؟کوری بهمیکنه:

بالنسبت ادم که اسمشو رو تو بزارن ، بعدم با این قیافت واال -

 ....یییه دلقک دیدم ، کورم تو بیشتر

باور نمیکردم اون حرفا رو بهش نسبت داده باشم که با چشمای 

بودی؟!چطور جرات کردی  بامن بیتربیت دخترهگرد شده میگه:

 ! نیبامن اینجور حرف بز

م هوسش م حاالکشید یادش رفته من چطور موهاش و مثل اینکه

 !!!!شده گویا

 .... باز میکنم : جور دیگه هم بخوای میتونم حرف بزنمشی نی

، با اون قد درازش و اون  زنه یم زمیناز حرص پا رو 

 ! کفشای پاشنه دار اصال چطور میتونه باهاش راه بره

، می کنمو راه باز میکنم و سمت ننم  می زنمبا دست کنارش 

نگاهی به دور و ....نکبت میخواد منو از هدفم دور کنه دختره

و سفید شدم و میبینمش که در کنار سرخ  م و ننهمیندازاطراف 
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و ننه ما داره  زنه ینشسته و اون اقا حرف م اقاب بش خوشتیپ

 .... میرهفرو  زمینتو 

وسط عاشقانه هاشون و بانیش  می ریمو جفت پا  می کنمجلو 

  باز سالم میکنم که هردوبه سمتم برمیگردن ،

 جواب نیمهرباننه با حرص و اون اقا اول متعجب بعد با لبخند 

 باشیباید شانا  ....شما دخترممیده : سالم به روی ماهت 

 درسته؟

 یسصندلی عقب میکشم و روش میشینم و با بدجن ییبا پرو

 !صحبت میکردین ل دیگه درمورد منماز مسای رمیگم: پس غی

و رو به مامان نرگس که از دست من  زنهمرد قهقهه ای م 

 :گفت میرفتحرص میخورد و دائم چشم غره 

 .... داری گلی خانوم بالیینوه خیلی 

 زنه یجانم خانوم گل!!!!!بیخود نیس این ننه ما شیش و هشت م

 !!!!این مرد بالیی....عجب 

بله دیگه از این بالها زیادن ایشاهللا که باحرص نگام میکنه : 

 ... بال نشه یهیچ خونه ای ب

و  شسره و میرفتمیگم که مرد دوباره به خنده  نیبلند الهی امی

 ....تکون میده

رو به مامان نرگس میگم : خب مثل اینکه من معرف حضور 
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 این اقای خوشتیپ هستم خوشحال میشم

 ! باهاشون اشنا بشم گلی جون بیشتر

رد دوباره میخنده ، چقدم خوش خندس این یارو ....تو فکرو م

 گدی که بهل با خیال خنده مرده هستم که

که ننمون میشینه میفهمم  تنساق پام میخوره و جمع و جور نشست

 که از قصد و حرص این حرکت و

اومده و منم دهنم و بستم تا صدای اخم درنیاد ....عجب ورپریده 

داشت عزیز بودی ولی  که کار دستت ای شده این ...تا موقعی

 ..... حاال

لبخند گلی  خیرهمامان نرگس میخنده که مرد با نگاهی که 

 فیو معر خانومش میشه میگه : گلی خانوم بزار من خودم

 ... میکنم

یی ...از اشنا دخترم ریممیبعد رو به من ادامه میده: من جاوید ا

 ....با شمام خیلی خیلی خوشحالم

م :منارم و اظهار خوشحالی میکنممیزتم و تو دستش میخندم و دس

 .... نرگسم خوشحاله از همه مامان بیشترولی همچنین 

 ... بالییکه خیلی  مرد دوباره میخنده : واقعا

 ... بله کامال به مامان نرگسم رفتم دیگه-

دی خونش درنمیومد، فکرکنم اینقدر میزمامان نرگس کارد 
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 !!! منو اورده خودخوری کرده و پشیمونه چرا

مامان نرگس با چشم غره به من میگه: اگه به من رفته بودی که 

 .... خیلی خوب میشد

 ... خم میشم و لپش و میبوسم: من فدای تو بشم نرگس گلی

خنده به لب مامان نرگس میشینه و که صدای اقای  باالخره

 تو هم واقعا داشتن دخترمبلند میشه : همیشه بخندین .... امیری

نعمته ....من که خدا دوتا پسرم داد و به پسرامم پسر داد ،اینه 

 .... دخترمکه در حسرت 

میاره که دیدم دختر رو زبونم اومدکه بگم مامان نرگسم واست 

 میگم: خیلیم خوب من اینا ازشون گذشته و پس فداکاری میکنم و

 ... توندخترمیشم 

به مامان نرگس حق دادم تا  و موقری بودکهنازنین اونقدر مرد 

تعریف کرد چندین ساله  امیریکه وقت اقای  دل بده چه بسا

زنش و از دست داده و چقدر تنها بود و حال با وجود مامان 

پنجاه سال دل به مردی شصت ساله بسته  نرگس من که با سن

 درامدن و تنهاییته ، خوشحالم که هردو از که اینقدر باکماال

ب برای هم باشن ....ایشاهلل که خوشبخت بشن و میتونن همدم خو

 .... بشن ربه پای هم پی

طور در مورد خاطره ای تعریف میکرد از همینامیری جناب 
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که منم غش  میکرد تعریف دوران جوانیش و اونقدر خنده دار

امیری اقای سر  حضور شخض پشت رفته بودم ازخنده ..... با

 م با دیدنمیندازکه سر  میکنه و نگاه به پشت صحبتشو قطع

 میکنه؟ ، این اینجا چیکار میرن باال ماهور ابروهام از تعجب

!........ 

با جناب  بشیخوش و  خوش روییشیند و بانز میماهورکنارمان 

 و ننه جان میکنه و در اخر هم نگاهامیری 

 احوالپرسی کرده و در نهایت با لطف و سپاس ر بنده حقی

 .....میکنه

مون نازل سرموندم این از کجای اسمون باز شده و یه دفعه بر 

 !!! شده

ته چند وق میدونیچقدر خوشحالم که میبینمت ،  میدونیپسرم ن-

 !ندیدمت؟

: شما لطف دارین عموجان ،اتفاقا منم خیلی  زنهکج خندی م 

 .... نشد وقت پیش میخواستم بیام دیدنتون که

سر  مردربیا به من پی : زنهجان روی دست ماهور م امیری 

بهت  رو بیا این خانوما یبزن ...خوش حال میشم ....راست

 ! کنم فیمعر

اینقدر خوشحال بود که نمیدونست ماهم امیری طفلک جناب 
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 !!!دلش نشکنه نگفتم یهیچهمدیگرو میشناسیم ....منم 

میگه: امیری مامان نرگس پیش دست میکنه و رو به جناب 

 ....رییسهستنایشون معرف حضورمون 

م و شانا ه کننکه نوه هام شینا و شانا اونجا کار می هستن شرکت

 ... ماهورخانن ی مهسا ، خواهرممیدوست ص

 !!!جونم لفظ قلم حرف زدن ننه جان

متعجب نگاه دلی جانش میکنه و بعدم یه نگاه به ماهور و امیری 

 !؟ فیتصاد یه دفعه میخنده و میگه : واقعا چه

که از قضا این جذاب جان بیاد  فیعا چه تصادمیخندیم و واق

 ... روبه روی من بشینه که من معذب بشم

که یک دفعه تو مغزم روشن میشه و دیدن نادیا ،حدسم  مپیبا ال

مپه روشنی داشته و ال کار درست از اب درمیادکه با اون فسیل

رو از امیری میشه ....ایول خودشه میتونم زیر و بم این جناب 

 .....بیرونبکشم  ورزبون ماه

میکنه: خب از امیری خاص خودش رو به پرستیژ ماهور با 

 ؟خبر کوچک چهامیری 

 اونم میگذرونه و چندروز پیش اومده بود دیدنم که ذکر هیچ-

 ... بزنهسر روزا میخواست بهت  همینت بود روخی

 .... مرمنم باهاش کار دارم خودم باهاش تماس میگی-
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مامان نرگس میخواست خودش و جر بده ،اومده که با جان 

تورش ،حالم داره  خر خوردن بهسرجانانش خلوت کنه دوتا 

 که حرصینقشه قتلمون و میکشه ،اخه من نوشم از اون لبخند 

 ....زده میفهمم

جز حرفهای معمولی نبود که ماهور  خاصی چیزصحبتهاشون 

 نگاهی به ساعتش میکنه و میخواد بره که

ه ای که تو پهلوم ضربمنم دارم به جناب نگاه میکنم که با 

 میشینم و نگاه مامان نرگس سرجاممیخوره سیخ 

 وت که توهم گور یعنیمیکنم که میبینم خود نامروتش زده واین 

 کوچه علی چپ که می زنمگم کن ...خودم و

م اگه نر ر...نخی میرهکه نفسم  زنه یاینبار محکم به ساق پام م

 ..... ذارهیه جا سالم تو بدنم نم 

میکنه و میخواد بره که منم بلند میشم و میگم: خداحافظی ماهور 

 یادم اومد یه کاری االنمنم باید برم 

 ... دارم

ب زدم متعجب میشن ولی ننه سر تاو ماهور از حرکت امیری 

چشماش روشن شده نگاه  که تو قیجان در کمال خوشحالی و بر

 .... زنهمیکنه و لبخند م 

 !؟ بودی حاال دخترمکجا یه دفعه -
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 ... باشیدنه عموجان برم که شما هم راحت -

 !میرهکارش خیلی واجبه که داره به این زودی  گویا-

م چشام و درمی اوردی که ننه میرفتاره اینقدر واجبه که اگه ن»

 «!!!جان

 خداحافظ-

می گس و میبوسم و تو گوشش اروم پچ بعدگونه مامان نر

 !ننه جان می کنی:خوب منو دک زنم

شاپ  کافیبود و توجه نمیکنم و ازنی حرص خوردنش دید

 خارج میشم و کنار خیابون منتظر میشم تا

جلوم  ییبلند اشنا سیشا ماشینتاکش بیادکه بعد چند لحظه بعد 

 یدقیقا ازمن چاالنوایمیسته و نگاه راننده میکنم که 

 ....میخواد؟خداکنه بگه بیا برسونمت !خدایا جان من

 !ت نمیادرگی ماشیناین وقت اینجا  باال بیا-

دیگه ای ازخدا خواسته بودم که اینقدر دعاهای من  چیزای کاش 

 .... است،از بس که دلم پاکهرگی

هو  عینو باز میکنم و  ماشینو در  می زنمو رو هوا  تعارف

 نگینمتوجه نگاه سکه خودمم  باال می ریم یچ

پریدم و واال ماهور میشم که میبینم با تعجب به من که مثل ک

در میگم : ماشاهللا اینق نشستم ،نگام میکنه ، نیشم و باز میکنم و
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ماشینتونم مثل خودتون بلند و گنده است ،مجبور بودم اینجوری 

 .... دیگه باال خودمو بکشم

 ببندش و تکون میده و میخنده : کمربندتو سر

روحم شاد میشه و میخندم و نگاه ماهور  زنهکه م  کافیبا تی

 میکنم که انگار اونم متوجه خندم میشه که نیم

 یخندی که رو لباشه میگه: خب میگفته و با کج میندازنگاهی 

 .... ماشینمم مثل خودم بلند و گنده است

موقع باز شود ...ملیح میخندم و میگم یکه ب انیده لعنت بر یعنی

فقط...فقط... نه اینکه زیادی بلنده و  نداشتم خاصیمنظور  :

 شماهم ماشاهللا به ماشینتون میاین ....ماها هم که...قدمون

 ... ....باید ...اونطوری....خودمون و بکشیم ....بلهمی رسهن

ه:اهان هیچوقت از این زاویه بهش نگاه نکرده مینداز باال ابرو

 .... بودم

رو امیری شما ازکجا اقای  بپرسمبله ...ببخشید میتونم -

 ؟ینمیشناس

ه با اخم میگه : پدربزرگ یکی از دوستان میندازنگاه کوتاهی 

 !ه چطور مگه؟ممیص

موندم چطوری سوالمو مطرح کنم که نه سیخ بسوزه نه  حاال»

 «!!!!کباب
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 !خیرهواسه امر -

م از دوشنی گیو انگار بار سن بیرونمیدم  ینفسم و با اسودگ

 ....برداشته شد

جان امیری اول متعجبه بعد که لود شد خنده ای میکنه و میگه:

 .... میخواد تجدید فراش کنه

خنده داری گفتم یا ایشون  چیز...نمیدونم  زنهدوباره زیر خنده م 

که همه از اخمش  شرکتامروز خوش خنده شدن ....نه تو 

 ...... میخندهه داره سرفرارین ، نه به اینجاکه یه 

 من جواب نداشت؟واال ببخشید س-

مرد امیری چرا ....چرا....یه لحظه یادم رفت ، ولی اقای -

 .... خوشبخت کنه هست و میتونه مادر بزرگتو یو درست شریف

 .... افتاده جاییخب پس خدا رو شکر تور ننم خوب 

،البته بزارین به حساب مهم بودن و خوشبخت  می ترسمببخشید -

 .... ان نرگسممام

منتظر نگام میکنه که اروم میگم: شاید سوالم یکم ناجور باشه 

راحت کردین ... این  اما اینکه شما باهم اشنا درومدین کار من و

که پسر و عروسای موذی نداره که یه وقت مامان امیری جناب 

 !؟ کنننرگسم و اذیت 

 و زنهو به کناری م  ماشینباچشمای گرد شده نگام میکنه و 
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 .... خندیدن میکنه به شروعرو فرمون و  ذارهو م سرش 

 ..... می کنینمیگم این خوش خنده شده شما باور ن

اخم میکنم و دستامم چلیپای سینم میکنم و اصال کارش دور از 

 !!! داره تر تر میخنده خو جنتلمنیه ....اخه مگه من چ گفتم این

 اقای ماهور خان کجای حرفم خنده داشت ؟-

عصبانیتم خودش و جمع وجور میکنه و دست به صورتش با 

 میکشه و با لبخندی که هنوز رو لباشه

 ..... کنم ...بگذریم کنترلمیگه: یه لحظه نتونستم خودم و

 !خب یه معذرت خواهی که این حرفها رو نداره

 یمی کنجون مگه فیلمه یا داستانه که موضوع و جناییش دختر-

که خانواده خوب و  حت باشه میگم، اما برای اینکه خیالت را

 ... هستن بینجی

 !میتونم مامان نرگسم و بسپارم بهش و مواظبش باشه ؟ یعنی-

 .... باشمطمئن و  نیتو می-

خیالم از بابت مامان نرگس که راحت میشه ،خودم هم اروم 

 میشم و برایش ارزوی خوشبخت

 نصیبمیکنم.....خدایا از این نجیب و خانواده دارها هم 

 .......بفرمااااا

از صبح که اومدم فقط خدا رحمم کنه ...اون از فضارفتنای 
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 مامان نرگس که انگاری واسه بار دوم بختش

ی این شوهره از اون اقاجون گی نگبهمچین باز شده ،

 کنه! هم نصیبره !.....خداسرت ،یخدابیامرزم چ

و عجیب خانواده دوست هم هست ، مثل  شخصیتپولداره هم با

 اینکه پیشنهاد خواستگاری هم داده و

ننه ما دیگه ناز نکرده ،همون دم اول نون و به تنور داغ 

 چسبونده و بله رو گفته که این همه خوشحاله و

 .......! چشماش البالو گیالس میچینه

 ان، چن رالبته با نیم ساعت تاخی شرکتحال هم به سالمت اومدم 

 االنکه  به پا کرد و از روم رد شدیی بلوا

هم از اینجا رد میشه  کیاینجا نشستم و اخمامم توهم هست و هر

 !!!! کنارم نمیکنه بیاد یه پاچه ای ازش میگیم که دیگه رغبت

 زنگ بیشترارم یکم میززنگ میخوره و از عمد  میزتلفن روی 

 لحن رو برمیدارم و با گوشیبخوره ...به ارومی 

کشیده ای الووووو میکنم که صدای پرحرصش بلند میشه : 

 که می زنمخانوم محمدی مگه من زنگ ن

 !دوساعت کارته تا جواب بدی ؟

 .... دیر شد همیندستم بند بود به خاطر -
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 .... میکشه و شک ندارم میدونه دارم لجبازی میکنم فیپو

 ...اون پوشه قرمز و بردار بیار-

قطع میکنه ...نفهمه دیگه ،بلد نیست با خداحافظی بعدم تق بدون 

 ... بزنه یک خانوم متشخص درست حرف

ک پشت ال سرعتمه و جلو چشمام ، با میزپرونده روی 

 و می کنمبرمیدارم و اروم اروم به سمت اتاق ریاست 

خره داخل میشم و در و اهسته و ارام میبندم و باال و می زنمدر 

 که کنم میجناب رییس قدم زنان  میزبه سمت 

به چشم زده ،  زیبایی بیدست به سینه در حالیکه عینک ط

 .... پرحرص منو زیر نظر داره

 ! فردا میومدی یاشتمیزیه دفعه -

 !تهرانی : وا....جناب  می زنمخودم به کوچه علی چپ 

و رو به روم  زنهو دور م  میزبا عصبانیت بلند میشه و 

 کیوایمیسته و در حالیکه دست به کمر زده، میگه :

ع طول میکشه تا این م گفتم پرونده رو بیار ....یه ربزنگ زد

 پرونده رو بیاری ؟

 راحساس خطر میکنم و مظلوم میشم: خب من که از عمد تاخی

 نکردم ، خب یکم کامپیوتر بهم ریخته بود

باهاش  نرفتلنده یکم تند راه اون بودم بعدم کفشام پاشنه بگیر در
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 !!! کردن شما رو نداشتم سخته ... وگرنه من که قصد معطل

 ..... دمیزداد سر  خودشه نباید تقصیراره جون خودم ،

ه لبخندم برای چی ییپرونده رو به طرفش میگیم که نمیدونم یهو

 که دستش و دراز کرده تا حینیکه 

نگاهش میخ لبخندم میشه و یه لحظه محو  بگیرهپرونده رو 

 صورتش میشم ....ابروهای پرپشت و اخمای

انگار میخوان  هیچچشماشم که ن درهمش هم زیادی دلنشی

 و تا ته ذهنت و بخونه ، کنن درونت نفوذ

گرمم شد .... به  نفس بره ...وای خدا و نگیناما چرا اینقدر س

 سخت چشمامو میدزدم و پرونده رو میدمو

میشه پاهام توهم گره میخوره  ییخوام برم که نمیدونم یهو چم

 اونم با اون کفشای پاشنه دار و دارم کله پا

میکشم و چشام و میبندم و خودمم ول میکنم  شیمیشم که جیغ بنف

 ..... باداباد یدیگه هرچ

که توی  نیبا نگراو ماهور دیدم  چشمامو باز کردم که که 

 چشماش حس کردم داشت بهم نگاه میکرد.... مسخ شده نگاهش

رفته بود  باال دمای اتاق میکردم! اصال دست خودم نبود ،انگار

وگرمم شده بود ..نه اصال ب حس بودم و فقط چشمای سیاه 

 ماهور و میدیدم و
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عه که یه دف ترسیدمریخت و اینقدر  پایینیهو یه چ تو دلم هری 

 م و اونم انگاری دست کمیبه خودم اومد

 پا بمونم و بدون مکث وسراز من نداشت و اروم کمکم کردکه 

 م و پرونده رومینداز پایینسر  نگاهیحتی 

و بالفاصله  می کنمبه سمت در  سرعتارم و با میز میزروی 

انگار از  می زنم خارج میشم و درم میبندم و جوری نفس نفس

 .... دو ماراتون برگشتم

با اون کفشها  سرعتاصالهم مهم نبود فکر کنه چطور با اون »

 «!!! بیرونزدم 

********* 

ا تو ابدارخونه نشسته بودیم دختربا مهتاب و شینا و سه تا دیگه 

 و در کمال ارامش داشتم چای تناول

تش و روش وسمت من رمیکردم که شینا یه دفعه برق میگی

مامان نرگس میگفت  میکنه و میگه : این قضیه امروز صبح که

 چ بود ؟

 !کدوم قسمتش دقیقا؟-

 !مگه قسمت دار بود؟-

قرار  راوهوم....اونم چه قسمت که ننمون بدجور تحت تاثی-

 گرفته که کل زندگیش و تحت شعاع قرار داده
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 میشه : اینقدر فلسفه نباف ، موضوع چیه؟ حرصی

چاییمو در کمال ارامش هورت میکشم که مهتاب صورتش جمع 

 نگام میکنه که حرصیه و شینا هم میش

 .... می ترسم، می کنیمیخندم و میگم: خب حال اونجور نگام 

 ! بزنه ادم و دق میده حرفیوای تا بخوای یه -

نیست بابا ، فقط ننمون قصد  هیچخب حال حرص نخور ....-

 ! داره تجدید فراش کنه که طرفم اوکیه

 تنمنو نمیشناخ اهم که اصال ننهدختراون حتی  مهتاب و شینا

منو میدیدن .....خندم  دهناشونو اندازه اسب اب باز کرده بودن و

 .... گرفته بود

 .... تااین حد تعجب اور بود یعنی-

 !من نمیدونستم شانا؟-

 ؟ کنینخب حال فهمیدی میخوای چیکار-

یش گل میکنه و میگه : باید به بزرگتراخم میکنه و رگ خواهر 

 ؟ یمن میگفت

میکشم و یه دفعه بلند میشم و میگم : وای یادم سر  چاییموبقیه 

تقسیم میکنه ، کارم داشت  ماهور منو به دو نیم رفت ....حاال

 !!! ....از بس ادمو حرف میگیین ،یادم رفت ....اه

ه ک می کنمجیم میشم و در  سریعنگاههای متعجبشون به منه و 
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صندلیم  م.... رویرنگی مورد هجوم قربون صدقه هاش قرار

بدم ،جناب  بیرونکه میخوام نفس راحت رو همینمیشینم و 

ظاهر میشن و باهمون اخمای درهمش با لحن  رئیس جان جلوم

 زیادی جدیش میگه: اماده باش باید بریم با اقای مهدوی

 ...... جلسه داریم

فسم خالی میشه که اینقدرم طلبکاره ....به من چه از جای دیگه 

منشیشم یا مسئول  میکنه ، من خصیتشعصبانیه منو ترور 

 !!! یگهماهن

ن هستیم تا به دیدن اقای مهدوی در رکاب جناب رییس جا

کالمی که در حال ی بی شویم و تمام مدت هم باید موسیقمشرف 

 ..... پخش هست را تحمل کنم ، جرات مخالفتم نداشتم

به  صداش شنیدنبا ذوق میخوام پیاده بشم که با  ماشینبا توقف 

 سمتش برمیگردم که خیلی محکم و

جدی نگاهم میکنه و میگه: ما هدفمون همکاری و سودیه که از 

 این پروژه به دستمون میاد و به هیچ وجه

نمیخوام مانعی پیش بیاد ، هرجا من رفتم همراهم میای و سعی 

 ی کهرو بگی یزتت جلو زبون تند و می کنی

 ....بشیپیاده  میتونیم الناخداب نکرده مشکلی پیش نیاد ....

وا رفته نگاش میکنم که واسه خودش گفت و دلیلم اورد و حالم 
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 پیاده شده چنان نگام میکنه که ارث

درهم پیاده میشم و دنبالش راه یی عمشو خوردم، اروم با اخما

 .... ممیرفت

یت و موقرانه ازحالمون جویا ممیاقای مهدوی با نهایت ص

 میکند و خودشنشستن میشود و دعوت به 

 سفارش قهوه و نیشمشیند و با تلفن روی میرن نیشمهم پشت 

 ..... کیک میده

....فقط زودتر  هیچباشه دیگه  تیمخصوصا اگه کیک شکال

 !!!!میرهبیارن که دلم داره از ضعف 

میگذارد و روبه  نیشممهدوی دستاش و درهم گره کرده و روی 

 .... خدمتم ماهور خان میگه: خب ماهور جان من در

 با اشاره ماهور فلش رو میخوام از تو کیفم دربیارم که از دستم

اونقدر توی کیفم ات و اشغال  میخوره و به ته کیقم برمیگردهسر 

 به بن بیشتربا یارش گم میشه ...هرچ میگردم سری  هست که

 .... میخورم ....بست

نگاه کالفه ماهور نشون میده که بدحور رو اعصابشم و فقط 

 ! مونده منو بزنه

بدون هیچ خجالت بلند میشم ودر برابر چشمان متعجبشان 

 خالی میکنم و میزمحتویات کیفم و روی 
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، هندزفری دستمال گوشیکه شامل  میون اون همه اشفته بازار

 کاغذیهای مچاله شده بیسکوییت ساقه

که از هیچ کدوم استفاده نمیشه فقط  ییطالییو لوازم ارایشا

 خره بعدباال ودنشان میگردم ومحض همراه ب

موفق به پیداکردن فلش مفقود شده میشم و با طوالنی از دقایق 

شده میگیم و  نیعصباماهور  نیش باز شده ای برمیدارم و سمت

 .... میگم :بفرمایید ببخشید دیگه

که نیشم و میبندم و همه اون ات و  میرهچنان چشم غره ای 

 صدا یاشغال رو به کیفم برمیگردونم و ب

 ....جام میشینمسر

و اماده دیدن عکسا میشه  زنهمهدوی فلش و به لب تاپش م 

 دیدن عکسها ین....نمیدونم مهدوی چرا ح

 بیشترو لبخندی هم که رو لباشه  میرهتر باال ابروهاش هی

 ... میشه

 !اینقدر طراحیا خوب شده ؟ یعنی

 ... نگاه ماهور میکنم که اوهم لبخند مغرورانه ای روی لباشه

!درسته کارت حرف نداره ،خب دیگه ته انفمردم چقدر خوش شی

 .... این همه ادا و اصولم نمیخواد دیگه

مهدوی همچنان تو فاز عکسا هست و ابروهاشم چسبیده به 



 

 

                                              314 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 موهاش که در اخر با خندیدنش اون هم با

صدای بلند ، من و ماهور متعجب نگاش میکنیم اما اون همچنان 

 اشک گوشهمشغول خندیدنه که 

چشمش و پاک میکنه و با رد لبخندی که رو لباشه لب تاب و 

 سمت ما برمیگردونه و میگه :فکرکنم اشتباه

شده !اخه هرچ زدم جلو که شاید طرچ ببینم همش عکسای 

 .... رو دیدم یصشخ

روانه من میکنه خشمگین و  میگیرهماهور نگاهش و از لب تاب 

 با و گردن میکشم تا عکسا رو ببینم که

و میگم : وای  می زنمدیدن عکسای خودم محکم روی گونم 

 ..... ببخشید تو رو خدا اشتباه شده

عضب چنان نگاه تندی بهم کرد و یه لحظه اسم رماهور مثل می

 کوچیکم و بلند گفت که خودمم دومی

و اتوماتیک وار هم کیفم و دوباره گشتم که اثری از  باال پریدم

 ب مانتوم رواون فلش اصلی نبود هم جی

د از بس که خودش میزاگه راه داشت ماهور منوگردن ....

 .... کرده بود تا نزنه ناقصم کنه کنترلو

ر گیواگیر دائم اسم خدارو زمزمه میکردم که یکدفعه توی اون ها

گذاشته بودم آن را بر  کیف پایینیادم آمد که جیب گوشه ای 
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 میدارم و به ماهور میدم

نمیکنه و نگاه تندی بهم میکنه که از خجالت ماهور هم نامردی 

 .... میشینم سرجامصدا  یلب زیرینم وگاز میگیم و ب

بازیای که  دیونه همه اون یعنیوای خدا چه ابرو ریزی شد 

 !!!. فنا رفت ...ابروم بهسر  دراورده بودم و دیده ....خاک به

ط قعکسها دیده میشه و منم با خجالت کناری میشینم و ف باالخره

 به حرفاشون گوش میدم و واقعا

نمیدونم هدف اوردن من به اینجا چ میتونه باشه وقت یه گوشه 

 .... نشستم و فقط نگاهشون میکنم

 چیزو برای پروژه هم همه  میرهطبق برنامه پیش  چیزهمه -

 ..... اماده اس

خیلی عالیه! فقط مکان دست دکوراتوره و قراره تا پس فردا -

 .... تحویل بده

و درمورد کار و پروژه حرف  کننهردو لبخندی نثار هم می

 .....اضافه میکنم نن منم دارم به تعداد پشه های شمرده پشهمیز

مهدوی و دیدن مخاطب لبخندی کل  گوشیبا زنگ خوردن 

،دور  میگیرهماهور  صورتش و میپوشونه و با اجازه ای که از

 .... میشه تا تلفنش و جواب بده

ماهور با اخم نگام میکنه و نزدیکم میاد ....خو به من چه منو 
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 !نمی اوردی تا ابروت نره ،واال

 ... باهات حرف نزدم ماشینمگه من توی -

خب چیکارکنم مگه من خواستم اونجوری بشه ، بعدم من از -

 ... کجا میدونستم فلش رو اشتباهی دادم

 یه نفهم دارهمیکنه که انگار با پوفی میکشه و سرش  دست به

 ..... صحبت میکنه

 !!!!!نفهمم او خواهر نفهمته

مکالمه جناب مهدوی تموم میشه و اقا با تبسمی زیبا به سمتمون 

خانومش بوده که از قضا  میان و شک ندارم مخاطبش همون

 !!! مثل منه

 .... بود نمیشد حرف نزدواجبی ببخشید تماس -

 هدوی جان با خندهستم روبه مکه من ادم بشو نی اونجاییاز 

 خوب گربه رو دم حجله : بله دیگه بایدم واجب باشه ، بعدممیگم

 ! شتهک

تکون میده که سری  و ماهور هم میرهقهقهه مهدوی به هوا 

 ....ذاره...خب میتونست منو  میشیادم ن یعنی

ر اگه جواب ندم دبدونین باید  بیشترکه  بله خانوم بودن ...شما-

 !؟ کننمی ییچکارهااینجور مواقع خانوما 

 البته و نمره کامل رو هم در زن ذلیلی به نام خود ثبت کردین-
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.... 

بازم میخنده که اینبار ماهور دخالت میکنه : جناب مهدوی این 

 تا فردا حرف واسه کنینمن ولش  نشیم

 کهببینین رو هایی زیاد داره .... میخواستم طرحهای ن گفتن

بود من  اماده ان و بازم کاریام که چیزانجام شد ، بقیه 

 .... درخدمتم

 ..... و جمع کنیم و برگردیم بریمخداحافظی  یعنیواین 

کنار بیاد  دلم واسه زنش میسوزه با این اخالقش چطوری میخواد

 ..... خدا میدونه

خانوم محمدی این چه طرز برخورده ، انگار پسرخالته که زود -

رفتیم واسه کار ،متوجه  مهمونی...مانرفتیم واسه  میشیی ممیص

 !؟این

 !ولیدوستانه بود ،دیگه این همه دعوا نداره که  شوخیفقط یه 

ا جهمینبگم منو از  چیزی فقط به خودم گفتم چون میدونم اگه

 .... بیرونشوت میکنه 

کردم هم طرف  شوخیمن اگه تهرانی جدی میشم:ببخشید جناب 

 .... مقابلم و میشناسم

 ی طرفگمیشه : مگه چندتا ادم دیدی که داری می بیشترخشمش 

مهدوی جنسش ناجور  جون ! حاالدختر مقابلتو میشناش اخه 
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از تو میشناسم و اخر یه بهتر نیست اما من هم جنسای خودم و 

 همینروز به خاطر 

 .... یمینداز سرسادگیت خودت و تو درد

م نمیخواستنش زیادی خشن بود اصال ححرفاش بدنبود اما چون ل

 .... قبول کنم

 ! که اومدم چه دفعه قبل االننبود چه  الزماصال اومدن من -

 .... میکنم یناومدن یا نیومدن تو رو من تعی-

 .....اصال من غل-

تا اومدم جواب بدم گوشیم زنگ خورد و با دیدن اسم مهسا 

قش تاشچشم وگوش م وصل کردم و بدون توجه به ماهور سریع

 .... شدم مشغول حرف زدن

 ؟جاییسالم اب انار ، تو ک-

 !شما به بنده لطف داری؟خوب عزیزم ؟ سیبله مر-

 پیشته که با ادب شدی توله ؟ کیمکث میکنه :جونم 

-بزنین م عزیزم شما حرفتون و سرکار  االنبله ممنونم ...من -

 شانا جون بشیقربونمم  بشیی ! ای که فدام رخب فهمیدیم گی

 !!! اگه جلو روم بود موهاشم تو دستم بود یعنی

شده ای میگم: بله  کنترلدست رو گردنم میکشم و با صدای 

 میفرمودین
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 سیمین ببین،  میشیاز حرص منفحر  االنخب دیگه نمیخواد -

ای خرپول دخترزنگم زد گفت یه مهمونیه دوست یکی از 

 دانشگاس !میای بریم؟

 ! ممنون میشم ینروزو ساعتش رو بگ کنینبله ،فقط لطف -

 ! می کنمبیا یه بوس بده که دارم از نبودت به فنا -

 !بله-

 .... شبه ...فعال خداحافظ 9اخر هفته ساعت -

م نکنه اون اذیتمیارم تا منو سرش  ش بیارم کاری بهرگی یعنی

 خواهر خرش بوده جلو داداشش، هرچند که ندونه طرف من

پشت خط  کیه و میدونم میخواد بدونه ماهورکنجکاو نگام میکن

 که فازش عوض شدبهتر بوده ....همون 

 ..... مخ منو میخورد شرکتخدارو شکر ...وگرنه تا 

منتظره دارد که عجیب تو را  راونقدر اتفاقات غی یزندگ"

 ".... میکندگیر غافل

مطلب و با خودم دوباره تکرار میکنم و خوشم اومد ...یه عکس 

ردم وکامنت ک تنهمون م گرفتم و گذاشتم اینستا و زیرش فیسل

 .... یک خودم کردمو بعد خودمم ال

 مرچقدر خودمو تحویل میگیم ....اگه خودم ،خودم و تحویل نگی

 شرکتخدا رحم کنه تو  ...وای ، وای بگیرهماهور بیاد تحویل 
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 ..... مخم و تیلیت کرد از بس که بکن ،نکن کرد

 نهزو دوتا دندونش م سر  و لیخندی به وسعت کنارم میشینه شینا

 .... و میگه : امروز خیلی خوشحالم

 ! میخندم : چیه؟نکنه قراره خاله بشم

!بچه کجا بود ،قراره ییبی حیاشانا!تو چقدر سر  خاک به-

 ! و با پارسا رسمیش کنیم ارتباطمون

چطور رفته تو حس بدونین  بعد تو افق چنان محو میشه اگه

 !!!می کنینشماهم مثل من فکر ناجور 

مامان رعنا هم به جمعمون اضافه میشه و هیکل تپلش و روی 

برافروخته میگه:  مبل ول میده و با حرص و صورت

ی و معرکه روای...وای...استغفرهللا ...قربون خدا بشم ....دم پی

ا .خدایبهت .. رهپمی سریع، زنی یم فیحر ی ....چطور تایهرگی

 .... توبه

نگاه  ییمن و شینا نگاه متعجت به مامان میکنیم و بعدم دوتا

 یباخودش غر م همدیگه میکنیم وبا دهن باز موندیم چرا داره

و هی اینور ،اونور میشه و هیکل تپلش مثل ژله تکون  زنه

 !!! میخوره

 !حالت خوبه؟نی ماما-

ازحالت ناراحتش خارج میشه و بهم میتوپه: چیه ؟هان!پیله 
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 !ی؟گمی یکردی به من ،توچ

 !!!! خورده که میگن مصداق بارزش منمسر

نگفتم ،شما دوساعته داری با  هیچلبام اویزون میشه:من که 

 .... شدم و ناراحت منم نگران زنیخودت حرف م 

ن ناراحت میشه: ببخشید حالم خوب نبود عزیزم ...ای

هی  میره،راست میرهمادربزرگتون واسم اعصاب نذاشته چپ 

 .... میبریو میگه داری ابروی منو  میگیرهداره ازم ایراد 

 ... همه اینا رو بابغض میگه و دلم واسش کباب میشه

این ننه ماهم زیادی خوش خوشانش شده و این دعواهاشون 

 نیستممیدونم که ربطی به مانداره ،معلو

 ... افتاده بینشون که اینجوری جو میدن یاتفاقدیگه چه 

شیناکنار مامان میشینه و دلداریش میده ،منم از فرصت استفاده 

 .... پیجم ارممیزمیگیم  فیمیکنم و یکی دیگه سل

***** 

می و میگه من دارم میام پیشت و شبم اونجا  زنهمهسا زنگ م 

ه و بنداز خودش و اینجا افتاده که دوباره اتفاقیونم ،نمیدونم چه م

 .... چی بشه خونمون

تا موقعی که مهسا بیاد جزوم و برمیدارم و کمی مرور میکنم که 

ه ولی برگه هاش و ب بگیره شاید دوباره فرچ بشه و استاد امتحان
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 !!!!! خودمون برگردونه

*** 

  چ شده دارم شاخ درمیارم ،نه اصال باورم نمیشه میدونیوای ن-

ده ش ی،خب حرف بزن ببینم چ خب جون به لبم کردی بیشعور-

 !! می کنم؟ دارم یه وری از دنیا 

حرف بزنم !چقدر مرد امیری سمتم خم میشه: رفتم با استاد 

 ...فروتنیه و من نمیدونستم

 ....خب-

کرد حرف زدن  شروعدیگه تا اومدم حرف بزنم ،خودش  هیچ-

جلسه بعد حتما درکالس  شما ازتهرانی وخیلی جدی گفت"خانوم 

و  ینصورت کال حذف میش اینر درغی باشیدداشته حضور 

این درس بردارین منم دیرم شده باید  تا دو ترم دیگه میتونینن

 دیگه اینوگفت و نگاه ساعتش کرد و هیچبرم ...روز خوش"....

 .... رفت

 طور برو بر نگاش میکنم و موندم فروتنیش و کجاش پیداهمین

 !!!کرده

 فروتن هستامیری اونوقت چطور به این نتیجه رسیدی که این -

 ؟نی؟ اینکه اصال نذاشته تو حرف بز

که اب پاکی رو نریخته  همینباحالت متفکری میگه: خب دیگه 
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 !!! خیلیه رو دستم و پاسم نداده به حراست خودش

هیچوقت اینجور قانع نشده بودم واز این زاویه بهش نگاه نکرده -

 !ی کهگمیتونست ب خب اینوکه پشت تلفنمبودم ..... 

 مدارم میگ یمیکشه: نه تو مثل اینکه حالیت نیست من چ فیپو

.... 

ش و بهم میچسبونه سر تاچشماشو تو حدقه میگردونه وهمه انگ

بیای  میتونیمیگه ی !....وقتاالنو ادامه میده: دارم چ میگم 

 چیزیمیگی ، اونوقت تو ثیحدی کالس بدون هیچ حرف وسر

 !!!دیگه ت نمیشهسرنشده ....

 !!!!!میشد خو تو منگل دوستم نبودی مسر اگه

از استادا روهم دعوت بعضی  دخترهمیگفت این سیمین راست -

 !کرده

حیدری رو هم گفته بیاد،رسما اونجا رو میکنه  البدچندش میگم: 

 .... حسینیه

 .... مهسا میخنده:نه دیگه تا این حد

من که میگم میام خونه شما ،توهم که طبق معمول خونه ماب -

 .... نشه یه وقتگیر ،فقط این داداشت 

 .... نه بابا احتمال خودشم یه دورهمی داشته باشه با دوستاش-

 ..... ارتمونمیزدفعه قبل بشه مطمئنم که زنده ن مهمونیاگه مثل 
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***** 

ن میکشه که اگه مامان رعنا نشسته کنارم و داره واسم خط و نشا

 امیریکاری کنم که خواستگارش جناب 

فرارکنه حسابم با کرام الکاتبینه .... حال موندم مگه من قراره 

 رو برامیری چیکارکنم! ایا قراره من اقای 

بزنم و بیام زنش بشم یا نه قراره یکی دیگه روجای ننم 

 جایگزینش کنم ؟

کرده مشکلی ن ییخب دیگه مادر میخوام حواست باشه تا خدا-

 پیش نیاد، در ضمن حواست پیش مادرتم

 ... نده تیباشه که یه دفعه سو

 میده؟ تیببخشید ،اونوقت چه سو-

که خانواده ابرومندین ،یهو نیاد بشینه تعریف پدرشوهر  نیمیدو-

 این میدونیخدابیامرزش و بکنه ،اخه 

...واسه این  میرفتعروس و پدرشوهر جونشون واسه هم در 

 هم مرده یه موقع اسمامیری میگم که این 

اون خدابیامرزو بشنوه حالش بهم میخوره ....دیگه خالصه 

 !کنینمیخوام روسفیدم 

 ....اهان فهمیدم....چشم خیالتون راحت باشه-

مامان نرگس اینقدر خوشحال بود که حد نداشت و عجیب با 



 

 

                                              325 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 مامانم خوب شده بود اخه قرار بود اقای

 تشریفبزرگ جمعه شب واسه خواستگاری باخانواده یری ام

 علت مامان نرگس و ولش همینبیارن و به 

 ....میکردی تو افق محو بود

نبود و البته من نداشتم چون نه طراح بودم  خاصیکار  شرکت

 نه تدارکات نه پشتیبان فقط مسئولیت

تایپ رو به گردنم انداخته بودن که اونم یه در میون انجام  رخطی

 میدادم و بقیشم گذاشتم بمونه شنبه که

شد انجام بدم ....اصال هم تنبل نیستم فقط میخواستم زودتر 

 ... بگذره برم خونه

جناب رئیس هم همه جلسه ها رو کنسل کرده بودن و معاونشون 

 شلوغ بود سرشون حساب جان به محل شو رفته بودن و پارسا

خره ساعت کاری تموم میشه و میخوام جمع کنم برم که باال

 جناب رییس بایه من اخم صدام میکنه و

تو اتاقش ....بدجور فسم در  میرهبدون اینکه منتظر جواب باشه 

میکنم و منم از لج بدون در  پرت میزو کیفم و محکم روی  میره

 ..... زدن ،در و باز میکنم و داخل میشم

 ؟؟ساعت کاری تموم شدهینکاری داشتدرهم میگم: هایی با اخم

 !!! اینکه هیچ کاری نداشته باش چون باید برم خونه یعنی
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رفته نگام میکنه وبا مکت خیلی جدی و محکم  باال هاییبا ابرو

 !میشدین دید بعد واردمیزمیگه: فکرکنم اول باید در 

فکرکردم حتما  گفتینجواب میگم: خب اونجوری که شماحاضر

 !کار مهمی دارین؟

بعد اگه من اجازه دادم بزنین باید در  محترمخانوم  یهرچ حاال-

 .... بیارین داخل تشریف

 بیشتربرخورد و بیانش جامیخورم و اخمام  لحظه ای از طرز

 !مشکل شما درنزدن منه؟ االن:میرهتوی هم 

 !نهنیقوا تنمشکلم زیر پاگذاشخبر نه-

 ؟ندارمبر نقض کردم و خودم خ نیچه قانو میشه توضیح بدین-

ونه که ش زنه یم میزباعصبانیت بلند میشه و دستش و محکم به 

 :میین و با جدیت میگه باال هام از ترس

تر از اون که وظیفت و درست انجام نمیدی باال نیچه نقض قانو

 و همش دنبال مسخره بازی و دلقک

بزاری ....اینجا محل کاره  سرکار بازی هست یا اینو اونو 

 ک که بخوای دلقک بازی دربیاریرجون نه سیدختر

 ... و دیگرون بخندن

و نداشتم و  رو تحقی توهینکپ کرده بودم انتظار این همه 

 تحکم و تندی ینهیچوقت هم اینطوری با چن
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باهام حرف زده نشده بود ،بغض کرده بودم و چشام پراز اشک 

 بریزه و شده بود ولی نذاشتم اشکی

تم: آقای گف که نشات گرفته از بغض توگلوم بود نیباصدای لرزو

من هرکاری کنم و .... خودتون و نگه دارین احترامتهرانی 

شما بخواین من و  هرچ بگم حد خودم و میدونم ولی اینکه

 ینکنو دلقک صدام  کنین توهینبهم  و تا این حد کنینشماتت 

منم مجبور میشم مثل خودتون باهاتون برخورد کنم ...من هرچ 

 نه ادعام میشه نه مثل شمان هستم که میبی نهستم و نیستم همی که

 مغرور و ازخود راضیم ....نمیدونم

 ... کنینمن خالی سر  دلتون از کجا پره اما حق ندارین

 و اروم میگه: اروم ....اروم ...چیه جلو میاد و نزدیکم میشه 

ی؟ زبونت و بزار جای خودش بچه ،تو رتخت گاز داری می

 ؟کنین توهینو  یدربیفتتهرانی میخوای با ماهور 

م و خوردکرده بود و یه ابم شخصیتدلم گرفته بود ازش ،رسما 

 روش ....من هرچ که هستم و باشم اون

حق نداشت بامن اینطوری رفتار کنه ،من نوکر یا  یعنینباید 

 نهک میکرد یا تهدید مستخدمش نبودم که داشت باهام بدرفتاری

گرفته بود البته با اون قدو هیکل مثل  باال زیادی خودش و دست

 بهم نگاه باال ماموتش ،مخصوصا که از
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دم و فرارم میزمیکرد زهرترک میشدم و یه لگدیم به ساق پاش 

 .... میکردم

و  می زنمتوی چشماش زل  خیناراحت میشم و بابغض وگستا

 تر میکشم تا یکم به اینباال قد کوتاهم و

 نتنیست!دوتا خان بس هیچنردبون برسم و میگم : به نظر من تو 

 تنگ اسمت خیال برت داشته ....اصال

و  مرمی ونم و ممیچیه من دیگه یه دقیقه هم اینجا ن نیدو می

 ..... ارممیزخراب شده پامو نهم تو این  دیگه

عقب گرد میکنم و میخوام برم که چشماش و یه باری بازوبسته 

 ....خوب نیستدختر قلدر بودن واسه یه  میکنه : اینهمه

ای دور و برت واست دخترنکنه انتظار داری مثل نادیا و -

 موس موس کنم تا یه نظری بهم بندازی ،نه

میتونم ازمرد جماعت ... از جونم نه خوشم میاد نه اهلشم و تا 

 .... مربگی قضا ادمای مغرور و خودخواهش فاصله

موذیانه میخنده :اگه مثل اونا بودی که حداقل یکی نگات میکرد 

 ! داختممین و شاید منم یه گوشه چشمی بهت

حال اومده واسه من نطق  رفتنمردک نمیدونم کجا پاچش وگ

شدنش  توهیندرشت کردن و  میکنه ....بهم برخورده بود تحمل

 ....و نداشتم
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 !!!تو صورتش براق میشم : لیاقتتون همون نادیا و امثال نادیاس

 حرفیبعدم ارنجم و از دست شلش شدش میکشم و بدون هیچ 

رو  چیزی تنشکس و لحظه اخرم صدای می زنم بیرونازاتاق 

نمیدم و خودم خبر به شینا همحتی  میفهمم و بدون توجه به ان

 .....میشم راهی خونه تنها

ارم ،مردک میزم دیگه پاموتو این خراب شده نمرمیاگه ب

 چه مرگش بود شمن خالی کرد نیستممعلو

لیافت امثال شماها همون فسیل تجزیه ناپذیر و عملیه ،نه من ....

معلوم نبود چ شده بود که با ...که ارزوی همه امدخترخانوم وگل 

 خالی کرد،مردک ماموت منسرتو  توهیناون همه عصبانیت و 

 ..... بیشعور

 ماهور

 .... دست خودم نبود

 یعنبودنمم برای خودم جای تعجب داشت ...اصال منی عصبا

 !داشت یاین همه داغ شدنم واسم تازگ

ن که گفت" ای نیاز جانب دوست فرها شنیدنیه کلمه حرف  یعنی

،خوشم اومده ازش بانمکه و نیچهرش زیادی دوست داشتدختر 

...." 

ترین و پست ترین  عوضیباشه که  کسی ودرست باید ان ادمم



 

 

                                              330 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

که وقت این حرف و  که به عمرم دیدم و انقدرازش متنفرم میهاد

 .... کنم و دست به یقه شدم باهاش کنترلزد ،نتونستم خودم و

 اون گفتنسونه وربازم فکرکردن بهش منو به مرز انزجار می

 ....حرفها هم به شانا دست خودم نبود

و خنده کنه و  شوخیبخواد  سینداشت جلو هرکس وناک حق

 که بهش گفتم دلقک ،ولیبهتر واقعا همون 

ناراحت و بغضش اونقدر عیان بود که پشیمون شدم و خودم و 

 .....بود که ناخواسته هم حرفیلعنت کردم واسه 

 شایدم ذات شانا رو میشناختم و همونطور کثیف بودن کیوان رو

!!! 

ود من ان حرف رابزند ،نه تا وقت که دوست حق نداشت با وج

 .....خواهرم بود و الگوی مهسا

از گفته هام پشیمون  بیشتروقت شانا با اون حال و روز رفت 

چنان کلفت بارش بر بیخ از همه جا دخترهشدم ،اونم واسه اینکه 

نمیذاره!".....مگه دست  شرکتکردم که گفت "دیگه پاشو تو 

 !!!خودشه ،باید بیاد

که هرموقع فکرم  می ترسمدقیقا خودمم از این بایدها چنان 

 ..... و انکار میکنم می زنمشد اون رو پس گیر در

******* 
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میدم و میدونم اگه  بیروننفسمو  عصبیبا دیدن شماره نادیا 

 ....تا عصبانیم کنه زنهجواب ندم اینقدر زنگ م 

 ی بازباوجود عصبانیتم خیلی خونسرد جواب میدم: چیکار دار

 زنگ زدی ؟

 د !سرچقدر  نیخنده مستانه ای میگه:اوه ها با

 !ی ؟گزنگ زدی که اینو ب-

دعوتت کنم که باهام  مهمونینه عزیزم ،زنگ زدم که به یه -

 گفت و باهم هیچ نسبت دروغ دخترهبیای البته میدونمم بابت اون 

 ندارین؟

 اونوقت شما از کجا متوجه این قضیه شدین؟-

شاپ دیدمتون و خیلی  کافیکه تو اونجاییخیلی ساده اس از -

 !؟یننداشت د بودین ،انگار که هیچ نسبت باهمسر

رده بودم با اینکه رنگچشمامو میبندم و اصال به اینجاش فک

خودم و نباختم  تو این مسایل!بازم یزهمیدونستم نادیا چقدر ت

ابط ما روتا  نیوگفتم: اینقدر بیکار بودی که منتظر بودی ببی

 و مکه بیام جار بزنم و دوست مهستمی اد چطوریه؟ به نظرت من

 نشون عالم و ادم بدم ! یا نه جلو مادربزرگش بگم نوه ات با من

ن و فکر کردی؟ فکر کردی همه مثل خودتدوسته؟! چ باخودت 

حالیشون نباشه !...بعدم مگه ندیدی  به اسم حرمت چیزیاصال 
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 سوار ماشینم شد ؟

 .... بود انتظار نداشت اینطوری جوابش و بدمجاخورده 

،من هرکاری کردم واسه  کنینزنش سرتو حق نداری من و -

 جلب اعتماد تو بود چون دوست داشتم .....از

داره که من ندارم ....اصال مگه  یمتنفرم ،اخه چدختر اون 

شن ب برخانوادش باخ خانوادش نمیدونن ....توکه نمیخوایمیگی ن

 !؟! میخوای

ن ؟ م می کنیمن بودم که گفتم برو!بعدم تو اشغال منو تهدید -

 !تخاصی ینمیدم ب محل سگم به تو و امثال تو

 میکنم تا کنترلبغض میکند و من از خشم زیادم دارم خودمو

 .... تو دستم رو تو دیوار خورد نکنم گوشی

 .....ماهور....من....نمیخواستم-

ضی عوصدات و بشنوم ...یه  یکافیه ،نه میخوام ببینمت ،نه حت-

دارم به تو لطف  و من کنینلیاقتش فقط اینه که زیر پا لهش 

میکنم که فقط دارم بهت میگم دیگه سمت من نیا ،اصال جلو 

 ! همی رسختم نمیشه به عمل  گفتنبه  چشمم نباش که دفعه بعد

و به چیزباشه من اشغال ولی اگر نیای مجبور میشم همه -

 .... نیست مکار که الکی هم تو نیمیدوخانوادش بگم،

 عوضیرو قطع کرد و بعدم هرچ زنگ زدم  گوشی بعدم تند
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بزنه بهش عملم  فیحر گوشیش و خاموش کرده بود و میدونستم

میکنه و ترسم برای خودم نبود و فقط به شانا فکر میکردم و 

 .... تحملش میکردم خودم که باید

نیاوردم روی تخت دراز میکشم  بیرونکه ازتنم  ییباهمون لباسا

 !؟چطور میشه جمع کرد و به این فکر میکنم حال مسئله شانا رو

نادیا یه شایعه ای درست کنه و از یه طرفم  می ترسمیه طرف 

 !کنم ؟ ییچطور از شانا دلجو

 !خودمم حالم و نمیفهمم

 شانا

 میکنم لباش که میخوام و پیدا پایین باال کمدم و یهرچ

 .....نمیکنم

اتاقم شده بازار شام ، فقط مامان رعنا روکم داره تا خراب شه 

 ....سر  روی

نمیدونم چیکارکنم که یه دفعه وسط این اشفته بازار در اتاق باز 

عوض میکنم که بادیدن  و رنگ می ترسم یمیشه و من مثل چ

تکون میده وجلو میاد ،نفسم و سر  تاسف برام مامان نرگس که با

 ....میدم بیرونبه راحت 

و میگه : میدونم توش  میگیرهکیسه ای که دستشه رو سمتم 

گرفتم واست البته کلی پولشو  ، منم اینو شیبپو یموندی که چ
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دادم ....نکنه درراه رضای خدا یکی خورد پس کله یکی و ازت 

 ....خوشش اومد

ازکجا نمیدونم.......بعدم چنان  وارفته نگاش میکنم ....حاال

 دندون مصنوعیاش تو چشم میخنده که برق

نن....این ننه ما واسه محکم کاری لباس واسم خریده تا فردا میز

نرگس خانوم نصفش  حواسم به مامان باشه ....ای....ای.... این

 ،خدابیامرز مرد خوب بودامیری ،بدبخت جناب  زمینهزیر 

کیسه رو از دستش میقاپم : واقعا دست و پنجت طال نرگس جونم 

 .... افتادت واسه این دندونای برقم ریممیمن 

شکی وقت گرفتم برم دندونامو پزوای نگو مادر از دندون -

 .... درست کنم

خدا به دور دندون مصنوعیم این همه قرو فر داره نمیدونستم 

 !!! ....نمیدونمواال ...شاید داره ،من که ندارم 

به من میشه ببینه چیکار میکنم و هرچ  خیرههمونجا میشینه و 

زیر ذره بینش یک  هم لفتش میدم انگار نه انگار ،نمیشه از

....منم مجبور میشم مثل بچه ادم  بشیسانت اینور یا اونور 

 .... بشینم و راستش و بگم

 ؟نکنیبکنم قول بده دعوام  اعترافیمامان نرگس میخوام یه -

 و زنهدنش میده و نیشخند م ه و قری به گرمیندازپاشو روی هم 
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مهسا دست به یکی  و با مهمونیمیگه: میدونم میخواین برین 

کردین که خانوادتون نفهمه و از شانست من فهمیدم چون پیام 

 ....رو گوشیت و دیدم

جلوی من  نبازاین باز نمیشد....مارپل جا بیشتردیگه چشام 

 !!!شوم سو در افق محو امیننشسته و من به کد

 !؟ شهصبرهرکس حریم شخ گوشی می کنیمامان نرگس فکر ن-

!...من یاشتمیزبراق میشه: نه....میخواست روی گوشیت رمز 

 که جایینمیخوام باهات بحث کنم و از اون 

ت رذات نوه امو خوب میشناسم واست لباس خریدم که نمک گی

 کنم و تو هم فردا هوای من و داری و

 ..... ندارمخبر یهیچمن حواست به مامانتم باشه ، بعدم 

برم و خودم و  یفکم افتاد اخه تا این حد.....میخواستم زیراب

مارپلمون واسمون  مامانا نکنم که قسمت نیست و این ننهگیر در

 !!!! کنهر ه خدا اخرو عاقبتمون و به خیکشید پیش پیش نقشه

*********** 

 این همه ادم اینجا چیکار میکنه ؟-

ه:من نمیدونم ،مثل خودمون که مینداز باال مهسا ب خیال شونه

 !دیگه اومدیم خوش بگذرونیم اینام اومدن

کرده و  پیدانشستن واسه  جاییلباسمون و عوض کردیم و 
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 .....نشستیم و نظاره گر جمعیت شدیم

ی پوشیده و ب نهایت بهش میومد گنرخوشمهسا لباس عروسکی 

لباس خوشکلی الحقم  و و من لباسم سلیقه مامان نرگس بود

کت که  خریده بود ....لباس مشکی رنگ که حلقه ای بود و با

م و میشد و با پوشیدن ساپورت پاهایزیباتر  روش میخورد

 نیمهمو  پوشونده بودم ....خودم زیاد غمم نبود ....اما اینجا

،ماشاهللا اینجام همه نوع ادمی هست ....یهو  که نبود یخانوادگ

قالب حوری و منو در  زنهری شیشه م نداشتم پس دیدی از شانس

 !!!....بهشت تصور میکنه و بعد

 !بله و خودم ،خودم را نجات میدم

خب تو اگه قرار بود خودتو نجات بدی پس چرا پاشدی اومدی 

 .......مهمونی

باصدای مهسا از قالب حوریه شدنم جدا میشم :حواست کجاس 

 دو ساعته دارم صدات میکنم؟

 رم داری ؟جام ، خب چیکاهمین-

 .... اینجاست ی ریمیرمبهم نزدیکی میشه:باورم نمیشه استاد ا

بعد با دستش به نقطه ای اشاره میکنه و منم دقیقا همونجا رو 

 رو میبینم کهامیری نگاه میکنم و استاد 

 .... ایستاده و لبخند ملیحیم گوشه لباشهدختر وسط یه عده 
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 !!! چه جنتلمن

ما امیخندیدم ، رفتنکه تحویلمم میگدخترمنم بودم میون اون همه 

 شدن ،  بدای این دوره چشم دخترچقدر 

 ه مثل عقاب زوم کرده روی استاد ونگاه مهسا میکنم ک

 هست ....هرچ چیزی سیموشکافانه در حال برر

نگاه میکنم و با دقت هرچ تمامی نگاه میکنم بازم به نتیجه ای 

 .......می زنم نمیسم ....ارنجمو به پهلوی مهسا

 ؟......هان؟یچ-

 شدی؟ خیرهاینجوری  یبه چ-

 هان؟-

، نکبت چشم فرو کرده  می زنم نیو یه پس گرد میگیرهحرصم 

 ..... و درم نمیاره

 !بشکنه دستت ، نزاشت بفهمم ، اه ؟-

 ،بعدم چشمت نیو میخوام صدسال نبی بشیباغیض میگم: کور 

 چ رو گرفته بود که حواست نبود ؟

 !!! لباسشمیخنده: 

میکنم که دوباره  و نگاه صورتش میرن باال ابروهام خود به خود

 مسراستاده .... خاک به  لباسنگاهش ،به 

!!! 
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 !!!مهسا اینجور ادمی نیست

که بشه به جمله مهسا ربط داد  چیزینگاهم و به استاد میدم ولی 

و  تیسن ممعلو چیزیولی  دیگه میکشم جایینمیبینم باز نگاهم 

 !دیده؟  یچ دخترهفکرم مشغوله که این 

که اونم نامردی نمیکنه و یه  می زنمسرش  یکی دیگه پس

 یینیشگون محکم از پهلوم میکشه و با ترش رو

ر ....بیشعوبینیمی، توکجا رو داری  کننت سر میگه : خاک تو

و نفهمیدی کت وشلوار  می کنیتو چطور پیش داداشم کار  نفهم

 !!! داداشمهواسه برند امیری 

جواب مثبت ازدواج و میدم ولی نیار سری  خدایا من به یه داع

 !!!!!اون روزی که مثل حال اینجور ضایع بشم

ه و نمیدونم چه میندازمهسا نگاه صورت درهم و متعجب من 

 ....از خنده میرهطوری شدم که غش 

کی مرگ نخند بیشعور ! اون جوری که تو نگاه میکردی هر-

 .....ادمیرفتدیگه هم بود به شک 

 !!!میشیخیلی بامزه  می کنیوقت تعجب -

 و همراهیش میکنم ..... میگیرهخودمم خندم 

 نیم ....میزتو جمع بچه ها نشستیم و از هردری حرف 

 که زیادی توی جو قرار گرفته وسیمین مخصوصا 
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م که رهی داره از خودش تعریف میکنه .... نگامو ازش میگی

 ه که با اون هیکل تپلشمیرفتچشمم به نیلوفر 

میکنه که اونم اگه سیمین لم داده روی صندلی و بااخم داره نگاه 

ال شست تا کمینمیخوابوند و روش ین جا داشت بلند میشد و سیم

 و ب شک منم در این راه همراهیش میکردم بگیرهخفه خون 

 یکنهم تعارف و میگیرهرو به سمتمون  نینوشید سینیخدمتکار 

 .... مهسا هم یکی برداشته بود...یکی برمیدارم 

به جمعمون همه ساکت میشن و شیفته وار امیری با اومدن استاد 

 ....کنننگاهش می

خب درسته خوشتیپ و خوش هیکله ولی نه دیگه تا این حد که 

 . اینجوری زل بزنن و مسخش بشن

 .... ذلیالی بدبخت شوهر ندیده

میکنه و با عشوه بلند میشه و میگه: وای استاد نیش باز سیمین 

 ما رو ...بفرماییدمیز ... خوشحالم از دیدنتون ....منور کردین

گل من شبیه به  بیشترعوق....حالم بد شد ... این عشوه نیست ،

 ! اس ال اجارهخونش ک باال یه ....عقلی نداره کهباز

سگ  رو به تک تک بچه ها سالم میکنه و محلامیری استاد 

 .... م نمیدهمینسی

و با نیش جمع شدش روی  میرهم کنف میشه و فسش در مینسی
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 .... صندلیش میشینه

 .... میخندم و با لذت نگاش میکنم که فشاری به دستم وارد میشه

نگاه دستم میکنم که میبینم دستم تو دست مهسا هست و داره 

 .... میشه فشرده

م ش وگرفته و رنگشکل صورت استرسنگاهش میکنم که میبینم 

 ..... حساب پریده

 سم که با لبخندرمیامیری نگاه خیش و دنبال میکنم و به استاد 

 ....ژکوندی زوم مهساس

لپای گل افتاده مهسا واسم جالب بود و داشتم این صحنه رو 

 باال رونی کل نوشید میدیدم که مهسای دیوونه یهو خم میشه و

 .... میره

 .... با دهن باز نگاش میکنم

خودشم نگام میکنه و میفهمه چه خریت کرده ولی دیگه خیلی 

 ..... دیربود

تا میام حرف بزنم استاد پیش دست میکنه و دستش و سمت مهسا 

 : میگه نیدراز میکنه و با لبخند دلنشی

 !میدین بانو ؟ همراهیافتخار 

 اون نشون از حال بدش داشت با مهسا خو گیج وگول بودکه

 ....میکرد هم داشت نگاه استادکج شده دنی گر
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نه تنها من بلکه همه بچه ها از درخواست استاد گیج و متعجب 

 ..... بودیم

استاد  بامهسا بدون اینکه قدرت فکر و اراده ای داشته باشه 

 ..... رفت

 منم فقط دور شدنش و دیدم 

 .....چراغها خاموش شدن و موسیق ارام عاشقانه ای پخش

 .... به استاد و مهسا نگاه میکردن بچه ها با دهان باز

نیلوفرکه سوژه جدیدی دستش امده بودگفت: شک ندارم مهسا 

 ! گفتم کی ببینبشه زن استاد ، 

: تو نمیخواد نظر بدی ، حال خوبه زنهم تشری باحرص سیمین 

 .....گرفته که جوش تو رو چیزی نیست

 ی؟نکنه دوست داشت می کنیبهم برمیخوره و میگم: تو چرا داغ 

 !جای مهسا بودی؟

 کیساکت میشه و با حرص نگام میکنه و بچه ها هم زیر زیر

 ..... میخندن

 میرهو از جمعمون جدا میشه و  میگیرهم خفه خون مینسی

 !!!نچسب دخترهبهتر ....

 .... ممیندازنگاهی به دورتا دور 

ما بود که تعدادمون به  میزسالم ترین خلوت کردن دوستانه ، 



 

 

                                              342 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ..... سیدرپنج تا می

  که با دیدن نادیا متعجب میشم می زنمدارم دور و اطرافم و دید 

، یه اشنا نباشه ....  می کنمکه  جاییای خدا چرا من نباید یه 

 ! و کامل از تو دماغم در میاری خوشی یعنی

پوزیشن میدم که در دیدرس اون فسیل نباشم و از  ربعد تغیی

 . نمیفهمم دارم چیکار میکنم استرس

رو  نیخدارو شکر بچه ها هم حواسشون نیست و لیوان نوشید

اه اشتبکه میفهمم  و بریزم تو حلقم ببرم باال برمیدارم و میام

 ..... زمینارمش میزو برداشتم 

خالفم به سمت م رفتنبازم می چرخم ببینم فسیل کجا رفت که با 

 .... نفس راحت میکشم

 .... پیست رقص میکنم.... مهسا و استاد و نمیبینمنگاه 

 .... نیستنمیشم که مطمئن  بیشترم میندازکه چشم بیشتر

 رفتنمهسا رو میگیم که میگه:  سراغنگاه نیلوفر میکنم و 

 .... بیرون

 ! که من ندیدم رفتن کی

مهسا ، بیا دیگه نور حال بد و اوضاع گیر واگیر توی این ها

 ..... علی نورم بشه

بلند میشم و میخوام دنبال مهسا برم که با دیدن فرد روبه روم 
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 !!! نیستضی من را خوشیمیفهمم که خدا هم به 

 همون راه رفته و برمیگردم.... دهنم خشک شده بود ...اینقدر

که  ینتموم خریت نوشید گیجم که نمیفهمم چیکارکنم و در اخر با

و موقعی که معده ام به  باال مواظب بودم نخورم رو تا اخر رفتم

 سوزش افتاد

 ..... کردم یفهمیدم چه خریت

 تنداشبودکه نه راه پس هایی بدبخت شبیه به حال و روزم  یعنی

 .... نه پیش

 ..... رو سینشهسرش  وای مهسا رو بگو ....ببینتش

 .... من و ببینه تکه بزرگم گوشمه

 .... شمارش و میگیم سریعبا یاداوری مهسا با دستای لرزون 

 .... حال مگه گوشیشو جواب میده

 .... دوباره گرفتم

لحظه ای که داشتم نا امید میشدم وصل میکنه و با پیچیدن 

 وقت تلف کردن نبود صدای استاد عمال بادم خالی میشه ، ولی

.... 

 سالم استاد مهسا کوش؟-

 !ون نیستمیزاینجاست، حالش -

ه با اون قیافه عجیب حال میکنه و بعدم میخنده...شک ندارم دار
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 .... روانشاد میشه

چ میگم.... برادر مهسا اینجاست و نباید ببینتش ببینین استاد -

ینش خونه و راست بربسریعتر وگرنه خونش حالله ....هرچه 

 .... اتاق پروگذاشته باال مانتو و شالشم طبقه

 شما خودتون چ؟-

 .....خداحافظشما مهسا رو بیین من یه کاریش میکنم -

رو قطع میکنم و در جواب سوالهای نیلوفرکم محلی  گوشیبعدم 

 .....میرهمیکنم که خودش خسته میشه و 

ت اب زده که ب نهایت پری تیپ اسسرماهور و میبینم که این 

 .... خوش و بش میکرد جذابش کرده بود .....باچند نفری داشت

 .....میشد نگینسسر بدنم هرلحظه داشت 

 س تونف بخورم که  زمینکه نزدیک بود  باال میخواستم برم طبقه

 .... سینم حبس شد

 بیروناوردم و با دیدن پسری غریبه نفسم و راحت  باال سر

 .... دادم

 ..... پسر نیشخند زد : چه نازی تو ! زیادیم تو دلی هست

 ... که اثری ندارد می زنمش عقبمیشم و نی عصبا

 ممی زنسم و سیلی محکمی تو گوشش رجوش می به نهایت نقطه

 .... که صورتش برمیگرده
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خن و متعجب از حرکتم دست روی سرچشماش زیادی 

 ....صورتش گذاشته بود

 ..... باشه نگینخودم هم باورم نشد دستم س

 ..... برافروخته غضبناک نگاهم میکنه تیبا صور

که ب اراده چشمامو میبندم و صورتم و تو  میبره باال دستش و

 ..... دستام میگیم

 .... هرچ منتظر میشم که سیلی روی صورتم فرود بیاد

 ..... که نمیاد نمیاد

با همون حالم ، دستم و از جلوی چشمام برمیدارم با دیدن صحنه 

 .....میفرستم مقابلم فاتحه ای به روح ناکامم

 ...... بودم یخدا بیامرزتم جوون خوب

 .... صورت برافروخته ماهور نفسم و در سینه حبس میکنه

ه از ک میبرهو چنان میپیچونه و پشتش  میگیرهدست پسرک رو 

 .... زنهدرد داد م 

 .... هیکلش در مقابل هیکل گنده ماهور هیچ بود

 ....مات نگاش میکنم

باخشم رو به پسرک میگه: دست رو که بخواد رو ناموس من 

 ..... یشکنمبلند بشه و م

 ؟شیمیگه: به تو چه؟ چیکار  پرروییپسر با 
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ی پسره خنگ اول یه نگاه به خودت بعدم یه نگاه رای حناق بگی

کن!.....حال هرچ ، خدا  به اون ماموت بنداز بعدش نطق

 !!!رحمتت کنه

میشه و دست پسره رو محکمی میپیچونه و  عصبانیدوباره 

صورتش میکنه که  ایندفعه برش میگردونه و یه مشت هم نثار

 .... میشه زمینکنه و پخش  کنترلنمیتونه خودش 

و  میگیرهماهور غضبناک انگشت اشارش و به سمت پسره 

 : فقط یه بار دیگه ببینم دور و زنهنعره م 

 .....ضیعواطرافش بپلکی خونت حالله ، مردک 

نگاه صورت پسره میکنم که بدجور مشت خورده بود و به طور 

 .....حتم دفعه بعد جای سالمی نمیذاشت

 .... میگیرهنمیدونم چرا یهو خندم 

 ....خوشم اومده بود بخاطر من پسره رو زد ...البته حقش بود

 ...دستم و گرفته و دنبال خودش میکشید

 .... یکردمعینهو اردک با اون حالم داشتم تاب م

ه ، دلم هری میرفتو گردن و شونه های پهنش که سر نگاهم به 

 .... میشینه یزه .... لبخندی رو لبامرمی

فتم ر نوشیدنیاون  رزیادی قدبلند و خوش هیکله یا من تحت تاثی

 !!!! میرهدلم داره ضعف  تو فضا ....نمیدونم چرا؟ ولی عجیب
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ا ب میگیرهپشت ساختمان که قرار و دقیقا  بیرون میبرهمن و 

 ...... خش بهم نگاه میکنهسرتحکم و چشمای 

 ؟می کنیاینجا چه غلطی -

اخم میکنم ، دوست ندارم جواب پس بدم ولی عجیب اون 

 ......!!! صورت اخمالود برام جذابه

 ! به تو ربطی نداره-

و رگ کنار  رهپمیمیگم و برق از چشمای ماهور خی گستا با

ل ...باان حا ننشینمی به خونانش و چشم میگیرهشقیقش نبض 

خرابم نفهمیدم چه زری زدم و از ترس اون چشمای خشمگینش 

 ....ادمفتمیداشتم پس 

ی دندونای کیپ شده میگه: که به من ربطی باحرص و از ال

 نداره هان! مثل اینکه یادت رفته من کیم ؟

 زیادی به روت خندیدم پرو شدی؟

 !!! خندیدی که بار دومشم من ببینم کی تو

، دستم و  میرهگیج سر  و میخوام قدمی عقب برم که می ترسم

.... نگاش میکنم و نگهم میدارهمیگیم که دست ماهور سر  به

 .... میشم خیرهتوی چشمای غرق خونش 

 .... منه خیرهجز به جز صورتش و نگاه میکنم ، اونم با اخم 

 خوردی؟ چیزی-
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میگه با تن بمی که دلم زیرو رو میشه ....باد شدی که اروم 

 میوزه لرز به تنم میشینه و خودم و بهش

نزدیکی میکنم و غش غش میخندم و با همون حال خوشم میگم : 

 ..... نمیخورم....اما...نمیدونم ....یهومیب....خودختر نه ! من.... 

 .........هول....کردم.....داغ.....کردمترسیدم اومدی....منم

 ......فکر.....کردم......ابه.....همه....رو.....رفتم....باال

استه ار بزهبه س یزو میگه : گل ن بیروننفسش و با حرص میده 

 ...... شد

 میکنم و نگاهش میکنم باال وسر  از حرصش مستانه میخندم و

..... 

 .... میاره و نگام میکنه پایینش و سر

 .... کالفه است و عجیب منم خوش خنده میشم و میخندم

 .... چشماش خیرهخندم میشه و من  خیره

 دیگه شزنشمم نمیکنه اما هنوزم اخم دارهحتی  زنهنم  فیحر

 ش و خم میکنه و دم گوشم میگه: مهسا هم اینجاست ؟سر

میارم و نوچ میکنم هیچ جوره نمیتونستم ازش چشم  باال سر

 .... بردارم

 ... جرات مامان رعنا نمیکردم وگرنه عاشق موی کوتاهم

 .... میشن چشماش بسته
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 ....بودم و هیچ کاریم دست خودم نبود منگ

فرو رفته بودم و لذت همه وجودم و در بر  نییرتو خلصه شی

 ....داشت

 .... نبود عصبانینگاه ماهور هم دیگر ان همه  یحت

 .... شیفته بود و مجذوب

 .....ن نفس عمیق شد کشید د و باعثمیرفتب دلم به تب و تا

 ....بودم و حرکاتم دست خودم نبود گیجمن 

 .... میدونستم درست نیست

که یادم بیاد و روسیاهیش  ییارت میخندم و امان از فردارباش

 .... بگیرهدست و پام رو 

اما عوضش تو.... زیادی ....دایناسوری ....اخالقت گنده ... -

 ....دوست دارمیی....زورگوزنیهمش داد م 

 .....تیخفت...کنم....از بس ....که....مامو....

دوباره میخندم و نگاه صورت یکه خوردش میکنم که ابروهاش  

 .... میرن باال از حرفام

 ..... با خاک یکسانش کردم

 که من دایناسورم هان؟-

 ....تکون میدم :اونم از نوع وحشیشسر 

 که من ماموتم؟-
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 ....کون میدم : از نوع منقرض شدشسرت دوباره

 دیگه چیم؟-

مارم: م میشتاشمیارم و با انگ باال انگشتم و به نشانه فکر کردن

هستا.....اما...اینا ........بازمبشریاورانگوتان..... نمونه 

 .... مهماش بودن

ش و تکون میده وچشم ریز میکنه و میگه: من بلدم کارای سر

 ! مهم بکنم

 !مثال؟-

کار مهمی میگه، انگار میخواد چیکارکنه فوقش دوتا چنان 

 صفت و موصوفم واسه من ساخته که میخواد

 ..... کاربرداشم بگه

 .... مست میشهسرمیخندم و اوهم 

 ...... زنه ینیشخند موذیانه ای م

 .......مثل برق گرفته ها خودم و عقب میکشم

 .... نمیفهمم ...حالم و به هیچ وجه درک نمیکنم

 بود گرمم

 ........بدنم زیادی گرگرفته بود

 "!!!تب دارم ....یا مردم و رفتم جهنم یاوای خدا داغم "

 .... حال او هم دست کمی از من نداشت
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 .......اصال چه غلطی کرده بود

برمیگردی ...دیگه  ی تا فضا ورچقدر نرم بود.... اینکه می "

 ...اصالی نداره ، خودش نئشت میکنه .... نه! گکار به نئش

داشت.... مگه خودش ناموس نداره ....  نیعبیجاکرد ....چه م

 ".....؟!...اقا اینقدر ساکت میشینه چی میریماصال استاد ا

و میخوام هلش بدم که  میگیرهبرای لحظه ای وجودم و خشم 

 .... مانع میشه

این کارو میگم : تو به چه حق من  گیجیتند و جدی با همون 

 !!!!! هر نداری..هان مگه خواکردی

 .... بود ردوباره اومدم بزنم ولی دستم اسی

ماشاهللا زور..... که نیست ......اندازه ...گوریل ....زور... 

 .... داره

 ....!یکم بلندتر بگو همه بفهمن که من گوریلم اره ؟-

چشام گرد میشن و متعجب نگاش میکنم: خب.... راست میگم 

دستم و..... از ........زوری ،.....دیگه..... زیادی.... خر 

 !!!!! جا..... کندی

ش ه و نفسمیرفتمیارم که ببینه نگاش به لباسم  باال دستم و

 ..... میده بیرونومحکم 

میارم  بیرونته  میخندم و براش شکلک درمیارم و زبونم و تا
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.... 

جا یه کتک جانانه بخوری!!!!  همیندست به کمر میشه: حقته 

 !!!!نداره چه برسه حاال حالت عادیش عقلی

منم دست به کمر میشم و دستم و تو هوا تکون میدم : برو 

 گوریال... ....حاال .....تا ...کی ....بزار ....باد....بیاد.....از

 !نن؟میز.حرف....

 .... زیر خنده می زنمبعدم غش غش 

میده و اروم میگه: امیدوارم وقت حالت  بیروننفسش و محکم 

 ....حداقل خجالت بک رشجاش سراومد 

 !برو....بابا.....خجالت....کیلو.....چند....؟-

 میرهکه حساب کار از دستم در  میرهاینبار چنان چشم غره ای 

م و تو خود میگیره دی که میوزه دوباره لرزمسرو یه دفعه با باد 

 ....جمع میشم

 .... عجیب احساس کرخت میکردم

 .....میرفتم گیج سر

 .... باهاش پیچ میخوردمخودمم داشتم 

 یب صدای زمزمه ریزی رو حس میکنم اما تنم زیادی خسته و

 .....حس شده بود

 !!!!!!! زیادی نازتری منگیتو -
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 ..... میخندم واما عجیب خوابم گرفته بود

 ... دیگه دست خودم نبود

 .... کنده میشم زمینم رو یه جای سفت گذاشتم و از سر

 .... یشمتر م فشردهجمع ترمیشم و 

 .... میدم سیو قو کسی جاییبااحساس فرود در 

 .... لبم و تر میکنم

 .... میدم بیروننفسم و محکم 

میشن که خواب کل وجودم و در بر  نگینچشامم اونقدر س

 ....... می کنمفرو خبری و به عالم ب  میگیره

 .... با صدای زنگ گوشیم بیدار میشم

 شون میشه نه شبسرای بر این مردم ازار لعنت که نه صبح 

.... 

میگردم که هیچ جا احساسش نمیکنم ،  گوشیخواب الود دنبال 

 ....گذاشتمش کجا یادمم نمیاد

بدجور روی اعصابم بود ، از  قیصدای زنگ دلخراش گیتار بر

 میارم و محکم رو شم باال شت وباال حرص

 .... رو شکر صداش قطع شدارم و فشار میدم ....خدا میز

باخیال راحت دوباره غرق خواب میشم که صدای نکرش اینبار 

 .....بلندتر بغل گوشم زنگ میخوره
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شخص پشت خط میکنم که ول کن نیست  نصیبابداری حسی ف

 ... پشت بسته و دست هرچ سمج و بد پیله اس از

 رو برمیدارم و بدون نگاه کردن جواب میدم : هوم؟ی گوش

ه !مگ باشی؟ مگه قرار نبود صبح زود خونه  جاییمرده ک ذلیل-

که ارزوی  کسی ؟ واسههمامروز چه روز مه میدونیتو ن

سر  کاشت و این همه کار روزی رو داره!.... منو اینجاهمچین 

 من ریخته ، اونوقت تو

باخیال راحت خوابیدی !!.....اونوقت زنگت زدم اولش خو 

 جواب نمیدی بعدم که جواب

گمشو بیا خونه تا  " هوم" ....زهرمارو هوم ، پاشومیگی میدی 

 .....!!!اون قلمای پاتو نشکستم

 ....بعدم بوق اشغال تو گوشم پیچید

 "....دادحسی فقط حرف زد و ف ضربناز نفسش یه "

بدست  گوشیطوری همینپریده بود و مثل منگال سر  خواب از

 شو ته از تخت خواب اویزون بودم و

 ....... !کجا بودم ؟ و ارزیاب میکردم ....دقیقا داشتم موقعیتم

با دیدن فضای نااشنا اتاق میام بلندبشم که بلند نشده با گردن از 

 م و پتو هم تو دست وپاممیرفتتخت 

 ....پیچیده بود



 

 

                                              355 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ....!من کجا بودم ؟

 .....گرفته بود گردنم درد

که با دیدن  می ریمبا صدای در اتاق، نگاهمو سمت جهت صدا 

 قامت بلند ماهورجون چشام قد توپ

یگه شینه و دمیرنتنیس میشه و با یاداوری دیشب تیه کمرم عرق 

 ندارم و مثل احمقها تنها گفتنبرای  چیزی

 یغجیکاری که تونستم اون لحظه انجام بدم چشامو بستم وچنان 

 م که حنجره خودمم درد گرفتکشید

.... 

مام خودکار تا اخرین حد مجاز با دست که روی دهنم نشست چش

 ...... من بودن خیره که روی صورتشهایی بازمیشن و اخم

 ته ؟ مگه دزد دیدی؟برچه خ-

با در اوردن الفاظ نامفهومی که از دهن بسته شدم درومد گوشش 

 : و نزدیک میکنه و با همون اخم میگه

 ......!ی؟گچیه چ می

 !!!میاندوباره همون الفاظ نامفهوم از دهنم در 

 ....ی؟گاه ...خب بگو چ می-

ه که ب کسی نمیگم اسکل فقط میخوام بگم ننه و خواهر اون هیچ

 .... تو مدرک داد و پیوند میدم
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خب دستش وگرفته رو دهنم انتظار داره مثل بلبل زر بزنم 

 .... تخاصی....ماموت ب 

 .... کن دستم و برمیدارم ، جیغ نزن باشهبرخب ص-

دم تا یادت بره با میزداشتم یه کتک جانانت ای کاش زورش و "

 !!!...."کردی نابوداون دستای گندت دهنم و 

 .... میشه بهم خیرهدستش و برمیداره و با همون اخمها 

 !نمیدونم ارث باباش پیشمه ...شاید

خفم کردین ، خب وقت درش بستس من چطوری حرف بزنم -

 ....!؟

 .... و نیشخندی کنج لبش ظاهر میشه میرن باال ابروهاش

 ...از اسکل کردن من خوشش میاد

میکنه وموذیانه میگه : دیشب که درش  خاصیچشاش و حالت 

 .....!!!دی؟میزباز بود و حرفای دیگه ای 

و از خجالت لبمو  باال حال نوبت من بود که ابروهام بره

 ....گزیدم

ن یبهترعلی چپ بعدم تجربه ثابت کرده که اینجور وقتا کوچه 

 ....!!!!راه کاره

 .... ذت داشت نگام میکردباال منتظر بود تا حرف بزنم و

 .....!!! یادم نمیاد هیچخجالت زده میگم: من از دیشب 
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 !!!!!!!اره ارواح جد بزرگم

 .....!یادت نیست؟ هیچ یعنی-

 !!نه-

و منم میام از موقعیت استفاده کنم و بلند میشم که  میگیرهفاصله 

 زمینهمون پتو تو پام میپیچه و میام 

 .... مانع میشه بخورم که ماهور

 !! نگام میکنه خیرهروی نگاه کردن ندارم .... 

محل نمیدم و با همون لباسای گل وگشادی که نمیدونم مال کیه و 

 .....یکنمپرت م سرویستنم بود .... زود خودم و داخل 

نمیدونم چه مرگم شده که هی خجالتم میاد و میخوام برم محو 

 .... بشم

نم م ببرهکردکه منو  ارصرکه میخواستم برم ماهور ا رفتنموقع 

 مخالفت میکردم و در اخر هم مغلوب

 .... شدم

داره یه  نیعاصال دندش نرم و چشش کور وظیفشه .... چه م

 اژانسظهر با سر  تنها روز جمعه ایدختر 

 !!!!غریبه ها بره

 ....!اونوقت ماهور غریبه نیست؟

مهسای دم بریده نمیدونم چه مرگش بود اونم کپه مرگش وگذاشته 
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 بود هرچ صداش میکردم ِارور

 .....میداد

ا ب ارتباطاشکال نداره بعدا خفتش میکنم و اونم با جزئیات در 

 .....دیشب مذاکره میکنیم

 شنصیبزحمت اوردنمم افتاد گردن ماهور البته افتخار زیادی 

 شد ...هرچ هم توی راه خواست بفهمه

لقبهای زیبای دیشت که نثارش کردم یادم هست یانه که منم 

 دم جاده خاکی و یکمم تم تعجب تنگشمیز

 .... گذاشتم و، که خودش خسته شد و دیگه حرفشو پیش نکشید

ه ک سیوند نرگممی در رفتم فقط از دست ماهور که فعال قصر 

 ...... خدا بازم منو بیامرزه

 شده بودم سینرگ هیبمشغول کاری بود و منم طبق تن سیهرک

 خانوم و بدون چک و یصحمال اختصا

چونه کارها و اوامرش و انجام میدادم ...اخه قراره عروس 

 !!!......بشه

بده کارهام موند  سرعتتنت  ، یکم به اوندخترسنگینی چقدر -

 خواستگارا میان من هنوز االنو 

 ....!اماده نشدم؟

دم بخت بدتره ...موندم دختر مات نگاهش میکنم که از صدتا 
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 اینکه اینقدر ب شوهر بود ، چطور این

 .......!!!!!!همه سال پای اقاجونم موند ؟

راست واال این دنیای مجازیه ، سر  میگن هرچ فتنه اس زیر

 ........گفتن

داخل اش نیخانه و در حالیکه دست به  می کنمباصدای مامان 

 کمر زده ، غر غرم میکنه و بعد چنان چشم غره

که حساب کار دستم میاد و معلومه خیلی  میرهای بهم 

 .....عصبانیه

 ظهر پاشدیسر  دیشب که نیومدی و پیش مهسا بودی ، تازه-

پاشدی پیش رفت شی بان اومدی عوض اینکه گوش به فرمان م

اون خانوم که تا دیروز من خوب بودم حال نمیدونم چ شده که 

 !؟ شدم عروس بده

و زیر اب سر  اب دهنم و قورت میدم و میدونم اخرش این دوتا

 کمی حال اینجاست که باید کننمی

 .......سیاست به خرج بدم که نه سیخ بسوزه نه کباب

ا م و بعدم شمیسترعنا جون ، قربونت برم من که گفتم شب ن -

 این شبا میدونینیخودت که در جریا

 یزداره ؟ پس این ن استرسمخصوصا اینجور وقتا چقدر ادم 

 ... بگذرد
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 مینهتر میارم و میگم: میخوایم قالبش کنیم به  پایینبعد صدام و 

 به جونت غر می کنمبدبخت بره دیگه ...ک

 .... زنهم 

صورت رعناجون باز میشه و نخودی میخنده و حالت فکر به 

 ! پس یکممیگی : راست  میگیرهخودش 

 .... برنمیخوره جاییتحمل به 

 ....یکم سیاست خرجشهمیگین خودتون که -

م ارمیزو خم میشم و بوسه ای روی گونه تپلش  می زنمچشمکی 

 بلند میشه که مدام اسمم نرگسکه صدای 

 .....زنهو صدا م 

برم تو سر  چشمم و برای ثانیه ای روی هم میبندم و میخوام با

 ....دیوار از دست اینا

اخه نمیدونن که که من از دیشب و امروز صبح چقدر فشار روم 

 دادم ...که اگه تیبوده و تاچه حد سو

 ..... به حال خودم تناشمیزمنو  می دونستن

ه ؟ چیه ک سیمیگم : چیه نرگ نرگسو روبه  می کنم نالسمت س

 !کردی؟ سرویسدهنم و 

 استرسپیش مادرت من تنها شدم یکم  آشپزخانهرفت تو  هیچ -

 !!!! گرفتتم
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 .... میرن باال ابروهام

 !!!! داره استرسخوبه این ننه ما بخت دومشه و اینجور 

کنارش میشینم و دستش و میگیم که بدبخت دستشم یخ کرده .... 

 نگاه صورتش میکنم و اروم باخنده

 !!!!یبشواسه چ قربونت برم ؟! ایشاهللا خوشبخت  استرسمیگم: 

 و از خجالت میشینهمیخنده و دندون مصنوعیاش تو چشمم 

 ....همیندازو زیر سرش 

 .....! گوگولی خجالت میکشه

دور دور و منم شدم  رفتنشینا جون با اقاشون دودرکردن و 

 بالکش این عروس و مادر شوهر که هرچیم

فقط دودقیقه خوبن بعدش یهو نمیدونم چ میشه که  یزمرزبون می

 که باهزار االن....مثل  میگیرهلجشون 

 الکی ییو حسنه کردم بازمامان رعنا اومد دلجو ارتباطت یصبم

 کنه که زد کال سیستمش و به هم ریخت و

 که تجربه گفت : مامان نرگس شما سنرگ استرساونم با دیدن 

 که نوه و اینادارین و ماشاهللا پسر بزرگ و 

 .... باشیدداشته  استرسنباید اینقدر 

 و یادش ترسمس استرس نرگسنمیدونم چ این جمله بد بود که 

 :رفت و روبه مامان با حرص گفت
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ی سنم زیاده اره ! متلک گچ که باتجربم هان! میخوای ب یعنی

 ینهمچ نیی چشم نداری منو ببیمینداز

 ....!!حسودیت میشه ؟شوهری میخواد بیاد خواستگاریم 

ی هستیم و در نظرم هردو رمنو مامان مبهوت به این جبهه گی

 لحن ها بدجور کوبنده بودکه منجر به قهر

 نرگسو منم موندم این وسط نگاه  میرهمامان رعنا میشه و 

 خودش تقصیر: دیدی  میبرهمیکنم که به منم 

 .... ونوکت و میچینم ....اصال پاشو برنی بود ، تو هم حرف بز

 !!!سرش  رسما از ب شوهری زده به

تو اتاقم و تا موقع اومدن خواستگارا هم  می کنماز خدا خواسته 

 ..... نمیام بیرون

اشفته  سداشتم اماده میشدم که در اتاق ب هوا باز شد و نرگ

 .... وارد شد

متعجب داشتم نگاش میکردم که در رو میبنده و روی تخت 

 .....میشینه

 .... و روش میبارهسر  از استرس

 ! فقط کم مونده بود بزنه زیرگریه

کنارش میشینم و دستش و تو دستام میگیم و میگم: ناسالمت 

 داری ؟ استرس!حال چرا اینقدر  بشیقرار عروس 
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 .... نمیدونم چم شده انگار بار اولمه-

 .... میرهمیخندم که چشم غره 

وم میخنده ، عوض خفه میشم خان استرسد..نخند....من دارم از -

 !دلداری دادنته؟

پوکر فیس نگاش میکنم: حال اومدی من دلداریت بدم یا باهام 

 ! کنین دعوا

رض م و گوش بدی ؟! یانه حتما باید یه نیمثل ادم بشی میتونین-

 ! بریزی

 !داشته باشممرض  اصال به من میاد-

 !!!کم نه-

یزم تا خانوم یادش رمیمرض  قدر نمیدونه که ، از عمد این همه

 کم مونده منو چیه ؟! حاال استرسبره 

 !!!بزنه

ه و با پشت میندازوقت میبینه اب ازم گرم نمیشه ، نگاهی بهم 

 و میرهچشمی که نازک میکنه به سمت در 

...انگار قراره  بیرونمیگه: توهم زودترکارت و بکن بیا 

 !!!خواستگار واسه اون بیاد ....استغفرهللا

 !!! یزهرمیسرش  تویزکه نمیدونه داره چه خاکری امیبدبخت 

م با خوب بودن لباسام که از قضا میندازو وضعم سر نگاهی به 
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 هم بود که شامل یک سیمورد تایید نرگ

زرشکی و شلوار دم پا مشکی و شال زرشکی  میزعدد شو

 میشدکه با پوشیدن صندلی مشکی رنگ کاملش

 .... میکنم و از اتاق خارج میشم

تو  میرهو شوت گاز  میبره باال که میخوره نن جونزنگ 

 و همه متعجب به این عکس العملش آشپزخانه

هستیم که دوباره زنگ خورده میشه و اینبار بابا پیش قدم میشه 

 ..... ودرو باز میکنه میرهو 

 که فکر کنم پسر بزرگه باال اول از همه یه اقا و خانوم نسبتا سن

 و خانومش و بعد یه خانوم و اقا ی دیگه

ری امینسبتا جوونیکه پسرکوچیکیه با خانومش....وبعد جناب 

 واردسرخ  بزرگ با دست گل بزرگ از رز

اونقدر از دسته گل خوشم  میبرهمیشن که من به شخصه کفم 

 میادکه ارزو میکنم کاش مال من بود اما

 !!!! دامادش جوون باشه

هستیم و با  احوالپرسی و سالم و  ییهمه در حال خوش امد گو

 هدایت میشن نالبابا به سمت س ییراهنما

 ینهم وارد خونه میشن و مسر  با رفتنشون ، سه تا پسر پشت

 که میخواستم درو ببندم همونطور متعجب



 

 

                                              365 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

و بازم مثل بز  کنننگاهشون میکنم که هرسه باهم سالم می

 چندثانیه به خودم شون میشم ....بعدرخی

که باشه  اونجاییکه سعی میکنم تا  می زنممیام و لبخندی 

 .... خانومانه باشه

 !سالم...خیلی خوش امدین....بفرمایید-

نگام  داشتنطور همونجا ایستاده بودن و مث بز همینولی 

 .... میکردن

 خورده باشه سرشونحت به جان خودم فکر نکنم حرفم به گو

.... 

ه م کمیرفت...به شک ننبخند دارن منو میبیباال هرسه تاشون

 خنده داری توصورتم نباشه چیزخداب نکرده 

 .....که باعث شادی بشم

که  د باحفظ همون لبخندمیزیکیشون که از همه سنش کمی 

 :گفت ورانه هم به نظر می اومدشربدجور 

 .... باشیدشما باید شانا خانوم 

ده و مثل اینکه بن باال رفتناینبار دیگه ابروهام از تعجب زیادی 

 معرف حضورشون بودم و این باعث

 !!!!!!نمیدونم افتخاره یا تاسفه؟! هللا و اعلم

 ....!؟ینبله ! اونوقت شما منو ازکجا میشناس-
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 .... میشن نالفقط به سوالم میخندن و روانه س

 ستم شاونا خالی کنم ولی تو در کهحرصم رو که نمیتون

 صدای نچ بلند شد تمام زورم زدم بهم کهمیتونستم! پس درو با 

 !مگه درم صدا داره؟

دوباره در و باز کردم که بادیدن فردی که توی درگاه بود و 

 دستش جلوی بینیش اشهدم و خوندم که اگه به

و ابروی از دست رفته  نرگسدست این یاروکشته نشم به دست 

 !!!!!ه میشمشتک اش که اینجانب برده حتما

ای ....ببخشید ، چ شد یهو ؟ من نمیدونستم هنوز هول میکنم : و

 ادم باشه که بیاد داخل ! خوب چرا

اده ممکنه حواسش نباشه میزجدا جدا میاین یه دفعه باهم بیاین، اد

 !!!!ای سرفهیه  نییه اها صدایی!!! اصال یه 

هم داشتم حرف قطار میکردم که دستش و از سرطور پشت همین

 مات صورتش برمیداره و بادیدنش

 .... نگاهش میکنم

م و زدی بینیواال بعد حرف بزن ....گیر خانوم یکم نفس بدختر -

 !!! داغون کردی

طور متعجب نگاهش میکنم و اونم با چشمای بسته داره همینمن 

 که انگار از ته صداییکه با زنهحرف م 



 

 

                                              367 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 !میادمیگم : شما ؟ بیرونچاه 

 !!! میکنه یکدفعه چشاش و باز میکنه و با تعجب منو نگاه

 یعنیباشه ...امیری هنوز باورم نمیشه که استاد نوه ارشد اقای 

 از این به بعد بابت نمره خیالم راحت شد

.... 

یادم باشه سفارش مهسا هم بکنه که در صورت قبول نکردنش 

 !!!!رو پیش قدم میکنم سینرگ

شدیم و  ییمن و شینا مشغول پذیرا سبا چشم غره مامان و نرگ

 امیریبه اقازاده های  تعارفموقع 

میخندیدن ، انگار دارن دلقک  همشون با نزدیک شدن من

 .....ننمیب

 !من نمیدونم اینقدر خنده دارم ؟

ارم و کنار شینا میشینم ، میز میزظرف میوه رو همونجا روی 

 نگاه به مامان اینا میکنم که چه زود با

..حت نن ..میزجور شده و باهم حرف امیری عروسای اقای 

 یممیو پسراشون صامیری باباهم با خود اقای 

 ..... شده بودن

امیری ه شد و در راسشون استاد کشید نگاهم به سمت نوه هاش

 : و میگه زنهبود که با دیدنم لبخندی م 



 

 

                                              368 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 حال شما خوب هست خانوم محمدی؟

، واقعا سورپرایز شدم شما رو دیدم و امیری ممنونم جناب -

 ! باشیداصال باورم نمیشه که شما نوه ایشون 

همراه باخنده میکنه: چرا بهم نمیخوره مثل اقاجونم  رینیاخم شی

 !خوشتیپ باشم ؟

 ..... نمنمیک تیجسارین لبم و گاز میگیم: نفرمایید استاد بنده چن

زوم منو شینا استاد میخنده و نگاهی به اون سه تا که بدجور 

 که موقرانه نشسته و فقط و شینا هستن

 .... شنونده هست بیشتر

 !!!! حال انگار یکم حرف بزنه قراره هرم خانومیش بهم بخوره

 !کنم از بس مخ منو خوردنمعرفی بیا اینارو واست -

اشاره به همون پسری که دم در منو شناخته بودکردوگفت:ایشون 

 و اونم برادرش ماهان و هستنشایان 

وین شربه بغل دستیش اشاره میکنه و این خوشتیپم داداشم 

 ... هستن

شایان و ماهان قدنسبتا بلند و هیکل رو فرم و صورت مردونه و 

 که از چشماشون داشتنموهای قهوه ای 

وین مثل خود استاد شر نور و شیطونن اما اوشرمعلومه بدجور 

 ه از دماغ فیلبود اما کم میخندید انگار ک
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 ..... دمیزهم اخماش توهم بود و اصال حرف نبیشترافتاده 

ه و میگه: من سال میندازشایان نگاهی به جانب شینا بعد من 

 هشتر ناخرم و ماهانم ترم چهاره اما هردومو

، متوجه  یهامون تربیت بدنیه ...اصال خودت یه نگاه بنداز

 ! میشی

 .... چشم گرد میکنم

 پاره بشهکامال معلومه از وجناتتون فقط کم مونده کتتون -

 .... زنهیتنگ م اخهرفتین ....ولی فکر کنم یه سایزکوچیک گ

م واسش که شلیک خنده استاد بلند میشه و مینداز باال ابرو

و  هزن یتو پهلوم م ه اما شینا سقلمه ایمیرفتهم به خنده  شروین

 .... میرهچشم غره هم 

 !!!رو خودش بیاره .... حقشه پسره خودشیفته ولی کیه که به

ی تکون میده و رو به من میگه : منم اونجا بهش گفتم سراستاد 

 ! ولی کیه که گوش کنه

که اینطور شد من ماخم میکنه و میگه : اصال حاال شایان به

 پیش می کنمندارم و  حرفیدیگه با شماها 

 .... اقاجون

عصابم و ریخت بهم مگه شایان ا بشینمیشه :  عصبانیماهان 

 تو رو میبینه اون چشمش االناقاجون 
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 .... دنبال یاره

ه میشه که اقا نگاه کشیدامیری و اقای  سنگاهمون به سمت نرگ

 .... و سفید میشنسرخ  و خانومم کننمی

 .... عشقه دیگه حرف رو کوتاه میکنه گفتنشینا با

مجلس و به دست امیری صحبتها جدی میشه و پسر بزرگ اقای 

 ....میگیره

و  رغرض از مزاحمت ، اینه که اومدیم واسه امرخی-

 .... خواستگاری مادر گرامیتون

ه و تحت تاثی منش و رفتار پسر بزرگ میندازبابا پا روی پا 

 :و میگه زنهکامران خان لبخندی م امیری اقای 

جناب ...خیلی خوش امدین ولی جواب و من نمیتونم ین مراحم

 اگر مادر بنده دلشون رضا باشه بدم ،

هستم که  نیاز اوتر اینصورت بنده کوچیکغیر بسم هللا در 

 ..... بخوام نظر بدم

و خودشون  می دونینالبته صحیح میفرمایید و اگه صالح -

 .... و تا بعد کننباشن یه صحبت براضی 

بزرگ مثل اینکه امیری صورتش لبو شده بود ولی این  نرگس

 ..... رو میخواست گسنربدجور خاطر 

بابا  ینببرو به باباش گفت :  نرگسو امیری اقای  رفتنشایان با 



 

 

                                              371 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 آقاجون و تنهاییغصه  بشینینبعد هی 

 ! اونیکه تنهاس منم ....منم زن میخوامواال بخورین 

: شما اول درستو بخون  میرهاقاکاوه رو به پسرش چشم غره 

 خونه وبازی برو بعدم برگرد دنبال کار و یه سر

 ..... مرواست زن میگی مرمی ماشینم بخر بعد اگه شد 

 شایان بادش خالی میشه

 .... میدن شینمیدن دبه تردختر اون موقع دیگه بهم -

زیر خنده ....معلومه از اون پسر  زنهباباشم م حتی  همه

 !!!! دیگه شیطونای پرو هست ..... بدبخت راست میگه

میشه و قرارمدارا هم گذاشته میشه و به این ترتیب  ینمهریه تعی

 .... کنندو خانواده باهم دیگه وصلت می

 میکنم و وقت تعارفشیزینی با اشاره مامان رعنا بلند میشم و 

 : می زنممیایستم لبخندی امیری جلوی اقای 

 ....امیری مبارکا باشه اقای 

 صبربهتون میارم و شیطون میگم: اما خدا  پایینبعدم صدام و 

 !!! بده

همه رو متعجب میکنه و میان اون همه امیری خنده بلند اقای 

 چشم بلند میشه و پدرانه بغلم میکنه و

پیشانیم و میبوسه و میگه : از این به بعد توهم منو اقاجون 
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 ..... دخترمصداکن 

 .... ....اقاجون کنین شیرینمیخندم : دهنتون و 

با دیدنم چنان ذوق میکنه که خم بعد از کنارش رد میشم و بابا 

 میشم و گونش و پر مهر میبوسم که

بلند میشه و اقا کامران با حسرت امیری صدای پسرای اقای 

 خان که علیرضامیگه : خوش به حالتون 

ای به این ماهی دارین ....من خیلی دلم میخواست به جای دختر

 .... داشته باشمدختر پسر 

طورکه شایان همینهمسراشون هم تی ح اقاکاوه هم تایید میکنه و

 باغیض رو به عموش میگه : عمو

 !!! دستت درد نکنه خوب جواب زحمتای منو دادی

 !میشدی چ میشد ؟دختر خب راست میگم دیگه حداقل تو -

 .... بدبخت شوهرش یهیچارم و نه برمیدارم میگم: میزمنم نه 

 .... دوباره همه میخندن

حساب کار دستم میاد ولی بابا با  میرهبا چشم غره ای که  نرگس

 .... عشق نگام میکنه

از میکشه حال اگه مامان رعنا اون نگاههای بابا رو ببینه منو 

 بس که حسوده و همه توجه

که باباکچل شده از  نیشوهرش و واسه خودش میخواد ....بیخود
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 !!!!! دستش

 ماهور

 .... حوصله ندارم و بدجور قاطی کردم

فکر میکشم که ابرو و حیثیت  یب دختره هرچ میکشم از این

 واسم نذاشته که یکی مثل نادیا برگرده و

نیستم که حرف مفت دیگرون  کسی حرف بارم کنه ، البته منم

 واسم اهمیت داشته باشه ....ولی وقت یکی

هدفش عصبانیت کردنت باشه حرف مفت و زور نداره و جوری 

 .....نهور تر میک که اتیش خشمت رو شعله زنهحرف م 

 .... لب تاب و باز میکنم و ایمیل هام و چک میکنم

 ....تقه ای به در اتاق زده میشه و پارسا داخل میاد

 .... م میاد و من همچنان نگاهم به لب تابم هستمیزسمت 

 اعصاب؟ یشده ؟ چرا اینقدر ب چیزیداداش -

درلب تاب و میبندم و نگاه پارسا میکنم: هفته بعد شو داریم و 

 ؟ می کنینهیچ معلوم هست چیکار دارین 

 پرست تیمی چرا هنوز اماده نیستید؟سرتو که 

پارسا دست به موهایش میکشد و با لحن ناراحت میگه: بابا 

 ، ربات که نیستیم قربونت برم داریم کار ممیاد

 شست مجبورنمیتن مانکنا خوب ن ی لباسا توسرمیکنیم ، یه 
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 .... دیش یس بدیم ....اینم تیاربودیم یه تغیی

پرت  میزکه میگیم و اون و روی  میگیرهدی رو به طرفم سی 

 .... میکنم

 استنی تم میکشم و اتیش درونم خاموش نشددست روی صور

.... 

 دیگس؟ جایینه مثل اینکه عصبانیتت از -

تند برمیگردم سمتش و دست به کمر میشم که با این حرکتم از 

 .... میبرهجا 

 ادم بگو چته دیگه ؟ عینچیه برادر من ترسوندیم ؟ اه -

هنوز نیومده و هزارو  دخترهاین خواهرزنت کجاست ؟ هان! -

 ....سر  یکی کار ریخته رو

 !خب پس فهمیدم باز رو اعصابت رفته ! حال چیکارکرده؟-

ی کنه رتا از خندیدنش جلوگی ذارهستش و گوشه لبش م انگشت ش

 بشم و عصبانی رشتکه باعث میشه بی

 ...باال ببرمصدام و 

دیوونه بزن پاشه بیاد  دخترهپارسا نخند و یه زنگ به این -

 .... تو خالی میکنمسروگرنه جاش حرصم و 

میاره و تکون میده : باشه بابا !باشه! داد نزن ، من  باال دستاشو

 بریببینم شینا خ می کنم.... می زنمزنگ  االن
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 !ازش داره یانه ؟

و خودمم این حجم از عصبانیت واسم جای تعجب  میرهپارسا 

 داره ولی هرچ که هست نمیتونم قبول

 کتشردیگه نیاد حتی  کنم شانا بخواد روی حرفم حرف بیاره یا

 که تو یه بازی مونهمی ،انگار واسم مثل این 

بچه جلوتر از من دختر شه یا باخته باشم و اون امتیازم کم با

 باشه و این واسه ماهوری که حرف اول و

 !!!! اخرش یکیه زیادی دردناکه

دارن و قرارنیست  تشریفپارسا میاد و میگه که خانوم خواب 

 ....اینقدر از این جمله شرکتدیگه بیاد 

حرصم گرفته بود فقط میخواستم شانا دم دستم بود تا میخورد 

 م و خالی میکردماالنبزنمش هم حرص 

و وضع نیش خندش  سررو که با اون  نیهم حرص شب مهمو

 یاز دهنش درومد و هرچت چرت و پر تا اخر باز بود و همه

 تق که اسم منو بزارهسراینقدر  دخترمرسید نثارم کرد....اخه 

 .... دایناسور و ماموت

چنان به ابهت و هیکلم برخورده بود که در حقش لطف واال 

 .... بهش نگفتم چیزیکردم و 

م خانوم میگن نمیان ..... من اگه حریف یه فنچ نشم که کارم االن
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 !!!! و حرفم مفته

 ! غ از جواب دادنشمارش و میگیم و دری

 !!! اونقدر بوق میخوره تا خودش قطع بشه

انگار که شانا روبه روم رو روبه روی صورتم میگیم و ی گوش

که از کردت  باشه میگم: باشه جواب نده ولی کاری میکنم

 .... بیشعور دخترهو بکی غلط کردم ،  بشیپشیمون 

خارج میشم شماره  شرکتکه دارم از  حینیکیفم و برمیدارم و 

 مهسا رو میگیم که زود جواب میده: سالم

 !داداش جونم

اری البته به میزو یه جا قرار  زنیمهسا زود به شانا زنگ م -

 اسم خودت و اسمی از من نمیاری فهمیدی؟

 افتاده؟ اتفاقی-

رو که میگم رو ادرس میدی و هرطور شده از  جایینه ، فقط -

 .... بیرونخونه میکشونیش 

 !!!اما اگه بفهمه دروغ گفتم منو میکشه-

 !!! اون موقع من تو رو میکشم نیاگرزنگ نز-

 ....ع میکنم و ادرس رو واسش پیامک میکنمرو قط گوشیبعدم 

 ......قرارسر  رممی خودمم 

 ....دمیزجای خلوب بود و به قولی پرنده پر ن
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و شکل خونم به جوش سرو پیاده شدن شانا با ان  سیبا دیدن تاک

 ... امد

 .... چشمام رو میبندم تا از خشمم کم بشه

که در ان کوچه ماشینی در را باز میکنم که پیاده شوم با دیدن 

 خلوت جلوی پای شانا ایستاده بود

 .... عصبانیتم دوچندان شد

معطل نمیکنم و درو باز میکنم و بعداز پیاده شدن چنان درو 

 که صدای بلندی ایجاد می زنممحکم به هم 

 ....میکنه

 ....ولی اهمیت نداشت

 .....دمیزچنان وجودم به خشم نشسته بود که نبض پیشانیم تند 

برو دیوونه ، مگه خواهر مادر نداری مرتیکه مزاحم گمشو -

 !!!!! عوضیمردم میشه دختر 

 تو!  سیچه ملو-

ا دیدن پسره که بسر  کیفش و بزنه توذبلندی میکنه و میخوادین ه

 ..... میبرهمن در کنارش رنگ از رخش 

 ..... مات صورتم میشه

 .....کیف توی دستاش رو هوا مونده بود و یارای حرکت نداشت

که  می کنمسمتش قدم تند میکنم . چشم غره ای واسه شانا 
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 .... میرهسه و یه قدم به عقب یترم

پیاده میشه و با لحن زشت میگه: اقا  ماشینپسره با دیدن من از 

 باشن ؟ کی

 .... شانا که زیادی ترسیده بود

 ... بشین ماشینو میگم: برو تو  ماشینهولش میدم به سمت 

 ت میکنه : اقا زنمه به تو چه ؟پسره باز دخال

چنان گردن طرف پسره میچرخونم که یک لحظه مات میشه که 

 ... میرهیه قدم عقب 

ی مرو به پسره میگه : من زنتم ! تو غلط  عصبانیحن بال شانا

زر  باال یبکش تنبونت و میتونیمن زنتم مرتیکه ....نمیگی  کنی

 !!!!!نکبت حمال ....زنیمفتم م 

 ....ماشینمیدم : شاناگمشو تو سر  نعره اینبار دیگه

 .... ماشینتو  میرهو ترسیده  حرفیبدون هیچ 

اینبار دست به کمر رو به پسره میگم: خب میگفت؟ چ؟ زنت 

 !بود؟! اره

 .... پسره ترسیده بود

ه میشه. از طرز لباس کشید غرشنگاهم به قد متوسط و هیکل ال

 پوشیدنش با اون کت بادی و شلوار

یی که به تن داشت نشون میداد از اون دسته ادما جیبیشیش 
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 .... درد میکنه واسه دعواسرش  هست که

یکی خالی سر  بود که حرص و خشمم و همینو دقیقا حال منم 

 ..... کنم

یگه: م بدیحن باال ه و دستاشو پهن میکنه ،میندازبادی تو غبغب 

 ....!؟یمفتش !؟شیکی  اره! تو رو سننه ! تو

 .... زیادی پرو بودپسرک 

 ..... سن و سالی هم نداشت ولی زیادی رو اعصاب بود

 .... کج و راست میکنم و قدمی جلو میذارم نیگرد

 ... امون نمیدم و به سمتش حمله ور میشم

که پرت  می زنممحکم توی دماغش سر  م و باریقش و میگی

 ..... و دماغش پر از خون میشه زمینمیشه روی 

 .... .... کم مونده بود بزنه زیرگریه میبرهنگش با دیدن خون ر

 !!!!!بچه ننه

بلند میشه و وقت و تلف نمیکنه و سوار ماشینش میشه  زمیناز 

 ..... میرهو 

 ..... ، حداقل کمی از حرصم خالی شد می زنمنیشخندی 

 !!!! ولی کارها با شانا داشتم که فقط خود خدا بهش رحم کنه

میشم و در رو باز محکم میبندم که باعث میشه  ماشینسوار 

 .... ببرهشانا توی جاش 
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 !!!!تر، اروم ترسیدموای -

 نگاش میکنم که دستش روی سینه اش گذاشته و چشماشم بسته

.... 

 .... میدم بیرونچشامو میبندم و نفسم و با حرص 

مو به سمتش برمیگردونم و میخوام حرف بزنم که با دیدن سر

 ر و اخموش اخمهای منم پرصورت طلبکا

 ....میشنر تگرن

 مگه قرار نبود مهسا بیاد ؟کجاست؟چرا شما اومدین ؟-

می و ب توجه به حرفش به مقصد مورد نظرم  می زنماستارت 

 ....کنم

ارم ... میزت نشرکت؟ من که گفتم دیگه پام و تو میبریمنو کجا -

 ....اصال از اولشم نباید میومدم

 ... و کامل به سمتش میچرخم و نگه میدارم ماشین

 یج! مگه من گفتم اخرامی کنیخودکاری سر می کنیتو بیخود -

 ؟هان! مگه خونه خالته که امروز بیای و فردا

تا اخرین روز قراردادت  فینیای! قرارداد داری پیش من و موظ

 .... بیای و کارت و انجام بدی

 ! ارممیزاما من دیگه پام و تو اون خراب شده ن-

ی و میای ، این راون خراب شده اسم داره ،یک! مثل ادم می-
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 !!! اینصورت باید خسارت بدیغیر دو! در 

نزار....قانونم نمیخواد یادم بدی ، سر  خسارتش و میدم ... منت-

 ! خودم بلدم

با خشم نگام میکنه و خونسرد نگاش میکنم و پوزخندی به این 

 خوش خیالیش میکنم و میگم : باشه

 !میشه پنجاه میلیون داری بده ؟خسارتت 

قیافش زیادی خنده دار شده بود ....کم مونده بود همونجا بزنم 

 .....زیر خنده

زیادی پرو و چشم دریده بود و باید یه جوری دختر اما این 

 .... نوکش و میچیدم

 !!!!! این اولیش

 !ممکنه؟راین غی-

 .... و نشونت بدم میتونم قرداد-

اورد و همونطور نگاه طلبکارانش نمی مبازم کاینقدر پرو بود که 

 ....سمتم بود

م اونا به طور حت ینبه مهسا یا شینا بگ ینخب این و که میتونست-

 ....دیگه نیاز تنمنو در جریان میذاش

 !!!نبود قرار بزارین

ولی  نیست مک چموش با اون قد و هیکلش نصف مندختر
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 !!!! زبونش کل هیکل منو قورت میده

 چقدر کار میدونینمیخواد راه و چاه نشون بدی ...  واسه من-

 ریخته و چه قرارای مهمی داشتم که بهسر 

 .... خاطر تو مجبور شدم همه روکنسل کنم

 !به من چه؟-

 حرفیداری ، بدون اینکه به من  ییبه توچه؟! واقعا چه رو-

 ....اصال بگو ببینم تو سرکار نمیای نی بز

ریخت تو خیابون میگردی که و سر با این  شیخجالت نمیک

 ....!بهت متلک بندازه ؟ سیهرکس و ناک

 ........میرفت باال صدام رفته رفته

جواب میده : پوشش من به خودم ربط داره نه  غیکش و یاسر

ی یه گو ب فرهن نیچرو دیگرون ...در ضمن من مسئول چشم

 عده ادم مریض نیستم.....من ازادم که هرجور بخوام بگردم

 بامم دخالتباحتی 

 !!!!!نمیکنه چه برسه به شما و دیگران

میگه و نمیدونم چرا اون لحظه اونقدر از حرفش هم  بی پروا

 لجم گرفته بود هم حرصم..... و بدون اینکه

که از چشم و صورتم  خودم بفهمم چیکار میکنم ، باعصبانیت

 یمیبارید توی صورتش براق میشم و میغرم: بابات اینقدر ب
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 میشیو ریخت پا سر ته هان؟! اخه نفهم این ازادیه ؟! با این رغی

د بتو کوچه و خیابون مانور میدی اونوقت توقع داری نگاهشون 

من بودی قلم جفت پاهاتو میشکستم و تو خونه دختر نره ! اگه 

 حبست میکردم ..... حال برو واسه بابات

 ......!چ میگه ؟ ببینتعریف کن 

 سرش ه خودش و عقب میکشه و مظلومولش میکنم که بالفاصل

 ..... همیندازو زیر 

 !!!!! نه به اون قیافه طلبکارش نه به این قیافه مظلومانه اش

میدونم زیادی تند رفتم ولی حقش بود و از این به بعد حق 

را در معرض دید  نیشچنداشت این همه سخاوت مندانه همه 

 ....بزاره 

 ....م مشخص نبودرمیکردم و مسی یطور تو سکوت رانندگهمین

م که عجیب مظلوم و شبه زیر شده میندازگوشه چشمی بهش 

 .... بود

 .... دستاش و توی هم کرده بود و باهاشون بازی میکرد

باخودش فکرمیکنه من چه صنمی میتونم باهاش  االنمیدونم 

 داشته باشم ولی نمیدونه که زندگیش از

و خودمم نمیدونم چرا؟! ولی  فقط و فقط به من ربط داره االن

 هرچه که هست این حس در دلم زیادی
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 ....ن میدهاحساس قدرت میکند و بدجور جوال

رو در هم میشکنه و نگاه  ماشینباصدای زنگ گوشیم ، سکوت 

 .... ه میشهکشید کوتاه شانا هم به طرفم

 ..... رو وصل میکنم گوشیبا دیدن اسم ناشناش 

 ! بله بفرمایید-

اقای مسلک  صیشخ نشی، بنده منیعرض شد جناب تهراسالم -

 !؟هستن هستم ....معرف حضورتون که

 .... تصویر اقای مسلک و خانوم منشیش پررنگ میشه

 !؟بنده در خدمتم ینیابله بفرم-

زنگ زدم جهت یاداوری جلسه حضوری و دعوت ناهار که -

 ! قبال قول داده بودین

 !!!ذارهواسه من حواس م دختر به کل یادم رفته بود....مگه این 

ناچارا میگم:بله یادم هست . شما ادرس رو بدید ،بنده تا یک 

 .... ساعت دیگه اونجام

 ....رو قطع میکنم گوشیبعد دادن ادرس 

 ....نداشت خوشیم به طور حتم صورت میرفتاگر ن

ن یاز مهره های پیشنهادی باشه که یقجناب مسلک میتونه یکی 

 دار و محوریتدارم امروز هم دی

 .... پیشنهادهای سوداور است همینصحبتمون راجع به 
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صحبت رو باز میکنه ، اونقدرم شاکی سر  شانا پیش قدم میشه و

 .... میگیره ش خندمصیهست که ازدیدن صورت حر

، خودم میتونم برگردم خونمون ...مزاحم  کنینمیشه منو پیاده -

 .... شما و قرارتون نمیشم

 !توهم همراه من میایاخم میکنم: 

 .... همراه شما نمیام بله! ......من هیچ کجا-

 ...نمیه نجاه میلیون خسارتت و بده و دیگهخونسرد میگم: پس پ

 ..... نگاهش میکنم و کنار خیابون نگه میدارم

و  هم قفل پیاده میشم و همونجا ماشینبزنم از  حرفیبدون اینکه 

 ....می زنم

 ....احتمال فرارش زیاده

و من میشناسم چون با الگوی کوچک شدش دارم دختراین 

 .....میکنمزندگی 

و اونقدر لجباز و شیطون  هستنمهسا و شانا هردو مثل هم 

 نشن فاجعه به بار میارن کنترلکه اگه  هستن

 .... وارد مغازه میشم

 .....هر،گیسراز هرچ خوشم میاد یه نمونه برمیدارم ، کلیپس،گل 

 ....میشمگیر جا ماشینکیسه پر برمیگردم و درون  با

 .... ارممیزکیسه رو روی پای شانا 
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 ..... یه دونه از اینا رو بردارو موهات و باهاش ببند-

 کاری نمیکنمهمچین و دست به سینه میگه: من  زنهپوزخندم 

 ... میگیرهنگاهش و ازم 

 ....محال بود به حال خودش بزارمش

 .... سمتش میگیرممیدارم و از کیسه بر ییکش مو

اروم  می زنمسرش  که تشریاولش مقاومت میکنه اما با 

 ..... میشینه

 ....ولم کن-

از  فبکار دارم و بزار به کارم برسم ...به اندازه کا شانا-

 .... کار انداختیم و یزندگ

 ....!من؟پی  مگه من گفتم بیفت-

 شااااانااااااا-

 ....کرد مانتوش و کاری نمیشد

 .... ب خیالش شدم

 ....تیپش تاحدودی قابل قبول شده بود اما باز هم دلخواه من نبود

رستوران هم ناهار دوستانه اس هم کاری ازت  می ریم االن-

 ....کنینمیخوام که رعایت 

  ممیبریمن که نمیخوام بیام تو اون خراب شده ، داری بازور -
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 .... شرکتمی حواست باشهی منشهنوز  ...پاشو -

می کنی معرفی ،نامزدی چیزی منو  نیی ، زفکرکردم دوست-

 !حال؟

 ....پیاده شو-

 ! اخه نیست طوری رفتار می کنی انگار یه کارمی-

 !خیلی دلت میخواد یه کاره ایت بشم؟-

 !!! واه....واه......خدا به دور-

بعد خیلی ریلکس پیاده میشه و به دوراز انتظارم لجبازی هم 

 ..... نمیکنه

 (شانا)

 .... کنم کنترلهیچ جوره نمیتونستم خشمم و

 ....کوچیکم کرده بود

 !اصال به اون چه ربطی داشت من چطور میگردم ؟

 ! تش و واسه خواهراش خرج کنهربره غی

اصال من چرا اونطور ساکت موندم تا اون ماموت هرکاری 

 !دلش خواست بکنه؟

 ! ت و ادم زهرترک میشهاساز بس که مثل دایناسوره

 ... ه کافیه تا ماستات و کیسه کنینمیندازیه نگاهی که بهت 

 ....اصال بره گمشه، نمیخوام ببینمش
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 !!!یارمب جاحال من پنجاه میلیون از ک

 ..... وای خدا

 .... حال باید برگردم شرکت و اوامر جنابعالی روگوش بدم

 .... هی تایپ کنم

 .... غرغراش و تحمل کنم

 .... و ببینم و قلبم بیفته تو رودماز همه مهمی اخم وتخماش 

 .... جلوی رستوران شیکی نگه میداره

خیلی شیک پیاده میشه و خونسردیش باعث میشه بخوام شاخ 

 !!!خوشکلن بکنم شاخ موهای مشکی براقش وکه زیادی

 !میخوای؟ ظیچرا پیاده نمیشی ؟ زیرلف-

 ....خون خونمو میخورد

طوریم همینشده ، چون همیشه سرخ  میدونستم صورتم از حرص

 ....میبندن احساساتم خیلی زود روی صورتم نقش

 .... شدمسرخ  مثل االن که از حرص

 .....واسه من داره میخنده نیست ول کنم انگار فیلم کمدینم ، 

 !!!حرص خوردن من خنده داره ؟!....شایدم خنده دارم

ه برش س وارد رستوران میشیم و شانه به شانه که نه ولی پشت

 .... راه افتادم

 ......به میز رسیدیم
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دختری قد بلند که زیادی هم شیک و های کالس بود پیش پامون 

 بلند شده و متقاعب ان هم مردی میان

سال شروع به خوش و بش گرمی با ماهورکردن و البته 

 !!! کوتاهشم بامن

البته اون کوتاهشم با همون اقا بود وگرنه دختره تلسکوپ شده 

 .... روی ماهوربود 

داشت خودش  اما این دایناسور اونقدر جدی و اخمو بودکه دختره

 .... بیاد گوشه چشمیشر تا این ب میکشت

خیلی مارو مفتخر کردین و دعوت مارو پذیرفت تهرانی اقای -

 !!!! شده ما یبصبنت....باعث خوشحالی و سعادتیه که ن

 .... خواهش میکنم-

ه درجا ضایع شده بود ....اینقدر وق زده نگاه دختره میکنم ک

که خوشحاله ولی ماهور با   و زبون ریخت شتک خودش و

 .... اسفالت یکیش کرد

گارسون میاد و سفارش میدن و البته جناب رییس هم از طرف 

 من هم سفارش میده و بعد رفتن گارسون

 .... هم صحبتها حول محور کار پیش میره

سایلنت هست که توی  به نظرمن حضور من اینجا نقش همون

 ... گوشی همراه هست
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 !!!!همینمیدونم شاید فقط بودنم الزا

شخض که خانوم نازی بهرامی نام داشتن موضوع  نشیخانوم م

 نیصحبت و تو دست میگیره : اقای تهرا

ی اینجا هستیم و ماز مزاحمت اینه که واسه موضوع مهغرض 

 البته ما یه پیشنهادی میدیم و قبول یا

 .... عهده خودتون هستردش به 

 .... حرفهاش و در صورت ماهور ببینه رمکث میکنه تا تاثی

اما صورت جدی و ب حس ماهور هیچ چیزی رو نشون نمیداد 

 ....اقای مسلک هم کال روزه سکوت بود و

انگار اون دختر بیشتر بلد بود حرف بزند ....ولی نمی دونستن 

 خودشونه ، رردادنها فقط به ض کسی که این

 ....چون ماهور ب نهایت از اهمال کردن ها خوشش نمی امد

 ! ش ندینشک اصل مطلب وسر  برین-

که الحقم ناز بود من  میکند ایمحکم گفته بود و دختر خنده 

 خوشم اومد ....نگاه زیرچشمی به ماهور

انداختم تا واکنشش رو ببینم ولی بااخم جوری زل زده بود که کم 

 ..... زنهمونده بود نازی جون و ب

 نبله ....اگرامکانش هست اقای مسلک تمایل دارن باهاتو-

 !!! یک بشنرش
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فکر میکردم در مورد موضوع دیگه ای باشه تا این پیشنهادی -

 !که خودتون جوابتون رو هم می دونین ؟

جاشه ولی این پیشنهاد هم دادم گفتم سراون موضوع و قرارداد -

 !شاید مایل باشید ؟

 ..... همیندازمیگه ونگاه نرمی هم به جانب من  اینو اقای مسلک

 !البد داره باخودش فکر میکنه که نقش من دقیقا چیه؟

 .... اگه فهمیدی به منم بگو

ترجیح میدم این بحث همین جا تموم بشه و البته قرارداد و من -

 باید ببینم و بعد جواب قطعی رو بهتون

 .... میگم

 .....نی البته جناب تهرا-

بعد هم خنده ای مردانه میکند و به جانب من نظری میکنه و 

 نمی کنین؟معرفی میگه: خانوم و 

اقای  نشینازی جون مثل قاشق نشسته میبره وسط و میگه : م

 ..... البته فکرکنم یتهران

شخندی م زنه که الهی دندونات یکی یکی بشکنه بریزه تو نی بعدم

 .... حلقت دختره دراز بدقواره

یگیره و دهن مبارک و باز میکنم و رو به اقای مسلک حرصم م

 میگم: احتیاچ به فکرکردن نداره در نگاه
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 .... اول معلومه که بنده منشیم و اینم یه بچه پنج ساله میفهمه

بودن  نشیبعدم نگاه اون بدقواره میکنم : انگار واسه شما م

 زیادی شغل باکالسیه که اینقدر خوب تو

 !؟رفتین نقشتون فرو 

دود از کله اش میزد بیرون و اقای مسلک خنده ای کرد و روبه 

 ماهورگفت: چه کارمندای خوب دارین؟

 .....همیندازسمتم  یصخاماهور لبخندی م زنه و نگاه 

اما فکر کنم خوب بودن کارمندان برمیگرده به وظایفشون ، نه -

 .....ننبودنشون و ثابت ک  بخوان خوبنشستن اینکه بایه جا 

 میادیی نازی دراز بدقواره حرفشو م زنه و چشم و ابرواین 

 ....خودش داره انگولکم میکنه

لبخندی ملیج می زنم و درکمال خونسردی میگم : حق با 

به شماست کارمند خوب بودن به اینه که نظر طرف مقابلت و 

 .....جلب کنینهرروشی 

ن وکوبنده میگم و دود اینبار مثل زودپز از تمامی سوراخاش بیر

میخندن و تا میاد کی م زنه و ماهور و اقای مسلک هم زیر زیر

بزنه بلندمیشم و خم میشم دم گوش  حرفیاین بدقواره از خود 

گارسون هم سفارشات و  سرویس مرماهور باگفتن من می 

 ..... میاره
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که خداحافظی حتی  غذامون در سکوت خورده شد و نازی دیگه

 .... و رفت هیچ ، نگام هم نکرد

 !!!به درک

گمشه دختره اویزون ....حال فک کرده ماهور محل این بدقواره 

 ..... دراز میکنه

گرمی کرد و رفت و ماهور هم منو خداحافظی عوضش مسلک 

 ....رسوند خونه و مجبورم کرد فردا برم شرکت

 ........ واصال هم توجهی به قیافه اویزونم نکرد

گرفتم که  صیور مرخاجبارا از ماه نرگسبازنگ زدنای مداوم 

 .... برگردم خونه

اخه خانوم امروز عروس میشدن و بنده باهزار منت و خواهش 

 .... گرفتم صیاز اون ماموت مرخ

هستش که بهت امیری هم فقط به خاطر خود اقای  صیاین مرخ-

 ! می موندی میدم وگرنه باید تا اخر ساعت کاری

خانومانه ام ه میخوام موهاشو بکشم ولی حس میرفتیادم که 

 !کاری رو نمیدهین اجازه چن

 !!! نه اینکه زورش و داری و اونم اجازه داد تو موهاش بکش

حال تو این موقعیت وجدان منم وقت گیر اورده داره اصول دین 

بشه مثل خودم خود  وارد کیمن هرزندگی .... کال تو  میپرسه
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 .... ی مضمن دارهردرگی

ی شینا م سراغسریع وسایلم و جمع میکنم و داخل کولم مییزم و 

می مونم و دوتا مرغ  کنم و ب هوا در و که باز میکنمو من

 ... موبه روعشق ر

شینا چنان از پارسا فاصله گرفت که بدبخت پشتش و ندید و افتاد 

 ......هم چپه شد و روی صندلی و صندلی

 ...واقعا صحنه خنده داری بود 

 .... همونجا نزدیک در زدم زیر خنده من که

 .... که کمک کنه بلندش کنه پارساهم مونده بود بخنده یا

شینا با کمک پارسا بلند میشه و با چهره ای برافروخته ای به 

میخواد بهم حمله کنه که شی ه میکنه و مثل گرگ وحخندیدنم نگا

 و پارسا جلوش رو میگیره و نمیزار بیاد ولی دهنشو باز میکنه

 .....میکنه بارونمحسی ف

ت و سرطوری همیندختره دیوونه احمق مگه اتاق در نداره که -

 سرت خوب چیزیه که اینقدرش تو انداخت اومدی تو ...اخه عقلم

 ...نیس

 .... دستش مقدارشم نشون میده که اندازه نخوده با

 !!!! خودت عقلت قد نخوده

  کلشو عاشق تو شدپارسا هم کم عقلی، قد لپه که خدا زد پس 
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خب حال انگار من گفتم... حال اگه جای من کس دیگه ای بود -

 !چیکارکنین ؟ میخواست

 ... بیشتر داغ میکنه و پارسا هم خندش گرفته بود

شینا رو به پارسا باحرص وافری میگه: به این بگو بره بیرون 

 داره دیوونم میکنه ....وای

برو حداقل به خاطر من پارسا بیچاره گردن کج میکنه که یعنی 

 .... ، واقعا جیغ جیغای شینا رو اعصابه

من که میدونم این خواهر من جفت پا خورده تو برجکش و حس 

 .... داره جلز ولز میکنه و حال خوشش مکدر شده که اینجوری

ناراحت  نرگسمن خودم می کنم دیرم شده باید برم وگرنه -

 .... خداحافظمیشه .... شما دوتا رو تنها میزارم....

 ..... بعدم درو میبندم و می کنم

ندیدم ...یه امروزم که  سیهستم و هنوز تاک سیمنتظر تاک

 .... پولم و حروم کنم خواستم دست و دلبازی کنم خدا نمیخواد

 دمت گرم خدا...اصال یه ماشین بفرست که من و تا خونه ببره

 ... بعدم به فکرو خیالتم میخندم که گوشیم زنگ میخوره

 .... بود نرگس

من منتظر تاکسیم تا بیام ....به خدا نمیخوام اذیتت  نرگسجونم -

 .... کنم
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هان ؟ مگه  یبگیر !چرا رفت صیمگه نگفتم امروز و مرخ-

 ....!ه؟یبزرگنمیدونی امروز واسه من چه روز 

این ننه ما که بار دومشه و اینقدر ارزو داره که داره پشت تلفن 

 غش میکنه ، منواز ذوق شوهرکردن 

 ..... و بزاریم زمین و بمیریم سرموندخترای مثل من باید بریم 

 !!!!! نسل سوخته که میگن شامل ماهم میشه

به فدات االن ساعت امیری قربون شکل ماهت برم من ،اون -

 دارین ، منم ضرمح6و شماهم ساعت 2

در نمیره!....شینا هنوز تو امیری س نتر سونمرخودم و می

 !که گیر به من دادیشرکته 

من به شینا چیکار دارم ، اگه تا یک ساعت دیگه خونه نباشی -

 ..... نه من نه تو

این ننمون یه فکری داره که هی داره سنگ من و سینش م زنه 

 ..... وگرنه محل سگمم نمیده

 !باشه میام که ببینم چه خواب واسم دیدی ؟-

 ! ارم باشیوا من چیکار به تو دارم ؟ فقط میخوام درکن-

 !!!!باشه منم باورم شد

ردم و برمیگ نیست که پیله کرده و ول کنمماشینی باصدای بوق 

 با دیدن ماشین ماهور ابروهام از تعجب
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 .... میرن باال

اومد من برم ....اومدیااااا وگرنه خودت میدونی چه امیری -

 !ی در انتظارته ؟تنبیه

پای خودم دارم  منم بارو دریاب که فرار نکنه! امیری شما برو -

 ..... میام

قطع میکنم و نزدیک ماشین میشم و میخوام حرف بزنم ی گوش

 ..... تو راه وایسادم باال که میگه: بیا

 .... جور نگاش میکنمهمیناونقدر تند و سریع میگه که 

 .... دیگه باال شانا بیا-

 ن و ناخوداگاه درب وپرمی باال صداش زیادی بلند بود ،شونه هام

تیکاف م زنه و ماشین از  باز میکنم و میشینم داخل ماشین و یه

 .... جا کنده میشه

گرفت که بری ،اونوقت اینهمه بیرون  صیمرخ کیتو از -

 ....!چیکار میکردی ؟

 !!!! بیا ازصدتا مامور عذاب بدتره ، اصال گذاشته تو جیبش

 ....ماشاهللا نیی کاغذ دادم بایگاسررفتم پیش شینا و بعدم یه -

 که وقت نمیکنم یناین قدر کارم سر ریخت

 ..... خواهرم و ببینم

پوزخند م زنه و براق میشه تو صورتم : شرکت جای خاله بازی 
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ن تو و این تو او نیبز نیست که بایدکار کرد البته نه فقط حرف

 .... شیک بکسر

 کار کارم فهمیدیم ....مثل خر نیمیخندم از حرصم : خوبه مع

 .... کارکردن یدن ،شده جزوکش

تکون میده : دختر یکم ظرافت خوب سری  اینبار میخنده و

 چیزیه ، نه اینکه هرچ به زبونشون اومدو بگن

 !!!! مسلک رو نابود کردی نشیمثل دیروزکه زدی م

دست به سینه میشم : خوبه اونجا بودیدکم مونده بود بیاد غذا 

 ... حقش بود....دهنتون بزاره

بار نگاهش گرم و چشاش شیطون نگاه میکنه که اینکجکی 

من مشکلی نداشتم... اونوقت شما به خاطر همین ناراحت  :میشن

 !شدی ؟

شما مختاری که هرجور دلتون خواست رفتار کنین ، اما چون -

 برین و ینشما بدون حضور منم میتونست

هوده بود و اون دراز بدقواره داشت یبعلنا حضور من اونجا 

خودش جواب دادم و درسته من  میکرد من به سبکتوهین 

داشته باشم و شوخی کنم  یراحت و ازاد میگردم وشاید دوست

 ..... نیست که بخوام خودم و اویزون کنم نیبه این مع ولی

که کردم دهنم کف کرد و نگاه خیره ماهور نرانی خودم از سخ
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 بود که یه لحظه خجالت یصخاجور 

داشت ولیخند یه وریش  یصخاکشیدم ...نگاهش گرم بود وموج 

 !!!!!! شدم و داغ کردمسن واقعا خیره کننده بود و چرا من همچ

 .... ازیر میشنسراشک از چشمام 

 ...خارج میشن ضراز محامیری دست تو دست اقای  نرگس

هردو خوشحال بودن و اینو از برق چشماشون میشد حس 

 ......کرد

 .... م تنگ شده بوداز االن دل

ره خباال مامان رعنا هم کنار بابا ایستاده بود و خوشحال از اینکه

 ....کنده شده بودسرش  مادرشوهر از شر

چقدر این دم اخری هرکاری از دستش برمی اومد انجام میداد تا 

 .... بره که خانوم به اقاشون برسن نرگس

 !!!! هم خوشحال که عروسش اینقدر بهش توجه میکنه نرگس

پارسا کنار هم ایستاده بودن و باهم جیک تو جیک گل  رعنا و و

 ...تنمیگفتن و گل میشنفن

 شون هم تشریفمحترمو برادر وپسرعموهای امیری استاد 

 . قوه ای داشتنباال

مخصوصا شایان که تا میتونست دلقک بازی درآورد و اقاجونش 

 کرده بود و تا وقت پیدا میکرد و فیلم
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وسطم خانوم راه به راه خنده رو بغل میکرد ، این  نرگس

 ..... نثار شایان میکرد قیپرذو

مهسا هم کنارم وایساده بود و به دیوونه بازی های شایان 

 ..... میخندید

با  گفت که پرسیدممهتابینونست بیاد و وقت دلیلش و از مهسا 

 سالمت اونم قرارهقرار داره و به نی فرها

 ! مزدوج بشه

 !شانا میگم این شایان چه بانمکه-

 !!! اره بانمکه !فقط یکم نمکش زیاده که شور شده-

باشه و بایه من اخم، انگار  شونخب حال توهم ،خوبه مثل ای-

 !ارث باباش و طلب داره؟

 اصال تو چیکار به اون داری ؟-

 یه؟برچه طرفداریم میکنه؟ نکنه خ-

؟!دیدم همه یم و باحرص میگم:اره مگه نمیدونستچشم میبند

 دارن شوهرمیکنن منم گفتم یکی رو داشته

 !قافله عقب نیفتم باشم از

پشت چشمی نازک میکنه : بدبخت اون پسری که بخواد باتو 

 .....ازدواج کنه

باخودش چندچنده که نمیدونی به  نیست این دختره اصال معلوم
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 !؟صیکدوم سازش برق

 !که میگن به مهسا گفته میشه بیدوقط

ف شام دعوت میکنه و همه راهی صرهمه رو به امیری اقای 

 .رستوران انتخاب میشن

 ....من و مهسا داخل ماشین پارسا بودیم

 .... کنار رستوران موردنظرپیاده میشیم

و خانواده اش صحبت میکرد امیری مهسا داشت درمورد استاد 

 .... و منم داشتم بهش گوش میدادم

پشت ماشین پارسا ....متعجب نگاه میکنم  ییباتوقف ماشین اشنا

 که با دیدن ماهور سواال واسم پیش میاد

 !میخواد؟ یاین اینجا چ

!اما این سواال هم هست که سیخب معلومه دیگه اومده شام عرو

 اینقدرنزدیکه که جزو درجه ییاین اشنا

 ....یک به حساب بیاد ؟!واال نمیدونم

ان و نیشکنار ماهور و بعدم بغل کردن طوالامیری اد با رفتن است

 دست که اروم اروم پشت کمر همدیگه

میزنن ودراخر خنده ای که به پهنای صورتش میکنن ،جواب 

 . سوالمو کم وبیش میگیم

 ....ف نیستیصاینقدر خوشحاله که قابل توامیری استاد 
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 !ازت نیست؟خبری هیچ معلومه کجایی ؟!-

معلومم هم کارم ، اونیکی باید سواال کنه منم نه من که هم خودم -

 شما ؟

 ... یه کاری پیش اومد مجبور شدم برم المان-

 ؟یبرگشت کی-

یه ماه دوماهی هست ....اماخیلی خوش امدی ، اقاجون گفت که -

 .... دیدتت

مهسا که دیگه زیادی کنجکاوی بهش فشار اورده بود جلو میره 

 ....سرش  و منم پشت

 !اشسالم داد-

هردو مرد برمیگردن و ماهور با دیدنش بغلش میکنه و بوسه 

 ... زنه یای به پیشونیش م

منم سالمی میدم و ماهور اول خیره نگام میکنه بعد جوابم و 

 .... میده

پیش امیری کنه که استاد معرفی ماهور میخواد خواهرش رو 

 ! شدیم قدم میشه : اشنا

 خانوم محمدی ازمهسا میکنه:همراه بعد نگاهی جانب 

 ! نمیدونستم دانشجوهامه ولی اینکه خواهرته رو واقعا

ای خدا شانس بده و ماهم بشیم استاد تا هرجایی می ریم با -
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 !!!انگشت نشونمون بدن ،بگن این استادمونه

صدای شایان بود که از پشت سر شنیده میشد و درجوابش ماهان 

نگشت نشونت هست تا با ا میگه: حال تو مدرکت و بگیر وقت

 ... بودن

 . وین هم سمت ماهور میره و دست میدنشر

 ....شایان یبازکه معرکه گرفت-

که  کسی گرم باشیم وگرنهسرچیکارکنیم داداش باید یه جوری -

 .... به ما نگاه نمیکنه

میرن و باتعجب نگاش میکنه که خود شایان  باال ابروهای ماهور

 از تو ور تادامه میده: اقاجونم و ببین زرنگ

شهراد بود ، حالم که ما میخوایم پا پیش بزاریم میگن اول شهراد 

 ین و اگه بعدش چیزی موندشروبعد 

واسه من ، ولی دیگه نمیدونن نکنه نخواستن مزدوج بشن 

 !اونوقت تکلیف ما مفردا چ میشه؟

 .... ی تکون میدهسرهمه خندشون میگیره که ماهورم 

 ... ان میشیمشهراد همه داخل رستور تعارفبه 

یکات دوباره ، نخود نخود هرکه رود بربعد از خوردن غذا و ت

 .... به خانه خود

جدا شد و رفت خونه شوهرش و لبخند  نرگساز همونجا هم 
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 به روم زد و بهمامیری گرمی که اقای 

 .... نان دادکه مواظبش هستاطمی

که اینبار بابا بغلم کرد و خواست ارومم کنه ولی  اشکم چکید

 ....بود خیلی بیشتر از اینها نرگسی من به گوابست

امیری خودشم به گریه افتاده بود که در اخر خود اقای  یحت

 !خونمون ی نکن اصال هرروز بیارقرا یگفت: دخترم ب

م و باهمون بغضم میگم: قبول نیست باید یه اتاق مینداز باال سر

 جدا واسم درست کنین تا موقعی که دلم

 ....نجا چی بشمتنگ شد بیام او

چشم غره میره و میگه : خیلی خب  نرگسمیخنده و امیری اقای 

 ...بریمبسه دیگه برو و بزار ماهم 

 . بعدم عقب گرد میکنه و میره تو ماشین میشینه

 هم زن ذلیل میخواد بره پیش خانومش که میگم: خداامیری 

 ... بهتون رحم کنه

 .. میخنده و میره

مامان اینا برمیگردم خونه و بعد اون همه منم اخرین نفر همراه 

 .... خواب پناه می ریم گریه و زاری خواب میچسبه و به اغوش

 ....از وقت که امده بودم ماهور انقدر عصبانی بودکه حد نداشت

که مانده بود هایی فردا شو لباس اجرا میشد و هنوز خرده کاری 
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 . ، کفرش را دراورده بود

تا اگر کمی خللی در کار میدید یاکال  چپ و راست گیر میداد و

 کار اشتباهی انجام میدادی چنان دادی میزد

 . که روح ازتنت خارج میشد

مشکالت مالی رو سری  بدبخت اقای رسولی اومده بود تا یه

 .....کتک بخوره کم مونده بود نشون بده ، اما

خب مردک میدونی عصبانیه اومدی واسش حساب دو دوتا 

 !!!!همین میشه دیگه چهارتا می کنی

 . منم سعی میکنم جلوش افتاب نشم تا ترکشاش به منم نخوره

شینا و مهتاب از اتاقش میان بیرون و میخوام باهاشون حرف 

باشه واسه بعد  گفتن" کار داریم و با تنبزنم ولی نمی ایس

 ....."میرن

من میون این همه بیکاری چه کنم؟ البته کار دارم که انجام  حاال

 ولی حسش نیست و این برمیگرده به بدم

که از وقت رفته ماه عسل با اقاشون یه  نرگسدلتنگیم واسه 

 ! خیلی ناراحتم ازش ! اخه یزنگ نزده ببینه مردم ،زندم !هیچ

 .تلفن زنگ میخوره و ماهور ازم میخواد داخل اتاق برم

 . که میشم اشاره میکنه صندلی بیارم و کنارش بنشینم وارد

 . همین کارو میکنم منم دقیقا
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 ذاره و یلب تابش و سمتم میگیره و چندتاب کاغذ رو هم جلوم م

 میگه : اینا رو ایمیل کن و حتما به ادرس

 ..... سپرهم دقت کن فقط یه جایی متوجه نشدی ب

 .... جدیت میگه و منم مشغول میشم با

و ن نشسته به استایل فتمیاما نمیدونم وسط کارم یه دفعه نگام 

نگاهش که بلند میشه  که بین ابروهاش افتاده ، فیاخم ظریاون 

 .... منو خیره خودش میبینه

 !چقدر اون عینک دور مشکی بهش میومد

 !شدم ؟همچین هان!من چرا 

 ..... انگاری دلم داره بهانه میگیره

 ......بهانه ای که واسم شیرین بود

 کاری داری یا تو صورتم چیزی نوشته که اینطور زل شانا-

 !زدی ؟

 ! جا میخورم

 . اخم میکنمو اون حس شیرینم پر میکشه و میره

 ! به جهنم لیاقت نداره

جناب فقط دارم به چیزی فکر میکنم که حواسم نبود  رینه خ-

 !دیگه ؟ نگاهم روی صورت شماست و فکرم جای

ه یعنی خر میندازمیرن و نگاهی بهم  باال حال اینبار ابروهاش
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 ! تیخود

 !!!!!!!نیخود

نگام و به لب تاپ میدم و در کمال خونسردی همه ایمیل هارو 

 ی تکون میده ولیسرهم میفرستم و ماهور 

 .... که یه تشکر و خشک و خالی کنه زبونش و زورش میاد

پارسا داخل میاد و بااطمینان دادن به اینکه همه چیز برای فردا 

 ... اماده است ، خیالش را راحت میکنه

 مه اشتر میشه و نیمچه لبخندی هم ضمیبازگره بین ابروهاش 

 ... میکنه میکنه و یکم خودش و فضا رو شادتر

 ای درود و صد درود به داماد جان که انشاهللا همیشه خوش خبر

 !!!!!!نیرببییباشی، خ

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

روز افتتاحیه و شو بود و با پوشیدن کت و شلواری دوتیکه بلند 

 .....بهم میومدنهایت  یخردلی و مشکی که ب

 شال حریری همرنگ کت هم باز روی موهام میزارم و با

آرایش مالیمی کارم تکمیل میشود و به همراه شینا و پارسا به 

 .... محل برگزاری جشن می ریم

شینا هم مثل من کت و شلوار مشکی خوش دوخت به تن کرده 

 .....بود که بدجور با اقاشون ست بودن
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بود و موهاشو زیر شال کرده بود که به منم البته قدکتش بلندتر  

 !!!!گوش شنوا تذکر داده بود ولی کو

با ظاهری زیبا و اراسته و در شان  عیهرکدوم از پرسنل به نو

 .... ظاهر شده بودنتهرانی ماهور 

ها در سری تو سرخره با ان سن توانسته بود باال نبود ، کسی کم

 چنان جایگاهیانکه صنعت مد  نیبیاره ، اون هم در ایرا

 ....  نداشت

 و االن اینجا با این جمعیت و حضور مردم میشه گفت ، واقعا کم

 !!!!!نیست کسی

 . منم به دنبالش تا اطاعت امرکنم میرفتهرجایی ماهور 

 .... نبود و مدام ازم ایراد میگرفتراضی از چیزی 

 .... نتونسته بودم چند دقیقه ای با مهسا خلوت کنم یحت

 .... مان ریخته بودسربدجورکارها 

با ورود مهدوی و دختری درکنارش که بازوش رو گرفته بود ، 

 ....میکنه اونم اونقدر محکم که فکر میکردی االن فرار

به طور حتم همسرش بود که میگفت مثل منه ، ولی این که 

 !زمین تا اسمون با من فرق داره ؟

هور دست مش با مانزدیک میشن و مهدوی در کمال ادب و ارا

 ... میکنهی بش میت خوش ومیده و اون دخترم با صمی
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به سمت من که میچرخن و مهدوی با دیدنم میگه: شانا خانوم 

 ! ق دیدارتاشم

نشینه و با یکه تو نگاهش م یصخاکنارش با مهر  رو به دختر

واست تعریف کردم  اشاره به من میگه : اینم همون خانومی که

 ! عزیزم

ان چشمان روشن و موهای روشن که کمی از زیر دختر با 

 شالش معلوم بود با ذوق دستانش را بهم میکوبد

رامم ... میثاق و دست جلو میاره : خوشبختم شانا جان ، من دال

 .... ازت خیلی تعریف میکرد

رام میرن و دستم و تو دست دال غباال ابروهام از شدت تعجب

؛ از اشمهمچنین  دارن ومیزارم : اقای مهدوی به بنده لطف 

 ..... دیدنتون واقعا خرسندم

 یمیکنه : باهام راحت باش ، میثاق گفته دختر راحت فیپو

 نیشخندی می زنم : اهان اونوقت اقاتون درمورد من چیا . یهست

 .....!گفته دقیقا؟

بخندی پرعشق نگاش باال به هوا میره و میثاق دالرامخنده 

 ....میکنه

با من کمی میکنه و رو به مهدوی میگه:  ماهور فاصله اش رو

 اگر مشکلی نیست من با شما صحبت دارم ؟
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 ..... نه چه مشکلی جناب !بفرمایید در خدمتم-

 !چه مشکلی بود که من نمیدونستم ؟

پروا میگه: این رییستون چرا این شکلیه ؟ انگار طلب  یب دالرام

 !کاره ؟ ارث باباش که دست من نیست

میدم: عنقه دیگه! شما راحت باش از همه به دماغم چینی 

 ..... طلبکاره ، ارث باباشم دست همه هست

 ! بیخود نیس میثاق میگه یکی رو دیده لنگه خودم-

 !مگه کفشه؟-

 ..... دقیقا منم همین و گفتم و اونم خندید-

نه واجب شد برم از مامان بابام بپرسم موقع زایمان من دوتا -

 !بودم یا یکی ؟

 ... خنده میزنیم و اقایون هم نزدیک میشن باهم زیر

 یت رو به مهدوی میگه: جناب مهدویماهور با همان جد

مراسمم کم کم  ین جایگاه مخصوص وبرخانمتون و ب میتونین

 ..... دیگه شروع میشه

گونم و میبوسه و متعاقبش من هم میبوسمش و به سمت  دالرام

اخل گوشیش شمارمم دی جایگاه میرن و ازم قول گرفت و حت

تم به یزابگمم نکنه ، نه اینکه قراره ال نکرده ییذخیره کرد تا خدا

 !!!!!!بگم یدختره نقطه من چ خاطر همین ، اخه
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وند شک که تقریبا انباری حساب میشد ، تیماهور منو سمت خلو-

 .... متعجب نگاه میکرد نگاهی خشن به من و درو بست و با

 !بگم شانا ؟ یبگم به تو هان !چ یاخه من چ-

 کردم که اینطوری برخورد می کنین؟ ببخشید باز بنده چیکار-

شده ؟یعنی متوجه نیست یا خودت و  یسه چپرتازه خانوم می-

 !زدی به نفهمی ؟

ادب باشه  یلطفا مواظب حرف زدنتون باشید !وگرنه اگه به ب-

 ... منم میتونم بد حرف بزنم

ن بد حرف زدنت زنه: تو رو اعصاب من تاب تاب نک یداد م

 .....اخه مگه من نگفتم درست و کسی پیش

درمون بپوش و بگرد هان! این چیه پوشیدی ؟!خوشت میاد منو 

 !کنی هان ؟ شیاتی

مونده بودم به این حجم از حرفهاش چ بگم ؟ اصال به اون چه 

 !ربطی داشت ؟ به اون چه

 !ه شما نه به هیچ احدی ربطی ندارهپوشش و حرف من نه ب-

 !بشه ملکه ذهنتون اینقدر تکرار کنین تا اینو

نفس عمیقش و میکشه و به زنگ موبایلش که داره خودش و 

ام خون نشسته نگنی چشما میکشه هیچ توجهی نمیکنه ....فقط با

 .... میکنه
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با امثال تو زبون نفهم چیکار میکنم ؟ کاری میکنم تا  نیدو می-

 ! کنی یبجوا دیگه نخوای دهنت و بازکنین و واسم حاضر

 .... که دیوانه بود دهنم بسته میشه ...به خدا

 .... بغض کردم.... خواستم از خودم دورش کنم ولی نشد

که گفت: اروم باش کاریت ندارم  دید ینمیدونم تو چشام چ

 ....اروم

کارات و رفتارت امتحان نکن ، وقت دیوونه بشم  شانا من و با-

میل دلم رفتارکنین ، من  که به ی،نه تا وقت نیست هیچ جلودارم

 ..... اینقدر ترسناک نیستم

باصدایی که از ته چاه بیرون میاد میگم: داری اذیتم می کنی ! 

 ! میخوام برم

موج  خاصیو مهر مهربونی بهم خیره میشه ... عمق چشماش 

به پا بود ....این رو  تو وجودم عجیبیمیزد ....میدیدم اما ترس 

چ مردی نمیخواستم .....ازش می نمیخواستم .....یعنی با هی

 و در اخر بدون کالمی متوجه شد........لرزکردم ترسیدم

 ... با نگاهی پر از مهر بالفاصله از در خارج شد

که وجودم رو  سیومن موندم و موج گرمی که در قلبم زد و تر

کرخت شد که روی  لرزوند و اواری که درتنم باعث سست و

 ...... تک صندلی انجا فرو ریختم
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 .به هر طریق بود بیرون اومدم

 .متوجه حال بدم بشه کسی نمیخواستم

 ..... بفهمد کسی هیچوقت هم نمیگذاشتم

 . پشت صحنه قرار میگیم

 . اما سعی هم میکنم فاصله ام رو با ماهور حفظ کنم

 . بودنش رو نمیخواستم سر باال اقا

 . او تنها رییسم بود ،حق دخالت در مسایلم را نداشت

 .ماندم یک لحظه هم در ان شرکت لعنت نمی اگر مجبور نبودم

 ....زندگیم فقط برای خودم بود وبس

  میکردن یینما نرمانکن ها تک به تک وارد صحنه میشدن و ه

 . لباسها معرکه شده بودن

 بدیلی خلق یب چیزی ایتلفیق سنت و مدرن لباسها ،شاهکار ه

 .میکرد کرده بود که ارتباط مستقیمی با بیننده برقرار

 نیاتوری که بررویاسلیمی ،خطوط نستعلیق ،نقشهای مینقوش 

بود زیبایی منحصر به  پارچه های تک رنگ جیغ و مات امده

 .....کرده بود فردی رو ایجاد

 .... پارچه ها بیشتر ترک بودن

 . ن میشدمدید مشتاقاصال هرچه میدیدم بیشتر 

چیزی که عرف جامعه  لباسها پوشیده و در قالب اسالمی،
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 .....امروزی در ایران بود

 .... تور و حریری که در قسمتهای دیگر به کار رفته بود

همه و همه دست به هم داده بود تا نمایش بازی بارنگها در مدل 

 .....و طرح ایجاد شود

مشغول به کاری بود و انقدر مشغله داشت که توجهی به  هرکسی

 .... اطراف نداشتن

 . نفس عمیق میکشم و چشمام رو از خستکی میبندم

 حضور فردی رو کنارم احساس میکنم ،

نگاهی به کنارم میکنم و با دیدن همون کارمند چندش مهدوی هم 

 .... چندشم میشه هم حالم بد میشه

واگیر ،اخه خدا جون من ماهور به اون  بیا تو این اوضاع هاگیر

واسم پیشکش کردی !  نازی رو دکش کردم تو این و از دوزخت

 ! باورکن من به همون ماهور راضیم

 !مونمرتیکه می مونهنیشخندش هم مثل خودش می 

 ! سالم خانوم خانوماااااا-

 شمو باهاش زیاد میکنم و محل به دماغم میدم و فاصلمچینی 

 .... نمیدم

 ! مرتیکه مزاحم .....ا از رو نمیرهام

 نزدیک ماهور میشم که نکنه بره ولی پرو تر از این حرفاست
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میخواستم اشاره کنم که ماهورم درجریان باشه و ببیندش که 

 ....صداش میکنن تا با طراحها میرن روی سن

 .... اون چندتا مانکن هم میرن تو اتاق پرو

 نمونم ، همراه مانکن ها میشممنم برای اینکه با اون چندش تنها 

 .... به در نرسیده همراه مردک چندش وارد اتاق میشیم

 .... م میادسراغدوباره همون ترس 

تالفی اون روز حداقل ذات پلیدش و با میدونستم حتما میخواد 

 . اروم کنه

 ... از ترس نمیتونستم حرف بزنم

ه سید ، خدایا خودت هوامو داشترای کاش یکی به دادم می

 ....باش

 !اون پسره نیست که کمکت کنه اره! ترسیدی؟ -

 .... ترس نگاش میکنم نمیگم و فقط با یهیچ

 م ،رعقب عقب می 

خنده بدی میکنه : باعث شدین میثاق اخراجم کنه و بیکار بشم و 

بودی  قبول کردهروز  من اینو از چشم تو میبینم که اگه اون

 .... از حال بشهبهتر میتونست خیلی 

بردم که مردک مریضه و شایدم از دیوونه خونه  پیدیگه واقعا 

 ... فرارکرده
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 ! اخه من چیکار این بوگندوکوتوله دارم

ه : اگه اخراجت کرده پس حقت بوده ، میرفتزبونم خودکار راه 

کنن ، بعدم من چیکار  مردک گمشو برو تا جیغ نزدم بیان جمعت

 ........یابو مرتو دارم که حال و گذشته رو در نظر بگی

 . متعجب نگاه میکنه و بعدم دوبار میخنده

بهش گفته قشنگ میخنده که راه به راه لبخند ژوکوند کی  نمیدونم

 !تحویلم میده

 !لی؟دیگه کم کم داشتم ناامید میشدم گفتم شاید ال-

 ! گمشو بیرون دست از سر بردار مرتیکه-

م بده نجات با بغض و جیغ میگم که نکنه صدام بره بیرون و یکی

 .... ره جلو سیلی محکمی تو گوشم م زنهپکه گاو می

 .... برق از سر میبره

 . ازیر میشن و دیگه حال خودم و نمیفهممسراشک از چشمام 

 .... هم عصبانی بودم ترسیدمهم می 

 ، بهشمیارم و ناغافل محکم میکوبم  باال زانومو

 . اونقدر محکم می زنم که صورتش کبود میشه

شل میشن و از روم برداشته میشه ، از فرصت استفاده دستاش 

 میکنم و هولش میدم و از زیر دستش فرار

م میندازمیکنم و سمت در می کنم و درو باز میکنم و خودم و 
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 .... بیرون

 . نفسم و ازاد میکنم

 .... هم میخندیدم هم اشک مییختم

 .... دستموگذاشتم زیرگردنم تا نفس بکشم

ام و باز میکنم و از پشت پرده تار چشمم اسمم چشم شنیدنبا

 .... ماهورو میبینم

 انگارکه فرشته نجاتم رو دیده باشم ، 

 .... از ارامش به وجودم برمیگرده جیمو

 !شده عزیزم ؟ یچ-

 ... عزیزم گفتنش زیادی واسم شیرین اومد

هم میره و با  ه ،...اخماش تویمیندازنگاهی که به صورتم 

 !نگاه میکنه : کاره کیه ؟عصبانیت تو چشمام 

 ... اشکم میچکه ، نمیدونم چرا اینقدر لوس شده بودم

حال اشکال نداره همین که نازکش شده بزار نهایت استفاده رو 

 !!!ببرم

 ....تا میام حرف بزنم که صدای چندش زودتر از من بلند میشه

 !شیای دختره وح-

موم ماهور من و رها میکنه و به سمت اون مرد میره و ت

 ....حرصش رو خالی میکنه
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 .. نشبررو خبرمیکنن و با اومدن پلیس ، می نیبعدم نگهبا

 ...ناراحتداینقدر مظلوم شده بودم که ماهور خون به جگرش ش

 ! بودم ازش، باید زودتر میومد و نجاتم میداد

 وجدانم بهم نهیب م زنه: مگه میدونست که بیاد ؟ خودشم کم

 !شلوغه؟سرش 

شم چشم درمیاره سرره موهام بیرون میاد تا پشت چطور تا یه ذ

و خودم خودم و نجات داده  ، حال که جونم تو خطر افتاده بود

 !میده ؟ معنیچه  کاراشبودم این 

 ... هم دوست داشتم ترسیدمکالاز ان همه توجه هم می 

 !!!!!!از وابسته شدن و عاشق هم واهمه داشتم

 (ماهور)

عصبانیت خشم هست که فقط شار از سراونقدر وجودم 

 .میخواستم یه جوری خودم رو اروم کنم

مردک عوضی چطور به خودش اجازه داده بود بخواد اذیتش 

 .کنه

ی م اتفاقیاگه این دختر به موقع اقدام نکرده بود معلوم نبود چه 

 !افتاد؟

اینجور ادما عقده های زیادی دارن و ممکنه هرخطری از 

 !بندازن ی رو توی دردشطرفشون اتفاق بیفته و ادم
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امروز فهمیدم که دارم خودم و گول می زنم و احساسم نسبت به 

هست که به هیچ یی عمیق تر و بکرتر از حس ها سیشانا ح

 ....نداشتم کسی

پتانسیل این و داره که  مثل این دختر ورپریده نبودن ،کس هیچ 

درعرض چندثاتیه چنان اتیشیت کنه که بخوای گردنش و 

 ... حسیه که من دارم و دقیقا همینبشکنین 

رش س و بعًدا تالفیشو صبرولی اینجا نمیتونم کاری کنم جز 

 ..... دربیارم

 !حالتون خوبه ؟-

نگاه میثاق مهدوی میکنم که با نگرانی نگاهم میکنه ، چشم 

 ....میبندم و نفسم و عمیق رها میکنم

 .... که رفع شد نه میثاق جان یه مشکلی بود-

 !سه: چه مشکلی که اینقدر بهمت ریخته؟پرنگران می

که مورد دار بود  دست توی موهام فرو میکنم: اون کارمند بود

 وگفت اخراجش کردی؟

 !خب-

اومده بود اینجا و میخواست به شانا صدمه بزنه که شانا هم به -

بعدش باهاش درگیر میشم ی موقع از خودش دفاع میکنه و هیچ

 .... تشبرو پلیس میاد و می
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او هم عصبانی میشه : من واقعا متاسفم نیو به ا مونهات می م

 االن حال شانا خانوم خوبه ؟

نین ببیاره خوبه ترسیده ولی اینقدر پرو هست که رو نمیاره ...-

 !!!!گذشتهسرش  از اتفاقیکه چه  انگار نه انگار

ه که من همینزنه: به خاطر  یمیثاق میخنده و دست به شانه ام م

شانا خانوم شما خون  ه و خانوم منم به اندازهمینداز دالرامو یاد 

 .... به جگرم کرده

دوباره میخنده: نمیدونی چه کارا به سر اورد و نیم وجب ادم منو 

 .... به غلط کردن انداخت

- نگاه خانومش کردکه داشت با شانا حرف میزد خاصیبا مهر 

 !معلومه خیلی دوسش دارین

بی ادم ساکت و ارومی مثل من ااون نیمه گمشدم بود و برای -

 .... ت هستحیا

ا به لطف میثاق و همکاری خوب شو به خوب برگزار شدو تمامً 

 . تیم طراحیمون بود

 . لبخند روی لب همه بود

از موضوع ان مردک و اومدن پلیس  کسی باز خدا رو شکر که

 . دار نشدبرخ

حضور خیلیا توی این شو نشان از قدرت کارایی ما داشت 
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میخواستن و توضیح در  .کله گنده های زیادی بودن که وقت...

مورد روند کار ، که ترجیح دادم برای مشارکت و معارفه یه 

انها رو مجایی کردم تا باهام حی مختصر توضی جلسه بزارم و با

 .....از پیشنهادم موافقت کردنراضی همکاری کنن وکامال 

و ماهان ایستاده بود که شینا و  ینشانا در کنار شهراد و شاه

 .... میشن پارسا به همراه مهسا هم بهشون ملحق

و صداکردن میثاق ،میثاق عذرخواهی کرد و به  دالرامبا اومدن 

میزون نبود که  طرف خانومش رفت ، گویا حال خانومش

 .... دستپاچه رفت

به طرف شانا رفتم و میخواستم باهاش تنها باشم ولی مرتب از 

 .... فرار میکرد دستم

یک عرض میکنم بابت یکی دیگه از رب، بنده ت نیبه جناب تهرا-

 ..... موفقیتهاتون ....واقعا بنده لذت بردم

 شهراد اینو میگه و بعد بغلم میکنه ،

 ! کج خندی می زنم: نظر لطفته

ه: داداش بازم گل کاشت خیلی میندازشایان خودش وجلو 

 حجاییشونم هیچ مشکلی تازهخوشکل بودن یکی از یکی زیباتر 

 ...نداشت

ماهان کنارش یکی پشت کمرش م زنه : شو لباس بوده نه 
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 ! دختران شایسته

 ! اما اینام کم از دختران شایسته نداشتن-

 .... گرفتن بسه دیگه فهمیدیم چشمتو-

 ..... هنوز میخواستم در وصفشون شعر بگم-

بح میکردی تا صاینبار دخالت میکنم تا ساکتش کنم که اگه ولش 

  .... حرف میزد

ارم زمیکه تنهاتونم  یف اوردین و البته ببخشیدتشرممنون که -

 .یکم کارا زیاده و با اجازه

 .برو داداشش بعدا صحبت میکنیم-

  ......!می کنینخانوم محمدی یه چند لحظه لطف -

 م و شانا هم به دنبالم ،میرفتخودم زودتر راه 

 و درو از مرمی می ایستم تا بهم برسد و بعد در سمت اتاق پرو 

 ... میکنم داخل قفل

 . تعحب در صورتش به خنده ام انداخت

 .میتونه باهر حرکتش باعث یه واکنش در وجودم شوددختر این 

نمیشه حرف زد  بیرون؟ چیکار دارین که اون  ینچرا درو بست-

 !اما پشت در بسته باید حرف زد؟

نمیدونه چه جایگاهی داره وگرنه با این دختر م قطعا این میخند

 .....طرز حرف زدنش با من زنده نبود
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هم که داشته باشم قرار نیست بهش بگم ، کاری میکنم  سیهرح

 .... منو نداشته باشه اونقدر عاشقم بشه که تحمل دوری از

 !!!بسه شانا رو فقط مال خودم میدونم واونقدر خودخواه هستم ک

 ! کنینمیده؟ لطفا درو باز  معنیاین کارها چه تهرانی ای اق-

،نمیخواستم ازم  نبردنبابغض میگه و چشمان ترسانش دو دو م 

 .سهترب

ازطرف من هیچ خطری تهدیدش نمیکرد برعکس سعیم این بود 

 .مراقبش باشم

 !بیرونبدجور لج کرده بود و میخواست بره دختر ولی این 

؟ فقط میخوام باهات حرف  میترسی یشانا اروم باش ! از چ-

 ....بزنم و این همه عصبانیت و درک نمیکنم

، اونوقت این چه حرفیه  ینمن و اوردین تو این اتاق و درم بست-

 !زد ؟ بیرونکه نمیشه 

طورکه همینکنه !  درز پیدا جایینمیخوام موضوع اون پسره -

 ولیهم بکشه.....  میشم تا مجازاتش وگیر من خودم پی میدونی

اینکه امروز هم اذیت شدی و با اون حال و روز دیدمت که 

نگرانت شدم ... بعدم چرا هرموقع  اینقدر ترسیده بودی که

 !، ازم فرار میکردی؟ بپرسمخواستم حالت و 

 .....همینداز ایینسر پ
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من.... من...اون لحظه حالم خوب نبود و اون حرکتمم کامال -

 ..... عادی بودغیر 

من نمیخوام باز خواستت کنم ولی میخوام بدونم که اون مردک -

ون که مسئولیتت میدونیزده باشه؟.... حرفیاذیتت نکرده باشه یا 

 !؟ بشینکه اذیت  با منه ، نمیخوام برنامه ای پیش بیاد

میاد : اقای  پاییننگام میکنه و اینبارکمی از حالت دفاعیش 

 . بیرونمن میخوام برم تهرانی 

هایی و با اخم می کنمبه حرفش نمیدم و قدمی جلوتر  توجهی

ای هم زدم که  شو حرفهای دیگه شروعدرهم میگم: من قبل از 

 کامال نادیده گرفت؟

اول متعجب نگاه میکنه انگار یادش نمیاد اما با درهم شدن 

 ..... اخماش منظورم و میفهمه

 .دستام و توی جیب شلوارم کرده و جدی نگاش میکنم

اون روی تخسش رو نشون میده : منم گفتم پوششم به وانگار 

 ! خودم مربوطه

و جواب کنم ! اومدم واال : من نیومدم ازت سمی زنمپوزخندی 

موظف هست تابع  می کنیکه برای من کار  زمانیکه بگم تا 

 .... کنین تارفو عاقالنه ر باشیمن  قوانین

کنار  میتونینتخس میگه : من هرطور بخوام میپوشم و اگه ن
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 !کنینبا استعفام موافقت  میتونینبیاین ، 

تهرانی ور نگام میکنه ، نمیدونه ماهور شرو  زنه ینیشخند م

 !!! می رسهمیخواد  وقت اراده کنه به طور حتم به اون چه که

 .....!پنجاه میلیون و بدی حتما خوشحال میشم ؟ نیتو می-

 کم مونده بود جیغ بزنه ،

که بدجور به خونم  یصحرنه به اون ترس اولیه اش نه به این 

 .... تشنه است

 ..... تذکر میدم ولی دفعه بعد برخورد قاطعانه ای میکنم االن-

ر بزرگترچشماش گرد میشن و قهوه ای کمرنگ چشماش هم 

شده سرخ  صورت سفیدش....میشن که زیباییشو دوچندان میکنه

 .... من داشت بود از خشمی که نسبت به حرف

ی ن، هیچ جای دنیا قانو می کنینشما دیگه دارین زیادی دخالت -

 ترین صیبخواد تو شخ سینیست که ریی

ورود ش دخالت کنه و شما علنا دارین کارمند صیمسایل خصو

 !!!من صیبه حریم شخ می کنین

با همون ژست اروم اروم به سمتش قدم برمیدارم که با هرقدمم 

چشمان پراز خشمش هست  ....چشمام میخ، قدمی عقب میود 

 ... .......و من انگار از این بازی خوشم امده، الکی اخم میکنم

 . زنهشانا هم با حرص و خشم بهم زل م 
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من از  ییباچشمای از حدقه درومده بهم نگاه میکنه و گویا پرو

 .... باعث تعحبش شدههستم  بی پروااینکه 

 ... ونهمیخواد به عقب هولم بده که نمیت

از بیان  صرنن و زبونش قامیزچشمان ترسیده اش دو دو 

 !حرفی

از اون دل اذیت کردنش و ندارم و میگم: به نفعته به  بیشتر

 ..... وگرنه من اینقدر ادم صبوری نیستم کنینحرفام گوش 

بعدم در مقابل صورت بهت زده اش در و باز میکنم و از در 

مونده تا منو  ....میشینهخارج میشم و نیشخندی که روی لبام 

 !!!!!!!! بشناسه

 (شانا)

هواخوری و  رفتن اییشون زده و دوتسر  مامان و بابا دوباره به

 . دنپرمن و به شینا س

 !دونگ حواسش به من بود شش وچقدر شینا

 مدودور و یه گوشه چشمی هم برا رفتنخانوم با نامزدشون 

 .ومدمی

 ! خستگیشون در بره رفتنباز خوبه به بهونه شو 

 نیست خستکی منو کسی ا چ میشه ؟ چرامجرداونوقت تکلیف ما 

 !کنه ؟ در
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تم ولی هرکار میکنم رنگاهی به خونه خالی میکنم و بغض میگی

 . گریم نمیاد

 تاشاید اون بتونه فرچ کنه تا غمباد نگیم می زنمی به مهسا گزن

رو  وشیگمیشم و عصبانیهرچ بوق میخوره جواب نمیده و منم 

 . قطع میکنم

 بود یکم اذیتش میکردم باهم میخندیدیم نرگساوف ، حال اگه -

 سواحل رفتنحال دیگه خانوم مارو تحویل نمیگین ،با اقاشون 

 .... جنوب عشق و حال

 که سیتازه عکس گذاشته بود و زیرش نوشته بود" عشقم مر

 ....."یهست

 ! ندارم گفتنبرای  حرفیمن دیگه 

 که عقب نیفته از مادر شوهرش پاشومامانم برای ایناز اونورم 

من برم قشم  تو یه کفش کرده که حال که اون رفته کیش

....بدبخت باباموکچل کرده !....نشون نمیدن ولی زیر پوست به 

 .....میکشن رروی هم شمشی

م رمیگی غمگیناونقدر حال درونیم خرابه که یه عکس با ژست 

 ه و ازمیرفتگوشیم  ره مهسا رویش کنم که شماپستو میخوام ِ

که من زنگ زدم جواب نداد ،منم جواب ندادم ....بزار  اونجایی

 ..... گوشیش تموم بشه اینقدر زنگ بزنه تا شارژ
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 ... زنهقطع میشه و دوباره میخوام ِشی کنم که باز زنگ م 

 !!!ول میکنه اوف، مگه حاال

ردم کر و شی خره خسته شد و ول کرد و منم بالفاصله عکسمباال

 ... کردمپشن رو هم که مد نظرم بود زیرش ک نیو مت

 . داشتم به عکسم نگاه میکردم که پیام مهسا اومد

جواب  می زنمبازش کردم که نوشته بود: نکبت چرا زنگ 

 !اری !مگه مرض داری؟میزنمیدی اما پست 

تایپ میکنم: مرض ندارم اما زنگ زدم و تو جواب ندادی  سریع

 . کردم تالفی منم

م االنو  رفتننوشت: حال نمیخواد توضیح بدی یه دورهمی گ

 ! ماهور داره میاد دنبالت اماده شو

 !؟یچ

 !چ که داره میاد؟ یعنی

 !این دورهمی ازکجا اومد؟

 !؟گفتنچرا قبلش به من ن

 . که اینبار اون لج میکنه و جواب نمیده می زنمزنگ مهسا 

 . میدونم زنگ زدن فایده ای نداره

 بریزم ؟سر  چه خاکی تو االنخب من 

 و خیس عرق میگیرهم بدنم از خجالت گر فتمییادکار ماهور که 
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 .... میشم

نمیدونم قصدش چیه وکاراش چه  اون حرکتش و حرف زدناش،

داره ولی اصال دوست نداشتم باهاش هم کالم بشم چه  معنی

 !!! اینکه بخوام باهاش رو در رو بشم برسه به

شاید به نسبت اون تنفره  االنین ادم متنفربودم و من قبال از ا

 .....ببینمش هم نمیخواستم االنکمرنگ شده بود ولی 

 .... حضورش زیادی پررنگ شده بود

 ...نبودم و حس بدم بدتر شده بود ضیرا

م منسر پیامی به مهسا میخوام بدم که صدای زنگ بلند میشه و 

 .میاد باال همونطور

 ! همیرفتهم از دستام  گوشیاز جام بلند میشم و

 . دست پاچه شده بودم و نمبدونستم چیکارکنم

 ! بازکاش یکی خونه بود

 !کنم بیاد داخل یانه محل ندم ؟ تعارفمن باید در بازکنم و  االن

 ! وای خدا دارم دیوونه میشم

صدای زنگ دوباره بلند میشه و هولزده بدون توجه به اینکه چ 

سر  برمیدارم و روی اویز هست و تنمه چادر مامان که کنار

 . می کنم پایینم و مینداز

 !وا چرا اینقدر من خنگم
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 !که ایفون داریم چرا همونجا جواب ندادم ؟ ما

 .... دهه چهل افتادم نییاد فیلمهای قدیمی ایرا

م خیلی دلش بخواد رفتم به استقبالش در و روش همیننه جونم 

 ..... باز کنم وگرنه نباید جواب میدادم

 .در رو باز میکنم و قامت بلند ماهور پیش چشمانم نقش میبنده

که زده ،سالم تو  پیباصدای در برمیگرده و من چشمام محو تی

 ......... مونهمی دهنم 

 !اگه نگاه کردنت تموم شد برو اماده شو ،بریم-

دم و میز!دوساعت داشتم بر وبر پسر مردم و دید سر  خاک به

 ...خیالم نبود عین

 !تحفه ایههمچین حال خیال میکنه 

و  میرهاخم میکنم و چادر و جلوتر میکشم که دوباره عقب 

ار بنده کتهرانی اقای  ناچارا گوشش و میگیم و با اخم میگم:سالم

 .... دارم نمیتونم بیام

 .ه و نگام میکنهمینداز باال ابرو

 .به سمتم میاد و درست با فاصله کمی رو به روم وایمیسته

 . چادرم و دوباره جلو میارم که موهامم همراهش جلو میان

که  وقتاییو اینبار مثل مامان  می ریمباحرص موهام و عقب 

،منم همون کارو  میکردو زیرگلو محکم میگرفتسرش  چادرش
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 .... انجام دادم

 .با رضایت از کارم نگاه ماهور میکنم که میخم شده بود

 !موندم چ بگم

 ... میکنم که حواسش جمع من میشه یمصلحت سرفهچندتا 

 . ینکشید من نمیام ، ممنون زحمتمتهرانی ببخشید اقای -

 !میشیی انگار داری خفه رحال نمیخواد اینقدر سفت بگی-

 . میگه که منم از تعجب چشمام درشت میشن بی پروااونقدر 

 !اخم میکنم: من نمیام ، خداحافظ

 . ذاره یدر مالی  میخوام درو ببندم که پاش و

 .... و در و باز میکنه و میاد داخل می رسهزورم بهش ن

 و میای میشیاین بچه بازیا چیه شانا ؟ تا ده دقیقه دیگه اماده -

 !دیدی وگرنه هرچ دیدی از چشم خودت

 .ذارهنم  حرفیاینقدر محکم بیان میکنه که جای هیچ 

 ....اما منم کم نمیارم

،من نمیام ینمتوجه نمیشکارتون دور از شان شماست ، چرا -

 !...نمیام

 .ماهور همونطور با عصبانیت نگام میکنه

 .....نگاهش عمیق و سوزان به منه

 .... کنه که بخواد درونم نفوذ انگار
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ش و خارج میشم و تاب ان نگاه عیکم کم از اون حالت دفا

 ... نداشتم

 . بگیرهمیخواستم ازم فاصله 

 .... هولش میدم عقب

 ....نیست اما دست بردار

 !رفته و دقیقا نمیدونم چه مرگمه ؟ باال ان قلبمضرب

 .... میارم که ببینمش باال سر

 ....نگاش میکنم خیره خیرهو  مونهمی که حرف دردهنم 

 ....مسخ نگاش شده بودم

 !!!! و میای ، هیچ بهونه ای هم نمیپذیرم میشیی اماده رمی-

 .....من....من-

 ! گفتم هیچ بهونه ای شانا-

 .... ی تکون میدمسر یهیچ مخالفت یگرم میگه و من ب

اینقدر قشنگ میخندی و همیشه خدا زورت میاد و  ...میخنده 

  !!!نسیه ای میخندی

 !گداگشنه

قدر حرف همینمیاره و زمزمه میکنه: همیشه  پایینش و سر

 ... گوش کن باش

 ... کج میکنم موسر
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 .... میخواستم فرارکنم

 .... میاره و باخنده ای که رو لباشه نگام میکنه باال شسر

 ...اول یه لیوان اب بخور بعد اماده شو یفتامیداری پس -

 !هان؟-

 ! ی دیگهکیلومترصفر-

 !.... داشته ....باشم؟کیلومترمگه ....ماشینم..... که.... -

 ... منتظرتم ماشینی تکون میده : برو اماده شو تو سرمیخنده و 

 !هان؟-

 ... زنهمنوکناری م  ... میگیرهصله ازم فا

درو باز میکنه و میخواد بره که برمیگرده و میگه: فقط ده دقیقه 

 ....ندارم شوخیکه  میدونیوقت داری ،وگرنه 

 ... میرهبعدم درمقابل نگاه بهت زدم 

بارفتنش باد شدی که میوزه تن به عرق نشستم و به لرز 

 ... درمیاره

 ... شده پروابی چرا اینقدر بشر این 

 !!!بی حیاوای خدا ، چقدر 

 !چرا منو اسکل کرد ؟

 ... که هرچ گفت نزدم تو دهنش کننجنبم  یب سر خاک بر

 ... عوضش غش و ضعف رفتم خوش خوشانش شد
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 .... زنهم سر  محکم تو

 !درعرض نیم ساعت تیاینهمه سو

 ! رفتن بیروناونم واسه یه 

 !این همه ناز میام؟دارم مرض  خو من که میخواستم برم مگه

 !!!!کرم از خود درخته

 ..... میبرهاگه نرم میاد منو با زور 

 .... و هرچ دم دستم میاد میپوشم می کنم سریع

کنار دستش نشستم و به اهنگ ب کالمی که از  ماشینتوی 

 .... گوش میدادم پخش میشد ط بض

 !!!!!پیانو و ویلون

ای دونفره باشه نه واقعا قشنگه ،البته مال وقتیه که هوا،هو

تا کار ناشایست  مرکه به زور دارم جلوی خودم و میگی ییهوا

 !!!!!قوز باال انجام ندم ... این اهنگ هم شده قوز

سه که نمیرمیده و دیگه نظرم  باال ولومم میبرهدست پیش 

هرکیه خودش هم  مال ماشینهستم ، نیستم ....دیگه راضی 

 یم سبیلشمیذاشت یاد  نیباصاحب اختیاره....حداقل یه بهنام 

 ادم دلم باز میشدفت

 !!! از بس که این خواننده رو من دوسش دارم...

 .پیاده میشم و کنارم میاد ماشیناز 
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سفره خونه های سنت است ،  شبیه به  بیشترشاب که  کافیبه 

 ... اشاره میکنه

 ...از این طرف-

 . از روی پل رد میشم که صدام میکنه

 ...نگاهش میکنمبرمیگردم و 

و با لبخندی  . ازم میخواد موهام رو بزنم تو شالم جلو میاد

 !بهترهمیگه: اینجور 

و چشمام و از عصبانیت میبندم و از لجش  میگیرهحرصم 

میگم: اگه جلو  میارم و دست به کمر بیروندوباره موهام و 

نگفتم این دلیل نمیشه که بخوای راه  هیچخونه زبونم کوتاه بود و 

 بگیره، چون اون موقع اگه لجم  نیتهرا جنابیی ه راه منو بپاب

 .... م و برمیگردمرمیگی سییه تاک

 . برنده نگام میکنه

 .... نمیگه هیچمیدونستم برای حفظ ابروشم که شده 

به قران اگه اینجا نبودیم خودم اون زبون درازتو کوتاه میکردم -

 .... باشه ینجوریموهای خودمه دوست دارم ا-

 .....دختره-

 شم ،رطور خیهمینبقیشو نمیگه و منم 

 .... ممیبر ماشینکه قدمی سمتم برمیداره و به طرف 
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 ... شونه بعد خودش سوار میشهن میدرو بازو میکنه اول منو 

 ... باتعجب نگاهش میکنم

 !میخواد برگردیم ؟ یعنی

قیافه ماتم زده ها رو به خودم میگیم که شاید از خر شیطون 

 ... بیاد پایین

 ... با اخم نگام میکنه

 ...باجدیت که داره دستش و جلو میاره 

 ! د یه جعبه درمیاره و درش و باز میکنهبربعدم از تو داش

 !!! یگهای رنشک یه جعبه پراز

 ! چشمام گشاد میشن

 ... فکر همه جا روکرده

 بهم میده تا موهام رو ببندمیه دونه برمیداره و 

 ....ه تو داشبوردجعبه رو هم برمیگردون

 ....خب دیگه تمومه بریم-

م داغ میکنه و میخوام تا میخوره بزنمش ....ولی میدونم که سر

 !!! زورشو ندارم ....اما زبون که دارم

این کارها چیه؟....اگه دیگرون  معنیمن میخوام بدونم  یعنی-

 !نامحرمن ، شماهم نامحرمی

 .!!! من فرق دارم-
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 .... پیاده میشهدرکمال خونسردی میگه و 

 ... کنه با این یارور خدا اخرو عاقبتم به خی

 ...!من نمیدونم خواهراش کجان ؟

که فقط  می زنمبا تموم حرصم درماشینش و اونقدر محکم بهم 

 .... در میاره بیشترمیخنده و حرص من 

**** 

که من  رفتنبه این دورهمی گ میمتص کیهمه بودن و نمیدونم 

 ....هممباید اخر از همه بف

شینا رو که میبینم کنارش میشینم و روبه پارسا میگم: بسه دیگه 

 هرچ پیشش نشست ،مثل اینکه

خواهرمنم هست درضمن باید مواظبمم باشه نه اینکه منو تنها 

 ....برین  ییدوتا ینبزارین و بپیچون

- خواهرزن که گردن من از مو باریکیه بشینپارسا میخنده : بیا

 .... ابجیم و میخوام من گردنتو نمیخوام

 ... زنهشینا بغلم میکنه و بوسه ای هم رو گونم م 

 ... مهتاب و مهسا پیش هم نشسته بودن

 ... هم بودنی فرها

وکسای دیگه ای هم بودن که من  شرکتیه چندتا از بچه های 

 .... نمیشناختمشون
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 نیشد و مثل عقب مونده ها نگاه فرهاو سفید میسرخ  مهتاب هی

 ... میخندیدمیکرد و 

 ....شش باز بود و کیفورنی مفرهانی

 ...مهسا هم باش تو گوشیش بود و کلش بازی میکرد

 !!!کننام کلش بازی میدخترمگه 

 ....نمیدونم شاید

ارم ه که میبینه دمیرفتماهور کنار پارسا ، نگاهش بهم نشستن با

 ... زنهنگاش میکنم و لبخندی واسم م 

 .... اونور میکنم به دماغم میدم و روم وچینی 

 !!! پسره گنده لبخند تحویلم میده

 ی نکرده واسم ، اینبزرگترخجالت نمیکشه ...اونقدری که بابام 

 ... میکنه تالفی یه جا داره

گرم صحبت با خانوما بودم که با دیدن شهراد و شایان متعجب 

 ... میگیره نگاه میکنم و بعد لبخندی روی لبام شکل

 ...هستن شروینهم ماهان و  سرشون جلوترکه میان ، پشت

 ... می کنمو به سمتشون  می ریمباذوق از جام 

 ...سالم میکنم و شایان گرم جوابم و میده ،

 ازت نیستا ؟خبری ؟  یسالم خواهرجان بنده خوب-

 ... می زنمکشه که پشت دستش ب وادخمیلپم و
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قباحت واال دست خرکوتاه ...خجالت بکش جلو این همه چشم -

 !!! داره

 ... خنده می کنمغش ..زنهچشمکی م 

انگار  شروینگرمی میکنم ، اما  احوالپرسی با ماهان و شهراد 

 ... جوابم و داد بیبا خودشم قهره فقط زیر ل

م که میبینم صورت تا مینداززیر چشمی نگاهی به ماهور 

 شده و دندوناش و چفت همسرخ  بناگوشش

 .... کرده و خیلی خشن نگام میکنه

 !!!!مگه چیکارکردم که این اینجوریه

 ... روی تخت میشینم می کنمم و مینداز پایینسر  ترسیده

 ....کنارمون شایان هم خاله زنک میاد

 ... تعریف میکنه چیزمیکنه به حرف زدن و ازهمه  شروع

بازی نرفتش ...بقیه رو هم سراز خاطرات دانشگاش میگه و 

 ... اسکل کرده بود باحرفاش

میخندیدم به قیافه حق به جانبش که دروغ و مثل راست داشتم 

 ....میگفت

 ...نگاهی رو حس میکنمسنگینی 

ان زده ماهور صبرم رو میچرخونم که نگاهم به نگاه عسر

 .... همیرفت
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 ...اب دهنم رو قورت میدم

 .... ن نداشتمکشید اونقدر ترسناک شده بود که جرات نطق

بگو، من این همه حرف زدم و  چیزیحال چرا ساکت خب یه -

 !تو سکوت کردی؟

 الکی میخندم: چ بگم ؟

 ....همونطوری سایلنت باش هیچ-

 ... شایان خواهرم و اذیت نکن-

 ! چشم عروس خانوم-

 .... شایان پاشو بیا اینور ، بسه هرچ حرف زدی-

 ... ت به کار خودت باشهسرتو چیکار به من داری بچه ، -

کل کل میکردن و بقیه میخندیدن که  داشتنماهان و شایان 

 ... صدای پیامک گوشیم بلند میشه

 .... میبرهبازش میکنم و با دیدن شماره ماهور روح از تنم 

 "...بیا مسر یه بهونه جور کن و پشت سریع"

 ....ترسم و نمیفهمم معنیاصال 

 ....ولی دست خودم نبود و ناخوداگاه واکنش نشون میدادم

 تا غذاها رو بیاره که ماهور بلند شد و رفتگارسون اومده بود 

... 

منم دیدم اگه بلند نشم برم جور دیگه ای از خجالتم درمیاد چون 
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 .... واسم ثابت شده بود

 .... روبه شینا میگم: من برم دستام و بشورم و بیام

 ..... نخواسته باشه همراهم بیاد کسی رفتم تا سریع

 ..... به خودت سپردمخدایا خودم و 

 .... با ترس و لرز راهی شدم

 .... نمیدونم کجا رفته بود

 بهداشت که سرویسم و میخوام برم میندازب خیال شونه ای بابا 

 .... یکی صدام میزنه

ماهور اب دهنم رو قورت  خیبرمیگردم و بادیدن صورت برز

 ....میدم

 ...رویمپشت ساختمان می

 ... مکان استفاده نشده ای بود

 ..چون خلوت بود

 .. ترسم را پنهان میکنم و شاکی نگاش میکنم

 ..شده بود خیرهگره کرده هایی محکم و جدی با ابرو

 چرا هرچ میگم یه کار دیگه انجام میدی؟

م: چون به شما مربوط نیست! چون نسبت مینداز سر باالتخس 

دوستمی، نه کمی نه  باهم نداریم! چون تنها رییس و برادر

 .... بیشتر
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 م ...پسنیست مو با حرص میگه: من اینقدر ارو چشمش و میبنده

 !!!بشیسعی نکن از خط قرمزام رد 

از یه کالم بودنش و این همه محق بودن ...من  میگیرهحرصم 

جوری بار اورده بود که  ازاد و مستقلی بودم ...پدرم من ودختر 

بارها شده بود مورد شماتت مامان  یمتکی به خودم باشه ...حت

 .... ولی حرف حرف خودش بود و تمام رعنا قرار گرفته بود

من سر  ، دست ازنیو اخرین بار میگم اقای تهرا اولین برای

 خواهرات خرج کن ...اگرسر  تات وربردار، غی

نمیگم نزار به حساب ترس یا حساب بردن؛ بزار به  چیزی

 لم وگرنه میتونمی که براتون قائاحترامحساب 

 .... دهنم و بازکنم و هرچ از دهنم در میاد بگم

 ... تموم بدنم از خشم میلرزید

سانت اینور، اونور حتی  نگاه پرحرصش رو صورتم بود و

 .. نشده بود

 ...قدمی بهم نزدیکی میشه

 .. همیندازنگاه عمیق بهم 

 ! بعد یکدفعه دنیا می ایسته

 ..بلند تا گوشام سوت میکشن؛ اونقدر میگیرهان ضربقلبم 

 ..انگار از بلندی افتاده باشم
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 ..کنم که نذاشت اوردم و خواستم فاصله ایجاد باال دست

 ..دوباره تقال کردم که این بار ولم کرد

 ..خندید

 !!!فکر نکنم از شایان بدتر باشه

 !شایان کجا و ماهور کجا؟

 ..داشت زور و خشمش و به رخم میکشید

 ..ازیر شدنرساما من اشکهام 

 ..حالم و نمیفهمیدم ولی بدجور بد بودم

 .. اون حق نداشت تا این حد پیش بره

 .. حق نداشت اینقدر مالکانه نظر بده و رفتارکنه

همه وجودم جیغ میشه و نگاه نفرت باری که از چشمام شعله 

 ...میکشن

 !!!ازت متنفرم ...متنفرم نیماهورتهرا-

 ... می کنم سرویسبعد بدون نگاه کردن بهش سمت 

 ... می زنماب به صورتم 

 میکنم غذا خوردن شروعبرمیگردم پیش بچه ها و بدون اشتها 

... 

 .. نمیارم باال سروتا اخر هم 

 .. و پرسش هاشون مسکوت بودمواال در مقابل س
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 ...نگاه خودشسنگینی حت در مقابل 

شاپ و برخوردم با ماهور  کافیچند روزی از رفتنمون به اون 

 ... میگذره

 . بهم نزدیک هم نشدحتی  ماهور دیگه

 ... برخوردای شدش ناراحتم میکرد

 . اما اهمیت ندادم

 ... بهش فکرکنمحتی  نمیخواستم

فکرکردنش موجب خاطرات تلخ گذشته ای میشدکه نمیخواستم 

که دنیا  کسی دست دادن یاداور روزهای تلخ زندگیم شود و از

 ... از خودم بیشترحتی  دنیا برایم مهم بود

کوله ام و مرتب میکنم و اصال هم به صدا زدنهای مهسا توجهی 

 ... نمیکنم

 یگکشید ب وسر تاه میشه و اونقدر اون کشید کوله ام از پشت

 !زمینزیاد بود که از پشت میخورم 

 ...میپیچه که مرده و زندم میاد جلو چشمم تنمچنان دردی تو 

خ بلندی هم از ته دل میکشم که چشمام و با درد میبندم و یه ا

میپیچه: چ شدی ؟ حالت  صدای وحشت زده مهسا تو گوشم

 خوبه؟

هو افسار خر میکشه که مث خر دنده عقبکی برم  عینکوله امو 
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 !؟یخوب میپرسه...حال زمین سر و بعد پخش 

 ... برمیگردم و باخشم نگاش میکنم که بدبخت نطقش کور میشه

ن زدی پشتم و اسفالت کردی که با سطح ابه نظرت خوبم !چن-

برف اومد  هیچشد ؟ ی چ میپرسهیکی شدم ... حال خانوم  زمین

 !!!! اب شد

صورت ناراحتش در کسری از ثانیه ها بشاش میشه و بلند 

 .... میشه

حال که زبونت خوب کار میکنه معلومه حالت خوبه و هیچ -

 ... مرگیت نیست

 وعشرکه کالس  می: بلند شو فیل زنهبعد یه لگد اروم به پام م 

 ... شد ... بهونه دست شهراد جون ندیم

 ....!تا حال؟ کی جونم ؟!شهراد جون؟! از

و جلو چشمای وق زده دانشجوهای دیگه خیلی  میرهدردم یادم 

ون نیفتاده بود ....بله ج اتفاقیعادی بلند میشم که انگار از اولشم 

 !!! سخت تر از اینام

 ...!ندارم ؟خبر تا حال شده شهراد جون و من کیاز -

بای غنچه باال قری به گردنش میده و چییاش و دست میکشه و

 ! ایش میگه: حال

دست به کمر پس کله ای نثارش میکنم : چه غلطا ! حرف بزن 
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 ... خودم حرفت میارمنی ببینم که نز

به گوشم امیری میگه و میخواد نگه که صدای استاد شی ای

 .... میشینه

کالس و بزارین منم سر !اگه اجازه بدین بریم رخانوما روز بخی-

 !!! وارد بشم

 میگه:و هنوز هنگم که مهسا نیشش و تا بناگوشش باز میکنه 

...واااایی  راااااووووواااااا....استااااددد روز شماااممم بخی

 ....ینببخشییید ....بفرمایی

تا شهههههررررااااادددد  میرهو کنار  زنهطعنه ای محکم بهم م 

 ... جونش وارد بشه

نداریم که اینجوری یکی نیشش واسمون میحداقل یه شهراد جو

کال افق  شهراد جون که از حرکات مهسا باز بشه ، دقیقا مثل

 .... رفته تا محو بشه

 ! که پروندی یخب داشت+

 گیری که بیشتروجدان جان شما خاموش باش و نظر نده اوشون 

 بشه کار دیگه ای نداشت تیرابده و منک

محض اطالعتون ....بعدم مزاحم نشو میخواهم به عرایض 

 .... پیشه کنم شهراد جووووون گوش فرا دهم تا کسب علمی

 .... میرهدرجا خفه میشه و 
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 ....میکنه به درس دادن شروعجاهامون میشینیم و استاد هم  سر

امیری و به صحبتای استاد  زنهمهسا هم دست زیر چونه م 

 اسکنش میکنه پایینتا  باال گوش که نه ولی از

استادم تو درس دادنش هراز گاهی بر میگرده و نیمچه لبخندی 

 ... تحویلش میده

و با چونه میاد رو  میرهکه دستش در  می زنمدست زیر دستش 

 ... برمیگرده طرفشسرها دستش و یه اخ محکمم میگه که همه 

زدم که محکم خورده دردش صورتم جمع میشه ، نگو محکم 

 ! اومده

 ! زد زمیناینکه من و  تالفی به جهنم

 ... استاد به سمتش میاد

 چ شد ؟ نیخانوم تهرا-

بغض کرده بود که جاش میگم : نه اینکه خوب توضیح میدین 

اینا تو درستون که  این بود که زیادی محو شده بود و غرق و

چونش  و میره سته زیر چونش جک بوده این جکش درد

 .... میاد میخوره رو جکش و دردش

 یسرکه شهراد جون میخنده و  می زنمبعد لبخند گل و گشادی 

 .... بوده تکون میده که تا اخرش فهمیده کار من

 ...تهرانی خانوم  باشیدمراقب  بیشتر-
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 .. بعد نگاه من میکنه

البته شما خانوم محمدی شماهم نمیخواد حواست پرت جک -

 حواستونو بدید به من زحمت یهای دیگه باشه ، بایشون یا بچه 

 مونهمیواسه خودم ن چیزیاگه کل حواسمو بدم به شما که دیگه -

 .... اختصاص بدم اما قول میدم تاحدودی رو به شما

 ! شما نظم کالس و بهم نزن اصال حواست مال خودت-

من چیه ؟جک مهسا در رفته! من کالس و بهم ریختم ؟!  ریصتق-

 ! استاد ازتون توقع نداشتم واقعاکه

 !اینقدر اتیش پاره نباش-

 بقیه درسش و میرهتکون میده و سری  نیشم خودکار باز میشه و

که با پس کله ای که  تو قیافه میرهبده که مهسا هم یکم واسم 

 ..... میخوره دوباره ادم میشه

****** 

 ... گرفته بود کمرم و از بس که خم کرده بودم درد

برج زهرمار فقط اخم و تخمش و دیدم و  عیناز صبح که اومدم 

 ... از هرکاریم ایراد میگرفت

 ... دم صداش و به روم بلند میکردمیزکمی هم حرف  تا

 ... فهمیدم که میخواد عصبانیم کنه

اگه مربوط  یکار سخت و دشوار بود بهم میداد حت یچون هرچ
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 ... به من نمیشد

 ... ک ده بار مجبورم کرد تایپ کنمیکی از برگه ها رو نزدی

 ... چون هربار ایراد میگرفت و برگه رو پاره میکرد

ی نفکر جیبت باش تو این گرونی بچزومرد حساب میخوای منو 

 بینخدایا از من ن ....چقدر رفته روش میدونیخود کاغذ  همین

 ... ببیناف کارش سراز خود ا

 !!!!! اف کاران را لعنت بادسرهمانا خدا ا

سعی میکردم به خودم مسلط باشم و در برابر تمامی حرفها و 

 کاراش سکوت میکردم و این شدیدا روی

 ... خفم کنه ییاعصابش رفته بود و میخواست یه جورا

 ... باشیدعزیزم مواظب خودتون -

 ... میخندم یصحر

رعنا جون ما مواظب خودمون هستیم شما هم لطف کن مواظب -

ر س بیین ! هرچند هم بدون لذت میتونینو تا  باشیدخودت و بابام 

ن اما خدای ماهم بزرگه و مراقبمون میبریخر نهایت لذت و 

 ....هست 

 ! زنیدوباره من به تو رو دادم داری حرف مفت م -

وا رعنا جون رو دادن نداره که شما اینقدر هول بودی که -

 نیک تازه سیمنتظر بودی مادر شوهرت بره تا یه نف
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ول کردی کی  م برداری و بری ...اونوقت منو به امانو شوهرت

دورن ، من بیچاره باید برم  رفت ؟! شینا خو همش با پارسا دور

تو خونه تنها و یکه بشینم و باخودم حرف بزنم که حداقل حس 

نیستم ، فردا پس فردا هم که اومدین مستقیم بیاین دیوونه  کنم تنها

 ....خونه عیادتم

بابات صدام میکنه بازم میگم مواظب خودتون دختر اوف ...-

 !!!...خداحافظ باشید

 ... رو قطع میکنه گوشیتق 

 ...نوبره یتقسرمادر به این  یعنی

و کج خندی که از برخورد مامان رعنا  پایینگوشیم رو میارم 

 .. رو لبامه با دیدن جناب رییس خشک میشه

 ... شمچنان با جذبه زوم منه که خودکار از جام بلند می

م ستون میکنه و با همون اخمها میگه : اگه میزدستاش و روی 

 ... کن تلفنتون تموم شده اینا رو هم وارد سیستم

و میخوام بگیم که محکم گرفته و ولم  میگیرهبعد پوشه ای سمتم 

 ... نمیکنه

 ... اینبار منم اخم میکنم

 ... کنینخب میشه ول -

ت میکنه و با همون پر میزپرونده رو میکشه و محکم روی 
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 .... اخمهای درهمش برمیگرده داخل اتاقش

نه مثل اینکه زیادی به مغزش فشار اومده که روی اخالق 

 !!!! گذاشته قشنگشم اثر

در راه رضای خدا یه تیکه ای هم  میره جاییچپ و راست هر

 !!شفاش بده .... زیادی درگیه ....خدایا میرهه و مینداز

بود و با امار و ارقامی گیر پوشه ای که بهم داده بود خیلی وقت 

تایم اداری هم رو به ...که وجود داشت کارم رو مشکل کرده بود

 .... پرونده مانده بود اتمام بود و هنوز حجم کمی از محتویات

 ... شده بودسر  گردنم وکمرم دردگرفته و دست راستم هم

 صد کردم فردا بقیش و انجام بدمتمایلی به ادامه کار نداشتم و ق

 .... کنارم میاد وسایلم رو جمع کرده که شینا

که داخل کیفش رو میگرده میگه: وسایلتو جمع کن  حینیدر 

 .... تمونیبرهست م پایینبریم ، پارسا 

نیشم و باز میکنم : الهی قربون پارسا بری خواهری تا تو بری 

 ... ت اومدمسرمنم پشت 

 ... روانه ام میکنه که لبخندم رو گشادتر میکنم پینگاه چپ چ

 ... میرهی از تاسف تکون میده و سر

- بودم که با صدای خشک و جدی ماهور برمیگردم رفتناماده 

 خانوم محمدی ! مگه من اجازه دادم که بری ؟
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 ... و خشمگینش میکنمسرخ  بهت زده نگاه صورت

 ... ترسیدمچنان برافروخته بود که 

 ... و نباختم اما خودم

ولی ساعت اداری تموم شده وکار منم تهرانی ببخشید جناب -

 .... تمومه

جلوتر میاد و در حالیکه دستانش را بند پهلویش کرده بود کمی 

 : به جانبم خم میشه و اروم اما موذی میگه

 !محتویات پرونده رو وارد کردی ؟

 .... بشه بیشترنگاه موذیش باعث میشه اخمم 

ش و انجام دادم ...اما بیشترهمه رو نتونستم وارد کنم ولی -

 .... بهتون میدم یزم روی فلش وربقیش و فردا وارد میکنم و می

 ! اما من واسه امشب میخوام نه فردا-

 !ولی ساعت اداری تموم شده ؟-

کارت و انجام  نیومی مهیچ بهونه ای قبول نمیکنم ، شماهم -

 ! یرپولش و میگی اضافه کاری و به حساب می زنممیدی و منم 

شده بودم که وجودم داغ شده بود و خودم شی چنان از حرفش اتی

 ... حس میکردم

صورتمم معلوم بود که تا چه حد داغ  خیسراز  شک نداشتم

 ... نیشخندش زیادی روی اعصابم بود کردم
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 ... و شدیدا هم موفق شده بود بگیرهمیخواست حالم و 

 .... زیادی ازارم میداد

دلم رو صابون زده بودم که برم خونه و یه دل سی بخوابم که 

 ... این ماموت مانع شد

 ... دستام و مشت کرده بودم

 .... زیادی خودداری کردم تا نزنم تو صورتش

 ... ش موندهدکترمردک با اون سنش هنوز تو کو

گوشیم که به صدا درمیاد ، بدون نگاه کردن وصل میکنم و دم 

 .... رمامیزگوشم 

 !بله-

 پس چرا نمیای ؟-

 .... نفس عمیق میکشم تا خشمم و مهارکنم

 ... شینا جان شما برین من باید بمونم-

...اگه  رفتنچه که بمونم ! تایم اداری تموم شده همه  یعنی-

 .... انجام بدی میتونیکاریه که فردا هم 

 ....گفتم که جناب رییس ف-

 ... ه میشهکشید از دستمی گوش

با تعجب نگاه ماهور میکنم که با اداب تموم گوشیم و گذاشته دم 

 !!!!! زنهگوشش و جای من حرف م 
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 ... سونمشرشیناجان یه کار فوریه ! تموم شد خودم می-

 !وظیفه اس ...ممنون ...فعال-

 ... میگیرهرو قطع میکنه و به طرفم  گوشیبعدم 

 ... با حرص از دستش میکشم که میخنده

م و میزسر  نگاهی به جانبش برمیگردم یا حتبدون حرف ی

 .... میکنم به کارکردن شروع

 ...نگاه سنگینش کالفه ام کرده بود

اما باز مشغول کار خودم شدم ....نمیخواستم بهانه دستش بدم 

من بتونم تو این بازی  ولی این مرد هفت خط تر از ان بود که

مثل کم محلی یه جای  چیزهیچ  نرگسبه قول  ... برنده باشم

 !!!! ادمو نمیسوزونه

های من ادامه دار شد که اخر طاقتش  حرفی یاونقدر نگاهها و ب

 ... طاق شد وکنارم اومد

 ... صندلی چرخشیم به سمتم چرخوند

 ... منم شوکه شده از کارش مبهوت ، نگاهش میکردم

 ... هم دیگه بودیم خیرهفقط  حرفیبدون هیچ 

 ... بود عصبانی چشمای مشکیش زیادی

 .... منظورش و از این کارها درک نمیکردم

خیلی وقت بود که خود را در کوچه علی چپ رهگذر میکردم 
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 ... که مبادا دلی بیاد و بره

 .... نداشتمچنینی از این دل دادنای این  خوشیخاطره 

 ... بگیرهداره مستقیم بگه و مستقیم هم جوابش و  حرفیاگر 

 ... کنهروانی نه اینکه با این بازی ها بخواد منو 

 !میده ؟ معنیاین رفتاراتون چه تهرانی اقای -

 ... صدام زیادی خشدار بود

 ... اخم میکنه

نیست که ساده ازش  چیزیخداب زیادی جذابه ولی ترس من 

 ...بگذرم

 .... یا دلم برای جذابیتش بره

مان شب رو ابروهای پرپشتش با اون چشمای مشکی که اس

 .. میکنهعی تدا

 ... رش فراگرفتهرتادورش و ته ریکه دو لب هاییبا 

 .... زمزمه میکنه

 .... باشیفکر میکردم باهوش تر از این حرفها -

 ... گوشهایم راست میشن

 ... نومتوی گوشمم میشحتی  ه و تپش قلبم رومیرفتقلبم به تالطم 

 ... ممینداز پایین سر

 .... همیندازدست زیر چانه ام 
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 .... بهم نگاه کن-

 ! می کنیندارین اذیتم -

 من اینطوری حس نمیکنم ؟-

و هراسان میگم: کارم تا یه ساعت دیگه  می ریمم رو عقب سر

 .... تمومه

 ... لرزان مشغول میشم دستانیبا

 ... نمیذاره و دوباره منو سمت خودش میچرخونه

 .... با همه زبون درازیم واقعاکم اورده بودم

 ... هدفش و نمیدونستم

 .... میخواستم فرارکنم

 .. می ریمم رو عقب سر

 .... خواهش میکنمتهرانی اقای -

 ... میکشه و ازم دور میشه فیپو

 ... هجوم هوای تازه به صورتم ، باعث میشه نفس عمیق بکشم

 ... بیارهبالیی سر این مرد قطعا قصد داره یه 

 .... که بخواد با چشماش سحرت کنه مونهمی مثل ماری 

 .... لرزش بدنم زیادتر میشه

 ... و دست توی موهاش میکشه میرهماهور عقب 

 بیشتربرمیگرده طرفم و با همون حس و حالی مثل من که اگه 
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 : زیر لب زمزمه میکنه نیست منباشه کمی ه

 .... یلعنت به هرچ

 .. نمیفهمم

 ... انگارگوشهام کیپ شده باشن

مون اخم و جدیت میگه : واسه امروز بسه بقیش و بزار با ه

 .... سونمتربرای فردا ...اماده باش میام می

ز ا چیزیمیشم و  خیرهبش سر تاوا رفته به قدمای محکم و پر 

راحت از  یو نفس اعماق وجودم به درد میاد ولی اهمیت نمیدم

 ... رفتنش میکشم

 !!!!!!میخواد ؟ یشک این مرد هم نمیدونه چ یب

وی ش رشیرینکه بوسه  می کنمبا خوشحالی تو اغوش بابا فرو 

 .... ام میشیند نیپیشا

ازش جدا میشم و با نگاه شاکی به همراه اخم بامزه ای میگم: 

 ی ،ری و میرخوب دست رعنا جونت و میگی

دارین که از قضا بدجور دلش گرفته و  دخترممیگین دیگه ن

 ! هالزممسافرت 

 ... کچلش میکشهسر  و دست به زنه بابا نیشخندی م

ندارم و اختیار دار مامان  شیبابا باید بدونه که من هیچ نقدختر -

 .... خونس
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 یگواسه دلت چه به روزت اورده که اینقدر درمونده می مرمیب-

برنمیخوره بابا ، یکم دست  یکم ابهت مردونه به هیچ جاواال ؟! 

 !!!! نوبرهاین همه زن ذلیلی واال بزن داشته باش 

ورپریده ، عوض  دخترهشما نمیخواد اینجا وایست نظر بدی -

 اینکه همراهی مادرش بکنه هنوز کار یاد

بزرگ کردم بشه عصای دستم دختر باباش میده ...چشمم روشن 

 !!!شده هوو

 ! صدای مامان کپ کردم شنیدنبا

باید همون اول از حرف بابا میفهمیدم که زنش و دیده اونجور 

 !!! ادهجواب د

برمیگردم طرف مامان و با نیش بازی دستام و باز میکنم و 

 .... هیکل تپلش و تو اغوشم میگیم

ا جالهی من دورتون بگردم ...الهی شانا قربونت بره !شماک-

به سر  دوریت ودی دل من یه ذره شده بود ، کم مونده بود ازب

 ..... بیابون بزارم

 ... گونش گذاشتم دوتا ماچم رو

 .... از خودش جدا میکنهمن و 

وشای گ ! اگه با کنینخوبه ...خوبه...نمیخواد پاچه خواری -

 ! مارمولکی واسه خودت که خودم نمیشنفتم باورم میشد ....حقا
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 !وا مامان رعنا داشتیم ؟-

 ... میره ییمامان پشت چشمی نازک میکنه و به طرف پذیرا

 ... میره خانومشسر  ه و پشتمینداز باال بابا هم شانه ای

 !!! ونمرچقدر من طرفدار دارم که خودمم حی

بهش داده دختر که خدا دوتا  اونجاییمامان عاشق پسر بود و از 

 اوردن داماد را به نگینو ماهم وظیفه س

 .... کننکانون گرم خانواده داریم ، دامادها نقش پسر را ایفا می

پارسا هست مامان با ذوق نگاه پارسا میکنه و تا ثانیه اخری که 

 ... دم به دقیقه یه پسرم به ریشش میبنده

 .... ش میکنه که بخورهتعارفداره و نداره  یهرچ

ات مادرزن جانش تعارفش بازه و از سر تاشش نی مپارسا ه

 ....کیفوره

ند وبا نگاه شیفته اش به نامزدش قلب پرتاب میزشینا هم لبخند 

 .....میکرد

 جداگانه ای نسبت بهش احترامد و بابا هم از این قاعده مستثنا نبو

 ..... قاعل بود

 .... خوردنم ملس بودحسی فقط من بدبخت بودم که ف

 هاییپارسا فقط زیادی خواهرزن دوست بود که میوه  بینواین 

 ..... من کرد تعارف که مامان واسس پوست گرفته بود رو
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منم از خدا خواسته بشقابش و گرفتم و لبخندی هم زدم و تا اخر 

 .... نوش جان کردم

 .... اصال هم اهمیت به چهره متعجبش ننداختم

 !!!! اومد نیومد داره دیگه تعارف

 که گفتندور هم نشسته بودیم و مامان و بابا از سفرشون می

 .... صدای زنگ خونه به صدا درومد

 قرار بوده بیاد کسی ه و میگه :میندازبابا نگاهی به جانب همه 

 و جواب میده میرهم که بابا هم سمت ایفون مینداز باال شونه ای

 ... می کنمسرش  منم پشت

 .... میرن باال اینکه مهساس متعجب ابروهام گفتنبرمیگرده و با

 .... سمت نشیمن میرهبابا هم 

 .... درو باز میکنم و مهسا جلو دیدگانم ظاهر میشه

 !: چ شده ؟ می ترسمبا دیدن قیافه اویزون و ناراحتش 

 .... زیرگریه زنهمیکنه تو بغلم و اروم م  خودش پرت

 .... میارم و بغلش میکنم باال مبهوت دستای سنگینم و

 ... میکشه باال میاره و دماغش و باال ش وسر

 .... میرهو سمت اتاقم  میگیرهبعدم دستم و 

 ... نگران میشم

 ... مهسا رو اونم به این ناراحت تا حال ندیده بودم
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 ......!افتاده بودکه این وقت شب امده بود خونمون ؟ اتفاقیحتما 

 .... وارد اتاق که میشیم صدای گریه مهسا بلندتر میشه

 .... به سمت تخت میارمش

به اجبار میشینه ... دست به صورتش گرفته بود و های های 

 ....گریه میکرد

 ... اب داخل اتاق نبود

 .... میدم رمسی رتغیی آشپزخانهو سمت  می کنم بیروناز اتاق 

برداشته و میخوام خارج بشم که مامان و شینا نی پارچ اب و لیوا

 .... جلوم ظاهر میشن

 ... اونقدر توی فکرمهسا بودم که از دیدنشون زهر ترک میشم

میگه : طوری شده ؟  نگرانیمامان بدون توجه به حالم با لحن 

 ! مهسا داشت گریه میکرد

یه دفعه جلوت ظاهر میشن  حرفینه  صداییمیشم ، نه  حرصی

مهسا رو  سراغمامانمون  که از ترس کم مونده پس بیفت ، حال

 !میگیره

 .....!بنازم خدا جون من کجا بودم وقت شانس تقسیم میکردی ؟

 نکنه نفسش باز بشه و ببرمم اومدم اب االنمنم دقیقا نمیدونم.... -

هالک نشده برم تا از گریه  م اگه اجازه بدین؟ حاال رهبخبگه چه 

 !؟
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 اما شینا چشم غره ای نثارم میکنه میرهکنار  یمامان با ناراحت

 کاری بس نیکی انجام دادی باشیزحمت پیش نامزدت  یشما ب

!!!! 

 ... وارد اتاق میشم

لیوان اب و به خورد مهساب میدم که از بس گریه کرده بود به 

 .... هق هق افتاده بود

 کردی چ شده ؟! نصف عمر یگ: نمیخوای ب می ترسم نیبانگرا

 !منو؟

 .... شار از حسرت و ناراحتیهسرنگاهش 

که حرف زدن و براش مشکل کرده بود اروم میگه : بغضی با 

 !! بابام و مامانم دارن جدا میشدن

 ... رو که قراربود به زبون بیارم تو دهنم ماسید فیحر

 !که میخوان جدا بشن ؟ یچ یعنی

 .... شون یاد هندوستون کردهبا سه تا بچه بزرگ تازه فیل

 .... به خدا که اینا جزو ادمیان نبودن

 ... اونقدر ناراحت شدم که نتونستم حرف بزنم

 .... داشتم که بگم یاصال چ

 .... دادسر  مهسا دوباره تو اغوشم خزید و بنای گریه

ی واسه طالق ممی،اما دیگه تص داشتندرسته اون همه مشکل -
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 !؟ داشتنکه ن

 .... میون اون همه گریه میخندهمهسا 

شانا؟! اون دوتا فقط به فکر خودشونن ....چند روزه میگی  یچ-

 .... خونمون شده میدون جنگ

کرد  ییاعصابمون و خوردکردن ....ماهور دیشب چنان دعوا

 حیمامانمم صب....باهاشون و من و مهتابم برداشت برد خونش

المان پیش خواهرش  میرهزنگ مهتاب زده که داره واسه همیشه 

 ....ای داشته که تازه باهم جدا شدن دیگه .... بابامم یه زن

 .... مونهمی دهنم از این همه اتفاقات باز 

 ! الکیهزندگی ؟! مگه  یچ یعنی

 فکری شدن یپدرو مادر بهمچین بیچاره این بچه ها که پاسوز 

جز اینکه تو سکوت  داشتنبرای تسکینش ن حرفیهیچ 

 ... بگذرد یزهمراهیش کنم و این شب نفرت انگ

 ! بیچاره ماهور

 میفهمم اون همه اوقات تلخیش واسه چیه؟ حاال

 !؟یمهتاب چ

 .... حتما اونم خیلی ناراحته

خدایا میدونم نباید فضولی کرد اما واقعا قصدت از افریدن 

 ..اینجور انسانها چیه که فقط به فکر خودشونن
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در کنار هم ارومشون زندگی های خودخواهی که اگر واقعا ادم

به دنیا میارن هایی  و بدتر بچه کنننمیکنه چرا باهم ازدواج می

 ... مهری رو به دوش بکشن یاین ب نگینکه بعدا باید بار س

 ...چه میکردن ؟ داشتنو اگه مهسا و مهتاب ، ماهورو ن

 .... دنیاش بودنماهور شده پدرو مادر برای دوتا خواهری که 

پدرو مادرشون در حق بچه هاشون حتی  کاری روکردکه

 .... نکردن

 .... بیچاره ماهور

 .... دلم یه حالی میشه واسش

 یو مغروره ، ولی خب ادما هم یه ظرفیت نیست مدرسته مظلو

 .... دارن

 !میشه ؟ی ز این چشانا بعد ا-

 غیو روی پام گذاشته بود و با صدای تو دماسرش  مهسا

 .... زنه یحرفش و م

 .... دست توی موهاش میکنم

ندارم ولی اینو میدونم که  حرفیبگم ...اصال  یمهسا نمیدونم چ-

  دیگه قرار نیست جنگ و دعوا و اعصاب

....واقعیت اینه که اونا از اولشم ببینین محبت  یو ب نیکخورد 

های  تیتفاو یپدرت و بنامردی واسه هم نبودن ....بارها شاهد 
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مامانت بودین....درسته اسم طالق ترسناکه ولی اونا قرار نبود 

شدنشون هم به نفع خودشون بود هم به نفع  بهم برگردن و جدا

 ..... شما

 .... اما با تموم اینا بازهم تو یه خونه بودیم وکنار هم-

 .... همیرفتبا بغض میگه و قطره اشکی از چشمش 

 .... بدی نیستدلم ریش میشه و حقشون این همه 

 .... ساخته نیست کسی اماکاری هم از دست

 .... با زور ارامبخش میخوابونمش

 .... ارام و مظلوم خوابیده بود

 .... بیرون می کنمپتوی روش و درست میکنم و از اتاق 

 ... رفتنم مساوی میشه با برخوردم با مامان و شینا بیرونکه 

 !اینا پشت در اتاق من چیکار میکردن ؟

امان از ادم فضول که هیچ کجا جاش نیست و خودمم بدتر از 

 !!!!! همه اینا

 ..... دم در بده ، بفرمایید داخل-

، زود بگو چش بود با اون حال و روزش دختر مزه نریز -

 ....!اومده بود ؟

شینا هم کنجکاو کنار مامان وایساده بود و کله اش و مثل یویو 

 ....تکون میداد
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 بردن ؟ تشریفشینا خانوم ؟ اقاتون  ییشما نظری ندار-

 ..... توکار نداشته باش ... جواب مامان و بده-

 ... ازشون فاصله میگیم

 ... میشم آشپزخانهخیلی ریلکس وارد 

 .... اونقدر ناراحت شدم که گشنم شده بود

 .... اومدنسر  اون دوتا هم مثل جوجه پشت

بشه میگم :  برمیگردم طرفشون و برای اینکه خیالشون راحت

 یعنیمامان بابای مهسا دارن طالق میگین 

اهم همراه دختر...مادرشم رفته پیش خواهرش المان .... رفتنگ

 حاضرخونه ماهور ودر حال  رفتنماهور 

ه برطرف چیزندارم متاسفانه ....اگه اون تهرانی از اقای خبری 

 بخورم چیزیمن یه  کنینشده ، لطفا خلوت 

 ..... میشهمعده ام داره سوراخ 

ن که انگار من طالق میندازمامان و شینا نگاه مغمومی به جانبم 

 .... گرفتم

 .... کم مونده بود بزنه زیرگریه

 ..... اخه مهسا رو خیلی دوست داره

 ..... شینا برمیگرده پیش نامزدش

مامانم یکم با همون نگاه غذا خوردن رو زهرمارم میکنه و 
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 ..... میره

 واسه خوردن نداشتمهایی میشم چون دیگه اشتبلند  میزاز پشت 

 .... ناراحت مهسا داغونم کرده بود

 ... کارکنم ینمیفهمیدم میخوام چ

 .... میکنه به زنگ خوردن شروعگوشیم 

 .... گوشیم و برمیدارممیزبرمیگردم و از روی 

یزه و اصال هم دلیلش و یردلم هری مبا دیدن شماره ماهور 

 .... نمیفهمم

 ! میکنم : سالموصل 

 سالم ، مهسا اونجاست ؟-

 ..... بله ، به زور ارامبخش خوابوندمش-

ی گمیده ....دلم برای اون همه گرفت بیروننفسش و پر صدا 

به  ضینداشتم اما را صداش گرفت ....درسته چشم دیدنش و

 .... ناراحتیشم نبوده و نیستم

 مواظبش هست ؟-

 .... مواظبشم-

 ! داره درد دل کنه باز خوبه که یکی رو-

متاسفم ماهور خان ....اما این همه خودخوری هم خوب نیست -

میخوان که بهش تکیه  ا به شما احتیاج دارن و یکی رودختر،
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 !کنن

 !تکیه کنم ؟کی  مکث میکنه : من به

 .... میشمالل 

 ! خدا بزرگه-

 !شب خوش.... مواظبش باش

 ...... میارم و بهش نگاه میکنم پایینرو ی گوش

 ........ مثل همیشه خالصه و مفید حرف زد و بعدم قطع کرد

درد سر  میون نفسهای عمیق که از جاییونمیدونم چرا دلم 

 .... انگارکه میخواست اعالم وجودیت کند ....میکشید ماند

 (ماهور)

 .... سیگارم و توی جاسیگاری خاموش میکنم

 ... دوباره به مبل تکیه میدم

شغول و خسته است که میخوام برای لحظه ای فکرم اونقدر م

 به حالت قبل برگرده چیزچشام و ببندم و وقت باز کردم همه 

 .... که محال ممکن است چیزی

 ....ا میسوزددختراز خودم به حال  بیشتردلم 

 .... برای ایندشون ،برای روحیه ای که باخته شده

 .... کاری از دستم برنمیاد

  ..... صبوری کنمجز اینکه میبینم و 
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پیچیده ای نیست ولی ما خودمون نفس  چیزما انسانها زندگی 

 .... بیفتیم نسانها، اونقدر اون و دورمون میچرخونیم تا از

 اما فقط برای خودشون داشتن، البته  داشتننزندگی مامان و بابا 

 حبتم که فایده چه اما  تننداش هاشون بچه به نسبت ییهیچ اعتنا

 .... پامون و دست توی پول تنیخر !!! نبود

 .... ه میشهکشید فکرم سمت شاناباز 

 ... بار خواستم دل به یکی بدم ینبرای اول

 ! که ازم متنفره اما باتموم نفرتش داد زد

 .... من چیکار میتونستم انجام بدم

 .... ش کنم به بودن باهامجاییچطور میتونستم م

 هم دلم خواستش امابا وجود رد شدنش از خط قرمزام ، باز 

خیالم از بابت مهسا راحت بود و مهتاب با وجود ناراحت .....

 .... بودنش زودتر از مهسا کنار میومد

 ... وارد حمام میشم

بدنم رو کم  غیاب شد که به پوست بدنم میخوره کمی از دا

 .... میکنه

 

است که این چند روز بر تن و بدنم  ییاز زخماشی که نا غیدا

 .... خورده
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 .... که بدجور غرور مردانه ام رو زیر پا له کرده ییزخما

 ... منم مثل هر انسان دیگه ای محبت خواستم ، عشق خواستم

 ! اما نبود

خودشون و دنیای  سرگرمپدر و مادر داشتم اما اونقدر 

 .... خودشون بودن که ماها فراموش شده بودیم

 .... دنبال محبت بودم

شون نمیداد ولی باطنم تمنای محبت رو ن چیزیاما ظاهرم 

 .... داشت

توجهی ها بهشون  یاین ب ترسیدممی ا رو حواسم بود .....دختر

 ....ه بزنهضرب

 .... بهشون توجه میکردم

 .... خواسته هاشون و براورده میکردم

اب هم  یکاری کرده بودم که بدون اجازه یا مشورت من حت

 .... نمیخوردن

 ... پراز عقده ،شدم پراز حسرتاما این وسط خودم شدم 

 .... شدم یک ادمی که به دنبال محبت از این و اون بودم

 .... به رو نمی اوردم چون غرورم اجازه نمیداد

ا به خاطر ظاهر و پولم به طرفم میومدن و من باهزار دختر

 ...و رشوط خواستشون و قبول میکردم شرط
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 .... زود ازشون زده میشدم

باهاشون اما هیچ موقع باعث نشد دلم  باوجود دمخور شدن

 ... بلرزد

 !خودمم نمیدونستم چ میخوام ؟

ی سرا رو مثل مادرم ب تفاوت میدیدم و یه دختراز یک طرف 

 .... که به دنبال پول بودن رو

ان خوب هم دختربازهم با دیدن مهتاب و مهسا میفهمیدم شاید 

 .... کننباشن که بتونن نظرم و عوض 

 ....بودکه بهم ثابت شد چیزیمون شانا دقیقا ه

و وضعی که هیچ خوشم نمیومد ....حت با سر با وجود تیپ و 

 که پسر بودن نیو دوستا شوخیوجود 

 ... مهسا رو هم منع میکردحتی  هیچوقت کج نرفت و

 ...شانا دقیقا الگوی مهسا بود

 ... ا عشق میکردن برن خونه شانا اینادختر

چون پدرو مادری بودن که با وجود عشق و عالقه بینشون ، 

 شوندختراون عشق رو هم به وجود دو 

هم به وجود خواهرای من عشق دختر و اون دوتا می ریختن 

 .... میدادن

شده با زور ،ولی حتی  خیلی سعی کردم شانا رو به راه بیارم
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 .... ک بد تخس بود و هستدختر

 .... نمیتونم ب تفاوت باشم

 .... خوشم میاد ازش

 ....زیادی روی اعصابمهچشمای مشکی و صورت سفیدش 

ترس شانا رو حس میکنم اما نمیفهمم این همه ترس چه مفهومی 

 .... داره

 .... شاید خاطره بدی داشته

 .... ثانیه ای فکر کردن بهش دیوانه ام میکنه یحت

 .... می بوده حتما میفهمیدم کسی اگر تو گذشتش

 !!!!! من وای خدای

 ..... میدم بیرونهم  یدست به صورتم میکشم و دم عمیق

 .... ممیندازحوله ام رو روی تخت 

 .... مرکمد لباسهام رو در پیش میگیر مسی

 .... لباش انتخاب کرده و به تن میکنم

 .....میگیرهتوانم و  بیشترو فکرکردن فقط نشستن اینجا 

 .... بیارممن باید هرطور شده شانا رو به دست 

 .... هرچند با زور باشه

ا بود و دخترتوی این سالها هرچ رو که خواستم برای اینده 

 .... بس
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 .... که میخوام شاناست چیزیتنها  االنو 

 .... میکنه جاییبه خواستنش م بیشتربا تموم پس زدناش منو 

لبخندی موذی گوشه لبم جا خوش میکنه و نقشه پلیدی رو که 

 ...... می کنم بیرونمیکنم و از در خانه در ذهنم مرور 

 .... میشم گوارد پارکین

 نامم شنیدنو میخوام سواربشم که با می زنمریموت ماشینم و 

 .... به سمت صدا برمیگردم

 .... بابام رو میبینم

رو که بعد از دو سه روز شی با دیدنش اون یه ذره از ارام

 .... رفت هواپیداکرده بودم ، همه اش یه جا دود شد و 

 !بزرگ افتخار دادین به بنده ؟ نیسالم جناب تهرا-

 ... میشن بیشتراخمهایش 

درونم به پا کرده بودن که داشت همه وجودم و  شیاتی

 ..... میسوزوند

 .... بیا تو ماشینم باهات دوکلوم حرف مردونه دارم-

 و سمت میگیرهمیگه و بدون اینکه منتظر جواب باشه راهش و 

 .... میرهماشینش 

 ... دم عمیق میدم

 .... می کنمناچارا به دنبالش 
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 هخیرکنار دستش میشینم و به رو به رو  حرفی گفتنبدون 

 .... میشم

 .... میکنه به حرف زدن شروعخودش 

و هیچ رقمه هم نمیخوام توجیه کنم  ینمیدونم هرسه تون ناراحت-

نمیخوردیم درد هم  ....چون من و اون زن از اولش هم به

....بگذریم !کارما از این حرفها گذشته و نیومدم تجدید خاطره 

  می کنمکه دارم برای همیشه از ایران  کنم ....فقط اومدم بگم

 ... از ته اعماقم شکست چیزییه  

 تموم کاراش باز بخواد تنهامون بزاره باور نمیکردم او هم با

 .... اما داشت این کارو میکرد

 ... شد بیشترنفرتم 

 ... داشتنارزش نگاه کردنم ن یحت

 .... از عصبانیت دستانم مشت شد

 .... غرورم اجازه نمیداد نگاهش کنم

 این مرد در نظرم منفورترین ادمی بود که میشناختم ، چون

 راحت میگذشت به خاطر خودش داشت از بچه هاش بهحتی 

 !!!! مگه مادر پدری به این سنگدلی وجود داره

 .... میگیرهرو سمتم  پرونده ای

تموم مال و اموالم و به نامتون زدم ....مهریه اون زنم تمام -
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 ... نیازه ینسلتونم ب وکمال دادم ....اونقدر دارین که تا چند

 یدرد ما فقط شماها بودین که نفهمیدین همه چنی اخ که اگه بدو

 ..... پول نیست

ار دیگه راه کارخونه رو بهت واگذار کردم و خودم قراره یه ک-

همیشه ازت  کردم ....اومدم واسه شروعبندازم که البته 

 .... کنمخداحافظی 

 یبدون نگاه کردن به صورتش و ب یپرونده رو میگیم و حت

 .... میشم خارج ماشینتوجه به دست دراز شده اش از 

از امروز به بعد دیگه مادر و پدری ندارم که بخوام غصه 

 ... اشون و بخورم

 .... هستنفقط دوتا خواهر دارم که جونم 

 ... حالم بد بود

 .... که سخته سخته به خدا

 !!! مجبوریم یعنیاما باید بتونم 

 .....میشم و از پارکینگ خارج میشم ماشینسوار 

 ....توی اون شما بدجور بدنم از خشم داغ کرده بود

ز اپدال گسر  میدم و تمام حرص و عصبانیتم و پایینپنحره رو 

 ..... درونم کم بشه خالی میکنم ، شایدکمی فقط کمی از اتیش

********* 
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 ... سمرمی شرکتدیرتر از همیشه به 

 .... همه متوجه حال ناخوشم شده بودن

ک با دیدن  می کنمها به سمت اتاقم  احوالپرسی بعد حال و 

 .... شانا می ایستم

 ... قراری میکنه یقلبم ب

 ... با لبخند سالم میکنه

 ... ل شده بودگخوش

د و اونقدر تو چشم بودنش ،مجبور شدم میزکه  ییبه خاطر تیپا

 ... کارکردم همه پرسنل زن و اجبار به پوشیدن فرم

 ... بودنراضی خودش نا یهمه حت

 ....ولی حداقل اعصابم تاحدودی راحت بود

با همون اخم ها جواب سالمش و میدم و راهم و به سمت اتاق 

 ... کج میکنم

رو که  کاراییخیلی جدی برمیگردم و میگم : لیست قرارا و 

 .... باید انجام بدم رو زودتر بیارین

 .... نگاهش متعجب بود

 .... که میخوام برسم چیزیهنوز مونده تا به اون 

 ... دقیقا شده بودم مثل قبل

 ... همونجورکه قبال باهاش برخورد میکردم
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گرفته  باال دست این خانوم کوچولو زیادی خودش و واسم

 ....بود

 .... خیالش بشم نشد یهرکاری هم کردم ب

 .... پس مجبورم کاری کنم که خودش بهم برگرده

 ....ی ایستادمسرتاسرروبه روی پنجره 

 چیزدر حالیکه دستانم از پشت قفل به هم بودن ، به همه 

 .... فکرکردم

 .... نیستنخودت  ها اختیارش باچیزی بعض

، احتمالش  کنینبرنامه ریزی  میتونیرو  هاچیزبعضی ولی 

 .... به دستش بیاری نیهست که بتو

 .... وامیدوارم بدستش بیارم

 .... تقه ای به در میخوره و در باز میشه

 .... اشناست چیزیاز هر بیشتربرنمیگردم اما صدای قدمهاش 

 !؟تهرانی اقای -

صداش تو وجودم  شنیدنکه از  تیبازهم برنمیگردم ولی لذ

 میشینه ، نتیجه اش میشه لبخندی روی لبانم

 ...بگو-

 ! حرصیمیتونم تصور کنم چقدر متعجبه والبته 

ه که مهدوی واسه ناهار میرفتلیست رو میخونه و تازه یادم 



 

 

                                              478 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ... دعوتم کرده و من به کل یادم رفته

واسه خانومش بوده که با اون موجود چموش  بیشتردعوتشم 

 .... ا بشهاشنسر  پشت

 ... برمیگردم و نگاهش میکنم

 ... اخمهایش بدجورگره خورده بودن

 ... خیلی جدی میگم: ساعت یک اماده باش باید بریم ناهار

 ... هنگ کرده بود

 .... شستن میحالتهاش بود که به دل  همیناصال 

 ... انگارکه بار اولش بود

قرار چشماش گرد شده بودن و متعجب میگه: اون وقت شما 

 دارین منم باید بیام ؟

 !مگه قبال نمیومدی؟-

 .... اومدم ، منتها اصال به حضور من نیازی نبود-

ینو و ا باشیدبنده این و باید تابع من  نشیخانوم محمدی ،شما م-

 تا بشه ملکه ذهنتون کنیناونقدر تکرار 

 احترامبه ان  فنینده ام و شما موظرگی ممیچون بنده تص

 .... بزارین

 چیزیمن که تهرانی ه : وا.... اقای میندازبه دماغش نی چی

 ... نیست ممه نگفتم فقط خواستم بگم حضور من اونقدرها
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 ! میکنم یناونش و دیگه من تعی-

میده : اگه  بیرونپشت چشمی نازک میکنه و دمش و عمیق 

 ! کاری با بنده ندارین من برم

پنجره با دست اشاره میکنم که بره و دوباره به سمت 

 .... برمیگردم

 ...چند ثانیه میگذره ولی صدای دری نمیفهمم

 ... دوباره برمیگردم و میبینم که مظلوم ایستاده و نگاش به منه

 ... بزنه و روش نمیشه حرفیانگارکه بخواد 

 ....دخترهاین  شخصیتکه دور از  چیزی

 !خجالت؟

 هستکه گره کرده توی هم هایی خره به حرف میاد و با دستباال

 :میگه

فم ...هرکاری از دستم بربیاد بابت اتفاق پیش اومده خیلی متاس

 .... غ نمیکنمدری

 ... و دقیقا روبه روش به فاصله کمی می ایستم می کنمجلو 

 ... خم میشم طرفش

با لحن اروم اما محکمی میگم : بابت همدردیت ممنونم اما نه 

 ... من نه خواهرام به کمکت احتیاج نداریم

 .... باشیجلو چشمام ن بهترهمال خونسردی ادامه میدم: ودرک
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 ... زود نقابش عوض میشه

 .... کنه ادمی نیست که حرف بارش بشه و تماشا

 ... براق میشه تو صورتم

از حالت مظلومیت خارج میشه و مثل گربه ای که درحال 

 میدونیبرافروخته میگه:  تیچنگ زدنه با صور

منه که میخوام کمک کنم ولی اونقدر  تقصیرچیه لیاقت نداری! 

 هست که ردراضی مغرور و از خود 

چیه منم دقیقا خوش ندارم  میدونی...به جهنم !...ولی  می کنی

 مسخره پنجاه شرطببینمت که اگه اون 

رو پیش نمیکشیدی ، هیچ کدوم مجبور نبودیم دیگری  نیمیلیو

 که شما اونجاییرو تحمل کنیم .... ولی از 

ی مبخوام  جاییعقل کلی باید بگم من هر می کنیکر شدیدا ف

 .... ببند چشمات و کنینتحمل  میتونیو میام شما ن کنم

شده از عصبانیتم میکنه و سرخ  بعدم ریلکس نگاه صورت

 ... نیشخندی هم تحویلم میده

 ... چنان منو داغ میکنه که کم مونده گردنش و بشکنم

 بیرون:  می زنمو با همون حرص نگام نعره  می کنمجلوتر 

 .... خشکش زده بود

نمیدونست تا این حد داغونم که اگه میدونست شاید هرچ که به 
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 .... دهنش میومد نمیگفت

 ... وقت میبینم شوک زده نگام میکنه

 ... بیرون: گمشو  می زنمدوباره با همون نگاه ترسناکم داد 

 .... تو چشماش نشسته بود ....اونم با برق اشکی که میرهو

 .... دلم و به در اورد

 .... پروا بود یک زیادی بدختراما 

 (شانا)

 .... اشکم میچکه

 ...لعنت

 .....لعنت،،،لعنت

 !!!احمق،احمق

 ...کنین لیاقت نداره باهاش مدارا

 .... ت میاد حقتهسراصال هرچ به 

 یعوض

 .... ماموت

 .... کردم حیف اون همه دلسوزی که من خر برای تو

 ....ی....لعنت ربرو بمی

 .... مردن نه ،جوونه خوش برو روئه ،گناه داره حاال

 ....نیداد نزسر  که الل بشیالهی پات بشکنه ....نه 
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 اخه یکی به من بگه ،مگه فضولم که برم ابراز همدردی کنم

 ! احساس یمردک ب

 .... میگیرهاونقدر محبتش نکردن ،پاچه من و 

 .... .متنفرممتنفرم ازت ...

 ... ماموت خوش ترکیب

 ... فحشامم به درد خودم میخوره یحت

 .....شخصا زد و نابودم کرد پسره سه نقطه

 چیزیکمک اون کنم ...نمیدونه من اگر  انگارکشته مرده ام تا

 هم گفتم واسه خاطر مهسا و مهتاب بود نه

 !!!! اون ماموت خوش تیپ

شده ؟ چرا  یده میگه : چمهسا با دیدنم به طرفم میاد و هولز

 !گریه کردی؟

 ... نیست یهیچبا همون بغض صدام میگم: 

نیست ...توکه تا یک ساعت پیش حالت  چیزیکه  یچ یعنی-

 !!! خوب بود

میخواستم بگم مقصر اون داداش قزمیتته که جوری زد تو پرم 

 یکمک کنم ،دیگه حت هم کسی که اگراز این به بعد قرار بود به

 !!!! ارمنمی ماسم کمک ه

 ... نیست مهسا چیزی
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 وسرش  با دستمال کاغذی اب بینیم و میگیم که مهسا دوباره

 .... میاره نزدیک صورتم

 !شده ؟ یبگو دیگه چ-

....اه ....خب بابا یه زری  ینیست ماه ....بسه دیگه ، ول کن-

جدت تو دیگه هی سرگفت ،جوابشو هم شنفت .... یزدم، یه چ

 .... نکن اذت

 !!! ترشمای گرد شده نگام میکنه: هش....ارومچبا 

ندارم سگ مرض  کاسکو نری رو اعصابم که عیناگه تو هی -

 !بشم .... واال

میشینه و میگه : اروم  میزو روی  میگیرهخیلی ریلکس فاصله 

 ...باش فعال ....افرین

اصال تا دیشب این مهسا با اون حالش داشت افق محو میشد چ 

کل اینا شواال نطق میکنه ... من نشسته و شده حال ریلکس پیش

 !!!نیستناد میزاد

 .... مشکوک نگاش میکنم

تو تا دیشب رو به موت بودی یه دفعه چ شده اینقدر شنگول -

 !شدی ؟

پاش و روی هم میگردونه و با ناز میگه : اون دیشب بود و 

 ست ...ولی برای اینکه فضولیتهم حاال حاال
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 تی تفاو یکه یکی از ژنامون ب اونجاییبخوابه میگم ، از 

ی جوخبر شدن ، با شوکگیر یکی دیگه جو  محضه و

م بعد ناراحت و میبریسر  تمون و ابتدا در شوک بهرمیگی

 !!! همین ...افسرده میشیم وبعدکم کم نسبت بهش کنار میایم

 !اونوقت این پروسه فقط یه شب تا صبحه ؟-

 !!! مدت تره نیبرای ما اره ...اما دیگرون طوال-

 خیال بود و یبا یاداوری مهتاب که صبح دیده بودمش و دقیقا ب

 ...اون داداش افاده ایش کامال متوجه شدم

 !!!اوهوم کامال از خودت و خواهرت و داداشت معلومه-

 ...گیر اره عزیزم سخت ن-

که  به قران هرکه دیگه بود تا یک ماه خودش و حبس میکرد

 اونجاییاز  و رفتناینا راه دوری ن رنگ خورشید و نبینه اما

 .... دیگه نالخی ی،اونام ب داشتنخیال  یکه ننه بابای ب

 ....!اصال به من چه ؟

 .... کامپیوتر و روشن میکنم و مشغول کارم میشم

 ... سعی میکنم اصال به مسبب این حالم فکر نکنم

میگذره مهسا همونطور اونجا نشسته و کلش تو  یهرچ

  گوشیشه

 ... نمیتونستم تمرکزکنم
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که حالتون خوبه،  برمیگردم سمتش و میگم : میشه لطفا حاال

 که قبال بودین ؟ جاییبرگردین 

 .. زنهنگام میکنه و لبخند گنده ای هم م 

 !!!خورده که اینقدر منگل شده جایییه سرش  به جان خودم این

 میگم: مهسا میفهمی چ میگم ؟ حرصی

 .... زنیاه مرض ....خوبه اینجا مال داداشمه و هی نق م -

 .. خیلی ناراحت برو ور دل داداشت-

 ... اینارو ول کن میخوام یه چ بهت بگم که باورت نمیشه-

 هیممه چیزاونقدر قیافش جدی شده بود که منم فکر کردم حتما 

.... 

 پرست افتاب عینفضولیم گل کرده بود ، میدونستم اینجور وقتا 

 .... رنگ عوض میکنیم

 !چ شده ؟-

 ! شهراد زنگ زد باهم حرف زدیم-

 .... زنهدوباره لبخند گنده ای م 

 ...منم با تعجب نگاش میکنم

 ....!شهراد! کدوم شهراد؟

نمیدونم قیافم چطور شده بودکه خودش گفت : اه...حال نمیخواد 

 ...! خودمون امیریهمون استاد  بشیشوکه 
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 !!!!!!!.... ......؟؟؟؟نه......!!!!!!!!!!!باورم نمیشهیچ

 !پس بگو این نیش بناگوش در رفتش مال چیه ؟

 میفرمودن؟ یخب حال ایشون چ-

 ... و یکم ناراحت میشه پایینه میندازو  سرش

 بخندی که مثآل خجالتباال میاره و باال و سرشبعد دوباره 

 مثل اینکه از زبون داداش هیچه میگه: کشید

که دلداریم بده و  زنه یماهورم شنیده و بالفاصله زنگ من م

 .... ابراز هم دردی کنه

اهان که اینطور! گویا خیلی هم موفق بوده ،چون دائم مثل -

 .... سکته ایا لبت یه وری میشه

اخم میکنه: حال خوبه کاری کردم که بخندی و اون قیافه دور 

ده بودی ، بشاش ش ننه مرده ها عیناز جون مامان رعنات ، 

 .... م بدهکار شدیمچیزیبشه ....حال انگار یه 

... بدبخت  هستنخب حال توهم ...خواهر و برادر لنگه هم -

 .... من که میون شماها افتادم

ه ت ، از بس کسر تا یکی بزنه تو میشینیاخ ،نه اینکه اینجا -

 !!!!!مظلومی

 ندهکنم که میخمی پایین باال قیافه ناراحت به خودم میگیم و شمم

.... 



 

 

                                              487 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 !....چیکار داداشم کردی خدا میدونه ؟ ییخیلی پرو-

هم فهمیده و به مهتاب زنگیده  نیمیخندم و میگم : فکرکنم فرها

 !خوب بود و دلداری داده ...اخه حالش خیلی

 .... میدونم ...بهم گفت-

 ! خدا شانس بده-

 دراتاق ماهور باز میشه و خودش هم میان در گاه در ظاهر

 .... میشه

می با همون صالبت و جدیت روبه مهسا میگه: اینجا چیکار 

 ؟ کنی

دقیق زیر نظرش میگیم که اول هول میکنه و بعد با بغض 

 برادرش پناهتو  ی که فقط من میفهمم، قدم برمیداره وگساخت

 ....میرهفرو 

 !!! ! رگ خواب داداشش تو دستشهدختراین  هیبچه جل

و با بوسه ای که روی پیشانیش ماهورم یکم نازش میکنه 

 میذاره میگه : برو تو اتاق مهتاب ، اینجا نباش تا

ت، نس و دکه خللی درکارشون وارد شده و نش کننبعضیا بهونه 

 .... بشه جوابش

 ...نگاه جدیش سمت منیه که با تعجب دارم نگاش میکنم

 ....میرهکوتاهی خداحافظی با  سریعمهسا میبینه هوا پسه ، 
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 ... خون خونمو میخورد اما من

ارت بهم شر باکه  نینتونستم ب خیال اون نگاه جدی و چشما

 .... نگاه میکردن ساکت باشم

 !شما مشکلتون با من چیه ؟-

اصل مطلب ...میدونستم دلش میخواست سر  یه راست رفتم

 .... باهام کل کل کنه

 !!! داشت، نمیدونممرض  حال به چه منظور شاید

 .... کنارم می رسهروم قدم برمیداره تا دقیقا م اروم امیزسمت 

 ... با دقت تو صورتم نگاه میکنه

 ... میشه خیرهدراخر تو چشمام 

 ... از درون گرگرفته بودم

 ...میدونستم قصدش حرص دادن منه

 .... به روی خود نیاوردم هیچولی 

حن اروم و مالیمی میگه : چ میشد یکم باال برخالف چهره جدی

 ! میومدی پاییناز موضعت 

 ... نفس تو سینم حبس میشه

 ...فاصله رو با قدم بلندش به عقب ،زیاد میکنه

 ... میرهعقب عقب تا در اتاقش 

 ... صورتش زیادی گرفته و ناراحت بود
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درو باز میکنه و میخواد وارد بشه که برمیگرده و میگه : 

 .... ساعت یک اماده باش

 ... د شدن نفس حبس شده امبسته شدن اتاق همزمان میشه با ازا

 .... میدونستم فشار خیلی زیادی روشه

 ... دمیزموج  یمیدونستم که تو اون حالت صورتش ،درموندگ

دیگه ای که شاید میدونستم و خودم رو هایی چیزحت از بیان 

 ... دممیزبه نفهمی 

 !!! ترسیدممی اما 

شاید بتونم در برابرش یکم منعطف تر باشم ولی درکنارش 

 !!!!! هرگز

******* 

که محل برگزاری  رستورانی و اماده توی حاضرساعت یک 

 ... جلسه بود، نشسته بودیم

 ... ون فرق میکنهنیشچواقعا این پولدارها همه 

که بیان تو رستوران هم غذا بخورن هم در  همیننمونش 

 .... موردکار حرف بزنن

ه حل اخه یکی بگه وقت گشنته مگه مغزتم کار میکنه که را

 .... بدی

 !!! نمیدونمواال شاید هم کار میکنه هم راه حل میده.... 
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توی احوالت خودم غرق بودم که با دیدن مهدوی و خانومش 

 .... متعجب شدم

 ... کنناصال نمیفهمیدم اینا اینجا چیکار می

ببندن که من در جریان  چیزیشاید قرار بود یه قراردادی 

 .... نبودم

 ....خانوم دیدار شانا مشتاق-

 ...بیشترذوق زده بود 

 ... مخانوم چلوند دالرامبعداز اینکه خوب 

 ... کشید خودش خسته شد و کنار

 ... گذاشت تا منم یه نفس راحت بکشم

انه محترممیکنم که خیلی واال با اقای مهدوی هم حال و اح

 ... جوابم و میده

 و به چشم برادری من دوسش دارم هنیناخ که چقد این مرد ناز

.... 

 ....میشیم و صحبتهای اولیه رد وبدل میشنگیر جا میزپشت 

 ....... گارسون میاد و غذاهم سفارش میدیم

 .... زده میشه جز درموردکار حرفیهمه 

 ... زنهمهربون نگام میکنه و لبخند م  دالرام

ستم پیدات کنم این شد توننشمارتو گم کردم و چون جور دیگه -
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 ...میخواست ببینمت از میثاق کمک خواستم ....خیلی دلم

 ! مونشرکتخب میومدی -

 .... خواستم بیام ولی-

ه که شدیدا در حال مذاکره با جناب میندازنگاهی جانب ماهور 

 مهدوی بود....چنان ژست گرفته انگار که

 .... کنندرمورد انرژی هسته ای صحبت می

 ، ترسیدمطرفم و ارومی میگه : از این رییست  بعد خم میشه

 ... جذبه داره گفتم یه چ بهم میگه ...خداییش خیلی

ولی خداب با  زنهنگاه ماهور میکنم ...درسته که بداخالق م 

دور کرده تا  شده و منو عصبانیاوردم فقط  سرشکه  کارایی

 ... جلو چشمش نباشم بزنه ناقصم کنه

پسر بدی نیست ..فقط ظاهرش یه مقدار میگی نه اونقدرام که -

 .... خشنه

 !یه؟برمتعجب میگه : خ

 !؟خبری نه جونم .... چه -

 !اما من اینطور فکر نمیکنم ؟-

که میخواد بگه ، "نگاه چه زوم شده  زنهبعدم اشاره ای م 

 " روت

 .... نمیخواستم صحبتها اینقدر باریک بشه
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 .... موضوع بحثمون و عوض میکنم

این اقای مهدوی اوردی که بنده خدا همش من و سر  تو چه بر-

 !اشنا شدین ؟ ه ....اصال چطورمیرفتکه میبینه یاد تو 

 .... زنهزیر خنده م  بی پروا

 ... جالت یادش افتاده باشه چیزانگارکه 

 .... همیندازنگاه عاشقانه ای به جانب مهدوی 

گاه صدای خنده خانومش بر میگرده و ن شنیدنکه مهدوی هم با

 .... پر محبت روونه اش میکنه

 !خانوم به چ میخندی ؟-

 .... ی کج میکنهسر دالرام

 ... میبرهبدجورم دل 

 ... از نگاه هاشون معلومه

 نمیگن دوتا مجرد اینجا نشسته .... 

 ... ای که میکنم نگاهشون و به من میدن سرفهبا تک 

 ... مهدوی خنده ای میکنه و ذکری هم زیر لب تکرار میکنه

 .... همیندازم با نیش بازش نگاهی به سمتم دالرام

 .... مفصله ....بعدا واست تعریف میکنم-

 ...میخندم

 .... م ندارمصبرمن فضولم...-
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 ... دقیقا مثل خودمی-

خوب بود ...شوخ و پر انرژی ...انگار یکی مثل دختر  دالرام

 ... خودم

 ... بود ییاصال ناهار کاری نبود ،برای آشنا

 ... که میخواست منو ببینه دالراماونم به گفته 

که فکرم و مشغول کرده بود ، موافقت ماهور برای  چیزیو 

 .... کاری بودراین قرار غی

 ... ی هم داشتترچون کارای مهم

 .... قصدش چ بود نمیدونم

 ... شکل گرفت دالراماما شاید خوبیش این بودکه دوست من و 

ماهور فاکتور  نگینی سروز خوب بود اگه از نگاهها

 ....میگرفت

 .... میکنهخداحافظی  یمیمگرم و ص دالرام رفتنموقع 

 ... خیلی خونگرم و مهربونیهدختر 

 ....اونقدرکه حساب تو دلم جا بازکرده بود

 .... گرمی رو میکنهخداحافظی  ینیاقا میثاق هم محجوب و مت

موقع حرف  بیشترمعلومه از اون بسیجیای باکالسه ...چون 

 .. زنهم  ه و حرفمینداز پایینو  سرشزدن باهام 

 .... پیشاپیش مارو به خونشون دعوت کردن
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انگارک باور کردن که من و ماهور نامزدی، زن وشوهری 

 .... کننهستیم که باهم دعوتمون می چیزی

 !!! جدی جدی مارو به هم چسبوندن و یه نسبت هم زدن تنگش

که جناب رییس درطول هایی با توج اما هرکس دیگه ای هم بود

که هیچ باورش  غذا خوردن در حقم میکرد ،دچار اشتباه

 ....میشد

انگارکه چشمش به چشم من بود تا ببینه چ میخوام که زحمتش 

 ....و بکشه

 ... ت داشتیصجدا اختالل شخ

 ناالنه به اون برخورد صبح که کم مونده بود منو بزنه ، نه به 

 که با توجهاتش داشت حرصم و در میاورد

 .... دوست نداشتم برای دیگران سو تفاهم بشه

نمیخواستم با این کارهایش و سکوتم مهر تاییدی به ان بزنم که 

 .... انگار من هم از خدامه و فقط ناز میام

ته قلبم چنان اشوب به پاست که از تکرار دفعات  تیدر صور

 ... می ترسم

 ....ت دیگه ای رو ندارهقلبم تحمل شکس

می اونقدر ان روزهای تلخ واسم سخت و نفس بر بودن که 

 .... ش قرار بگیمشرایطتو حتی  ترسم
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 .... پوشیه برای دوران سخت که گذروندمسرخنده هام 

 ... میرنمیشن و  ماشینو مهدوی سوار  دالرام

 .... م و تنها برگردمربگی سیمیخواستم خودم تاک

کنم که یکدفعه ب خداحافظی برمیگردم سمت ماهور و میخوام 

 .... برممیماشینش  من سمت به توجه

 ... متعجب نگاش میکنم

 !چ ؟ یعنی

، نه اینکه اینطوری شبیخون  بگیره چیزیحداقل یه اجازه ای 

 .... بزنه و بره

بارش کنم که می ایسته و منم  چیزیبه خودم میام و می خوام 

 .... به جایب هوا میخورم 

که زود  زمینمیکنه و میخوام بخورم گیر  مپام به پشت پا

 .... میگیرهمتوجه میشه و منو محکم 

 ... توی شوک بودم

 !هنگ کامل که یکدفعه چ شد ؟

با لبخند مالیمی که کمی دیده میشه بهم نگاه میکنه و میگه : 

 !عزیزم ؟ی خوب

 !ود؟ی جاجان عزیزم ! عزیزمش ک

کنم ، به کل زد نابودم کرد  م باهاش دعوامن میخواستم بر
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 !......عزیزم !!!!!؟؟؟؟؟

 ازم گرم نمیشه چشمکی یبر و بر دارم نگاش میکنم و میبینه اب

 .... زنه یبهم م

 ... باز میشه بیشتراینبار دیگه دهنمم همراه چشمای گرد شدم 

 !!!!!!چ این حرکتا؟؟؟ یعنی

میکنه: اینقدر هنگ خم میشه سمتم و دم گوشم با حرص زمزمه 

 ... میبینتمون نباش و دهنتم ببند ، نادیا داره

 !!!!!نادیا!!!!! اینجا

 ! من بخوام برم دریا باید یه افتابه اب همرام باشه

 .... به خودم میام

دهنمم و میبندم .نیشم و تا بناگوش باز میکنم ودستمم  سریع

 : میگموارم میزروی قلبم 

 .....!لحظه نفهمیدم چ شد ؟...یه  ترسیدموای عشقم ...

 ... زنه یو کج خندی م میرن باال ابروهاش

 ....کمکم میکنه درست بایستم مثال

 ... بریم گلم ...مواظب باش-

 ... مری تکون میدم و ارنجش و محکم میگیسر

هو وزغ  عینبشیم که  ماشینسوار  می ریممثال ب توجه داریم 

 ... ه جلومونمیندازرو  از طرف پیادهخودش 
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ه ک مرمی ترسیده از کارش قلبم از کار میوفته و یه قدم عقب 

 همراه من ماهورم دنده عقبکی میاد و با تعجب

 .... نگاه منو نادیا میکنه

 !؟یحواست کجاست ترسید-

که یکم حالم جا میاد چشمام و باز منی باتندی و اخم میگه و 

 .... میکنم که قیافه حق به جانبش جلو چشمام میان

که از صداش معلومه،میگه :  حرصیی به گردنش میده و با قر

 ؟یرو ندید یوا....مگه من به این گندگ

بزنه که زودتر به حرف میام با عصبانیت  حرفیماهور میخواد 

 شما که شکی نیست ولی یمیگم : توگندگ

ه ن می ترسیدید جلوت تو هم بودی ریپمیاگه یکی مثل وزغ 

تو چشم و  ما اینکونه هنوز وایست جلومون و پرو پرو چشم

 ... کنیننطقم ب

با اخم نگام میکنه رو به ماهوربا تاسف میگه : اصال به 

 ... !نمیاد موجود جهنده ای ،بهتهمچین خودت پرستیژ 

 !به من میگه موجود جهنده ؟

 .... ترمسرش که از خود

سمتش حمله کنم و موهاش اونقدر عصبانیم که کم مونده بود به 

 .... و بکشم
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 یژشتو چشماش میگم: ا....نکنه توکروکدیل به پرست خیره

 بگم اویزه گوشت کن یمیخوردی؟!...بزار یه چ

از نظر من خدا خیلی دوسش میداشت که توی  نی، میدو

چون به قول  راهش برداشتسر  تجزیه شده رو ازعی مصنو

 .... منمیخوردی عزیز یژشخودت اصال به پرست

 .... لبخند نگام میکنه برمیگردم سمت ماهور که میبینم با

 نممی زحرفمم  قیاز کنار اون کروکدیل عملی رد میشیم که با 

.... 

و عوض کن ...واقعا از  ترتعزیزم از من میشنوی دک-

 ..خوش نداره ....روزفی دماغت معلومه عملت زیاد تعری

که کم مونده بود  هذارتا حرفم تموم میشه دست روی بینیش م 

 .... بشم زمینهمونجا پخش 

 ماشینبرگشتم تا عکس العملش و ببینم که ماهور منو سوار 

 ....توحال خودش گذاشتیم کرد و اون نادیای بدبختم

فکر کنم دیگه نتونه به خاطر دماغش شبا یه خواب راحت  یعنی

 .... داشته باشه

 ...بخندکی  که نشستیم زدم زیر خنده ، حال نخند ماشینتو 

 .... پخش شد ماشینصدای موزیک بیکالم توی 

 ... صداش کم میشه
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ماهور به جانبم برمیگرده و خیلی جدی میگه: اصال دوست 

 ...بشیندارم دهن به دهن اینجور ادما 

 !!!!، چه جدی؟ میرن باال ابروهام

از اینا حقشه ....چون هرچ در برابرش  بیشتراما اون ادم -

اما اگه با زبون خودش باهاش  میگیرهدرت حس ق کنینسکوت 

از یه حدی پاشو از گلیمش  بیشتررفتار دیگه جرات نداره 

کنه ...البته این ادمی که نه این جونوری که من دیدم  درازتر

دیدارمون  اولیناخرش پروئه ...با وجود  نکنیهرکاری هم 

 .... بازهم زبونش درازه

 ....تکون میدهسری  ماهور میخنده و

هرچ که باشه دوست ندارم اعصابت و واسه ادمی که ارزش -

 نادیا شخصیت... کنیننداره خورد

پدرو مادرشه که اون و اینطور  تقصیرجوریه و متاسفانه همین

 که تا لب تر کرده همه اونجاییبار اوردن ...از 

 پدرش هرکاریپشتیبانی تحت اختیارش بوده و همه جا به  چیز

 ... به مرور زمانمیکرده ، روش زیاد شده 

که باهاش  زمانیشکل گرفته و منم اگر اون  شخصیتاین 

 باش من اینطور ادمیمطمئن به اجبار بود ،ارتباط داشتم 

ها دمخور باشم، اصال از چند  شخصیتنیستم که بخوام با این 
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....ولی میگم  ارتباطبه  میی اینطور ادما ردم نمیشم چه برسه

 جاییکه همش اجبار بود و باید تحمل میکردم ، اما اونم از اون 

 ..... تنوع طلبهنی که خودت در جریا

که هایی خانواده بعضی واقعا این حرفش رو قبول داشتم ...

 و می دونستنبیش از حد رو ازادی  تنگذاش ازاد

ه ضربوای به حال اوناب که ب جنبه بودنشون باعث میشد 

 هبگیردرونشون شکل  متضادی شخصیتبخورن و نی گیسهم

که راهای اشتباهی رو برای اروم شدن و ارضا شدن خواسته 

 .... کننانتخاب می ها وامال و ارزوهاشون

م رو تکون میدم و تحت تاثی اروم بودن و مالیمت اهنگ سر

 ... می کنممنم اروم میشم و تو خودم فرو 

میشم و در همون حالم خدارو شکر میکنم  خیرهبه خیابونها 

 .... بابت خانواده خوب که خدا بهم داده

 ... کنار زنهکمی میشه و دراخر کنار خیابون م  ماشین سرعت

نم افتاده باشه نگاش میک اتفاقیبا تعجب و نگران از اینکه شاید 

 هبه تپیدن میکن شروع که با دیدن حالت چهره اش قلبم تند تند

 ...ب قراری میکرد قلبم داشت

 .... چشماش ب قرار تو چشمام در حال گردش بود

 ... من با این نگاهها غریبه نبودم
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 ... که زیادی ویران کننده اسهایی نگاه

این شور و حرارت از مردی که فقط اخم و جدی بودنش رو 

 ... قابل باور بودغیر دیده بودم زیادی برام 

های کوچکی هم که باهام داشت  شوخیمن یه روی دیگه از 

 ... رو دیده بودم

 ... ولی تاب این نگاه گرم رو نداشتم

 ... به زیر انداختمسر  کم اوردم و

 .. نداشتم گفتنبرای  حرفیبدنم مثل بید میلرزید ...هیچ 

 االنکه همیشه خدا زبونم سه می جلوتر از خودم بود ، منی 

 .... شده بودمالل 

 ....ازکنم و از انجا فرارکنمفقط میخواستم درو ب

 ... از ماهور و اون نگاههای نااشنایش فرار کنم

موقعیت قرار همچین من اون همه نجنگیده بودم تا دوباره در 

 ... بگیم

 .... بغض کردم و چشمام پراز اشک میشن

 ... میکردسنگینی نگاه سنگینش هنوز روم 

صورتم روون روی  که ییاینبار چشمام و میبندم و رد اشکا

 ... شده رو حس میکنم

 ؟ هستناین اشکا برای چ -
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 .... صداش زیادی خشدار وگرمه

 و باعث میشه چشامو باز کنندستاش حالم و منقلب می غیدا

 ... کنم

رو تجربه نکردم ولی نمیدونم چرا تو حسی همچین تا حال -

بهت اثبات  ای اطرافم فرق داری ...بزار خودمودخترباهمه 

 ! کنم

 ... دمیزبم دیوانه وار قل

 .... حرفم و نمیفهمه ، درمونده نگاش میکنم

می شما چون تهرانی !...اقای  شیمن او نیستم که شما دنبال-

اطرافت اویزونت  ایدخترمن بهت اهمیت نمیدم و مثل  بینی

باش این احساست اشتباهه ، مطمئن نیستم ، به چشمت اومدم و 

می ،نزار وارد راهی بشم که از اخرش  بفهم من اون نیستم

  ... ی... بفهم لعنت ترسم

 .... و میبارم نیست ماشکام دیگه دست خود تنریخ

 ... حرفهام عصبانیش کرده بودن

 .... دست به موهاش بعد صورتش میکشه

 ... نفس عمیق میکشه

 .... دستمالی بهم میده تا اشکام و پاک کنم

جدی نگاهم میکنه و محکمی و حکم وارانه که بخواد دستوری 
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شانا ...بخوام طوفان  منیست مرو صادر کنه میگه: من اینقدر ارو

 !کنم و تورو مال خودم کنم واسم کاری نداره ....اما.....؟ به پا

اما این احساسم هست که عقلمم تاییدش میکنه...این احساسمه 

ده نوزده ساله نیستم که جهی پسرکه میخواد با تو حس بشه ، من 

دارم بدون اونقدر جدی  یمیمکله ام باد داشته باشه...اگه تص

تهش برم ، ادمی نیستم که بخوام احساساتمو جار  هستم که تا

 قدر بدون که اونقدر مهم شدی واسم کههمینبزنم ولی 

 .... م بخاطرت هرکاری بکنمحاضر یحت

نمیدونم توی گذشتت چ شده مکث میکنه و دوباره ادامه میده : 

نارو زده که نمیخوای تو  بهتکی  که اینقدر ترسیدی ؟ نمیدونم

فکر کردن بهشم روانم و بهم حتی  ی ،رش قرار بگیشرایط

خودت سر  یا من و از کنینبخوای دکم  مییزه ...اما...اما اینکه

 ....بدون در اشتباهی چون تا اخرش هستم شانا کنینرفع 

 ... میشه نفس تو سینم حبس

 .... از قدرت کالم و تحکمی که تو صداش بود و هست

گفت و از احساسش دفاع کردکه زبونم بند اومده مطمئن اونقدر 

 ... بود

 .... امان قلبم یدلم لرزید و تپش ب

 ... چشمام ناباور روی صورتش میچرخید
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 ... سخت بود دوباره بخوام اون روزا تکرار بشه

 ...من چجور تحمل کنم

که واقعا نشدنیه  چیزیرو داری ازم میخوای .... یچ میدونین-

 ...!.... مگه زوره ،مگه به حرف توئه ؟

حالم دست خودم نبود ....لرزش دستام و حس میکردم ...داغ 

 کرده بودم از زبون نفهمیش....براق میشم

منو  میتونیشما نتهرانی : اقای  می زنمتو صورتش و داد 

بردار ...من تورو نمیخوام چون  منسر  دست از کنینمجبور

...اول کم  ینم ...همتون دروغگویزنیا یب از جنس هم جنسات

 بعد این نگاه های عاشقونه رو می کنینگود  کم خودتون و وارد

تحویل میدین تا دلش و بدست بیارین بعدم که عاشق شد و 

.. . اصال مهم نیست براتونین و رارین میمیزدیوونش کردین 

 می میرهکه له شده و اخرم  بیو قل مونهمی  اونوقت اون

میکشن ...میفهمی ...به خداکه حالمو  تو امثال تو یعنی..

 .... ...هیچ کس نمیفهمه همیننمیف

 ... به لرزیدن میکنه شروعتنم 

 ... انگارکه انرژیم رو به تحلیل بود

 ...کرده ما تا درونم نفوذسر

تمامی زجرها و اه و ناله ها جلو چشمم اومدن و انگار که قلبم 
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 .... ادمیرفتداشت از کار 

 بدنم داشت سبک میشد

بودم ...زمزمه هاش گیر اما من هنوز میون اون اه و ناله ها در

اروم باش ....باشه هرچ تو  میشنیدم : اروم باش ، تورو خدا

...شانا اروم ی ، فقط من بفهمم مسبب این حال بدت کیه گب

 ... باش

توی اون حال بدم صداش رو که خیلی هولزده و ترسیده بود 

 رو میشنیدم ولی

 ... نه میتونستم چشم باز کنم نه میتونستم حرف بزنم

 .... رو میشنیدم ماشینصدای باز و بسته شدن در 

 میشیاکو میشد " اصال عاشق نشو ، دیوونه سر  صداش توی

 میکنه و اون ...دوستش نداشته باش ولت

 ".... و دلی که له شدهنی ومی موقت تو 

 ... وارد دهانم میشهینی رشیمایع 

حیات بود که انرژی تحلیل رفته  رهمون مایع انگار حکم اکسی

 ... ام رو بازگردوند

 .... خیلی وقت بود که به این حال دچار نشده بودم

م قصد داشت همون یه ذره دلی رو هتهرانی مثل اینکه ماهور 

 .... بگیرهکه برام مونده بود 
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 !؟دختر شانا چشات و بازکن ....شانا ؟!صدامو میشنوی -

 ....چشمامو اروم باز میکنم

 ... صورتش کنار صورتم بود

 ... زنهبادیدن چشای بازم لبخند ب حالی م 

 ... این حالت رو نمیخواستم ...فهمیدنش اینقدر مشکل بود

 ... توان جنگیدن دوباره را نداشتم

...شانا  ترسیدم یخدا رو شکر ..وقت یه لحظه از هوش رفت-

 این حالت دلیلش چیه ؟!....باشه نگو اما من

خودم میفهمم و اونوقت بهت ثابت میکنم همه همجنسهام 

 .... تو بله رو بدی البته اگه خیرهو قصد منم  نیستناونقدرام بد 

 صیحربه جمله اخر حرفش میخنده و من از زبون نفهمیش 

 .... میشم

خودمو در برابر این ادم  بایدمیشه متوجه میشم بهتر حالم که 

 زبون نفهم اماده میکردم ، چون

 ... زیادی مصمم بود

دم خونه پیاده ام میکنه و منتظر میشه که برم داخل و درست 

 هنوز دو دقیقه از رفتنش نگذشته بود که

قلبم خودش زنگ زدو حالم رو پرسید و این وسط نمیدونم چرا 

 و به در و دیوار میکوبید و عقلم اون و



 

 

                                              507 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 !!!!!!!بده صبرزنش میکرد ....خدایا خودت بهم سر

 ....نم نمیشدرنگهرچقدر میخواستم بهش فک

اونقدر توی نگاهش مصمم و جدیت بود که ناخوداگاه فکرت 

 ....مشغول میشد

ازش  چیزیماهور برام کتاب نانوشته ای بود که هیچ 

 ... نمیدونستم

و اونقدر نسبت به انها مهرو  هستنجز اینکه خواهراش دوستم 

 ... محبت داره که پدرو مادرشون ندارن

که برادرش در حقشان کرده هایی مهسا بارها از مردونکی 

 .... نیست کافی،گفته ! ولی برای من همه اینا

چ در  میدونیکه تو ن جوری ورق میخوردزندگی دراصل 

 .... انتظارته

پیش برد که  سریعو  نیو ا چیزد زندگیم شد و همه طوری وار

 .... هضمش برای من زیادی مشکل بود

ه ک ییها و اونابزرگترشناخت یه ادم خیلی زمان بره وبه قول 

 بارها شنیدم هستنک ترمشزندگی در بطن یک 

ک بازهم بینشون اختالف نظر ترمشزندگی که باوجود سالها 

 ..... وجود دارد

 .... مشکالت چطوری باهم کنار میانو با وجود 
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ا ی بشییا باید هم خونش  کسیتن یا از قدیم میگن واسه شناخ

 .... همسفر

شنیدم که فکرم رو مشغول کرده  نرگساین جمله رو بارها از 

 م که باوجود اخم ومیرفتو یاد سفر شمالی 

 .... تخم هایش باز هم خوش گذشت

 .... من این ادم را نمیشناختم

 .... تا اسمون فرق داشت زمیناصال عقایدمون 

 ! من نمیدونم ماهور چ تو وجود من دیده که اینقدر مصره

میدونم اگر هم من به خواسته اش جواب مثبت بدم با اون همه 

 ....اختالف نظر در مورد پوشش به شدت برخورد میکنه

،امکان پذیر  سیاینکه بخوای یک ادم رو هم به طور کامل بشنا

 شرایطت ...چون ادمها درموقعیت و نیس

 ... میکنه روحت سالیقشون هم تغیی های مختلف نظرها 

 .... ی برایم مشکل بودرگی ممیتص

می بود ولی به شدت از عکس العملش  فیقطعا جوابم من

 .... ترسیدم

 یتشخص همینکه منو به چالش میکشید  تییکی دیگه از صفا

 .... نشدش بود نیپیش بی

 صیتشخدر کنار غرور و جذبش نیقابل پیش بیرغی همینشایدم 
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 ثرکه مورد توجه اک رو شکل میداد

 ..... ای اطرافش بودندختر

از  م رسیدکه به هیچ جا ننی و فکرکردنشستن خسته از یک جا 

 ... می کنم بیروناتاق 

صدای  شنیدندر گم خودم بودم که با سر  تو حال و هوای

 .... به سمتش برمیگردم سریع نرگس

 ... نشسته بودامیری با دیدنش که در کنار اقای 

و به سمتش پا تند کرده و در اغوشش  می زنملبخندگنده ای 

 .... می کنمفرو 

 .... خیلی وقت بود ندیده بودمش

اخه با اقاشون درحال گشت و گذار بودن یا همون سفرهای 

 !خودمون یمرغ عشق

 !خوب عزیزم ؟-

 تفاقیاگاه میکنه و با تردید میگه: بعد موشکافانه تو صورتم ن

 ..... افتاده ؟ فکر میکنم حالت خوب نیست

 ! چه مرگمه زنهبیا اونقدر اویزونم که صورتمم داد م 

 .... حالم یبهمچین نه جونم فقط تازه از خواب بیدار شدم یکم -

 .... جاش میشینهسر میرهخره متقاعد میشه و باال

 بابا بودن با صدای سالم بلندکه مشغول صحبت با امیری اقای 
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 ... که میکنم به سمتم برمیگردهیی باال

 ؟ دخترم یخوب-

مارو  نرگس؟ خوش گذشت ؟ اصال این بینممنون شما خو-

 ... بردین که بردین ینبرداشت

 بیشترمیخنده: جات خالی ، چیکارکنیم یه دونه خانوم گل که 

 ... نداریم

که تو افق محو شده ،  نرگسونگاه شیفته ای که نثار مامان 

 ... میکنه

جور ببینه قول میدم بله که همینخدا شانس بده اگه ماهور منو 

 هیچ خودم برم خواستگاری و ترسمم

 ... بزارم کنار

 .... زنهمیاد و صدام م  بیرون آشپزخانهشینا از توی 

اگه گذاشت ماهم دوکلوم حرف بزنیم تا اونقدر فکرو خیال 

 ..... نکنم

 .... پزخانهآش می کنم

که من  زنهشینا به محض دیدنم دستش و محکم روی لپش م 

 .... میگیرهجای اون دردم 

 ! چته دیوونه ؟چیه بیا من محکم بزنم-

 !؟ بیرونحرف نزن شانا ، چطور روت شد با این لباسا بیای -
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 !چ لباسام ؟

 !مگه چشه؟

 ... ممیندازمیارم و نگاهی به خودم  پایینش 

 .... میارم باال سر بعد

و با دیدن دشت و دمن با گلهای ریزو  می ریم پایینسر  دوباره

 میاد بیروندرشت جلو چشمام ، اه از نهادم 

 ! انگارکه هرکه منو دیده ، دشت و دمن دیده

 ... اونقدر نشستم فکر کرده بودم که کال ارور داده بودم

 ....ظاهر شدمامیری من چطور جلوی اقای 

 ..... م کردااااااا، ولی من منگل نفهمیدمدیدم اونجوری نگا

 شینا غش رفته بود خنده

 ... میگیرهحرصم 

 نخند دیوونه ....خب حواسم نبود-

 یاره واقعا حواست نبود ....این لباسو هنوز داری ؟مگه ننداخت-

 .... دور

 .... دیدی که تنمه ، پس ننداختمش دور-

 ..... هل میده بیرونمن و سمت 

 تا مامان ندیده تیکه بزرگت گوشته ....برو عوض کن -

 !زودباش
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سمت اتاقم دوییدم ،  سریعبا اوردن اسم مامان و حساسیتش ، 

 .... وگرنه اگه منو میدید منو میکشت

 .... عوض کردم ینو ج میزلباسام و با یه شو سریع

برم که صدای  بیرونم و خواستم کشید شونه ای هم به موهام

 .... زنگ گوشیم مانع شد

 .... تا جواب بدم یبرگشتم سمت گوش

 ...... اه از نهادم درومد گوشیکه با دیدن نام روی 

 دمیزمطمئنا اگر جواب نمیدادم دست بردار نبود و اونقدر زنگ 

 .... خره جواب بدمباال تا

 ... میکشم و چشام و از خشم میبندم فیپو

 ....رو لمس میکنم بزدکمه س

 !بله ؟-

 ... و فقط صدای نفسهاشه که تو گوشم میپیچه زنهنم  فیحر

 ... میگیرهحرصم 

 ... هنوز دو روز نشده که قرار بود فکرکنم

 !مگه قرار نشد بعد از سه روز بهت جواب بدم ؟-

ا ت افتاده یرصدای بم و خشدارش بلند میشه: شانا اگه کارم گی

 کنی بارمی پای خواستنم وسطه قرار نیست درشت

یاداوری کنم جواب که میخوای بدی باید مثبت ...فقط زنگ زدم 
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 !فکر یباشه چه با فکرکردن چه ب

ی این رو عذاب درگی میگیرهاون لحظه چنان خشم وجودم رو 

 دو روز هم مزید بر علت میشه و با تمام

من تهرانی حرص و ناراحتیم پرخاشگرانه میگم : اقای ماهور 

 نه هیچوقت دیگه ای قرار نیست االننه 

 منسر  بهت فکرکنم .... فقط دست ازحتی  بله بدم یابهت 

 .... وجود ندارم نیبردار اصال فکرکن م

 .... دممیزنفس نفس 

حتم دارم اگر کنارش بودم از ان چشم غره های ترسناکش ب 

 ..... نبودم یبصن

من سر  شدی که بخوای شیرو اونقدر  سیخوبه من و میشنا-

 !...اشکال شیو خط و نشون بک نیداد بز

 چیزنداره بگو هرچقدر دلت میخواد بگو ، ولی از فردا همه 

 شانا ؛ اسمت کنار اسم چیزفرق میکنه !همه 

ت به من ربط داره ، چون دیگه این چیز؛ همه  مونهمی من 

 وسط فکر کردن تو و انتظار من واسه جواب تو

.... چون که اینبار دلم حکم کرده و دارم با اون جلو  نیست ممه

 ....زنگ زدم بهت بگم دیگه نیازی به می کنم

 ..... ات گرفته شدهممیفکر کردن نیست ،چون تص
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رو  گوشیبعدم بدون اینکه منتظر جواب از طرف من باشه 

 ... قطع میکنه

 چ؟ یعنی

 .... یه ادم نمیتونه تا این حد زبون نفهم باشه

 .... میکنه تالفی نم دارهمیدو

خوام می می ترسمبهش گفتم  ماشینداشتم دیوونه میشدم.....توی 

 !فکر کنم ، قبول کرد ، اما یهو چ شد؟

 .... سپردمدور خودم میچرخیدم ولی به هیچ جا نمی

جوم به سمت گوشیم ه سریعباصدای تیکی از گوشیم بلند میشه 

 ....می ریم

 ... بازش میکنم

 .... بودهشدار پیام 

ماهور پیام داده بود ....عکس فرستاده بود و یه چند تا عکش 

 ... زدم تا دانلود بشه سریعکه 

 .... میبرهبادیدن عکسها روح از تنم 

 ... میفهمم چرا اینهمه حق به جانب بود حاال

 میدونست بابام این عکسا رو ببینه با اسفالت کوچه یکی میشم

.... 

 .... نو زنده زنده چال میکنهمامان رعنا رو بگو ....م
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عکسا مال وقت بود که با ماهور بعد از رستوران برمیگشتیم و 

 ... نادیا یکدفعه جلو رومون ظاهر میشه

که فرو رفته بودم  شیبودم و تو قالب نق شرکتبا همون فرم 

هم  حاالواسش شاخ و شونه میکشیدم  واسه اون فسیل ....

 ... جونم نا شده بالیکشید همون شاخ وشونه

 .... دست ماهور رکه نشم اسی کنین منو محو االنخدایا نمیشه 

 .... اشکم و پاک میکنم و براش تایپ میکنم

هان ؟  کنینبا نشون دادن این عکسا میخوای چیو ثابت -

 به کاری که دوست ندارم کنینمیخوای مجبورم 

 !بفهم من نمیتونم ، نمیخوام ....اصال مگه زوره ؟...

 ...... میکنه نوشتنبه  شروعتیک میخوره و بالفاصله 

 ... بشیمن به فکر تو هستم ...نمیخوام اذیت -

 اری ؟میزی منگنه اما تو عمال داری با این کارت منو ال-

چه جونوریه میدونم  میدونینادیا این عکسا رو فرستاده ، تو ن-

 اما من بگیرهمیخواد از اب گل الود ماهی 

میدم ....نمیخوام خانوادت با دیدن این عکسها این اجازه رو ن

 ... دیدشون نسبت به من و تو عوض بشه

بره پس چرا از واال م زیر سشخصیتخوبه !...توکه نمیخوای -

 ؟می کنیاین مسئله به نفع خودت استفاده 
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 میدونیاونش دیگه به خودم مربوطه ....حال دیگه دلیلش رو -

 کنی و کنینی رپس دیگه نخواه که کناره گی

 ..... همش حرف خودت و تکرار

 کنمتایپ می نیا می کنموقت میبینم چاره ای نیست توی یه تص

.... 

سایل مسری  و از یه کنینباشه ولی قبلش باید به حرفام گوش -

 صبح به این7، فردا ساعت  باشیاگاه 

ی و رکه ادرس و میفرستم میای و همه جواباتم میگی نیمکا

 ..... برداریسر  ت ازامیدوارم فردا دس

 .... رو خاموش میکنم و روی تخت پرت میکنمی گوش

 ... همونجا اوار میشم

یزن و من تو خاطراتم غرق ربا یاداوری اون روزها اشکام می

 ... میشم

 .... دراتاق باز میشه و شینا داخل میاد

 با دیدنم متعجب به سمتم میاد،

 ؟می کنیرا گریه کنارم میشینه و بهت زده میگه : چ شده ؟ چ

 ... م و گریه میکنممیندازخودم و در اغوشش 

نداشت ....اون روزها اگر خبر هیچ کس به اندازه او از درونم

 ....حتمی بود شینا و حمایتهاش نبود ب شک دیوانه شدنم
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 .... شستمیرنخواهرانه هایش عجیب به دل 

 .... ند، سکوت کرده تا خود را حالی کنممیزن حرفیهیچ 

 ... جدا میشم ازش

 .... میشه خیرهبهم  نبانگرا

 !نمیخوای بکی چ شده ؟-

 ....اشکم رو پاک میکنم و دم عمیق میکشم

 !یه نفر هست که داره بدجور گذشته رو واسم زنده میکنه-

 ... بهت زده نگاهم میکنه

 .. چ که گذشته زنده میشه؟ درست حرف بزن ببینم یعنی-

 ....بغض میکنم

داره که منو میخواد ولی نگفت عاشقمه و  صرارانمیدونم......-

 دوستم داره فقط میگه واسش مهمم ،

تا  االن، درموردش حرف نزن ،من از  می ترسمبهش گفتم من 

 اخر عمرم از هرچ مرده فراریم ولی باز حرف

....سه روزه بهم وقت داده تا فکرکنم و تاکیدم  زنهخودش و م 

 ..... کرده باید جوابم مثبت باشه

ابرو درهم میکشه و قلدرانه میگه : غلط کرده !کیه تا برم حقش 

 ....وکف دستش بزارم ؟

 ....به لحنش می خندم
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 ... اونور میشیمطمئنم بری یه فوتت کرده پرت  یابج-

بیجاکرده مرتیکه !مگه زمون قدیمه که مردا بخوان زور بگن -

 ...!؟

حال که اینجوریه ، خیلیم زور داره اصال حرف حرف -

 .... خودشه

م اسفالتش میکن می کنمو میگه :  باال زنه یرگ فمنیستیش م

 ....؟یصاحاب یفقط ببینمش ....مگه تو ب

از تصوراسفالت کردن ماهور به دست شینا با اون قدو قواره 

 ه ایستاده در حالیکه ماهور و به خاکمیزریزه 

کشیده تازه یه پاشم رو شونه ماهوره با اون هیکل گندش 

 ..... رهیمیم...مگه میشه یه فوتش کنه شینا 

 .... میره باال ابروم 

شده بودگفتم: سعی کن به اعصابت مسلط  حرصیرو به شیناکه 

 که من دیدم نه تو نه گندهاونی ،  باشی

 ه ازکتر از تو هم حریفش نمیشن ، فقط خود خدا بایدکاری کنه 

 .... رفع بشهسر 

 .... برمیگرده سمتم

 ..... دقیق نگام میکنه

 !: من میشناسمش..... کیه؟ میپرسهبا تردید 
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 .... بغضم و قورت میدم

 .... چشمامم تو حدقه میچرخونم تا اشکم نریزه

 !تهرانی ترین تن صدا میگم: ماهور  پایینبا 

 ... نگام میکنه خیره

 .... ددهنش از تعجب باز مونده بو

 .... باورش نمیشد

 ... خودمم باورم نمیشد

 ... دیگه ای بود شاید باور کردنش اینقدر مشکل نبود هرکسی

اما اینکه ماهور باشه ، مردی که غرورش خاری بود توی 

 ..... چشمم

قابل تحمل بود که همیشه به راونقدر در نگاهم خودخواه و غی

 مبرادرت کنار بیا ثانیه ای نمیتونم باحتی  مهسا میگفتم "من

".... 

 !باور میکرد ؟کی  االنبه نظر 

 ... شینا دوباره کنارم میشینه

اصال باورم نمیشه ماهور خان بخواد این کارو بکنه ...اصال -

 هستپرستیژش و  شخصیتاین رفتار دور از 

 ... هست می بینیحال که -

 شاید قصدش جدی باشه ؟-
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 .... چشمم و از حرفش میبندم

 ... مثل اینکه یادت رفته اون روزاشینا -

 نه یادم نرفته و چون دقیقا یادمه میگم شاید قصدش جدی باشه-

.... 

 ... ندارم یمیمتصچنین حال هرچ اما من -

 ! موقعیت خوب داره-

 .... نمیتونم شینا ، بفهم-

 .... کوتاه میاد

م االننیم ....میزباشه ...باشه...بزار بعدا در موردش حرف -

 مهمون داریم کنینیکم خودت و رو به راه  بهتره

 .... زشته اومدیم توی اتاقامیری ، جلو اقای 

فردا قراره راجع بهش باهاش صحبت کنم ، شاید توفیق شد و -

 ... برداشتسر  دست از

 .... بلند میشه و میبوستم

 کنینروی کمکم حساب  میتونینعی .... باال عزیزم خودت-

 وخوبیه ...ولی اینم بگم ماهور خانم موقعیت 

حتما دلش رفته ، چون این ادمی که  پیگیرهاینکه خودش اینقدر 

 من میشناسم الکی کاری نمیکنه و قطعا یه

این وسط هست که به قول خودت دنبالت افتاده ، اما به  چیزی
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 نظر من فردا حرفات و بزن و بزار زمان

نه ولی حواست و جمع کن و خود به خود حل میک چیزهمه 

 بیشتر نیشانا ، مردا از زنای دست یافت

 .... میاد تا اویزون شونشخو

 .... میره بیروندوباره میبوسه و 

 ه ایه ؟صیغدیگه چه نیافتنی دست 

 زبونی یشد و با زبون بالل تا فهمید طرف ماهور تهرانیه 

 .... انگار از خداش هم بود

براش دست  البددنبالشه ،  یچ عینپارسا اورده که سر  چه بر

 !!! بوده دیگهنیافتنی 

***** 

 .... و سعی میکنم بخندم می کنم بیرون

 .... ذاره یاما دلشوره فردا نم

 ... می ترسم

 ... بردارهسر  همه امیدم اینه که بتونم قانعش کنم دست از

کنار شوهر جانش نشسته بود و شوهرجانش از  نرگس

 اشتمیزبراش میکشید و کنار بشقابش  چیزیهر

... 

 .... می بردهم یه خنده میکرد و دل اقاشون و  نرگس
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 .... شوهرداری فقط اینا بقیه اداش و در میارن

میکشیدکه از مادر شوهرجانش  چیزبابامم از ترس مامانم همه 

 .... کمی نباشه

شینا هم که نومزدش نبود و فارغ از همه خودش دست به کار 

 ... شد

منم که از هفتادو دو ملت راحت و اسوده ،بعد از اون همه 

 ... گریه و غصه بدجورگشنم شده بود

 ... هم نبودم تعارفی

 ... کردم خوردن شروعم و کشید یه بشقاب برنج پر

 ... نبردیکه کمی بخور تا ابروم و  میرفتمامان چشم غره 

 ... میخندم و میخورم

 .... میخورهبدبخت هم نگام میکنه و حرص 

 .... باعشق نگام میکنه و میخندهامیری در عوض اقای 

اوایل مشکل داشت و فکر میکرد  نرگسکه هایی از همون نگاه

 ... ، میخوام اقاشون و از چنگش دربیارم

دیگه فکرش و نمیکرد سن من کجا و شوهر فسیل خودش کجا 

 ....!؟

وش درکنارشون وقت میگذرونم و اونقدر سعی میکنم بهم خ

 بگذره که به ماهور و قرار فردا فکر نکنم
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..... 

 ... پایم راگرفته بود سر تا عجیبی استرس

که میخواستم تموم اون اتفاقها هایی شده بودم مانند همون روز

 کابوش باشد که فقط یک شب تا صبح

 ....بوده است

 ... اصال به دور از باور بود چیزیهمچین اما 

 .. اینقدر سخت نکرده بود باوری که ای کاش زندگیم را

که زخم خورده بودم اصال امکان منی اعتمادکردن دوباره برای 

 ... نداشت

 میکشوند چیزیماهور بود که منو داشت به سمت  اصراراین 

 ... که اصال دلم نمیخواست

 ... پول راننده رو میدم

 ... پیاده میشم ماشیناز 

 نهداره خفم میککه ته گلوم نشسته بغضی هوا برام سنگینه ...

.... 

 .... سه سال بودکه پا نگذاشته بودم

 ..سه سال بود که میخواستم فراموش کنم و فراموشم نشد

ش داره تموم جونمو استرسکه  می کنمدارم راهی رو 

 .... میلرزونه
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 ....ارزوهای ما همون سه سال پیش مرد

 ... نفسم همون موقع قطع شد

 که جونم داره ته میکشه ...انگارهرچ قدم برمیدارم ، انگار که 

 .... منیست مخود

 .... اصال چرا من هستم و اون نیست

 .... مگه قرار نشد همیشه و همه جا باهم باشیم

 .... با تموم خودداریم قطره اشکم میچکه

 .... نیم ساعت زودتر اومده بودم

 .... ماهور هنوز نیامده بود

 .... سقوط میکنم زمیندو زانو روی 

 ی که من و تنها گذاشت و پرکشید میکنمبرهی به سنگ قنگا

.... 

 .... تمامی خاطرات باهم بودنمون جلو چشمم میاد

 ... میکرد عاصیکه همه رو هایی خنده هامون ، شیطنت

 .... مگه میشه باورکرد رفتنش وکه من باورکنم

 .... خدایا این امتحان زیادی واسم نفس بر بود

 .... باشم نمیشههرچقدر میخوام محکم 

و من در  میریزنبارون بهار روی گونه هام  عیناشکهام 

 اشکهاییگل پرپر شده ام و بر سنگ ق خیرهسکوت 
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 ....که روان شدن

 .... اسم ترنم محمدی زیادی دهن کج میکنه

 .... همیندازعکسش من و یاد چهره خوشکلش 

 .... ترنمم برای مردن هنوز خیلی جوون بود

 ....رای خودش ، برای زندگیشارزوها داشت ب

اهی از سینه ام خارج میشه و چشم میبندم و از خدا میخوام که 

 .... باعث و بانیش و لعنت کنه

 !!! من که نتونستم کاری کنم حداقل خدا میتونه

 .... چشم باز میکنم و تصویر مات ماهور رو جلو چشام میبینم

 .... اخم کرده بود مثل همیشه

 .... بود و به دنبال دلیلواال چشمانش پراز س

 .... ستون گذاشتمبردلیلی که چرا من قرارم رو توی ق

 .... محو صورت اشکیم بود

 ... سالم میکنم

 ...با همون استایل همیشگیش جدی و اخمو جوابم رو میده

بود ، میگم: روی  بربا اشاره ای به سکوی کوچکی که کنار ق

 .... تا لباسات خاکی نشن بشیناین 

 ... صدایم گرفته بود

 ! حتم دارم صورتم هم قرمز شده بود
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 .... طور نگاهم میکردهمین

 .... باگالب بقیه قی را شستم

 ... گال رو پر پرکردم

 کیه ؟بر این ق-

 ! که قراره واست تعریف کنم نیهمو-

 ... کت و شلوار پوشیده بود

 ! مثل همیشه

 ..همیشه خوش تیپ و خوش استایل بود

محکم بودنش باعث شده بود خواهان بسیاری داشته غرور و 

 .... باشه

 .... سکوت کرده بود تا حرفهایم را بشنود

 .... را که میخواستم بزنم را در ذهنم مرورکردمهایی حرف

عموم بود ....اما از شینا واسم عزیزتر دختر ترنم -

 گاهی حرصش بود.....اونقدری دوسش میداشتم که شینا

منتقل میشه تهران و نزدیک خونمون خونه میگرفت ....عمو 

 عمیق شدن رابطه شروعمیخرن واین میشه 

 .... من و ترنمی که همسن بودیم

ترنم برعکس من درس واسش مهم بود اما من از درس خوندن 

 .... فراری بودم
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سوند تا منم رتو مدرسه همیشه اون بود که هرطور شده تقلب می

 .... نمره ام خوب بشه

همیشه و همه جا باهم بودیم .....شیطنت میکردیم و همه از 

 بودن ....اونقدر مامانا رو عاصیدستمون 

و ماهم  بیرونمینداختن اذیت میکردیم که گاهی مارو از خونه 

 یممیرفتاز موقعیت سواستفاده میکردیم و 

 .... شهربازی

 .... میخندم به یاد ان روزها

میشن و  عاصیز دستمون چون میدونستیم با یکم شیطنت ا-

 شده یه لحظه از دستمونحتی  میخوان

 و اینجا با یکم پول بیروننفس راحت بکشن مارو میفرستادن 

 که میگرفتیم ،هایی جیبی و پول تو رفتنگ

یم شهربازی و اونقدر انرژی تخلیه میکردیم که وقت بر میرفت

 دوتا جنازه و خواب عینمیگشتیم میشدیم 

 .... یممیرفت

 .... بودیم و دنیامون هم شاد بودبچه 

 اورد که به غلط سرمونبه  بالییچنان  میرهبابام فهمیدو یادم ن

 .... کردن افتادیم

 .... یممیرفتاخه یواشکی 
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 ... به بابام میگه میرههمسایمون مارو میبینه و 

 .....نداشتیم ، همش س نیده سالمون بودسنی اخه 

ای تنبلی بودیم مجبورمون تردخکه  جاییبابام میفهمه و از اون 

 کردن خونه به عهده مامیزکرد تا دو هفته ت

باشه که به یک هفته نکشید اونقدر گفتیم غلط کردیم دیگه 

 کنن رو تموم تنبیهتکرار نمیشه که قبول کردن 

به شهربازی خودداری کردیم و  رفتندیگه از  همینبه خاطر 

 که تازه ش پیشا کافیپاتوقمون شد یه 

 !! خیابونمون باز شده بود ....یه جای دنج و خلوت

 از اینکه دنج باشه دکور سنتیش ادم و مجذوب میکرد بیشتر

..... 

 دنیا خیلی قشنگ بود

هربار با ذوق باهاشون  بچگیکه توی هایی مثل مداد شمعی 

 ..... میکردیمشی نقا

 ... ی بودرنگی رنگدنیامون 

 ..... ب غل و غش و شادو خرم

بودن که کل فامیل حسرتمون و  یمیمه هامون اونقدر صخانواد

 .... میخوردن

مامان نرگسم شاد بود با وجود مردن زود هنگام شوهرش اون 



 

 

                                              529 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 .... دوتا پسر و با چنگ و دندون بزرگ کرد

وقت هم محبتاشون و میدید، زحمت و سخت اون سالها از تنش 

 .... میرفتدر 

 .... یا ما خونه اونها بودیم یا اونا

 .... نبود گفتیندنیای من و ترنم هم 

 .... خواهر دوقلو بودیم

 ... عمو بودنمون همه جا میگفتیم دو قلوییمدختر با وجود 

 .... ترنم به نسبت من ارومی بود وحرف گوش کن

 .... بودم تیمنم قر

 .... چه تو مدرسه چه تو جمع خودمون

وقتها  بعضیاونقدر به فکر مدل لباس و مدل موهام بودم که 

 .... صدای ترنم بلند میشد

 .... کشیده بود ترنم خوشکل بود ...به زنعمو

،صورت سفید،چشمای عسلی روشنش دل  ییموهای بلند خرما

 .... می بردرو  هرکسی

مرده یه نگاهش بودن ...ولی  کشته همه پسرای همسایه و فامیل

 یه گوشه چشممحتی  ترنم سنگدل

 ....خودم بودم و از هفت دولت ازادنمیومد ....منم که تو فاز 

شدنش ...از  دکترترنم هم همه دنیاش درساش بود و ارزوی 
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 که جونم وصل جونش بود منم جاییاون 

 ....یرفتم تجرب

 .... میخواستم باهم پزشکی قبول بشیم

 ... میرفتخوب بود و خوب پیش  چیزهمه 

ماموریت ....ماموریت که کاش  میرفتتا اینکه عمو باید 

 .... میرفتن

همه رو تحت شعاع قرار داد الخصوص من  یکه زندگ نرفت

 !!!!!!!! رو

دردناک رو خبر ، اون روزی که اون میرههیچ وقت یادم ن-

 .... بهمون دادن

منو ترنم تازه از مدرسه امده بودیم و هنوز به در خونه ما 

 ... بلند شدغی جینرسیده که صدای 

 .... مدییناولش فکر کردیم اشتباه ش

 ... یه نگاه به ترنم کردم و طرف خونه دوییدم

 .... دمیزو صورتش سر مامانم گریه میکرد و به 

 .... یخترشیناکناری وایساده بود و اروم اشک می

 .... مامانم و گرفته بود تو بغلش و همراهیش میکردسر  بابامم

 ... جو خیلی بدی بود

 ...کننباعث شده که اینا اینطورگریه می نمیدونستیم چ
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از همه بدتر ترنم وقت کنارم ایستاد و اون وضع رو دید به 

 .... گریه افتاد

 ... حس بدی بود

 .... انگار به دلش افتاده بود قراره اتفاق بدی بیفته

 ... رخ داده بودزدنی در یک چشم بهم  چیزهمه 

رو برده بود که باور  خوشیطوری سونامی اومده بود و اون 

 .... نداشتیم

 .... عمر خوشبختیمون کم بود

 .... باورم نمیشد

تابه خودم اومدم دیدم رخت سیاه تنمه و عمو و زنش زیر خاک 

 .... اصال تو این دنیا نبودبهتر نشد ،  گفتنو ترنم هم که اصال

 ... یه روی دیگه رو هم بهمون نشون داد یزندگ

 .... وسط براش گرون تموم شد ترنم بودکه این  کسی اما تنها

 .... و از دست داد شیزچترنمی که تو یه شب همه 

تا به خود اومد و موقعیتش و درک کرد اونقدر گریه کرد که از 

 .... شد یترارستان تا یک هفته بسببرمحال رفت و 

نمی خوام در مورد اون روزها حرف بزنم چون همه اش درد 

 .... و غصه بود

 ...از مرگشون گذشت چندماه
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 ... همه سعی کرده بودیم دور ترنم رو خالی نکنیم

 ... شده بودگیر گوشه 

 ... اومد بیرونکم کم از پیله اش 

 ... من میدیدم ،شاهد ذره ذره اب شدنش بودم

 .... پاست اما نبودسرمیخواست بگه 

 ... اون چند ماه رو اصال پا به خونه اشون نذاشت

 ... خاطره ها سخت بود تحمل اونجا و یاد و

 نشون بدهبهتر باتموم اینا سعی کرد حداقل در ظاهر خودش و 

.... 

 ... ل دوباره برگشتیم مدرسهیصبعد یکسال ترک تح

 ... عادی بود چیزهمه 

 ... کم رنگ تر شده بود غم ها

 . دراصل کنار اومده بودیم

و شر دوباره روی غلطک افتاده بود ولی  چیزهمه 

 .... هم به نسبت کمی شده بود هامونشیطونی

 ... میرههیچوقت یادم ن

مامان و بابا و من و شینا هرکاری میکردیم تا ترنم خوشحال 

 ... باشه

 گذشت و گذشت ،
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 .... تقریبا اخرای سال بودکه

 ... خسته شده بودم ، نگاه درمونده ام و به ماهور دادم

 .... اخمهای جذابش دلم رو یه حالی کرد

 و به طرفم میاد ،بلند میشه 

 ....اونقدر غرق گذشته بودم که متوجه لرزش و حال بدم نبودم

 ! بقیه رو بعدا تعریف کن ، حالت خوش نیست-

 .. مردستم و جلوش میگی

که کل وجودم و گرفته ، میگم : نه میگم .... حسی با همون ب 

 فقط یه شکالت داخل کیفم هست بدین

... 

 ... ذارهشکالت رو باز میکنه و توی دهنم م 

م و بدون توجه به ان حالت موذی که مینداز پایینم رو سر 

 روی صورتشه میخوام بقیه حرفهام رو بگم که

 ! کنینبرام تعریف  میتونیمانع میشه و میگه: بعدا هم 

 شروعمیخوام جوابش رو بدم که تلفنم  میرناخمام توی هم 

 !شینا بودمیکنه زنگ خوردن ...

 ... جواب میدم

 ... سالم شینا-

 خوب عزیزم؟ حالت که بد نشد ؟-
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 ... نه خوبم ممنون-

 میخوای بیام پیشت ؟-

 .... نه میخوام یه بار برای همیشه تمومش کنم-

 .. می کنیخوب کاری -

 .... ان بخشش رو حس کنممیرنمیتونم لبخند اط

 سونم ....فعالرخودم و مینی از داشت کافیه یه زنگ بزنی مبه-

 .... کوچیکه ی...مواظب خودت باش ابج

 ... روی لبم میشینهتلخی قطع میکنم و لبخند 

 !!!! همیشه به من و ترنم میگفت ابج کوچیکه

 ... نگاه ماهور رو حس میکنمسنگینی 

 ... نگاهش میکنم

 ... زوم منه

 ... نیست ممعلو چیزیاز حالت صورتش 

 .... یه وقت دیگه اگه حالت خوب نیست بزار واسه-

 ... نه ترجیح میدم امروز تمومش کنم-

ار که بیفته قر اتفاقیهر  ، چون سر کنین سعی نکن دست به-

 !منی ت ...بردارم ....تو مال سرنیست ....دست از....

 ... میارم و نگاهش میکنم باال سر

 ... ش دلم رو زیر رو میکنهشرورچشمای پ
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 ... و هولش میدم عقباهمیت نمیدم 

 ....با اخم خط و نشون میکشم و یه قدم ازش دور میشم

 .... میشینم بری قباال

و به  بشینیندوست ندارم حرفای تکراری بزنم ....لطفا -

 .... حرفهام گوش بدین

پا  بهطوفانی کنارم میشینه که باز اهمیت نمیدم ولی توی دلم 

 .... بود

مشکوک یه  تقریبا اخرای سال بود که متوجه رفت و امدای-

 .... پسر شدیم

 ... اصال واسم مهم نبود یعنیمن اهمیت نمیدادم ...

ه بودم ک سیراباونقدر توی دنیای خودم بودم و از محبت بابام 

 .... نمیکرد جذبممخالفی هیچوقت هیچ جنس 

 ... این رفت و امدها زیاد شده بود

 .... همیشه با ماشینش روبه روی مدرسه بود

م کم شک کرده بودن که نکنه پسره به خاطر بچه های مدرسه ک

 ... میرهمن میاد و 

 ... بودم ، به خاطر همون تینه اینکه به قول خودشون قر

 ... اما من فقط میخندیدم

 ... اصال هم فکر نمیکردم این رفت و امدها برای ترنم باشه
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 .... چون ترنم اصال رو نمیداد

 ... نم سابق نبوداما اینم باید میفهمیدم که ترنم دیگه تر

ادمی که یه بار همه وجودش و از دست داده بود ، دنبال امیدی 

 ..... برگردهزندگی بود تا به 

 !!!!!!!! که نباید چیزیو دقیقا فرهاد شد اون 

 ... رفت و امدهای فرهاد خیلی زیاد شده بود

 .... جوری که علنا پا جلوگذاشته بود

 ... بودرویی جوون جذاب و خوش برو 

 ... ای مدرسهدخترشده بود سوژه 

 داشتنحال نمیدونم چ این پسره چشمشون روگرفته بودکه 

 .... واسش میکشتنخودشونو 

 .... اما اون نگاهش مستقیما روی ما بود

 ...شدسبز یه روز که از مدرسه برمیگشتیم جلومون 

 ... اون شد خیرهمن اعتنا نکردم ولی ترنم ایستاد و 

 ... شببرمه دست ترنم روگرفتم ک

 .... و عمیق پسر زیادی واسم ناخوشایند بودطوالنی نگاه 

صورت مردونه ای داشت و از ماشینش هم معلوم بود وضع 

 ...مالیش خوبه ، ولی من حس خوب نداشتم

 .... میخوایم بریم که مانع میشه
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 ....خانوما میشه یه لحظه وقتتون و بگیم ، اسم من فرهاده-

 .... توپیدم بهش

،چه دم مدرسه چه  کنینا ما وقت نداریم بهتون بدیم و لطف اق-

 و هیچنشین هرجای دیگه ای مزاحم 

 .... اسمتون نداریمدونستن عالقه ای هم 

 ....اما من خواستم-

 .... اجازه حرف زدن نمیدم

ل که بشیم سوژه و نق کنیننمیخوایم فقط طوری رفتار ن هیچما -

 .... محافل این و اون

 .... تندی میکنم و ترنم هم رو همراه میکنمبعدم نگاه 

 ..... بود خیرهنزد ولی فقط در سکوت نگاه کرد و  حرفیترنم 

 .... فرهاد دیگه جلو نیومد و فقط از دور نظاره گر بود

 .... موضوع برای من دیگه کمرنگ شده بود و ب خیالش بودم

 ....باز میکردم بیشتراما ای کاش فراموش نمیکردم و چشامو 

ت استراحبهم  دکترمای بدی خورده بودم که یک هفته سر

 ....داد

 .... و اون روزا رو نمیدیدم مردممی ای کاش 

 .... اون یه هفته اتفاقاب افتاد که همه مون رو بیچاره کرد

 ترنم دل داده بود و اونقدر عاشق فرهاد شده بودکه حد نداشت
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.... 

خونده بود که فقط فرهادم اونقدر نجواهای عاشقونه تو گوشش 

 .... اون و میدید

 .... ترنم دیگه ترنم قبل نبود

 ... میخندید و خوشحال بود

 ... عشق معجزه کرده بود

دارش ،  معنیبا وجود حس بدم به فرهاد و نگاههای عمیق و 

 .... نمیدادم که حال ترنم خوب بود، اهمیتهمین

 ... نداشت خبر هیچکس جز شینا از موضوع فرهاد

 ... دنا و صحبت کردنا زیاد شده بودزنگ ز

رفتنها و قرارها با وجود مخالفتهام اما ترنم اهمیت  بیرون

 ... نمیداد

قرار ولی سر  داشت که همراهش برم اصرارترنم گاهی خیلی 

 ... من به هر بهونه ای رد میکردم

 ... دو ماهی گذشت

 دمیزمزاحمی پیداکرده بودم و مدام با شماره ای ناشناس زنگم 

 ... پیامهای عاشقونه میداد

 ... اما محل نمیدادم

 ..... که مرض داشت مزاحم بشه بود یضشاید ادم مری
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 ....بودگیر ترنم هم با عشقش در

 ... هاش تمومی نداشت نگرانیهاش و  نصیحتشینا 

بابام و مامانم جوری من و شینا رو بار اورده بود و ازادی داده 

 عتمادشونبود که هیچوقت نتونستیم به ا

 ... خیانت کنیم

 .... همیشه مشورت میکردیم

 ... ترنم هم خوب بود ولی عاشق بود

 .... اون بود که از دوست داشتنش سواستفاده میکرد

تو  ربیشتکه زیاد دیده بودمش ... پایینی سال هایی یکی از بچه 

ازش خوشش  زیاد سیخودش بود تا با بچه های دیگه ...ک

 ... نمیومد

و میگه : میخوام موضوع مهمی رو  میگیرهیه روز جلومو 

 .... بهت بگم

 !؟ یاخم میکنم : چ

 .... اینجا نمیشه ،بعد کالس میگم-

 ... امتحانمون و داده بودیم

شد که قبول کردم ولی ای کاش قبول نمیکردم  ینمیدونم چ

 .... حداقل ترنم رو داشتم

 ... باورم نمیشد
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ش ...گفت میشناستش ، کال کارهای د ومیزاز فرهاد هایی حرف

خودش بود ....کثافت بود  این مدلی بود اشغالی از خودش ،

  ...دزد بود ...

حت منو برد پیش برادرش و وقت عکسش و دید اونم حرفای 

 ... خواهرش و زد

 ... دورکنم یمیخواستم ترنم رو از اون عشق و عاشق

از زبون پیش رعنا بردمش تا حتی  همه حرفها رو بهش زدم

 ... خودش و داداشش بفهمه

 ... اما چون عاشقش بود باورش نشد

 ... رفت همه حرفها روگذاشت کف دست فرهاد

که ترنم  گوشش خوند و مارو دشمنش کرد فرهاد اونقدر تو

 ... فاصله گرفت

 ... بنده فرهاد شده بود

 ... از اون ورم تماسهای فرهاد امونم رو بریده بود

گفت عاشقم شده ....اصال از اولشم منو اشغال پس فطرت می

 .... میخواسته نه ترنم رو

 اون روز هرچ از دهنم درومد بهش گفتم ولی دست بردار نبود

 ... میخواستم به ترنم بگم که چشمش دنبال منم هست

رو به نفع خودش تموم  چیزولی اون اشغال هفت خط همه 
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 ... کرد

ضیه و دارم بهش به ترنم گفته بود من چشمم دنبال اون عو

 .... حسادت میکنم

 ... ترنم میاد و اشوب به پا میکنه

 ... میگه من به عشقش چشم داشتم

 ... کاری میکنه که از بابا سیلی میخورم

ترنم بعداز دعواب که راه انداخت باعث شد ازش فاصله 

 ... جواب تلفنشم نمیدادمحتی  دیگه مربگی

 ... دلم شکسته بود

های ترنم که داغش و هم به دل ما هم  یبدبخت شروعو این شد 

 .... خودش گذاشت

چند وقت گذشت ...مامان اروم و قرار نداشت و همش حرص 

 ... ترنم رو میخورد

 .... دلداری های باباهم فایده نداشت

 ... ک یتیم رو میخورددختر تنهاییمامانم غصه 

 ... تو اتاقم بودم که گوشیم زنگ خورد

 .. دشماره ناشناس بو

 ... وصل میکنم

 !بله؟-
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 ... بهت خوش میگذره نمی بینیسالم خانوم خانوما مارو -

 ... صدای خود عوضیش بود

 .... باتندی جواب میدم

  اشغال عوضیبه من زنگ زدی ،  شیکثافت تو خجالت نمیک-

بازیات منو  شیوح همین میدونیهی ....هی.... ارومی ...ن -

 جری ترکرده ....با دلم راه نیومدی لعنت ،

 .... اویزون و دخترهوگرنه من تو رو میخواستم نه اون 

: حرف دهنت و بفهم نکبت ، حیف ترنم واسه تو  می زنمجیغ 

 ....الدنگ

...اما نی هست و رام نشدشی ب ادب نشو دیگه ....هنوزم وح-

هرچ میگفتم میگفت  با این وجود اون اویزونم خوب بود چون

 چشم ...

 اوردمسرش  : اما تو لعنت تو فکرم بودی....کاری به زنهداد م 

 .... جواب رد به فرهاد بدی ونی بهم نز نیکه دیگه تو ده

؟  عوضیبلند میشم ، بدنم میلرزید : تو چیکارکردی 

 ....چیکارکردی ؟! ترنمم کوش ؟

میخواست میخنده : اومده بود خونم ، میگفت حامله اس ! 

 ازدواج کنیم ... منم اولش خندیدم بعدم از

... بهش گفتم تو رو میخوام ...بهش گفتم  بیرونخونم انداخمش 



 

 

                                              543 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 .... بازیچه ام بود

 عوضی: چیکارش کردی ؟ تو یه اشغالی ! یه  می زنمداد 

 .... عقده ای....میسپارمت به خداروانی 

 رو میپوشم ومانتو و شالم  سریعبوق اشغال که به گوشم خورد 

 .... بیروناز خونه  می کنم

 که از صدای بلند و حال پریشونم دنبالم اومدن مامان و شینا

 .... وارد خونه عمو شدم

 .... همه جا رو دنبال ترنم گشتم

 ... نبود

 .... صدای اب از توی حمام ترس به جانم انداخت

و درو باز میکنم و با دیدن ترنم همونجا  می ریمهجوم  سریع

 .... اوار میشم

 جسم غرق در خون ترنم و چشمای بسته اش ، شد عذاب دیگه

 .... که خوابم روگرفتهایی کابوس شب شد

 .ترنم بدترین کار ممکن رو درحقمون کرد

 ... ارستان ، عملش کردنببرمرسوندیمش 

 ....دگفت کاری از ما بر نمیادکترنبود ،  چیزیکم 

 از بین رفته بود اب پاکی رو ریخت رو دستمون ، تازه بچشم 

 ... بود
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 ... بابام دیوونه شد ..مامانم حالش بد شد

 ... زمان و مکان برام مفهومی نداشت

 .... روی هوا بودم ....در عرض یکسال زندگیمون جهنم شد

 .... سکته کرد نرگس

 ... وای که اون روزا چقدر درد داشت

 .... نبود ترنمسخت بود 

 .... خواهرم رفت ....عزیزتر از جانم بود

 .... عشق شد که عشق نبود بالی جون بودگیر در

با بابا از پسره شکایت کردیم ولی دستمون هیچ جا بند نبود ، 

 .. رفته معلوم شد از ایران رفتنچون استعالم که گ

 .... سفید شده بودسرش  بابام چند سال پیتر شد ، موهای

 دکترم حالم اونقدر بد شده بود که تا چند ماه زیر نظر خود

 .... روانشناس بودم

بابام دوتا خونه ها رو فروخت و از اونجا و اون محله واسه 

م که یمیرفتدیگه ن ادمیفتهمیشه کوچ کردیم که اگر کالمونم 

 .... برداریم

و مراسمها ربعضی کم کم با فامیل هم قطع رابطه کردیم و فقط 

ا تتن میگذاش احترام که اونم واسه این بود که داشتنحضور 

 .... برن
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 .... هم برگشت شهرستان نرگس

که منو یاد  اییچیزو بهبودی خودم ، تمامی  دکترطبق گفته 

 .... بردم بینداخت رو از میرنترنم 

شدم ، کنار اومدم و اونقدر با خودم جنگیدم تا بهتر بعد دوسال 

شینا و خانواده هم ب  کمک و حمایتهایتونستم کنار بیام البته 

 .... تاثی نبود

 .... شدبهتر اما هرچ که بود باگذشت زمان ، حال منم 

 .... می زنمتلخی لبخند 

 ... خیلی خواستم درس بخونم و پزشکی قبول بشم اما نشد-

نسبت به مردها حس تنفر داشتم ..همشون و دورو میدیدم و 

ترسم هنوز به قوت  ده ولیشبهتر که اونم به مرور  دروغگو

 ...... برجاست خودش پا

 .... سکوت میکنم

، فقط امیدوارم دیگه بحث رو پیش  رهبخدیگه از رازم با االن

 .... نکشه که دیگه نمیدونم چیکار باید بکنم

 ... بود بربه سنگ ق خیرهنگاهش میکنم ، 

 .... میاره و نگام میکنه ، عمیق وگرم باال سر

یر ازسرلبخند روی لبش واسم عجیبه اما ته دلم حس خوشایندی 

 .... میشه
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 تو گذشتت عاشق ترسیدماونقدر انکار و فرار میکردی ازم که -

 .... امروزت و دل دادی اما با حرفهای باشییکی دیگه 

 ....مکث میکنه و فاصله اش و باهام کمی میکنه

رک میکنم و قرار نیست کنار بکشم شانا ....ناراحتیت و د-

تو  کههایی اون سخت  بابت ترنم و خانواده اشم متاسفم ، میدونم

ی توی چهارتا جمله نمیگنجه و دردش و باید کشید و خانوادت

....شانا نمیخوام بازیت بدم چون نیکحس   تو موقعیتش بود تا

 م ،نیست مکه اهل دروغ و کلک ه سیاونقدر باید منو بشنا

 ..... نیستنبهت ثابت میکنم همه مثل فرهاد 

 .... ناباور نگاش میکنم

 ... اینقدر فک نزدم که اخرش بشه این

 .... رو باید ببینمکی  من اگه نخوام باهاش باشم

حس و حال بدم و دردو غم و ناراحت و سخت ها ، همه و همه 

 .... میرنکنار 

د نمیدونم میززبون نفهم بود یا خودش و به کوچه علی چپ 

 .... میرفتولی بدجور داشت رو اعصابم 

رد کسنی من بیکار نبودم بشینم واست قصه حتهرانی اقای -

 یگی رو واست تعریف کنم که اخرش بترشبس

لیلی زن بود یا مرد ، من نمیخوام هیچ مردی تو زندگیم باشه ، 
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 ..... نمی....  ن مرد دنیا ولی منبهتریاصال شما خوب، 

 !!!!!!خوام

 .... میشه خیرهبا لذت به حرص خوردنم 

من نگفتم میخوای یا نه ! من میگم بیا مرد و مردونه نشونت -

 .... بدم

 !با تردید میگم: چطور؟

ک میشه و شلیر بزرگتربعدکم کم لبخندش  میرن باال ابروهاش

 .... میرهخنده اش هوا 

منم با تعجب دارم نگاش میکنم که این خندش تو این موقعیت 

 .... میده معنیاحت من چه نار

طور نگاش میکنم که کم کم خنده اش تموم میشه تا وقت که همین

 .... مونهمی  قییه ردی از ان با

 هایی اولینکه بهم میدوزه شاید جزو  شیطونینگاه شیفته و 

 .... باشه که تاحال دیدم

ه و شیطون و موذی میگه: میندازنگاهی به دور و اطراف 

 ....هنوز بله دادی

بود که فکرش نی یه لحظه میخندم چون جوابش دقیقا مثل همو

 ... میکردم

 .... اما این خنده و او نگاه شیطون
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 ... کم کم لبخند از روی لبم پاک میشه

 !!!! منظورش یعنی

 !!!!!!بی حیاوای ! وای ! ادم اینقدر 

لبو  عینارم که شک ندارم شدم میزدستم را روی گونه هام 

 !!! چغندری

م از االن مردممی تا چند لحظه قبل داشتم از شدت افسردگ 

 !!!!! میشم ....وای خدا دارم اب یشدت خجالت زدگ

 ... ه که دلم میخوادتهمین!....واسه  بی تجربه ای زیادی -

 ... اما من بهت گفتم که-

 .... نذاشت بقیه حرفم رو بزنم

یم برگرد بهترهم االنبردارم ...  سرت شانا قرار نیست دست از-

 ..... چون واقعا من گشنمه

 .... چشمام رو میبندم

 ..... ن جوابهبهتریکم محلی  نرگسبه قول 

 .... رو میگیم و فاتحه ای هم میخونم

 ... اشکی از گوشه چشمم مییزه

ه ک ببرمترنمم قول میدم اینقدرخوشحال باشم و از زندگیم لذت 

 ! کرده باشمزندگی جای تو هم 

 .... رای گلی که زود پر پر شدزود بود مردن ب
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 ...اهی میکشم و بلند میشم

وبا  میگیرهکه میونه راه دستم رو  می کنمب توجه به ماهور 

 توجه نمیکنه خودش همراه میکنه ، اصال هم به تقالهای من

.... 

ه دیگه یا مردیشون میشه زور بازوشون یا به قول خودش همین

 !!!!!!!!!با رسم شکلش !!!!!!! واالااااا

 (ماهور)

 ... که از نزدیک شاهد لمس کردنش بود سیشانا ، ترزندگی 

 . ه بودکشید که ییان زجرا

که ندیده بودم میتونست به منی جسم غرق در خون ترنم برای 

 .حدی سخت که در تصورمم نمی گنجید

 ... اما شانا از نزدیک شاهد بوده

 .... حال مفهوم ترسش را میفهمم

 !که نمیدونم میتونم بهش حق بدم یانه ؟فراری بودنش 

منطقم حق میده اما دلم نه ! چون خودشه که شانا رو از ان 

 .... خودش میدونه

ه که راحت نشستم و دارم برای برانگیزبرای خودمم تعجب 

 .... میکنم اعترافخودم 

 . سونهرکه هرلحظه قلبم رو به اوج میاعترافی 
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دست اوردنش واسه خودمم اصال این همه محق بودنم برای به 

 !!!! ت اورهرحی

 ، من تشنه تر میشم تا به چنگش بیارم زنههرچقدر شانا پس م 

..... 

 .... اشک ها و ناراحتیش دلم رو سوزوند

 بود ینساما اون روحیه مبارز و جنگنده اش هم برایم قابل تح

.... 

کردن و لذت بردن هم جای خودش هم جای ترنم واقعا زندگی 

 کاری بود که میتونست انجام بدهن بهتری

.... 

شانا فهمیده بود بدون ترنم چقدر سخته اما این و هم میدونست 

 معنیجریان دارد ، مردن او به زندگی 

ناراحت اما  جینیست ، چهار صبازندگی متوقف شدن از 

 به پای ما نمی ایستد بلکه ما باید در جریانزندگی 

 .... تالش کنیمزندگی 

ا ر تنهاییرنمی که با از دست دادن پدر و مادرش تاسفم برای ت

 یربا تمام وجودش حس کرده بود و درگی

عشق یک طرفه اش و ناکامی از ان عشق و بچه ای که 

 .... ناخواسته بود
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ی دست به هم داده بودن تا ترنمی را از پا دربیاورن که گهم

 !!!!!خودش خودش نسبت بهحتی  دنیا برعلیه اش بود

 .... شانا هم جواب نداد چون نخواست که باورکندحت تالشهای 

نمیدونم دقیقا حسم چیه ولی احساس مالکیت که روی شانا دارم 

 ! است تیحس متفاو نداشتم و کامال کسی نسبت به هیچ

با یاداوری قولی که به شانا دادم که خودم رو مردانه نشان بدم 

شد برای عوض کردن  ، اون صورت متعجب و لبخندش باعث

 ....کنم شوخیحالشم که شده 

 .... مش خیلی به دلم نشستشرشده از سرخ  صورت

م ه و تاریکرتیزندگی بودن که واقعا در  چیزیخنده های بلندم 

 .... کم دارم

ی حالم رو شرایطمیتونه تحت هر دختر چه خوب که این  و

 ... خوب کنه

 .... هی کنرنگهست ولی میتونه دنیای من و  ییکم دست پاچلفت

نهار دراورده بود و مدام سر  انه ای کهدخترتمام ناز و اداهای 

 مرمی خونه یا خودم  م و نمیخوام یا منو برگردونرمیگفت" سی

" میون اون همه بهونه یکدفعه چنان شکمش به صدا افتاد که 

 .... پرید باال شانه اش خودش هم ترسید و

شک از نداشت ، اونقدر خندیدم تا ا گفتناما دیگه حال من 
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 .... ازیر شدسرچشمام 

اومد و خیلی مظلوم و  بیرونشانا از ان حالت قلدرانه اش 

نگفت و تا  خجالت زده بغ کرد و تکیه داد به صندلی و هیچ

 .... اخر غذاشم خورد

 !خوب بود نمیخواست، کم مونده بود سهم منم بخوره

 .. نبود ییشانا برام کتاب ناخوانا

 .. ریا و پاک یبود ....ب همینتموم ظاهر و باطنش 

 !!!!! اما غدو یک دنده و تخس

 ... کنه نبود تجدید نظری توی ظاهرش ایجاد حاضر یحت

 !وچقدر قراره منو حرص بده خدا میدونه ؟

********* 

 .... بود اما ذره ای واسم اهمیت نداشتنی عصبا

 !؟عصبانیخوب؟ چرا اینقدر -

که لب تابم هم روی ریلکس تکیه میدم به تاج تخت و در حالی

 .... میشنوم پامه با لذت صدای نفسای عصبانیش رو

 ... صورت عصبانیش رو تصور میکنم

 .... ک رو جری ترکنمدختربدتر  می ترسممیخوام بخندم اما 

چرا عصبانیم؟! اره؟! مگه تو اعصاب واسه من گذاشت؟! -

من  نیماهور تهرا....شدم از دستتروانی دیوونم کردی ، 
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 !برداری ؟سر  چیکارکنم دست از

 .... و کمی دلم میسوزه میپرسهدرمانده 

 !!!!همین! فقط با دلم راه بیا  کنینب نیستم الزهیچ کاری -

! اینقدر مغرور و تهرانی اذیتم نکن !نمیتونم ، بفهم ماهور -

 ! خودخواه نباش

 ... از حرفش اشفته میشم

 ... میشم عصبی

 .... برای اون زبون نفهمشمیکنم جز و عز من دارم 

 ! اون منو مغرور و خودخواه میدونه

 مغرور و خودخواه بودم برای اون نبودم و هرکسیمن واسه 

 ....خودم و زیر پاگذاشتم بیشترحتی 

 میشه همینافتادن  کسی زیادی روی خوش نشون دادن و دنبال

.... 

 .... نیست مچشم میبندم و دیگه صدام دست خود

من خودخواهم !من مغرورم ! من نفهمم ! خودخواهی ندیدی -

نشونت بدم که حض  جون اما نیس خودخواهی رو جوریدختر 

ه ....اگ یگرفت باال ت کردم خودت و دستتعارف....دوبار کنی

روت مرد و مردونه حرفم و زدم به خاطر اینکه  اومدم تو

چشمش نیست که بخواد  عوضیهر اشغالی باشه تهرانی ماهور 
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دنبال ناموس مردم باشه و خودش و خراب کنه ...اما از این به 

میشم ...مغرور میشم .... با تو نیم وجت هم  بعد خودخواه

نی میدونم چیکارکنم ....از این به بعد روی اصلی ماهور تهرا

 ...... بدبخت میشیخاله ریزه ! اونوقته که  می بینیرو 

 .... مرو بدون حرف دیگه ای قطع میکن گوشی

 ... عصبانیم کرده بود

 ... اما اون حرفها حقش بود

باید میفهمید فقط به خودش فکر نکنه و احساسات منم مهمه 

 .... !احساس ندارن؟ ....هرچند مرد باشم! ....مگه مردا

 حاضربه من میگه خودخواه ! اخه د نفهم خودخواه توب که 

 .... کنیننیست یه دقیقه بهم فکر

 ... زدش و تصورکنم حیرت میتونستم قیافه

 .... هنگه و هنوز لود نشده االن

 .... داره با خودش دوتا یکی میکنه تا حرفهام و درک کنه

تا اروم  زنهوقت هم فهمید هی باخودش تکرار میکنه و غر م 

 .... بشه

 .......انگار ارامی شدم می زنمکج خندی 

اره باوجود اینکه خودش عامل عصبانیتم بود خودش هم دوب

 .... باعث اروم شدنم میشه
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 .... ازکنارش رد میشم

 .... نگاهش تا اخر همراهمهتن باتعجب نگام میکنه و سنکی

وارد اتاقم میشم و به محض بسته شدن در نیشخندی گوشه ایم 

 .... جا خوش میکند

 پاییندرسته واسم مهم هست اما غرورم رو که تا این حد 

 .... اوردم،بسه

کارهای خودم ، کارهای دیگه هم بهش اضافه حال عالوه بر 

 ... شده

راحته ...میتونم اینجارو بهش  چیزبا وجود پارسا خیالم از همه 

 .... بزنمسر  بابا شرکتبسپارم و خودم به 

و دم و دستگاه رو نمیخواست اما اون رو حق  شرکتدلم اون 

 ... خودم میدونستم

سالهای ب محبت  حق که پدر نامم اون رو بخشیده بهم به جای

 .... که در حقم داشته

اگه من یه روزی بچه دار بشم هیچوقت پشتش رو خالی نمیکنم 

بشم قهرمانش نه کابوس  ، اونقدر محبت نثارش میکنم که من

 !!!!! زندگیش

از توی مانیتور تصویر شانا رو میبینم ، ب حوصله است و 

 .... تکیه ای که به صندلیش داده
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 چیه؟دختر این  واقعا نمیدونم فاز

که راه انداخته بود نه به این هایی نه به اون نمی خوام نمیخوام 

 .... ی هایشگب حوصل

میتونم امیدوار باشم که این حس و حالش میتونه به رفتار  یعنی

 !من مرتبط باشه ؟

 ..... روی صندلی چرخدار ، اروم اروم میچرخه

 .... ی جدیدی پیداکرده باشهسرگرمانگارکه 

میکنه و تندتر میچرخه ، همزمان  بیشترش و سرعتحال یکم 

 ... که نشان از ذوقشه زنههم لبخند بزرگ م 

 ... دیگه نمیفهمه

 ... میرهتر باال و چرخششم میبرهتر باال ش وسرعت

 ... میاره باال حصار دستاش و باز میکنه و حاال

 !!!!! یمیفت االننکن دیوانه 

 یهم میخوره که نمیدونم چمحکم شی ست و چرخباال دستاش

 میشه که یکدفعه صندلی کج میشه و

دی و جیغ بلن میزمستقیم به دیوار میخوره بعد برمیگرده طرف 

 .... میشه زمینکه میکشه بعد پخش 

سمت در میدوم و در باز میکنم که با دیدن پخش شدنش روی 

 .... میگیرهخندم  زمین
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 .... انگارکه از ساختمون ده طبقه افتاده

 .... بلند میشه

 !شد ؟ یچ-

 ... میاد ، کم مونده زیرگریه بزنه باال شسر

 .... جلوی خندموگرفتم

منم واال که بغض دارگفت : اشکال نداره بخندین ،  اما فهمید

ده ش زمینپخش  تنششتکسی ک که با مگس سیمگ عینبودم 

 ! میخندیدم

کردن خودش به مگس به شدت خندم گرفته بود اما  شبیه به از ت

 .... هرطوری بود جلو خودم روگرفتم

 .... اخمی روی پیشانیم میارم

 ... شنیدنخدارو شکر همه داخل اتاقاشون بودن و صدا رو ن

 ... ار نمیشدمبردنظاره گر نبودم قطعا خ بینمن هم اگه از دور

 .... کمکش میکنم که بلند شود

 .... کندمات نگاهم می

ه ب بهتره کنینو باصندلی بازی ن به جای اینکه اینجا بشی-

 .... سیکارای عقب افتادت بر

 ... متعجب نگام میکنه

 .... نمیدونه که زیر نظرش داشتم
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 .... اما من که کارمو میکردم-

 ..... جدی تر از قبل بدون انکه نگاش کنم

!...مسئله بعدی هیچ حتما من بودم که با صندلی بازی میکردم -

 !از دروغ و ادم دروغگو خوشم نمیاد

 .... اما من دروغ نمیگم-

 تند نگاش میکنم

ه و مشغول وارش پاش مینداز پایینسر و  میگیرهلبش و گاز 

 .... میشه

مواد اولیه هست که میارم تا سفارش بدی ...بیا توی سری  یه-

 .... اتاقم تا لیست و بهت بدم

 ... میرن باال ابروهاش

 .... جاخورده بود

یالم م تا خمی بردارستانش هم ببرمشک شخصا  یاگر قبال بود ب

 ....راحت باشه

اما بدون اعتنا در میان چشمان بهت زده اش به اتاقم برمیگردم 

 .. میگیرهو لبخندی که کنار لبم شکل 

رو شجاش دختر هنوز اولش بود ، خیلی کارها داشتم تا این 

 .... بنشونم

 !! دیگه دست رد به سینه ام نزنهتا 
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 .... نقشه ها داشتم

 .... می کنم میزام به طرف  گوشیبازنگ خوردن 

نام مخاطب خنده ای به لبانم میاره و همزمان با لمس دکمه بر 

 .....قراری ، جواب میدم

 (شانا)

 . نمیدونم چرا وقت ب تفاوتیش رو دیدم ناراحت شدم

 ... اتاقش رفتعلنا نادیده ام گرفت و به سمت 

که ب  خوردنمم اونقدر دردم نگرفته بود زمینحت اونجور 

 .... م کرده بودحرصی بیشترتفاوتیش 

برداره! خب برداشت  سرت مگه خودت نخواست که دست از+

 !....حال دردت چیه ؟

 ! همن عیننمیدونم اما ....اصال ولش کن ، همشون 

یکم مچ پام رو ماساژ میدم که خدا روشکر با اون حرکت رفت 

 .... رو شکر که سالمم خدا همینو برگشت که کردم ، 

 ... برم ببینم باهام چیکار داره

 ! حرفهای دیشبم رو دربیاره تالفی مطمئنم میخواد

اما اون ته ته های دلم هنوز دلخوره نمیدونم چرا هرچ هم 

ه بغ کرده دار بازیش گل میکنه وانکارش میکنه باز بیشعور 

 .... مظلوم نگام میکنه
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 ... پشت چشمی واسس نازک میکنم

 ...... باشه بی حیااینقدر دختر داره  معنیچه 

 . و وارد اتاق میشم می زنمتقه ای به در 

 ... دمیزی ایستاده بود و با تلفن حرف سرسر تاکنار پنجره 

 ! باشیماره عزیزم ، چراکه نه ،بیا در خدمت -

 باال کردنصبر معنیهمزمان به سمتم میچرخه و دستش را به 

 .... میاورد

 ... داشت وول میخوردسر  اون عزیزم مثل موریانه توی

 !میتونه باشه ؟ کی

 !اصال به من چه ؟

 ! ولی نمیدونم چرا دلم بغض کرده داره نگام میکنه

 .... میخوام حرف بزنم که زودتر از من به حرف میاد

 !!!! ه نه با من باهمون فرد پشت خطالبت

 نه سولماز جان شما بیا من در این رابطه باهات حرفها دارم-

.... 

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

 !اگه شام دعوتت کنم چ ؟-

........... 

 ! پس منتظر باش تا شب بیام دنبالت عزیزم
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............ 

 ! فعال

 ... میرنرو قطع میکنه و دوباره اخمهاش توی هم  گوشی

سولماز جونش بگو بخند میکنه ، اونوقت قیافه عبوسش واسه با 

 ! منه

 .. منم اخم میکنم

میشم و میخوام هرچه زودتر از اتاق و تنها شدن  میزنزدیک 

 .... باهاش فرارکنم

 ... نمیفهمیدم حالم رو

 .... این ادم تا دیروز دنبال من بود

 !!اما حال عزیزم عزیزمش واسه یکی دیگه بود

 .... باشن عوضی نستمیتو ادما چقدر

و کرده سرش  هرچقدر منتظرم تا لیست رو بهم بده ، نمیده و

 .... یادش رفته بود که منو تو لب تابش و نمیدونم چ میدید

 جناب رییس میشه لیست رو بدین زودتر تاکارهام و انجام بدم-

... 

 ! زرنگ شدی تا دودقیقه پیش که داشت صندلی بازی میکردی-

م.....من موندم این از کجا فهمیده ، نکنه دوتا رمیگیلبم و گاز 

 .... چشمم از پشت داره
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هیچم اینجوری نبود ، من اونروزم گفتم بهتون پایش خرابه -

 .... ندارمنی وگرنه من که وز

 منتها هنوز هیچ کنناز اون صندلی بقیه پرسنل هم استفاده می-

 ... نرسیده بر خراب بودنشون به دستم بینمشی گزار

 !پس من اینجا بوقم !!....شاید

 ..... دستم و چلیپای سینم میکنم

 ! خب من گزارش دادم و میگم که مشکل داره-

 .... انگارکه بازیش گرفته ....حق به جانب میشه

 ! اما من مشکلی ندیدم-

 !! این منو دیوونه نکنه دست بردار نیست

 .... نشدهحتما چشماتون مشکل پیداکرده که احیانا اینم گزارش -

که لبخندم رو لبم  میرهو چنان چشم غره ای  زنهجدی زل م 

 .... خشک میشه

 .... بلند میشه و به سمتم میاد میزاز پشت 

 .... رو به روم می ایسته

ولی زبونت  بینگاه عمیق میکنه و با خشونت میگه : یه وج

جوری میتونم کوتاهش کنم که  اندازه دوتای منه .... اما ،،،،،،،

 ! دیگه زبونت جلوتر از خودت نره خاله ریزهتن وقت منو ببی

 .پشتش بود خاصیباخشونت نگفت اما جوری گفت که منظور 
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 گذاشته بودم که ستون بدنم شده بودمیزدستام رو از پشت روی 

 که تا بهحسی تو تنم راه افتاده بود که درک نمیکردم،  جیمو

 .... حال تجربه نکرده بودم اما براق میشم

 .. منم وایمیستم و نگاه میکنم-

 و نگاه ارومش که تو چشمام میشینه مونهمی حرف توی دهنم 

 ! اینقدر سختش نکن شانا-

 !لرزون میگم: برین کنار

 .... میبرهو دست توی موهاش  میگیرهبه تندی ازم فاصله 

 ... هوای ازاد و وارد ریه هام میکنم

 برنمی دارنسر  ض که دچار شدم دست ازحسهای ضد و نقی

 ... فقط میخوام برم گوشه ای بشینم و فکرکنم

اون کودک اخمو حال یه دستمال دستش گرفته و داره رقص پا 

و باحساب بردن  میگیره و خوشحاله که مورد غضبم قرار میره

به زیر میشه اما لب خندونش زیادی روی اعصابم سر  ازم ،

 ... بود

 .... میخوام برم که با صدای ماهور برمیگردم

 ..... لیست رو بردار و برو-

لیست میخوام برم که  داشتنقدم لرزونم رو برمیدارم و با بر

 .... دوباره سد راهم میشه
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 ... کوبش قلبم دست خودم نبود

 ... اب دهنم رو قورت میدم

 .... نگاه خیش دست پاچم میکرد

از فردا موقعیت کاریت فرق میکنه ، جزییاتش و فردا باهات -

 .... ارممیز درمیون

هم میخواستم بدونم چرا باید موقعیت کاریم فرق کنه هم 

 ... میخواستم فرارکنم

 .... بری ولی فردا اول وقت که اومدی بیا اتاقم نیتو می-

و  ممی کن بیروندیگه منتظر نمیشم و با دو پای قرض گرفته 

 .... میدمسر  نفس راحت که

 .... داشته باشداین مرد میتونست در ان واحد چند چهره 

 م نمیدونم برای چیه ؟االناین حس و حال 

 ... میگیرهچشمه سراین نا ارومی و بیقراری نمیدونم از کجا 

 ... بیفته اتفاقیانگارکه بخواد یه 

 !قرار داره ؟کی  اصال به من چه که با

 !اما نه ! این قرار از نظر من زیادی مشکوکه ! چرا؟

اون عزیزمی که اونجور واسه خب معلومه دیگه برمیگرده به 

 !..... پشت خطیش میومد

می در یک حرکت انتحاری گوشیم و برمیدارم و زنگ مهسا 
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 ... زنم

 .... که میتونه بهم کمک کنه و همه امیدم به اونه کسی تنها االن

 ..... تماس وصل میشه

 !باورم نمیشه تو بهم زنگ زدی؟-

! بعدم نمیدونم  یپرسحالم و می زنینه اینکه تو همش زنگ م -

 گرمه که اصال پیدات نیست ؟ سرت کجا

 .... می زنممن خونمون نشستم و دارم با تو حرف -

، زنگ زدم  بپرسم؟بعدم زنگ نزدم که حال تو رو یقبلش چ-

 ! که امار داداشتو بدی

 !چیکار به داداشم داری ؟-

تو بگو در چه حاله ؟چیکار میکنه ؟ تا من بعد واست تعریف -

 ... میکنم

 ..... مکث میکنه

خب....مثل اینکه قرار مهمی داره ، چون داره اماده میشه ، -

طرف حسابشم یه  ....فکرکنم می رسهداره به خودش  میبحسا

 !!!! که میخواد همون اول دق مرگش کنه دختره

 ... مهسا واسه خودش میگفت و منم داشتم حرص میخوردم

 !من اینقدر خرابه؟ حال این وسط متعجب ایستادم که چرا حال

این سولماز نامی که میگفت کیه ؟اصال چه نسبت داره ؟اصال 
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کنه ؟ مگه نمیگفت از  به من چه ؟ اصال غلط میکنه خوش تیپ

 !از اش شدم ؟ر تغمن خوشش اومده ! حال من چراکاسه دا

 .... الو الو گفتنهای مهسا رو که میشنوم به خودم میام

 ! شق کردیمسرطوطی اسمم و  عینچیه هی -

 مردی دوساعته دارم صدات میکنم و جواب نمیدی ؟-

 ....می رسهب توجه به حرفش با فکری که به ذهنم 

 ! نیمهساجو-

که زدنی دوباره مکث میکنه ، معلومه که هنگ کرده از حرف 

 ..... نرم شده بود

 چ میخوای ؟-

امار قرار داداشتو دربیاری که نی ...فقط....اگه ....بتو هیچ-

 .... انجام میدم ی براتگ....به جان خودت هرکاری ب میرهکجا 

! تا یه ساعت نی یادت باشه قول دادیاااااا ، بعدا زیرش نز-

 .... ام میدمپیدیگه واست 

 ..... من اگه تو رو نداشتم چیکار میکردم-

 .... رو قطع میکنم گوشی

 ... حسم ارومی شده بود

 ... نگار خوشحال بودمنه ا

 ! گوشه لبم رو میگزم ، اخه این چه کاری بود من کردم
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حد  میکردکه یبرده بود و پای کوب باال کودکم چنان دستمالش و

 ... نداشت

 .....منو هم به خنده وا داشتحتی  نگاه خندونش

 !نکنه کارم اشتباه باشه ؟

مگه قرار نبود هیچوقت به هیچ پسر و مردی فکر نکنم ، پس 

 م چیه ؟ این همه ب قراری چیه؟االناین حال 

 داره باهام چیکار میکنه ؟تهرانی ماهور 

 .... ترسم از اینه دل بدم و دلم رو بشکنه

 ... روی مرض انفجار بودسر  اونقدر فکر کرده بودم که

  می کنم بیروناز اتاق 

 .... میکنم ینموارکهمون گوشه دی

با فکری که به ذهنم  گردن کج میکنم که با دیدن لبخند مامان 

و نیشخند موذیانه ام ، حس میکنم خیلی وقت اینارو به  می رسه

 نرمیگیشی گذاشتم که دیگه کم کم دارن فرامو حال خودشون

ندی سالم بل و با می ریم بیرونم پشت دیوار رم رو میگیممیتص

 ... میین باال از ترس که میکنم ، هردو

 میخوره و مامانم میخوره به بابا ،سرش  بابا به دیوار پشت

 .... بیچاره یکی از دیوار میخوره یکیم از زنش

دار میشه برخنده و با صدای خندم شست مامانم خ می کنمغش 
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 .... که از عمد بوده

های طبقه  یبه خودش میده که چربنی تکونی طی حرکت ناگها

 .... میشه بیشترو خنده من  میرن پایین البا طبقه اش

میاره ...دمپاییش رو هم درمیاره و  باال خم میشه و پا تپلش و

 محکم به سمتم پرت میکنه که جا خالی میدم

دختر دارن من بالی جون دارم .....خدااااا میگن دختر همه -

 ..... همراز مادره نه اینکه بشه ملکه عذابش

شش باال که سیخ شده ییدوتا شاخ موبابای بدبختمم با او 

 نمیدونم چرا هرچ دست میکشه بخوابونتش

، دعوت به ارامشش  باال دوبار بر اثر اصطکاک برمیگرده

 ... میکنه

 ! خانوم حرص نخور جوونن-

 .... تو همش طرفداری کن-

 !نه پس همه بابامو بردار واسه خودت هیچیشم به ما نده

 !!!!! برداشته دیگه

 ... نگفتم فقط سالم کردم چیزیکه  مامان من-

 .... به سمتم برمیگرده عصبانیمامان 

کی  سالم و درد ، سالم و زهر هالهل ..... نمیدونم تو به-

 .... که اینقدر موذی شدی یرفت
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 ... آشپزخانهبعدم بدون توجه بهم برمیگرده سمت 

 .... حال من موندم و بابای مظلومم

 ... ژ میدادبازوش و محکم گرفته بود ماسا

فک کنم دراثر برخورد با مادرم در وزن مثبت صدو پنجاه 

 !!!!! صدمه دیده

که مثل گربه منی نمیگه و هنوز اغوشش و باز میکنه و  هیچ

 ..... ملوس تو اغوشش میخزم

 ..... ن جای دنیابهتری

 ... کن و من و مادرت و حرص بده شیطونی تربابا جان کم-

 ... اخرم راهی اتاقش میشه

 ، نگاه ساعت میکنم که ساعت هفت رو نشون میده میرهباباکه 

 ... مهسا پیام داده بودو محل قرار و ساعت رو ذکرکرده بود

 ...و شکه می جوشید ردلم مثل سی

درست چیه ؟ اما میدونستم باید یه طوری دل  ممینمیدونستم تص

و لبخند  می رسهبه ذهنم  ناارومم رو اروم کنم که ناگهان فکری

 ودکم میدم و اونم منو سخت همراهینده ای که تحویل کگ

 ......میکنه

 ... می زنمبه شایان زنگ 

 .... ن گزینه ای که میتونست همراهیم کنهبهتری
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 . البته اگرهم نمیومد با تهدید میشد مجبورش کرد

 . وقت بله رو گرفتم ، قرار شد خودش به دنبالم بیاد

رفته و سر  و حوصلش بیرونگویا خودش هم میخواسته بره 

 .من کارش رو راحت کردم

داشتم یه  ممیتص از میون لباسهام موندم کدومش رو بپوشم ،

 زشت متیپ ماهورکش بزنم که قشنگ به فنا بره .... اصال ه

 !خیرهنیست و 

 اب جذب قد نود ، ارایش ینیه بافت سفید انتخاب میکنم با یه ج

 ... هست کوتاه سفید مالیمی هم میکنم و شال اب و پالتو

 ... با چکمه سفید اسپورت ، تیپم رو کامل میکنم

م بر بیرونکیف دست سفید رو هم برمیدارم و میخوام از اتاق 

 .... وارد میشه که شینا با ظاهری پریشون و بهم ریخته

 ... نگران میشم

 ... با دیدن اینکه اماده شدم نزدیک بود بزنه زیرگریه

 .... ممی کنبا دلواپش سمتش 

 ؟نیچ شده عزیزم ؟ چرا اینقدر پریشو-

 .. و خودش رو پرت میکنه تو اغوشم زنهشینا زیرگریه م 

 .... بغلش میکنم تا خوب گریه کنه

 ... از خودم جداش میکنم که گوشیم زنگ میخوره
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 میشه ، خیرهبا چشمای اشکیش بهم 

 !رو جواب بدم یا دل بدم که شینا چشه؟ گوشیمونده بودم 

 ...میگیرهفاصله شینا 

 !برو تلفنت و جواب بده-

رو جواب میدم که شایان بود ،  گوشیصداش گرفته بود .... 

 .... منتظرمه پایینازم خواسته بود برم 

 شینا چ شده ؟-

که نمیشه ، توهم میخوای بری ، فعال برو به کارت برس  االن-

 .... ولی وقت برگشت بیا اتاقم

 !؟ونم پیشت ممیاگه خیلی مهمه -

 ... میخنده

 ..... زنهبوسه ای روی گونه ام م 

 ! برو خوش بگذره-

...هیچوقت شینا رو اینقدرگرفته ندیده بودم  میره بیرونازاتاق 

 ... ، اما وقت برگشتم ته و توش و در میارم

 .... ی دارمترفعالکارای مهم

****** 

 !دقیقا بگو قضیه چیه ؟-

ی شایان نگاه چشمامو تو حدقه میگردونم و به صورت جد



 

 

                                              572 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ..... میکنم

 ؟خیرهنه انگار خیلی مصممه که بدونه چه 

 ! میخوام امار بگیم-

 !؟یچ-

ه ، باورش نمیشدکه اومدم امار دربیارم میندازنگاه متعجت بهم 

 !رو؟تهرانی ؛ ماهور کی  ،اونم امار

تو دیوونه شدی ؟ با این شو شکل با من همراه شدی که هم به -

 ! حرصش بدی ی همرامار بگیقول اون مغز فندقیت 

 ... حال من باتعجب بهش نگاه میکردم

 که میخوام حرصش بدم ؟ میدونیتو از کجا -

 ... میده بیرونچشم میبنده و نفسش و 

 اون روز که دورهمی بودیم یادته ؟-

ی تکون میدم که ادامه میده: بهم اخطار داد که حواسم و سر

داره ...اخه من ماهور و حسی شاید بهت  جمع کنم ، فهمیدم که

 ! داره خاصیمیشناسم ، اخالقای  بچگیاز 

 .... صورتم و کج میکنم

اخالق خاص ، رفتارای خاص ازش یه ماموت در حال -

 انقراض بوجود اورده که داره مرده و زندم و جلو

که انگار اون خوبه و  میگیرهچشام میاره ، همشم واسم قیافه 
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...داشت  یپاچلفت ن و دستعقل کل منم یه بچه نفهم شیطو

خودش و میکشت که یه گوشه نظری بندازم ، تا گفتم نه اقا به 

شد ، حالم با یه سولماز  نگینسسرباهام  تریش قباش برخورد و

 ! اونوقت به من میگه بچه می بینینامی قرار داره ...

 ... تکون میدهسری  شایان میخنده و

سانتال دختر ا یه ، ماهور و ب بگیرهگارسون میادکه سفارش 

 خوشکل ،همچین مانتال قدبلند 

 ..... کنینبلوند از اونا که فقط دوست داری نگاهشون 

 ...زنهم  تیشایان سو

 ؟ کردی بابا چه-

 .. طور داره نگاه میکنههمینباحرص نگاهش میکنم که 

که به خودش میاد و محکم پاشو  شمی زنمنامردی نمیکنم و 

 .. میگیره

 عینت که نیسدختررو دست ننه بابات ،  یبیفت بشیای ترشیده -

 !هو گراز ،وحشیه

 ! تیخودشی ترشیده هم بشم نمیام زن تو بشم ....بعدم وح-

تعجب  میکنه و رو به گارسون بدبخت که با چیشایان نچ ن

 .... نگامون میکنه غذا سفارش میده

 .... داشتناز ما فاصله  دخترهماهور و اون 
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 ... نشسته بود نگینو سن یماهور مت

اخمشم تنگ صورتش بود و انگار زورش میومد حرف بزنه با 

 .... دختره

 .... دمیزهم جای ماهور حرف  دخترهاما خود 

هن مردونه سفید رمشکی پوشیده بود با یه پین یماهور یه ج

 ... وکت اسیت مشکی که جذب بدنش بود

 ... نهایت خوش تیپ شده بود یب

اعصابم بود ...اصال به من چه ؟ ولی هنش رو ریقه باز پی

میخواست کله  کودکم که حالیش نبود بغ کرده بود انگار که

 .. ماهورو بکنه

 ! شون شدی ، بابا تموم شدنرچیه اینقدر خی-

حواست و بدی اون  بهتره،  کنینمنو نگاه  نیست الزمشما -

...گناه  میکشن من که دارن خودشون وسری  پشتدختر دوتا 

 !گوشه چشمی بکندارن یه 

 ! میخنده : خوشتیپیه دیگه

 .... بهش بیاد بیشتربه نظرم خودشیفتکی -

انتو ه با یه ممیکنم که یه بلوز شلوار مشکی پوشید دخترهنگاه 

ره با کاری که دختشون میکردم که یزداشتم انال....بلند زرشکی 

 ... شدم وکودکمم براق شده بود عصبانیبرای یه لحظه کرد 
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 ... اعصابم خورد شده بود یحساب

 ... غذا رو اوردن

 ... میخواستم اروم بشم

 ... بود گوشیتوسرش  شایانم

بلند میشم که در واقع میخواستم خودم و سنی به بهونه دست ش

 ... نشون ماهور بدم

 مدمیزهرچ منتظر شدم که ندید منو ، پس خودم باید یه حرکت 

..... 

 .. ن رو حس میکنمازکنارشون رد میشم که ساکت شدنشو

 ... نگاهی رو روم حس میکردمسنگینی 

 ... می کنم سرویسسمت 

 .... وارد میشم و درو میبندم

تا با  می ریمد رو باز کرده و دستم رو زیر سری اب سر

 .... کنم کم درونم رو بهادیش التسر

 ... حرکتم اشتباه بود اصال امدنم اشتباه محض بود

 .... نداشت ، نا اروم بودکودکمم دست کمی از خودم 

 ... می ریمتقه ای که به در میخوره از جا 

می  بیرونبه حساب اینکه خانومی باشه در رو باز میکنم و 

 ... که با دیدن پسری غریبه جا میخورم کنم
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 ... مانع میشهو میخوام برم که  می زنمکنارش 

 . دستم و ول کن -

 ...چندش میخنده

 !فیچه سفید بر-

جوابش و بدم که زودتر از من مشت تو دستش میخوره میخوام 

 ... زمین و بعدم تخت سینش که پرت میشه روی

 .... زده نگاه ماهور میکنم حیرت

 ... تا بناگوش قرمز شده بود

پسره با دیدن ماهوری که دوتای خودش بود و صورت 

 ... میرهعصبانیش بلند میشه و 

 ... هم میکنهونم و ماهوری که ترسناک نگاممی حال من 

 ... می کنمقدمی عقب 

 ...اما اون قدم رفتم و پر میکنه 

 ... همیندازش لرزه به دلم رنگاه خی

 ... اب دهنم و قورت میدم

 ...ه کمرم به عرق نشسته بودرتی

 ..رویی به در پ می زنمبرای اینکه حفظ ظاهر کنم 

 ... کنیندستم و ول -

وگرنه هیچ  بشیبه نفعته که خفه  بمونیاگه میخوای سالم -
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و خودم ندادم  وجود نداره تا یه کاری دست خودتتن تضمی

 ! شانا

 ! درجا خفه میشم

 ! کودکمم خفه میشه و مثل سکته ایا نگاه میکنه

 ... جلو میشه و منو هم دنبال خودش میکشه

میشه باتعجب نگاهمون میکنه تا میاد حرف سبز شایان جلومون 

 ....زودتر به حرف میادبزنه ، ماهور 

 .... سمربه حساب تو هم بعدا می-

 معنیو دستاش و به  میرهشایان خنده ای میکنه و قدمی عقب 

 .....میبره باال تسلیم شدن

 ! متقصیرمن ب -

 .... ه که باحرص نگاش میکنممیندازبه جانبم  یینگاه پر معنا

 .... نداره ماشیناویزونم برسونش  دخترهشانا بامن میاد ، اون -

تنبون من و با خودش  شک بعدم دست من و میکشه و مثل

 .... میبره

 ... خدا بهم رحم کنه ... به جوونیم رحم کنه

 ... و از ترس قالب تهی کرده بودم میرفت سرعتبا

 ... من زبون دراز جرات کالمی حرف زدن نداشتم

 "نیست ر"خودکرده را تدبیگفتناز قدیم 
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خورده بودم پاشم بیام اینجا تا امار اقا رو اخه مگه من مغز خر 

 ...دربیارم که بعد مورد خشمش قرار بگیم

 ... م از ترس زبونم قفل شدهاالن

 !!!! اره واسه ترسه وگرنه زبون دارم دو می

توی حال و هوای خودمم که یکدفعه صدای دادش من و از جا 

 .... مییونه

 یکار میکردی اونجا؟تو یه دفعه از کجا پیدات شد ؟ با شایان چ-

 !واسه چ دنبال من راه افتادی ؟

 .... با اینکه حق با خودش بود ولی منم نم پس ندادم

مگه من باشما کاری داشتم ! باشایان اومدیم شام بخوریم ، خب -

 ....تن به من چه که شماهم با دوستتون قرار داشت

 ... بود حرصیزیادی لحنم حق به جانب و 

 ... و با اخم غلیطی خیم میشه زنهماشینش و کناری م 

 ... منم نگاهش میکنم

اما نمیدونم چرا داره کم کم گرمم میشه و خجالت میکشم ، 

 ... که اصال باهاش میونه خوب نداشتم چیزی

کودکمم داره بی بی میکنه تا توجهش و به دست بیاره که چشم 

 ... و یه جا میشینه می کنمغره اش 

راستش و بکی و  بهترهمدی ؟ پس چرا او پرسیدمشانا ازت -
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 ! طفره نری

 ... مصمم پرسیده بود ولی من کتمان کردم

طوری اومدی باشه اصال هم مهسا امار منوکف دستت همین-

 !نذاشت ؟

ه و انگار که تازه متوجه شده باشه میندازبعد نگاهی به لباسام 

 ... میشهسرخ  صورتش

 !کردمر لبم و گاز میگیم و مثل خر تو گل گی

با این پالتو اونم همراه شایان ... شانا  بیروناینجوری میان -

یه سر  چرا دوست داری روی اعصاب من بری؟ من بزنه به

 .... دنبالم یمیارمااا ! کاری میکنم که خودت بیفت سرت بالیی

 ... تهدید میکرد و زورش و به رخم میکشید

 ... شدم عصبانیمنم 

ط اومدم شام بخورم اصال ، من فقگیر به خودت ن محترماقای -

 .... هم نه بخاطرشما بلکه به دلم بوده

 نینکبعدم فکر کردی میشینم نگات میکنم تا هرکاری خواست ب

پوشیدنمم به خودم مربوطه  دفعه گفتم بازم میگم ، لباس ....صد

 .... نه هیچ احدی

 ... چشمش و از حرص میبنده

دربیاری  شانا من بهت چ بگم ؟ به خیالت اومدی حرصم و-
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 ، میدونیاونم باشایان ....حساسیت منو 

ر میی رو اعصابم ....شانا حساسم لعنت اما بدجو نیمیدو

نیش بعدش پشیمو ، نزار دیوونه بشم که می بینیبشم بد  دیوونه

 .... بمونه برامون

و نعره میکشه :  زنهدو دست روی فرمون م  یه دفعه محکم با

میخوامت پس چه مرگته  من که خواستمت ! لعنت من که میگم

 !؟

و هوا معلق  زمینخودمم نمیدونستم چه مرگمه ...انکار وسط 

 .... بودم

 ... ش و روی فرمون گذاشتسر

چشمام اماده باریدن بودن ولی جلوی خودمو گرفتم ، نمیخواستم 

 .... ضعف نشون بدم

 .... نگاه کالفش و بهم میدوزهش و بلند میکنه و سر 

 !؟میگی ن چیزی-

 .... میخوام پیاده بشم-

 .... میکنه حرصیچشم می بنده و خنده 

 که با نرمی باهات رفتار بشه باید زور ینه تو ادم بشو نیست-

 ... باشه سرت باال

 ...به سمتم چرخید نی میخواستم جوابش و بدم که ناگها
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 ... هنگ بودم که یکدفعه چ شد

نمیای مجبورم با زور  خوشیادمم حدی داره ، وقت به  صبر-

 .... بیارمت

 .... باقلدری برگشتم سمتش

 .... ولم کن بزار برم-

 ... میگیرهبراق شدنم را نادیده 

کردن ، انگاری مهربونی شده ر حالت صورت و جشماش تغیی

 ... بود ولی هنوز اخماش و حفظ کرده بود

 ... نگاهش گرم بود

نزار ! این موها فقط و  سیک موهات و معرض دیدهیچوقت -

 ! ننفقط واسه م

 ... ماهور-

 .. نگاهش خودم رو باختم رتحت تاثی

 ... ان قلبم به اوج رسیده بودضرب

 ... تب و تاب دلم دست خودم نبود

 ... اصال هیچیش دست من نبود

 ... مسخ نگاه گرمش بودم

 !که ترس داشتم ؟ یامنماهور داشت چه میکرد ب

 .... می بردم زمزمه اش دلم را 
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 !گیر دختر شانا نکن ، با دلم بد تا نکن! حسم و نادیده ن-

نفسهای بلندی که میکشم و صدای ریز خنده ای که توی گلو 

 میکند ، میفهمم که همه انها نقشه اش

 .... بوده

 ....شدم و خواستم بلند بشم که نذاشتنی عصبا

 .... بازی میکرددوباره صدای زمزمه اش که با دلم 

 ! که فکر میکردم ساده تری چیزیاز اون -

 ! یمن ساده نیستم تو زیادی گرگ-

 .... یاخ ...اخ.... اونم چه گرگ-

 وصدای قهقه خنده اش

ولی دلم  می ریمسر  هنوز نمیدونستم در چه مرحله ای به

 .... ارامی شده بود

 ... را تمام شده میدید چیزماهور همه 

 ... نیست یه برگشتکردک تاکید یحت

وقت صحبت از ترسهایم شد با لبخندی استقبال کردو بهم 

 ان داد که کمک میکنه تا تمام دلهره ونمیاط

 .... ترسهایم راکنار بزارم

 .. شام مهمونم کرد ییبه افتخار اشنا

 اولش مقاومت کردم که نریم ولی انگاری مرغش یه پا داشت
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... 

 ... باهام مهربان رفتار میکرد

درکنار ان همه جدی و محکم بودنش ، مالیمت در رفتارش ان 

 ! بود برانگیزهم نسبت بهم ، تعجب 

، دلمم خواست که قدم در راهی گذاشتم  سپردمخودم را به او 

 !که معلوم نبود چ در انتظارم باشه؟

از فرصتها را نباید از دست  یاما این رو هم میدونستم بعض

 ... داد

 .... باشنشاید همه ادمها بد ن

 !شاید من ترنمی دیگر نباشم ؟

 ... رو نگه میداره ماشین

نگام میکنه و وجود شدم رو  خیرهم که میندازنگاهی به جانبش 

 ... گرم میکنه

 .... می زنملبخندکوچکی 

 ! بابت امشب ممنون ، شب خوب بود-

 ...صدام میزنهدرو باز میکنم و میخوام پیاده بشم که 

 .... نگاش میکنم کبهت زده برمیگردم و 

 ... حال غریت داشتم

 !!ینی رشیزیادی -
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 ... ممینداز پایینسر  لب میگزم و باخجالت

 .... و همیشه تو چشمام نگاه کن و حرف بزن باال گیرتو بسر-

 !می ترسم-

طبیعیه ! ولی خودم کمکت میکنم و بهت ثابت میکنم همه -

 ! ننیست مادمها مثل ه

 .... روی لباش میاره وای بلندی که میگم ، خنده

 ... دستم و میکشم و اصال هم توجه نمیکنم

 ... می ریم بیرون سریعرو باز میکنم و  ماشیندر 

 ... می زنمهم ن فیحر حت

 ! ببرهاین مرد قصد داشت نفس منو 

 دمیزسام اور خودش و به بدنه سینه ام سرکه  بیدست روی قل

 ...ارم و به ارامش دعوت میکنممیز، 

 !!!!!!!!!!ارام شده بودمعجیب 

********* 

 .... داخل میشم که مامان و بابا رو میبینم

 ... سالم میکنم که بابا زودتر جواب میده

 ... مامان میوه پوست میکرد واسه بابا

هم برایش ینی رشیبابا هم با عشق نگاهش میکرد و لبخند 

 .... می برددکه دل مامانمو میز
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لوی من عذب ، اونوقت دلم ج کنننمیگن این کارا رو می

 !!!!!!میخواد.... فکر ندارن که

 ودی تا حال ؟ب جاک-

پرسیدکه یه لحظه موندم چ واال مامان چنان اخم کرده بود و س

 !بگم

 ... دست پاچه شدم

 ...می زنملبخند احمقانه ای 

- رونبینبود ....یکم دلم گرفته بود رفتم  خاصیکجا؟!....جای -

 ....بودی !کجارفته بودی؟ بیرونمیدونم 

 .... چشم میبندم و سعی میکنم به خودم مسلط باشم

 .... بودیم ...حال خیالت راحت شد بیرونمامان با شایان  هیچ-

 .... مامان خنده ای میکنه

 !چرا نیومد داخل ؟-

سر پ داشتنبیا مادر ما دوباره چشمش به یه پسر افتاد حسرت ن

 ..... به دلش موند

 ! یفشون و بردن خونشونتشر،  داشتننوم کار رعنا خا -

 .... نمیگه و مشغول فیلم دیدن میشه هیچمامان اینبار دیگه 

پدرمم که انگار اروم ترین موجود دنیا باشه ، همگام با رعنا 

 !!!!!! جونش فیلم میبینه
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خدا درو تخته روی هم جور میکنه ،  گفتناز قدیم خوب 

 !!!!!ننحکایت پدرو مادر م

 .... میارم بیرونو لباسام و  می کنمسمت اتاقم 

 ... ممیرفتپالتوم سر  یاد حرص خوردنای ماهور

 ... میگیرهخنده ای روی لبم شکل 

 ...!حساب کنم؟ش میتونم رو یعنی

 .....!؟میرهکه چه جور آد به مرور زمان میشد فهمید

تو فکر و خیالت خودم با ماهور بودم که در ب هوا باز شد و 

 .... داخل شد شینا

 ... متعجب نگاش میکنم

 .... پریشون و هولزده تر از قبل بود

 ... به کل یادم رفته بود

 .... لباسام و عوض میکنم و کنارش روی تختم میشینم سریع

از ساعت هفت و نیم که من رفتم تا حال که ساعت یازده است 

 ... جوری موندههمیناون 

 !!! خوبه زنده است

 چ شده شینا؟-

 ... زیرگریه زنهم 

 ....و اعصابم خورد شده بود میگیرههق هقش اوج 
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 ... چته یا میخوای حرصم بدیمیگی -

 .... میون هق هق گریش به حرف میاد

....خودمم..... یعنیمن....من....نفهمیدم ....چ....شد....-

 ....شدی خواستم.... ولی.... خب.... نمیدونم.... چ

 ... کنم کنترلچشم میبندم تا خودم و

 شینا اول یه چندتا نفس عمیق بکش و بعد مثل ادم حرف بزن-

.... 

 ... به حرفم گوش میده و نفس عمیق میکشه

 ..... ارتباط برقرار کردممن با پارسا -

 ... زیرگریه زنهبعد دوباره م 

 ! هان ؟! یه بار دیگه بگو-

 .....ارتباط برقرار کردممن با ...پارسا....-

 ... میکنممتعجب نگاهش 

 !چ دقیقا ؟ یعنی

 اون لحظه هنگ نگاهش میکردم و انگار مغزمم یاری نمیکرد

 ! رو در کنار هم بچینهنی کلمات و معا

 ... اینکه گریه و زاری نداره قربونت برم-

 ... شد بیشترگریش 

 .... د ولی متوجهش نمیشدممیزمیون گریه حرف 
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 چرا....خنکی....-

 !خب؟-

 ....یکم فکر کن -

 ...ریالی کجم افتاد دو

این پارسا هم موزماریه هااا ، به رو نمیاره طفلی ! نگو داشته -

 ! هسرش  خفه میشده و زده به

 ... و با تعجب نگام میکنه میرهگریه اش بند 

 .... زنهخجالت زده دستش و به گونه اش م 

 !تو ییبی حیاوا خدا مرگم بده ، چقدر -

بودین ، انگار دنیا به اخر توکه اینقدر هول  م یابی حیامن -

 !!!!!!رسیده ... استغفرهللا

 .. شینا بغض کرده نگام میکنه

نه اینکه  کنینمن دیوونه اومدم با تو دردو دل کردم که کمکم -

 ....شی نمک رو زخمم بپا

 ....میخندم

 !اخ ...اخ....این زخمه دردم داشت ؟-

 .... میخندم بیشترمشت حواله بازوم میکنه که من 

ض اینکه بغلش کنم و دلداریش بدم بدتر داشتم حرصش عو

 .... میدادم
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 ... دارممرض  خودمم میدونم

اما این پارسا هم کم اب زیرکاه نبوده ها ، حال از اون ورم این 

 !ابج مقید ما چطوری خام شده خدا داند؟

 این اتفاق افتاد؟  کیخب حال خودت و ناراحت نکن ....حاال-

 .... میگیرهدماغش و 

 ...هفته .....پیش-

با خجالت میگه و دلم یه لحظه واسه اینهمه دل نگرونیش 

 .... میگیره

 خب .. حال این شازده کجاست ؟-

 .... همینداززیرگریه و خودش و تو بغلم  زنهدوباره م 

 ... بگیرهبغلش کرده و نوازشش میکنم تا کمی اروم 

ام بلند میکنه و نگسر  و خالی شد ، وقت خوب گریه کرد

 ... میکنه

 ...دلم واسش کباب میشه

 ... ی بودکه به کل خودش رو باخته بودشرایطتوی بد 

 پارساکجاست ؟ چ میگه؟-

پیشش  مرمی هم  یی میکنه هرچریک هفته اس ازم کناره گی-

 میده .... اونقدر رفتم و اومدم باال سر جواب

و اونم همونطور شد برخورد کرد که حلقه اش و پرت کردم تو 
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 .... صورتش و گفتمش نمی خوامت

 ... شده بود عصبانیشینا 

 !خدانکنه روی دنده لجش بیفته ، دیگه هیهاته

ی خب خواهرمن زده ناکارت کرده شما حلقه پس دادی وگفت-

 نمیخوامت!....واقعا دمت گرم با این فکر

 ..... بکرت ....من به نوبه خودم توی هوش تو موندم

اسیمه سرعه رو حس کرده بود که انگار خودشم تازه عمق فاج

 بلند شد و روی گوشیش پرید و روشنش

 ... کرد

 ... به محض روشن کردنشم یه دفعه زنگ خورد

 .... هول کرده بود

 !پارساس !چیکارکنم؟-

 ! خب جواب بده-

 ... نمیخوام-

 ... بعدگوشیش و پرت میکنه تو بغلم که من جواب بدم

 ... قطع میشه گوشی

 ... افتاده بود به جویدن ناخناش استرساز 

  می کنیمن و هم هول واال شینا جان اروم باش ، اینطوری -
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 !نکنه منصرف بشه من و نخواد-

غلط کرده مگه دست خودشه ... من اینو جوری به غلط کردن -

 ! ارهرنید بندازم تا دیگه واسه من مثبت بازی

 ... زنممی گوشیش دوباره زنگ میخوره که دکمه اتصال رو 

 .... هنوز حرف نزدم که صداش به گوشم رسید

خانومم ... قربونت برم...عزیز دلم ...من فدای تو بشم ، غلط -

بشه ...قربون  کردم اصال ...من که نمیخواستم اینطوری

 ....ن شب زندگیم بودبهتریچشمات برم من 

 ... دیدم داره وارد جزییات میشه که عرض اندام کردم

 ! خانسالم پارسا -

 .. نمیاد صدایی

 ... بدبخت هنگ کرده بود

 ... به جان خودم داشت خودش و جمع و جور میکرد

 های عاشقانه اششی درست جفت پا پریده بودم وسط منت ک

 ... سینه ای صاف میکنه

 ؟ ییا...شانا جان تو-

 ... میکنه احوالپرسی نه روحمه داره باهات -

 ... می ترسمیکم خشن 

 کجاست؟ شینا-



 

 

                                              592 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ... هیچ حالش خوب نیست-

 !شده مگه؟ یچ-

 یاشحه داره گریه میکنه و شما رو هم به باد فسرطور یه همین-

 .... گرفته

پارسا رو نمیدونم اما چشمای وق زده شینا و دست که محکم به 

 .... کمرم خورد ، بدجور درد گرفته بود

 ! ذارهباشه خودش نم ریخ تمنی ممیخوا ببین

 ؟هستینپارسا خان -

 ....اره...اره-

 .... خب ، خدارو شکر فکر کردم نفرینا اثرکرد-

 رو بدین به شینا ؟ گوشیمیشه -

ازم که دستم رو میکشم و محکم  بگیرهرو  گوشی شینا میخواد

 .. می زنمبه پشت دستش 

 ... می کنمازکنارش بلند میشم و گوشه دیگه اتاق 

 ... نگه یهیچ یعنیکف دستم رو جلوش نگه میدارم که 

 .... جدی میشم

 نهایتیافتاده ب  یاقا پارسا باید بگم شینا با وجود اتفاق-

 ... پریشونه و مصره که این رابطه رو تموم کنه

 ... میرهنمیدونم کجای حرفم بد بود که نعره پارسا هوا 
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رو از گوشم فاصله میدم که شینا هم خودش و به من  گوشی

 .... میاره گوشیسونه وگوشش رو سمت رمی

و تموم شده میبینه ...مگه الکیه ، زنمه چیزغلط کرده که همه -

نگفتم و گذاشتم به  هیچ کرده ....بهش بگو ....زنمه .... بیخود

ونش ....نازشو خریدم و میخرم ، اگرم کاری دخترپای ناز 

دوما دلم خواستش و به پای کاری که  کردم اول زنم بوده ،

خواد بزنه زیرش به خدا کردم مردو مردونه وایسادم ولی اگه ب

م د بودسرمیکنم .... بهش بگو این چند روز اگه فی تال بدتر

جهنمش ....در ضمن  ن شب زندگیش باشه نهبهتریمیخواستم 

بردارم .... فردا هم با خانواده سرش  قرار نیست دست از

معلوم بشه و دقیقا بهش بگو میخوام  سم تا تکلیفمونرخدمت می

 م ....شب خوشررو باهم بگی سیکه عقدو عرو

 ...رو قطع کرد گوشیتق 

 ... کپ کردم

 .... دهنم باز مونده بود ... کم مونده بود منو بزنه

من سر  یکی دیگه عشق و حالش کرده بود ، داد و فریادش

 ... خالی شد

رو تخت سینه شینا میکوبم که حساب خرذوق شده بود و  گوشی

 ... میرفتلبخند از لبش کنار ن
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رو میدادم دستت که باید حال حالها عر  گوشیچاره اگه من بی

 .... دیمیز

قشنگ رفته بود تو فضا ، انگار نه انگار چند دقیقه پیش داشت 

 ! خودش و از گریه میکشت

 .... نیشتو ببند مسواک گرون شد-

 .... ماچم میکنه میبرهمیخنده و  بیشتر

 ... ممنون ...من اگه تو رو نداشتم چیکار میکردم-

 ! ینرحتما گزینه خاله شدن منم در نظر بگی هیچ-

 .... حرف نزن ...به روش میخندی پرو میشه-

 .... ه که هستهمین-

 انینگربلند میشه و میخواد بره اتاقش که برمیگرده طرفم و با

 !: فردا چ بپوشم من ؟ میپرسه

 ... مات نگاش میکنم

 ....نه واقعا از دست رفت و این فقط ظاهر قضیه اس

چنان تو بغلش پریدم که بدبخت از ترس زهره  نرگسبا دیدن 

 ... ترک شد

 ...شدمیسبو

 ... دلم تنگ روزهای مجردیش بود

کدوم روزاش ..حال خوبه  حال چنان میگم روز مجردیش دقیقا
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 !دوروزه ازدواج کرده

 ... دمششرمحکم تو اغوشم ف

نشده امروز دانشگاه داشتم و از شانس خوبم کالس تشکیل 

 ...بود

 .... بزنم نرگسبه سر  که بیکارم چطوره یه االنبه خودم گفتم 

 .... اتفاقات دیشب رو مرور میکردم

تی شم در صوراخر ماهور و تصویب اینکه من دوستبرخورد 

هرچند دل خودمم میخواست  که اصال نظر منو هم نخواست

 !گفتن،نازی گفتنی دخترولی دیگه 

داد نه جواب وپیامکش دادم نه جواب  از دیشب هم بعد پیامی که

 ....زنگاش و

 ... حال بد شینا و گریه هاش هم روانم و هم ریخته بود

 ... زدم تا کمی حال و هواش عوض بشه شوخیاجبارا به در 

بعدکمی دروغ و پیاز داغ کردن زیاد حرفهای دیشبم به پارسا ، 

 .... بدبخت مونده بود چیکارکنه

 ... شدبهتر فت و حال شینا هم خب خدارو شکر نقشم گر

 ... نوبرهواال باورمون نمیشد قبول کنه ...غلط کرده بود ، 

 ... گذشتر خب خداروشکر بخی

 ... برمیدارم بیمیکنه و سی می تعارفمیوه  نرگس
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 بیمثل همیشه عاشق سی-

نزدیک دوماهه ازدواج کردی و من و از  االنمامان نرگس -

 ، نرفت که ده سال دیگه بیای سیمیشنا بچگی

 مثل همیشه سیب ...والمیگین که 

بعد میام سیبم و دندون بزنم که محکم پس گردنم میخوره و دهنم 

 ... تو سیب میرهفرو 

اری مثل ادم باهات حرف میزو ن میشیکه ادم ن سرت خاک تو-

 ... بزنن ، لیاقت نداری...شمری دیگه

 ... دهنم دردگرفته بود

 ! دستشم تلخه ضرب المصب

 ....پس کلم و ماساژ میدم

مظلوم بود !بدبخت سنی یکی تو مظلومی ، یکم امام ح نرگس-

 ...امیریاقای 

 !اصال تو واسه چ پاشدی اومدی اینجا-

 !ناراحت برگردم ؟-

نکرده حال که اومدی یه جور تحملت میکنم ...ذلیل  الزم رنخی-

 .... مرده

 ... زیر خنده می زنمپشت چشمی واسم میادکه 

 ...و همراهیم میکنه میگیرهخودشم خندش 
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رفته حجره و زنگ زدم اومدی ، قرار شد زود خودش امیری -

 ... و برسونه

 !نمیدونستم اینقدر عاشقمه-

موذیانه نگاش میکنم که حرصش گرفته بود ، چقدر این ننه ما 

 ...حسود بود و نمیدونستم

 ! ! شوهرم مهمون نوازهرنخی-

 .... انم ایناوای مام-

باعث این امیری با اقای زندگی شاداب تر شده بود ... نرگس

 ... حال خوبش بود

ه بود ، استحقاق این خوشبخت رو کشید سخت های زیادی

 ... داشت

، هیچوقت به مشکل بر  کننادما اگه خوب همدیگرو درک 

 ... نمیخورند

 .... که سعی میکنه درکش کنهامیری دقیقا مثل اقای 

 .. به غذاش بزنهسری  رفت تا آشپزخانهبه  نرگس

دست پختش معرکه بود ، مخصوصا فسنجوناش که من عاشقش 

 ...بودم اونم با مرغ نه باگوشت

 ... تو خونه بکشم سرکیبلند شدم تا 

 که االندفعه قبل که اومدم نشد به طور کامل فضولی کنم و 
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 ... می ریمموقعیتش جوره ،نهایت استفاده رو 

 .. بزرگ بودخونه 

 ... واسه دونفرم زیاد بود

 ... می کنمبا لبخند مرموزی سمت اتاق خوابها 

 .... خیلی دلم میخواست اتاق خوابشون و ببینم

 ... اومده بود بیرون قیاز چه اتا نرگساون دفعه دیده بودم که 

 ... به طرف همون اتاق رفته و درش و بازکردم

 ... چشام گرد شدن

 ... سفید یاش و بنفش اتاق بزرگ با تم

 .... داشتمنی چه ننه مدر

 امان از این فضای مجازی که کال ننه مارو اپدیت کرده بود

.... 

تخت خواب بزرگ که وسط بود و پرده های حریر سفید 

تاق ی که کف ارسی ..کاناپه سفید یاش و بنفش ...فرش بنفش

 ... بود

 ... خیلی به دلم نشست

ه ک داشتن عجیبیسیاست شوهرداری  نرگسکال مامان رعنا و 

ماهم اینقدر مطیع  وقتها شینا بهم میگفت"شوهرایبعضی 

 !"میشن؟
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 ... تو دستم میلرزه گوشی

 ... بادیدن اسم ماهور نفس تو سینم حبس میشه

 ... از دیروز تا صبح جواب تلفناش و ندادم

 .... اونقدر زنگ خورد تا قطع شد

 ... اس ام اس اومد کنم که صدای بیروننفسم و اومدم 

باز کردم " به جان خودت جواب ندی میام خونه اقای  سریع

 !" تمبرمی بازور امیری 

 ... نفسم حبس شد

 ... علنا تهدیدم کردکه کارساز بود

 !چون بهم ثابت شده بود چه کله شقیه

 ... زنگ خورد و دکمه اتصال رو زدم

 .... صدای خشمگینش تو گوشم نشست

منو نمیدی ؟ شانا رو اعصاب من نرو ، من حال دیگه جواب -

 داغونم ، رو هوام ...میخوام باتو اروم شم

....چرا بعد دانشگاه نیومدی  المصبغ نکن خودت و دری...

 ؟ شرکت

 .. بود جاییمظلوم شدن گزینه به 

 ! تنگ شده بود نرگسخب ...خب دلم واسه -

 ....داده اش به گوشم رسید بیرونصدای نفس 
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 تلفنام ندادی ؟چرا جواب -

 .... من....من....روم نمیشه-

 .... کن ت بیارم ...فقط تماشارت بیارم شانا ....گیرگی یعنی-

 ... انگاری موفق شدم

از این به بعد باید نگاه دقیق به اطرافیانم داشته باشم ، به درد 

 ... میخوره

 ! میام دنبالت ...اماده باش خاله ریزه 3ساعت -

من که تقصیرن کجام خاله ریزس ، خب بعدم قطع کرد ...م

 .... نیست خودش ماشاهلل طول و عرض داره

 ! این جا اومدی فضولی-

بلندی میکشم و دست روی قلبم ن یه نرگسنی هاگباصدای نا

 .... ارم و بر میگردم طرفشمیز

 !زهر ترک شدم خووووو

 !نن ...اهمیزکرک و پرم ریخت که ،اروم صدا  نرگس-

 .... موشکافانه نگاه میکرددست به سینه و 

 !وت بودی! خییه؟پرمن اروم بودم ، شما زیادی تو ه-

 ... دستپاچه میشم و میدونم حرفامو نفهمیده

 ... میاد دنبالم بریم خرید3نه مهسا زنگ زد گفت ساعت -

 .... نمیدونم دروغم چ بود ولی گفتم دیگه
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 .... دار بشهبراز رابطه مون خ کسی نمیخواستم

خورده شد ، حال بماند مامان رعنا زنگ زد و هرچ دلش ناهار 

 ... رفتمخبر خواست نثارم کردکه چرا ب

مرد نازنینیه ، بدبخت میگفت چرا مامان امیری حال خوبه اقای 

 و بابات نیومدن !....اخه دیگه نمیدونه

نمیتونه ن یچحتی  که لنگش هم ییرعنا خانوم چه گودزیال

 !!!!که الکی کچل نشدهکنه ...بابای بیچارم ر تکثی

عقربه ها داشت به سه نزدیک میشد و منم تو فکر این بودم که 

 .... برم

 ... صدای دینگ گوشیم بلند شد

ام اس داد که ساعت سه بشه ، سه و یک دقیقه ،  =بازکردم که 

 .... فرما میشن تشریفاقا 

 ! منو تهدید میکنه ببینه کجا حالش و میگیم

 .... میکردمچینی  زمینهداشتم 

 ! من دیگه کم کم برم ، مهسا میاد دیگه معطل نشه-

 ... همینداز باالرویی اب نرگس

 ... تا حال فکر اون مهسای بدبختکی  تو از-

 ....میکنهامیری روبه اقای 

بدبخت میومد دنبالش یک ساعت ب زبون و نگه میداشت ، -
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 اماده میشد ، غذا هم میخورد ، اون موقع

 میکرد ، اعتراضبدبخت یه  دخترهتا  می بردنیف تشرخانوم 

 .... ببینبازی درمی اورد که بیا و  دیونهیه 

 ... دهنم باز مونده بود

 .... کال هست و نیستم و به فنا داد

نمیشه ...یکم از کارای خودش بگم نکنه زبون به دهن خبر نه

 ... بگیره

راننده تاکسیه ا... مامان نرگس راه دوری نرفتماااااا ، یادتون -

 !!!!!! چیکارش کردددددممممم

شدیم ....راننده اولش  سیسوار تاک نرگسیادم میاد یه روز با 

 باهامون داشت صحبت میکرد و از

هم  نرگسمشکالت و گرفتاری های خودش و جامعه میگفت و 

 همراهیش میکرد و به این صورت درد و دل

 و رفتنصدقه میکردن که یه دفعه رانندهه زد تو فاز قربون 

 نیعصبا چنان قرمز میشه و نرگس.... گفتنجان جان 

راننده .....من که سر  تو زنهو محکم م  میبره باال ، کیفش و

 مات این صحنه بود ....رانندهه وسط

نگاش میکنه  نرگسرو ترمز و هنگ کار  زنهخیابون م 

 هم پیاده میشه، حال هی داد و هوار که نرگس....
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خونه خالی .... همه جمع  ببرهاس میخواد مارو برداره نالایها

 بازی درمیاورد دیونههم  نرگسشده بودن و 

 دوتا چک به پسره زد و پسره کم مونده بود بزنه زیرگریه...

..... 

اخرم معلوم شد اون حرفها رو به زنش میگفته ، اخه طفلک 

 تازه نامزد کرده بود و داشت دل زنش و به

ال تو حلق و بینیش دراوردیم .....وقت که ک دست میاورد

 کوتاه اومد و با نامزد پسره صحبت کرد ، نرگس

 ... کرایه هم نگرفتحتی  شم نگاه نکردسرپسره رفت و پشت 

 ! چقدر دلم به حال پسره سوخت ....گناه داشت

که متوجه منظورم میشه به یکباره دهنش بسته میشه و  نرگس

 .... سکوت میکنه

نوه خودتم ....اگه شما دهن اون بدبخت و بست ، اره دیگه منم 

 !!!! منم بلدم دهن ببندم

 ....متعجب جانب همسرش می چرخهامیری اقای 

 خب ، بقیش؟-

جان جوونن بزار برن بگردن ، بیاد بشینه امیری ول کن توهم -

 ....ور دل من و تو ....برو مادر خوش بگذره

 ... بیچاره دراوردامیری سر  قشنگ حرصش و
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 سمتش نرگسبا خداحافظی میکنم و موقع امیری خداحافظی از 

نفسم  که میگیرهاز پهلوم نی خم میشم که ببوسمش چنان نیشگو

 .... میره

 ... متعجب نگاش میکنم که میخنده

 .... بگیرهالم که دردش اروم می مجای نیشگون و محکم 

سوت قطار چنان قرمز شده بود که از  مثل نرگسقشنگ 

 ، شک ندارم اگرتنها بودیم منو میکشتبیرون زنهگوشاش م 

...!!!! 

********* 

توی ماشینش نشسته بودم و به موزیک ب کالمی که هردفعه 

 ... روی اعصابم بود گوش میدادم

ایندفعه یادم باشه فالشم و بیارم تا هرموقع داخل ماشینش نشستم 

 حداقل به اهنگای خودم گوش بدم

.... 

 چیه تو فکری ؟-

دیگه ای فکر  چیزتو فکر بودم ولی به  یعنی؟! اره !نه!  هان-

 .... میکردم

 !؟!، گفتم چرا تو فکری ؟ می کنیمنم نگفتم به چ فکر -

متوجه منظورش نشدم و همونطور گیج نگاش میکردم که 
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 ....نگاهی به صورتم انداخت و خندید

 !!اخمم توی هم رفت ...صورتم خنده دار بود ایا

 .... شی تکون میده

 نیمیشیبه دل  بیشتر! یه جوراب  زنیخوشم میاد وقت گیج م -

.... 

احت کالمش لبم میگزم و روم و به سمت پنجره صراز 

 .... میچرخونم

که واسه عالم و ادم زبونم درازه ، چرا پیش این اقا منی نمیدونم 

 !!! تیپشت سو تیزبونم کوتاهه و هی سو

 خوش گذشت ؟-

 ! بله-

م که همون میرفتبه شک  میشیبه زیرکه سراینجور اروم و -

 .... سوزوندنه اتیش پاره ای هست که دایم در حال اتیش

 ... چشمام گرد میشن

 !این اقا چه از دیشب فرق کردن 

 .... رویه داده رگویا با قبول کردن نسبتمون ، اقا هم تغیی

 ... جدی نگاهی میکنم

 میشه یه کاری واسم انجام بدین ؟-

 !چ؟-
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 ...ارممیزچه جور بگم ...خجالتم روکنار نمیدونم 

 ....به سمتش میچرخم

 ... دار بشهخبر کسی مونارتباطنمیخوام از -

 .... اخم میکند

 چرا؟-

در موردمون  کسی چون که اگه به توافق نرسیدیم حداقل-

 ... نمیفهمه

 .... نگاه نگرانم و بهش میدوزم

 .... دم عمیق میکشه

 ! نیست ...قبول حرفیوده ایه ، ولی هیببا اینکه خیال -

 ... با قبولش انگار باری از روی دوشم برداشته شد

 ... ش توی صورتم باعث میشه منم نگاهش کنمرنگاه خی

 ... میخنده

 ... امروز زیادی خوش خنده است

 حال که تو خواسته ات و مطرح کردی منم خواسته ای دارم-

... 

 میگیرهرضای خدا موش نباید میدونستم هیچ گربه ای محض 

.... 

 .... منتظر نگاش میکنم
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 که فقط جاییت ببرمروزمون  اولینمیخوام امروز به مناسبت -

 ..... من و تو باشیم

 .... به ذهنم یکباره هجوم اوردن منفیهمه فکرهای 

 ... اب دهنم و به سخت قورت دادم

 .... این اقا یا منو اشتباه گرفته بود یا ذهنش مشکل داشت

 .... دمیزقلبم مثل چ 

 ! کم مونده بود بزنم زیرگریه

 هستنمن که فراموش کردم همه مردها مثل هم سرخاک بر 

.... 

 ..... ترسیده داد زدم

تم ... اتدوسمثل  ..نگه دار ....به خیالت منمنگه دار لعنت ..-

 .... یه هفته بگذره بعد...نگه دار ...نگه دار یاشتمیز

 ....سرش  که بزنم تو اینبارکیفم و بلندکردم

 کنار زد و ماشینو با یک حرکت  داد ماشینبه فرمون چرخشی

 ...دستم رو که اماده زدن بودم رو گرفت

 ! می کنیچته دیوونه ؟ یهو رم -

 .... دم ولی اصال زورم بهش نمیسیدمیزنفس نفس 

 !!!بیخود نبود که بهم میگفت خاله ریزه

ی مکه اینجوری خیت سالببرم...مگه میخوام گیر اروم بدختر -
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 ....گیر ...اروم ب کنی

که خودمم گوشم کر میشه چه برسه ماهوری که  می زنمجیغ 

 ! بیخ گوششم

نی ولم کن ....بزار برم نامرد ....میخواست گولم بزی عوض -

 .... اره ....ولم کن

 .. میده که قبض روح میشمسر  چنان دادی

 !شانا برصدات و ب -

 ... در دم خفه میشم

 .... صورتش زیادی ترسناک شده بود

 ... از ترس زبونم بند رفته بودو به سکسکه افتادم

 .... وحشت زده نگاش میکردم

باری بود که شامل حالم میشد و چقدر  اولیناین حالت صورتش 

 .... بد که کم مونده بود بزنم زیرگریه

 .... چشم میبندد و دوبار باز میکند

ه ک کنینو جوری رفتار کنین عصبیتو هر حالت باید من و-

 نتونیم یه دقیقه مثل ادم رفتار کنیم .... اخه

 داد بزنم سرت بفهم من چ میگم ....چرا روانم و بهم مییزی که

..... 

-
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من.....هیع....من.....هیع......نم...هیع....ی....هیع....خواستم.

 ...........هیع

 ....نیباشه...باشه....نمیخواد حرف بز-

 .... عصبیهم پشیمون بودم ، هم  ... حرف بزنم نمیتونستم

 .. اما هرچ بود اتفاق افتاده بود و قرار نبود کوتاه بیام

 .... سکسکه کردنمم دیگه زیادی روی اعصابم بود

 ماشینچهره برافروخته ماهور رو که میدیدم ، میخواستم از 

 ....نباشم برم که اصال تو دیدش جاییپیاده بشم و 

 ... نبودم که کم بیارم جلوش هرچند حق با او باشهولی ادمی 

؟ اصال  می کنیرفتاری چنین مگه من چه رفتاری کردم که -

درک نمیکنم این همه زود واکنش نشون دادنات که بدجور رو 

 .... روانمه

واست .... هیع..... کارت.... هیع..... دعوت..... هیع.... -

 .....هنفرستا.... هیع.... دم..... هیع.... ک

 .... میرن باال ابروهاش

 .....زنهو دنده رو جا م  میگیرهباحرص نگاهش و 

  ببیننیم وجب قدشه ، سه می زبونشه! تو رو خدا شانس مارو -

 .... که چشام گرد بشن و سکسکه ام بند بره حال نوبت من بود

 !!!!!!یه چ هم بدهکار شدم گویاااااا
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 .... همیندازنیم نگاهی 

دیگه چیه ؟! مثال اومدم روز اولی یکم بریم خوش بگذرونیم ! -

 ...!نه مثل اینکه یه چ هم بدهکار شدم؟-

 ...دختر  نکنیخدا بهم رحم کنه که اخر تو منو دیوونه -

 !میشی، دیوونه ن نکنی رشما منو پی-

 ! زبونشم درازه-

 ... نزدم حرفیدیگه 

نوقت به من چون میخواست دو برابرش و بهم برگردونه ، او

 ! میگفت ؛زبون دراز

 ... ایستاد ماشین

ه نوشته نشد چیزیشاپ بود یا سفره خونه چون  کافینمیدونم 

 .... بود

 .... بود زیباییاما جای 

درب بزرگ چوب ، دورتادورش هم بوته های ریز و درشت 

 .... بود که کنار دیوارکاه گلی روییده بود

 .... محو زییاییش شده بودم

م نظر رفتنارم اومد و دستم روگرفت و بدون در نظرگماهورکن

 ... منو با خودش به داخل برد حرفییا 

 .... ش خوشگلی بودبیرونداخلش از 
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 ... بود زیبایی سنتی باغ

چیق مانندی درست کرده باغ رو ، اتاقک های اال گوشه گوشه

درونش جای  بودن که هرگ میومد برای فرار از شما

 ..... میگرفت

 .... اتاقکی ایستاد و اشاره کردکه اول من برمکنار 

 .... روبه رویش نشسته بودم و همچنان سکوت کرده بودم

 .... نگاه سنگینش و حس میکردم

 ... نظرم سفارش میده رفتنگارسون میاد و بدون در نظرگ

هم واسه سری  برای من و قهوه با تینسکافه و کیک شکال

 .... خودش

 !ت دارم ؟ازکجا میدونست من چ دوس

با تعجب نگاش کردم که ایندفعه اخماش از هم باز میشه و 

 .... میخنده

که با دلم جلو اومدم ، ازت میخوام  نیستم ....حاالای ادم دله -

 .... که کمی با دلم راه بیای

 ...ولی من معذب میشم-

که ذهنت و  چیزیدقیقا میخوام که خجالت و بزاری کنار و هر-

اینکه ازکنارش رد  ! نه پرسمشغول کرد یا سوالی داشت ازم ب

 ... بشی
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 ....! ولی-

ولی نداره شانا ! قرارمون این بود که کم کم پیش بریم که تو -

 که من تو رو از حفظم تیدر صور سیمنو بشنا

 ....شم که میخندهربهت زده خی

 !گرد نکن هیچوقت اینطوری چشمات و-

 !... وا-

 !الوا-

 ... نگاه های گاه و ب گاهش باعث خجالتم میشد

 ... اما اون خونسرد فقط بهم نگاه میکرد

 هم سو استفاده نکردم ... کسی من هیچوقت از-

 .... حس بدی از حرفش بهم دست داد 

 .. اینکه قبل از من کسای زیادی تو زندگیش بودن

 .... بود بیشترتجربه اش از من 

که من توی  تیکنه؟ در صور چیکار دقیقا میدونست چ بگه ؟

 کنم ؟ شروعاین موندم که ازکجا 

 !اصال توی دلش چ میگذره ؟

 !حرف چشماش و بخونم

من نمیدونم چ باید بگم یا چیکارکنم ؟ ولی چون گفت هرسوالی -

 .... بپرسمرو داشتم 
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 ...م و کج میکنمسر

 ... مات من بود

 نه میدونم نه بلدم ؟ هیچدقیقا من باید چیکارکنم وقت -

 ... است خیره تیلحظا

ه ک ییشانا من متاسفم! واقعا متاسفم ! من برات کمم ، واسه تو-

 بمونیجور همینهمیشه  زیادی پاک و بکری .... ولی قول بده

.... 

 .... ازیر میشه که لبخند به لبم میارهسرحس خوب به دلم 

 ... نداشتم گفتنبرای  فیحر

منو  میتونیجام بدی به مرور زمان خودت کاری ان نیست الزم-

 ونی بفهمی و حرف دلم و از تو چشام بخو

 .... گمی از چشمات برنردسراینکه بهت قول میدم این 

 ... دلم بازیش گرفته بود

 شدناش دست من نبود ، پایینو  باال

رفته ، ولی بدجور داشت کی  نمیدونم این ب جنبه بودناش به

 .... رسوام میکرد

 ... های ماهورو برق چشماش و دوست داشتمخنده 

نمیتونستم حرف نگاهش و بخونم ولی حسم بهشون خیلی خیلی 

 ... خوب بود
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روز خوب بود ...حرفهاش ، نگاهاش کاری کردن که دلم 

 .... هنگام جدا شدن ازش بازم هواب شده بود

 (ماهور)

ه بچه ای کدختر میکنم که چطور افتادم دنبال یه  حیرتازخودم 

 ....زنهمدام ساز مخالف م 

 !عاشقش شدم ؟ یعنی

 خودش و نشون داده االننمیدونم شایدم این حس از قبل بوده و 

! 

فرارکردناش واسم جالب بود ..... اینکه نمیخواست و به اجبارم 

 ... باهام راه میومد

 !هست که انگار بخوام مالکش باشم ؟حسی اخه چه 

م میکنه که هرکس دیگه ای بود قطعا گردنش و عصبیچنان 

 و دیده هامه فراتر از همه تصوراتدختر میشکوندم ولی این 

 ... د و همه رو ازش دور میکنممیزکه ازش حرف هایی ترس 

 ... کنهزندگی نتونه بدون من حتی  کاری میکنم که

که اونقدر از این احساسات منی حریص بودنمم باورم نمیشه! 

دختر نشم ،این  سیاحساارتباط ی میکردم تا وارد مزخرف دور

 .... بد معادلتم را بهم زده

********* 
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 ... بادیدن ساعت به تندی از تخت خواب بلند میشم

ه که میش دختر همیننتیجه فکر کردن و نخوابیدن دیشب به اون 

 .... بمونیاز جلسه ات جا 

اماده میشم که گوشیم زنگ میخوره ...با دیدن  سرعتبا اخرین 

 .... جواب میدم سریعاسم پارسا 

؟ این منصوری مخ منو خورد از بس که  جاییهیچ معلومه ک-

 ! و من پیچوندم جاییک پرسید

 نمسورو گرم کن من تا نیم ساعت دیگه خودم و میسرش  ببین-

.... 

ین ترافیک شون و گرم میکنه ،ماهور تو اسرفعال شانا داره -

 !مگه میشه ؟

یه کاریش میکنم! پارسا این قرار داد واسم خیلی مهمه ! اینده -

 ! کنم ینمم و میتونم تضشرکت

 ...میکنهخداحافظی باشه ای میگه و 

 ! فقط امیدارم بتونم خودم و به موقع برسونم

 .... دم تا زودتر برسممیزو از فرغ ها میانی  سرعتبا آخرین 

که نرسیده به اتاق  می کنمکه میسم ...سمت اتاقم  شرکتبه 

 توجهم رو جلب میکنه صداییبادیدن در باز و

که گفتم رو انجام بدین نه تنها  کارایین یبه نظر من اگه بتون-
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 ... باشیددر اوج  میتونینبلکه همیشه  االن

که مدنظرتونه رو  زیباییبرند ما میتونه اون کیفیت و ظاهر 

 که من میتونم بکنمتن ه و تضمیبهتون ارجاع بد

 تون میشه دقیقا دو برابر اونیصباینه که سودی که از این کار ن

 کشورای همسایه ه که شما بخواین باچیزی

ها ....درکنار همه این بشینمثل ترکیه یا تاجیکستان وارد معامله 

ایجاد حتی  خودمون تو جیب کارمندای میرهعوضش پولش 

 دست چیباشه ....دیگه ریش و قی باال اشتغال اگه درحد تعداد

 ..... خودتون

رو داشته  ییخانوم جوان ! واقعا اگر این تواناخوبیه فکر -

 !ما خیلی مهمه عالی میشه ولو اینکه سود در اینجا برای باشید

.... شانا هم بلد بود از این  میرن باال ابروهام خود به خود

 !حرفها بزنه

شم که با صدای قدمام نگاهاشون دیگه معطل نمیکنم و وارد می

 .... به سمتم برمیگردن

 .... رفتنو شکل اخمام توی هم سر با دیدن شانا با اون 

 ... لباس فرمش رو نپوشیده بود

با شلوار کوتاه مشکی و کفشهای پاشنه بلند و شال مشکی  مانتو

 .....ییطال
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 ... خون خونمو میخورد

 ... کردن یبشبلند شده و پیش پام ایستاده خوش و 

 .... منصوری با خرسندی خنده ای میکنه

جوانتون به  نشیعزیز باید به این م نیجناب مهندس تهرا-

 کردن که جاییخودتون ببالید و جوری من و م

 .... مایلم با شما قرارداد ببندم

 .... همینداز پایینسری  شانا میخنده و خجالت زده

 ... شینممیرنم میزخیلی جدی تشکر میکنم و پشت 

با ریز جزییات ذکر  چیزجناب منصوری توی پرونده همه -

 میتونینرنگ و جنس پارچه ها ،شما حتی  شده

 .... کنینبعد مارو خی کنین سیبرر

 رو به شانا بعد به من میکنه میزا نسیمنصوری با نگاهی تح

.... 

میخوام ریسک کنم و با گفته های این خانوم که قبل از شما -

 .... معامله بشم ذکر شد وارد

 ... معامله انجام میشه

خنده های شانا ، صدای ظریفش داشت منو به مرز جنون 

 .... میکشوند

 .... نزنم حرفیکردم تا  کنترلخیلی خودم و
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ش شانا میخواست بره منصوری و اون همکار رفتنبه محض 

 از ترس توی جاش پرید که چنان درو به هم کوبیدم که بیرون

 .... شده سمتم نگاه میکنهبا چشمای گرد 

امروز با اون ارایش زیادی خوشکل شده بود اما این خوشکلی 

 !امثال اون  رو فقط مختص خودم میخواستم نه واسه

سمتش قدم برمیدارم که با ترش پنهان نگاهم میکنه ولی از 

 .... جاش تکون نمیخوره

 ! خانوم جوان گفتینخوب گل می-

 .... همتوجه کنایه ام میشه و میخند

 ... ت کردمشرکتهرکاری که کردم به نفع شما و -

ولی  نینکرفت شدی ، پتانسیل این و داری که پیواقعا متحیم کر-

و بیای پیش نی  ک دوست ندارم تا این حد شیک و خوشکل

 چندتا مرد ...

 ....!وا-

 !شانا بهت گفته بودم اینقدر جلب توجه نکن-

 ....نزدیک میشهبهم زدنی میشه در چشم بهم نی عصبا

 ... با اون کفشای پاشنه دار به زور تا شونم رسیده بود

 ! کنینتت و خرج خواهرات رغی بهترهمنم گفته بودم -

 .... دست به کمر نگاش میکنم
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یم و دعواکنیم و پرمنو تو بایدهمیشه مثل دوتا جونور به هم ب-

 .... نتونیم مثل ادم باهم حرف بزنیم

 ... ازم دور میشه

 ... روی اعصابم بود میرهکفشاش که با ناز راه  صدای

 ....با روش و سمتم میکنه

من هرجور دلم بخواد میگردم و به هیچ احدی تهرانی اقای -

 مربوط نیست ولی اینکه خودت هم

من اینجوری هستم در ضمن من مسئول ذهن مسموم  یمیدونست

 ! منیست مدیگران ه

 ....به سمتش قدم بر میدارم 

 ... میشن خیرهنگاه ناباورش بهم 

 .... چشمای قهوه ای درشتش برام زیادی جذابن

 .... دیگه ای هست چیزبرایم دختر اصال این 

 ! کشتنم رو داره ب شک قصددختر این 

 ... نگاه کوتاهی به چشماش کردم که ب قراریش رو حس کردم

 ....... اب دهنش و قورت داد

 .... برق گرفته ها عقب پرید عینبا تقه ای که به در خورد 

با  که پشت در بود میکنماونی ازم فاصله میگره که لعنت نثار 

 .... دیدن پارسا دلم میخواست کله اش رو بکنم
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 ... میدم بیرونحرصم و 

 .... پارسا متعجب نگام میکنه

 !چته پسر ؟-

 ؟جاییهیچ معلومه ک-

زده  قرارداد که امضا شد دیگه حرصت واسه چیه ؟شینا زنگ-

 !بود ، رفتم جواب بدم

م که صدای پاشنه های کفش شانا توجهم و میندازنگاه تندی 

 .... جلب میکنه

و دقیقا پشت به پارسا و روبه  میرهو با سمت در  زنهلبخندی م 

 دلم به تب زنهکه م ینی رشی و با لبخند زنهروی من چشمکی م 

 ...همیندازو تاب 

 ! جناب رییس کنینصدام تن بامن کاری داشت-

 .... زنهخندی م نیش مپارسا ه

دمت گرم خواهرزن جان الحق که باید بگم دست مریزاد ، اگه -

 !نمیدونستم باید چیکارکنم ؟ نبودی من با این همه سال سابقه

 همین،  کنینممنون شوهرخواهرجان شما نمیخواد دمم وگرم -

 !لطفه ینبزرگترخودش  یکه خواهرم و دریاب

 !خواهرتم هستممن نوکر -

 ....شانا براق میشه
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 !شکپیش یشما حرصش نده نوکر-

 ....کننتا صبح کل کل  خواستناگه جلوشون و نمیگرفتم می

مهمی خبر و اگر کنینخانوم محمدی ایمیل های من و چک -

 .... ذکر شده حتما اطالع بدین

 !چشم رییس-

 .... میرهباغیض میگه و 

شد و چقدر دوست داشتم ونم و حالی که ازم گرفته می ممن 

 ...... توش یک نفر خالیش کنم

 (شانا)

 .... پسره پرو نمیگه ادم خجالت میکشه اینجور نگاه میکنه

 !حال نه اینکه توهم بدت میاد

 !ربطی نداره کسی اصال بخوامم به

 !مثل اینکه منم از خودتمااااا

ی منم با خودم معضلی شده که رراست میگه طفلک خود درگی

 !چیکارش کنم ؟ نمیدونم

 !گردو میشکوند ، خوشحال بود دیگه پارسا داشت با دمش 

 ...گوشیم زنگ میخوره . وصل میکنم

 سالم شانا خوب؟ پارسا کجاست؟ چیکار میکنه؟-

من جای پارسا باشم یه دقیقش هم تحملت نمیکردم ! تو اگه -
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 باید باشیشوورت داشته خبر میخواست

رفت.... خو بدبخت دنبال ، کال زیرنظرش میگ شرکتمیومدی 

 یهگیر یه لقمه نونه و از صبح تا حال هم 

نفهمی افتادیم و اینقدر ور ور کردم که تو دیگه نرو رو 

 .... اعصابم

م واجبه! احترامایش ...بیشعور...ناسالمت خواهر بزرگتم ، -

 .... می زنمبه خودش زنگ  می کنماصال 

دی نه میز. از اولشم باید به اون زنگ  می کنیخوب کاری -

 .... ت کم ابج جانشرمن ... 

 ... رو قطع میکنم که صداش نره رو اعصابم گوشی بعدم تند

 سیامروز قرار بود پارسا با خانوادش بیان تا قرار عقد و عرو

 ... رو بزارن

ترسم اینه که این اتفاق باعث شده باشه نفر سومی هم اضافه شه 

 کنن شروع رو مشترکزندگی اهم که یکدفعه ب

**** 

 ... پارسا زودتر رفت تا به کاراش برسه

ماهورم خدا روشکر کاری باهام نداشت و هرموقع هم دیدمش 

 ... اخمای درهمش شامل حالم میشد

؟! مگه  کننا چطوری باهم مراوده میما اخرش نفهمیدم دوست
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اون وقت چرا مال ما لنگه  بیرونقلب بزنه  نباید از چشماشون

 !پرت میکنه؟ ییدمپا

 .... که کارم نداشته خدا رو شکر همینبیخیال! 

و بعدم هدایتش  میگیرهداداش جانش رو  سراغمهتاب میاد و 

 ... میکنم داخل

مندا با بقیه کارهایی مه . باید یه فرق که رییس دوست اونجاییاز 

 داشته باشم و حوصله ای که به

میکنم بازی  شروعرفته ....گوشیم و برمیدارم سر  شدت به

 .... کردن

 ... میرهمیکنه و خداحافظی میاد و  بیرونمهتاب 

 ... میرنبقیه پرسنلم کم کم 

م ماهور جان صدام کشید نگاه ساعت میکنم که هرچه انتظار

 .... دارن تشریفنکردن ....انگاری قهر 

با ماهور ظی خداحافکردم و میخواستم بدون خداحافظی با همه 

 ... زنگ میخوره میزبرم که تلفن روی 

 ... جواب میدم که بدون کالم دیگه با حرص میگه ، بیا اتاقم

 .... میکشم پوفی

 ... وارد اتاق میشم

مثل همیشه به سمت پنجره چرخیده و پشت به من ایستاده و 
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 ... انجا رو تماشا میکنه

های پهنش و  از پشت که نگاش میکنم با دیدن استایل و شانه

 ... قامت بلندش دلم یه جوری میشه

انگارکه بخوام این مرد چشماش ب منه گوشه چشمی براش 

 .... بیام

 ؟ینگویا با بنده کار داشت نیجناب تهرا-

 .. مرجواب نمیگی

 !کار مهمی ندارین ، پس خدانگهدار گویا-

کیفم و برمیدارم و برمیگردم ، برم که صدای خستش و 

 ... میشنوم

 ... اناش-

 ... برمیگرم طرفش

موهاش روی پیشونیش بودن ... صورت خستش دلم و به درد 

 .. اورد

 ... ناخوداگاه جلو رفتم و درست روبه روش ایستادم

 ... فاصله کم بود

 تفاوت قدمان هم با وجود کفشای پاشنه بلند من بازهم زیاد بود

... 

 ... داشتنچشماش شور 
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!  نینکاز این داغونم  بیشترشانا اینقدر اذیتم نکن ! نخواه که -

 شرایطکه میتونه تو این  سیک تنها االن

!  می کنیغ که داری این ارامش و ازم دری ییارومم کنه تو

 !چرا نمیذاری کاری کنم که بهمون خوش بگذره؟

 ..... دادنای الکیتگیر چون خودت با -

الکی ! وای که دوست گیر میگی ت من رکردار تو به غیال-

فقط واسه منه شانا  لیاتگداشتم گردنش و بشکنم ....خوش

 .... ...فقط من...این و هرروز و هر ثانیه باخودت تکرارکن

 .... بودیم شرکتهمه رفته بودن ، فقط ما توی 

 ... که بافاصله گرفتنش انگار فهمید معذب میشم

 ... فراتر نرم معذب نباش از این به بعد قول میدم تا حدی-

 ... حال شدنش دست به کمر میشمسربرای عوض کردن جو و 

 نه تو رو خدا....-

 .... هم تکون میدهسری  میخنده و

 ...همیندازخنده اش دلم رو به تب و تاب 

ی را رنگزحمت اوردنمم به گردن خودش افتاده بود . لبخندکم

 ... مدروی لبم می ا

شد ....لبخندش به  خاصیرفت و دلم یه جور  باال ان قلبمضرب

بود طوری که کودکم رخت  یینشست ، برق چشماش تماشا دلم
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د و دور میزبردهن  ان دستشک خپوست تن زده بود و هوهوسر

اتش میچرخید و از خوشحالی بی بی میکرد و نیش شل شدش 

 !!نبودن هم قابل جمع شدن

و امدم با خودش میخواست صبح هم به دنبالم بیاد وکال رفت 

 با دور شدن مسافتش....انگارحتی  باشه

 !!!! حال میداد ییاستخدام کردم ....خدا صیکه راننده شخ

ن هستم و پامرویی پدختر ولی چون خجالت میکشیدم یا نگه چه 

اگر بیاد دیگه پا داخل  تهدیدم کردمحتی  تو راهه ،مانع شدم و

بدش میومد راننده کی  ارم که قبول کرد ...وگرنهمیزن شرکت

 !!!!! بیارنش داشته باشه که بینش و

******* 

 ... وارد میکرد استرسداشت به من و مامان هم  استرسشینا 

نزدیک به بیست و هفت بار پرسیده بود چطور شدم ؟ لباسم 

 چروک نیست ؟ خوب نیست ؟ اینجاش کجه ؟ شالم

تا اخر حرص مامان رعنا رو دراورد و طی یک حرکت 

 بار دمپاییش و دراورد و نشون اولینت برای ارتیس

 !!!!! ی کرد بعدم پرتاب سه امتیازیرگی

 ...یشم قویه !، درست خورد وسط پیشونیشرجونم چه نشونه گی

کردی .... مامان چ بپوشم ؟  دیونهاز صبح تا حال دهنم منو -
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 میز؟ مامان اینجا ت نیستن مامان چیکارکنم ؟ مامان اینا خوب

مگه قراره چ دختر نیست ؟ مامان ..... اخه مامان و مرض، 

سر  امروز ... یه می کنیخون به جگر من  بشه که اینقدر

شدی ؟! گیر نن که قرار مدار بزارن تو چرا اینقدر جومیز

 دخترماینقدر بهش سخت گرفتیم ، میخواد فرارکنه !  انگار

 ! اینقدر هول!! نوبره

نده دوتا پرتاب سه امتیازیش هم دم زیر خمیزاگه بلند  یعنی

 .... ب من میشدیصن

ننه تحول یافتمون هم همراه شوی بزرگوارشون اومده بودن که 

زن و شوهرای  عین خانومانه کنار شوورشون نشسته بودن

 ....جوون متمدن

 .. مشغول خوردن چای بودم که صدای پیام گوشیم بلند شد

نده دیدن نام ارسال کن پیام داده که باکی  ش رفتم ببینمسراغبه 

 ...پاهام شل شد

 !ماهور پیام فرستاده بود اونم چ؟

 جیه مختصریستزندگی """

 مثل یك فنجان چای

 وكنارش عشق است

 مثل یک حبه قند
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 را با عشقزندگی 

 …نوش جان باید كرد

 """سهراب_سپهری

که تا به حال چاب با ان طعم فوق  چای به قدری به تنم چسبید

 ... بودم العاده نخورده

 .... چشم میبندم که تصویر امروزش پشت چشمانم میاد

لبخندش ، چشماش ، قدو هیکل تنومندش ..... همه و همه دل 

 .... می برد، بد هم می برد

که دچارش شده  نفس عمیق میکشم و نمیدونم این چه دردی بود

 .... بودم

 ... کالفه بودم

 !!!!! گم کرده بودم چیزیانگار 

دادنای مامان رعنا ایندفعه دامن منوگرفت .... به طوریکه گیر 

 و منوکه با آشپزخانهوقت اومده داخل 

خوندن شعری که ماهور فرستاده بود، رفته بودم فضا ....با 

 کهمیزروی  زنهتعجب نگام میکنه و محکم م 

 .... میرهو فنا  زمینیزه روی رچای عشق از دستم ول میشه می

 .... مچاله شده با بغض نگاه میکنه ناراحت میشم و دلمم

 که ه ، چای و اینامیرفتمامان  عصبانیاما وقت نگام به نگاه 
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 .... میرهبه اسم ماهور از خاطرم  صیهیچ، شخ

 .... مامان با عصبانیت نگام میکنه

دارم که دلم خوشه هوای مادرشون و دارن ، ولی دختر دوتا -

 ! منینذاب عشتر مایه نگو بی

ناراحت شینا رو داره ، اینکه با رفتنش تنها میشیم و میدونستم 

 ... علتشه برگذاری مهمونیش هم مزید بر استرس

 .... چون مامان ب نهایت روی مهمونیاش حساس بود

 .... کرده بود به من حال هم که بند

 .... طرفش می کنممظلوم میشم و بلند میشم ،

اینقدر حرص نخور قربونت برم ! مگه چیه که خودت و اذیت -

 ؟ می کنی

 .... زیرگریه که با تعجب نگاش میکنم زنهیه دفعه توی بغلم م 

،، مگه کم  ذارهداره عروس میشه و ما رو تنها م  دخترم-

تقدیم یکی  ای دسته گلم ودخترحرص خوردم واستون که حال 

 .... دیگه کنم

 ش شده بوددختره بود دل کوچیکش تنگ نشد هیچمامانم هنوز 

.... 

 .... اخ که چقدر تپلی من ناراحت بود

 ...پشتش و نوازش میکنم
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 می کنیقربونت برم ، مگه قراره برن شهر دیگه که گریه -

خودمونن.....اونوقته که اینقدر  همش پیش کنن....اینا عقدم 

 ندر و روشون ببندی که دیگه نیا بشیبرن و بیان که کالفه 

!!!! 

 ....دیگه ای میگه چیزمیخنده ولی غم توی چشماش 

 .... زنهم تلخی لبخند 

 هی مادر ....حال خودت انشاهللا بچه دار شدی میفهمی -

وقتا تندی بعضی ...کار نداشته باش  منینشما دوتا جون ....

 !ینمیکنم ولی اخرش شماها نفس من و باباتون

اشکی تو چشمام اونقدر قشنگ میگه که بغض میکنم و نم 

 .... میشینه

 ! مادره دیگه ، زیادی دوست داشتنیه

 ! خدا همه مادرا رو واسه بچه هاشون حفظ کنه

هم سی پارسا با خانوادش میان و تمامی قرار مدارهای عرو

 از یک ماه دیگه شینا از ماتر گذاشته میشه وکم

 ....میکنه شروعش رو مشترکزندگی جدا میشه و 

 ... من و ماهور میگذشت ارتباطدو هفته ای از 

این مدت تونسته بودم با خودم کنار بیامو بفهمم تا یه حدی ازش 

 خوشم میاد ولی اون ترس مانع میشه
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رو تجربه میکنم که برای هایی اما باوجود ان ترسها هم باز حس

 ... دمیرفتبار است که اتفاق  اولین

 ... برداشتنخ مهسا و شینا تنها افرادی بودندکه از رابطه ما

شیناکه گرم پارسا بود و فکر تدارکات عروسیشون ... مهسا هم 

 د و یه دفعه غیبمیزبد این روزا گیج 

 ... از کارش دربیارمسرکه بعد باید  میشد

کار خیلی جدی برخورد میکرد انگار نه انگار که سر  ماهور

 نبودم که به کسی دوستم داشت ولی منم

 .... حرفاش گوش بدم

جدیدی که اعمال کرده بود ، منو برده بود پیش  طی حرکت

 ... خودش

 ... دیگه کنار اتاق خودش گذاشته بود میزیه 

جدیدی برای جواب دادن تلفن ها و تایپ کردن و کارای یمنش و

 میدادم ، استخدام کرده بود پیش پا افتاده دیگه ای که قبال انجام

د چم و خم نمیفهمیدم قصدش چیه ولی انگار حس میکردم میخوا

 واالو س رفتنحال تست گ کارهاش و بهم یاد بده ، چون دائم در

که در اخر خودش هایی سید و جواب پری مداومی که ازم میها

 میگفت ، همه

برای کارهای تجاری و معامله ها بود ... اما هرچ که بود منو 
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 واداشته بود تا تمام داشته و نداشته هام و

 .... روی کار بزارم

که داده بود بخونم اونقدر زیاد بود که دیگه هایی نده حجم پرو

 ... ذهن خستم یاری نمیکرد

 ... با خوندنشون حس افسردگ بهم دست داده بود

هیچ وقت از درس خوندن زیاد خوشم نمیومد ولی تاکیدی که 

 ... بود ماهور کرده بود بدجور دست و پام و بسته

 ! المصبجذبه که نبود 

 ... بازی میکردم گوشیبودم و با روی کاناپه خوابیده

 ... دقیقا جای حساسش بودکه در باز شد و ماهور داخل شد

 توی هم رفت بیشتربا دیدن من با اون وضع روی مبل اخماش 

... 

 ... بلند شدم و زیر نگاه سنگینش نشستم

 ... تقه ای به در میخوره و باز میشه

 میره باال ماهور اما قبل از اینکه اون ادم بیاد داخل صدای بلند

.... 

 !هیچ کس داخل نمیشه-

 ... صدای بلندش لرزه ای به تنم انداخت

 بودکی  صدای بسته شدن در بعد چند لحظه ای امد و نفهمیدم
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... 

 ... به سمت در اتاق رفت و قفل کرد و برگشت پیشم

 ....!چرا در و قفل کرد ؟

 ... میکردسنگینی نگاه خشنش هنوز روم 

م که فتمیرولی من با اینکه ترسیده بودم ولی داشتم با گوشیم ور 

 ... ترسیدمنگه 

 !کنارم میشینه 

 ... و گوشه کاناپه پرت میکنه میگیرهگوشیم و از دستم 

 .... متعجب برمیگردم و نگاش میکنم

باید اینطوری لم بدی و  کننکه همه ادمی رفت و امد می جایی-

 !بشیگ میخوای بزرکی  ؟! کنینبازی 

 ... بود عصبانیخیلی 

 .. دیگه میدونستم اگر منم بخوام زبون درازی کنم بدتر میشه

 ! حتم دارم جلسه اش اون طوری که میخواست پیش نرفته

 ... بازم سیاست به خرج میدم

 ... خجالتم کمی شده بود

 ... سعی کردم صدام و نازکیکنم و عشوه ای به خرج بدم

هست دنبال یه  عصبانیلم دادن من اینجا همیشگیه اقا! شما -

، اونوقت دیواریکوتاهی از من پیدا  کنینخالی سرش  نفری که
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 !نکردی ؟

 ... چشماش ستاره بارون میشن

نگاهش و به چشمام  و میگیرهنگاهش کل صورتم و زیر نظر 

 ... میده

 ... میدونستم از نرسیدن پارچه ها به موقع ،عصبانیه

ی نکه بتو همینو موقعیت بد اقتصادی  االنی کار و بازار تو

 .... بود واقعاکار ب نهایت مشکلی باشیهنوز در اوج 

مرتیکه نفهم بهش میگم چرا جنس رو تحویل نمیدی ، میگه -

 گرون شده ... اخه احمق من قبل ازگرونیا

 قصیرتباهات قرار داد بستم ، اون نفهمی و کارنابلدیت که دیگه 

 کاری کنه من نیست ...هرچند اگرم بخواد

بیارم که تا چند سال اب خنک بخوره سرش  به بالیی، 

 ... میخوابم که اب زیرم بره جایی...فکرکرده من 

 ....خشم از صورتش میبارید

 ... حدسم درست بود

دلم میخواست کاری  االنعصبانیتش از جای دیگه ای بود و 

 .. کنم تا ارامش کنم

 ... میگیرهباز میکنه و نگاهش منو چشماش رو 

به طوریکه تا عمق وجودم  زنهبا چشماش توی چشمام زل م 
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 ... میسوزونه رو

هم با نی من و به اوج خشم برسو میتونیاخه چ داری که هم -

 ! کنیناون چشمات ارومم 

حس ناشناخته ای به وجودم تزریق میشه که دقیقا نمیدونم از 

 ... برده بود به اوج رچه که بود منوخجالت بود یا لذت ، اما ه

 ... خودش میکرد رماهور داشت ذره ذره منو اسی

مست سرنمیدونستم این خوبه یا بد ولی عجیب از این حس 

 .... میشدم

از من ر ، اگه یکی غیدختر  می کنیشانا داری من و دیوونه -

 !داخل اتاق میشد و تو رو با این وضع میدید ..اخ

ت من ....اینجا راری روی غیمیزچرا دست  المصباخه ....

کنه ولی  امد  میتونه تو این اتاق رفت و سیمحیط کاره ، هرک

 ! کنینتو حق نداری این همه خودخواهانه رفتار

رفته نگاهش میکنم ....خوبه نمردیم و رفتار  باال با ابروهای

 !شدم خود خواهانه هم دیدیم و مقصرم شناخته

ماهور جان من شاید یکم ازاد باشم اما هیچ وقت پا کج نذاشتم -

 .... میدونی هرکسیاز بهتر اینو خودت 

 ! نبودی خاله ریزه اینجاتو  االناخه اگه کج گذاشته بودی که -

 ... میکنم حیرت
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 ! ی ،اعتماد به نفست ستودنیهبرنه اینکه شما پسر پیغم-

ه که تو اینجا نشست و داری االنهیش!....گذشته گذشته...مهم -

اونقدر خاطرت و میخوام  ی و منممیندازتیکه تهرانی به ماهور 

 ...سالمه االنکه گردنت 

 .... دست به کمر میشم

 !جرات داره ؟کی  گردنم و بزن بشکون ببینم نه بابا بیا-

 ... نیست متب و تاب قلبم دست خود

ی من گلب سنماهور یکه تاز این میدان جوری مانور میده که ق

میکنه که روز به  و نرم کرده و نم نمک داره حفره ای ایجاد

 ! روز عمیق تر میشه

 !طور بکر بمون اونم فقط واسه منهمینشانا همیشه باش ، -

رفته بود ...گرمای تنم شدت گرفته بود  باال خونمن یادرنال

 .... ....قلبم محکم به دیواره سینم میکوبید

از  ترسیدممی بد داشت مرا از پا در میاورد و تهرانی ماهور 

تنهام بزاره و  ان روزی که من و اونقدر معتاد خودش کنه و

 .... بره

 ! محو چشمای خمارش شدم ....زیادی جذاب بود و مردونه

 ... به پاکرد عجیبیدلم شور 

 ... خندید
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 .... خنده اش دوباره دلم رو زیرو روکرد

 .... ازیر شدنسراشک از چشمام  نمیدونستم چم شده بود ...

 !اگه یه روزی تنهام بزاره چ میشه ؟

نمیخواستم ضعیف نشون بدم اما دست خودم نبود ، هجوم 

 احساسات مختلف بهم باعث شده بود

 .... گریه کنم

 ... هق هق ریزی کردم که ماهور متوجه شد

 ... نگاهم کرد

 ... با چشمای اشکیم زل زدم بهش

 ! رزیدخندید و باز دلم ل

 ... می برد.انگارکه از اشکهای من لذت  داشتنچشماش برق 

 .... بغض کردم

 !من خوشحالی؟ ریختنتو از اشک -

 .... اول متعجب نگاه میکنه بعد میخنده

 ....دلخور ا زهرماری نثارش میکنم 

 .... زنهگوشم پچ م در 

 .... ! خوشحالیهز نده من از تمسخر نیست و برعکس اخ-

اد که از تض هستن لذت اینکه اینقدر احساسات پاکخوشحالی و 

 ! می کنیداری گریه  هستنچ  میدونیکه ن تیاین احساسا
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ناباور جدا میشم ...این مرد تمامی احساسات من و از بر هست 

باشه که تجربه اش  میتونه یه هفت خطتهرانی ...قطعا ماهور 

احساساتم ه که همزمان میتونه من و بیشتراونقدر از من نابلد 

 ! کنه ینرو پیش بی

 ... کرده بودر حرکات و رفتار مهسا تغیی

سر  کامل به عیاطال یهست که من در بخبری حسم میگفت 

 ! می ریم

کالس نشسته بودیم که به محض اومدن شهراد ، همه بلند سر

 .. شاحترامن به دش

 ... شهراد نگاه مستقیمش سمت من و مهسا بود

 محکم سینش ...انگارککشید خجالتبادیدن نیش باز مهسا و 

ی این وسط ارتباط پس کله ام زده باشه....حس کردم شاید

 !باشه؟

به این مهمی رو بهم نگفته باشه دیگه خودش  چیزو اگر مهسا 

 !!!میدونه و من

کرده بود درس دادن ولی من نمیدونم چرا فکرم  شروعشهراد 

 !ه میشهکشید هی سمت ماهور

دارم  یعنیبره .... باال ان قلبممضربه فکرکردن بهش باعث میش

 !عاشق میشم؟
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، اخه تجربه اش از  بپرسمسیمین یادم باشه اخر کالس برم از 

 !هبیشترمن که نه کل بچه های کالسم 

ت کوچکی به بچه ها داده استراحدرس دادن تموم شد و استاد 

 . بود

 یه طوری کسی بچه ها دنبال کار خودشون بودن و هر

ش پی یزت میکردکه مهسا کتابش و برداشت و و در خستگیش

 ... شهراد رفت

 ... بلند شدم و رفتمسرش  پشت

 ... گرفتم قیافش اویزون شده بود ، انگار بد حالش و

 ... می زنمنیشخندی 

 ؟برچه خ نرگسشهراد جون از ننه ما ...نه، ببخشید از -

 ... هم تکون میدهسری  میخنده و

 !سوننرخوبن سالم می-

 !بزرگ خوبن؟امیری اقای -

 ! م که قصد جونم و کردهمیندازازگوشه چشمم نگاهی به مهسا 

 ! پدربزرگمم خوبن-

 !خب همه خانواده خوبن؟-

 .. سوننرهمه خوبن و سالم می-

 .. به سمتم برمیگرده عصبانیمهسا 
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 ... هات تموم شده بزار منم کارم و بکنم پرسی اگه احوال-

 ! کن پرسی احوال وا ...مگه جلوت وگرفتم تو هم-

 جاش میشینهسر میره حرفینگام میکنه و بدون هیچ خشمگین 

 ... توجهی به حرف شهرادم نمیکنهحتی 

 ! اذیتش نکن شانا خانوم-

 ... متعجب برمیگردم طرفش

 !نه؟-

 ... بشینم سرجامباز هم میخنده و اشاره میکنه که برم 

ه میشه و ب جانم بلندشده که بیاد ولی شهراد زودتر مانعسیمین 

 ... میکنه بهونه ادامه درس دادن از امدن منصرفش

بقیه درس هم داده میشه و شهراد با خسته نباشیدی کالس رو 

 .... ترک میکنه

 ...مهسا چنان اخم کرده و طلبکاره

 شده که اینقدر طلبکاری؟ یچ حاال-

 ! برمیگرده طرفم ...زیادی عصبانیه

دنبالم پاشدی اومدی بعدم چرا وقت من رفتم پیش شهراد تو هم -

 ... بزنم حرفیمن  یاونقدر حرف زدی و نذاشت

 ... چشم باریک میکنم

ا شهراد داشت که من نباید اونوقت شما چه کار مهمی ب-
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 !؟میومدم

میکنه و اخمش باز  نییه دفعه از اون حالت تهاجمی ،عقب نشی

 ! میکنه میشه و یه خنده احمقانه ای هم واسم

 اعترافمن که میدونم تو فکر دوستم چ میگذره ، فقط میخوام 

 ! کنه نه اینکه هنوز طلبکار باشه

هنوز منو نشناخته !تا به غلط کردن نندازمش که چرا از حسش 

 !نگفته ، ولش نمیکنم

 ! درش بودواال هان؟! اخه عزیزم کار مهم من چیه خب؟ یه س-

 ... میرهدر  سریعبعدم مشغول جمع کردن وسایلش میشه و 

 ! اره فرار کن ولی من ادمت میکنم

 ... توی حیاط جلو راهش و سد میکنم

 ... میدونیی چ شده ولت نمیکنم مهسا ! خودت خوب گن تا-

 ... پوکر فیس نگام میکنه

 ! خوشم میاد ازش-

 به تنش نباشه ؟سر  تو که تا دیروز میخواست-

 ... نیش شل میده

 ... خوشم اومده اون دیروز بود ، اما امروز ،-

 اون وقت در چه حدیه؟-

 اصال غلط کردم خوبه ؟-
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 ... میخندم

 ! خیلی خری توله-

 ...نیم زیر خندهمیزدوتاب 

 ! خانوم محمدی-

 ... با تعجب برمیگردم سمت دانیال

از اون سوسول که تو  ییباال دانیال عبدی یکی از بچه های ترم

یافش خوبه ها ولی ق طفلکم دانشگاه خواهان زیاد داره ...حاال

 ... واسه من زیادی خزه ....چون خوشم نمیاد ازش

 ! بله اقای عبدی-

 ... مهسا هم مثل من متعجب بود

 میتونم تنها صحبت کنم ؟-

 مرمی قبل از اینکه به حرف بیام مهسا زودتر میگه: من 

 .... بیارم منتظرتم فقط زود بیا ماشین

 بفرمایید ؟-

 ... افتادش اصال بهش نمیاد پایینسر  و زنهنیشخندی م 

م ولی یه موضوغ هست که خیلی وقته رنمیخوام وقتتون و بگی-

 ! ذهنم و مشغول کرده

 بفرمایید؟-

این موضوع برمیگرده به اوایل اومدنتون به  می دونین-
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 ... دانشگاه

 خب؟-

 .... نفس عمیق میکشه

 .. از همون اولش یعنیمن از شما خوشم اومده ... -

 ... میکنم متعجب نگاش

شی یااز من خوشش اومده ...من که هردفعه اینو دیدمش یه 

 کردم و از جهت مخالفش رد شدم رفتم

اهور خالی که بیاد این چطور از من خوشش اومده ؟! جای م...

 ! داره ش چقدر خواهانببینه از دوست

 ... تو حال و هوای خودم بود که اسمم رو شنیدم

 .. شانا-

، نمیدونم چرا عرق شدی روی سر  دقیقا پشتبا دیدن ماهور 

 .... ه کمرم نشسترتی

سوندم از ترمیخندم که اخمهای درهمش بدجور میهول زده 

 ... اینکه اتفاق بدی بیفته

 ... قدو قامت بلندش زیادی توی چشم بود

 ... لحظه ای دلم غنج رفت

 ... نمیدونستم چ بگم نگاه جدیش هولم کرده بود

 !؟ می کنین فیشانا جان معر-
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من  بیناب دهنم رو قورت میدم ...دانیال عبدی شوکه نگاهش 

 ! این ادم کیه کنار من و ماهور بود ، بدبخت قفل کرده بود که

 !هستناقای عبدی همکالسیم -

بعد به طرف ماهور اشاره میکنم که خودش زودتر به حرف 

 ... میاد

 ! نامزدشم-

 ! باز مونده بودحال عالوه بر دهن باز دانیال منم دهنم 

 ! نفهمه کسی مگه قرار نبود

از یک طرف خوشحال شدم برای دک کردن دانیال عبدی ولی 

 .. ترسیدممی از طرف دیگه هم ناراحت اینکه لو بره 

 .... از بین ببرمبه هیچ عنوان نمیخواستم اعتماد بابا و مامانم 

درون چشمان دانیال لحظه ای خشم نشست ولی دستش را جلو 

 ... و با ماهور دست داد اورد

که مجبور شد  ماهور زنگ خورد گوشی ماشینن یح همیندر 

 ... ازمون دور بشه

 ... مهسا هم متوقف شد ماشینهمزمان 

دانیال عبدی باخشمی که نمیدونم از کجا امده بود به طرفم 

 ... چرخید و نزدیکی شد

 ! می بینی شانا بد-
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از جلو چشمام زدنی زده نگاش کردم که به چشم بهم  حیرت

 ... رفت

 !چ که بد میبینم ؟ یعنی

 !بیفته؟ اتفاقیمگه قراره چه 

 ... پسره یابو و خر تهدید میکنه ...خب خوشم نمیاد ازت

 .... که با اومدن ماهورگورش وگم کردبهتر همون 

 ... مهسا پیاده میشه و با تعجب نگاه ماهور میکنه

 !ومده ؟این داداشه منه تا دانشگاه دنبالت ا-

 .... بعد نگاه من میکنه

بار این کارا رو  اولینچیکارش کردی که دقیقا داره برای -

 !میکنه ؟

بری خونه و تو مسایلی که بهت مربوط نیست دخالت  بهتره-

 ... نکنی

 !وا...داداش-

 ... برو بچه مهتاب ناخوش احواله برو تنها نباشه-

 .... میرهبعدم سمت ماشینش 

شده بود و ای کاش با ماهور درمیون ر گیفکرم زیادی در

 ... اشتممیز

 ایندفعه از اقای ینشسته بودیم و باز هم اهنگ سنت ماشینتوی 
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 ... بودنی اصفها

 ... و مردونه بود نگیناهنگاشم مثل خودش س یحت

 !اونوقت واسم سواله چرا از من خوشش اومده ؟

 !نه واقعا چرا؟

 ... بهم ریختهحرف اخر دانیال عبدی بدجور ذهنم رو 

باهاش هم کالمم نشدم چطور حتی  ادمی که تا به حال من یعنی

 !کنه؟ میتونه اظهار عالقه کنه بعدم تهدید

 !اصال باعقل جور در نمیاد

 یپ بیشتراری و دیوانه بودنش میبهرچه فکر میکنم به  یعنی

 ... مبرمی 

 ... دمیزاصال دوست نداشتم بهش فکر کنم ولی دلم شور 

این ادم چه کاری میتونم داشته باشم یا نه برعکس اون من با 

 !چه کاری با من میتونست داشته باشه؟

 چیه تو فکری؟-

 ... با صدای ماهور به خودم میام

 ... صدای اهنگ روکمیش کرده بود

نیست ...فقط نمیدونستم قراره تا دانشگاهم  خاصی چیز، هیچ-

 ! م بیایسراغ

 . و بعد به جلو نگاه میکنه همیندازنگاه کوتاهی به جانبم 
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 .... دنده رو عوض میکنه

از این به بعد بدون که همیشه و همه جا منم حضور دارم و -

 ! مراقبتم

 !وا ...مگه قراره چ بشه که مراقبمی ؟-

 بیفته ولی برای دلمم شده هرکاری میکنم اتفاقیقرار نیست -

.... 

پرواز درومدن ی توی دلم به رنگیهو انگار پروانه های قرمز 

 ... وکودکمم به دنبالشون بود

 ... گرگرفتگیم قابل حس بود

 ... حرفش جوری به دلم نشست که باعث خنده روی لبام شد

که مرد بد دلی هستم اما چون هم جنسم رو  کنیننمیخوام فکر-

 که داشت سیتمیشناسم و از این هم کال

میکرد خیلی سنگینی باهاش صحبت میکردی و نگاهش روت 

تا نزنم توی صورتش ....اما میخوام از  کردم کنترلخودم رو 

شانا و این  ی....تو زیادی پاک و ب ریا هست باشیاین ادم دور 

وقت ها مشکل ساز میشه ...و اگر بعضی بودن و سادگیت  پاک

مشکل برخوردی  دوستات بهحتی  هرکسییه وقت از جانب 

 ... حتما باهام در میون بزار

حرف عبدی ولی  گفتنحرفش برای لحظه ای دو دلم کرد برای 
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 الکی باشه و من دارم چیزگفتم شاید 

 .... ب خیالش شدم همینبزرگش میکنم ...پس به خاطر 

ی و پسره رو هم م میندازیه دعوای جانانه راه  االنفکر کردم -

 ی هم باردرگی تو ماشینت و یه می کنیو بعدم منو پرت  زنی

 ! اشیبمن داشته 

 .... متعجب نگام میکنه

 !م یا مریضم که جنگ راه بندازم ؟مگه هیوال-

 ... شیطون نگاهش میکنم

 ! نیست مبعید-

 ! مرض دارینه مثل اینکه -

 .... اوف چه جورم-

هم به سری  و میگیرهمن روی لبش شکل رویی لبخندی از پ

 ... تاسف تکون میده

 !واال بره واسه خودش متاسف باشه ! 

 نشیبابام و تو هم به عنوان م شرکتاز فردا باید بریم -

 ... میشیو دستیارم مشغول به کار صی شخ

 ... ایندفعه شوکه به سمتش برگشتم

و دستیارش ! مگه قحطی ادم اومده که من نابلد  نشیمن بشم م

 ! بگیرهو به کار 
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 !؟ می کنی شوخی -

 ...کامال جدی بود

کارها رو در حضور خودم بیشترنه کامال جدی هستم منتها -

 ... قراره انجام بدی

 خودتون چ میشه ؟ شرکتاونوقت -

م به پارسا ولی قرار نیست که خودمم دست پراونجا رو میس-

 ... می زنمسر  می کنمبکشم ، 

اونقدر ریلکس مطرح میکنه که انگار دور و برش ادم کم داره 

 ... و فقط مونده لنگ من

 ....تجربش و اما من نه سوادش و دارم نه-

 ... یراشکال نداره یاد میگی-

 ... کنهبیشترداره باید حقوق منم  اصرارحالکه 

نیست ولی باید یه  حرفیحال که اینجور میخوای باشه ، -

ازم کار  یمثل چ ، چون قراره کنینفکری به حال حقوق منم ب

 ...شی بک

 ... متوقف میشه ماشین

 ....اینبارکامل طرفم برمیگرده 

 !؟رویی میدونست خیلی پ-

 .... میکنم که میخنده پایین باال م وسر
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 !بشیپیاده  بهتره-

 ... بیرونم میندازخودمو 

که با اشتهای  ناهارو در کنار هم خوردیم و به قدری بهم چسبید

 ... کامل تمام غذا رو خوردم

باورم نمیشد ماهور اینقدر ساده بگذرد و بدون هیچ جار و 

 ... کنه برخوردجنجالی باهام 

که فکر نکنم  اماکم کم داشت توی دلم جوری جا باز میکرد

 .... باشهنی کردنش کار اسو بیرون

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

 ... شینا بود سیاخر هفته عرو

رده نک ییبودیم و دربست در اختیار خانوم که خدا پوهمه تو تکا

 .. بهش برنخوره این دم اخری

 ... ه همه دل به دلش میدنانگار میخواد بره دیگه برنگرده ک

سر  و تمام دق و دلیش و میرفتمامان رعنا دایم این ور اونور 

 ... بابای بدبختم خالی میکرد

 ... اون بیچاره اس تقصیرانگارکه 

 ... خریدم رو انجام داده بودم

 ... اماخریدکردنمم معضلی بود واسه خودش

ماهور برای خرید لباس رفتیم ...دست روی هرچ  اصراربا 
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اشتم یه بهونه در میاورد ، این رنگش جلفه ، مدلش قشنگ میز

نیست ...اونقدر عصبانیم کرده بود که خواستم جاش بزارم و 

برگردم که نذاشت و در اخر لباش با سلیقه خودش واسم  تنهایی

 ... خرید

از حرفش کوتاه نیامد زور ، ذره ای  نمیخواستم واسم بخره و با

لباس و نپوشم سخت  تهدیدکرد اگهحتی  وکار خودش روکرد

 .... م میکنهتنبیه

بش میشده یصواقعا من نمیدونم خدا از خلقت مردها چه سودی ن

 !؟

ه تنم ب زیباییبلند خوش دوخت که به  نیبلباش به رنگ اب کار

 ... شستن می

ه اگر قبول زدن ک قیماهور به هنگام دیدنش چشماش چنان بر

 کرده بودم برای پوشیدنش به خاطر همون

 .... بود که توی چشماش دیدمقی بر

راش ب سیداده بود تا لباگیر هم  نرگسو دار ر توی تمام این گی

 کنند و دوخته بشه ...هرچقدر هم حیطرا

 ... و میگفت پولش ومیدم میرفتوقت کمه به خرجش ن یممیگفت

شینا به لطف عروس بودنش راحت شده بود ولی بیچاره مهتاب 

 .... ننه ما افتاده بودگیر که 
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ب ننمون یصشوهر پولدار داشتنم نعمت بود که به لطف خدا ن

 ! شده بود

 !این عالیه عزیزم-

به قیافه ماتم زده مهتاب که کم مونده بود بشینه این وسط و خود 

 .... کنه، میخندمنی ز

 نرگسکه ذوق زده میشه از انتخاب  زنهم تن و پهلبخند خسته 

 ... ونگاه من میکنه

خوشحال باش که دیگه راحت  یعنی می زنمچشمکی بهش 

 ..... شدی

 ... ی تکون میده و باز میخندهسر

و قبول کردنش بلند میشه که بره ،  طراحی بعد دیدن  نرگس

 ولی نمیدونم دوباره چ میشه که وایمیسته و

 ادجتوش ای تغییراتی رو به مهتاب میگه: مادر نمیخوای یه 

 !؟کنین

ن کشید مهتاب میخواست بزنه زیرگریه بعد سه ساعت طرح

 ! توش بده تغییراتی حال میگه یه 

 .... مرمیخندم ولی سعی میکنم جلو خندم و بگی

 ... همیندازمهتاب نگاه التماس الودی بهم 

 : زنممی خم میشم و اروم پچ  نرگسسمت 
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این خوبه ها ! اگه زیادی شلوغ پلوغ بشه ممکنه تا اخر  نرگس-

 هفته به دستت نرسه ...اونوقت هم پولت

 ! که پسندت نیست دوباره باید پول بدی و بخری سیرفته هم لبا

نیست دوبار پول خرج کنه  حاضرکه این ننه من  جاییاز اون 

 .... میگیره بعدم دستم و زنهیه لبخندی واسه مهتاب م 

 خب پس همون خوبه ، انشاهللا که تا اخر هفته اماده است ؟-

 ... انشاهللا ! هرکاری میکنیم تا اماده بشه-

 ! کاری نداری سالم اون وروجکم برسون دخترمخب -

 ! حتما خدانگهدارتون مامان نرگس-

ش و بغل میرهلفظ مامان نرگس از زبون مهتاب سمتش  گفتنبا

 به پیشونیش میکنه در اخر هم بوسه ای

 ... زنهم 

امیری خداحفطت کنه ! مراقب خودت باش ! پیشم بیا من و -

 تنهاییم ، دست اون وروجک و با این زلزله

 ... هم نخور! کاری داشت من در خدمتم هیچبیا و غصه گیر ب

 ... نهزم تلخی میکنه و لبخند  نرگسمهتاب اینبار بابغض نگاه 

 ! چشم حتما-

***** 

 ... این پسرمم ببینمش حال بیا بریم-
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 ... با تعجب برمیگردم

 !پسرتون ؟-

ت و چقدر پسر باکماال میدونیاره دیگه ماهور و میگم ...ن-

 اقاییه خدا حفظش کنه...حیف این بچه ها که

 به من وقتاییوجدان بودن ....اخه یه  یپدرو مادرشون اینقدر ب

 .... داره خیلی دوسشامیری !  زنهم سر امیری و 

 !؟ نرگسخونه  میرهپس چرا بهم نگفته بود که 

کنار راهرو وایسادیم و حال داره با دقت همه جا رو نگاه میکنه 

 رو هم یو ابدارچ نشیو تک تک کارمندا و م

 ! زیر نظر گرفته که انگار اومده مورد پیداکنه من و شوهر بده

 ... رد میشه یه سالمی هم میکنه هرکسی

و نشونش بدم ... وقت دلیل میارم که باید  شرکتازم میخوادکل 

 زنهم یه لگد به پشت پام م سرکار برگردم 

 ... که درجا خفه میشم

شدنش ، بدتر شد ...قبال با یه پس بهتر ننم شوهرکرد اما عوض 

 ... زنهکله ای حل میشد ایندفعه لگد م 

همه جا رو دیده گل ازگلش شکفته ...مثال قرار بود ماهور و 

 !ببینه

 .... چه جای دنج و قشنگیه مادر-
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بعدم سمتم خم میشه و با چشمای باریک شده میگه : اگه تو هم 

 کنی همکارات ازدواج همینبا یکی از نی بتو

 ! خیلی خوب میشه ...همه توکار مد و لباسن

 ... زده نگاش میکنم حیرت

 !اگه بدونه من صاحب این مد و لباس و دارم چ میشه ؟

 ... ی به قهوه اش میکنممیخندم و اشاره ا

 .... بخور بریم پیش ماهور خانتون-

 ... پیش ماهور می ریمقهوه رو میخوره و 

 ... با استقبال گرم ماهور روبه رو میشیم

 ؟ هستنخوب امیری اقای -

 ... خوبه پسرم! گفتم تا اینجا اومدم بیام ببینمت-

ممنونم واقعا راستش من باید میومدم استقبالتون ، بنده رو -

 ... منده کردینشر

 ... منده پسرمشردشمنت -

 نرگسه ک کنن ییبعد بلند میشه که بره زنگ بزنه تا بیان پذیرا

 ... مانع میشه

 ... کرد ، زحمت نکش ییقبل اینکه بیایم شانا پذیرا االن-

 ... شینهدوباره برمیگرده شجاش روبه روی من می

تغییر  نرگسبه سمت  حرفیه و بدون میندازنگاه دقیق بهم 
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 ... زوایه میده

 هم انتخاب کردین ؟ چیزیحال -

دختر اره مادر ، مهتاب جون واسم طرح زد ، ماشاهللا چه -

 .... هستن نازنی

 .... زنهماهور نیشخندی م 

 ! ممنون-

 نیومدی پسرم ؟ خب دیگه چرا اونورا-

مطمئن شلوغه ، ولی به محض خلوت شدن ، سر  فعال یکم-

 ... مزاحم میشم باشید

بینم این نوه من که اذیتت سالمت باشه پسرم! حال بگو ب-

 ؟نمیکنه

 !مامان نرگس-

 ببینم ....بگو پسرم ؟گیر یه دقیقه زبون به دهنت ب-

م رو میبینه سعی حرصیاما وقت قیافه  زنهماهور نیشخند م 

 کنه کنترلمیکنه خندش رو

 ... با دهن باز نگاش میکنم

 ... کال ما تو خانواده پسر دوست به دنیا اومدیم

 ... عجیب پسر دوست دارن نرگسمامان و 

 ... حال هم که به قول خودش یه شاخ شمشاد دیده ذوق کرده
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 ... ماهور میخنده و نگاهش شیطون میشه

 ! هستنکارمندای من همه قانونمند امیری نه خانوم -

که از دهن ماهور در میاد چنان ننم رو متحول امیری خانوم 

 ....تکیه به میگیرهمیکنه که ژست به خودش 

 ... هم روی هم میگردونه ییمبل میده و یه پا

ی داریم که دیگه باعث تنبیهزیر اب ها هم بعضی البته برای -

 ! نمیشه یب نظمی و زیر اب

 ... نگاهش شیطون تر میشه و برق چشماش روشن تر

 ی که برام درنظرگرفته بود ...تنبیهادمه به ی

 ... ی اعمال کنهبیشتر تنبیههم هی تشویقش میکرد تا  نرگس

 ... الت میکشیدمجهم حرصم گرفته بود هم خ

 ....بلند شدم

 اگه با بنده کاری ندارین برم به کارم برسم ؟ نیجناب تهرا-

 .... زنهم تشری باتعجب نگام میکنه و بعدم  نرگس

پیش من ببینم ...حال یادکارش افتاده ....من که رفتم  بشین-

 ... بچسب به کارت

 ... مونهمی اما مامان نرگس کارم -

 ... اشکال نداره ...خود پسرمم کمکت میکنه-

 ... بعد سمت ماهور میچرخه
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 یه ولی اگهترمن درسته زلزله هشت ریشدختر پسرم این ناز -

 ... هاااا بپیچونهمیگم گوشت و امیری به  کنینش تنبیه

من نگاه میکنه و  ی بهنیش باز شده از خوشحال با ماهور

 .... تکون میده نیرفبه طسری  نامحسوس

*** 

 سمت ماهور برمیگردم  نرگس رفتنبه محض 

 ! هم کمته تریزلزله هشت ریش-

 ... اخم میکنه

 !تو چرا دیروز توی قهوه من نمک ریخته بودی ؟-

 ... دست به کمر میشم

دارم ابجیم و عروس  یزودتر برم ....ناسالمت ینذاشت چون-

 ... میکنم

 ... ت میکنمتنبیهشانا بهت گفته بودم -

 .....نه قبو-

 ماهور

 !ما ادمها گاهی عجیب و دور از باورهزندگی 

روزهای سخت و اسون زیادی داریم که در کنار همه اینها 

 ... را شکل میدهزندگی پست و بلندی های 

دل نی میکنیم هر انسازندگی توی دنیای بزرگ که داریم 
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 ها میشه امید و خوشیداره و این دل  خوشی

 ...زندگی محرک 

درک و فهم اون رو  یعنیدر نمی اوردم سر  بچه که بودم زیاد

 نداشتم که حس کنم پدرو مادرم باهم مشکل

دارن و هیچ عشق میانشان نیست اما به مرور که اطرافیان و 

 کالش هایم رو دیدم فهمیدم همه مثلهم 

 شح...همه زندگیشون گریه و داد زدن و ف ننیست ممادر و پدر

 دادن نیست ، محبت دارن خنده دارن و

های خیلی کوچیکی که چیزحتی  که که بتونه چیزیهر

 ... خوشحالشون کنه! اصال حال دلشون خوب باشه

 خواهرانمشدم پشت خودم و  تنهاییهیچ کس پشتم نبود اما به 

... 

 کردمزندگی تمام کمبودهام رو پشت نقاب از غرور جا دادم و 

... 

 ... بدم اما خودم تغییکردمتغییر نتونستم اونا رو 

 ... پا موندمسر  خیلی جاها کم اوردم ولی بازم

خدا رو شکر اگرچه زندگی این روزها حال دلم خوبه ...

 گذاشتم حال با وجودسر  روزهای بدش رو پشت

 .... شانا رنگ دیگه ای داره
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 !داشتنرنگت از جنس عشق و دوست 

توی ترین پسهایی گذشته قرار نیست پاک بشه اما میشه به انت

 که ایندت کنینذهنت بیی و حداقل سعی 

رو طوری بسازی که وقت ان موقع به گذشتت نگاه کردی 

 ! غبطه نخوری

 .. از مهتاب خاستگاری کرده یفرهان

 ... دنبالش بودن

که  ی خوشش بیاددختراز  یهیچ وقت فکر نمیکردم فرهان

 بخواد باهاش ازدواج کنه ولی وقت درخواستش

 ... رو مطرح کرد خیلی جا خوردم

که بهشون داشتم حسی مهتاب و مهسا رو خودم بزرگ کردمو 

 !شاید از یک پدرو مادرکمی نیست ؟

 ... اخم کردم و مخالفت کردم

زندگیش نداشته و برای  رو توی کسی مهتاب پاک بود ،

 ... زیادی حیف بود، درست مثل شانا برای مننی فرها

 ... جلو دار نبود چیزولی وقت دل بخواد هیچ 

حت با وجود مخالفتهای من محکم وایستاد و از عشقش به 

 که مهتاب را برای مهتاب گفت ...قول داد

اشاره ای هم از عالقه مهتاب حتی  میخواد ،زندگی یک عمر 
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 ...نسبت به خودش کرد

 ..شیطنت داشت ولی هیچ وقت نامرد نبود یفرهان

 ... بود شرطاما با تمام این حرفها نظر مهتاب 

 ونمممی با دیدن تصویر رو به روم  می کنمشانا که  سراغبه 

 با این کاراش من ودختر بشم یا نه، این  عصبانی

 ... سونهردیوونه که هیچ به جنون می

من اومدم تا به شماکمک کنم ..حال اسمم  نیستنخانوما اصال -

 چیه ؟ شانا محمدی ولی شما همون شانا

دست  یعنیمخصوص جناب مدیرم  نشی...من م کنینصدام 

 که نمیخوام مشکلی اونجاییراستش و از 

اتمام حجت میکنم که این اقای رییس ما  االن همینپیش بیاد از 

 یکم مشکل دارن مشکلشونم حاده ، من

خودش و نشون بده ولی کو  دکترکردم یه فتم گ بارها خودم

 من باشیدگوش شنوا ، ولی شما ناراحت ن

اینجام که به شما کمک کنم تا از دست این گود.. نه ببخشید این 

 ... سنگ نجات بدم و اگه

نگم تا صبح میخواد به اراجیفش  چیزیم تموم میشه و اگر صبر

 !ادامه بده

 مححححممممددددیییخااااانوووووممممم -
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 برمیگرده طرفم ضربمحکم و جدی میگم ،ساکت میشه و یه 

... 

 ... تون بودر؟! ذکرو خی اینا ....جناب رییس شما اینج-

... خوبه بهش گفتم  کنیننشونت بدم که حض ری یخمن ذکرو 

 !میشی تنبیههربارکه به حرفام گوش ندی 

 ! زیادی اتیش پاره اسدختر این 

 و گفتنن هیچولی تن خانوم با دیدنم رنگ باختموم کارمندای 

 ... رفتنبه سمت اتاق هاشون  سریع

ن جز این برو ازم حساب می کننچندتا ادم زیر دستم کار می

 ... کنهنی باید نافرما جاییکه همیشه یه دختر

 ...سمتم میاد 

 .. اخمم هنوز پابرجا بود

 ... چشمکی تحویلم میده می رسهبه کنارم که 

 ؟ هستین عصبانیچ شده اقای رییس خیلی -

باید با تو چیکارکرد ؟ باید توی یه استخر پراب شد  نیمیدو-

 زندونیت کنم تا هرجا که رسیدی اینقدر

 ... کنینکه منو داغ  نشیاتیش 

 ... چشمام توی چشماش در حرکت هست

میخنده و برق شیطنت تو نگاهش دلم رو زیرو رو میکنه و 
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 وقتها با وجود شیطنتهای همینیادم میاد دیروز 

اش جوری موش شده بود و از  تنبیهریز و درشتش ، موقع 

 ... دستم فرارکردکه مرا جون به لب کرد

وارد اتاقم که میشیم میخوام مواخذه اش کنم که زودتر از من به 

 ... حرف میاد

هست که کارمندای زنت از مردت جدا  سیتو چطور ریی-

 ! ، مگه مدرسه هست هستن

 ... موشکافانه نگاش میکنم

 !چ ، مگه مشکلیه ؟ یعنی-

و پشتش میشینه . روی صندلی  میرهریاست  میزبه طرف 

 ....زنهچرخدار یه چر نچ م 

و این وظیفه شما مدیرا هست که با  هستنزن و مرد مکمل هم -

 بوجود اوردن محیطی سالم این امنیت رو

مرد حریمشون  که در کنار کارمندای کنینبرای خانوما ایجاد

 طور اقایون نمیتوننهمینحفظ میشه و 

 ... کننپاشون و از گلیمشون درازتر

 ! ولی من مشکلی ندارم-

 می کنینر رمشکلی ندارم، هست که دارین ض همینبه خاطر -

 و پدرت هم چون نتونست کاری بکنه اینجا
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 ... رو بهت داد

و صندلیش و نگه  می کنم؛سمتش  میرهچرخشش روی اعصابم 

 .... میدارم ، با تعجب نگام میکنه

 ... دلیل و نظرت کامل بگو-

 ... میکشه پوفی

کاری که یه نفر کرده هرچند بد ، دلیل  یمگه خودت نگفت-

 !نمیشه که همه بد باشن

 ! خب-

خب این دلیل نمیشه یکی دیگه بخواد اختالس کنه و برعکس -

 که نینمی کرو فراهم  زمینهشما دارین این 

بازم این مورد پیش بیاد ...تفکیک کارمندان راه حل نیست 

 برعکس کمک کننده هم هست ... شما باید

 ... که همه مطیع باشن نه فراری کنینکاری 

د بوگیر خودمم به این موضوع ب برده بودم ولی چون فکرم در

 ... خیلی توجه نکرده بودم

 .. منتظر نگاش میکنم

 ... ونهچشماش و تو حدقه میچرخ

رویه واسه تغییر کردیاااا ...خب بابا م ماهور واقعا منو ناامید-

 !! هست دیگه وقتاییهمچین 
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 ... میگیرهنگام رنگ محبت 

از اینها هم میفهمید ولی چون هیچ وقت  بیشترمیفهمید دختر این 

 ! میگیره دل به کاری نمیده خودش رو دست کم

 ... که شده بود باعث شده تا مرز ورشکستکی بریم سیاختال

به این  شرکتنمیدونم اون مرد طی این سالها چیکارکرده که 

 ... مهمی اینگونه رو به نزول رفته

 ... یه عده کارمند چشم و امیدشون به ماست

نمیتونستم باعث بیکارشدنشان شوم . پس سعی داشتم حداقل 

 . تالشم رو بکنم

 ! ه پدری که پدر نبودب می زنمپوزخند 

 البدش و بخشید به من و رفت ، به خودم گفتم شرکتوقت 

 کنه جبرانمیخواد روزای از دست رفته اش رو 

به بچه یا هم خون خودش هم حتی  ولی نمیدونستم اون مرد

 ... رحم نمیکنه

ان  رلکنتکینه و نفرتم جوری شعله میکشه که ب اختیار برای 

 دستم را مشت میکنم . اما این عصبانیت

م جنگیدم خیلی خیلی کوچیکه ، چیزکه برای همه منی ها برای 

 بلند میشمسرمطمئنم توی این امتحان هم 

، یه عینک از خودش  میگیرهه خندم میرفتنگام به شانا که 
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 میزبه صورتش گرفته و طوری پشت ر بزرگتر

گرفته که انگار اون  نشسته و ژست رییس مابانه ای به خود

 .. رییس و منم زیر دستش

وخدا نکنه بفهمه چه فکری راجع بهش کردم اون موقع است که 

 ش کرد از بس که اینکنترلدیگه نمیشه 

 ! تخس و لجبازهدختر 

خواهرش باز هم پابه پای  سیاما باتموم مشغله کاری و عرو

 .... من داره میاد و این خیلی برام ارزش داره

 ماهور؟ ببینبیا-

که برگه ای به  می کنمصداش منو به خودم اورد . به سمتش 

 ... میگیرهسمتم 

اینها ساعات ورود و خروج انباره که با این حسابها  ببین-

 موجودی کل حسابها یک یعنینداره ! نی همخو

 ! سوم براورد موجودی کل انباره

ام م...ت می ریم پیبرگه رو که بررش میکنم به درست بودنش 

 این اختالف حسابها در طی یکسال گذشته

نیست و این ب کفایت پدر نامی رو ن دور از ذه چیزواقعا 

 ... چیزهر داره به حیتسونه که خوش گذرونیش ارجرمی

دست به صورتم میکشم و میخوام وجود ناارومم رو آروم کنم 
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 میاد باال ولی سخته خیلی سخته ، بغض تا

 . میکنمش کنترلاما هرطوری هست 

 .شانا متوجه حالم شده ، بلند میشه و روبه روم میایسته 

 نگاه صورت نگران و زیباش میکنم . 

برام دلگرمی ، اصال نمیدونم چ شد که شانا دختر وجود این 

 اینقدر واسم مهم شد ولی میدونم که همیشه

و تخس بازیش خوشم میومده منتها نمیخواستم قبول ی چموش از

 . کنم

 ... تممیندازو عصبانیش به خنده سرخ  صورت

ادم از  می کنیکاری  نه بخند ، تو نخندی من بخندم اصال-

 . کردش پشیمون بشه و دیگه بهت دلداری ندم

 اینقدر نق نزن خاله ریزه ! -

چشم و رو ندارین دیگه ، هرکاری هم کنیم باز چشمتون دنبال -

 ... یکی دیگه اس

، ممی ریح در حالیکه دستام به درون جیب شلوارم فرو باتفری

حسودی قرمز شده و ازم  نگاهش میکنم به اون حرصش که از

 ... دور میشه

 همیگیرباخشم به طرفم برمیگرده و انگشت اشارش رو سمتم 

... 
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 میره می کنیفسیل بابات رو هم رد  نشیدر ضمن این م-

 هرطوری هرکسیمد نیست که  نال...بعدم اینجا س

و  می کنیدلش خواست بگرده ، فرم رسمی رو بند قراردادت 

 ! می کنیو باتجربه استخدام  باال سن نشییه م

 ...!کنه ؟ بریاینقدر دلدختر مگه میشه یه 

****** 

یدم دبهتر با مهتاب صحبت کنم که  یمیخواستم راجع به فرهان

 بهتر پارسا و در یک موقعیت  سیبعد عرو

 . مطرح بشه

خاروندن هم سر شلوغ بود که وقت سر  دوهفته به قدری این

 نداشتم . کارهای پارسا هم افتاده بود گردنم

ای کارها باشه و برر ده بودم وکیلم تا پیگیپرهم س شرکتو اون 

 رویه تا اطالع ثانوی کارمندا رو مرخصتغییر 

 . کرده بودم

 مسئله ای نبودکه بشه به راحت ازش گذشت...صحبت میلیاردها

شدت میخواستم مقصر  پولی بود که از دست رفته بود و به

 . اصلی رو پیداکنم

ات بزرگ داشتم که ب شک همه را به مرحله عمل ممیتص

 . ساندمرمی
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*** 

دار برا بودم تا بیان . شینا به همراه پارسا و فیلمدخترمنتظر 

 . رفته بودن

کرده و رو وضعی که زیادی تغییسر مهسا و مهتاب اماده با 

 ... ماشینداخل نشستن زیبا شده بودن، 

 اون یکیتون کوش؟-

 ... مهسا چشم میچرخونه

 ... دیگه پیداش میشه االنش و میذاشت نزداشت ل-

توی دلم نشست از اینکه بخواد حسی اخمام توی هم رفت و 

 زیادی جلب توجه کنه و اعصاب منو

 ... متشنج کنه

د . مهسا میزنگاه مهتاب کردم که داشت توی اینه خودش و دید 

 رویسرش  هم که ب خیال ادم و عالم

بزنه ، این حرکتش مثل شانا بود ، تی صندلی گذاشته تا چر

 قیکنه براش فر یهرموقع احساس خواب الودگ

 ! حال بشهسرنداره کجاست باید یه چرت کوتاه بزنه تا 

 ! شدن یف فرماتشریخانوم  باالخره-

 ... میکنهسر  مهسا باهمون چشمای نیمه باز اشاره ای به پشت

ب ا نزلکه واسش خریده بودم به تنش بود ، ارایش مات  سبلبا
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 . چشماش با لباسش زیادی توی چشم بود

افتاده بود . چشم میبندم ولی نمیتونم سرش  شالش ازاد روی

 و شالش رو درست می کنمخوددار باشم . جلو 

 ... ا تعجب نگام میکنهمیکنم . ب

ب این و اون یصت نیستم بزارم خوشکلیات نراینقدر ب غی-

 ... بشه

ن یگکه برق ن زنهچشم درشت میکنه و بعد لبخندی گنده ای م 

 .. روی دندونش توجهم رو جلب میکنه

 !نداشت؟ نگیناینکه دندونش 

 میشه نخندی ؟-

ه و نوچ هم میکنه . خدا اخرو عاقبت منو با این مینداز باال ابرو

 ! بگذرونه ربخیدختر 

 اومده رو دندونت؟کی  نگیناین -

 . کردم نگیندوسه روز پیش بود رفتم -

 ... میخنده باز و من حرص میخورم

 !چرا بهم نگفت ؟-

 ... اینبار چشم میچرخونه

 !یدندون منم هست عمگه وکیل وض-

که بهت مربوط میشه ، اما  چیزیخودت و هر عوکیل وض-



 

 

                                              671 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 .... بدی فعال موقعش نیست بعدا باید حساب پس

ش دستش و میکشم و سوار ماشینش میکنم که حیرتمیان 

 . چشمای بهت زده مهتاب هم نادیده میگیم

رو به حرکت درمیارم و  ماشین سرعتخودمم سوار میشم و با 

 !اصال هم توجهی به غرولندهای شانا ندارم

 شانا

دار نشه که به لطفش خبر ارتباطموناز  کسی قرار بودمثال 

 کنارم نشسته و با چشمای وق زده االنمهتاب 

 ... از تعجبش ازم توضیح میخواد

 ! تو و ماهور ، اصال امکان نداره-

 ... میکشم پوفی

وای مهتاب اینقدر خنگ بازی در نیار برو از داداش جونت -

 و بگیرهبیس که کم مونده یه بلندگو دست 

 . همه جا جار بزنه

 !... ولی باورم نمیشهیلی دلتم بخواد داداشم به این خوبخی-

افتادم ولی همون  ییگودزیالهمچین یه گیر منم باورم نمیشه -

 .... که می بینیبه لطف داداش خوبت 

 یاداش و درمیارم که میخنده ، حال بیا و من درمورد فرهان

 جوابم و نمیده که هیچ ، اونقدرم بپرسمازش 



 

 

                                              672 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 .میشیخ و سفید میشه که بیخیال حرف زدن باهاش سر

ماهور همونطور اخماش توی هم هست و هربار که از توی 

 . بم میشهیصاینه جلو نگام میکنه اخماش ن

 .. ذارهسیم میخوام همراه بقیه پیاده بشم که نم رر که میبه تاال

 ... شانا تو بمون باهات کار دارم-

 ...دیرم شده االنخب کارت و بعدا بگو ، -

 ... میبرهوسط حرفم 

 ! شانا-

و مهتاب و  سرجاماونقدر محکم و جدی میگه که برمیگردم 

 و پیاده میشن کننمهسا نگاه منظورداری می

موقع پیاده شدن نگاه مهسا میکنم که با انگشت اشارش روی ...

 ! پخ پخ یعنیگردنش میکشه که 

پیاده میشم و میام جلو میشینم .  ماشیندر عقب و باز میکنم واز 

 چنان درومحکم میبندم که مورد خشم

 ! م با اون اخمهای همیشه در صحنه اشرماهور قرار میگی

 . دستام و چلیپای سینم میکنم

به طرف پنجره میچرخونم که وانمودکنم ، دارم ب محلی  سر

 به ماشینمیکنم که به جای حرف زدن 

 ... حرکت درمیادکه با تعجب برمیگردم طرفش
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؟ خب دیر میشه اونوقت تو میای جواب امیری ا...ماهورکج-

 !مامان رعنا رو میدی ؟

 ... به رو به رو هست خیرهنگاه نمیکنه و 

 ! گفت من میام جواب میدم چیزی کی هر-

 ن؟با بنده داری یببخشیدا اونوقت نمیگن جنابعالی چه نسبت-

 ! کارشم میگم من همه-

 ... می زنم حرصینیشخند

 ! هیچوقت اینطوری قانع نشده بودم-

د ، برعکس روزای دیگه که اهنگاش سنت میزن حرفیهیچ 

 بودن یا ب کالم امروز هیچ اهنکی نذاشته بود ،

 ... فکر کنم یادش رفته عروسیه

 .. نگاه روبه روم میکنم حیرتبا

 !اینجا اومدیم واسه چ ؟-

 ... کالفه نگام میکنه

شانا هرروز یه چ داری که اعصاب ادم و بهم بریزی ، فقط -

 جداست وگرنه سیشانس اوردی که عرو

 ... م پیاده شو که خیلی دیر شدهاالنمحال بود بزارم پا بزاری ! 

 ! مگه ما عروس و دامادیم-

 ... اینبار میخنده
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 ! خدا رو چه دیدی شاید ماهم شدیم-

 ! دیت نشهسرنه بابا یه وقت -

 نمیشهحالم بد  تا توهستی-

حرص میخورم از دست کارهاش که بدون اینکه به من بگه 

 کاری میکنه چون قطعا اگه میدونستمهمچین 

 .... محال بود همراهیش کنم

گرمی که با ماهور  پرسیخانومی سمتمون میاد و با احوال

 میکنه معلومه اشناییت قبلی دارن . بامن دست

 ... میده

 !تهرانی دارین جناب  زیباییوم ماشاهللا چه خان-

 ممنون-

 ... بفرمایید از این طرف-

که اشاره کرد وارد شدیم و باید بگم جای خیلی  قیبه سمت اتا

 در انواع و رفتنبود واسه عکس گ زیبایی

 ...اقسام مدلها

نگاهی به ماهور انداختم و انگار تازه متوجهش شده بودم 

 و کراواتاهن مشکی ر...کت و شلوار مشکی با پی

باریکی که زده بود به طور نامحسوش انگار باهام  بیناب کار

 . ست شده بود



 

 

                                              675 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 . قدبلند و شونه های پهنش ته دلم رو خالی کرد

 ...سمتم میاد

 .. زنهتو چشمام لب م  خیره

 ! خیلی خوشکل شدی-

م بود یا شرگرگرفتکی گونه هام رو حس میکنم . نمیدونم 

 . ببرمبه زیر سر  نگاش که با عث شدسنگینی 

دوست دارم  میشیچیه ؟ وقت اینجوری اروم و خانوم  نیودمی-

که خیلی به  ینگاهت کنم اما این روزا یه روی دیگه هم داشت

 ... دلم نشست

 ...منتظر نگاش میکنم که ادامه میده

و با اون عینک  میشیوقت فارغ از دنیای اطرافت غرق کار -

 بهگنده ای که روی صورت ظریفت میذاری 

ی شرایطفکر راه چاره ای هست ، میفهمم که میشه تحت هر 

 ! نیمیمو یه رفیق پای رفاقتت عینروت حساب کرد و 

که خورد باعث شد با تعجب به خانووم عکاس زل ن بیفلش دور

 . بزنیم

 ... صحنه قشنکی بود حیف بودکه از دست بره-

 ! میبرهمن اخم میکنم ولی ماهور تمام استفاده اش رو 

 . یکم عذاب عکسها در همه جهت و حالت گرفته شد
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وجدان داشتم ولی نمیتونستم منکر توجهی که ماهور بهم داشت 

 ... رو بشم

 ... ماهور به عصبانیتم میخندید ولی من حرص میخوردم

 و و به قیافه مات من میخنده بیروناخرم با قهر از اتلیه زدیم 

... 

 ! ینبر باال و واسه منت تا دیگه اینقدر صدات تنبیهاینم  -

 ....تو یه ادم ب نیماهور تهرا-

 !ا..ا..مواظب باش ؟-

 دهنم بسته میشه و از خشم چشمامو میبندم

نوبر بود که درست شده بود سهم من از این رویی ادم به این پ

 ...زندگی 

 ... حت اهنگ شادی که گذاشته هم از حرصم کم نمیکنه

عروس و داماد هم تازه رسیده بودن . مامان  رسیدم موقعی که 

 هوار شدن و اونقدرسر  روی نرگسرعنا و 

غر زدن که اگر مهسا صدام نکرده بود اونا همونطور ادامه 

 ... میدادن

 . اشک توی چشمام جمع میشه

م سراغبه  تنهاییو یک لحظه حس  میرفت مونششینا از پی

 اومد . روزهای خوب و بدی که درکنار هم
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گذرونده بودیم ، خواهری رو در حقم تمام وکمال اداکرده بود . 

 دوست نداشتم تنهامون بزاره ولی این

بود که چه امروز چه در اینده نزدیک اتفاق می زندگی حقیقت 

 ... باشد که شاید در اینده واسه من هم اتفاقیافتاد ، 

 تصویر ماهور جلو چشمام نقش بست . ته دلم براش رفته بود 

به خوب برگزار شده بود . اقای بهرامی برای تک  چیز همه

 پسر و عروسش سنگ تمام گذاشته بود . اول تا

سرش  خره بغضش شکست وباال مامان رعناخداحافظی موقع 

 .کردگریه کردن شروعروی شونه بابا بود و 

بابای مظلومم که یکی باید خودش و اروم میکرد ، داشت رعنا 

 ... جونش و دلداری میداد

 ... یخت و زیر لبم ذکر میگفترهم اروم اشک می نرگس

 ...بقیه هم با لبخند تماشاشون میکردن

شینا رو بغل کردم و بعد از ابراز دلتنکی دم گوشش اروم پچ 

 .... زدم

درد داشت بهم بگو! در جی ، صبسرت ،نصفه سرت اگه-

 ! منتظرته یفردا صبح زود باکاچ ضمن مامان رعنا

میگه که همه  ییو خفه شو زنهچنان مشت محکمی به کتفم م 

 فهمیدن من چ گفتم ، من که خجالت
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 ! نکشیدم اما خودش ابروی خودش رو برد

نیشخندی تحویلش میدم . از حرص خوردنش معلوم بودکه 

 ... به تنم باشهسر  نمیخواست

راهی ریخ شینا و پارسا رو دست به دست هم کردن و باارزوی

 ... شون کردنترکمشزندگی 

******** 

ماهور از دم دانشگاه اومده دنبالم و با وجود تموم مخالفت هام 

 .. شرکتسوار ماشینم کرد و رفتیم 

رو  اورده و تونسته پولگیر مثل اینکه وکیلش مدارگ 

 که حق کارمنداب بوده که حقوقی برگردونه .... پول

 ....چندماهشون عقب افتاده بود

 . بودفکرم مشغول عبدی 

داشتم  سرکار نفرت بودن ، من با این ادم چه سر  نگاهاش از

 .... مرکه بخوام مورد خشم این ادم قرار بگی

ای زیادی محبوب بود دختر بیناین ادم خواهان زیادی داشت و 

 اما من اصال و ابدا خوشم نمیومد ازش و

 ... حال با این نگاهاش بدجور رو اعصابم بود

از فرزاد فرزین پخش میشدکمی حالم رو اهنگ عاشقانه ای که 

 .... کردو از عبدی نامی دور کردبهتر 
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 ....بااهنگ زمزمه میکردم

 چ شده تو فکری ؟-

 ... با صدای اروم ماهور به سمتش برمیگردم

یه ادم بیشعور فکرم و بد بهم ریخته و اصال هم نمیخوام راجع -

 ... بهش حرف بزنم

 .... هستنی تکون میده و اخم هاش هم مثل همیشه سر

که باعث لو  چیزیتموم کارها برنامه ریزی شده بودن اما-

 رفتنشون میشه وجود نفرسومی هست که گویا

پیش پلیس و گزارش میده و  میرهمیفهمه فقط یه بازیچه اس 

 ... بودن رو لو میدهگیر تمام کسای که در

نم ، خیلی شانس اورده بودن رفته نگاش میک باال با ابروهای

 چون اگر اون مرد متوجه قضیه نمیشد

 ... میدید ضرر ورشکستکی حتمی بود و شاید ماهور هم خیلی

باز خوبه نامردی نکرده و رفته لو داده وگرنه حال حالها باید -

 .... دنبالشون میدوییدیم

 ! خدا به کارگرا رحم کرده-

ه میرفتاز درخت ن قربون خدا برم که اگه خودش نخواد برگ

 ! چه برسه در حق ناحق بشه

 .... میدم بیروننفسم رو  حرصیچشم میبندم و 
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،  ممیمیکنه ، من و تو نامحر میبواقعا عص کاراتماهور این -

....با اخمهای  مونهمی حرفم نصفه نی ناگها رفتنبا ترمزگ

 .... میگیرهدرهمش جلوم گارد 

اول اول گفتم بهت و حال هم یاداوری میکنم واسه اول و -

 و می کنماخرین بار ، من اگه کاری کنم تا اخرش 

میخوام نه یه روز دو روز ، زندگی بدون تو رو واسه یه عمر 

 خودمی.... بدون اخرش مال اونقدر تو دلم جا باز کردی ک

فردا میام  همینواسه من تو مهمی و اگه خودت بخوای 

کاری نمیکنم دارم نم نمک دلتو بدست  خواستگاری ولی اگه

 تنداش، عشق و دوست  نیستنمیارم ، بهت بفهمونم همه دنیا بد 

 .... هم وجود داره

شدم و از الل نگاهش جدی بود ، اونقدر محکم گفت که 

 ...نگاهش کردم حیرتاومدم با  پایینموضعم 

ردکه قلبم تند تند بزنه ، نگاهش و حرفاش دلم رو یه جوری ک

 کهتن عشق و دوست داشت گفتناونم واسه 

 ... ماهور به زبون اورد

خوندن چشمها رو  کی، از داشتنن یغچشماش هیچ درو

 نداشتم ...تپشایخبر یادگرفته بودم که خودم

تند قلبم واسه چ بودن ...دستای عرق کردم چ ؟.من چم شده بود 
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 !عاشق شدم ؟ یعنی؟!

محیط اطرافم انگار رنگ دیگری به خودش گرفته بود. همه 

 !نداره گفتنزیبا بود ، حال خودم و دلم  چیز

 ! نگ و رنگارنگ بودنرخوشپیش چشمانم  چیزهمه 

، مصداق حال من باشه ... نگیندنیات ر گفتنشاید اینکه می

 ! ی میدیدنرنگشایدم این حسم بود چشمام 

ه بود که باهاش نفس ماهور برام ترس نبود ، هواب شد

 . میکشیدم ، چشمم همه جا به دنبالش بود

رو که تن بید و دوست داشت بینموفق شده بود ترسم را از 

سی حخره با خودکنار امدم و فهمیدم باال جایگزین کند . میگفت

 رو که ترنم به فرهاد داشت چه بود ، شکل و

فرمی نداشت اما حسش ، حس ناب بودکه وقت ستایش میشدی 

 چنان اوج میگرفت و میتونست بر فراز

 !کنیناسمانها عروج کرده و خود را روی ابرها حس 

نمیدونستم حس ماهور بهم اینقدر لطیف و شاعرانه هست یانه 

 به پا شده یی؟! اما عجیب تو دلم غوغا

 ! انش و بسنجممیزبود تا 

م تفکیکش از ه یعنیرو هم نمیدونم  داشتنعشق باشه یا دوست 

 !! نابلد زیادی سخته برای من
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****** 

یه بچه رو مسئول این کار کرده و کار به کی  میخوام بدونم-

 وکارت توسرکه هنوز  ییاین مهمی واسه تو

جا  همینمدرسه اس زیادی بزرگه ! ولی اشکال نداره از 

 ! درس و مشقاتسر  میشینیبرمیگردی خونتون و 

 !اصال رو چه به حساب کتاب این پروژه مهمیی منش

 .... شدمسرخ  شک ندارم از حرص

این حرف شما زیادی گستاخانه هست! من مامورم  محترماقای -

 و معذور و فقط دارم وظیفه ام رو انجام

میدم نه اینکه اینجا بیکار باشم تا کارهای شما رو انجام بدم یا 

 های شما رو گوش کنم ، منم اندازه توهین

 کنم ولی تربیتم اجازه ینتوهبدم هم  شحشما میتونم و بلدم هم ف

 این رو نمیده که بخوام کاری خالف

 ! عرف یا فرهنگ انجام بدم و دقیقا برعکس شخص شما

 سید نهرکه موهاش رو بکشم اما اینجا نه زورم می میرفتدستم 

 بچگیداشت، اما نمیدونم چرا از  ییاین مو

 ! عاشق موکشیدن بودم

 توهینبنده خدا با تعجب نگام میکنه ولی حقشه تا اون باشه 

 !نکنه
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ه میز، خب ریزه  زنهمردک ابله انگار با زیر دستش حرف م 

 ام عوضش کمی نشون میدم ولی دیگه از درس

 ! و مشقمم گذشته

 دارم ، میشینه توی خونه یم کوتاهه مامان خوبخب قدوباال

..... 

و مغزم شعر میخونه واسه و دار عصبانیتم یهگیر توی این 

 !!! خودش

رشته ای از این کار ندارین و سرخانوم من میگم شما دختر -

 ! باید بدیم دست کاردان

دست چلیپای سینه ام میکنم با تمسخر میگم : اونوقت 

 !؟ دانیشماکار

مردک ذکری زیر لب میگه و درحالیکه از عصبانیت کم مونده 

 ندارن ؟ فتشریتهرانی منفجر بشه میگه: اقای 

 .... نوچ بلندی میکنم که اینبار دست تو کله کچلش میکشه

بابت سن  شوخیمیارم تا دیگه به زن جماعت  سرت کاری به

 ! کچل مرتیکه نکنیو سالش و شکل و شمایلش 

 خالیه و فقط پسسرش  تا وسط مغز پیشونیاز واال خوبه 

 داره ! برو کله ات و نیچهارتا شاخ مو تزییسرش 

 !واسه من نظریه میده بهترهتیغ کن 
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 رهست که توی این یکسال تغیی تیخانوم این پرونده کل قیمتا-

 هست که ییکرده و مقدار عرضه و تقاضا

های انبار عنوان شده و کل موجودی انبار و جمع کل برای کاال

 که باید بسته میشده ولی متاسفانههایی 

به  کت رورش بنشده و به این خاطره که رقم موجودی حسا

 نزول رفته بوده و این پرونده که شما برداشت

واسه جناب تهرانیه نه منشیشون،  می کنیو داری نگاهش 

 !.....نی حدت رو بدو بهتره

 ... زنهیه نفس حرف م 

 !میرن باال ابروهام

 .... میشه سرت بابا فهمیدیم

بیارم که  سرت به بالییمردک به من میگه حدت رو بدون! 

 !نیاری سر باالدیگه وقت من و دیدی 

حرف زد تا منو قانع کنه که خیلی بارشه ...  صیبنده خدا تخص

 ماهور بفهمه اومده و نذاشتم داخل بره

 .... منو میکشه

 .. و ژست فیلسوفانه ای میگیم می زنمعینکم و به چشمم 

 در جریانم و میدونم که کل موجودی انبار محترمبله اقای  -

 فقط یک سومش وارد لیست حسابها شده و
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بقیه رو هم دزدیدن ، اما شما اگر همون اول با بنده درست 

 ، بهن یمیرفتصحبت میکردین و تو قیافه ن

اومدنتون رو گزارش میکردم و این در حالیه که تهرانی اقای 

 بهترهایشون خیلی وقته منتظر شخص شمان ! 

هرانی ت! در ضمن جناب  باشیدتو رفتارتون تجدید نظری داشته 

 ! من و مامورکردن

 !بودنی قیافش دید

که اونی حال خوردی هسته اش و تف کن ! مادرزاده نشده 

 ! بخواد من و اسکل کنه

کم مونده بود همون دوتا شاخ مو تزیینیش و بکنه که در اتاق 

 .... باز میشه و ماهور جان رویت میشن

 .....شانا جان ب-

 بشیفش و میخوره ... جلو میاد و خوش با دیدن اقای کچل حر

 ... باهاش میکنه

 ! اقای مودت دیرکردین ، زودتر از اینا منتظر بودم-

 ! نگاه تندی روانه ام میکنه که پشت چشمی نازک میکنم

نمیدونه پارتیم چقدرکلفته! وگرنه اینجوری نگام نمیکرد 

 ....شیطونه میگه به ماهور بگو حالش و جا بیاره

! 



 

 

                                              686 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ....  دست نگه دارشما فعال

 ... بدهکار نبود گوشی بنده خیلی وقته امده بودم منتها-

ماهورگیج نگاه من و کچل خان میکنه که زودتر پیش قدم 

 .... میشم

ن م پایینخانوم وارسته یه کاری واسش پیش اومد رفت طبقه -

 ! جاش بودم ....شما بفرمایید

 ! شما هم بیا اتاقم-

مودت با تعجب نگاه میکنه که ماهورم متوجه میشه ، اما از 

 که اقامون اونقدر مغروره که نظر اونجایی

 سری اما من با نیست م، مودت هم مه نیست ماحدی واسش مه

 محکم از کنارش ردهایی گرفته و قدم باال

میشم و وارد اتاق میشم ....مودت هم میاد و مثل بچه ادم 

 رو هم اضافه تیتوضیحاپرونده ها رو میده و 

بامن گورش و گم خداحافظی حتی  میکنه بعدم بدون نگاه کردن

 ! میرهمیکنه و 

صد رحمت به اون بهرام گور به واال مردم اینقدر نچسب ! 

 گور شده که جدیدا به لیست خاستگارام

 !! اضافه شده ، فقط ماهور بفهمه من و به دونیم تقسیم میکنه

که داره منو با چشماش تیکه پاره میکنه اما فعال با اون نگاهی 
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 ! و توضیح میخواد ، باید جواب پس بدم

ماهور با اخمهای همیشه در صحنه اش به من زل زده بود و 

 ... نمیدونم چرا شاکی نگام میکرد

که مودت داده هایی پوف کالفه ای میکشم و خودم و با برگه 

 ... میکردم سرگرمبود 

 ... میکردم اما توجهی هم نمیکردمنگاهش روم حس سنگینی 

 . ه شدکشید برگه ها رو میخوندم که یکدفعه همش از دستم

ماهور در چند سانت  عصبیاوردم و چهره  باال سر متعحب

 ... صورتم دیدم

 ت دقیقا چیه ؟االناین ب توجهی -

... منتظر نگاهم میکنه تا جواب درست  میپرسهمحکم و خشن 

 !بگیرهازم نی درمو

ه باید بگم که من نمنی و منتظر جواب  یاینکه شما اینجا نشست-

 جواب دارم نه ب توجه بودم و فقط

 ... داشتم کارم رو انجام میدادم

 اهان! اونوقت شما اون نگاههای زیرچشمی به من نداشت ؟-

جدیدی نبود ولی جدیدا داره خاله زنک  چیزیزهاینکه چشمش ت

 !حاشام زیادی بلنده یوارکه دمنی بازی درمیاره اونم واسه 

 ... دست به سینه تکیه میدم به صندلی
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 !ندارم ؟خبر نگاه زیر چشمی کردم که خودمکی  من-

به کوتاه امدن نیستم  حاضرپوف کالفه ای میکشه ، میدونه که 

 ! گرفت ولی بازم نمیشه دست کمش

که دنبال جوابم و منی شانا این بازی کردنت باکلمات واسه -

 وده استیهبچ میگذره ،  سرت میدونم تو

چون دقیقا میدونم چطوری ازت حرف بکشم ولی اینکه ازت 

 بدی یا سوالم باال سر جواب بخوام و جواب

 ... میرهجواب میدی ، بدجور رو اعصابم واال رو با س

 ...زیادی جدی بود هم خودش هم چشمای سیاهش

ی وارد وقت میبینم این راهم جواب نمیده مجبورم از راه دیگه ا

 ....بشم

ر اگر مقصحتی  میدونستم ازم دلیل رفتارم با مودت رو میخواد

 ! صددر صد مودت کچل باشه

رو زیر انداختم تا بتونم دقیقا توی سر  اومدم و پاییناز موضعم 

 ... نقشم فرو برم

 ... نگاه سنگینش باز هم قابل حس شدن بود و منتظر جوابم

 ... اوردم باالسر مظلوم شدم و با لبهای برچیده 

من قصد دخالت نداشتم و میخواستم بفرستمش داخل که خودش -

 ... جوابش دادم کردن ، منم توهینکرد  شروع
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وقت یاد حرفاش افتادم لحظه ای خون به صورتم هجوم اورد 

 .... که دلم خنک میشد که ای کاش یه سیلی هم زده بودم اونقدر

. دست توی ماهور با انگشت شستش گوشه لبش میکشه ..

 بلند میشه ضربموهای پرپشتش میکنه و به 

یزه و لب زیرینم رو به دندون رکه برای لحظه ای دلم فرو می

 .... میگیم

 ... نگاهش به منه و منم نگاش میکنم

 ... میشینه میزمیده و روی  باال ، کتش رو می رسهکنارم که 

در حالیکه ارنجش روی ران پاش تکیه گاه خوب هست به 

 .... متمایل میشه سمتم

 ...حس نمیشه چیزیاز نگاهش 

 !م بندازهربالگرفته میدونه چطوری گی

این مظلوم شدنت واست گرون تموم میشه شانا ! دقیقا جوری -

.. ای ! اخه د .نی مواسم فیل ت کنم کهتنبیهبه حسابت برسم و 

که با یه نگاه تو چشات منی ، نی بچه تو میخوای من وگول بز

 .... میخونم وتا ته مغزت 

 ....اب دهنم رو قورت میدم ،

 ..خوب فهمیده بود کالفگیم رو

 کی! هرمنی ی روت بره شانا! تو خط قرمز دوست ندارم نگاه-
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بخواد نگاه چپ بهت بندازه چشماشو در میارم اما خوش ندارم 

 !حالیته؟ بشیتو با این جماعت دهن به دهن 

 ... نسیم خنکی توی دلم وزید

 باال وجودم از حرفاش و ذوق کردن کودکم که مدامگرم شدن 

 ... دمیبری پایین

 ...این مرد با من چه کرده که دلم تمنای وجودش رو داشت

 ... حت حرفهای دل گرمش هم محکم و جدی بود

نرمش و انعطافش رو فقط خودش حس میکرد اما بدجور به دل 

 .... دیوانه ام نشسته بود

خوب میدونست چطوری  ... دقدرت کالم رو ازم گرفته بو

ه م میاوردکسرمیکرد چه بر که با کمی احساس بیان تیباکلما

 می بردهم زیادی دل  کنج لبش نیشخند

 ....من-

 ... میخواستم توضیح بدم که اجازه حرف زدن نداد

من میدونم تو پاکی زیادی ساده ای ولی این جماعت رو هم -

که شناختمشون و به  خوب میشناسم من قد عمرت با اینا جنگیدم

از این حاشیه ها .... اگه تو  باشیمیخوام دور  همینخاطر 

ی ولی فقط کنار رمیخوام کار یاد بگی روکنار دستم اوردم چون

خودم ! استعدادش وداری ، فکرش رو هم داری ولی فقط کنار 
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 !خودم

حت دوست داشتنش هم زوری بود ، خب بگو طاقت دوریم و 

 ! نداری

 می زنمر بهش زل ریشی و با چشما ن میرهم شیطون به جسم

.... 

خب یه کلمه بگو طاقت دوریم و نداری دیگه این همه صغری -

 ! ی نمی خواست کهکبر

 زنهو کج خندی م  میرننگاه میکنه ...کم کمک اخماش  رمتحی

 ... نیستناز اتفاقات و پیش امدها دست ما ی بعض

انها هیچ راه  کنترلکه ما برای  هستن سریعاتفاقات اونقدر 

می یم ، رمیگی درست در بطن ان قرار یکاری نداریم و وقت

 ! انیم که چه کنیمم

 ! درست مثل امدن خواستگاری برای من

 ... که دور از انتظار من و خانواده ام بود عیان هم از نو

گرچه قبلش با وجود مخالفتهای من بابا کوتاه نیامد و پاش رو 

 ... و درم نمی اوردتوی یه کفش کرده بود 

خیالش نبود و  عینشام هم نخوردم ولی بابام حتی  قهرم کردم

چندساله ام نه بگم"! و  میگفت " من نمیتونم به دوست چندین

دعوت  خیتنش ما رو به دیدن صحنه ای تاریدقیقا این نه گف
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 صرقا حرفیشدیم که از بیان  رمتحی طوریکه چنان هکرد ب

نداره و دقیقا توی همون یه  گفتنبودیم ... حال و روز بابامم 

 .... کفش مونده بود لنگه

و البته بهرام جانشان که  محترمبادیدن دوست بابا و خانواده 

روزگار باشه  که نه اما پسرنماهای گل فکرکنم از اون پسرا

 ... حساب مشعوف شدم

از تعجب فقط  دی خونش در نمیومد ، مامانممیزبابام رو کارد 

 ... مثل سکته ای ها لبش یه ور شده بود

مامان بهرام جان مامان رعنا رو بغل کرد و چاق سالمت هم 

 ... کرد و اینبارکنارش نشست

بهرام جان هم درکنار پدر بزرگوارشون که کم از رستم دستان 

ل و که ماشاهللا به جال نشسته بود فقط نمیدونم چرا پدری داشتنن

 !! پسرش به مامانش رفتهوتش، برج

ونه ای داشت که ابروهای نازک و دختربهرام هیکل ظریف و 

سه تیغ شده صافش  موهای بلند حالت داده اش با اون صورت

 ... هم درست برابر اصل مادرش بود

 ...!قدو قامت ماهورکجا و بهرام کجا ؟

شون گرم بود که سرشینا و پارسا که ماه عسل بودن و اونقدر 

هم چون جای  امیریو اقای  نرگسنبودن ...  سیادکدیگه ی
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 ... بیان تنسدیگه ای دعوت بودن نتون

به ماهور نزده بود چون میدونستم  فیامشب حر درمورد

ت میشد با بدبخ شدنش دقیقا مساوی عصبانیمیشه و  عصبانی

 ! کردن من

حرفهای متفرقه و کلیشه ای زده شد و رسید به صحبتهای 

 .... تمام شد با تنها شدن من و بهرام جاناصلی که در اخر 

بهرام روی تخت نشسته بود و من و نگاه میکرد ، منم با لبخند 

هست نگاهش میکنم که  گنده ای که برای قیافه ذوق زده بهرام

فکر میکنه عاشق چشم و ابروشم که دارم میخندم و اونم ذوق 

 ... کرده

 ...ته باشه ؟داش تیایصشما میخواین همسر ایندتون چه خصو-

 ... خندیدم بیشترنمیدونم چه مرگم شده بود اما با این حرفش 

 ! من قصد ازدواج ندارم-

 ... خنده روی لبش ماسید

 چ ؟ یعنی-

 !اینکه من قصد ازدواج ندارم یعنی-

 درمیونه ؟ کسی پای-

 .... تصویر ماهور توی ذهنم نقش بست

 نه-
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 ... دلیل قانع کننده ای نیست-

 ! تر از این که هیچ عالقه ای به شما ندارمباال یدلیل-

 ... میرهرک میگم و اینبار اخمش توی هم 

 ... اما من اومدم به امید اینکه جواب مثبت بگیم-

 .... دارن ییباال مردم چه اعتماد به نفسواال 

 ... که امیدتون رو ناامیدکردم ببخشید-

 ! میتونم دلیلش رو بدونم-

 ! عدم عالقه-

 .... اهی نداره میتونم خوشبختت کنمهیچ ر یعنی-

 !متاسفم-

وقت به بابام میگم یه نه بگو خودت و خالص کن میگه نه پسر 

خودم دست به کار بشم و  دوست چندین و چند سالمه ومجبورم

 !پسره رو سنگ روی یخ کنم

 میره بیرونبدون هیچ حرف دیگه ای بلند میشه و از اتاق 

کم  نداریم کم تفاهم گفتنه با...انگار بدجور تو برجکش زدم ک

 ... رفع زحمت کردن

 عنا اونقدر غر زد چرا اینا اومدنبعد رفتنشون مامان ر

 ... بدبختم سام گرفتم چه برسه بابایسرخاستگاری که من 

 گذشتر بدین ترتیب بدون هیچ عذاب وجدان و ناراحت به خی
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 بود مثل چیزیتن گذشر دکه این به خی سیر ولی به نظر می

 .... ارامش قبل از طوفان

****** 

کارمندان با تعجب جلو رفتم ثر با دیدن اک شرکتبا ورودم به 

 ......که با دیدن پلیس یکه خوردم

 .می کنمدلواپس جلو 

با دیدن رنگ و روی پریده ماهور در حالیکه دستمال کاغذی 

 شاومد ، قلبم به تپ می پایینکه نی روی پیشونیش بود و رد خو

 .. افتاد

 ... نگران شدم و به سمتش قدم تندکردم

 چ شده ؟-

 ... زنهماهور نگاهی به صورت نگرانم میکنه و کج خندی م 

 ! نیست یه تصادف کوچیک بود چیزی-

مشکوک میشم ، تصادف کوچیک و اومدن پلیس ! مطمئنم که 

 ... بزنه حرفینمیخواد 

به ماهور  تا میام حرف بزنم پلیس زودتر به حرف میاد و رو

 ؟نیمظنون نیست کسی میگه : ما تمام موارد رو بررش کردیم به

 ... میرهماهور با فشار دادن دستمال اخمهاش توی هم 

مظنون نیستم ولی میدونم دشمنای  کسی وان بهسرنه جناب -
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پا بشه ، سردوباره  شرکتزیادی دارم که دلشون نمیخواد این 

 ... شاید اینم یه تهدید باشه

 ... پشتم رو لرزوندحرفاش 

 ... این تصادف کوچیکی که میگفت علنا یه تهدید بزرگ بود

بودم و نمیدونستم چرا دیدن ماهور اینقدر واسم عذاب نی عصبا

ب خیال عالم و ادم  کهمنی اوره ، انگار که دارم جون میدم ... 

 .... ادممیرفتداشتم واسه زخم کوچیک ماهور پس  االنبودم 

و ماهور با تمام ضعف درونیش بازم محکم روی پا  میرهپلیس 

 ... می ایسته

 ... پستشونسر  ازکارمندا هم تشکر میکنه و اونام برمیگردن

 وارد اتاق که میشم یکدفعه ان حجم از عصبانیتم فوران میکنه

... 

 !افتاده ؟ اتفاقیدقیقا توضیح بده چه -

روی  یک لحظه متعجب نگام میکنه اما بعد کم کم خنده ای

 ... لباش میشینه

 ... میگیرهحرصم 

 تو میخندی؟ می زنممن دارم جز -

 ... دست گوشه لبش میکشه

از منه به خنده  نگرانینه جونم ، این عصبانیت که واسه -
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 ... تممینداز

 اونوقت این کجاش خنده داره ؟-

 نگرانیکه واسه من دست به کمر شدی و واسه  جایی همین-

 ! می کنیمن ، داری خودم و باز خواست 

 .. با نگاه کردن به خودم دیدم دستام و به بغل زدم

 ... دستام و برمیدارم اما از موضع ام کوتاه نمیام

 ... ماهور طفره نرو من جواب میخوام-

 ...جلو میاد

 جواب میخوای ؟-

 اره-

 راستش و بگم ؟-

 اره-

پا کنم و مثل اینکه سراین یه تهدیده که نذارن من اینجا رو -

 هستنطرف حسابمون هم ادمای کله گنده ای 

و این ادما جون انسانها تن رفت مارو ببی نشکه دوست ندارن پی

 ....اصال واسشون اهمیت نداره

 . تنفته دلم خالی میشه ، چشمام به سوزش می

 !اد ؟میرفتاگر اتفاق بدتری 

 ... نه میتونستم بهش فکر کنم نه میتونستم تحمل کنم
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ترس از دست دادن ماهور مثل طناب دور گردنم داشت خفه ام 

 ... میکرد

میارم و روی گردنم میکشم اما بازم احساس  باال دستم رو

 کشیدن اما نمیتونستم خفکی میکنم . هوا میخواستم واسه نفس

 جاییکنده شدم و  زمیننفس بکشم، حس کردم که از روی 

سخت نبود همان اب است فرود اومدم . مایعی که حدسش زیاد 

 ... رو به خوردم داد

 باخوردن اب انگار مجرای تنفش باز شد و با بازدم عمیق که

 ... افتادم م همزمان هم هوا گرفتم و هم به گریهکشید

 ...هق هقم اوج گرفت

که مثل خوره به جانم افتاده بود گریه میکردم تا  سیبرای تر

 ... اروم بشم

نشده بودم درست تا هایی حمله همچین خیلی وقت بود دچار 

 !مرگ ترنم

خودش  رطور من و اسی ماهور نمیدونست تمام این محبتها چه

 ! کرده که به این روز افتادم

های زندگیم اونقدر مهم بودن که با خراش تن دوست داشت

 من و از پا دربیاره کوچیک روی تنشون یا نبودشون میتونست

 !!! بود برای من سیم نفواما ماهوری که این روزها حک
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بزارم عزیزم ، عشق یا لوس  یاین گریه کردنات و پای چ-

 !بازی ؟

 ...میشم خیرهم با همون نگاه اشکی بهش رازش فاصله میگی

من توان از دست دادن دوباره رو ندارم ماهور ، جدا از -

دست دادن  که بینمونه ترس از ارتباطیکه دارم و هایی ترس

 ! و از پا در میارهادمهای زندگیم من 

که برای خودمم  عجیبیو پرنفوذ نگام میکنه و با ارامش  خیره

 ... بیگانه است

 اتفاقیباش نمیذارم هیچ مطمئن ، دختر امتحانت و پس دادی -

 !بیفته ، فقط بهم اعتماد کن عزیز ماهور

اشک دیگری از گوشه چشمم میچکد و ماهور میشه پررنگ 

 !ترین رنگ زندگیم

به قول حتی  کننا اگه بخوان خیلی کارها میتونن باین ادم-

 اب خوردنه ولی عینبراشون تن شک خودت ادم

که به  هستن چیزیهمه ماجرا این نیست ، خیلی واضحه دنبال 

 هداری یا نبربدونن تو خ پدرت مرتبطه و اونا دقیقا میخوان که

 !؟

درست به هدف زده بودم ... اون همه پول به حساب واریز 

جور مدرک وسند  بعد همون پول رو کسای دیگه با چند بشه و
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و فاکتور و صحنه سازی پول ها رو بردارن و دقیقا پدرش میاد 

خارج  میرهبهت و بعدم واسه همیشه  ش و میدمشرکتو میگه 

 ! ازکشور ...اینا از نظر من زیادی مشکوکه

 ....دست به صورتش میکشه و نوچ میگه

نداره که الکی و ب جهت فکرت  شانا این مسائل ربطی به تو-

ا نشه پسر شرکت که این نن! اونا فقط دنبال ایگیر می کنیو در

ولی نمیدونن که هرچ بخوان مانع بشن من حریص تر میشم 

 چیزیچیه این وسط یه  میدونیمخالفشن ،  واسه کاری که اونا

 رشون باشه نمیدونم چیه ولی وکیلمرهست که شاید به ض

ینه که نه ا کنینب میتونیی میکنه و تو تنها کاری که رداره پیگی

من  و اعصاب کنیناین مسایل گیر نه خودتو در کنینبهش فکر

 .کنی و خودت رو خورد

من و درک نمیکنه ، حرص میخورم از این  نگرانینمیفهمه، 

 ای که با وجود همه حق به جانب بودن و لحن رییس مابانه

 ازهم لحنش زیادی دستوریهتش با من بیمیمرابطه نزدیک و ص

! 

من اگه ناراحتم و خودم و درگیکردم فقط و فقط دلیلش نگرانیم -

می رو ازم پنهون  چیزی هست که میدونم داری یه ییبابت تو

ت ر... ماهور من جدا ازکارمند بودنت ،زیر دست یا اسی کنی
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 احترامبهم  فیما هست که تو موظ بینماسی نیستم اما یه ح

 .... سر کنی بزاری نه اینکه با دلیل الکی دست به

- مستقیمم بابت حسم نسبت بهش خنده ای میکنهغیر به اشاره 

اگه میدونستم این مسئله اینقدر زودتر باعث میشه که حست و 

 ... کنی اعتراف بروز بدی زودتر از ایناکاری میکردم که

 ! ماهور محض رضای خدا نرو رو اعصابم-

 ! نشو نیعصبا باشه باشه -

 ....میخنده 

که مثل خوره به جونم افتاده  سیاما امنیت احسا زنهنم  فیحر

 ... اورد بود و داشت از پا درم می

 بود که هیچ وقت از مشکالتش یا شخصیتماهور  شخصیت

 رفیحنمیکردی  اصرارتا  یعنیند میزن حرفیناراحتیاش حتی 

جوری وانمود دکلیات رو میگفت و میز حرفید ووقت هم میزن

 ... نیست میکردکه انگار مشکلی

 دوش میکشید ، تنهاییو به چیزهمه 

مشکالتش رو خودش حل میکرد و همیشه هم راهی برای 

 ... داشتصی نخال

 کههایی در نظرم مرد قدرتمندی بود که باتمام ضعف و کمبود

ی وکار گفتنبرای  حرفیاز خانواده و اطرافیانش داشت باز هم 
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دن داشت ... ماهور زیادی توی دنیای پررنگم برای عمل کر

 ! تک بود

******** 

 جاد کنهیرو درونت ازندگی که بتونه حس  ییهمیشه بودن ادما

 !بود همینخوبه ، شایان دقیقا 

 میرفتماهور به اجبار سفر کاری دو روزه ای داشت که باید 

 .. و رفته بود

 ... به تلفناش جواب نمیدادم

 ...به سفرشم از طریق مهسا فهمیدم رفتن

زنکی هم بهش نزدم چون بابت مسئله حتی  با تموم نگرانیم

 قهر بودم جواب برای سوالتم باهاش رفتنتصادفش و نگ

 نرگسبه اندازه کم محلی برای مردها سخت نیست ،  هیچ

 . همیشه میگفت و منم اویزه گوشم کردم

 !باشه!واالمردکه نباید اینقدر حرف حرف خودش 

 . بد روحیم شایان به خونمون اومدواال توی حال و اح

ه ک بیرونم برو فهمید حوصله ندارم میخواست ب وقت زنگ زد

 رو بیرونمخالفت کردم و اصال حوصله 

هم نداشتم اما اونقدر با محبت بودکه به خونمون اومد و با 

 حرف ها وکاراش حساب از اون حال و هوا
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 . دورم کرد

برنامه کوه تقریبا همه رو بسیج کرد که صبح زود ن تباگذاش

 ... حرکت کنیم

مامان رعنا که شایان رو مثل پسر نداشتت دوست میداشت ، با 

 و میرفتدیدنش خنده از رو لبش کنار ن

 ... ف کردن و پرکردن شکمش بودتعارمدام در حال 

که میگفت هی قند تو دل هایی مامان رعنا گفتناون مارمولکم با

 .... مامانم اب میکرد

پسره بیشعور نیومده قاپ مامانم و دزدید ، البته اشتباه نشه اونم 

 !!! زیادی پسر دوسته

و  میگیرهقول فسنجون دیگه ای از مامان  میرهوقت شایان 

 ... که بخوابه میرهاونوقت باخیال راحت 

 ! اینکه میگن مردا بنده شکمن واقعا راسته

کردم که با انالین بودن ماهور موقع خواب تلگرامم و چک 

ی صفحه باال ایز تایپینگ نوشتنویش رفتم که با پیبه  سریع

 .... ناخوداگاه قلبم به تپش افتاد

 ... پیامش اومد

 "بیداری؟"

دلم به تب و تاب افتاده بود تا جوابش بدم اما اونقدر جلوی 
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 خودم رو گرفتم تا جلوی حسم رو بگیم و با

ی که میدونستم ماهور به هیچ نبیهتخاموش کردن گوشیم و 

 عنوان ساده ازش نمیگذره وبا دلی که هنوز

 .... پیشش بود به خواب رفتم

بهم زنگ  یعنیشانا که منو با ماهور درنندازی ،  بمیریای -

نمیدونم اون ازکجا  زده هرچ از دهنش درومده بارم کرده !من

 !فهمیده ما اومدیم کوه؟

 ن گزینهبهتریماهوره دیگه !اگر ندونه باید شک کرد! مهسا هم 

 !دوطرفهنی رساخبر واسه

 ... میخندم

 توچ گفت؟-

 چ بگم، مگه گذاشت من حرف بزنم ! اینقدر واسم خط و نشون-

 که اگه یه خراش روت بیفته منکشید

 !پایینپرت میکنه  باال همینو از 

حرفاش غلو هست ... ماهور شاید  بیشترمیدونستم نصف 

 مغرور و غد باشه اما هیچوقت بددهن نیست

... 

اما سعی میکنم توجهی  میرهته دلم از این همه توجهش غنج 

 ... نکنم
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و ماهان عقب تر ، مهسا هم که با  شروینشایان کنار من بود و 

 ! جناب استاد در حال مراوده بودن

شده سرخ  از خجالت حال شهراد چ بغل گوش مهسا میگفت که

 بود ، خدا عالمه ! ولی مارموز هیچ

 ! کشید جوره نمیشه از دهنش حرف

 ... چیه رفت تو نخ اینا-

 !شده؟سرخ  به نظرت شهراد چ درگوش مهسا میگه که اینقدر-

و نزدیکم میاره و قیافه حق سرش  شایان با نگاهی به اون دوتا

 .... میگیرهبه جانت 

 ! میگه بدی حرفاینمیدونم ، شاید -

 ... شاید-

 ... وقت متوجه حرف منظوردارش میشم تند به سمتش میچرخم

رو به اون ذهن مریضتون  چیزی، که هر کنن تسر خاک تو-

 ... ربط میدین

 ... همینداز باال ب خیال تخمه ای میشکنه و شانه

 !یپس هنوز مردا رو نشناخت-

 ... ش میکوبممشت محکم به

 !دقیقا منظورم چیه ؟ میدونیا...پس -

 ... جیغم و در میاره
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 ! خیلی بیخودی شایان-

 ... و به چپ و راست تکون میدهسرش  میکنه و فینگاه متاس

ردی حال واسه من جیغ م می تا دیروزکه داشت از افسردگ -

 !می کنیجیغ 

اینبار دیگه امون نمیدم و حمله میکنم سمتش و موهاشو محکم 

 ...اد اون درمیادمیکشم که اینبار صدای د

 ...موهام کنده شدشی ای..ای...ول کن وح-

 ... کشیدم که صدای دادش کل اطرافمون پیچیدبیشتر

 .. وقت حرصم خوب خالی شد موهاش و ول کردم

و شهراد با تعجب نگام میکردن و مهسا که  شروینماهان و 

 که میتونه من و اروم کنه چیزیمیدونست تنها 

 ... از تاسف تکون میدهسری  ن هست فقطکشید مو

خراب  سرت برو واسه خودت تاسف بخورکه قراره بعدا رو

 !مارمولک دخترهبشم ، 

 ....شایان دست به موهاش میکشه

شده  دیونهبه جان خودم دیروز مثل این مرده ها بود ولی حال -

 ، اخه تو چ هست ؟

 ... دست به کمر میشم

توش بود  تیهر چرهرچ هستم ادمم ، نه اینکه دهنم و بازکنم -
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 .... بیرونبریزم 

 ! وای بیا من و بخور-

 ... اه گمشو ، حالم بد شد-

 ! وای نگو من و خوردن لیاقت میخواد-

 .... اتهمون دوستنی نکن لیاقت ! ارزو-

 ... خیلی دلت بخواد-

 !خدارو شکر که نمیخواد-

 ... بیچاره ماهور که از دست تو نیم وجب ادم چ میکشه-

 ! بخواد من به این نازی و خانومی خیلی دلشم-

 ...کوتوله-

 ...تخاصیدراز ب -

 !اه بسه دیگه اعصابمون و خورد کردین انگار بچه ان-

ه که با حرص به من و داداشش نگاه میرفتنگاهم به ماهان 

 ... میکنه

دورتر از ما وایساده بود و داشت با گوشیش حرف  شروین

 ...مهسا ود،این ادم کال تو فاز خودش بود میز

 ...شهرادم انگار حرف زدنشون تمومی نداشت

 ... روم و اون ور میکنم به حالت قهر که ماهان میخنده

بیا حال ناراحت نشو ...دستمون امانت ! یه نفر باد به گوشش -
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 کشته برسونه که کمی ازگل بهت گفتیم ،

 .... باید بدیم

 ! با دهن باز نگاش میکنم ، مگه اینام میدونن

 .... تشمیندازبهت زدم به خنده صورت 

 ! ده مراقبت باشیم وگرنه خدا رحم کنهپرس-

ای ماهور بدجنس که همه عالم و ادم فهمیدن ! مثال خوبه گفته 

 ... بودم مسکوت بمونه

من اختیارم دست خودمه ، نه اون ادم نه کس دیگه ای  ببین-

 !فهمیدی؟ تکلیف کنه ،ن نمیتونه واسم تعی

 ... میبره باال به حالت تسلیمماهان دستاش و 

 ! نگفتم چیزیهی ..هی...من که -

 دیگه چ میخواست بکی ؟-

جدت منو با اون غول ب شاخ و دم در ننداز که سر  ببین-

 ... حریف نمیشم

 ... نه مثل اینکه توهم دلت میخواد موهاتو بکشم-

 ... من غلط بکنم-

 ...نمیگم و پشت چشمی نازک میکنم هیچ

 .میرهی مالش دلم ازگرسنک

شایان مثل این نخورده ها کولم رو از دستم میکشه و کتلت 
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 رو که مامان رعنا درست کرده بود رو یههایی 

 ... به خوردن میکنه شروعجا میقاپه و 

 !هستندیگه ای  چیزواقعا راست میگه که بنده شکم و 

میشد به زندگی شایان با تموم اذیت کردناش عالوه بر حس 

 !نیک دوست روش حساب ویژه ای بازعنوان یه 

که انجام میداد تامن و از هایی این و میشد از حرف ها و کار

 . حال و هوای بدم دربیاره و خوشحالم کنه

 ف نمیارین؟تشریشانا خانوم چرا دانشگاه -

کارم  که باارتقا دادن پرسیناز دوست رفیق و شفیقتون ب بهتره-

 حسما منو از درس و دانشگاه و تفری،ر

 !کنن یاستعدادیاب زمینهانداخته و گویا مایلن که بنده رو در این 

 ! شلوغه سرت اوه پس حتما خیلی-

 ! بله-

 . طرفی کسی پس حواست رو جمع کن که با بد-

مستقیم داره میگه فاتحه غیر یه که سرهمه میدونن چه دیو دو

نیستم زیر بار حرف  کسی ات خوندس اما دیگه نمیدونه منم

 ... برم زور

 !خدا جان ندادی ندادی ، یکی رو دادی که بشه عذاب روحم

 !منیای شکر که اینقدر فکر 
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 .... تکون میدهسر  شایان در حالیکه دهنش پر از غذا بود

تو بکنه که کرده ،  یبصب گرگ بیابون نکنه اما نیصخدا ن-

 !میخوره ولی دمش گرم ماهوره که فقط به درد تو

 لینمیگن النی بزن ، بعدم حرف نزیا غذات و بخور یا حرف -

 ... بلدی واسه خودت بخون ییال! تو اگه ال

 ... من اگه بلد بودم که با تو دهن به دهن نمیشدم-

 ... میشم از دستش و خنده ای که از حرص من میکنه حرصی

ا بگم زبونم و ت هیچبقیه هم میخندن ولی وقت میبینم نمیتونم 

 بیشتراخر در میارم براش که خنده جمع 

 ... ممیرفتخودمم به خنده حتی  میشه و اینبار

حضور سایه ای ای رو در کنارم حس میکنم که با دیدن نگاه 

 متعجب بقیه خودمم متعجب نگاش میکنم

.... 

با دیدن ماهور درست کنارم همزمان دو حس دلتنکی و تعجب 

 ... م میادسراغبه 

 ! انگارکه موش رو اتیش زدی که یه دفعه ظاهر شده

 ... درهم نگاهم میکردهایی با اخم

که با بقیه کرد به سمت من برمیگرده که  بشیبعد از خوش و 

صحیح و سالم تحویلت ،  میگه: داداش خالصه یشایان با لودگ
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 ! مشکلی داشت از خودشه

 ... زنهبهش م نی ماهان پس گرد

 !شد شروعدیدی و مسخره بازیت تو دوباره یکی رو -

 ... داداش ماهورم فرق داره مواظب امانتیش بودم-

 !تو که تا دو دقیقه پیش داشت دقش میدادی-

خنده ای به این دیوونه بازیاشون میکنم که باحرکت شایان 

بود و به دهنش  شد ، در حالیکه دستش و مشت کرده بیشتر

ور تو دادا یا دشمن جونم گرفته بودگفت : واه ...واه ....خدا به د

 !؟

 !برمیگردم سمتش که باجدیت نگاهش زوم منه

 ... اینبار من هم اخم میکنم

 ! ت نیومدهررسیدی ماهور جان ؟ گفته بودی که بلیط گی کی-

صدای شهراد باعث میشه که به جانبش برگرده و جوابش رو 

 ... بده

 برگشتمیکی از مسافرا انصراف میده و منم با همون پرواز -

... 

 ! خوبه-

مهسا که با فاصله از شهراد ایستاده ابروهام خود  پی میرهنگام 

با دیدن داداش جونش ترسید ، که حاال ،  میرن باال به خود
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 !دختر ...عجب مارموزیه این  هفاصله اسالمی رو حفظ کرد

 !و بچسبتجیبباید برم به داداشش بگم برو اب

هم رویی نه و چشم و ابشایان دوباره خودش و نخود آش میک

 ....میاد

ندونه فکر میکنه قاتله  کیهر وایسادیداداش اینجوری که تو -

 !سیتوهم پل

 .. شایان زنیاز دهنت حرف م  بیشتر-

کنار نمیاد  شوخیشایان حساب کار دستش میاد و میدونه با هر 

 .... میاره باال ...دستش و

 ... خودمداداش تسلیم! گردن من از مو باریکیه به جان -

 ... دیگه ای نثار شایان میکنهنی ماهان پس گرد

 ... بیا ماهور جان من جای تو زدم-

 پس گردنمنی ای دستت بشکنه کروکدیل ،هی نز-

 ... شهراد به بحث خاتمه میده

تا اینجا اومدیم بریم ناهارم بخوریم ، یه رستوران اون  بهتره-

 ... هست که غذاهاش حرف نداره پایین

ه ساکت و جدی کنارم ایستاده بود استقبال میکنه و ماهوری ک

 ... همگام با من قدم برمیداره

و شهراد و مهسا هم با  هستنجلوتر  شروینشایان و ماهان و 
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 ... میومدن سرمونفاصله کمی از هم پشت 

حضور ماهور با اون جدیت و اخمو بودنش کمی معذبم کرده 

 بود، خصوصا درکنار شهراد ! اما انگار

 ! شهراد فقط مهسا رو میدید نه مارو

سفیدی که پوشیده بود  لیزبتنگ اب و ن یماهور توی اون ج

 زیادی خوش تیپ شده بود ، به طوری

 !که دلم میخواست فقط نگاش کنم

چرا جواب پیام ها و تلفن ها رو نمیدادی ؟ امیدوارم دلیل قانع -

 ... نمیگذرم وگرنه ساده ازش باشیکننده ای داشته 

 سخت در انتظارمه! ولی منم کم تنبیهنا داشت هشدار میدادکه عل

 ... برم نیستم که زیر بار حرف زورش کسی

 ... پر از حرص و جدیت میشم

و وقت  می بینیتر از اینکه من و به چشم یه بچه باال دلیل-

 کیچرا تصادف کردی، این ادما  می ترسمازت 

یا پدرت چیکارکرده که تو داری  کننکه دارن تهدیدت می هستن

 !تاوان میدی ؟

 ... تو چشماش می زنممیایستم و زل 

هام و دادی اون موقع منم واست دلیل واال هرموقع جواب س-

 ... میارم
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 ...نمیذارهو میخوام برم که  می زنمحرفم رو 

ت وته اسر  یشانا باور کن اونقدر ظرفیتم پره که حرفهای ب-

 ! روانم رو بازی میده بیشتر

نی از اینکه حرفهام و دل نگرو حرصیاز خشم چشم میبندم و 

 هام واسش اهمیت نداره ، انگشت اشاره ام

و درحالیکه از بغض و دل تنکی  می زنمرو چند بار به سینش 

ظرفیتت ، روانت نی صدام دورگه شده میگم: جناب ماهور تهرا

یت نمیشناخت به که من و به رسم زمانی، اصال خودت تا 

کردی که باید  بازیمن و وارد  که االنخودت مربوط بود نه 

نکرده  ییاز روزی که خدا بپرسمهرروزی که چشم باز میکنم 

 ور سحرف ب میگی های من نی نیفته و تو به دل نگرو اتفاقی

 ! ته

 و من و به سمت خودش میکشه میگیرهانگشتم رو توی دستش 

... 

 ! ای الکی بشهچیزنمیخوام فکرت مشغول -

 !باعث شده دل تو دلم نباشهمیگی ای الکی که چیزاون -

 ... نگام میکنه و دست توی موهاش میکشه

 ... جاشهسرت هنوز تنبیهبعدا راجع بهش صحبت میکنیم اما -

انگار نرم تر شده بود ، شایدم برای قطره اشکی باشه که از 
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 ... چشمام چکیده بود

ایان و ماهان گذشت ، حوصله های ش شوخی بینناهار در 

عصبانیت دوست دارم  خوردن نداشتم ولی نمیدونم چرا موقع

 دمم تا اخرساالحتی  فقط بخورم و کل بشقابم رو تموم کردم ،

بفهمه خوردم ولی  کسی رو هم بدون اینکه خوردم و مال مهسا

 ... ماهور دور نموندیزبین از چشمای ت

خودش فرستاد رفت و  ماشینبعد از ناهار ماهور ، مهسا رو با 

 ! دیگه تیهر، غی کنننذاشت یکی از پسرا همراهیش 

 !ببرهکاش منم داداش داشتم تا نذاره ماهور من و 

ماهور با زور سوار ماشینم کرد و بقیه هم با ماشینای خودشون 

 .. برگشتن

***** 

به آهنگ شادمهر عقیلی گوش میدادیم ،  ماشینتوی سکوت 

حوصله حرف زدن  میخواست سکوت کنه و انگار اونم مثل من

 ... نداشت

 ... کمی میگذره و دنده رو عوض میکنه

 !منتظرم-

، کسی نه انگار منتظر بوده که من حرف بزنم که منم چه

 ! م کوتاه نمیاممرمیب



 

 

                                              716 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ... ممینداز بیروننگام رو سمت  عصبیدست به سینه میشم و 

 .... شانا این لج کردنات اصال به نفعت نیست-

 ... برمیگردم سمتش

چیه ؟ من چرا باید جواب پس بدم وقت تو ادم حسابم  نیدو می-

 ! هان ؟ ماهور من اونقدر تجربهمی کنین

ندارم که بتونم جوری رفتار کنم که ازت حرف بکشم ولی ازت 

، من لج نمیکنم اما نینک بزاری ، بچه حسابم احتراممیخوام بهم 

این حرف  ببینم ، پس دارم جواب خودت رو به خودت پس مید

 ! کردن چقدر میتونه ناراحت کننده باشهسر  به نزدن و دست

که هنوز خودمم نمیدونم ولی جواب نی چ رو میخوای بدو-

ن م رفتننادیده گ ندادنای تو چه دلیلی میتونه داشته باشه جز

!شانا ب منطق نشو ، من خودمم نمیدونم اطرافم چ میگذره ولی 

،  باشیباشم ، توهم به جای اینکه مقابلم  دارم سعی میکنم اروم

ر باش اگه غیمطمئن کنارم باش و دست از لحبازیت بردار ، 

 د ، بدمیزکس دیگه ای بود که اینجوری باهام حرف  از تو

 ... میکردم تالفی

یکم خودم و جمع و جور میکنم و میدونم تا چه حد جدیه ولی 

 ... رو نمیدم

سی حطرف دقیقا چه  رفتنیده گخواستم بهت نشون بدم که ناد-
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 ! داره

و برمیگرده سمتم ... حق به جانب  زنهرو کناری م  ماشین

 ... اخمو نگاش میکنم ...همیشه خدا هم طلبکاره هم

 !؟می کنی شوخیتو چرا اینقدر با شایان و ماهان -

 ... شد شروعدادناش گیر بیا

 نهات االنون مسکوت باشه و ارتباطمببخشید مگه قرار نبود  -

 ازیه ،رکه نفهمیده خواجه حافظ شی کسی

 !بدبخت هم مرده وگرنه اونم میفهمید

 ...خوشم نمیاد میدونیبحث رو عوض نکن ، مگه ن-

 ... بنده مسئول سالیق شما نیستم-

 ! بزاری احترامکه فی موظ ماا -

 ! مسافرت یچرا من باید از زبون مهسا بفهمم که رفت-

 ... میدادی بهت میگفتمشما اگه به تلفنم جواب -

 ! قهربودم ! میتونست پیام بدی-

 ...دلم نخواست-

 ! ... پس منم دلم خواست کنمشوخی -

 ... مواظب حرف زدنت باش شانا-

! اما شما چرا من و امانت داده بودی که مراقبم باشن ، ممواظب-

 !مگه چالغم خودم ؟
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 !باید یه جوری میفهموندم که صاحاب داری یانه ؟-

صاحاب داریم فهمیدیم ! فقط بابام بفهمه  معنیه نمردیم و خوب-

 ! یانهی طور محق هستهمیناونوقت ببینم 

و لحن حرفم  چشماش میخندن از پشت چشمی که نازک میکنم

 ن جز برای حرفرولی لباش تکون نمیخو

 ... زدن

چطور میتونه نخنده و فقط اخم کنه ؟! خدا روشکر ولی یکم 

 ... میکردیمهربونیش و برام جدا 

 ! می زبونشه ...خدا به داد من برسهسرش  نیم وجبه ولی-

خدا به دادت رسیده که من و انداخته تو دومنت و من و بیچاره -

 ! کرده

 ! یالزم تنبیهنه مثل اینکه -

 هراینو میگه ودر مقابل چشمای متعجبم دلم رو به بازی میگی

*** 

و میگردونه ... میدونم که میخواد  میبرهچند جای دیگه من و 

 نگرانیجز  مونهمی ن توی دلمم چیزیاز دلم دربیاره و واقعا 

که خودش نخواد حرف بزنه  زمانیکه برای خودشه ... ولی تا 

 ! زنهنم  حرفیفهمیدم باقهر کردن هم  حال همحتی  زنهنم 

که مخالفت  باال بیاد می زنمف رتعاسیم روقت به در خونه می
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 ... میکنه

 ... خستکی از صورتش میبارید

نبود و چه خوب با دوتا ددر دودور  تبتوی دلم دیگه کدور

 ... خرم کرده بود

 ! خرم دیگه

بود که اخر قبل از اینکه پیاده بشم به زبون  حرفیمردد برای 

 .... میاره

 ! قراره برای مهتاب خواستگار بیاد-

 . پا جلوگذاشته بودنی فرها باالخره

نی به مهتاب رو دیده بودم اما اینکه ادمی مثل فرهاتوجهاتش 

 . ذهن بود بخواد قدم جلو بزاره واسه ازدواج یکم دور از

ه ی! البترزن میگی میشیولی به قول بابام وقت خر شدی خرم 

 ...دور از چشم مامانم

چشمش رو گرفت چه بد چه خوب هرطور شده نی مردی که ز

 ! بدستش میاره

نمیدونم این دست دست کردنای ماهور واسه مهتاب برای چیه 

که به روی  میبرهرنج  داره چیزیولی میتونم حس کنم از یه 

 ... خودشم نمیاره

*** 
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 که هیچ بعدم یانی ورورپریده تابا دوستات بی دخترهپاشو -

خانوادت  میخوای برایکی  ، اونوقت سرکار دانشگاهی یا 

 ! میشیرس خوابیدی و بلند نخ عینوقت بزاری که حالم 

دوست داری بزار بخوابم دیشب تا  هرکسیمامان رعنا جون -

 ... دیروقت بیدار بودم

و  ه میشمکشید پتو رو با تموم قدرت میکشه که منم همراه پتو

م میرفتصورت از تخت  ی هم روی خودم ندارم باکنترلچون 

 ! پایین

 ... خم میشه سی، مامان رعنا با دلواپ میرهصدای اخم که هوا 

 چ شد ؟-

طوریم نشده بود ولی برای اینکه پیاز داغش و زیادکنم ، خودم 

 ... تنگش می زنم میدم و برمیگردم و اخ و او نچ همنی و تکو

 ! کمر شدم ... وای بیاخ کمرم ... وای -

 ... مامان رعنا بدبخت کم مونده بود بزنه زیرگریه

 ... بودم رو کمرم و برم نمیداشتم دستم و گذاشته

 اییاونجبیچاره مامانم میاد بشینه که ببینه دقیقا چمه ...ولی از 

تم بشینه میشینه روی دس که پایینمیاد  ضربکه زیادی تپله یه 

 ... مونهمی ، صدام تو حلقم  میرنکه همونجا چشام سیاهی 

 ! ی مادر منراخه چرا رژیم نمیگی
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دستمه میاد خودش و بکشه اونور که وقت حس میکنه که روی 

 .... جیغمه که رفته هوا اینبار دیگه صدای میرهدستمم باهاش 

 ... هول میکنه بیشتر

 نهزاینبار بلند میشه و میشینه رو تخت و او نقدر نفس نفس م 

 ... میرهکه یه لحظه خودم و یادم 

 !شانا ، مادر حالت خوبه ؟ دستت بود چ شد ؟-

 ! بود نه دستم نبود پام

 ... از درد میرهدستم و تکون میدم که نفسم 

 ! وای مامان دستم-

زیرگریه و همونطور  زنهوقت متوجه میشه که دردم زیاده م 

 ضاعلیرجوری  صدای بابامم میکنه البته با داد بیرون میرهکه 

میگفت که وقت بابام جلوی در اتاقم ظاهر شد فهمیدم توی راه 

 اونجور صداکردن رعنا خانومش دو سه تا سکته رو زده با

 ... ارستانببرمبود بردنم  بیدیگه به هر ترتی

و برای یه در رفتکی ساده تا دوهفته باید  رفتندستم و گچ گ

 ... توی گچ میبود

وقت پرسید دستت چ شده ، نگاهی به مامان رعنا کردم  دکتر

ابرو اومد که نگم  که یکی زد توی گوشش و اروم واسم چشم و

که کرمم نمیذاشت رو به  جاییانمه ، ولی از اون کار مام
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یادی کرد که فشار خیلی زر گی جایی دستم دکتر هیچگفتم : دکتر

اون فشار زیاده کار  بیرونروش بود و وقت هم خواستم بکشم 

 ... و کرد و من و به این روز انداخت خودش

 ابا هم دست به کلهشده بود ، بسرخ  میخنده و مامان دکتر

 میکشه که خانومش نبینه داره میخندهکچلش 

 !موندم چطور بابام تا حال جون سالم به در برده ؟

 ....یه روز جمعه داشتم که اونم بدین سان گذشت

****** 

و توی این ماهم  برگشتنشینا خانوم با اقا پارسا از ماه عسل 

 ! و بس می بردنسر  ور بهشک فقط در شمال

ج ازکشور، دیگه نمیدونن که خار رفتنندونه فکر میکنه  کیهر

همون دوهفته هم کفایت !چشم ماه عسل و در بیارن و بیان رفتن

 ! میکرد

دستم سر  بالیینبود و نمیدونست که چه خبری از ماهور 

کنه که چشمم  رد صیاوردم و میخواستم اگه میشه واسم مرخ

 ....اب نمیخورد ، هرچ هم زنگ زدم جواب نداد

مطمئن شینا با دیدن دست مصدومم کمی نگران شد ولی وقت 

هم تنگش گذاشت و به  که صدمه جدی ندیده خدارو شکری شد

 .... سمتم روانه کرد
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مامان رعنا که دوباره دامادش و دیده بود و فیلش یاد هندوستون 

 کرده بود و جای پسره نداشتش میدید

 یمیدونوای ن پشت چشمی برام نازک کرد و رو به شینا میگه :

فقط واسه اینکه یکم  دست پا چلفت نصف جونم کرد ، دختره

 ... بخوابه زد خودشو به این روز دراورد بیشتر

بعد رو به پارسا ادامه میده : چنان خودش و از تخت پرت کرد 

نصف عمرم کرد ،  پسرم میدونیو کولی بازی درآورد ن پایین

 ... سکته ناقص زدارستان دوتا میبتا برسیم  علیرضابیچاره 

با چشمای گرد شده نگاه مامان رعنا میکنم که چه خوب خودش 

 ! خراب کرد منسر  و میاکرد و همه چ رو روی

 ... بپرسماین مادره یا نامادری باید از بابام 

 میکرد نگام میکنه و کنترلبابا با نگاهی که داشت خنده اش و

 ... رو تکون میده واسمسری 

نازکردش منو دختر اخه من چ بگم به این مادر که با دیدن 

 .... یادش رفت، مگه داریم مفلوک تر از من

کردنش داره میگه: مامان  کنترلپارسا باخنده ای که سعی در

دارو بدتری نیفتاده خ که اتفاق همینجان پیشامده دیگه پیش میاد 

 ... شکر

 ... شینا میخنده
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میشکست یا پاش واسه ما عادیه شانا همیشه عمرش یا دستش -

 ... بود شر ! از همون بچگیش

دم خودم و داغون میکردم ،خودم بودم نه اینکه یه میزاگه قبال 

چه باشه با اسفالت کوکی بیفته روت ، خب هر ییجسم صد کیلو

 ! یکی میشه

بابا بحث رو خاتمه میده و با منحرف کردن ان راجع به کار و 

 ... ننمیزبارشون حرف 

که رفته و بهش هایی میکنه تعریف کردن از جا شروعینا هم ش

چشاشه و  که تو قیخوش گذشته و مامان رعنا هم با بر

ی که خرج دامادش میکنه میفهمم که میزنگاههای محبت ا

 شدختراینقدر توجه داشته به  زیادی خوشحاله از اینکه دامادش

 ... باشه یزوکاری کرده که این سفر براش خاطره انگ

این جانب بفرما تا وسیله ای بشیم جهت  نصیبخدایا یکی هم 

 ! شادی مامان رعنا و برق چشماش

تیکه پاره  تعارفاز  میرفتسر  حساب داشت حوصله ام

 ... گرفته بود کردنای مامان ... هم گشنم شده بود هم خوابم

دستم و زیر چانه ام زدم و دهنم و باز میکنم تا خمیازه ای 

 زنگ ایفون به صدا در میاد بکشم که همزمان

میتونه اینوقت شب باشه کی  متعجب نگاه مامان رعنا میکنم که
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رو تکون میده و همراه  که با دیدن صورت بشاشش هیکل تپلش

 .... میرنبابا سمت در 

 !پیشواز ؟ رفتنکیه که اینقدر عزیزه مامان و بابا همزمان 

 !اصال چرا من نمیدونم کیه ؟

که با بلند شدن اونا دیگه واقعا رو  بپرسمنا برمیگردم تا از شی

 !پا بند نبودم تا بدونم کیه ؟

 .... شون راهی میشمسرپشت 

 ! دم تا دهنم باز نشه از تعجبمیزهم پلک سر پشت 

؟! نه باورم نمیشه ، شایدم حواسم و تو  االنمگه میشه 

دستم نشسته رو  ارستان جا گذاشتم شایدم اینکه مامان رومیب

 .... اثرگذاشته ! اما نه اینا زنگ زدن و از در اومدنچشام 

دستم کمی اظهار ناراحت کردن البته مهسا و  رفتنواسه گچ گ

 ! تشک بود ... خودش و زیادی بیشترمهتاب 

مهسای ذلیل مرده نیشخندی تحویلم میده و مهتاب هم خانومانه 

 ... ننمیز کنار شینا نشسته و دارن باهم حرف

م در جوار بابام و داماد جانمان نشسته و به هتهرانی ماهور 

 ... شناس باشن .... انگارکه جامعهتنمسایل روز جامعه پرداخ

مامان رعنام روی مبل کنار شوهر جانش نشسته و میوه پوست 

 ... میکنه
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منم که با دست شکستم و دهن باز دارم مهمونای ناخوندمون و 

 ... رصد میکنم

 ردستم خورد رنگ نگاهش تغیی لحظه ورود ماهور تا نگاش به

خدا بد نده ای  که دلم رو زیر و رو کرد و نگرانیکرد و نگاه 

 ... که زمزمه کرد

مامان رعنا بلند میشه و دوتا بشقاب که توش میوه پوست کرده 

میکنه که  نینمکی و خنده ذارهرو جلو ماهور و پارسا م 

 ... صورتش و بشاش میکنه

 ... بخورین نوش جانتون 

 .... میخندهمهربونی ماهور به این لطف و 

 ... یدکشید خاله جان چرا زحمت-

بخور مادر ، همه خوردن ، شما نخورده بودین که واستون -

 ... پوست کردم ...بخورین تا از دهن نیفتاده

 ... پارسا هم خنده ای میکنه

 .. ممنون مامان جان-

 ... نوش جان-

و کنار شوهرجانش میشینه  میرهبعدم مقابل نگاههای گرم اونها 

 ... و بابا هم لبخندی مهمونش میکنه

 ... کله اش و کرده بود تو گوشیش مهسا



 

 

                                              727 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ... مهتاب و مهسا هم همچنان جیک تو جیک بودن

بدونه ، چون اگه  چیزینی فکر نکنم مهتاب از قرار فرها

 ... از خوشحالی روی پا بند نبود االنمیدونست 

س وکش هم بهم توجه نداره باال میکه و تنها نشستم ، گوشیم

 ... هسرگرم...حت ماهورم با پارسا و بابا 

میگم : مامان رعنا ناسالمت من مریضم  حرصیمیکشم  پوفی

 ! و دستم توی گچه

 ... مامان برمیگرده و نگام میکنه

.... توکه همیشه سیبت و دختر تا حال حسود شدی کی  از -

که سالمه پوست کن  م دست راستتاالنجوری میخوردی! همین

 .... بخور عزیزم

و بزنم به دیوار .... این مادره !عوض سر  دلم میخواست یعنی

یم کال با اسفالت یک اینکه یکم جلوی دیگران به فکرم باشه زد

 .... کرد

نگاه مبهوتم و ازش میگیم که به ماهور نگاه میکنم ... شیطنت 

ج دیگه ای کو سمت  مسربه بینیم بدم و چینی نگاش باعث شد 

 .... کنم

سه حالم چطوره ، واسم چشم و ابرو هم میاد پرعوض اینکه ب

 ! ماموت
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 ... میدم بیرونچشمم و میبندم و نفسم و محکم 

که کمی اب به  می کنمازجام بلند شده و به طرف راه رو 

 .... درونم کم بشهی بهاصورتم بزنم نکنه یکم از الت

 دررو  یدست رفتنارگکه میخوام در رو بازکنم با قرهمین

 ... شدن چشمام از تعجب درشت

که  قیاتا زنم که اجازه نداد و منو به سمت تا اومدم حرف ب

 کردواسه مهمون بود ،

 ... بود خیرهبهم مهربونی میارم که با نگاه  باال م روسر

چیکارکردی با خودت ؟ تو که سالم بودی ! این دست توی -

 گچت برای چیه ؟

که هیچ نگاه واال اححتی  و لحظه ورودش خوبه یادش افتاد

 ... هم بهم ننداخت دانیچن

اخم میکنم : خوبه یادت افتاد منم هستم ، کم کم داشت یادم 

 ... منم تو جمعتون هستم میرفت

میخنده ، ردیف دندونای سفیدش و ته ریشش واسم زیادی جذاب 

 ...بود

 ! جذابیت که دلم رو زیرو روکرد از داشتنش

 ... شد خیرهی چشمام مهربون تو

 !خودت اوردی؟سر  وقت دیدمت یه لحظه دلم ریخت ...چ به-
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 .... از لحن نرم وگرمش دلم ضعف رفت

 ... خنده ای روی لبم نشست

خواستم حالش و بگیم ولی حال خودم گرفته شد !البته چه حال 

 ! توجهش ، داشتم غش میکردم از خوشی

بزنم چون ممکن بود سو تفاهم  حرفینمیتونستم جلوی اونا -

روی حساب رییس و  پیش بیاد البته جز همون خدابد نده هم

 ... گفتم سیمرئو

 افتاده بعدا باید مفصل تعریف اتفاقیاخم میکنه : ولی اینکه چه 

 ... کنین

 ! ؟ بگم مامانم رو دستم نشسته فیچه تعری

 ... توهم بیا رممیشد ، من  نیطوال غیبتمون زیادی -

هست و نمیدونم چرا اینقدر حواس  چیزدقیقا حواسش به همه 

 ... میرهجمعه ، اگه من باشم به کل یادم 

 خودم و کسی میکشم و با ندیدنسرکی میام و  بیروناز شوک 

 .... ممینداز سرویستوی 

 درونم کمی بشه ب هاتا از الت می زنمکمی اب به صورتم 

 ؟: چته میپرسهوقت به نشیمن برمیگردم مامان رعنا اشفته 

 دستت درد میکنه ؟

واال اولش متعجب نگاش میکنم و هنوز تو هنگ بودم ...با س
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م ریه دفعه دستم و میگی و به اون راه ، می زنممامان خودم و 

میکنم فیلم بازی کردن و یکم ناز اومدن واسه مامان  شروعو 

 ... رعنا

ی کولی باز عیبه جلو رییست اینقدردختر یگه: دراخر گوشم م

 ! نبردر نیار ابروت و 

 ! ناز اومدن به ما نیومدهواال بیا اینم از مادرما! 

و لطفتون و چه مهربونی ید ! این همه کشید خاله واقعا زحمت-

 ... کنیم جبرانجوری 

نگو پسرم ، تو هم مثل بچه خودم ، اصال از این حرفها نزن -

روی تو و  توی هم ...در این خونه به میرهکه بد کالمون 

 ! بزنسر  به منم کشید خواهرات بازه مادر ! هرموقع دلت

 ... زنهکچلش میکشه و لبخند قشنکی هم م سر  بابا دست روی

خوشحال اره پسرم رعنا جان راست میگه بیاین این طرفا -

 ... ییمیشیم ...تو هم مثل پارسا

ه میشه که کشید با این حرف بابا لحظه ای نگاش به سمت من

 درمیاد و خجالت زده من منگل نمیدونم چرا از گونه هام اتیش

 ! ممینداز پایینسر 

 ییتون مستدام عموجان ! شب خوبماهور میخنده : سا

 ! ،خوش گذشتبود
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ه مهمون نیستم یه پا صاحب اره خاله خیلی خوب بود ، من ک-

 ! خونه ام

و یه بوس از  میرهمهسا این و میگه و میخنده ، مامان جلو 

 ... خودمیدختر پیشونیش میکنه و میگه : تو 

 خاله ؟ یمهتاب هم با اخم تصنعی میگه : پس من چ

 ... مامان میخنده و اون و هم میبوسه

 ... مرو دست شینا رو میگی می کنمجلو 

بیا من و تو بریم معتاد شیم بعدم بگیم ...به نام خدا یک معتادم -

 ! موقع تولد ارستانمیببه دلیل عوض کردن بچه در 

 .. کننخنده که بابا و پارسا هم همراهیش می میرهشینا غش 

 نگام میکرد ، خیرهماهور هم با لبخندی لذت بخش 

 ... بازم این طرفا بیاین-

 !ن هم گرفته شدممنون زحمت دادیم و وقتتو-

 !....خیلی خیلی خوش اومدینن ینگو پسرم رحمت-

 ... یگخداحافظ هم-

 ... درامان خدا پسرم-

ز اینکه خوب مامان رعنام و به اسم ا مهسا و مهتاب بعد

 م بردنتشریفشدن و  ماشینخودشون زدن، سوار 

 داخل اتاق شینا رفتنشینا هم با اقاشون شب و موندگار شدن و 
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 ... میشن لیلی و مجنون  هیچبابا و مامان هم که 

 ... م رفتم که بخوابم با دیدن پیام ماهور چشام چهارتا شدمن

دارم به چ فکر میکنم ! به فرشته ای مثل توکه مامان  نیمیدو-

و پاکه مثل خودش یی ش زیادی دریادخترداره که دل مهربونی 

 ! ... واسه داشتنت بدجور به خودم میبالم

 ...مراقبداری شانا ،همیشه شاکر خدا باش وواده خوشبخت خان

 ! واسه یه دقیقه بود گفتنخرذوق که می

داری درست مهربونی تایپ کردم : توهم خواهرای خوب و 

می درست مثل کوهی  حضورت ، بودنت میدونیمثل خودت ، 

 !که همیشه پابرجاست ،پس همیشه باش مونه

قطره ای اشک از چشمام شدم که  تیاون لحظه اونقدر احساسا

 ... چکید

ان جهیبرده بود و دچار  باال ان قلبم روضرب باال ایز تایپینگ

 ... خفی نق شده بودم

 قب جسمت باش ، یادت نره یه توضیحمرا بیشترشانا -

 ستاره عزیزم قرار نیست ساده بگذرم ...شبت پراز بدهکاری! 

 ... عزیزم گفتنش منو به اوج برد

 !!!!! شاناهای رنگارنگ شب تو هم پر از-

انگارکه دوپینگ کرده باشم اونقدر احساس خوب داشتم که پتو 
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کشیدم خواستم انرژیم  م و با جیغ خفه ای کهکشید سر رو روی

 م تا از زور خستکی خوابم بردکشید و خالی کنم و اونقدر جیغ

 ماهور

های  یدوباره امادگ شروعدیگه برای یک  االن نیجناب تهرا-

ات رتغیی و داریم ... تموم کارها برنامه ریزی شده و الزم

 ! اصلی هم اعمال شده ، فقط مونده که شما دستور بفرمایید

خوشحال از اینکه تمامی کارها و برنامه هاطبق خواسته ام 

کارها رو جلو  پیش رفته بود و میتونستم اون جور که میخوام

 .... ببرم

صورتم ایجاد نکرد و ی رو روی راما این خوشحالی هیچ تغیی

 ... رشیدپور انداختم تو همون قالب فرو رفته ام نگاهی جانب

خوبه ! اما من اون ادمی رو میخوام که پشت همه این اتفاق ها -

 ... هست

 ... میگیرهرشید پور پرونده ای سمتم 

تو این پرونده تموم جزییات نوشته شده ولی طبق گزارش -

ر ب بینم سندییا  هیچ شواهدپلیس فرد اصلی نامعلومه ، چون 

 اتاعترافبودنش یا پیداکردنش نبوده و همچنان نامعلومه .... 

ی رکمک کرده تا از این فاجعه جلوگی اون متهم خیلی به پلیس

 ور خارج نشهشک به موقع بودنش باعث شد پول از همینکنه و 
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 هم تموم اون پول به حساب اصلی کارخونه برگشته االن...

زیادی کردن و  سهامداران هم از همکاری دوباره استقبالحتی 

قرار شد طی جلسه ای تموم وظایف و برنامه ها رو بهشون 

 .... بگید

 !ماجرا باشه؟گیر پیحتی  نزد یا حرفیپدرم از این قضیه -

 ... میکنه ثیرشیدپور مک

 ... پدرتون از همون اول در جریان کامل قضایا بود-

بود ، اون مرد با تمام بودن و نبودنش اخم کردنم دست خودم ن

 فقط یعنینبود ، قائلشی برای من که تنها پسرش بودم ارز

 ! خودش بودکه مهم بود و بس

 ... نزدم و خود رشید پور ادامه داد فیحر

پدرتون نمیتونست این ماجرا رو جمع کنه چون تواناییش رو -

ور کش رو خارج از جدیدی شرکتنداشت و چون میخواست 

کنه نمیخواست این ماجرا باعث خللی درکارشون باشه  سیاست

روی اون و واگذاری کارخونه به تن گذاش پوشسر... پس با 

شما به این صورت خودش رو راحت کرد ...اما این نکته هم 

کارخونه به اسم شماست  ف وقت فهمیدرکنم که فرد مع ذکر باید

اهانتم کرده بدتر  اسم پدرتون شنیدنکرد وگرنه با  اعتراف

 ...بود
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به راهی نبود و زیادی سر گیج شده بودم ، میدونستم پدرم ادم 

کنه  اعترافنرفته و  جاه طلب بود ولی اینکه اون مرد زودتر

 جاییبودم این قضیه یه مطمئن زیادی نگران کننده بود ...اما 

 !توی چنته داره ؟ یبزرگ چ نیتهرا ، اونوقت ببینم میرهلو 

نی دیگه از مسایل حیطه کاری و راه های قانورشید پور کمی 

با عذر خواهی  صحبت کرد و بعد مشخص شدن برنامه فردا

 ... رفت بیرونکوتاهی از اتاق 

 ... ه شدکشید فکرم سمت پدرم

از مادرم خبری تموم این سالها در حقم محبت نبود جز پول ...

 نداشتم انگار از خدا خواسته رفته که رفته

 ... داشتنهمه تنها بودن و پشت ن حس بدی بود این

نیست که هنگام مشکالت  کسی خودب و کنیناینکه فقط فکر

 ... بگیرهدستت رو 

 ... اهی از سینه ام خارج میشه

 . حواسم. و پرت میکنه گوشیصدای زنگ 

 استرسو عکسش، توی اون همه شی با دیدن اسم موش مو

 ... لبخندی روی لبم شکل بست

رفته بودم ... وبا نمایه  شک مهسا گوشیعکس صفحه رو از

 ...گرفته بودفی موش عکس سل
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 ... در هرحالت میتونست حالم رو خوب کنه

 چهمیپی گوشیتماس رو برقرار میکنم که صدای بشاشش توی 

... 

 !نی سالم خوب ؟ خوب محل نمیدیا ! تو نباید یه زنگ بز-

 .. میخندم

 !نی میشه یه بار تو زنگ بز یحال چ-

میدن حداقل  صیمرخیی زنگ زدم ، اما وقت یه اقاخب حال -

 ! مردم ، زندم نننن ببیمیزیه زنکی هم 

رو  اسمش شریبا این حرفش اخمی روی پیشونیم میشینه و با ت

 ... بلند میگم

 ... صدای خنده اش میپیچه

جام ، خب گوشم کر شد دیگه !  همینهی اقاهه ارومی ...من -

 ... دلم توجه میخواد دیگه

 ... می زنملبخند 

... توجه میخوای خودم تا  زنیبار اخرت باشه حرف مردن م -

 ته دنیا هستم ... دستت چطوره ؟

 ... اوف ... چه عجب! گفتم یادت رفت-

 ... سیمریادم نرفته اگه شما بزاری به اونجاها هم می-

 ... شدهسرخ  از خجالت االنمیتونستم تصورکنم 
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 ... رو از گوشم فاصله میدم گوشیکه میکشه غی جیباصدای 

 ! ب ماهوربی حیاخیلی -

 ... میشه بیشترو حرصش  میره باال قهقهه خنده ام

 ... من تو رو ببینم ماهور میدونم چجوری درستت کنم-

جیغ جیغو دوست دختر اینقدر حرص واست خوب نیستا، من -

 ! ندارم

 ! منه که بهت زنگ زدم تقصیردیوانه ای تو!.... -

 .... رو قطع میکنه گوشیبعدم تق 

... اینقدرکه اون حساس بود  میرفتخنده ام هیچ طوری بند ن

 دلم میخواست مدام حرصش رو دربیارم

 !بی حیابه قول خودش مردم ازار بودم و 

 .. یاد اون روزی که خونشون بودم افتادم

به دلم انداخت اما  تیفات و توجهات مامان باباش حسرتعار

 ... زیادی با محبت بودن

 ... محبت از جنس باهم بودن و یکی بودن

بود که من و خواهرانم ازش محروم هایی گرانبچیزخانواده 

 ! باشم بودیم ولی سعی کردم که برای اونها خانواده

 ...خیلی مسایل بودگیر فکرم در

 ... مسایلی که از عهده ام خارج بود
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ی ازم خواسته بود یه وقت رو بزارم برای خواستگار یفرهان

 مفیلم دیده بود که درهایی چیزنمیدونستم جز  چیزولی من هیچ 

 ... داشت از پا درم می اورددونستن و ن تنهاییاحساس 

نمیدونستم چه کنم ولی باید یه کاری انجام میدادم و نمیدونستم 

 !چ

 ... نمیخواستم مهتاب احساس کمبودی داشته باشه

 رو یدکری که فقط از بودن ، نامش ای کاش پدر و ماد

 ، فکر این رو هم کرده بودن که به دنیاکشیدنمی

اوردن بچه فقط پول و بزرگ شدنش نیست ، این بزرگ شدن 

از  زمینهیک پیش  اونقدر پرپیچ و خم هست که باید واسش

 .... اینده اش داشته باشن

 ... میدم بیروننفسم رو محکم 

 ... میکردم سیباید فکر اسا

اب رویش حس  بزرگتررو توی فامیل نداشتم تا به عنوان  سیک

 ... بازکنم

 ... از فامیل هم جدا شده بودم

 ! باید بزنم اون هم نمیدونستمکی  رو به

باورش سخت بود اما لطف خداوند همیشه شامل حالم شده 

 ...بود
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هم وجود  ییکه خدا میرهوقتها یادمون بعضی چرا ما انسانها 

 ...بنده هاشهداره که ناظر ما 

 ! مشکل میده ، راه حلم میده

 ! به خرج بدیم صبرچه خوب که بتونیم کمی هم 

، پارسا رو در جریان یوقت راجع به خواستگاری فرهان

 ی رو ندارم گفتمبزرگتراینکه  نگرانیگذاشتم و بابت 

 ... شینا هم فهمید

 رفت ... ولی بیروننگفت و گوشیش رو برداشت و  هیچاولش 

زدم به مامانم و  وقت برگشت با لبخند عمیق گفت : زنگ

خودش پبشنهاد داد  ان خواستگاری مهتاب رو که گفتم ،جری

 ... واسه خاستگاری میان اونا کنین تعینشما وقت رو 

 نممی زاولش مبهوت فقط نگاش میکردم اما بعد لبخند کوچکی 

 .... و ازش تشکر میکنم

چ بگم فقط تنها کاری که تونستم انجام بدم واقعا نمیدونستم 

مهربونیای رعنا خانوم  زنگ بزنم و تشکر کنم و در مقابل

 .... نداشتم گفتنواسه  چیزی

***** 

کله زدن  سر و شلوغ بود یه پام کارخونه بود و سر  تموم روز

 که باید انجام میشد ،هایی با پرسنل جدید و کار
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 ... بود و سفارشات جدیدی که داشتم شرکتیه پامم 

حداقل خوب بود پارسا بود و میتونست در نبودم کارها رو 

 .... ساماندهی کنه

م با تموم اخحتی  گرفته بود مرخصی شانا هم به بهونه دستش 

به قول خودش که  که براش اومدم کوتاه نیومد وهایی و تخم 

ا ب فرقیه جناب رییسم ! ناسالمت باید ی میگفت " من دوست

 بقیه داشته باشم

"! 

 !ی باید به نفع خودش کار میکردشرایطتحت هر دختر این 

از  پذیراییبرای  چیزخونه همه  رسیدم موقعی که 

 ... خواستگارها اماده بود

و رعنا خانوم کردم و بعد از ابراز  علیرضابا اقا  احوالپرسی 

 ... تشکر راهی اتاقم شدم لباسم رو تعویض کنم

 ... و شینا خونه اقوام پارسا دعوت بودن پارسا

ا رو ندیدم و حدس زدم باید پیش هم توی اتاق مهتاب دختر

 ... باشن

که صدای خنده های شانا لبخندی روی لبم  می کنمسمت اتاقش 

 .... میاره

از  نمیریاوف چه شوهری بکنه مهتاب جون ....یه وقت تو -
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 !خرذوقی

 !شانا هیچ به جمله ات توجه کردی ؟ سرت خاک تو-

عکس العملشون رو ندیدم اما تصور اینکه شانا لبش و گاز 

 !گرفته زیاد سخت نیست

 یگیرهم عمق بیشتر ه که شانا چ گفته و لبخندم میرفتتازه یادم 

... 

 ... و بالفاصله وارد میشم می زنمدر 

م لو..مع. کننشانا و مهتاب کنارهم صاف ایستاده و بلند سالم می

من اینطوری سیخ  چکار میکردن که با ورود داشتن نیست

 ! وایسادن

 .... همیندازو خودش و تو اغوشم  زنهمهتاب لبخندی به روم م 

 ... محکم بغلش میکنم و روی موهاش و میبوسم

از خودم جداش میکنم که چشمم به  مونهمی کمی تو اغوشم که 

 ... همیرفتکردن شانا  لبهای اویزون مهسا و پشت چشم نازک

 کی حسادتشون و نادیده میگیم و چشم تو چشم مهتاب میگم :

بدم واسه خاستگاری  اینقدر بزرگ شدی که بخوام واست اجازه

ی شرایطهست!...اما بدون تحت هر راضی ، میدونم خودتم 

 کنینروم حساب  میتونی

 .... مهتاب بغض کرده نگام میکنه
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 ... ریمداداش چه خوبه که تو رو دا-

 .... میخندم که مهسا هم خودش اویزونم میکنه

 ....داداش منم هستماااا-

م که صدای محکم بسته رمهسا و مهتاب رو باهم تو بغل میگی

 ... شدن در بلند میشه

 ... متوجه جای خالی شانا میشمسر  بابلند کردن

 ... مهسا بلند میخنده

خواهرات و  ...رسماشی داداش کارت درومده باید بری منت ک-

 .... دیدی یار فراموشت شد

اخم کردم و از حرکت شانا ناراحت شدم ... اونقدر باید درک و 

تنها من و دارن و  تا بدونه که خواهرام می برد باال فهمش رو

 ... منم قرار نیست نسبت بهشون ب خیال باشم

 .... مهتاب اروم زمزمه میکنه

 ....ناراحت شد یفکر کنم تحویلش نگرفت-

 ، در ضمن کنینتو مسائلی که بهتون مربوط نیست دخالت ن-

 بشینکم کم اماده  بهترهبلدم اون چموش و چطور رام کنم ...

 .... سنرمهمونها حال می

 ... بود که میشم ملیحه خانوم مشغول کار آشپزخانهوارد 

 ... کنار رعنا خانوم وایساده بود و بغ کرده بود شانا
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سفید با شلوار نود  میز....یه شوه شد کشید نگام به لباسش

 سورمه ای و شال حریر سورمه ای که روی

 ...موهای فرش انداخته بود

 ....رعنا خانومم کت و دامن بلند زرشکی پوشیده بود

 ....رممیجلو 

 ! نیست یکم و کسر هیچخاله رعنا -

 ... زنهبر میگرده طرفم و لبخندی م 

 .... هست چیزنه پسرم ! همه -

 ... کنم جبرانخیلی انداختمتون توی زحمت امیدوارم بتونم -

نگو پسرم تو هم مثل بچه هامم عزیزی هم خودت هم اون دوتا -

 !مادرجان نکنی تعارف بهترهخواهرات ...پس 

با ملیحه خانوم کرد  سرگرمنگاهی به شانا میکنم که خودش و 

 ... و علنا من و ندید میگرفت

 تخس رو میگرفتم  دخترهاین  حالکه نه اما به وقتش حال

*** 

 .... به همراه مادر و خواهر و شوهر خواهرش امدنفرهانی 

اقای محمدی با درایت مجلس و به دست گرفته بود و از هر 

 ... صحبت میکرد چیزی

 ... هم انجام شده بود پذیراییشده بودن و  یمیمخانوما باهم ص
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محمدی  صحبتها به اصل مطلب که رسید دوباره خود اقای

از فرهانی مادر  صحبت رو دست گرفت و حرفها رو زد و

 .... ایطش گفتشرو فرهانی 

توی اتاق و  رفتنفرهانی مهتاب و حتی  همه صحبتها زده شد

 .... حرفهای اخرشون رو زدن

 ... بودن و در اخر بله مهتاب و نامزدیشونراضی هردو 

خورده شد و جالب  یمیمشام هم در محیطی کامال دوستانه و ص

اور ب بیشتربودنش  بود که به پرونی نای فرهاکشید خجالت

 !!!به زیریشسر  داشتم تا

به خوب گذشت و دلم میخواست برای رعنا خانوم و  چیزهمه 

 .. کنم جبرانخان حساب  علیرضا

یی ی های شانارکه بدجور روی مخم بود کناره گی چیزیاما 

جواب تمام این دور  کرده بود و بدون شک مبیبود که بد عص

 ..... کردنا رو با دلیل قانع کننده ای باید میداد

 شانا

که فقط فکر خودشونن  ییالهی خدا ذلیل کنه اینجور مادر پدرا-

ماهی اما والدینم اینقدر  ! باورم نمیشه سه تا بچه به این خوب و

فل ب رحم باشن ! خدایا خودت جوابشون رو بده که این ط

نخورن ... وای ...وای .... پسر به اون  معصوما اینقدر غصه
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ا یکی از دختر، با وقار ، اقا ...ن ی، مت باال ماهی ، خوش قد و

شون ولشون کرده رفته بزرگترخانوم و خوشکل ، اونوقت  یکی

الهی که سفید بخت  ...ولی ذوق کردم ماشاهللا ،سر  ... خاک به

خواهراش ، افرین به این همه بشه این پسر که شده پشت 

الهی هرچ از خدا میخواد بهش  ....مردونکی و حامی بودنش

 .... بده

 ... شدم به دهن مامان و یه ریز حرف زدنش خیرهمتعجب 

- هم صف کرده بود و داشت میگفتسر مگه مهلت میداد پشت 

 ! کن شروعبعد دوباره از نو گیر مامان وسطش یه نفس ب

 ...کردمامان چپ چپ نگام 

و خانوم باش ، بابات که گیر یکم از اون مهتاب و مهسا یاد ب-

حداقل گوشت و  بهت نمیگه ، کاش یه داداش داشت هیچ

 !میپیچوند

یاد پسر نداشتش  زنهمیگم ننه ما اینقدر سنگ ماهور و سینه م 

ننمون ، هوا ورش  افتاده ، اون مارموزم چهارتا خاله بسته به

 !!! داشته

بودم اخمام توی هم جمع  عصبانیکه از ماهور  اونجاییاز 

 ... شدن

اشن دخترانگار اونا گیر میگه از مهتاب و مهسا یاد بهمچین -
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اندازه ده تا داداش  هووش ! بعدم من شما رو دارمدختر من 

، یکی مثل ماهور هم پیشکش!!! شی واسم خط و نشون میک

خواهراش میسوزه که اینقدر توجه به  دلم واسه زنش میدونی

 ! داره

بودم ، به خاطر نادیده  عصبانیاز دست ماهورم به شدت 

سخت بود این  دادن به خواهراش ! برام تحیمن و ارج رفتنگ

 ... حرکتش

 نیمی بیبه هیکل تپلش میده و رو به بابا میگه: نی مامان تکو

بدبخت اون شوهری نی چشم سفید رو ، تو بالی جون م دختره

ین اخالقت ! اونا جز برادرشون کس دیگه تو میاد با اگیر که 

که این برادر تونسته هم پدرشون باشه  همین!  داشتنای رو ن

 ! چون تو میدونیچقدر ارزشمنده ؟ نه ن میدونیهم مادرشون !

موقعیت اونا نبودی .... یه لحظه فقط خودت رو بزار جای 

مسئولیت پذیر و  اونا، به نظرت چ میشه؟... این پسر یه مرد

 .... خانواده دوسته

نی که تو این سن به جای خوش گذرو همینجوون زرنگیه ! -

مادری خودش کلی  داره واسه خواهراش هم پدری میکنه هم

 ! یقیهارزش داره ! جوون ال

چنان تو دل خانوادم جا باز کرده بود که من با تا به این سن 
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 ینمهمیگه بگم  اینجور ازم تعریف نکردن .... شیطونه رسیدم 

 !! بله هستنخاطرخواه بنده ن نمیزیق که ازش حرف جوون ال

مامان حرف خوب زد اینکه من خودم و بزارم جای اونا و یه 

 لحظه تصور نبود مامان بابا دلم اتیش گرفت ،

ماهور بازم هرچقدر مواظبشون باشه بازم جای خالی مادر و 

 ... نیستنی پدرشون پر شد

ماهور ؟! یا اینکه نباید  رفتنمن مقصرم بخاطر نادیده گ یعنی

 مگوشه چشمی واس ناراحت میشدم خواهراش و بغل کرد و

میکردم ... شاید رفتارم اشتباه بود ! اونم  صبرومد! اصال باید نی

میگرفت ....اصال نمیدونستم چیکارکنم و  نباید من و نادیده

 !برخورد ماهور نگرانم میکرد ؟

****** 

لم طاقت نیورد و مجبورم کرد بودم ولی د مرخصی با اینکه 

 ... شرکتبیام 

م هرچقدر نشستم و تموم ساختمان رو زیر پا گذاشته و گشتم االن

دسته  خبرای نیرضوا مذاکره نشستم و خانوم میزسر  با همه

 ! فرما نشدن تشریفاولش و بهم داد ولی جناب رییس هنوز 

 ونربیشلوغ بود که انداختنم  سرشونمهتاب و شینا هم اونقدر 

 ... تا مزاحم کارشون نشم
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 الهی طرحاتون زشت بشه ، ماهورم دعواتون کنه من بخندم

.... 

 ... داخل اتاقش میشم

م اما هیچ گزینه ای پیدا نمیکنم که راتاق رو زیر نظر میگی

 ... کنم سرگرمخودمو 

 !و حوصله ام نمیشه می کنمکنارکتابخانه اش 

 !واال من و چه به کتاب خوندن ، 

 دانلود میکنم و گوش تیصو می کنمزیادی بخوام کتاب بخونم ، 

 !سازیه هم خودش کلی فرهنگ همینمیکنم ! 

می ایستم و مثل فردی که مسخ شده  چیزی هنری کنار تابلوهای

 ... نگاش میکنم تا بتونم ازش الهام بگیم

 چیزیهرچقدر عمیق نگاه میکنم و وارد جزییات میشم 

 !م نمیشهردستگی

 !پوف

 !دقیقا چ به چیه؟ االن

من نمیدونم دوتا خط و یه چکیده رنگ با دوتا دایره توش چ رو 

 !میتونه بهت بگه ؟

 !!!شاید اونا میفهمن و من نفهمم

اینم نشد که مشغولم کنه و برگشتم سمت پنجره قدی اتاق ... 
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 نداشت هیچرو تماشا کردم بازم  بیرون

عال شاخکام ف میزبرگشتم سمت صندلی و با دیدن لب تاپ روی 

 ... شدن

روش میشینم ....  صداییاروم صندلی رو میکشم و بدون ایجاد 

تت و میخوای رمیگی اونقدر نرم و باحاله که ناخودآگاه جو

 ... رییس بازی دربیاری

 ... یه چند دور میچرخم و میچرخم

 .... بودبهتر که فکرش رو میکردم خیلی  چیزیاز اون 

 در زاویه های مختلف میگیمسلفی  تا گوشیم و در میارم و چند

... 

 .... لب تاب رو که باز میکنم پسورد میخواد

 !لبام اویزون میشه ! حال ازکجا رمزش و بدونم ؟

 ! فکرکن شانا ، فکرکن

 ... سعی میکنم یادم بیاد حرکت دستاش

 چ بود؟

 ....سه ، نه

 ! یک، سه، هشت، نه این نبود هفت بود

 ! باز میکنمم ! چشم میرفت چیزییاد 

 ناخوداگاه کد چهار رقمی رو وارد ونم و دستمممی مات 



 

 

                                              750 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ...میکنه

 ! خ تولدمتاری

 ... سر میبره صفحه که روشن میشه اینبار هوش هم از

م نزدیک که فقط صورتیی لب تاپشم من بودم نما زمینهتصویر 

 ... روی لبم بود و لبخند بزرگ

اشتم ولی هرچ ندخبر بودکه خودممکی  نمیدونم این عکس مال

 برده باال ان قلبم روضربکه بود چنان 

 ... بود که نمیدونستم بخندم یا تو تعجبم بمونم

 !اینقدر دوسم داشت ؟ یعنی

 !! خوشیاز  می کنموای خدا ن

 !ی میکنهلی له و میرفتهی  چیزیته دلم یه 

در لب تاب رو میبندم ... فضولی از ماهور به من نیومده ! 

کنجکاوی کنم گند زدم  توکاراش فضولی که نههرموقع خواستم 

 ... چیزبه همه 

 !!! م که زدم تو شبکه چهاراالن

 ... ماهور میشم رو به روبه محض در باز کردن 

 ...میگیرهجاخورده نگاش میکنم اما بعد لبخندی روی لبم شکل 

 ... ه میشهکشید ش به لبخندمرنگاه خی

 ... میگیرهاخم میکنه و چشم 
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 ... و وارد میشه زنهبا دستش منو کنار م 

 ... کاری رو ازش نداشتمهمچین توقع 

 ... بغض میکنم و نگاه ناباورم و بهش میدوزم

 !غ از یک گوشه نگاهیدری

 . نادیده ام گرفته بود

... از خشم نادیده گرفتنش و  می کنممیشم و به سمتش نی عصبا

 ... میگردونم به سمت خودم برش

 ... شماش نگاه میکنمپرحرص توی چ

 !میشه بکی این مسخره بازی ها واسه چیه؟-

،  برمیگرده یزشمو خیلی ریلکس به سمت  زنهدستم و کنار م 

 ... می زنمانگار نه انگار که من دارم حرف 

میشینه روی صندلی که تا چند دقیقه پیش داشتم باهاش بازی 

 ... میکردم

 ... بلند میکنه سر

 !کرده ؟ شروعاول کی  بازی روبه نظرت این مسخره -

اروم و با صدای بم و گیاش میگه و من دهنم باز مونده از این 

 ! همه حق به جانبیش

 االنچیه ؟اصال خوب کردم که محل ندادم ... اگه از  نیمیدو-

دیگران در اولویت  من و دیگران فرق بزاری و بینبخوای 
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 .... اشهکه این نادیده گرفتنها همیشکی ببهتر باشن همون 

رگباری میگم و دیگه به درست و غلط بودنش کار ندارم ، 

 خودشه اگه خوب رفتار میکرد شاید تقصیر

معذرت هم میخواستم ولی این همه محق بودنش واسم گرون 

 ! تموم شد

از عصبانیت میلرزیدم اما توجهی نکردم و برگشتم که برم، به 

 ... برگردوندم سرعت

شده و نبض رگ پیشانیش و چشم های به خون سرخ  صورت

 ... به دلم انداختطوفانی نشسته اش 

 ... ذهنم قفل شده بود

 ... اب دهنم و قورت دادم

 ! اما بغضم گرفت دوباره با دیدن این حالش

 ... بزنم حرفی ترسیدممی 

اتشینش میگه: اگه هرکس دیگه ای  خیرهباخشم چشماش و نگاه 

شکونده بودم اما یه چ میگم  ردنش وباش گمطمئن جز تو بود 

خوب اویزه گوشت کن شانا! ... یادت باشه یک ،وقت به 

! دوم ، حق  باشیتا اخرش باید  یعنیدادی  بلهتهرانی ماهور 

 احترامو دوست دارم  کنین توهیننداری به خواهرام یا خانوادم 

راجع به  کسی خودت رو نگه داری مثل تو که دوست نداری
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که  چیزیهر بگه ! سه ، هر مسئله یا اتفاق یا خانوادت بد

نه اینکه  زنیناراحتت کرد میای و مستقیم در موردش حرف م 

! یبکشواسم خط و نشون   بری تو قیافه و محل نذاری و

ارم به حساب میزچهار، شانا این دفعه رو نادیده میگیم و 

تا  یبشجان خودت کاری میکنم که پشیمون  وگرنه بهدونستن ن

 !نی دیگه حرف از جدا شدن نز

 بود نگیناحساس میکردم غرورم خورد شده ، حرفاش واسم س

انگر ماهور نرم یصقطره ای اشک از چشمانم میچکد و نگاه ع

 تر میشود

 ... نفس عمیق بکشمحتی  نمیتونستم بزنم فیحر

 ... حق نداشت این برخورد رو بکنه

تو دهنم تا دندونام یه که نزده بود  همینبود ،  همیناما ماهور 

خاک تو  ! داشتنش اوج دوست یعنیدر میون بریزه تو حلقم 

 ! من با این عشق پیداکردنم سر

خدایا عاشق اینقدر واسم کم بود که این و فرستادی ! درسته 

خیلی مغرور و  خوش هیکل و زیادی جذابه ، پولداره ! ولی

 ذارهکه از دستش خالص بشم ولی نم  می زنمزور  ! نچسبه

 ... می رسهزورم بهش ن یعنی

 ... میریزنرن و یمیگشی اشکهام از هم پی
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 !میخوام گریه نکنماااا ولی نمیشه

 و منظورش و طور دیگه ، با نرمش ومیتونست حرفش 

 ...ه ، نه اینکه اینجور بهمم بریزه مالیمت بگ

 ... حرصم گرفته بود

! حق  کنین! حق نداری کوچیکم نی داد بزسر  تو حق نداری-

 ! نداری ! حق نداری !حق کنیننداری غرورم رو بش

 ....ارومدخترهیس...باشه...باشه..اروم باش....نلرز!...اروم -

میشه که صدای  پایین باال تقه ای به در میخوره و دستگیه در

 !که پشت دره نیاو  داد ماهور من و از جا مییونه چه برسه

 ... اما دیر شده بود

 ... شلوغه بزار واسه بعدسر  نه ، االن-

 ...که داخل اتاق پیچید رو شنیدمهایی صدای قدم

 ! دوباره صدای ماهور بلند میشه اما اینبار خشن تر

 .....پارسا بزار برای بعععععدددد-

 ... میشنوم رصدای پارسا با تاخی

 ! باشه داداش نمیدونستم ...باشه راحت باش-

 !شک ندارم که تعجب کرده بود

 ... ه شدن در رو میشنومصدای بست

فهمیدن اضافه شد البته در  =که  ییپارسا هم به لیست کسا
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 !!! بدترین حالت ممکن

 .... می زنماینبار دیگه واقعا جیغ 

 دق.... منوووو.... یعنیواااایییت ....ماهوووووررررر.....-

 !میدی....تو اخرش

 ... لبخندی روی لباشه

 ! میکشه راره تیاینقدر حرص نزن ، به خدا گوشم د-

 ... م سمتشرانگشت اشاره امو میگی

 ه اونمیارم ک سرت به بالییی وگرنه گن چیزیبه نفعته  ببین-

 ! ناپیداسرش 

 ... اخم بامزه ای میکنه

ه رو چه به تهدید واسه من جوجه! میزبالاااا! اخه تو ریزه  -

 ! کن شوخیبرو با یکی هم قد خودت 

 گیننبود و موضوع فهمیدن پارسا سانگار بحث قبلیه یادم رفته 

 .... تر بود واسم

ندارم یه کاری دستت میدماااا ماهور  شوخیمن و اصال  ببین-

 ! عصبانیم باهام یکی به دو نکن االنمن 

وقت  میدونیکارش یه وری ولو میشه و میگه: نمیزروی 

 !!!میشیچقدر خوشکل  میشی عصبانی

 ... میرهمیشم و حرف بعدیم یادم الل 
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 ....این ادم همیشه یه چ تو چنته داره که منو مسخ خودش کنه

 !!! جذاب عوضیکثافت خوشتیپ 

ش تو نگام جز به جز صور میگیرهنمیدونم تپش قلبم چرا اوج 

که  همیرفتعضالنیش  شونه هایو کند و کاو میکنه و بعد روی 

 ! میکنه خودنماییاز زیرکت بدجور 

 ...دلم زیرو رو میشه

جواب به زبون نفهمی دلم بدم اخم میکنم و بدون وقت نمیتونم 

 برم  بیرون تا از اتاق مرمی به سمت در  حرفیهیچ 

 ... م نشستم و دستم روی گونه های داغمهمیزپشت 

می  باال و مد میشه! گاهی انقدر عشق هم مانند دریا دچار جزر

اید  می پایینانقدر  ند !گاهی هممیز سرت که نبض قلبت تا اید

 ! تا همه وجودت یکنواخت میشود

 د !رمیگی ممیپس مانع شدن دست من نبود و دلم هست که تص

 بگیم ولی اینکه به کردن هم یاد کنترلشاید بتونم درکنارش 

 !طور کامل بخوام منعش کنم نه میشه نه در توانمه

***** 

هستم، باشم تا بیاد و  جاییو ازم میخواد هر زنهمهسا زنگ م 

 ... درمورد مطلب مهمی باهام حرف بزنه

من هم دقیقا مثل افرادی که دچار اختالل حواس شده عمل 
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 ! شرکت میکنم و منتظر میشم تا خودش و برسونه

به کارخونه  رفتنحت به درخواست همراهی ماهور واسه 

 ... جواب رد دادم

نقدر به ایدختر ه که این افتاد اتفاقیدلم به شور افتاده بودکه چه 

 . هم ریخته بود

بهش روانی  حیامتحانات اخر ترم بود و شاید یکم فشار رو

 وارد شده بود ! اخه سابقه اش خرابه ! نمیدونم

ه میکن کارایییزه و ریهو چ میشه فازو نولش بهم میبشر این 

 ! که دور از عقله

 ! خدا خودش بخی بگذرونه

 کجاست ؟شانا ! شانا جان داداشم -

 .. اومدم بیرونباصدای مهتاب از فکر 

به سمتش برمیگردم که با دیدن حلقه تو دستش ابروهام خود به 

 ! رفتن باال خود

کم پیدا خانوم؟ اسم شوور روت  جاییجونم مهتاب جون ! ک-

 ! خانوم یرافتاده ستاره سهیل شدی ! تحویل نمیگی

 ... زنهم سر  ه ای بهضربمیخنده و 

 ف نزن !ماهورکجاست؟گمشو ، حر-

 ... حق به جانب میشم
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 !عزیزم نیست مجیب تو-

 !مسخره نشو شانا-

از اینجا و کارخونه غیر وا، مسخره چیه عزیزم! داداش جانت -

 !؟میرهکجا 

 ... نوچ میکنه

 ؟جاییخب تو پس چرا همراش نیست و این-

 !واسه چراش-

 !لوس نشو ترو خدا-

 !دارهمنتظر مهسا هستم ، باهام کار -

 نگفت ، فقط هیچصبح هم یکم هیوت بود و هرچ گفتم :چته؟ -

 این دیوونه ها نگام کرد و رفت عین

... 

 !پس خیلی حالش خرابه-

 ! میرفتباید  داشتنماهور جلسه مهمی -

 ! نرو ، دارم میام جاییکه  اصرارخواستم ولی ابج خانومتون -

بشه میتونن  کیماهور میگفت: اگه این قرارداد او-

 ! کننتشون رو صادر هم بمحصوال

 ..می زنمچشمکی 

 ! داداشت یه دونه اس اونم واسه منه-
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 !برمنکرش لعنت-

 !دیگه دیگه-

 ...یادش امده بود چیزیمهتاب میخواست بره که گویا 

 !ت و میگرفت ،گویا باهات کار مهمی داشتسراغاهان !شینا -

 !تن یگشچقدر امروز مهم شده بودم همه دنبالم م

 !چیکارم داشت؟ میدونین-

...شصتم خیدار میشه که  میگیرهمیخنده و گوشه لبش و گاز 

 ... میدونه

 خب؟-

خب به جمالت! فقط از من میشنوی یه جا خودت رو گم و -

 ! گور کن که گوشت و نپیچونه

 چرا؟-

دیده و اومده به شیناگفته ! شینا هم  پارسا تو و ماهور رو-

 ! بپیچونه و گوشت میخواست بیاد

عجب این پارسا خاله زنکه که رفته راست گذاشته کف دست 

 ! زنش

و راز نگه دار باش ،مردم گیر چ ! خب یکم گل دهن ب یعنی

 !اینقدر لوس

 ، بیاد داشتنا نچیزخب حالکه چ ؟ نه اینکه خودشون از این -
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 ! گردن من و بچسبه

 ! عج.لهداداشم یکم -

 ! باال فکر کنم از یکم زده-

 ... همیندازمیخنده و منم به خنده 

 ! وگرنه شناگر ماهرین ننیبمرد جماعت اب نمی-

شما هم ؟! پس این دوسه تا دوست نوبرن به فرهانی اره ! اقا -

 !وهلل

از خنده که با دیدن قیافه مبهوت زده مهسا خنده رو  میرهغش 

 !! لبمون خشک میشه

 .... بغلم ه تومیندازخودش رو  می رسهنفس زنان که بهمون 

 ! میگیرهزیر خنده بعد یه دفعه گریش  زنهم 

 !چ؟ یعنیونم میون خندیدن و اشک ریختنش که ممی 

 ... مهتاب کالفه میشه

 ... فعال می کنماین دیوونه روانیه ! من دارم -

 ... مهسا ازم جدا میشه

 ... شده بودنسرخ  لپاش

 !رفهاحبعضی  گفتن نیست مدیگه منم کالفه میشم و دست خود

 نکنیخب بیشعور مثل افتاب پرست نمیخواد هی رنگ عوض -

انداخت؟ حال زندگی  بنال ببینم دردت چیه که من و از کار و
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 ! باید جواب اون داداش گردن کلفتت رو هم بدم

 ... زنهمهسا ذوق زده دستاش و بهم م 

 ! باورت نمیشه چون خودمم باورم نمیشه-

 ... اداش و در میارم

 ! و ور نباف ! مثل ادم حرف بزن ینشواسه م-

 سونهر... اسکلی هم به حد اعال می زنهاروم میشه و بهم زل م 

! 

 !هم نکنمچینی مقدمه  یعنی-

 ... روی پیشونیم می زنمدستم و محکم 

میاد خودش و بیچاره کنه و تو  کیاز هفت دولت ازادی ! یعنی-

 !و تحملت کنه بگیرهرو 

 ... دوباره نیشش باز میشه

 !امیریاستاد -

 !هم فهمید تو ....چ؟امیری اره استاد -

 !ونم چ بگم ! اصال منظورش چ بود؟می کنمیه لحظه 

 ! حرفت وکامل بزن-

 !کرد اعترافشهراد ازم خوشش اومده !خودش -

 ... هنگ کردم

 ! احتصرفهمیده بودم ولی دیگه نه به این  ییاچیزیه 
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 ...دست به کمر میشم

 !جنابعالی خوشش اومده؟اون وقت از چ -

 !ه انگار شهراد روبه روشهمینداز پایینش و سر

 !و وقارم یاز پاکی و سادگ-

و وقاره از کجا دیده ؟!مگه میشه  یاونوقت این پاکی و سادگ-

 ! به دوبار دیدن

 ......دوبارکه نبوده ، چندبار بوده ول-

ش ام میشه و میفهمه میخوام تیکه تیکه حرصیاینبار متوجه لحن 

 .... کنم

 ... میرهو عقب  میگیرهازم فاصله 

به جان خودت چندبار میخواستم بهت بگم ولی نشد یا تو -

 !خودت نبودی یاکش بود نشد که بگم به جان

 !جون عمت-

 ! اصال جون داداش ماهورم-

قسم جون ماهور میخوری! بعدم میخوای  می کنیتو غلط  -

 ! ت بیاددست بزارم کف دست داداش ماهورت تا حساب

 !چ باید بزاری کف دستم که حساب دستش بیاد؟-

که توی  میرفتدم و اونم عقب عقب میزطور حرف همینمن 

میفهمه و حال هم منتظر  به ماهور میخوره و اون هم نالپیچ س
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 !جواب داره نگام میکنه

 ...الکی میخندم

هستیم وحرفمون  شوخیعزیزم من و مهسا همیشه در حال -

 !نمیخوره هست به درد سن شماونه دختریکم 

 .... میرن باال ابروهای ماهور

 !بعداکه میفهمم اهان به درد من نمیخوره !-

 !زیر لب زمزمه میکنم : حال تا بعد

زیر لب بلغور میکنم که با چشمای  چیزیمیفهمه دارم یه 

 ... باریک شده نگام میکنه

 و بعد ذارهبوسه ای روی گونم م  میزمهسا میاد طرفم و خیلی ت

و  زنهلبخند بدجنش م  بوسیدن اون که با میرهسمت داداشش 

 !موذی میگه: داداش بای بای ، زن داداش جان خداحافظ

 ! میرهیه دست هم تکون میده و 

با اومدن ماهور خیلی شانس اورد که رفت وگرنه میخواستم 

 !!! تک تک موهاش و بکنم

 همراهم بیای؟ یچرا نخواست-

من نبود ، مهسا میخواست بیاد و جوری  خواستنو ن خواستن-

 !حرف زد که خیلی نگران شدم !ببخشید

شانا نمیخوام حق رو ناحق کنم اما چه خواهر من باشه چه -
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داشت که میبایست  هرکس دیگه ای ، قبلش تو یه وظیفه ای

ولی اینبار و نادیده میگیم در عوض دفعه بعدی  کنینعمل 

 ! باشه نمیخوام وجود داشته

ه ب رفتنو با  ذارهنم  گفتنواسه  حرفیو جدی گفتنش  محکم

 ! اتاقش ، من هم همراهیش میکنم

 ... میاره بیرونو پوشه ای ازش  ذارهم  میزکیفش رو روی 

 ... میگیرهپوشه رو سمتم 

 ...ی خیلی کمکت میکنهریه نگاهی بهش بنداز ! توی یادگی-

 .... به خوندن میکنم شروعپوشه رو باز میکنم و 

شده بود، با  رفتنبه جزش و میخونم تا اخرکه امضای ط جز

 که زیادی به نظرم اشنا بود ییدیدن امضا

احساس خیلی بدی بهم دست داد که باعث شد یه لحظه خاطره 

قد  جاییبشه ولی عقلم به  ای خیلی دور اما محو برام یاداوری

کنم بهتر نمیداد پس سعی کردم با یک نفس عمیق حالم رو 

 !بدجور مشغول شده بود نمهرچند ذه

 ... میشم بهش خیرهماهور رو جواب میدم و  نگیننگاه س

 !سکوت بود انگارکه منتظر جوابه

 !به نظر من عالیه-

که خودش  نگاه موشکافانه اش انگار از جوابم خوشش نیامد
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 :درحالیکه پشت صندلیش لم میدادگفت

 ... چ شد یه لحظه حس کردم صورتت جمع شد-

 ... رفتم راستش رو بگمگ می کنمتص

 منمیدونم چ شد با دیدن امضا یاد خاطره ای دور افتادم ولی مه-

 ... نیست

ه ومیگ زنهم  میزنگام میکنه و بعد اروم کف دستش و به  خیره

خوب بود و طبق  : قرار داد رو امضاکردم چون موقعیتش

بود و بدون هیچ نی قانو چیزکه کرده بودم همه  ییتحقیقا

که امیدوارم دیگه  ومدنی مخوش از اون مرتیکه مشکلی فقط

 .... نبینمش چون قرار شد کاراش و وکیلش بکنه

 !چرا از مرده خوشت نیومد ؟-

 ! هیسرگرمزیادی نچسب بود و حس میکردم انگار دنبال -

 !وا-

 !واال-

 !؟می کنیجوجه اخم -

 بینمون هست ولی این حسحسی ماهور درسته یه  ببین-

حس عذاب  هردوست ندارم  ای نداره و چارچوب و محدوده

 که براتتن و دوست داشت احتراموجدان بگیم ... با تموم 

 ! قائلم ازت خواهش میکنم مراعات حالم رو بکن
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 ... از جاش بلند شد ضربو به  رفتناخماش به شدت توی هم 

دیدن  قامت بلندش همزمان دوحس ترس و لذت رو بهم داد با

 بود بیشتری ترس هیکل تنومند و قویش ،ول

 ... که باعث شدم دو قدمی عقب برم

خانوم کوچولو ! ولی  می کنی نیواسه من خوب بلبل زبو-

 ... من هرکار دلم بخواد میکنمنی بدو بهتره

به گیر ارم و با ارامش میگم: ماهورگارد نمیزترس رو کنار 

سواستفاده  خدا تا اینجاشم دارم از اینکه از اعتماد بابا مامانم

 ! کردم عذاب میکشم ، ازت خواهش میکنم درکم کن

دست به موهاش میکشه کالفگیش به شدت معلومه ، عقب 

 ... زنههمون حال اروم پچ م  میکنه و توی یننشی

چقدر بهت احتیاج دارم  میدونینمیخوام اذیتت کنم درحالیکه -

میدونم درسته رو  ولی حال که اینطور میخوای منم کاری که

 ... انجام میدم

ترس برم داشت از اینکه بخواد این دوست رو قطع کنه ...با 

 !تردید میگم: منظورت چیه؟

مرموز میون اخماش میخنده و انگشتش شستش و به گوشه لبش 

 ! بری باهات کاری ندارم میتونیم االنو میگه : بماند!.... میبره

 ؟می کنیوا ! چرا اینجوری -
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 !بری بهترهشانا حوصله ندارم -

ناراحت میشم از طرز برخوردش و طبق خواسته اش بدون 

 ... از اتاق خارج میشم حرفیهیچ 

 ... میرهاصال حیف من که دلم واسه تو قیلی ویلی 

 بزارمسر  به پا شده که کم موندهشی اما خدا میدونه تو دلم اتی

 ! و های های گریه کنم میزروی 

 ! شانا جان خفه عزیزم-

 پیش االنس عذاب نمیگرفت من توئه اگه ح تقصیرهمش -

 ! ماهور بودم

فرهانی  ماشینبا دیدن  بیرونزدم  شرکتکه از در  همین

 . حسگرام فعال شدن

 !خدا ادمو بکشه ولی فضول نباشه

م رخیلی نامحسوس بدون هیچ جلب توجهی برخالف مسی

کردم  شروع ، شرکتشاپ نزدیک  کافیانگارکه بخوام برم 

 ...رفتنراه 

بود که هم دوتا عکس بزارم هم فضولیم برطرف  گوشیمم دستم

 ... بشه

 ولی ماشینازگوشه چشم نگاهی انداختم که دیدم مهسا هم داخل 

چ واسش میگفت اون و  خانفرهانی بود ....حال  پایینسرش 
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 ...نمیدونم! 

جوری برگردم دیدم خیلی ضایع هست ...الکی  همینخواستم 

 حرف زدن کردم شروعگوشیم وگذاشتم بغل گوشم و 

سالم خوب ؟! نیومدی! واچرا؟ خب من حال چیکارکنم! باشه -

 .....برمیگ

می میکنه زنگ خوردن و حرف تو دهنم  شروعیه دفعه گوشیم 

 ! مونه

 !ضایع شدن که شاخ و دم نداره

میارم و نگاهی به دور و اطراف میکنم  پایینرو  گوشی سریع

ار خود میفهمم ک مهسا اون سمت خیابان ماشینبا دیدن 

 .... بیشعورشه

میکنم که تو همون حالت بودن و فرهانی  ماشیننگاهی به 

 ! اصال هم متوجه من نشدن

یه ذره هم تکون حتی  منو بگو اون همه فیلم اومدم اما اینا

 ! نخوردن

برمیگردم اون سمت خیابون که مهسا با خاموش و روشن 

 کردن چراغ های ماشینش میخوادکه برم

 ... سمت ماشینش می کنمپیشش و 

 ممیندازقبل سوار شدن نگاه دیگه ای به اون دوتا مرغ عشق 
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 ! دارن رفتنقصد  خرهباال میفهمم ماشینکه با روشن شدن 

! اخه چیکار به اینا  بشی! حتما باید ضایع  میشیتو ادم ن-

 !داری؟

 ی چه حالی داره ! روقت مچشون رو بگی میدونیاصال ن-

 ... کون میدهسرت مهسا متاسف

، ییددر دودور دوتا میرنبیخود نیست مامان بابات میپیچونن -

 ... خرسر  بدون

 ... می زنمقهقهه 

 ... زیر خنده زنهمهسا هم با من م 

 !حال چ شد که اخمات رفت توی هم؟-

!اونم ناراحت شد و گفت  مراعات کنه به داداشت گفتم  هیچ-

دلم واسش  میدونه درسته رو انجام میده... باشه و فکری که

ندارم ولی  تنگ شده ! اگه بخواد کات کنه من تحملش و

  ....کنم که غرورم رو له کنماصرارنمیخوامم 

 ....مهسا متعجب برمیگرده سمتم

بهش زدی!من داداشم  حرفیهمچین دیوونه شدی تو شانا! چرا -

نسبت بهت میدونم این  و میشناسم با تموم دوست داشتنش

رابطه رو تموم کنه ولی غرورش ه این حاضر یعنیحرفش 

بروفق  چیزخوبه که همه  نیزماتا  جریحه دار نشه! ماهور
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این صورت میشه ادمی که نمیشه تحملش غیر مرادش باشه در

 ... کرد

که غرورش حرف اول راضی میشه یه ادم خودخواه و از خود

اینکه از همون  با وجود فرزند اول بودنش و ! زنهو اخر م 

 خودش روی پای خودش ایستاده و موقعیت خانوادگ یاد بچگی

 هم بشریبنی خودش باشه و به هیچ  گرفته فقط حرف حرف

 !وابسته نباشه

 ... دمیزقلبم تو دهنم 

 رو بهارتباطمون این حرف من اینقدر بد بود که بخواد  یعنی

 !خاطر یه حرف تموم کنه

 ...سمت مهسا میچرخم

 !رو تموم کنه؟ چیزمهسا خر نشه بخواد همه -

 با لحن بدی هم گفت؟ البد-

م رفقط گفتم یکم درکم کن و باعث میشه عذاب وجدان بگی-

 !چوب مشخص داشته باشهرکه بشه یه چها بدون هیچ نسبت

حرف تو بد نبوده خیلی هم درست گفت ولی طرف حسابت -

اینکه بهش امر و  بوده که یه عمر دستور داده نهتهرانی ماهور 

 ... کنننهی 

 ... براشفته میشم
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مهسا کتمان نمیکنم دوسش دارم ولی اگه اون غرور داره  ببین-

بخواد بهم کم محلی  نیستم که داداشت کسی منم دارم ! من کم

نیست اما  حرفیکنه ...میخواد رابطه اش روکات کنه ، بکنه 

 ... رو به دست و پاش بندازم منم قرار نیست خودم

 ... میسوزهاشکم میچکه و دلم برای خودم 

کات کنه! مگه نیفتاده بود دنبالم که من و  غلط کرده میخواد-

خاطر حرفام بخواد بره  کرده به میخواد و عاشقمه! پس بیخود

 !پسره ماموت

و منو دراغوش میکشه ...به خاطر  زنهرو کنار م  ماشینمهسا 

 !ماموت؟ حرفم میخنده و ناباور میگه: تو بهش میکی

 ... میکشم باال نیبی

هم هست البته این بشری نادرتازه دایناسور و نمونه کمیاب -

حال همون  مال اون اوایل بود که باهاش خوب نبودم ولی

 ! ماموته

 خودشم میدونه؟-

 !میخوای بیاد خفه ام کنه-

داداش من میاد این همه اسم پرستیژ کله ات و میکنه ...اخه به -

 !تیگذاش

 !اره با اون قدبلند و هیکل گندش-
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 ! بگو ماشاهللا-

 ! نمیخوام هیچ وقت فکر نمیکردم شکست عشق بخورم-

 مگه عاشقش هست؟-

 نه اما میخوام بدونم حسش دقیقا چجوریه؟-

 ... زنهیکی پس گردنم م 

و داغون کرده و اونوقت من  !داداشم راحت میشه از دستت-

 !راحت میشه

ولی خدا میدونه  نمی اوردم مدرسته توی ظاهر به روی خود

 !م چقدر تنگشه و ناراحتدل

 ....دلم میخواد برم توی اتاقم و گریه کنم به حال و روز بدم

 چند روزی گذشته که رو به موتم ... انگار دنیا به اخر رسیده

.... 

مواخذه ام کنه که وقت  شینا میخواست به خاطر حرف پارسا

 .... نگفت و تازه دلداری هم داد هیچپریشونم رو دید  حال

وکارخونه شده بود برج زهرمار ... چنان اخم  شرکتتوی 

میخواستم  حرف بزنم ...هرموقع هم میرفتکه یادم  میکرد

کنم  یننشی باعث میشد عقبتشری جواب کنم واسش بایه حاضر

 .... میچوندم و میومدم خونه ... منم از لجش کارخونه رو

روی تختم نشستم و به موجود مفلوگ که خودم باشم فکر 
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 ... میکردم

خدایا احمق تر از من وجود داره؟! جوابمم خودم میدادم ! اره 

 بود دنبالم محلش نمیدادم دیگه احمقم دیگه! اگه اونوقت که افتاده

بود ، حداقل اینقدر حق به جانب نبود ، انگار من بهتر اوضاعم 

انداختم تو دست و پاش و التماس میکردم بیا من و  خودم و

 !بگی

 !به مرد جماعت رو بدی ، سوار میشن نرگسبه قول 

حکایت منه که ماهورم روم سوار شده و شانه های نحیفم  االن

 !من را ندارد!اه خدای نگینتحمل این بار س

 ! زدم تو جاده خاکی و مغزم مدام ارور میده

رو که میبینم باخوشحالی  نرگسدراتاق باز میشه و هیکل 

 ... میشینم روی تخت

 ی ؟اومدکی  وای شما-

 ... میخنده

 ! اینجوری میان استقبال-

 سمتش و خودم رو پرت میکنم تو اغوشش می کنمبلند میشم و 

که بدجور افسردگ گرفته بودم  تنهاییتوی این روزهای 

 ....بودم برام بیقوت قل نرگسحضور 

 ... میکشهسر  کنارم میشینه و دست روی
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 ک زدی؟برچ شده ؟شکست عشق خوردی اینجا غم-

 ... می زنمتلخی لبخند 

م اشکالی رشکست عشق چیه ،حال یه بارم من افسردگ بگی-

 !داره که همه تعجب کردین

ه و من تازه ب مینداز باال یک تای ابروی تازه تاتو کردش رو

 ... کردهر که چقدر تغیی می ریم

می از خودت جلوتره و از سرش  اخه نه اینکه همیشه زبونت-

 ! یکم نگرانمون کرده میی این گوشه نشینیت باال دیوار راست

 !بادمجون بم افت نداره نیستن-

ابروهای تتو کرده در معرض دیدم قرار میگین و نمیتونم جلو 

 .... زبونم رو بگیم

کردی ! انگار بیست سال جوون تر شدی ، خوب ر چقدر تغیی-

 !امیبریدل 

 ... میخنده و ردیف دندونای عملیش رو نشون میده

 !که خیلی خوشش اومدهامیری قشنگ شدم؟ حال-

 !بهت میومد بیشترماه شدی ولی یکم پهنه فکر کنم نازک -

 ...اخم میکنه

نمیشه نمیخواد نظر بدی....پاشو...پاشو خودت رو  سرت تو-

 ... جمع کن که دلم گرفت
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 !وا پس چرا ازم نظر میخوای-

 شهنمی سرت هیچبارته ولی دیدم مثل قبلی ، چیزیفکر کردم -

... 

م تم دم حموم و پرتبرو می میگیرهمیکشم که زیر بازوم و  پوفی

 ....میکنه داخل

اسکاج برو خودت رو  عینحالم بهم خورد ، موهات شدن -

 ...بشور

 !بابا بزارین به حال خودم باشم چیکار به من دارین-

 ...باال می ریمصدام رو 

 ! مامان رعنا دیده حریفم نمیشه شما رو فرستاده-

 ... باال میبرهورپریده صداش رو واسه من  دخترهحرف نزن -

 ... دست به کمر شده

یه مدته تنها بودی دم دراوردی ، خودم میدونم چیکارت کنم یه -

 ... میشه دوتا لگد و اردنکی بخوری زبونت کوتاه

 من بردارسر  جون اون شوهر قشنگت و پسرکچلت دست از-

... 

رو فرشیش رو در میاره و  ییطی یه عملیات انتحاری دمپا

 محکم پرت میکنه سمتم که همزمان درو میبندم

میخوره و صدای مامان نرگس که  سرویسکه کفش به در 
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 .....میره باال عصبانی

! سر  خیره دخترهمن میدونم تو به شوهر من چشم داری -

کم موئه ... از  چشات و درمیارم ...پسر من کجاش کچله فقط

 !ی من میدونم و تواون تو خو در میا

 .... از همون پشت در صدام و بلند میکنم

جون یه دونه اس جنتلمن، اقا ، شوخ طبع، مردم امیری جونم -

دنبالشه .... ننه جون بپا  دار ، خوشتیپ.... هرکه باشه چشمش

 !کننشوهرت و بلند ن

 ... چشم و زبونت و درمیارم-

****** 

 ... پاییناومدم ...لباس پوشیدم و رفتم طبقه  بیروناز حموم که 

کنار مامان بابا نشسته بود و هنوز متوجه من نشده  نرگس

 ... بودن

 ... بابا به محض دیدنم میخنده و کنارش برام جا باز میکنه

 ... گل بابادختربیا پیشم -

کنارش میشینم ... یه بوسه هم روی  می کنمنیشم شل میشه و 

 ... می زنمگونه اش 

 ... بابا فقط شما بقیه اداتو درمیارن-

که میخندم و دوباره بابا رو  کننمیشی چنان ای نرگسمامان و 
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 ... میبوسم

 تا یه ساعت پیش که رو به موت بودی حال چ شده نیشت بازه-

.... 

 ! شما رو دیدم دلم باز شد-

 ... چای بریزه میرهمیخنده و مامان هم  نرگساخر 

 ... ه برم کنارش ...کنارش میشینمک زنهاشاره م  نرگس

 ولی بیرونگفتم که از اون حال و هوا بیای  چیزیمادر من یه -

 !که چقدر واسم عزیزی میدونی

میخندم و دستش برام رو میشه که میخوادکاری واسش انجام 

 .... میکشت منو بدم وگرنه تا یه ساعت پیش داشت

 مهربون شدی؟بگو مامان نرگس چیکار باید بکنم که این همه -

 ....توی روت خندیدم دیگه پررو نشو-

میاره و انگشت شستش رو فشار میده تا اثر  باال موبایلش

داد که از دستش  انگشت فعال بشه ... اونقدر هم محکم فشار

 ... همیرفتمیخوره و روی دامنش  زیل

اف میده که دوست  پیاین واستاپ من یکی مدام  ببینبیا مادر -

روم نمیشه بگم بیا  شمات چه قشنگه! وایدارم ...رنگ چ

 ... ببینخودت 

کلمه ها رو نمیتونست درست تلفظ کنه و منم خیلی زور خودم 
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 ... بودم ه وگرنه با اردنکی طرفرکردم تا خندم نگی

دود که  همیرفتگوشیش رو میگیم و نگام به عکس پروفایلش که 

 بیرون زنهاتش فشان از کله ام م  هیچ

من نمیدونم اخه ننه ام چرا به سن و سالش توجه نمیکنه ، ....

بیست و پنج ساله دختر  عیناخه عکسش و اومده درست کرده 

که هایی مزاحمش نشه ، اونم تو چه گروه سیک بعد میخواد

داره خبر نن... حال حاجیشمیز فیحر و پسر همهدختر پراز 

 !ایا؟

 ...نگاه متعجبم رو بهش میدوزم

 ؟هستیمیدونه توی این گروه ها  جیحا نرگس-

میکوبه و خشن میگه : فضولیش به تو نیومده سر  یه دونه پس

این پسره رو بزار  !تو می کنیی جای دیگه فضولی رکه می

لیست سیاه ، اگه خودم بلد بودم که منت تو رو نمیکشیدم بعدم 

ی کیلومترخودت بکن که قیافت از یک  برو یه فکری به حال

 !ت عشق خوردی!ماهور ردت کرده ؟شکس زنهداد م 

 ... درجا خفه میشم

میشه که ننه من از کجا واال با خفه شدنم ذهنم مشغول این س

 !فهمیده ؟

ی هایاف  پیاونقدر به مغزت فشار نیار توی گوشیت دیدم چه -
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 ! داده

!حرفش از صدتا اردنکی بدتر بود !یه دفعه  مونهمی دهنم باز 

 ... بالکش میکنم و پسره رو پایینم میندازو سر  بغض میکنم و

و میخواد روند بالک کردنم  میگیرهگوشیش و از دستم  نرگس

 ... واسش توضیح بدم

خب مادر اینکه بغض کردن نداره بااینکه از ماهور خان -

 !کنینش تنبیهخوشم میاد اما کمکت میکنم 

م و واسش باز میکنم و دقیقا سوالی که نیشممیار باال م وسر

 ... می ترسممشغول کرده ذهنم رو 

 مامان نرگس یه سوال! این شهراد چه جور پسریه؟-

 نهزم سر  موشکافانه نگام میکنه و بعد دوباره یکی دیگه پس

.... 

 !چندتا چندتا ورپریده-

نه به جان خودم من تو همون یکیش موندم دیگه غلط اضا نف -

 ... میخوام هام سینمیکنم... واسه یکی از همکال

 ... باریک میکنهچشم 

ش میکنم اما فکر کنم ،میدونم واسه کدوم مینمن تضخوبیه پسر-

 مارمولکی میخوای؟

 ...میخندم
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 ؟یننمیزخب دیگه خیالم راحت شد ...حالگ حدس -

 ...اون مهسای مارمولک !چون تو دوست دیگه ای نداری-

 ... ننم یه پا مارپله واسه خودش

 ... بیا پیش من یکجا رفت دخترم-

 ... زنهم تشری به بابا  سنرگ

 !نخوردم این تحفه رو که حال میاد پیشت میشینه-

 ... و از جام بلند میشم کنار بابا میشینم می زنمقهقهه 

امیری مامانم که مدام پشت چشم نازک میکنه ... با اومدن اقای 

خانوم پولدار و باکالس فرو  ننه ام متحول میشه و در نقش یک

 .... میرههم ن گوشیو جالب اینجاست که اصال طرف  میره

 !من باید بیام پیشش کار اموزی ...واال

م و اهی میکشم و میرفتاما دوباره تنها که میشم یاد ماهور 

فرجامی  میکنم غصه خوردن از این عشق که هیچ شروع

 ..... نداشت

نتیجه فکرکردن و غصه خوردنم این شدکه من هم به اندازه 

 ... ق انتخاب دارمماهور ح

اگر اون فرد مهم حتی  کسی دارم که دوست ندارم تیاعتقادا

 ! کنه عبور ترین فرد زندگیم باشه، از خط قرمزهای من

مم تشخصیحریم شخض من اگر حفظ بشه میتونه در شکل گیی 
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 ! به نشاب داشته باشه رتاثی

 یاگرچه حرفهام برای ماهورگران تموم شد و منجر شد به ب

 در عوض من هم با وجود ناراحتیم طی تیتفاو

 ! چند روز یادگرفتم منم میتونم ب تفاوت باشم

 به پا یب تفاوب که شاید تنها در ظاهر باشه و در باطنم غوغا

 ....درمیاورد هست که هرلحظه من و از پای

 ! م رو عملی کردمممیپس تص

مانتوی کت کوتاه مشکی با شلوار راسته کوتاه و روشی ساتن 

 ... طوش سفیدکامال فیت تنم بود مشکی

 ... ارایش مالیمی کردم و از اتاق خارج میشم

 ... میبره باال مامان با دیدنم جفت ابروهاش

 ه؟بریخوشکل کردی! خ-

به یه نفر نشون بدم منم  می کنممادر من فقط دارم خبری چه 

 ! میتونم ب تفاوت باشم

 ... می زنمخی چر

!یه قرار مهم داریم با بالدکفر! گفتم یکم تیپ  سرکار  مرمی -

 ... عروس خارج بزنم نکنه یکی چشمش من رو گرفت وشدیم

 ..زنهمامان به گونه اش م 

یاد باش بلکه یکی ب نگینچشم سفید حیا نداری! یکم س دختره-



 

 

                                              782 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ! بشم و منم راحت بگیرهتو رو سرش  بزنه پس

 دیگه ببینم کنم میمیخندم و با اخم تصنعی میگم: خودم دارم 

 ! پیدا میشه کسی

 ... وای ادم از دست تو دیوونه میشه-

 .... و راهی کارخونه میشم می زنمبوسه ای روی گونه اش 

نگاه کارمندها یک لحظه از کاری که کردم پشیمون سنگینی با

ه ربطی ندارسی ک میشم ولی بازم خودم رو توجیه میکنم که به

 !ر بخوام میگذرونمخودم هست که هرجوزندگی و این 

....  می کنممخصوص خودم  میزوارد اتاق میشم و سمت 

 ... دستگاه رو روشن میکنم و مشغول کارم میشم

و  میگیم باال رو از سیستمسر  صدای تقه ای که به در میخوره

 ... منتظر نگاش میکنم نشیبا ورود م

شده ،  شروعفرمودن جلسه تهرانی خانوم محمدی اقای -

 !بیین تشریف

 باشه ممنون-

 ... نفس عمیق میکشم تا کمی به خودم مسلط بشم

و با دیدن خودم توی اینه لبخندی از  می کنم سرویسسمت 

 ... می زنمروی رضایت 

ا به هسروارد اتاق کنفرانس میشم ...باصدای پاشنه های کفشم 



 

 

                                              783 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ... سمتم برمیگردن

 ازیر میشه و سعیسردوباره همون حس خجالت که به دلم 

 ... میکنم باز نادیده بگیم

م رو با سالم بلند و عذر خواهی به خاطر تاخی مررمی جلو 

 ... روی تنها صندلی خالی کنار ماهور میشینم

 !قدم رو برداشتم اولین

 ! توجهیحتی  بدون نگاه کردن یا

میکنه از جزئیات قرارداد میگه و بقیه  شروعوکیل ماهور 

 ... گوش میدن

م به جلسه و سعی میکنم تا ماهور رو به تموم حواسم رو مید

 ... گوشه ای ترین جای ذهنم بفرستم

طرف قرارداد که یک مرد خیکی و زشت بود از نگاه ه نیش 

 ... توجهی نکردم نسبت به خودم داشت چندشم میشد اما

 یقصحبتهای وکیل روبه اتمام بود و بعد نوبت من بود تا با

گوش وکیلش با  ر دمتوضیحات رو بدم که با خم شدن ماهو

 ... تعجب نگاهش کردم

نگاهم به چهره زیادی جدی و سختش با اون اخمهای درهم که 

 ....میشینه ه جا میخورم و ترس بدی به دلممیرفت

با ادامه پیداکردن صحبتهای وکیل میفهمم که ماهور نخواسته 
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 بزنم حرفیزیر نگاه اون مردک چندش 

 .... که بهم داشتهایی حت باوجود نگاه

ی ناعالم میشه وبا بلند شدن ناگها رفتنختم جلسه با امضا ط

 .... ماهور منم بلند میشم

 ییون بابت همکاری .... وکیلم شما رو راهنماناقایون مم-

 ! میکنه

 ... میارین تشریفبعد رو به من ادامه میده: خانوم محمدی 

با اون لبخند چندش  سیمیخوام به سمت ماهور برم که اقای الما

عجله دارین! مارو با  چهتهرانی و قد کوتاهش میگه: اقای 

 !می کنینمنشیتون اشنا ن

 ... همیندازماهور چنگ بدی به دلم نی نبض زدن رگ پیشا

 ...که دوباره مردک به حرف میاد می کنمسمت ماهور 

 ! هستن تیچه خانوم زیباو با کماال-

زده شده و قرارداد هم امضا فکر کنم حرفهای مربوط به کار -

من یا تعریف ی منش بنابراین اشنا شدن با سیشده جناب الما

تشون جزو قرارداد نبوده و نیست ، پس به نفعه که کردن کماال

 ! کنینفراموش  این موضوع رو

 ... شدالل خالص رو زد و مردک هم درجا ر تی

 کنممی و به دنبالش  می ترسمبا اخم روی صورتش ناخوداگاه 
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... 

بزنه که ماهور  حرفیبا دیدنش بلند میشه و میخواد ی منش

 ! زودتر میگه: قهوه من بیارین اتاقم

ه خفه ام نکن یعنیو دست به گردنم میکشم که  می زنماشاره ای 

 !خوبه

خدا رو شکر متوجه شیطنتم نمیشه و منم همراهش داخل اتاق 

 تیبا صورمیچرخه و  طرفمنی میشم و در رو که میبندم ناگها

 ...شده جلو میادسرخ 

 ... نگاش میکنم که برق نگاه خشمگینش رو ازم برنمیداره

 ...موندم چیکارکنم که با یه قدم بزرگ فاصله اش و برمیداره

 ... اب دهنم رو قورت میدم

به نظرت گردنت و بشکنم خوبه یا اینکه یه دونه توی  االن-

ه یه برازنده نیست ک گوشت بزنم تا یادت بیاد این لباس پوشیدن

 ... مشت چشم بیفته دنبالت

 .... ناراحت میشم

صدبار گفتم بازم میگم لباس پوشیدن من به هیچ احدی مربوط -

 ! توحتی  نیست

 ! زنی یشانا بفهم چ زر م-

 ... ه جا میشهجاییبا تموم قدرتم هولش میدم که کمی 
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ماها ، من نه کار به تو دارم نه اون مرتیکه نه صدتای امثال ش-

 !من اگر هرطور هستم واسه دل خودمه

 ... میفهمی ربطی به تو نداره! چون نه خودت مهمی نه نظرت

از چشماش اتیش میباریدن و من انگار ترمز بریده بودم که 

توی صورتش  هرچ توی این چند روز عقده کرده بودم رو

 ... میکوبیدم

 !، هانخوشت میاد نگاه  دیگرون رو-

 !به توچه؟ اصال خوشم میاد-

تا این حرف از دهنم درمیاد چنان برافروخته میشه که مشت 

همزمان میشه با  و نعره اش زنهم سر  محکمی به دیوار پشت

 .. باز شدن در اتاق

 !خفه شو شانا! خفه شو-

باعث برهم  سطو همینماگ قهوه اش  تنسصدای افتادن و شک

 ... زدن نگاه گره خورده امون بشه

همون غرور له شده دوباره ام از زیر دست  اشکم میچکد و با

 ... میام که مانعم میشه بیرونماهور 

 ... برمیگردونه نشیروش و سمت م

 !بیرونبرو -
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 یوفتهم بهم که وحشتناکش نگاه و میره بیرون و رسهتمی یمنش

 نمیشه ولی کنم روکنترل ام گریه میخوام ،

 ... میخوام برم ! ولم کن-

 ... مات نگاش میکنم

 ... : مگه نمیخواست بری ، برو دیگهزنهپرحرص لب م 

 ..مرد روبه روم معلوم نبود چش شده بود

 ... سوندمتراما اتش چشماش می

 !خشدار میگه:برو شانا صداییپشت بهم میکنه و با

و بدون معطلی  میگیرهاحساس حقارت کل وجودم رو در بر 

 ... می زنم بیرونکیفم رو برمیدارم و از کارخونه 

دیگه بهش فکر هم نکنم و در حتی  اخودم عهد میکنم کهب

 .... فرصت استعفا نامه ام رو هم بنویسم اولین

 ماهور

 !دیوونه دختره

این اخرش من و سکته میده ...اخه مگه توی کارخونه و جلو 

  پوشیدنه! و لباستن چشم این همه مرد این طرزگش

از  هیچو میخورم ولی  می ریم باال لیوان اب رو یه دفعه

 . عصبانیتم کم نمیکنه
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اگه پای کارگرا وسط نبود بدون  عوضیمردک شکم گنده و 

 شک اون قرارداد رو پاره میکردم... 

ه و یاداوری صورت میرفتنگام به شکسته های ماگ قهوه 

 ...گریه میکرد طورهمینکه از ترس  نشیترسیده م

چشم میبندم و خودمم خسته هستم اما فعال دغدغه ام این دوتا 

 !ن... تکلیف مهتاب که معلومهدختر

 .. مهسا که هنوز خیلی بچه هست مونهمی 

 !، اما شانا من و داره هستنخب با شانا همسن 

ی خالسرش  از رفتارم پشیمون بودم از عصبانیت که الکی

 ... کردم

 ...شانای من پاک بود و ب ریا ،

ه که خیلی وقته فکرم رو ب یمیمرو میگیم ، تصهایی ن ممیتص

 ...خودش مشغول کرده است

 ...رو برمیدارم گوشی

 میز، بیان اتاق من و تن یو بگ تیخدمابزنین خانوم زنگ -

 ...کنن

 !بله حتما-

 ... کیفم رو برمیدارم و از کارخونه خارج میشم

 ... می زنممیشم وتوی راه به مهسا زنگ  ماشینسوار 
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 !سالم داداش گلم-

درچه حالیه یا برو  ببینمهسا جان یه زنگ به شانا بزن -

 !پیشش

 ...داداش نگو که دوباره ناراحتش کردی-

 ... شدم عصبانیخودش بود!فقط  تقصیر-

تشری داداشم !عزیزم! شانا مثل من و مهتاب نیست که بایه -

میکنه !دقیقا  و خرابچیزهمه  زنه یسه ، لجبازه ، مترتو ب

 !خودت کله شقه عین

 ! یبرابر اصل دوستت هست پیمهتاب شاید، اما تو خودت ک-

 !شیبود دیگه بعد خودت باید بری منت بک گفتناز من -

 ! م کنبرضولیا به تو نیومده برو پیشش...خاین ف-

برام حکم دختر یاد شانا باعث میشه وجودم گرم بشه ، اون 

تا این حد  ادم میتونه یه نفروداشت.... چطور یه زندگی 

 !بخواد

بجنگم و حال وقتش  چیزیبهم یاد داده بود برای هرزندگی 

سوتفاهم رو  بود برای شانا هم بجنگم و هرچه زودتر این

 ...برطرف کنم

ی که دختراقای محمدی رو از  سراغوارد فروشگاه میشم و 

 ... مرصندوقدار بود،میگی
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 ... تمبا اقای محمدی کار داش ببخشید-

 ... باتعجب نگام میکنه دختره

اخم میکنم که به خود میاد رو به مردی که داشت نظافت 

محمدی  گفت: اقا عنایت ایشون رو به اتاق اقای میکرد

 ....کن ییراهنما

 جبرانهمراه اقا عنایت شدم و منو تا اتاق همراهی کرد و به 

خیلی بنده خدا  زحمتش هم پولی به عنوان انعام بهش دادم که

 ....خوشحال شد و مدام تشکر میکرد

 ...و وارد میشم می زنمدر

گرمی هم  احوالپرسی اقای محمدی باتعجب نگام میکنه ولی 

 ....میکنه

 !چه عجب راه گم کردی پسرم شماکجا!اینجاکجا-

 ...می زنمکج خندی 

 ممنون اقای محمدی ، حال خاله خانوم چطوره؟-

 !ای گلم خوبندخترهمه خوبن پسرم! -

 ...ممنونم .... راستش چطور بگم واقعا سختمه گفتنش-

 !بگو پسرم راحت باش-

 ... که فکر میکردم سخت تر بود چیزیاز هر

 ... اصال روم نمیشد
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که با کله گنده ها نشست و برخاست میکردم و همیشه نی م

کرده ر خر گی به قول شانا مثل االنخدا یه راه حلی داشتم 

 .... بودم

 ....نتظر بهم چشم دوخته بوداقای محمدی م

کراواتم رو شل تر میکنم، عرق روی پیشانیم نشسته بودو 

 .... رسیده بود انگار که دمای اتاق تو اون شما به حد نهایت

 ... اقای محمدی جعبه دستمال کاغذی رو به سمتم هل میده

 !پسر اول یه نفس عمیق بکش بعد حرفت رو بزن-

میکنم  شروعطبق خواسته اش نفس عمیق میکشم و بعد 

 ...صحبت کردن

 نمک کنینکنم اما نمیخوامم فکر  شروعنمیدونم ازکجا -

سخته... اما  گفتنش همینخوردم و نمکدون شکستم ولی 

 توندختر.... میخوام از می دونینمن.... خب .... 

 ... خواستگاری کنم

از  چیزیکنم هیچ میارم و به پدر شانا نگاه می باال سر

 ... صورتش قابل خوندن نیست

 ..از اینکه جواب رد بشنوم می ترسم

 ینکنتون عالقه دارم اما باوردختراقای محمدی من به  ببینید-

 ....تا حال نگاه بدی نسبت بهش نداشتم
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میخوام بقیه عمرم و با اون بگذرونم ... میخوام خوشبختش 

...  کنینتموم  مکنم و از شما میخوام که پدری رو درحق

پرست سرو جز اون  هستینمن زندگی خودتون در جریان 

ارم شانا....خانوم کمبودی میزن دوتا خواهرامم به خودمه اما

 ..... داشته باشه

 .... دست به صورتش میکشه

 !شانا هم میدونه-

 !م بیام خواستگاریرنه .... خواستم از شما اجازه بگی-

 ....میخنده

مثل هر پسر دیگه ای اجازه بدم بیای من فقط میتونم -

 !خواستگاری اما جواب اول و اخر رو شانا باید بده

 ..اینبار لبخندم عمیق تر میشه

 ... ممنونم-

از اینکه مردومردونه اومدی پیش خودم برای کسب اجازه -

مثبت باشه! من با  ازت ممنونم ، امیدوارم که نظر شانا بهت

 ....رعنا هماهنگ میکنم

 تونم اخر هفته مزاحم بشیم ؟پس می-

 !مراحمی پسرم-

بلند میشم و مردونه بغلم میکنه و با ارزوی خوشبخت برام 
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 .... راهیم میکنه

 ... از پا نمیشناختمسر از خوشحالی 

خانواده ای همچین خدا خیلی شانا رو دوست میداشته که 

میداشته که شانا و  دوستبیشترش کرده .... منو هم نصیب

اما اول باید از دل شانا  .... راهم گذاشته بودسر  خانوادش و

 ....درمیاوردم

کار سخت در پیش داشتم و انگار به اندازه تموم عمرم باید 

 !شیم منت کمیرفت

 شانا

 زانوی غم بغل کردی ؟ یحال واسه چ-

مرض داشتم گفتم یکم هم و بغل کنیم نکنه خدا هم  یهیچ-

 !باشهراضی 

 ... میخنده

هنوز  تریتمرگیت نیست چون زبون شیش منه تو هیچ -

 !درازه

 .... بلند میشم و اینبار روبه روش وایمیستم

اصال تو واسه چ اومدی اینجا! مگه نباید پیش عشق جانتون -

 ...باشید

 ....تو غصه اون و نخور ... اومدم که به تو برسم-
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تو نمیخواد به من برش ، برو دنبال کارت!من به هیچ کس -

 ...منیازی ندار

شانا اینقدرکله شق بودنم خوب نیست، خب بگو دیگه چه -

 !مرگته

زیرگریه....  می زنمبغض میکنم و نمیدونم چ میشه یه دفعه 

 ...میاد جلو بغلم میکنه

اون داداش ماموتته! نکبت بهم گفت:خفه شو!  تقصیرهمش -

احساسات پاک من بازی  ! خیلی نامرده ، بابیرونگفت:برو 

 !ن دنبالش میکردمکرد انگار که م

خودش اومد جلو، فقط میخواست وابستم کنه و بعد ولم کنه ... 

اومد رو سرش  که ییبال ها... بهم رکب زد ، من ترنم و دیدم

خوردم ... حال میفهمم چه دردیه  با چشم دیدم ، واسش غصه

 !!!نداره نیدرمو که هیچ

د و فقط به حرفام گوش میداد... او هم میزن حرفیمهسا هیچ 

 از ماهور نزد حرفیپابه پام اشک ریخت ولی 

باورم نمیشد اینقدر نسبت به ماهور وابسته شده باشم ولی 

 .... میخواستم واقعا بودم ، من اون مرد و به اندازه تموم دنیا

انگار درون سینه ام خالی بود یه حفره بزرگ! ماهور با پس 

 ... بود وح و جسمم رو درهم شکستهزدن من علنا ر
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مامان رعنا نگران بود .... مدام می اومد در اتاق و 

 میخواست بدونه چ شده که به این حال و روز افتادم

 ... خره قانع شد و رفتباال که نمیدونم مهسا چ بهش گفت که

تم داش عجیبیبعد اون همه گریه و ب قراری احساس کوفتکی 

مغلوب شده و به  برابر خواب همدر حتی  اونقدر زیادکه

 ....خواب عمیق رفتم

**** 

 ... دو سه روز از حال بدم میگذشت

 ... ساکت شده بودم بیبه طور غری

مامان دیگه نسبت به روزای اول نگران نبود و انگار با دیدن 

دیدن حال بد بچش  حال بد من کنار اومده بود!مگه میشه ادم با

 !ب تفاوت باشه ؟

م به نوبه خود فکرم رو مشغول کرده بود یا این مسئله ه

 منداشت برخ دیگه ای بود که من ازش چیزشایدم اصل قضیه 

چند بار که پرسیده بود طوری حتی  بابا مثل قبل بود و

ابام مونده به ب مهمینپیچوندم که دیگه بحث رو پیش نکشید ... 

یا  بیرونبگم عاشق ماهور شدم ! منو از خونه پرت میکنه 

 !ببرهو  اشغال ساعت نه شب من میده

رو هم ندارم تا غصه ام رو  کسی اه سوزناکی میکشم که هیچ
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 !بخوره و دلداری بده

 از بغل اونحتی  میره حرفیشینا با پارسا میاد و بدون هیچ 

حالی از خواهرش  شوهر خاله زنکش تکون هم نمیخوره تا یه

 ! سهپرب

و خسته کننده هست که خودمم دل و گیر اونقدر روزها دل

 رو ندارم رفتن بیروندماغ 

شهراد  سرگرممهسا هم دیگه این ورا پیداش نشد و اونم حتما 

 !جونشه

هم که وقت  نرگسمهتاب هم جیک تو جیک فرهانه و  البد

غمخوار دارم ،  به میبرمکه نیاز  االنکار داره منو میشناسه 

 !هیچکس نیست تا به من برسه

کاری بود و من مثل هروقت دیگه ای ب میزدرحال تمامان 

ویی رمیچسبه و با تفاوت میگذشتم که اینبار مامان دستم رو

ترش میگه: حالم و بهم زدی این چند وقته از بس که مثل 

چپیده بودی تو اتاقت ! هرطوری  و زیرانداخت یاسرت کبک یا

قرار بود بشه ، میشد دیگه این همه حرص خوردن نداره 

بدو بیاکمک کن که فردا قراره خواستگار  .. درضمنکه..

 ت راحتشرواست بیاد و به حول و قوه الهی خدا بخواد از 

 !بشیم
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 !هان-

 ...داریم بجنب که خیلی کار سریعهان نه بله! -

نداره و  شوخیبهت زده نگاه مامان میکنم و میبینم اصال 

چه شکست  که می زنم باال باال واقعا هم جدیه! من دارم اینجا

 نا ب توجه به حال من مهمون که نهعشق خوردم ، ای

من اصال واسه اینا  .... وای خداکننخواستگار دعوت می

 !مهمم؟

 ...میشمنی عصبا

بدون هماهنکی بامن پای خواستگار و  میتونینشما چطور -

اصال به من  حالم خوب نیست!شما بین؟مگه نمیکنینباز 

 !ارینمیزن احترام

به هیکل تپلش میده و سمتم میاد و دستمال توی نی مامان تکو

 ... پرت میکنه طرفیدستش رو به 

که چند روزه به حال خودت ولت  همیناریم! میزن احترام-

روز خوب داره  میده؟ بعدم ادم یه معنیکردیم به نظرت چه 

یه روز بد! بعدم وقت تو مشکلت رو با خانوادت درمیون 

کنیم وقت نمیدونیم دلیل  درکت اری ، میخوای چطور مامیزن

 !این حالت چیه؟

و حق رو به مامان میدم ... مامان جلو  می ریمبه زیر  سر
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میگه:  میاد و درکمال ناباوری بغلم میکنه و زیرگوشم اروم

ارزش اشکهای  چیزیافتاده این و بدون هیچ  اتفاقیهر دخترم

بشکنه نداره! پس  تو رو نداره! ارزش اینکه دل کوچیکتو

 !واست در نظرگرفته چیزیخدا چه  ببینصبور باش و بزار 

من و از خودش جدا میکنه و ادامه میده: اصال نگران نباش، 

اخر این تو  و در میرهی میاد و دخترخواستگار واسه هر 

هست که جواب میدی! مثل اینکه پسره تو رو دیده و رفته از 

ن که باباتم که دیده جوون اومد بابات کسب تکلیف کرده واسه

تیه اجازه داده که بیاد ...تو هم فوقش خوشت نیومد باکماال

 !میدی دیگه منفیجواب 

معلومه  اما مونهمی مامان باز مهربونی دهنم از تعجب و 

 ....خیلی خوشحاله

 ! بغض میکنم

 !ماهور میدونه قراره واسه من خواستگار بیاد

که واسم روی تخت گذاشته بود رو باید  سیبه اجبار مامان لبا

 ...نمیخواست چیزیچنین میپوشیدم و اصال دلم 

ه بشی بغض کرده لباس رو وسط اتاق انداختم و از حرص فح

 ...ماهور دادم

پسره پرروکجاست که ببینه به خاطرش به چه حال و روزی -
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 همینخواستناش  افتادم؟! اصال به من فکر میکنه! همه اون

زودی شد شد و من و از خودش دورکرد! چه  ینهمبود!به 

 !ترکه ازم دل کند ساده دل بستم و چه ساده

قیافه ام مثل این مادر مرده ها ، دور از جونم شده بودم و دلم 

 ...کنم شرکتنمیخواست توی این مراسم 

انگار که بخوان جونم رو بگین... چ میشد جای این مردک 

 !ماهور میومد! خدا چیکارکنم؟

و اماده به من دور از جونم  حاضرباز میشه و مامان در 

 و زنهم  مادر مرده نگاه میکنه که یکباره دست توی گوشش

ز اماده نیست میخوای ابروی میگه: خدا مرگم بده تو چرا هنو

 !چشم سفید دخترهی برمنو ب

نه و بازور بلندم میک میگیرهازم نی بعد نزدیکم میاد و نیشگو

 ... میبرهو سمت حموم 

 ...پایینمامان من نمیخوام بیام -

 !یبرردی میخوای ابروی منو بابات رو بتو غلط ک-

 به ناراحت من و به سمت حمام شوتمبعدم بدون توجه 

 ...میکنه

 پایینلباس پوشیده و ارایش مالیمی هم میکنم و راهی طبقه 

 ...میشم
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، میفهمم که مهمون  می رسهباصدای همهمه ای که به گوشم 

 ... یف ندارمتشر ها اومدن و عروس خانوم که بنده باشم

 که به ییبا بوی عطر اشنا می رسهکه  نالپام به کف س

نگاهم و  ، میگیرهان قلبم اوج ضربیک دفعه  می رسهمشامم 

میارم با دیدن جمع چشمام تا اخرین حد ممکن گرد  باال که

 ... میشن

 ! منر کردم چشمام دارن اشتباه میبیخدایا نکنه اینقدرکه فک

 ...می رسهصدای مامان رعنا بلند به گوشم 

 ...بشینکنارم  بیا اینجا دخترم-

و سالمی هم میگم  و نگاه میکنم می کنممتعجب سمت مامان 

ماهور هم با  و شوهرش ، شینا و پارسا ، نرگس، همه بودن 

 .... مهتاب و نامزدش و مهسا اومده بودن

 !ه ، خدا چه زود ارزوم و براورده کردمیرفتنگام به ماهور 

راوات که ک کت و شلوار مشکی کامال فیت تنش با لباس سفید

خوشش نمیاد و به  نبسته بود... میدونستم زیاد از کراوات

 ....اجبار میبنده

 ...انداخته بود پایینرو هم سرش  اخماش درهم بود و

یتونست به خودم بگه و این پسر اومده خواستگاری من ،نم

 ....این همه این چند روز رو زهرمارم نمیکرد
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 !بی خبری حتما نمی خواسته بگه و منو گذاشته بود توی

تو وجودم شعله میکشه از این که با شی اخم میکنم چنان اتی

ای هم بود حق  ش هرکس دیگهاالناون رفتار بدش و اومدن 

 ... رو به من میداد

 ...نزنم حرفیم و سعی میکنم مینداز پایین سر

 تا اینکه اقای کننو از هر دری صحبت می میگیره باال حرفها

مزاحمت و  میکنه به حرف زدن: غرض از شروعامیری 

جمع شدن ما اینجا برمیگرده به خواسته ماهور خان که بنده 

 زارم.ب شون پا جلوبزرگترعنوان  تا بهدونستن حقی رو قابل 

محمدی و خانومشون ماهور جان رو که با اجازه اقای  ...

معرف حضورتون هست که گویا شانا خانوم ما  وی سمیشنا

 حرفیدلشون رو بردن و اومدن واسه خواستگاری و اگر 

 ...کنننیست این دوتا جوون برن و باهم صحبت 

توی گوشم سر  بزنم که مامان متوجه میشه و حرفیمیخوام 

تو حال هم مثل  میدونم ومن نی بز حرفیمیکنه و میگه: اگه 

 ..زنیی حرفهات رو م ربچه ادم می

این مادره یا شمره من نمیدونم.... میدونم که ماهور چشمش 

 !وگرفته! از اون نگاههای برق دارش معلومه

 نممی کبا اجازه بابا بلند میشم و بدون نگاه کردن سمت اتاقم 
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 ...میادسر  که ماهور هم پشت

 بسته شدن در .... توی اتاق و  رفتنبه محض 

 !می کنیماهور ولم کن داری اذیتم -

 ! که طاقت دوریت و ندارم یاین همه پیش رفت کی-

 ...یزهردلم هری می

 ...اومدیم یعنی-

 !دخترحرف رو ول کن شانا من میخوامت -

 رفتار ری هرموقع هرطور دلت خواست با منتو حق ندا-

بفهم ماهور  ... من یه ادمم احساس دارم ،قلب دارم ، کنی

 ...شی داری منو میک

مگه نمیخواست یه چهارچوب واسه ...گذشته رو بریز دور -

 ! اینم یه چهارچوب باشیداشته  ارتباطمون

 !اما تو بدرفتاری کردی-

 !نمیتونستم راحت ازت بگذرم ....-

 !با بد رفتاری-

 !من دوبرابر تو زجرمیکشیدم می کنیچرا فکر ن-

 ....میخندهناباور نگاش میکنم که 

میگم: قرار نیست رویی خودم رو عقب میکشم و با ترش 

 ! جواب مثبت بدم
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: اگه میخوای گردنت رو زنهکه پچ م  می کنمطرف در اتاق 

 .... برو بگو بشکنم

 ... میرهه و میرفتبعد جلوتر از من راه 

ت خجال کننسیم از نگاه منتظری که بهمون میرکه می پایین

به میگه:  روامیری م که اقای مینداز پایینسر  میکشم و

 !نظرت چیه؟ دخترم

 حرفیتا میام حرف بزنم ماهور زودتر به حرف میادو میگه: 

ون پذیرفتم و ایش که بنده همتن گذاش شرطسری  ندارن فقط یه

ون که رفتیم چ پایین گفتنهم نظر مثبتشون رو اعالم کردن و

 ! من اعالم کنم که موافقیم نکشید خودشون خجالت

مات و مبهوت با دهن باز نگاش میکنم که خیلی ریلکس همه 

 .... رو به نفع خودش تموم میکنه چیز

تا میام مخالفت کنم که مهسا و مهتاب پریدن طرفم و بوسه 

و ماهور  گفتن یکبربارونم کردن و به این ترتیب همه ت

پا روی پا انداخته بود و مرموزانه نگام  شرارتدرکمال 

 ....میکرد

شد مهتاب از توی کیفش  تعینها ربد از اینکه مهریه و شیبع

 سمت ماهور اوردو با اجازه مامان و بابا بیرونجعبه ای 

 ...گرفت
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که دستم انداخت اونقدر ظریف و ن گیتک ننی نشو انگشتری

خواسته خودش  طبقحتی  میکرد ... خیرهزیبا بود که چشم 

 ...ه محرمیت هم بینمون خوانده شدصیغ

 !!!اراسته شد ... بزهبه س نیزاره دیگه گل 

 !طبق خواسته میلی ماهور پیش بره چیزولی قرار نبود همه 

 .یک هفته گذشته بود و من شده بودم جن و ماهور بسم هللا

نمیخواستم به هیچ عنوان اون برق شیطنت تو چشماش رو 

ش کنم که من و اینجور اچمز تنبیه ببینم ... میخواستم طوری

که خودم و ازش بهتر نکنه و از جانب من حرف نزنه و چه 

 ....هست تنبیهین بزرگتردورکنم ،قطعا 

 !هرچند دل خودمم داره خودش و میکشه واسه دیدنش

داشته و ناراحت از اینکه اون هم بهم بر میدونستم شینا هم خ

الم بود تا دنب بودم... همه جا نگینسسرنگفته بود باهاش 

خوردن هم افتاده بود که دراخر  چیزدیگه به حتی  ببخشمش

 ...میخواسته غافلگیم کنه گفت خواست ماهور بوده و

کم مونده بود که موهای خودم و از ریشه بکشم از اینکه با 

که نمیدونم دقیقا  نوع کمیاب از روش های عاشق مواجهه شدم

 !این تزها در کجای دنیا اعمال میشه

 حبس کرده بودم و به شدت حوصله امخودم رو تو اتاق 
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و خودم ر میگیم برم حموم و یکم می کنمفته بود ....تصسرر

 ...از فضای متشنج که واسه خودم درست کردم دورکنم

ارم و سر میز حوله تن پوش کوتاهم رو میپوشم و کالهشم

اماده و خوشکل  میخوام وارد اتاقم بشم که با دیدن مامان رعنا

 ...میرن باال کرده ابروهام

 !یه به سالمت؟برخ جایی

دختر  سیکرج عرو می ریمجون من و بابات داریم دختر -

 دوستش و به احتمال زیاد هم شب برنمیگردیم ،

 ..نشی گفتم بهت بگم که نگران

 اونوقت من تنها تو خونه چه غلطی بکنم؟-

ا بچه داشتم اونوقت از خجالت بکش من جای تو بودم دوت-

 !خرس گنده دخترهترسه تاریکی می

تنهاییم رو گفتم ، نگفتم که چندتا بچه  االنببخشید مامان من -

 !واست بزاونم

 ممی ریبسه دیگه ننه من غریبم درنیار و من و بابات داریم -

 ...کنین عاصی، درضمن زنگ هم نزن من و 

در کار نیست و زن و شوهر دوباره یاد  سیحتم دارم که عرو

 دوران جوونیشون افتادن 

اویزون هایی با رفتنشون و سوت و کور شدن خونه با لب 
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ی کنم که با فکر شده روی تخت نشستم .... مونده بودم چیکار

که به ذهنم رسید لبخندی گشاد به پهنای صورتم زدم و مثل 

 ....فشنگ بلند شدم

م شد نگاهی به اینه انداختم و وقت سه شوار موهام تما

 ....درکمال رضایت چشمکی نثار خودم کردم

اهن گلدار سورمه ای با گلهای درشت سفید پوشیده بودم تا رپی

دورم ریخته بودم  کههایی روی زانو با یه ارایش مالیم و مو

 !زیادی دلی شده بودم....دلم واسه خودم رفت

و  خودم رفتنعکس گتا اومدن مهسا یکم وقت داشتم حداقل با 

 .... فرما بشن تشریفخفه کنم تا خانوم 

رم شده بحتی  ننم میدونه من قرار نیست تنها تو خونه بمونم و

 !ونمممیولی تنها تو خونه ن می کنم بشم نرگسخر شینا یا سر

اونقدر از زوایای مختلف عکس گرفتم که دست خودمم خواب 

ک کردم ولی رو پا که پسندم نبودهایی رفت ... نصف عکس

مد ونی مو خوشکل شده بودن که دل چیزیهرواقعا  یییه چندتا

 ... نذارم

 بهش و یکم ویرایشش و با رفتنرفتم تو گالری و با ور 

 ... خوشکل گذاشتم تو پیجم تنمپیداکردن یه 

 رفت و باال عکسها تعداد لیک ها همتن بالفاصله بعدگذاش
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بودن باعث شد ذوق  که گذاشتههایی نیشم شل شد ... کامنت 

 ....کنم و حس خود شیفتکی بهم دست بده

 روسر  داشتم جواب کامنت ها رو میدادم که با زنگ خونه

 فیحر نتگف بدون رفته و پایینمیارم و بلند میشم به طبقه  باال

 ... میکنم باز رو در و نمیزم رو ایفون دکمه

  ... میکنم نسکافه هوس و کنم می آشپزخانه سمت

و  می ریم باال ، صدام رو می رسهصدای در که به گوشم 

 !ام ، بیا اینجا آشپزخانهمیگم: مهسا من تو 

 صداییچای ساز رو روشن کردم تا اب جوش بیاد ... هیچ 

برمیگردم که از  شنیده نشد و متعجب از این همه سکوت

 که با دیدن ماهور به جای مهسا دربرم  بیرون آشپزخانه

 ...ونممی کنماپن مات  اده به ستون کنارحالی که تکیه د

اخم هاش حساب توی هم بود و منم برای اینکه از موضعم 

م: حرص میگ و دست به کمر میشم و با می کنمنیام جلو  پایین

 !ببخشید آقا اما فکر کنم قرار بود مهسا بیاد

ی توی رفتارش ایجاد نمیشه .... دوباره میخوام رهیچ تغیی

ابهت از  بزنم که سمتم قدم تند میکنه و جدی و با حرفی

 ....م میارهبیرون آشپزخانه

 و با میگیرهو گوشیم رو برمیداره و سمتم  میرهسمت مبل 
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 .... که بازکنم زنهاشاره م سر 

 ... گارد میگیم از این حرکتش

 !نیه جناب تهرایصشخ چیزیه  گوشیبهتون یاد ندادن -

 ....دست به کمر میشه

گردنت و بشکنم  که اگه بخوام اینجا نیار باال سگم روروی -

رو ادم  ت دارم که زنمرواسم کاری نداره اما اونقدر غی

 ....کنم

هوی ...حواست باشه چ میکی.... اومدی توی خونه خودم و -

ه ساده صیغیه  .... حال خوبهمی کنی توهینبه خودم داری 

 ...ه هنواست و اقا دور برداشته زنم زنم میکنه ... خوب

ی میگ: دهنت و ببند شانا ! دهنت رو ببند و بفهم چ  زنهداد م 

دادی نه اومدی  احمق.... یه هفته اس نه به تلفنم جواب

وخودت رو قایم کردی که چ؟ واسه خاطر اینکه بهت  شرکت

با چهارتا از اون عکسهای که  و می کنی تالفی نگفتم داری

 و قربون قد و کننییکت ماری تو اینستا و چهار نفر المیز

 !دور برداشت میرن تباال

تم که ببینم زنم عکس بزاره.... چرا بچه ای راینقدر ب غی-

دست نذار روی  کنینمیفهمی میخوای منو داغ  لعنت چرا

 !میشیتم که اول خودت له رغی
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دستام میلرزیدن و با دیدن قیافه خشمگینش کم مونده بود 

 گوشیکردم ،  رو بازهمونجا غش کنم ... وقت پین گوشیم 

 مررو از دستم قاپید و هرچ هم خواستم گوشیم رو پس بگی

 نذاشت و نمیدونم چیکارکرد

که بعد پنج دقیقه ای که واسم قد یه عمر گذشت گوشیم رو بهم 

روی مبل نشست و  پس داد و میون اون همه اولدرمش

اخموگفت: کل عکسات و پاک کردم و تو هم دیگه حق نداری 

 !باز بزاری سر یه عکس

چ؟! زبونم چوب شده بود و  یعنیمتعجب نگاهش کردم که 

 ....بزنم حرفینمیتونستم 

بینمون محرمیت اون حق نداشت دخالت کنه اما مثل اینکه با 

 خودش کرده بود خیلی حق ها رو از ان

ا نشون ندم در حالیکه اقا ب نشینمیتونستم ساکت بمونم و واک

 ....خیال راحت لمیده بود و زیادی خوش خوشانش بود

اصال نه به تو مربوطه نه کس دیگه ای ، من هر طور دلم -

 ...بخواد

از جاش بلند میشه و باجدیت مختص خودش که  ضرببه 

 توی دلت میشد فیفقط و فقط باعث خو

می کرار نخیلی اروم ولی محکم گفت: این جمله رو دیگه ت
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 نیزماتا   و همیشه تا اخر عمرت اویزه گوشت کن که کنی

ت به من مربوطه! چیزکه زنده هستم و اسم من روته همه 

 !؟کنیندرک  میتونی

 ... اما من قبال هم-

دوباره حرفم رو قطع میکنه: قبال هرطور بودی من و اسمم 

فقط برای من،  وضعیت فرق کرده ، االنکنارت نبود ولی 

 ....فقط من بشیزیبا 

 .قط من باید باشم....شانا ف-

یزم اما فقط برای من باش ، خنده هات ردنیارو به پات می

 !میخوامت که حد نداره چقدرنی گوش من و پرکنه، اگه بدو

بود ...تنم از اون همه  خواستنچشماش پراز حس عشق و 

 ... گرم شده بود که به زبون اورد تیاحساسا

اده بود ... دل من هم میخواستش منتها دلم به تب و تاب افت

از بیان  صرزبانم قا خواستندلخور بودم اما با این حجم از 

 .....کلمه ای بود و فقط نگاهش میکردم

 !من جونم و واسه این نگاهت میدم-

 ماهور

 به صورت غرق در خواب شانا نگاه میکنم ... 



 

 

                                              811 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 .... که من و غرق میکنه تو دنیای وجودشنی خاص بود

مژه های بلندش رو دوست دارم مثل بقیه اجزای صورتش که 

ی زندگتوی دختر  .... اومدن این کننزیباییش رو تکمیل می

شد من گرمی و بهاری رو باخودش اورده که انگار روح و 

وقت مهسا گفت که شانا  .... جان دوباره ای بهم بخشیدن

ی نناگها ممیزنگ زده بره پیشش تا تنها نباشه طی یک تص

کیه  سهپراومدم و وقت در رو بدون اینکه ب جای مهسا خودم

 کنم که با دیدنش توی اونزد  شباز کرد ، میخواستم بهش گو

دو چندانش دلم براش رفت ولی نتونستم این  زیباییلباس و 

تم نمیذاشت و وقت تمام عکسهای رغی یعنیاجازه رو بدم 

 اینستاش رو پاک کردم دلش میخواست تک تک موهام

بکنه اما نمیتونستم جز عکس موجهی ، عکسهای دیگه  رو

 !ای بزاره

میداد ، یک هفته بود که خودش رو ازم قایم زندگی برام حس 

ن ریبهتتموم و تخس بودنش دیشب ی کشسر کرده بود ولی با

 !نهابهتریشب زندگیم بود شاید یکی از 

میخوره که متوجهش میشم، بلند میشه و با چشمای  نیتکو

که کم کم به  .... اول هنگه بعدزنهخواب الود بهم زل م 

می میگه: تو اینجا چیکار  حرصیخودمیاد اخم میکنه و 



 

 

                                              812 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ؟!مگه نرفت؟کنی

 !مگه قرار بود برم-

 !کنار من چیکار میکردی ؟ !حالنینه به تو باشه کال پیش م-

شتم شانا رو موقعی که از خواب میخندم و خیلی دوست دا

بود، قیافه  بیدار میشه رو ببینم و حال ارزوم براورده شده

 !خنگش زیادی دلنشینه

 شیبو زود اماده  کنیننمیکنم فقط اگه یکم عجله  خاصیکار -

میخوایم نامزد  صبحانه بخوریم و امروز رو جاییبریم یه 

 ...بازی کنیم

 ... چشماش درشت میشن

 ... .. پاشو برو خونتون من هیچ جا نمیامپسره پررو .-

 !وگرنه خودم میام وبلدم امادت کنمبشی به نفعته بلند -

حال نمیدونم از خجالت بود یا عصبانیت که صورتش قرمز 

میگم: به نفعته  میشه و میخواد حرف بزنه که زودتر از اون

 !....اون وقتنی که کلمه ای حرف نز

 !خجالت بکشیکدفعه فوران میکنه: ماهور 

 زنمی! خجالت واسه چ؟-

واقعا راست راست فکر کردی زنتم! بابا یه محرمیت ساده -

 !شو اس ! بزار اسمم بیاد تو شناسنامت بعد پررو
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 !چرا راحت خوابیدی زبونت واسم درازه، االنفکر کردی -

 اول گیج نگاهم میکنه و بعد انگار متوجه منظورم شده باشه

 ..زنهم  میشه و به تخت سینمسرخ 

 !پررو ب ادب ...خجالت بکش-

هست با نی دلم میخواد قهقهه بزنم ولی میدونم که کار نشد

روی لبم میکشم  وجود ان حجم از عصبانیت .... با دست که

 ....تا خانوم اماده بشن می کنمازش راهش کنار 

اما به روی خودم نمی اورم تا  میرهبا دیدنش اخمام توی هم 

 .... ز اومدن منصرف بشهو ا ذارهبهانه ای 

همرنگ و کیف ن یمانتوی کوتاه جلو باز لی با شلوار ج

 ....وکفش اسیت سفید ست کرده بود

میدونستم از لجبازی و حساسیتم نسبت به خودش اون تیپ رو 

 .... خواسته نیاد بزنم و اونم از خدا حرفیزده بود تا 

کنار دخترتوی سکوت رانندگ میکردم و تموم حواسم ب 

چلیپای سینه اش  دستم بودکه اخم کرده بود و دستاش رو هم

بود ... از اینکه نتونسته بود به  خیرهبود و تخس به روبه رو 

بود و در عوض من خوشحال بودم  مراد دلش برسه ناراحت

قرار بود بزرگ بشه ولی شانا با کی  نمیدونمدختر .... این 

 باز کرده بود لج کردنا و تخس بودنش توی دلم جا همینتموم 
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 ....طوری میخواستمهمینو من دقیق اون رو 

 ؟میشه بکی چ شده؟ راحتنحال چ شده خانوم نا-

 ...براق میشه طرفم

نه نمیشه! اخه چقدر خودخواهی که باید حرف ، حرف -

 ...خودت باشه

 ... پوف کالفه ای میکشم

این حرفها رو بریز دور شانا ! یه امروز رو بزار بهمون -

 ...یبربگذره و تو هم سعی کن لذت بخوش 

وانگار خودش هم باهام هم عقیده بود سکوت کرد و از 

 که به پاییناومد ولی نه اونقدر  پایینموضعش 

 !حرف من باشه.... قطعا میتونستیم روز خوب رو بگذرونیم

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

ا کنار وگرنه خیلی اتفاق هشی به نفعته که از این قرارداد بک-

 !!! تهقراره بیف

یه ایمیل ناشناس که بدجور بهمم ریخته بود و نمیدونم کار 

 .... بگیرهپا  هست که نمیخواد این کارخونه عوضیکدوم 

یه جماعت تن چرا برای یه عده بیکار شدن و از نون انداخ

مملکت طوری  کارگر واهمه ای ندارن و نمیخوان که اقتصاد

 ....بچرخه که به نفع اونها هم باشه
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ارم تا بتونم اعصاب از دست رفتم رو میزی هم چشم رو

 ....برگردونم اما نمیشه

هرکاری که از دستم برمیومد انجام دادم تا بفهمم این منبع 

 ناشناس از کجا اومده که طرف مقابلم انگار

و ازش  می زنمفکر همه جا روکرده بود.... زنگ به محتشم 

 ....ی کنهرمیخوام جریان رو پیگی

و با دیدن  می زنمشی به خط تولید جدید تازه راه اندازی شده 

 کارگراکه مشغول به کارن لعنت میفرستم به

که تا این حد خدا نشناس و مزدورن ....  سیاون شخص ناشنا

ق نذارم حق ناح قضیه بشم کهگیر م جوری پیرمیگی ممیتص

 ...بشه

 نیزمااین کارخونه تازه پا گرفته از سوی هیچ ارگان و سا

هاش به پای  ، تمام سخت میبرهمیشه نه نفعی  امینهم نه ت

خدشه ای بهش حتی  ارممیزخودم بوده و از این به بعدم ن

اختالس رو به موقع فهمیدم  وارد بشه .... همونطورکه جریان

میکنم .... شاید ریخ تم بهخو خدا یاریم کرد این ماجرا رو هم 

ولی نمیدونن منم خیلی کارها ازم  کنناخاذی  بازم بخوان ازم

 ....برمیادکه به خاک سیاه بنشونمشون

 نالصدای همهمه ای بلند شده بود که با دیدن جمعیت که ته س
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میکنم و با دیدن دست به  جمع شده بودن به سمتشون قدم تند

ه ک صدایییقه شدن دوتا از کارگرا خونم به جوش میاد و با 

: میشه یکی به منم  می زنمداد  باور بود برای خودمم دور از

 !که افتادین به جون هم دیگه ؟ خیرهبگه اینجا چه 

 میرنبه محض صدای بلندم همه به سمتم برمیگردن و کنار 

 پایینی سر ... دونفری رو که باعث این ب نظمی بودن با

 ... افتاده از هم جدا میشن

 م و با نهایت خشم تو صدام میگم:میندازنگاهی به جمعیت 

 !تونسرکار   اگه نگاه کردنتون تموم شده برگردین

 ... جایگاه خودشسر  برمیگرده هرکسین و برحساب می

رو به اون دونفر میکنم ومیگم: امیدوارم دلیل قانع کننده ای 

 !ن بدر اون صورت هردو اخراج باشیدداشته 

می  باال بزنه دست حرفیمرد مسن با نگاهی مظلوم تا امد 

 ... نیممیزو میگم: توی اتاقم حرف  ریم

داخل میان ...پشت سر  وارد اتاقم میشم و اون دونفر هم پشت

 م میشینم و منتظر بهشون نگاه میکنممیز

 چ دعوا میکردین؟سر  کنینحال دقیقا تعریف -

 نیمرد مسن زودتر به حرف میادو میگه: اقا تو رو خدا ببخش

میکردم ... خدا  کارم و...به خداکار ما نبود ... من داشتم 
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کنم.... به  ییشاهده که نه خواستم از زیرکار در برم نه دعوا

جوونه ... اخه یکی بیاد بگه بهش  خود این تقصیرجون بچم 

دستگاههای نو اخه صدا دارن ! اومده میگه که صداش بلنده 

، خاموشش کن من یه نگاه بندازم .... منم گفتم  و نامنظمه

 داد وگیر مهندش ... خالصه اقا هی کاری یا رمگه تعمی

 .... داشتنمنم نذاشتم ولی دستگاهها هیچ مشکلی ن

و دقیقا میخوام بفهمم کدوم درست میگن ،  میرهاخمم توی هم 

 ! کدوم دروغ

ره ای با چه نشیبزنه م حرفینگاه به پسرک میکنم که تا میاد 

از کارگرا  یکیتهرانی ترسیده داخل میشه و میگه: اقای 

 ! صدمه دیده

روزم تکمیل شد و هراسان بلند میشم و خیلی جدی و تاکید 

 ! دادت برسه وارانه رو به مرد مسن میگم: فقط خدا به

ن و او می کنم پایینمرد ترسیده نگام کردو تند سمت طبقه 

 ....میانسر  دوتا هم پشت

خسته به خونه که میسم با چهره های نگران مهسا و مهتاب 

 ...روبه رو میشم

بزنه که زودتر میگم:  حرفیو میخواد  میگیرهکیفم رو  مهسا

واسم درست  فعال نه حوصله دارم نه توانش و فقط یه قهوه
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 .... کن بیار اتاقم

خیلی کار داشتم برای انجام دادن اما حوصله ای هم نبود تا 

 ....کاری کنم

م و با همون لباسای تنم روی تخت میندازکتم رو روی تخت 

 ارممیزم و پشت دستم رو روی چشمام میرفت

رو حس میکنم که از اروم بودنش میفهمم هایی صدای قدم

 !مهتابه

 !نه حوصله دارم نه توانش االنمهتاب گفتم -

صداش بامکث میاد: داداش من کاری ندارم اما یه زنگ به 

 ...شانا بزن ، دلواپس بود

گ روزی که حالم خوب بود زندختر واقعا من نمیدونم این 

ندارم زنگ زده  د و من و دق میداد ولی حال که حوصلهمیزن

 !!!اونم چندبار

 !می زنمباشه بعدا بهش زنگ -

 !داداش نیخوددا-

و مهسا قهوه ام رو میاره و عجیب بود که بدون  میرهبعدم 

 ....کردن گذاشت و رفت یمج ینس

ت میاد .... اول سراغهم به سروقت قراره بدبیاری اونم پشت 

 هیچبه  هیچاون ایمیل ناشناس که هنوز 
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خراب بودن دستگاه و سهل سر  بعدم دعوای اون دوتا کارگر

ی مدستگاه پرس  انگاری و عاقبت دست یکی از کارگرا زیر

 .... و دوتا انگشت که قطع میشه مونه

نمیتونستم بزارم به خاطر یه سهل انگاری خط تولید جدید 

 رو زود رسوند گ محتشم زدم که خودشمتوقف بشه و زن

 ....وگفت نگران نباشم و هرکاری از دستش بربیاد انجام میده

ارستان خودم شخصا رفته بودم ...موقع اومدن زن میبتا توی 

عملی که خیلی  و پسربچه اش که مدام ب قراری میکردن و

و تا صحت سالمتیش منتظر شدم که خودش تا  کشید طول

 زمالکه هرکاری  سپردممحتشم  و بقیه رو به کشید شب طول

 ....بود انجام بده و من رو هم در جریان بزاره

 ....من یکی دوتا نبودن که بخوام خیالم راحت باشه نینگرا

بلند میشم و قهوه ام رو میخورم و شاید با یه دوش اب گرم 

 .....کنم رو از خودم دورنی بتونم اون همه پریشو

میام .... حوله  بیرونحوله ای رو دور کمرم میبندم و 

 میکردم بود رو موهام خشکسر  کوچیک دیگه ای که روی

ونه ای دخترتوی حال و هوای خودم بودم که با صدای جیغ 

 ....توی جام پریدم

 !مسرخاک به -
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ب ه که مهتامیرفتبا دیدن شانا با تعجب نگاش میکنم و یادم 

 نیتبانشدم و  متوجه منظور حرفشکرده بود و من زد  شگو

 .... که درحقم کرده بودن

 ...ارممیزمیکشم و چشمام رو روی هم  پوفی

حوله رو روی گردنم میذارم و به نگاه ماتش روی خودم 

 ....میخندم

 المصبچشمهای درشتش، درشت تر میشن و بابهت میگه: 

 !چ ساخته! اینا چه خوشکلن ماهور

زیر خنده که  می زنممیون اون همه اشفته بازار ذهنم طوری 

گذاشته دوباره  و در حالیکه دست روی قلبش میپرسهشانا 

 .... متعجب بهم نگاه میکنه

د شاید ب....به دلم میشینه  نگاه گیج و خنگش از خنده بلندم

که در حقم کردن به نفع خودم استفاده نی یکم از این تبا نبود

 !کنم

نگام میکردکه دوباره خنده ام شدت  ری خصمانهشانا جو

 ....گرفت

 ممیرفت یزاره بخند! چرا نخندی؟ منم بودم از خنده سینه خ-

هرچ زنگ به اقا  .... من خرم که واسه تو نگران شده بودم و

کارخونه بفهمم چ  نشیدم ، جواب نمیداد... من باید از ممیز
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که مثل اواره ها اینور اونور برم و  شده و اونقدر نگران بشم

ازش بگیم ... بعدم از خبری رو بکشم تا یه  هرکسیمنت 

مزاحم نشه! حال هم  کسی گفتناومده خونه و اقا مهسا بفهمم

 ... بودم از منه! پس بیخود نگرانبهتر اومدم میبینم حالش 

و میدونم دل کوچیکش طاقت نیاورده که  زنهیه نفس حرف م 

میتونه تا چه حد حالم رو  مده امانمیدونست بودنشتا اینجا او

 ... خوب کنه

! از اینکه تا اینجا اومدی ممنونم ولی اگه تلفن دختراروم -

 ! نیجریا بودم و خودت هم درر هات و جواب ندادم درگی

 !اره در جریان هستم ولی خیلی سخت بود یه جواب دادن؟-

میدونم  با لرزش شونه هاش متوجه گریه کردنش میشم...

خاطر منه ولی اصال دوست نداشتم توی این  ترسیده و به

 ....وضعیت ببنیمش

یدادم مخبر ه منه و باید بهتتقصیرباشه ... ببخشید ،میدونم -

 !اما اصال حواسم نبود

ه واست افتاد اتفاقی ترسیدمصداش خفیف به گوشم رسید: 

 !باشه

تکرار دلم میلرزه و میخندم و اروم میگم: قول میدم دیگه 

 !نشه
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تم ، جان من چیکارکردی این ریخت ماهور من هنوز تو کف-

 !شدی؟

 ناالاد از ترس اما میرفتمیخندم تا دو دقیقه پیش داشت پس 

 !مرفته بود تو کف

 ...ورزش کردم هیچ-

 !اماخیلی گنده ای -

 ...میرهشلیک خنده ام هوا 

م میشه و نمیدونم با نصیبدوباره نگاه گیج و خنگشه که 

 پررویی.... مرور میکنه که متوجه حرفم میشه  خودش چ

 !میخنده و باید عادت کنه نثارم میکنه که خودش هم

 ....میرهه با گوشه لباسش ور مینداز پایینش رو سر

سکوت کرده و بعد خیلی اروم میگه: اون مرده حالش 

 چطوره؟

میشم و سمتش روی یه دست میچرخم و میگم: حالش  یزنیم خ

.... محتشم کارش رو کنینمیخواد ذهنت رو مشغول  خوبه

بعدم  ....مواقعیهمچین بلده اصال استخدامش کردم برای 

معلوم  ن راحت گذاشتم اخرش مقصر این ماجرا همرنگفک

 !میشه

 !امروز واقعا نگران شدم-
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 .... میشه دراتاق زده بعد باز میشه و قیافه تخس مهسا نمایان

 ... و نشون میکشه مهسا دست به کمر واسمون خط

! خوبه ترکشات واسه ما نیخوب خلوت کردین جناب تهرا-

 !هست و مهربونیات واسه نامزدتون

 ....اخم میکنم

واجازه نی رفت قبلش در بز جاییمگه بهت یاد ندادم هر-

 بخوای؟

منه که نگران  تقصیر، اصال  می کنیمیگم بداخالف اخم -

 ...شدم

 !راپورت من و ندیگوشت رو میپیچونم تا دیگه -

و میگه :  میرهو دستش رو باز میکنه و عقب عقب  میپرسه

 رگذشته.... شب بخی من کار دارم باید بخوابم و از وقتش هم

.... 

شانا به حرکت ترسیده مهسا میخنده و میخواد بلند بشه ، بره 

 میتونی: بعد تموم اتفاقها تو می زنمکه مانع میشم و لب 

 !کنیارومم 

 ....خجالت چشم میبندهسر  نه و ازنگاه میک

********* 

 غیده و قرارشد با رضایت و دادن مبلکارای اداریش انجام ش-
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جز همون  مونهمی که از قبل توافق کردین کار دیگه ای ن

م و نه تنها ردوتا مرد که خوب تونستم ازشون زهر چشم بگی

 اونا بلکه بقیه هم فهمیدن به

رو در جریان بزارن  پرستسرمحض برخوردن به مشکلی 

 !وگرنه برخورد میشه

 خوبه! اما اون ایمیل ناشناس چطور؟-

تردید داره  حرفی گفتنمحتشم سکوت میکنه و انگار در

 ... میگه: مجبور شدم پلیس رو در جریان بزارم

میشه و محتشم ادامه میده: کار رو به یه  بیشترگره اخمم 

هست که هیچ اسم صی هکر فرستادم و گویا از یه منبع نامشخ

کاربری و رمزی نداره ! و چون ماجرای اختالس هم پیش 

که دوستمم هست در جریان  امده بود این شد که با پلیس

شن بگیر گذاشتم و قرار شد خیلی نا محسوس و مخفیانه پی

پرونده هم دست خودش هست که من خیلی  اینگیر البته پی

 ....بهش اعتماد دارم

 ... این حرفها بود انگار قضیه بودارتر از

محتشم وگرنه نمیخوام مشکلی واسه  میدونیهرجور که -

 ...کارخونه پیش بیاد

 یحرفحواسم هست.... فقط بابت قضیه پلیس به هیچ احدی -
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 !خانوادهحتی ن ینزن

 ! خیالت راحت-

 شانا

م جز مواقعی میرفتن سرکار به خاطر امتحانات اخر ترم زیاد 

و ماهور  ممیرفت شرکتکه خیلی کار داشتیم ، اونم فقط 

هم که فهمیدم ،  اونجاییو تا  میرفتخودش کارخونه 

دلیلش رو نمیدونم  نمیخوادکارخونه برم ! حال به چه علت ،

فقط از رفتارش معلومه که تمایل حضور موثر و مفید من رو 

 !نداره

اینکه فقط یک ترم اخرین امتحان رو دادم و خوشحال از 

ماهور بذاره من  دیگه دارم و بعد خداحافظ دانشگاه ! البته اگه

 !نفس بکشم و نخواد من و مهندس کنه و تحویل جامعه بده

ل و کسب علم دارن و یصبه تح خاصیاخه اقامون ارادت 

تفاهمی که ثابت  عدم اولینبنده اصال خوشم نمیاد! این هم از 

نامزدی بشم اما مگه مغز خر  میکنه من میتونم مانع این

شوهری بیداد میکنه ولش کنم ی خوردم تو این دوره زمونه ب

تازه همه چ تمومه فقط اخالق نداره که اونم میگن واسه 

 !!!بودنشه جذاب

ر س بیا نیست و منم حساب حوصله ام بیرونمثل اینکه مهسا 
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جلوی در  بیرون رفته بود .... بهش پیام میدم "من رفتم

 "دانشگاه منتظرتم

به حیاط نرسیده گوشیم زنگ میخوره که فکر میکنم مهساس 

میشه و یادم باشه اسمش  م بازنیش ماما با دیدن اسم ماموت جان

رو عوض کنم وگرنه جوری زیر پا لهم میکنه که با اسفالت 

 ....یکی میشم

 !جانم عزیزم؟-

 ... ب میکردمیه دفعه سکوت میشه... اره دیگه منم بودم تعج

 !؟تیخود-

 ! نه روحمه-

 .... میخنده

 ... امتحان دادی؟دختر از دست تو -

دارم باهات صحبت میکنم  االنبود، به نظرت واال از اون س-

 !دادم یا ندادم

 ...دوباره سکوت

 !ماهور جان من امتحان دادم عزیزم ! امتحان دادم-

 ...من کار دارم باید برم فعال-

برنامه نزار،  جایی، زنگ زدم بگم که  باشه ناراحت نشو-

 .... بیرونبریم 
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 ...باشه فعال-

 !مواظب خودت باش فعال-

و از دست سوتیای  سر می زنم لبمم رو گاز میگیم و یکیم به

 ...زیر خنده می زنمخودم 

اخه یکی هم کنارم رد بشه میگه این دیوانه اس چ میگه واسه 

 !خودش و میخنده؟

از مهسا خبری از در ورودی دانشگاه خارج میشم و هنوز 

امتحان هم تمامه ،  نیست ، با نگاهی به ساعت معلومه وقت

 !کجاست خدا داند دخترحال این 

م رو از روی ساعت گوشیم بلند میکنم که با دیدن دانیال سر

مشکی رنگ  یباال مدل ماشینعبدی و قرار گرفتنش کنار 

رده توی پنجره پشت راننده و در رو خم کسرش  در حالیکه

 ....حال حرف زدن بود

با دیدن این صحنه لحظه ای دلم اشوب شد و خواستم ب خیال 

.. رفت . باال ان قلبمضرب سمت منسرش  بشم که با چرخیدن

به سخت اب دهنم رو قورت دادم و نگاهم رو به سمت 

 چیزیدیدن چشمان پر از کینه دانیال  مخالف چرخوندم اما

 .... نبود که از خاطرم پاک بشه

با دست که پشت کمرم میخوره انگار که از یه بلندی پرت 
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مهسا و لبخند  شده باشم سمت عقب برمیگردم و با دیدن

یه سر  مضحکش خونم به جوش اومد و خواستم حرصم رو

 ... نفر خالی کنم

 !ادم سکته میکنهمیگی خیلی خری ! بیشعور ن-

،  می کنیه و میگه: فوقش سکته یندازم باال ب خیال شونه ای

 !میگیرهیه زن دیگه  میرهداداشمم  رییمیم

... پام و محکم به میرهو سمت ماشینش  میگیرهبعدم راهش و 

حلوای تو  و میگم: من تا می کنمو به طرفش  می زنم زمین

 ...مرمیرو نخورم قرار نیست ب

 ....رو به حرکت در میاره ماشین

 ...نیست ارزو بر جوانان عیب-

 !ته خیار عینارزو نیست حقیقته ، تلخه -

 ...پس بگم داداشم حواسش رو جمع کنه-

داداشت پیش پیش حواسش جمعه تو یه فکری واسه خودت -

 .... نرزن بگی بردار که دور افتادن واسه شهراد جونت

وی م تمیرفترو ترمز که اگه کمربند نبسته بودم  زنهچنان م 

 ...داشبورد

اروم برون بعدم مثل یابو نزن رو ترمز وسط یکم ی وحش-

 .... خیابون
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تقه ای که به شیشه میخوره و برمیگردم و قیافه دانیال عبدی 

که انگار توی  زنهم  ان قلبم جوریضربجلو چشمام همون 

 ....ننمیزمم دارن سر

 .... میدم پایینشیشه رو 

 افتاده ؟ اتفاقیخانوما -

 !د روی ترمزاقای عبدی فقط یه دفعه زخبر نه-

 .... چشماش و تنگ میکنه

 خیالم راحت باشه؟-

مهسا برمیگرده و زودتر از من میگه: خیالتون راحت ... 

 ... ممنون

سیاه دقیقا از کنارمون که رد  ماشینعبدی دور میشه و اون 

ناپدید شد  سرعت میشه اولش اروم اروم حرکت کرد بعدم به

بهمون منتقل میکنه که مهسا هم لحظه ای  منفیوچنان انرژی 

 نگاهم میکنه نگرانیبا 

جا بی شوخیرو روشن میکنه بعد طلبکار میگه : چرا  ماشین

 ؟می کنی

 !بهم گفت نرگسنبود...  شوخی  اصال -

 نزد؟ فیبا شهراد صحبت کردم چرا حر االناما من -

 .... ممینداز باال شانه ای
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 !کنهنمیدونم شاید نخواسته نگرانت -

گریه نکنه ... اولش نخواستم  بغض کرده بود اما سعی میکرد

دیدم حقشه که  بگم که ناراحت نشه اما بعدکه فکرکردم ،

 ....بدونه دنیا دست کیه و یکم خودش رو جمع و جورکنه

بودیم ، من با اون گیر توی سکوت هرکدوم با افکارمون در

 ....شهراد رفتنمشکی و حس بدم و مهسا با زن گ ماشین

وند و من و دم خونه پیاده کرده و بدون هیچ رمی سرعتبا

تنها کاری که تونستم  گازش رو گرفت و رفت ، فقط حرفی

بده چون دیگه هر  صبرانجام بدم از خدا بخوام که به شهراد 

دوستم رو میشناسم تا طرف رو به  بیاد وسرش  قراره بالیی

 !نبودمغلط کردن نندازه نمیبخشه ، اصال هم من مقصر 

میخندم و توی کیفم دنبال کلید میگردم تا درو بازکنم که 

. ه ..میرفت وکلید از دست می ترسمکه زده میشه ،  قیبابو

 اشینمنثارش کنم که با دیدن همون  شیحبرمیگردم تا چندتا ف

 .... میره سیاه رنگم که هیچ، روح از تنم در

 م وداددم پیشونیم رو به در تکیه میزدر حالیکه نفس نفس 

 ...بشم اما نمیشد سعی کردم بر اعصاب خراب شده ام مسلط

د ... نمیخواستم فکر کنم میزم ، بدنم اصال کل تنم نبض سر

 .... که قراره دوباره قراه اتفاق مهیت بیفته
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 ..... دیگه تحمل نداشتم و نمیتونستم

 !این چه وضعیه؟دختر -

رف مامان ن و برمیگردم طپرمی باال چنان شونه هام از ترس

هیکل تپلش  رعنا که بدبخت اونم زهره ترک میشه و با اون

و درحالیکه دستش روی قلبش گذاشته  زنهیه جست به عقب م 

که منو ترسوندی! اخه مثل  دختر میگه: ای خدا ذلیلت نکنه

 !میبریادم رفتارکن! مگه جن دیدی اینطوری 

که  ستنی مترمک باشین بیشترتا نوک زبونم اومد که بگم اگه 

 !دیگه نگفتم تا کتک به جون نخرم

سعی میکنم خودم رو از اون حال و هوا دور کنم و با اخم 

اوهومی  یهنی تصنعی میگم: اخه قربون قدت برم یه اها

 ...که زهرم ترکید

خبه... خبه.... واسه من نطق میکنه ... کجا بودی اینقدر -

 دیرکردی؟

 ... کشید که طول یادامتحان داشتیم و منتظر مهسا شدم تا ب-

 دی مهسا هم بیاد؟میز تعارفخب یه -

 ...بهش گفتم منتها عجله داشت ، رفت-

خودت رفع سر  خشک و خالی زدی که از تعارفیه  البد-

خانواده شوهر  زنده باشم یادت بدم که کی! اخه من تاکنین
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دیگه دوستت  االن، باشیداشته  تعارفجماعت باید زبون 

هرچند  کنی شتعارفدوبار  نیست خواهر شوهرته! باید

 !داداشش خاطرت و بخواد

به حرص زدنش نگاه میکنم ، اخه کجای کاری مادر این 

 !خواهر شوهر رفت دنبال شوهر

 !ه هاتون و اویزه گوشم میکنمیصچشم این تو-

 ...باشیولی تو یاد نگرفته  مرمیب می ترسم-

و میگم: خدا  می زنمبوسه ای روی گونه اش  می کنمجلو 

 ...علیرضانکنه عشق 

و با اخم  زنهو یکی هم اروم پس کله ام م  زنهلبخند نخودی م 

 !کن ... برو حیادخترمصنوغ میگه: برو 

 !!!مگه دروغ میگم ، عشق بابام فقط تو-

ناهارمم گرم میکنه و بعد درکمال  میرهاونقدر ذوق میکنه که 

 ....و نوش جان میکنم می کنمراحت 

*** 

... دانیال  می کنمروی تختم دراز میکشم و به فکر فرو 

ی به گری  پسرذهنم رو بهم ریخته بود ... این  عبدی بدجور

 ماشینکفشش داره که من اصال حس خوب بهش ندارم... اون 

نگاهی که  نگینو سایه س سیاه و شیشه های دودی لعنتیش
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معلوم نبود کیه؟.... خدایا چه کنم که این حس مضخرف از 

بودم و تمام امیدم این بود که همه این  بره ؟! درمونده بین

 ....حسها اشتباه باشن

* 

که گذشت و قراری که طوالنی بعد از یه شب مضخرف و 

به حتی  و نیومد ، بیرونماهور گذاشته بود تا شب بریم 

م کنه ، خودم کمر برنه خخودش زحمت نداد که یه زنگ بز

تموم شده بود راهی  که امتحاناتم اونجاییهمت بستم و از 

گرفته بودم ، میدونستم  شدم و چون امارش و از شینا شرکت

معقول زدم تا باعث خشم جناب  ه پس به تیپشرکت االن

 ....رییس نشم

و اونقدر غرق  زنهمهتاب رو میبینم که داره با تلفن حرف م 

 ...هست که متوجه حضورمم نمیشه

 میو دکمه طبقه مورد نظر و  می کنمبیخیال سمت اسانسور 

 .... زنم

 نبیروکه نرسیده پارسا  می کنمباباز شدن سمت اتاق ماهور 

لبخندی روی  و کم کم میرن باال میاد بادیدنم جفت ابروهاش

 ....میگیرهلبش شکل 

شممون به جمال شما روشن خواهرزن جان! چه عجب ما چ-
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 ....شد

! حال یه ینو هرروز من و میبین هستینخوبه همش خونه ما -

 !من بهت گفته دیروز خونه بابات اینا بودی ، خیلی دوری

 !خب دیگه هرچ باشه ماهستیم و یه دونه خواهرزن-

 کردا، ماهور کجاست؟سنگینی هندونه ها  ببین-

ه ک ذارهفکر کردن روی لبش م  معنیمیخنده و دستش رو به 

 ....بکشم موجب حرص زیادم میشه و حتما باید جیغ

 !پارسا تو رو جون عزیزت نپیچونم-

میخنده و امروز زیادی خوش خنده شده ... میبینه حوصله 

 ....یزهرمیمرض  ندارم هی

و میخوام وارد اتاق بشم که زودتر  می زنمراه کنارش سر  از

 ...نیست رفته کارخونه میگه: خیلی خب ! ماهور

 .... و رفت امروزم چون یه قرارداد مهم داشتیم ،اومد

 ....نکنیزودتر بکی و من و اسکل  رییمیمخب -

 بگیرهمیخوام یه آژانس واسم نی دیگه محل نمیدم و از نگهبا

 ....که برم کارخونه

شده به در اتاق و با  خیرهسم ، میبینم رساناز که می میزبه 

میجویه....  تموم ناخناش وکرده تو حلقش و داره استرس

 زنم میو سواستفاده گرانه محکم با جفت دستام  میگیرهکرمم 
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 ....که بیچاره میگرخهمیزروی 

 ییعند ... میزدست روی سینه اش گذاشته بود و نفس نفس 

 زیر می زنممات ...  رنگش از سفیدم رد کرده بود ، شده بود

 باال خنده اونقدر قیافش خنده دار بود که تا کامل ویندوزش

 ....کشید بیاد یه دودقیقه ای طول

 !که منو سکته دادیدختری تو رای درد بگی-

.... شی برابر اصل پی، کنی ومی مرعنا جون  عیندقیقا -

زایمان  فکرکنم ننم تورو جای من زاییده و بچه ها رو موقع

 ! تپلیعوض کردن ، اخه توهم 

گمشو دیوونه! بعد چند روز اومده واسه من دیوونه بازی -

دل من رسیده  چند روزه چه بر میدونیدرمیاره ! اخه توکه ن

 !که اگه میدونست پا به پای من گریه میکردی

 !عقربه اینقدر اوضاع قمر در یعنیخم میشم طرفش و میگم: 

 !حال قاتل کیه؟

 ! دیوونه من و دست ننداز-

ه جان خودت قیافت خیلی مضحک شده بود نتونستم میخندم: ب

 ....تحمل کنم ، گفتم یه کرمی بریزم

مهمی بخواد تعریف کنه گارد گرفت و دستم رو  چیزانگارکه 

 یدونیمانه گفت: نرمتحی کنار خودش و با حالتکشید گرفت و
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بعد از جریان این کارگره که انگشتش قطع شد چه ولوله ای 

که قراره کارخونه تعطیل بشه ، نمیدونم  کارگرا افتاده بود بین

بره زندان و ورشکست کرده و از این چرت و تهرانی جناب 

تا به گوشش رسید ، اومدو با تهرانی دیگه.... وای اقای  پرتا

اب پاکی  کرد و چیهمشون صحبت کرد و دم همشون و قی

 ! رو ریخت رو دستشون حال چجوری ، گوش کن تا بگم

 ....من دارم گوش میکنمواال -

 ..میرهیادم  نپر  موسط حرف-

 ...ادامه بده یعنیی تکون میدم که سر

گفت هرکه بخواد موش تهرانی اره داشتم میگفتم جناب -

شد و همه  بدوونه ب برو برگشت اخراجه! دهن همه بسته

ومد ا ییتا چند روز پیش که یه دفعه یه اقا سرکار  برگشتن

نیست و حق  نیقانو که این قرار داد صداو سرکرد  شروع

 .... من ضایع شده

 خب؟-

دیگه حال این قرار داده مال قبل از این جریان دستگاه  هیچ-

میان یه قرار داد  و قطع شدن دسته بود که گفتم ، بعد اینا

میبندن واسه صادرات محصولتمون که یارو اولش قبول کرد 

و صدا حال هم تو اتاق سر اومده  که اما بعد نمیدونم چیشد
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 نکنو یه دو ساعت هست که دارن صحبت می هستنکنفرانس 

 ....نیومده بیرون سیک اما هنوز

مات نگاش میکنم که این با اون حالی که گرفته کجاش اینقدر 

 ...ادفتا میداشت که این داشت پس  استرس

 !داشت؟ استرساونوقت همه اینهاکه تعریف کردی اینقدر -

 !ردیم می یارو رو میدیدی اخه تو اگه -

 ...ایش! گمشو انگارگودزیال دیده-

می که نه خوشکله ولی نمیدونم چرا احساس ترس  گودزیال-

 !میشیچشاش  بهت که نگاه میکنه مسخهمچین ازش...  کنی

اتاق ماهور  مرمیخوبه حال نمیخواد فاز برداری ....من -

 ....اومد بهش بگو من اومدم

 !چشم عزیزم-

 !بال یشمت بچگونش رو میبوسم: 

از اولشم شوت بود فقط یکم دقت دختر ب خیال میخندم و این 

 !میخواست

که با صدای بلندی از اتاق بغلی که  می کنمسمت در اتاق 

ان اتاق همزم اتاق کنفرانس بود می ایستم ... برمیگردم که در

که  ییغریب اشنا شیپوباز میشه و قامت بلند مرد سیاه 

ه ردستم روی دستگی ونم وم می ش سمت منه مات نیمرخ
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 .....خشک میشه

زبونم به سقف دهنم چسبیده بود و با چشمای گرد شده ، 

اومد... انگار فقط  نظاره گرش بودم ... هیچ کاری ازم برنمی

 ....مسخ شده بودم تا چشم ازش برندارم

 حتی که داشتشی موهای کوتاه شده قهوه ای رنگش و ته ری

چشمها همون  اتش ،ربرنزه صورتش با تمام تغییپوست 

 !بودن

منتظره راو هم تعجب کرده بود و انگار دیدن من براش غی

 !داشت ؟ بود ولی اون توی کارخونه کنار ماهور چیکار

زنگهای خطری که یکی بعد از دیگری کنار گوشم به صدا 

میخوام  و میگیرهدر میاد و به یکباره خون جلوی چشام و 

م که اون یه ادم میرفتتش بردارم ولی یاد حرف ترنم قدمی سم

بهونه ای میگرده تا ادمها رو  ض هست که دنبالو مریروانی 

 ...زیر پاش له کنه

به اندازه یک کوه اتشفشان در حال فوران کردن سر  توی

رو محکم نشون  هست ولی سعی میکنم تا مسلط بشم و خودم

 ....بدم

 نیشخندی که قیافش رو کریه تر درتعجبش تبدیل میشه به یه 

ناتوانیم خیلی عادی  حرص وسر  ازبغضی نظرم میکنه و با
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 ممیندازخودم رو داخل  ه میگیم و دراتاق رو باز میکنم ونگا

کشیده میشن و اشک مزاحمی که  و هواب که داخل ریه هام

کش میشه و سرباوجود چرخوندن چشمام در حدقه باز هم 

نقش ترنم بود و توی سر  بودن و تویصداها مبهم  میبارد،

 کشید که اون و سمت اون افعی تنهاییدلم ب گناهی و 

 ...وندششک و به کام مرگ

دستام میلرزیدن نه تموم تنم میلرزید و مثل بره ای ترسیده 

 !،نشسته بودم و حیون مونده بودم چه کنم؟

ه شیدک تو وجودم به غلیان افتاد و تیی که توی قلبم سیاحسا

خواهرم کرده بود  که در حقهایی تا بخوام تمام نامردی شد 

 ...کنم تالفی رو یه جا

شینم و دستهای مشت شده ام روی پام میذارم نمیروی صندلی 

میکنم خودم رو اروم  و با نفسهای عمیق که میکشم سعی

 .....کنم

 ....در باز میشه و ماهور و محتشم داخل میان

، قرارداد  باال میبرهواسه من صداش رو  یعوضمردک  -

نمیصرفه، میخواد  امضا کرده حال دیده سودش کمه واسش

فسخ کنه... اومده خط و نشون میکشه که به خاک سیاه 

ید چشم کورت رو باعمل کرده....  میشونمت و وکیلم ندونسته
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 !باز میکردی مرتیکه

توپ ماهور حساب پر بود و مخاطب حرفهاشم فکر کنم 

نمیدونم ماهور  من به این نام میشناسم وفرهاد نامی باشه که 

 !!!به چه نامی

 کسی چون این افعی با هزارتا اسم هر غلطی بخواد میکنه و

ولی اینبار  ونسته مدرگ برعلیه اش جور کنه نتحاالهم تا 

ارم اینقدر راحت و ازادانه توی شهر بچرخه و هر میزن

 ..... غلطی خواست انجام بده

 !شدخانوم محمدی سالم عرض -

ه و بزرگترمحتشم سالم میکنه و خجال نیده از اینکه اون 

خشدار  صداییبا و می زنموظیفه من بوده لبخند خجولنه ای 

 !میگم: سالم جناب محتشم ، ببخشید حواسم نبود

ماهور متوجه ام میشه و کنارم میشینه و با نگاه ریز بینانه ای 

ر نبود میگه: قرا که میخواست تا اعماق وجودم نفوذکنه ،

 !بیای؟

سه هنوز میگه قرار نبود بیای! پرعوض اینکه حالم رو ب

فرهاد رو  اصال پام شکسته بود و نمیومدم تا قیافه نحس

 ....نبینم

نگاهش میکنم و میگم: چون دیروز نیومدی و به تلفنت هم 



 

 

                                              841 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

ببینمت ... رفتم  جواب ندادی ، نگران شدم و خواستم بیام ،

 .... اینجاکهنبودنت ، اومدم  و با شرکت

رو که میخوام  حرفیمنتظر نگام میکنه به سمتش میچرخم و 

 ....بهش بگم رو مرور میکنم

که همینقبل اینکه بیام فقط میخواستم خودت رو ببینم اما -

 میشه و با دیدن اون اومدم بیام اتاقت در اتاق کنفرانس که باز

 ...مردی که دیدم باید یه موضوغ رو بهت بگم

 ... اهور و محتشم جالب اومدقضیه برای م

،  کنینکه میخواست قراردادش رو فسخ  نیفکرکنم او-

 ! فرهاده

و با مهار کردن بغضم رو به  کنندرگم نگاهم میسرهردو 

ای دختر که باعث مرگ ترنم و خیلی ازنی ماهور میگم: همو

دیگه شده بود و با اسامی مختلف به هر بهونه ای برای 

داخت و میرندام  رو توی هرکسیاعمال نقشه های پلیدش 

داره اما من فرهاد و  فینمیدونم قضیه چیه و اینبار چه هد

که زیادی میتونست طرف هایی  دیده بودم و مخصوصا چشم

 .....مقابلش رو طوری مسخ کنه و نقشه هاش رو اجراکنه

 ....ماهور اخمو نگاه میکنه و محتشم شدرگم بود

 ؟نیاز کجا اینقدر مطمئ-
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باور کنه و براشفته میشم و میگم: هیچکس به اندازه نمیخواد 

ی شاید گازم که ب من اون افعی رو نمیشناسه! ماهور نخواه

اشتباه میکنم چون اینجا دقیقا من درست میگم که تو اشتباه 

 !نکنی

 !ی ! ارم باشگباشه اروم باش شانا ! هرچ تو ب-

 د چیه که باهاش بست؟ تو که همیشهاصال این قراردا-

ادم اینجا  داشت؟ پس حضور این عیماقیقات کامل و جتح

 چیه؟

 !نیم اروم باشمیزحرف -

اعصابم متشنج شده بود و نمیفهمیدم حرکاتم دست خودم 

 ....نبود

 .... ماهور ازم میخواد اروم باشم

که خانوم محمدی دادن و این دعوا و بگو  تیبا توضیحا-

محمدی میدم  که راه انداخته بود من حق رو به خانوم ییمگو

ی از این ادم به دست بیشترو من سعی میکنم اطالعات 

 ....بیارم

 !وجود داره یانه؟ تیاحسان مود ببینفقط -

و ماهور توی فکره و من با ب حالی روی کاناپه  میرهمحتشم 

 ... م و توی خودم بودمکشید دراز



 

 

                                              843 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

میشه خودت رو  درست چیزصداش هم به گوشم میشینه: همه 

 !ناراحت نکن

 ... ماهوررفتنو زیادی دست کمش گ می زنمپوزخندی 

سی برر کلی تحقیق و چیزیباورش نمیشد اون برای هر 

 ......میکرد اما نمیدونست این ادم خود شیطان بود

*** 

ترنم میکشم و با گالب شست و شو  بردست به روی سنگ ق

 ....میدم

 ....زیر میشنسراهمزمان قطره های اشکم 

بست که تموم هست و  کسی ، دل بهخواهرک ساده دلم -

 مون زد کهنمینیستت رو نابود کرد ، جوری به ز

کنده.... سروقت اسمت میاد ، مامان و بابا میشن مرغ  االنتا 

د سرداغ ،  ترنم تو با خودت و ما چه کردی که هنوز این

 !نشده

چه جوری خودم و اروم کنم که بگم عاشق شدی و عشقت 

و اونقدر توی  ان درونش رو ندیدیاونقدر زیاد بود که شیط

باتالق خواسته هاش فرو رفت که اخر خودت رو نابود 

  ....کردی
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ه ی برگشتنبرگشته ، میدونمم پشت این  االناما غصه نخور 

 ! بسته هست که اومده توی کارخونه قرار داد چیزی

 ....اشکم رو پاک میکنم

من !ولی می کنیاما ماهور باورش نشده ، میگه اشتباه -

 میدونم اون کفتار یه نقشه پلیدی داره که هنوز

 !بهش نرسیده و اومدن دوبارش اینطور بهم میفهمونه

و بعدش با  میرفتکه چطور میومد و  اون سال ها یادم میاد

ا و دختر تو و فرارش و بیچاره کردن اونتن دام به انداخ

مختومه  د و با رفتنش پروندهبرن جاییشکایت ها هم راه به 

 .... شد

 !میخوادکه دوباره برگشته؟ یهدف این ادم چیه؟ اصال چ

و ازت  هستناگاه  چیز! میگن مرده ها از همه میدونیتو 

 !کنیمیخوام کمکم 

 .... ماهور نزدیکم میشه و کنارم میشینه

 ....بسه دیگه پاشو بریم-

 ....اشکم رو پاک میکنم و برمیگردم طرفش

 ! دلم برای اون روزامون تنگ شده-

اونقدر مظلوم میگم که بدون اجازه میده اونقدر اشک بریزم تا 

 ....کنم خودم رو خالی
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*********** 

احسان مودت فرزند علی مودت متولد هزار و سیصد شصت -

امریکا  میرهپیش  و سه ، کارشناش ارشد شیمی که ده سال

ا بورسیه میشه... اونجا ازدواج میکنه و به دکترواسه  یعنی

دو رگه هست جدا میشه و نی سرش که یه ایرادلیلی از هم

 تهکش دقیقا پنج سال پیش به دلیل نامعلومی توی تصادف

 .... میشه

محتشم حرفش رو قطع میکنه و ماهور از شدت عصبانیت 

برافروخته و رگهای تی موهاش میکشه و با صور بیندست 

 ... زده اش نگاهم میکنه بیرون

میشه و با عصبانیت  وزمندانه نگاش میکنم که جری تررپی

داره ،  رو بهم میگه: اینطور نگاه کردنات عواقب بدی

 !حواست باشه

که دیواری کوتاهی از ترکه خیط شده داره از حرص می حاال

سر  عواقبت رو برومیگی نیاورده.... اگه راست گیر منم 

 !محتشم خالی کن

اون تهرانی نیشم و تا بناگوش باز میکنم و میگم: جناب 

که این  من و بزار برای اخر کار، موضوع مهم اینهعواقب 

یه فکری کنیم که اونم به  بهتره، میرهیارو زیادی داره پیش 
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 !عواقب کاراش فکرکنه

اون و که فکرای زیادی واسش دارم اما میخوام بدونم هدفش -

 !چیه؟

گر اما ا کننیه دونفر رو گذاشتم که تعقیبش  نیجناب تهرا-

 ....نمیبستیم رگز باهاش قرار دادزودتر فهمیده بودیم ه

 شرکتهمچین قرار دادش به نفعمونه ولی باید دید اصال -

 !وجود داره که اجناس مارو بخره یانه؟

ترتیب اونم میدم ، فقط اگر امکانش هست خانوم محمدی -

 .... به کارخونه بیان بیشتر

 ... میره باال ابروهام از تعجب

نگاه ماهور میکنم که با خشونت نگاه محتشم میکنه ...محتشم 

ماهور جان ولی  نبود خاصیتبسمی میکنه و میگه: قصد 

 ....ها شانا خانوم باید در راس باشنچیزبرای فهمیدن خیلی 

نیست ولی راضی پوف کالفه اش رو که میشنوم ، میدونم 

 ... نیست مچاره دیگه ای ه

و ژست شیکی هم گرفته که من  در حالیکه دست به کمر شده

میگه: دوستت رو  در حال غش کردنم براش ، رو به محتشم

 ... ی پیش بیادسردر جریان بزار ، نمیخوام درد

 حتما! با بنده امری نیست؟-
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 !دیگه هم گرفتم میمدرضمن یادم رفت بگم که یه تص-

تکون میده که ماهور ادامه میده: میخوام نصف سری  محتشم

برنمیاد ، تموم  واگذارکنم! اداره اینجا از من تنهاسهام رو 

کارگره که نمیخوام از کار سری  هدفم ایجاد اشتغال برای یه

فکری چند نفری میشه اینجا رو  بیکار بشن در نتیجه با هم

اداره کرد .... خیلی وقته از عالقه ام دور شدم ... بقیه 

 ... سیمرخودت می کاراش رو به

 !روز خوش-

لباسش تنگ شده و عالقه  طراحی  شرکتاقامون دلش واسه 

 !اش رو به زبون میاره

یادم باشه یه اولتیماتوم بهش بدم که در درجه اول عشق و 

 !عالقه اش من باید باشم

 ... محتشم کنارم میشینه رفتنبعد 

انگشت روی چشماش میکشه و بعد دو دستش رو در هم گره 

موضوغ ذهنش رو  و زیر چانه اش فیکس میکنه وانگار زنهم 

اینه که ترنم گیر مشغول کرده، میگه: چند روزه ذهنم در

 عاشق چ این مرد شده بود

... 

 ....تلخ میخندم
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 سر م! ترنم ازری من سه ساله درگیراگر تو چند روزه درگی-

ه چطور رفتار کن ه شد... بلد بودکشید به طرف این ادم تنهایی

 ! سونهتره که من و میچیزدامش بندازه و فقط یه  تا به

 چ؟-

 من نزدیک بشه نه ترنم ! اون من واون میخواست به -

 !میخواست ... مگه ماجرا رو برات تعریف نکردم

...  کشید یترنم به خاطر من مرد! به خاطر من به بدبخت

د ازش برمیا کرد تا بهم ثابت کنه خیلی کارها فرهاد اون و فدا

م اومده تاکار نیمه تمومش رو تموم االناما من خر نفهمیدم ... 

 ....کنه

بود ولی هرچه که بود  الزمانگار تند رفته بودم ... شاید هم 

بیدار شده  گوشیخر ماهور تکان بدی خورد ، تازه از خواب

بود ... حال میفهمید نباید طرف حسابش رو کوچک ببینه... 

مثل خودش شیطان میشدی و ب رحم تا  بایداون شیطان بود و 

 ....کنیناز میان به درش نی بتو

لحن میگم: عزیزم قرار  دستش مشت شده بود ، با نرم ترین

نیست به خاطر هر حرف یا برخوردی یا نگاهی اینطوری بهم 

وزی رو خوند... اونقدر به رفاتحه این پی بریزی که دیگه باید

عشقم اعتماد دارم که یه راهی پیدا میکنه و این عذاب چند 
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 ....میبره بینام رو از  ساله

 ...کننمردمک های لرزونش توی چشمام نگاه می

خشدار میگه: چشمی که دنبال تو باشه رو کور میکنم چه 

! شانا اونقدر واسم مهمی ارا برسونهبه اینکه بخواد بهت  برسه

 میگم که االنکه به خاطرت هرکار میکنم ولی از 

حرف ناگفته ای نباشه... اگه بخوای از عالقه و دوست داشتنم 

رو بخوای بدون  و کاری کنیننسبت به خودت سواستفاده 

خود انجام بدی ، اونوقت من میدونم و تو .... سر  مشورت یا

میفهمی من تا چه حد میتونم خطرناک  اون موقع هست که

 !مباش

نه اش نه به این تهدیدش! اخه مرد عشقوال اعترافنه به اون 

میتونم بفهمم که تاچه حد  ت! ولیخاصیهم اینقدر زمخت و ب 

اکه در انتظارم چیزکش ، چه سرجدیه و با یه خطای من 

 !!!نبود

من واسم راننده استخدام میکنه و  رفتنماهور بدون در نظرگ

 هم بخوام برم دستشویی اونم از نوع سمجش فقط مونده تا توی

 !ابی ماشینبهش زنگ بزنم ، بگم بیا من و با 

ی پطوری رفتار میکنه که کم مونده خواجه حافظ بفهمه فرهاد 

 !منه
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 ....اینکه بدتر تابلو هست و میفهمن ما فهمیدیم

و ازم گزارش میخواد و تا جای  زنهچند بار در روز زنگم م 

 یادم میاد زارم ! و دقیقاپام رو توی کارخونه ب ذارهممکن نم 

که این جناب نامزدجان قرار بود فوت و فن این کاغذبازی و 

 !کال منصرف شد فرهاد دستک رو یادم بده که به لطف دفتر

ت داشصی جنبه شخ بیشترالبته کارهای دیگه رو یاد داده که 

 گزینه میشد تا کفرش دربیاد و نبهتریوقتها قهر کردن بعضی 

 !خونهمن و پس بفرسته 

 . می کنمباصدای زنگ گوشیم دست از کار میکشم و طرفش 

با دیدن شماره ناشناس و نفهمیدن از اینکه شاید اشنا باشه 

 ....تماس رو وصل میکنم

 بله؟-

 ... نیومد صدایی

 !الو بفرمایید-

 م روان قلبضربکه به گوشم میسید ناخوداگاه هایی صدای نفس

 .خودم نبود دم و دستش عصبانیبرد و اینبار واقعا  باال

 !الو-

 .بازهم جواب نداد و قطع کردم

که اسایش و ارامش واسه مردم  کننمزاحمتون سر  خاک تو-
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اینا مریضن،  ... ... ادم احمق که یکی دوتا نیستیننذاشت

 !یشایدم روان

 توی دستم لرزید گوشیداشتم درشت بارش میکردم که دوباره 

 تماس رو برقرار سریعو با دیدن اون شماره 

 کردم و بدون معطلی گفتم: بله؟

 ...صدای خنده های مردونه ای بودکه به گوشم نشست

 !زنییو حرف نم میشیمردک مگه مرض داری مزاحم -

 ...کن شوخیبرو با هم قد خودت روانی 

 ... صدا میخکوب شدم شنیدنخواستم قطع کنم که با 

 !خانوم جوانوای... وای....وای! قبال با ادب تر بودی -

نکرده بود و همون بود، صداش تغییر فرهاد بود صدای بمش 

سمت خودش جذب  رو میتونست هرکسیجاذبه ای داشت که 

که نمیدونم چرا از اون اول هم ازش خوشم نمی  نیمکنه جز 

 ...اومد

م اومده بود ولی نمیخواستم سراغمیلرزیدم و ضعف بدی به 

 . هم بودم عصبانیمتوجه ناتوانیم بشه اما 

 !تعجب کردی-

نفس عمیق میکشم و میگم: اره تعجب کردم که چطور یه 

به خودش اجازه داده  مثل تو اونقدر روش زیاده که بازم کثافت
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 و به من زنگ زده ؟

 ... از حرص من میخنده

میگی و هرچ از دهنت درمیاد ،  میشینی عصباهنوزم زود  -

 !؟میشیم ترخوشکل ولی بازم مثل اون وقتا ،موقع عصبانیت

 ...رسیدم داغ کردم و به نقطه جوش 

 فرار تیکثافت زندگیمون و سیاه کردی و بدون هیچ مجازا-

این اراجیف  ! حال برگشت بهم زنگ زدی کهیکردی و رفت

مسخره رو بکی... خدا لعنتت کنه فرهاد! خدا لعنتت کنه که 

خدا ازت نگذره که مثل یه  داغ ترنم رو به دلم گذاشت ،

دکه  شخور افتادی تو زندگیمون ! کثافت چطور روت شل

 !یبرگشت

: خفه شو شانا! اگه از همون اولش باهام راه زنهنعره م 

 من نزار به سسر اد ، پسفتامیمیومدی این همه اتفاق ن

 !مرگ ترنمحتی  تویه تقصیرو همش 

مگه من گفتم بیفت دنبال ترنم ، مگه من  عوضی: می زنمجیغ 

شیکمش ولش کن! تو  و با یه بچه تو بزنآسیب گفتم بهش 

 اونقدر نامرد بودی که به بچه خودتم رحم نکردی 

نشون میدادکه سعی داره  گوشینفسهای عصبانیش پشت 

 ...کنه کنترلخودش رو 
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من... فقط... تو رو میخوام ... برگشتم که تو رو با خودم -

 !اما فهمیدم نامزد داری ببرم

 ...می زنمنیشخندی 

 !بشیبهم نزدیک  میتونیحتی  کجا باتو نه میام نه من هیچ-

زم اهایی چه کار میدونیکه خودت  کنینسعی نکن عصبانیم -

خانواده اش گویا  ، نامزدت ونی ساخته اس ولی میگم که بدو

خیلی برات مهمن! اره! پس فکرات رو بکن من خودم دوباره 

 ....می زنمبهت زنگ 

 گرمت بزنه! الهی مینزخدا لعنتت کنه فرهاد... خدا به -

 ...عوضی بمیری

 ...دوباره میخنده

 ....زنی یزنا فقط غر مرپی عیننچ...نچ... -

 کنینب میتونیهیچ غلطی ن-

... فعال خدا نگهدار  کنیخوب فکر بهترهمن حرفهام و زدم ، -

 !عشقم

می رو قطع میکنه و من در کمال تعجب روی تخت وا  گوشی

ونم که ممی  فکر میکنم وو تهش سر  یو به حرفهای ب مر

 ... کرد ماهور و تهدید انچیکارکنم ... عل

***** 
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 .ماهور و در جریان گذاشتم

کرد تا حرف یا  کنترلشد اما انقدر خودش رو عصبانیاولش 

 !حرکت نزنه تا باعث ناراحت من بشه

میدونستم اگر بخوام ازش پنهون کنم برای خودم بد میشد و 

 !میکردشاید اعتماد ماهورم خراب 

امنیت که واسم در نظر گرفته بود خیلی سخت بود و  رتدابی

 که همیشه ازادانه هرجا میخواستممنی برای 

به تلفنهای فرهاد و حتی  برم خیلی خیلی سخت بود ....دیگه

 ..شماره های ناشناس جواب نمیدادم

وقت در جریان حتی  مامان و بابا هم متوجه شده بودن و

که باعث شد  ، مامان رعنا حالش بد شد رفتنموضوع قرارگ

 ...ارستان انتقالش بدیمببرمبه  سریع

هم نبود که زود  داغینبود واسمون اما  چیزیداغ ترنم کم 

 !برهشی د بشه و به فراموسر

محتشم طبق خواسته ماهور با چند سهامدار که مایل به 

نصف سهام  ، مذاکره کرده بود و طبق قانون داشتناکت شر

سهامدارتقسیم میشه و باری از روی دوشش برداشته  سه بین

 ...میشه

که ارزو و امیدش بود و کارخانه  شرکتهمزمان اداره کردن 
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نمیتونست  ای که نور چشم یه عده کارگر زحمتکش بود رو

با وجود کمکهای پارسا و محتشم ، کار سخت حتی  اداره کنه

 .... بود

اعتماد بودن و تقریبا بند سهامداران به قول محتشم همه قابل 

خورده یا سلب  کسی قرارداد به نفع کارخانه بود که حق از

 !کارگران نشه مخصوصا

محتشم چند باری از ماهور خواسته بود که من به کارخونه 

طوری محتشم رو  برم اما با عکس العمل تندش مواجهه شد و

 یرفحشدم و محتشم بدبخت هم دیگه الل فیتیله پیچ کرد که من 

 ....نزد بابت حضور من

 !منتن دوست داشت رتییه! غیرتاقامون زیادی غی

هم نقش همه کاره و هیچ کاره رو داشتم ... چون  شرکتتوی 

 .و میومدم ممیرفت ییمثل وزش نسیم به هر سمت و سو

لباس رو یادم بده هرچند خودمم  طراحی ماهور میخواست 

اخمش رو دیدم ،  دوست داشتم اما حوصلم نمیشد ولی وقت

کنم که این اجازه رو نداد و ترسید  شروعقصدکردم از فرداش 

حق داشت چون این کار رو  از زیرکار در برم و واقعا

در کنار دلهره  یسادگ همینمیکردم و تمرین و اموزش من به 

شدنم میتونستم از دنیا و  سرگرمشاید با  شد و شروعها 
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 .... اشت جدا بشمند نگرانیجز ترس و  چیزیادمهاش که 

 !شهراد جونم میخواد بیاد خواستگاریم-

 !خودت و بندش کردی ... هان؟ یاخر رفت-

 ...قری به گردنش میده

کم مونده بود من و از  کاری که کرد خیلی دلشم بخواد.... با-

 !دست بده

 !مردم چه خودشون و تحویل میگین

داره  ضرریکم کمی واسه خودت نوشابه بازکن.... وهللا -

 ...چاقت میکنه بیشتر

ترکه... بیچاره  عینتو یه فکری واسه خودت بکن که شدی -

 !داداشم

 ...باچشمای درشت شده نگاش میکنم

مهسا ، داری خواهرشوهربازی درمیاری!  سرت خاک تو-

 ....برم به ماهور بگم که نصفت میکنه

 !عیدفا دنیس شهراد جونم میشه س-

 !عیدفا دبه این س زنهم اونوقت تو رو پتک میکنه و -

 ...از پسش برمیاد چیزماهوره دیگه همه -

 !حریف میطلبه جونم-

 ....چشماش و کج میکنه



 

 

                                              857 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ....گمشو برو! قبل اینکه شوهرت باشه ، داداش من بوده-

 ...می زنمقری به گردنم میدم لبخند 

 !حالکه اقامونه-

 ...پاشو شوهر ذلیل بدبخت-

سه ه وامیندازلبخندم جمع میشه و چشم باریک میکنم ... تیکه 

 ....من

نگام به جلو میدم و یه دفعه بلند میشم و میگم: سالم استاد 

 !امیری

چنان یه دفعه ای بلند میشه میچرخه که گردنش رگ به رگ 

م خشمگینش شامل حال نیست نگاه کسی میشه اما با دیدن اینکه

 ...میشه

! من یبا من دربیفت یعه دیگه غلط بکناهان خوردی ایندف

 مکوچیکه اون داداشت و به زانو دراوردم تو دیگه انگشت

 !ینیست

 !خیلی بیشعوری-

 !شوهر ذلیلهکی  مهم اینه که بدونیم-

 ...و نیلوفر به طرفمون سکوت کردسیمین با اومدن اکیپ 

نمیدونم  یشه خدا باهم جنگ و دعوا دارن منهمدختر این دوتا 

... شایدم بگن کننتحمل می چطور توی یه اکیپ هم رو اونوقت
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 ....به تو ربطی نداره که واقعا حق با اوناست

تا میاد حرف بزنه ، نیلوفر با یه دست پرتش میکنه سیمین 

 ....عقب

انگار اول ادا و اطوار بوده بعد دست و پا سیمین گمشو -

ر ا اینقدکه چر دراورده ! باید بیام با مامانت یه جلسه ای بزارم

 ....در تربیت تو کوتاهی کرده

 !ایش... حال انگار خود ایکبییش زیبای خفته اس-

 ...هم حرکت میدادسرش  همزمان دست و

به رشک شباهت  بیشترزیبای خفته رو خوب اومد ، نیلوفر 

 !داشت تا زیبای خفته

دقیقا چه کار مهمی  االنخیلی خب دعواتون و بزارین بعدا ، -

 دارین که مزاحم شدین؟

 !یه مهمونیه-

م و نرفتی مهمونیدل من که به تب و تاب افتاد خیلی وقت بود 

اسمش رو بیارمم  با وجود ماهور اصال جرات اینکه االن

 !اما دلم میخواد برم رفتنندارم چه برسه به 

 ...ماتم زده نگاه بچه ها میکنم

 ...ه اداشو در میارنمن بقی یعنیمظلوم که میگن 

 !نمیذارم ماهور بفهمه
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 !خدا لعنتت کنه نیلوکه بد وقت اومدی

نگاهی به مهسا میکنم که مثل من چشاش ستاره بارونه ولی 

 ....دودل هست

 !که من میکنم؟ می کنیفکر اونی داری به -

ان بیاخمو نگاش میکنم که نیلو ب حوصله میگه: حال از بحث 

 !، میاین یا نه؟بیرون

یه بار دیگه نگاهمون با مهسا یکی میشه و با لبخندی که گوشه 

 !همزمان میگیم : اره میگیرهلبامون شکل 

توی کی  هم میکشن که هر غیجینن و یه میزبچه ها دست 

 ....حیاط دانشگاست برمیگرده طرفمون

 چه جوریاست؟ مهمونیحال این -

ا که بیکی از بچه هاست  مهمونیب خیال اطرافیان نیلو میگه: 

 ....خارج میرنخانوادش دارن 

 اونوقت خطری که نداره؟-

 !یرمی مهمونیمگه بچه دوساله ای و بار اولته که -

قط افتادم ، ف یچه گودزیالیگیر م و نمیدونه که مینداز باال سر

 !ننه بابام تحویل میده به خاک اندازکافیه بفهمه جنازه ام رو با 

 ردمفی و از صا میکشمتیه! بفهمه راخه نه اینکه اقامون غی-

 !میکنه
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 ...بچه ها میخندن که مرجان میگه: خب نگو بهش

 !این بچه اسکله یا خودش و زده به اسکلی

 :چشم میچرخونم و دست به کمر میگم

یکم فکرکن بعد حرف بزن.... من دارم میگم اقامون  دخترم-

 !، نگو! مگه قراره بگممیگی تیه تو رغی

خاکم  نرمندانبهشت زهرا قطعه ه ببرهمیخوای مستقیم من و 

 !کنه! البته دور از جونم

 .....همه نگاش میکنیم

لبش اویزون میشه: مگه چ گفتم که همه اینطوری خشن نگام 

 !می کنین

واسه میگی باز ادا میاد و کفری میگه: همش شعر سیمین 

 ...خودت

 !، حال چ بپوشیم؟ کنینخب باشه ولش -

خدا من میخوام برم ولی چطور ماهور و بپیچونم ، اونم با ای 

 !راننده ای که همش دنبالمه

******** 

یه زنگم نزده بود حتی  اونقدر امروز کار ماهور زیاد بودکه

بهونه داشته باشم  نشده که شروع... بدشانش هنوز ترم جدیدم 

 ....رفتنبرای 
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 !یکنهی بد نیست.... لعنت بدجور اثر مریکم پاچه خوا

رو برمیدارم و سعی میکنم کمی هم دلیی کنم و زنکی  گوشی

هم میخورد سرکه پشت هایی که باخوردن بوق می زنمبهش 

توی ذوقم زده شد و خواستم قطع کنم که تماس برقرار شد و 

 گوشم پیچید: جانم شانا؟ صدای خسته و بمش توی

 !هنگ کردم... من به قربون جانم گفتنت

 ؟ی، خوبباشینسالم عزیزم!خسته -

 ...بازدم عمیقش رو رها میکنه

 ؟یممنون ... خوبم! کاری داشت--

 ! بیا حال یه بارم زنگ زدم ، تعجب کرد

، اخه توکه بپرسمنه عزیزم فقط زنگ زدم یه حالی ازت -

 ....مرازت بگیخبری ، گفتم من یه  زنی یزنگ نم

 ؟می کنیچیکار -

نذاشت امروز دلم واست تنگ شده ، توکه  هیچاروم میگم: 

 !من و برگردوندی خونه شرکتهمون  همراهت باشم و از

 ! بشی دوست ندارم با اون کثافت چشم تو چشم-

 ! اخه من به اون چیکار دارم-

تو کار نداری ولی اون داره! در ضمن نمیخوام دوباره این -

 !بحث رو راه بندازی، ما حرفامون و زدیم
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نگفتم اقا ، فقط  چیزیلب و لوچه ام رو اویزون میکنم: من که 

 !میگم هوای عشقت و داشته باش

 و تا انتقال سندها و واگذاری به شلوغهسر  دارم منتها-

واسم  دیگه حواسروانی سهامداران و کارای این مردک 

رابطشون  میخوادفرهانی نذاشته تو درکم کن، از اون طرفم 

 !خودشون برن خونه سیه عرورو رسمی کنه و با ی

 ...رادارام فعال میشه

 جدی میکی؟-

اره ... خیلیم جدی بود اما من با این همه فکر مشغولی واقعا -

 ....مربگی ممینمیتونم تص

 مجونم این مهتاب مارمولک معلو کنیننیازی نیست تو کاری 

 !خونه خودش ه اینقدر هوله تا برهچکار کرده ک نیست

دلم گفتم و جرات بازگو کردنش رو نداشتم و با همه اینا رو تو 

نکن و به گیر در لبخند مسخره ای گفتم: عشقم تو خودت و

روی کمکم  میتونیفکر کارهای خودت باش ... من درکنارتم 

غ نمیکنم! فقط نمیخوام براومد دری و هرکاری ازم کنینحساب 

 !کنینخودت رو خسته 

صدای خنده ارومش میاد: اخه جوجه تو چطوری با اون قد و 

 !نیکارومم  نیبتو و باشیاینقدر ارامش بخش  میتونیقوارت 
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 ....ذوق میکنم نه اصال در حال پس افتادنم

که ازش برنمیاد فقط باید هایی این جوجه چه کار میدونین-

 !کنینباور

 !باور دارم -

 خوبه حال نمیای ببینمت ؟-

 !ارم اما قول میدم جمعه رو با تو باشمنه کار د-

که از خوشحالی داشت در میومد رو تو گلوم   غیجیصدای 

خر اخر هفته بی سر خفه کردم و قری هم دادم واسه پنج شنبه 

 !، چه شود ینو مهمو

 الو! الو! شانا هست؟-

 ....سر  خاک تو

 !اره هستم! من اینجام-

 !پس جمعه منتظرتم

راه دور تماس رو قطع میکنم و یه بشکن و بعدم با یه بوس از 

ماهور جونم چقد قشنگه، ایشاهللا مبارکش باد! از بس خوشحال 

 !زده بودم جاده خاکی بودم رسما

امدم و موس زدم تا  بیرونموهام رو همونطور که از حمام 

 ....همون حالت بمونه

 رو نپوشیدی؟ یزهچرا همون لباس س-
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 با دیدنش تو اون لباسو  می کنمچشم غره ای به مهسا 

 ....میرن باال ابروهام

 !هم زده ناکسشی ک نه بابا! چه تیپ شهراد

 .... بلوز شلوار زرشکیش ب نهایت بهش میومد

رو  بزهچرا اون سمیگی و بهم  سیتو داداشت و میشنا-

 !نپوشیدم

 !خب اون که نیست-

نباشه! حال یه بار خواستم به میل داداشت باشم و لباسم -

 !باشه تو شدی کاسه داغ تر از اش پوشیده

! من برم که شهراد می دونیننه وهللا به من چه، خودتون -

 !جونم منتطرمه

نگاه اخر و تو اینه انداختم و با رضایت لبخندی زدم وباهم از 

 ....اتاق خارج شدیم

که با دیدن  می کنما رو نگاه میکنم و دنبال مهسا دخترجمع 

ونم ، ممی  شهراد و شایان از خجالت اب میشم هم متعجب

گفت شهراد جونم منتظرمه من خر  مگه اینا هم میومدن! مهسا

 !باور نکردم

و با دیدن من و  خبرداشتن حت اونا هم از حساسیت ماهور

 !مهسا تعجب کردن
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 ؟می کنینشایان بهت زده میگه: شما دوتا اینجا چیکار 

مهسا میدونست که شهراد قراره بیاد و من فکر انگاری فقط 

هیچ عنوان پام رو  نمیکردم شهراد و شایان هم باشن وگرنه به

  .اشتممیزن مهمونیتو 

 !نگران بودم و اشفته

نگاه بدی به مهسا انداختم که خودش و جمع و جور کرد، باید 

گذاشته بودم و هیچ  شوخیبهم میگفت ولی من به حساب 

 !هور بفهمه و وجهه من خراب بشهدوست نداشتم ما

 .فکر کردیم یه دور همی ساده اس ولی اینطور به نظر نمیاد-

 ماهور میدونه؟-

 !و باید بدونه چیزگارد میگیم و رو به شایان میگم: مگه همه 

بزنه که شهراد دست  حرفیتوی هم و میخواد  میرهاخمش 

 و به سکوت دعوتش میکنه ذارهروی دستش م 

 ...همچنان پابرجاستولی اخمهاش 

 شهراد بحث رو عوض میکنه و رو به مهسا با اخم میگه: چرا

 ندادی که میاین؟خبر

شهراد با دیدن حتی  مهسا هم دست کمی از من نداشت و

 !میکنه کنترل موهای بازش معلوم بود داره خیلی خودش رو

اخمهای مهسا در هم میشه و حق به جانب میگه: چرا خودت 



 

 

                                              866 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 نگفت؟

 !و دوستمم دقیقا مثل خودم پرروئه یرهمیگخندم 

و انگار داره  زنهشایان هم اخماش باز میشه ولی لبخندی نم 

 !میگیرهجلو خودش رو 

 رو ل موهاش میکشه و انگار داره خودششهراد دست داخ

 ولی حضور میکنه که با حرص میگه: من فرق میکنم کنترل

 میده؟ معنیتو اینجا چه 

رو میده که تو  معنیمهسا دست به کمر بلند میشه: همون 

 !جاییاین

شهراد دست به صورتش میکشه و با عصبانیت میگه: خدا 

 !م بدهصبر

 .....رفت

لب به دندون گرفتم و نگاهم و گرفتم که شهراد با عصبانیت 

 !بدترش میکردگفت: یکی از یکی کنترلکه 

 ببرماحساس خطر میکنم و دست مهسا رو میکشم و میخوام 

 ... که شهراد مانع میشه

 ...بیرون می ریماز این جهنم ن یاماده میش سریعهردوتون -

عقب  کشید شایان انگار نمیخواست بره که اروم شهراد رو

می ببینمش بعد  وگفت: داداش جان من حال یکم بمون من
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 ...ریم

که شهراد رو خر کنه ولی به هیچ شیدک بعد دستشو به چانه اش

 اطی مستقیم نبود،صر

 !بریمن یزود بپوش-

یه نفر بدتر از گیر حال خوبه اومدیم خوش بگذرونیم که 

 !ماهور افتادیم

 !اما ما تازه اومدیم که-

 میدونیو  نشیوگفت: مثال ز شهراد نگاه بدی بهم انداخت

میگی اونوقت  خوشش نمیاد پات و تو اینجور مهمونیا بزاری

 !تازه اومدیم

بعد سمت مهسا میچرخه و ادامه میده: بعدا تصفیه حساب 

 !.... یاالترین برین اماده سریعمیکنیم.... 

 ادخترتا حال خشم شهراد و ندیده بودم که دیدم، نکاهم به جمع 

 میخندیدن ، اونوقت من و گفتنمی داشتنافتاد و باحسرت 

 ....میکردمبهای اویزون داشتم نگاهشون بال

که یه قدم  میرهو زودتر توی اتاق  زنهمهسا تنه ای بهم م 

 ...اونورتر پرت میشم

من سر  هی ترمز بریده! اعصابش از جای دیگه خورده ،

 !خالی میکنه
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 ...میخواستم وارد اتاق بشم که با دیدن دانیال عبدی ایستادم

 !سالم خانوم محمدی-

 ...اخم میکنم

 !بفرمایید-

تنش  بهسر  بخندکج که نگاهم میکنه ، میخوامباال وجلوتر میاد 

رت ک صویمیمگفته این  نباشه... فقط بفهمم کدوم احمق بهش

 !تک تک شاخ موهاش و میکنم می کنمبهش میاد، 

باهاتون یه کار کنین قصد مزاحمت نداشتم و فقط اگه لطف -

 !کوچیکی داشتم

که ایستاده بودیم راهرو بزرگ بود که شامل چهارتا اتاق  جایی

 ....بزرگ بود خواب بود و ته این راهرو هم پنجره قدی

 !جا بگیدهمین-

اصال دوست نداشتم با این ادم تنها باشم ... اصال ازش خوشم 

 !نمیومد

 !بودینراضی  مهمونیمیگه : از 

 ینطوریهبان خودش بوده باشه! اگه امیزتعجب میکنم ، نکنه 

 !ونمممی که یه ثانیه دیگه هم اینجا ن

 ....شسرنزدیکی میشه.... مردک پاک زده بر 

گیج سر  انگار دیوانه است خب مثل ادم یه جا ثابت وایسا
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 !رفت

احمقانه میخندم: راستش یه کاری پیش اومده باید بریم ، با 

 !اجازه

 بودم محکم ، توی شوک نیمذارهمیخواستم وارد اتاق بشم که 

 !اقای عبدی می کنیندارین  تخت سینش زدم وگفتم: چیکار

دستاش و ول میکنه و بعد به هم میچسبونه و میگه: عذر 

 !میخوام یه دفعه نفهمیدم چیشد

 رهبهتبروبر نگاهش کردم و در اخر با وجود ناراحتیم گفتم: 

 ....نیست یکم کمی بخورین ، انگار حالتون خوب

رد اتاق شدم و لباسم رو به خنده اش توجهی نکردم و وا

 بیروننبودیم  که نیم ساعت هم داخلش مهمونیپوشیدم و از 

 ....رفتیم

ترتیب  مهمونیای خداجونم وقت دوست نداری بریم، حداقل 

 !نده که بعد با دیدن دوتا اشنا خیط بشیم

 م گفتم: الهیکشید شهراد که نشستیم با اهی که ماشینتوی 

اونا هم خوش  خدا کنه به کوفتشون بشه، حال که مارفتیم

 !نگذره

گفت که با اژیر صدای پلیس دهنم باز موند ن مهسا هم الهی امی

 ...شدم خیرهپلیس  ماشینو مات زده به 
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 !خدا نمیدونستم نفسم اینقدر حقه

 ...مهسا هم که دست کمی ازم نداشت

 !دیگه ای از خدا میخواست چیزکاش -

 االنمیگه: مثال  شایان موذیانه برمیگرده نگاهم میکنه و

 !اینجا ظاهر بشهتهرانی ماهور 

شهرادم به حتی  که می زنماز همون جا یه پس کله ای بهش 

 !همیرفتخنده 

که اخرش شد این ...  مهمونیبا اون همه شوق و ذوق اومدیم 

و حال خودم جوری  چقدر خوشحال بودم که ماهورو پیچوندم

اومد ، بدونم من  مهمونیپیچیده شدم که دیگه هرموقع اسم 

 !غلط بکنم برم شانس ندارم و دیگه

 ماهور

دست به چشمای خسته ام میکشم و تکیه ام رو به صندلی میدم 

 ....و دم عمیق میکشم

است که با مدارگ که جلوی رویم  تحسام مودگیر فکرم در

اصال دروغ  گذاسته ، صحت دروغ بودن حرفاش که هیچ

 ...بودن خود این ادم درسته

 ...ا رو اطالع میدهرهبخی میکنه و رپیگی محتشم

این ادم دنبال چ هست که دوباره با یک  نیست ماصال معلو
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 !تمومش رو تموم کنه هویت دیگه برگشته و بخواد کار نیمه

ازارم میده و مدام توی ذهنم تکرار میکنه که این ادم  چیزییه 

 عصبانیت که میتونم هدفش ، شاناست! تموم تنم گرگرفته از

 ولی نباید ب گدار به اب بزنم بیرونخیلی راحت پرتش کنم 

.... 

اونقدر زیاد شده که از عهده  شرکتتعداد سفارشات و کارهای 

تمام وقتم رو میون  پارسا خارجه و دست تنها! توی این مدت

کارگرا و راه اندازی کارخونه بودم و حال با وجود سهامداران 

 .... باشم شرکت بیشترو  ت بکشممیتونم نفس راح

 که توی هوای شرکتتو فکر یه اردو بودم واسه بچه های 

 !تفریح هم کار ... هم کننازاد بتونن یکم ذهنشون و ازاد

 وارد ابدارخونه میشم و دلم بدجور هوس قهوه کرده بود،

قهوه ساز رو روشن میکنم و بعد از پر شدن ماگ قهوه اون و 

 هم دوست دارم بوی قهوه رو -میکشم برمیدارم و عمیق بو

قلپ خوردنم همزمان میشه با صدای پیامی که بلند  اولین

 ...میشه

 ... صفحه رو باز میکنم و وارد تلگرام میشم

کس فرستاده بود.... ب ع سریشماره ناشناس بود که یک 

 ....خیال از همه جا عکس ها رو باز میکنم
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 ، داغ میکنم ولی نهمیره باال ان قلبمضرببا لود شدن عکسها 

نداره! باورکردنش  میشه و دیوونه میشم ، امکان نگینسسر 

 !واسم دور از ذهنه

عکسهای شانا بودن ... با پسری که قیافش زیادی اشنا بود 

 !بودن... روبه رو هم

.... مگه شانا خونه می زنمکراواتم رو باز می کنم ، نفس نفس 

 ین مرد کیه؟دروغ گفته؟ کجا بود؟ ا یعنینبود! 

میکوبم که با تکه شدنش هم دلم اروم  زمینماگ رو چنان بر

 ....نشد

ه همی کسرکه با وجود بوقهای پشت  می زنمبه گوشیش زنگ 

 ...دیوونگیم بود میخورد جواب نمیداد... این دیگه نهایت

یزم و با رو وسایلم رو داخل کیفم می می کنمسمت اتاقم 

 ....می زنم ونبیرسوییچ از کارخونه  داشتنبر

م ولی جواب نمیده... به مهسا ربازهم تماس میگی ماشینداخل 

 باهم هستن جایی، این دوتا هر می زنمزنگ 

نباشه که بهش فکر میکنم  چیزیو فقط امیدوارم اون  هستن

 .... وگرنه

 !جونم داداش-

تماس وصل میشه و با خشمی که توی صدام بیداد میکنه ، 
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 میگم: شانا پیشته؟

 چ؟-

 ...می زنمشوک زده بود... داد 

 !بده شانا گوشی -

 انتظار این برخوردم و ازش نمیومد و میدونستم صدایی

گذشت صدای نی نداشته....بعد چند لحظه ای که برام طوال

 : الوومی رسهترسیده و ارومش به گوشم 

 ؟جاییک االن-

 !....خونهمی ریمخیا....بون...داریم....-

 کجا رفته بودی؟-

 !هان-

 بودی؟ نیستوبرگفتم، کدوم ق-

 کجا تر میکنه: شانا عصبیرو  عصبیسکوت میکنه و من 

 بودی؟

 ........ یه ...دور همی....بودمیدونیخب...خب....-

 ؟یهستکی  با-

 ...بازهم سکوت

که از ته چاه میومدگفت: خب با مهسا و شهراد و  صداییبا

 !شایان
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 ....خونم به جوش میاد

تا من بیام ، واسم لوکیشن ی نومی مهست ،  جاییهر-

 ...بفرست

اس  ی پیتماس رو قطع میکنم و به محض دیدن لوکیشن، چ

 ....رو فعال میکنم

شهراد پیاده میشم و با سالمی که با زور از  ماشینبا دیدن 

کنم که  و در و میخوام باز می کنمدهنم در میاد سمت شانا 

 ... شهراد با دیدن حالم پیاده میشه

 !اروم باش ، صحبت میکنیمماهور -

 !دستم رو جلوش میگیم و میگم: تو دخالت نکن شهراد

اونقدر جدی بودم که ساکت شد و شانا با ترس و لرز از 

 ...پیاده شد ماشین

 ....سمتش رفتم که قدمی عقب رفت

دستش رو گرفتم که مهسا هم از اون ور پیاده شده و با داداش 

 .... گفتنش به سمتش برگشتم

برافروخته رو بهش گفتم: تو هم به وقتش باید  تیربا صو

 ... حساب پس بدی

 ...درجا خفه شد

 خونه بررو به شهراد کردم وگفتم : لطف کن مهسا رو ب
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دوباره نگاه تندی به مهسا کردم که از ترس نگاه به زیر 

 ...انداخت

دست شد شانا توی دستم بود و دنبال خودم میکشوندم و اصال 

 ....توجه نکردم گفتنای شهراد و شایان همبه ماهور 

از دستای شدش معلوم بود ترسیده ولی اونقدر رو داشت که 

: که کرده بودگفتفی نشست با اخم ظری ماشینکه توی  زمانی

 !! مگه برده اتمکنیتو حق نداری با من اینجور رفتار

تا  می زنمحرف نزن شانا! حرف نزن که جوری توی دهنت -

 !دینخن به ریش من

رو سرش  نگاه سنگینم رو بهش میدوزم که ساکت میشه و

 ...همینداز پایین

ش واسه تریدوست دارم تا میخوره ، بزنمش که زبون شیش م

تا زنده  نندر کمییی نمیدونه گرگ هادختر من دراز نشه! این 

.. .کننرهاش نی و توی یه اشغال دو کننزنده تیکه تیکه اش 

نیست و ادعا فهم و شعورش قائل  برای خودششی هنوز ارز

 !هم میشه

 ذارهنم  ماشینتوی سکوت رانندگ میکنم و هوای شد و خفه 

که هرچ هم بگه  که کلمه ای به زبون بیاره... چ میخواد بگه

 !میشه برعلیه خودش
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ده بوسرش  یباال ی نداره تا چشم باز کرده پدر و مادرتقصیر

هم از لحاظ محبت دیده  و هرچ خواسته براش فراهم بوده! هم

 داشت اش خانواده کهنی انمیبوده و ازادی و اط امینمالی ت

 هم جامعه نفهمه و بشه بزرگ و بیاد بار همینطور تا بوده

  !بدرن تا کردن کمین که هستن هایی گرگ

بود و الگو برداریش زیر نظر کافی  همینمهسا هم  برای

 مستقیم یه الف بچه ای هست که نمیدونم خدا چه جوری

 !و عاشق این اتیش پاره شدمسر  پسزد 

برابر اصل  پیک مهتاب همیشه خدا اروم بود و قانع ولی مهسا

 !شاناست

برای  همین و میرهیادم ن عکس هادست توی موهام میکشم و 

بدم و محکم به فرمون سر بود که نعره ای  کافیدیوانه شدنم 

نگاه شانا میکنم که توی خودش  بزنم و با چشمای خون نشسته

و چشماش بسته واز ترس جرات جیک زدن  میرهفرو 

 ....نداره

لعنت!لعنت!لعنت! شانا بگو من باهات چیکارکنم؟ نه خودت -

 !بگو چ کار کنم که داری سکته ام میدی

و منم با بازکردن دکمه های یقه ام سعی  زنه ینم فیحر

 ....میکنم بتونم نفس راحت بکشم
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ش میکنم که با گوشه یه نیم ساعت میگذره و زیر چشمی نگاه

ظریفش جا خوش  ه و اخمی هم روی صورتیرمانتوش درگ

 ....کرده بود

یاره دوام ب بیشتربود که نگذاشت  عجیبی چیزساکت موندنش 

 :و ب حوصله به سمتم برمیگرده و میگه

 یروندی توی ماشینت که قیافه بگیشک خب من و از اونجا

 ! واسم

و همزمان جلوی خونه پدریم نگه میدارم که شانا با  ماشین

 با تعجب میگه: به سمتم میچرخه و سریعنگاه به محیط اشنا 

 من و واسه چ اینحا اوردی؟

 سریعنه نگاهی میکنم و با زدن ریموت  می زنم حرفینه 

 ....درو باز میکنم و داخل میشم

 تشاما سعی هم میکنه که وحش زنهنم  حرفیشانا وحشت زده 

 .....رو پنهان کنه

 چرا من و اوردی اینجا؟-

 ...که اینبار سعی میکنه ارومی باشه می زنمن حرفیبازم 

غیم میتونیم با حرف زدن بال ما دوتا انسان ببینخب ، -

 !مشکلمون رو حل کنیم

ونم ممی دررو باز میکنم و پیاده میشم که با عکس العمل شانا 
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پیاده میشم که  ماشین از سریعبخندم یا همونطور اخم کنم.... 

ورپریده دست به کمرمیشه و میگه: من و اوردی اینجا  دختره

از  االن همیناره! ولی کور خوندی جونم ،من  اذیتم کنیتا 

 .... مرمی اینجا 

بعدم میخواد سمت در بره که قدم تند میکنم و برش میگردونم 

غ سمت ساختمون و اصال هم به جی مرمی حرفیو بدون هیچ 

 ....و مشتهای کوچیکش توجه نمیکنم

کار هست تقصیرانگار افسار پاره کرده ، پرو هنوز  دختره

 ....میگیرهدستم پیش 

عمری با یه جماعت کار کردم و همه گوش به فرمانم بودن 

 ونی کتکرار  باید صدبار چیزیولی این مورد نادر برای هر

 !میشیحریفش ن

لعنت...  مهمونیکامل توضیح بده که چ شد رفت به اون -

دروغ نگو و  مگه تو نمیدونست خوشم نمیاد! مگه نگفتم

بری قبلش من و در جریان  جایییا  کنینهرکاری خواست ب

 !بزار! به کل نا امیدم کردی

دوباره موش شده بود و معلوم نبود قراره چ جواب بده که 

هرچند موفق  ه رحم بیاره،اینطور مظلوم شده تا دل من و ب

 !شده ولی اگه کوتاه بیام بدتر میکنه
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.... بچه نیساده....بود....می دو مهمونیخب... خب... یه -

اینکه دیگه ...  ....برن و من و مهسا هم رفتیم خواستنها....

 !و صدا .... ندارهسر اینقدر... 

 رحاضحتی  فقط نگاهش میکنم که زیرچشمی نگام میکنه و

ه خیالیش نسبت بی موم حقیقت رو بگه و چقدر این بنیست ت

 ....من عذابم میده

رو به طرفش  گوشیگوشیم رو در میارم و عکسا رو میارم و

 ... میگیم

میشه و الل م و اینبار دیگه رحرکاتش و زیر نظر میگی

 ...ترسیده نگام میکنه

ه جا میشه و دهنش رو مثل ماهی بازو جاییکمی توی جاش 

ساکت  واقعا نمیتونه بزنه و اینبار دیگه حرفیبسته میکنه اما 

 ....میبرهبه زیر سر  میشه و

 !توضیح بده-

میاره و نگاهم میکنه ... گوشه لبش رو به دندون  باال ش وسر

از عصبانیتم  ... میدونم با دیدن صورت برافروختهمیگیره

حساب وکتاب  چیزیباید بدونه هرتر دخترسیده ولی این 

 !دارد

 ....اون پ...پسره نیدو می...می-
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 ....نفس عمیق میکشه تا مسلط تر بشه

 !؟نکنی.... میشه اینجوری نگام یعنیبچه ها ... -

 !نه ... حرف بزن-

 ...اخه سختمه-

 !شانا-

که چشم میبنده و طوطی وار  می زنماسمش رو محکم صدا 

همیشه پایه این  که اونجاییمهمونیه و از  گفتنمیگه: بچه ها

م یمیرفتکه ما  مهمونیدور همی ها بودیم ،رفتیم..... ولی اون 

داشت و خواستیم یه نیم ساعت  که رفتیم فرق مهمونیبا این 

بشینیم و بعد برگردیم که شهراد و شایان هم بودن و بعد 

 ....برگشتیم

 !؟کیه عوضیسادگ! اون وقت این پسره  همینبه -

 !پوف!... اون بیشعور هم دانشگاهیمون دانیال عبدیه-

حال فهمیدم چرا چهره چهره اش اینقدر اشنا بود .... همون 

دیدمش....  پسری بود که اون روز توی دانشگاه کنار شانا

 !عوضیپسره 

 چرا اجازه دادی که تا این حد نزدیکت بشه ؟-

میشه و میگه: من و واقعا اینطوری شناخت  خیرهتو چشمام 

 اره؟
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 .... دار نگاهش میکنمنی مع

 ولی نفهمیدم چرا!!خر بیشعور دیدم طرفم اومد -

: تو هم می زنمتحملم ته میکشه و بلند میشم و رو بهش داد 

 !؟نگاهش کردیوایسادی 

معلومه که نه! پرتش کردم اون طرف .... تو فکرکردی -

تو رو دارم واسه هفت پشتم بسه،  ریختم! منمرض  خودم

 !اون و میخوام چیکار

 میگم: تو کنترلقابل غیر اخمم غلیظ تر میشه و با خشمی 

 کردی اصال بیجا غلط کردی من واسه هفت پشتت بسم... تو

پات و تو اون خراب شده گذاشت! مگه حساسیت من و 

خوشم نمیاد بری! واسه من رفت و  نمیدونست؟! مگه نگفتم

 !دو قرت و نیمتم باقیه! اخه عقل داری تو؟هنوز 

 !ت و نگه دار ماهوراحترام-

جواب پس نده لعنت! زبون و درازت و غالف کن و وقت -

 !باشالل عصبانیم 

 ....به تو هیچ ربطی نداره اصال دوست داشتم که رفتم-

که بزنم توی گوشش که  می ریم باال داغ میکنم و دستم رو

 کنترل رو و اونقدر خودم رهذادست روی صورتش م  سریع

میکنم تا دستم به صورتش نخوره ولی اروم نمیشم و گلدون 
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،  می زنم زمینمحکم به  و برمیدارم و میزکریستال روی 

 ....اما باز هم اروم نمیشم

که شانا میکشه همزمان نگاهش میکنم که صورتش غی جیبا 

ولی زبونش و  از اشک خیسه.... میدونه زود جوش میارم

 ....هست به زبون میاره فیکوتاه نمیکنه و هر اراجی

دست به صورتم میکشم که خودم رو اروم کنم ولی نمیشه، 

 !ر بیادساده کنا  تم به بازی گرفته شده و شانا نباید اینقدررغی

م که خودش جلو رو به دستام میگیسر  روی مبل میشینم و

 ...میاد و کنار پام میشینه

 !لوم بودگفت: معذرت میخوامکه از بغض مع صداییبا 

 از اون نسبت بهش ب تفاوت بیشتردم عمیق میکشم و نمیتونم 

ناراحت باشه که وقت  میتونه از عشقشکی  باشم .... اخه

 !اینطور درمونده و ملتمسانه عذر خواهی میکنه؟

 ن شکلبهتریکه میتونیم کنار هم به هایی ن لحظه بهتری-

 که سرمونروی  می کنیبگذرونیم رو طوری اوار 

.... یکم یزرگ شو شانا! نخواه که راه می کنیواقعا ناامیدم 

 ... اینجورتنگذاش ترنمی رو بری که خودت گفت براش تله

جاها ادم و نمیکشن، طوری زجرت میدن که میشه مرگ 

مهمونیاس!  همینها از  ! بدترین کارها و حرفیتدریج
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 رتا کوفتو هزا کنن، معتادت میکننپاپوش واست درست می

زهرمار دیگه ای که هرروز توی صفحه حوادث میخونیم  و

نداری! مگه  و از این و اون مطلع میشیم.... مگه تو ابرو

ش دخترداره ، میدونه خبر خانوادت بهت اعتماد ندارن! بابات

واقعا اگه اون عکسها رو برام نمیفرستادن  !میرهداره زیر اب 

! این شیوای ... وای .... که تو منو میک قرار نبود بکی؟!

 است میشن ولی تو داری من و از پاجلوم خم و ر همه

 درمیاری! یه الف بچه! یه جوجه دو روزه طوری افتاده

 ....توی زندگیم که داره روزگارم و سیاه میکنه

که میون بغض و گریه  می زنمنسبتا محکم به ران پام ضربه 

 میخنده .... 

 :گهبا تردید می

حق با توئه! درست میکی، مشکل از من بود اول باید میگفتم 

 انجهیولی  نبز دادسر  که بشیو نگفتم! حق داری ناراحت 

وقتها رو نمیشه جلوش گرفت.... ماهور اشتباه بعضی نی جوو

 چیزیهمچین بهت قول میدم دیگه  کردم هم من هم مهسا و

ده تو فرستام و این عکسها برای میرفتپیش نیاد ولی اگه ن

نمیفهمیدم که یکی داره اینجا جوری بازی میکنه و  نمیشد ،

 !میکنه من و تو رو شکراب بینمهره میچینه که داره رابطه 
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موشکافانه نگاهش میکنم وبه حرفهاش فکر میکنم و همزمان 

 ....چرخ میخورهسر  نامی که توی

 !دانیال عبدی-

روکه  چیزیهری تکون میده و با نفرت میگه: این ادم از سر

 !یزترهبرام نفرت انگ کنینفکرش ب

 از جاش بلند میشه و کنارم میشینه 

این ادم از موقعی که توی دانشگاه دیدم ، از همون  نیمیدو-

عجیب غریبش  میکرد و رفتارای کاراییبرخوردای اول یه 

اد ازش... یه بار تحویل میگرفت و یه نی مباعث شده بود خوش

که نفرت و خشم از چشاش  دیزم بار جوری باهات حرف

 تاییوقمیخواست نزدیک بشه ولی یه  وقتاییمعلوم بود.... یه 

به نظرم  میدونی... میرفتدیدنم راهش رو کج میکرد و  هم با

حرکاتش  این ادم اصال توازن عقلی و فکری نداشت! چون

نرمال نبودن، این و نه تنها من بلکه بقیه هم متوجه شده 

 ..... بودن

تا  زمین: اما چون قیافش تا رفتارش از زنه یم پوزخند

م قد پیش ا جذبش میشدن و خیلی وقتهادختراسمون فرقش بود 

من و تو بهم  بین.... این عبدی داره کاری میکنه تا  بودن

 و نتسبود که عکس برای تو بفر بخوره وگرنه چه کاری
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که هم حالم بد شد هم  اونقدر به طرف من چپ و راست شد

 متعجب

 !بودم.... این ادم ریکی به کفششه

تاحدودی قانع شدم و خودمم این برداشت رو داشتم ولی 

 ....شده نمیخواستم رو به شانا بدم تا ببینه دلم نرم

اون و که ته و توش رو در میارم ولی کاری که شما کردی -

 ....رو به هیچ عنوان نمیتونم ساده ازش بگذرم

ه ش برانگار تی میرها دوباره قیافش پوکر فیس میشه و و

 ...سنگ خورده

و  منمیتونه زیادی بچه و ساده بود که فکر میکرد دختر این 

حتی  و دلم نرم شده بود که موفق بود تیرام کنه و در صور

 محرف که هیچ به رو ه میرفتبرای این کارهایش ضعف 

 .... نمی اوردم

ی ااینبار مثل بچه ها وقت دیدکاری ازش برنمیاد لب و لوچه 

گفت: خب دیگه  کج شده نگام کرد وسری  اویزون کرد و با

 !توهم کوتاه بیا، من که معذرت خواستم وگفتم اشتباه کردم

ما رو خراب بین گرون تموم بشه و  این اشتباه ممکن بود-

 ...کنه

م که تو هم در جریان رباشه قبول از این به بعد در نظر میگی-
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 !بزارم

کشم و میچرخم سمتش و با می بیرونبازوم رو از دستش 

جریان  ی که من و دررتعجب و اخم میگم: درنظر میگی

 از این به بعد پات ببینشما! تو  نشیبزاری؟! یه وقت خسته 

 !یا نه می رسه بیرون

 از شدت خنده عقب سرش  ب هوا میخنده و

 !چقدر خشنه اقامون -

! اما جدی میگم و کنینامتحان  میتونیبا حفظ ظاهرم میگم: 

بخواد این جور  خوب درک کن که من ادمی نیستم که زنم

 .... بره ییمهمونیا

 !شماکه راننده استخدام کردی دیگه مشکل کجاست؟ -

به اون بدبختم رحم حتی  مشکلم جاییه که زن ورپریده ام-

خوابیده و  نکرد و جوری پیچوندتش که فکرکرده خونه

خواهی حل  اونقدر نگرانم کرده که فکر میکنه با یه معذرت

 !میشه

مستانه می خنده: شما با این هیکل و هیبت نگران من شدی یا 

 !کنیناز وسط نصفم نی من نگران توکه نز

 !رسهتمینشو ادم  عصبانیبه خدا دیگه 

وگوشت نجنبه من مرض سر  ونکنی تو مشکل درست -
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 ....بشم عصبانیندارم 

 !وا!... خب دیگه تو هم کوتاه بیا-

تم اونوقت میخوای ر! پاگذاشت رو غیدختر روت و برم -

 !اروم باشم ؟

طلبکارانه نگاش میکنم که ناراحت نگام میکنه و بعد مانتوش 

 .... همیندازو در میاره و روی همون مبل 

بلند میشم و  خواستنبدنم و از حرص و عصبانیت  داغیاز 

توجه نمیکنم....  و به قیافه مبهوتش می کنم آشپزخانهسمت 

باز میکنم و بطری اب رو برمیدارم و  در یخچال رو

 ....میخورم یه نفس می ریم باال همونطور

عطشم اونقدر بود باید یه طوری خودم رو اروم میکردم 

،........ 

 .....برگردوندم که صدای ظریف شانا مانع شد بطری رو

 !منم اب میخوام-

 و بطری رو ازم گرفت  کشید بعد خودش رو جلو

زنگ خوردن گوشیم ازش  گذاشت و بابطری رو روی اپن 

 .....جدا میشم

 ....محلی به گوشیم نمیدم

: هرکه بخواد ارامشم و می زنمخم میشم و توی گوشش پچ 
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 شیبا اگه توحتی  هم بزنه ، مجازات سخت میشه

 شانا

کت من دستشه  ایستاده و در حالیکه نالماهور وسط س

 ه و نمیدونمشنوند بیشترولی  زنههمزمان با تلفن هم حرف م 

 !اینقدر حرف ناگفته داشته پشت خطش کیه که

 ....م رمیگیسر  دست به

 !گرم بزنتت زمینای عبدی خدا به 

نگاه ماهور میکنم که اقا محکم و استوار قدم بر میدارن چقدر 

 وفق پیداکنه...  شرایطمیتونه به  خوبه که

 ... خدایا چرا اینقدر یهمیرهنگاش میکنم که دلم براش ضعف 

 !دفعه عزیز شد، نمیدونم

 ....تبسمی میکنم

 .م یه غلطی کردم که توش موندم....خود

در شوهر رام کردن داریم که  عجیبیکال خانواده ما تخصص 

 نسل به نسل هم منتقل میشه.... 

نیست بابای کچلم و ول  حاضرمامان رعنام که به هیچ قیمت 

 !کنه و به بچه هاش بچسبه

عوض  ین تپلم و با خانومای باربنیست ماما حاضربابامم 

 !کنه
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حال اینقدر این ریشه محکمه که من ب دست و پا هم بلدم 

اه میکنه تا یکم کوت شوهر رام کنم البته اینقدر خون به جگرم

 ...بیاد

 ... ماهور تلفنش تموم میشه و سمتم میاد

 ...نیست متوی فکره و متوجه ا

 اقامون حواسش کجاست؟-

 ...زنهبا اخم بهم زل م 

 ....ای کاش میشد ابروهاش و تا ته بزنم

ت ببرمپررو نشو دیگه موش کوچولو! زود اماده شو -

 ...خونه

 !وا! دعوا داری؟-

ف خوشم نمیاد در حضور من از پسر و مرد دیگه ای حر-

 نی!بز

 دین؟میزبود اینقدر حرف  کیاهان از اون لحاظ!.... حال-

 .... زنهچشم باریک میکنه و بعد قهقهه م 

 !ونم که یه دفعه چش شدممیمات 

 !.... فضولی تو خونته.... موش کوچولویعنی....یعنی-

 ...محتشم بود ، کارم داشت-

 ...میکنمیز گوش ت
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 چیکار؟-

 !فعال موش کوچولو ها نباید بفهمن-

 !اذیت نکن ماهور ، بگو-

 ....سمتش میچرخم و نگاهش میکنم

 میگفت هیچچطور نشسته، فضول خانوم! ....  ببینای خدا -

 پیداکرده که میتونه ثابت کنه کیمدار

اصلیش رو روکنه....  شخصیتحسام مودت مرده و میتونه 

 سپردمرو  چیزهمه  البته مدارک دست پلیسه و من به شخصه

 بشم وروانی به پلیس و قانون، دلم نمیخواد باعث کینه یه 

 !بندازم جون خانوادم و به خطر

 اورده؟گیر اونوقت از کجا این همه اطالعات -

 !نیست کسی محتشم کم-

ه و میدونم فرهاد تا چه حد میتونه ب رحم میرفتدلم به شور 

 !نیفتهر کنه تا گینی رو قربا هرکسیه حاضرباشه.... 

باش مطمئن ناراحت میگم: فرهاد رو هم دست کم نگیین، 

 ....درمیاد انجام میده که گندش بعدا کاراییداره یه 

 !کنینتو نمیخواد خودت و نگران -

حالم بد شده بود.... حس خوب چند لحظه پیش دود شد و هوا 

 ...رفت
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من بابت  نگرانیاز جام بلند میشم و رو به ماهور میگم: 

رحمه یه جانیه  ، واسه تو و خانوادمه! اون ادم ب نیستم خود

طمئنم میخواد ، داره یه کاری میکنه میفهمی! اگه بخوادکه م

 ....سونهترکه من و می

 !محتشم کارش و بلده-

ه م برماهور ، فرهاد یه افعیه که جوری دور طعمه اش چن-

و بعد میبلعه،حت به مردتم  بمیریکه نفست بند بیاد و  زنه

 ....رحم نمیکنه

داریم که میتونیم ثابت کنیم حسام مودت نیست  کیفعال مدار-

خودمون فسخ  ر داد و بدون هیچ مشکلی و به نفعو قرا

 ....کنیم

 !کنینچشمام گرد میشن و متعجب میگم: قرار داد رو فسخ 

 ....تکون میده سر

قضیه  کنینریسکی نکن! نخواه که متوجهش همچین ماهور -

 ، بزار فکر کنه که داره به هدفشمی دونینرو 

 ....نزدیک میشه

باش و بزار من و محتشم تو به این مسایل کار نداشته -

 ....کارمون رو بکنیم

یزین به اتیشش که شعله رمی بنزیناین کار حماقته! بدتر -
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 !نیست کنترلورتر میشه و اونوقت دیگه قابل 

جدی نگام میکنه و میگه: شانا دخالت نکن!پشیمونم نکن که 

 !چرا بهت گفتم خب

م  بیرونمات و ترسیده نگاهش میکنم که زودتر از خانه 

 ....... دلم اشوب بود و ترس داشتمزنه

فایده ای  اصرار! رفتنزیادی حریفشون رو دست کم گ

 .... نداشت

 .گذشته بودمواال دائما توی حال و اح

حالم دست خودم نبود....بودن فرهاد و اینکه تا چه حد میتونه 

 کینه ای باشه من و مییسونه.. اگر بخواد

 ...مریمیمماهور بیاره ، سر  بالیی

این عشق اینقدر مهم شد که خودم و افکارم دوست  کی از

 !برای اون باشن داشتن

حکم ادمی رو دارم که میدونه طرفش تا چه حد میتونه 

 !خطرناک باشه ولی نمیدونه باید چیکارکنه

د ، فرهارسیدم م و اصال چ شد که به اینجا میرفتیادگذشته 

 م دنبالم بود... معلوم نبودمیرفتهرجا 

اصال اون چشمها و اون صورت بد نبود ولی عوضیه! 

 ...مرموز بود
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نگاهش رو دوست نداشتم... همیشه و همه جا مثل سایه بود و 

 !من فارغ از هیچ جنس مخال نق

رو در حد خودم نمی دیدم، شیطنتام برام اولویت  کسی هیچ

 داشت و ترنم هم دنباله رو من بود.... مهسا

خواهریش رو در حقم یه بعدش توی زندگیم اومد و دوست و 

 !جا تموم کرد

رو از دست  کسی و سخت های زیادی داشتم ...تلخی من 

 کسی دادم که حکم مهمی داشت واسم ، اما

 ....نمیتونه ، بفهمه من چ میگم

به در ب خیالی و سعی میکنم یه فکری بکنم و همه  می زنم

 !امیدم به خداست

 خانیس کارخونه که قدغن شد و طبق خواسته جناب ری

 هنگام ورود پام قلم میشه و قشنگ و شیک

 ....به اونجا نباشم رفتنتهدیدم کردکه فکر 

دانشگاه که نداشتیم و مهسا هم که مشغول اقاشون بود ولی 

 مهسا چ بودکه هرچ تنبیهفقط نمیدونم 

نزد ولی معلومه خوب زهر  حرفیگفتم ماهور چیکارت کرد 

 !چشم گرفته

که هیچ خودم یه پا رییسم ! بله  نشیو دیگه م شرکت می کنم
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 !دیگه خانوم رییسم دیگه

واسه اینکه  ببرهماهور پیشنهاد داده بود که بچه رو یه کمپ 

 ح بشه و هم بادی به مخشونهم یه تفری

بخوره شاید یه طرح درست و حساب هم بزنن و خودمم از 

 روبه نیماهور تهرا این قاعده مستثنا نیستم چون با شخص

 !ترهگیر که از صدتا مامان رعنا سخت  رو هستم

 میکنم و نمی شوخیکرده و  احوالپرسی با یکی یکی بچه ها 

 ، میخندن! خوبهتن دونم چرا اصال من و که میبی ن

 ....باز باعث شادی روحشونم دیگه

یادم میاد روزهای اول چقدر از دیدن ماهور وحشت داشتم و 

 !یمزندگ ازش خوشم نمیومد ولی حال شده تموم

با زنگ خوردن گوشیم نگاهی به اسم مخاطب میکنم که 

 ...می ترسم م ورشماره ناشناسه و یه لحظه دلشوره میگی

 ..... تلفن رو وصل میکنم

 !الو-

 !محمدی سالم خانوم شانا-

 ...میرن باال ابروهام خود به خود

 !بله بفرمایید-

 نسبت دارین؟نیشما با خانوم مهسا تهرا-
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 !بله دوستمه-

 . ....تنری میشه بیاین کال-

 چ شده؟-

 !ینبیاین متوجه میش-

 .میرهولی من دلم تا اونجا هزار راه -

 !ف بیارین ، مشخص میشهتشریحال  شما -

 .... میام االنبله حتما من -

رفتم به ادرش که  کسی کردنبر نگاه کردن یا خحتی  بدون

 و نکردم و چیزاون مرد داد... اصال هم فکر هیچ 

 ....دلواپس بودمفقط 

 ...تا برسم دلم هزار راه رفت

که هیچ ، ساختمون  نتریبود، انگار هیچ کال تیجای پر

 نبود که کسی اصالزندگی هم نبود برای نی مسکو

 ....رفت و امدی هم بکنه

ترس برم داشت و رو به راننده گفتم: اقا برگرد اینجا هیچ 

 ...نیست نتریکال

راننده به سمتم  برگشتنمن به اطراف نگاه میکردم که با 

 !وحشت کردم

 ...فرهاد بود که نیشخند مسخره ای به لب داشت
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 ...زبونم بند اومده بود

هم نفرت  ترسیدممی بعد از مرگ ترنم من از این ادم هم 

 ...داشتم

 .شدنم دست خودم نبود عصبید شدن بدنم و سر

 ...دست من نبودنمیخواستم ضعف نشون بدم ولی 

 ...چشمای رشر بار فرهاد مییسوندم

باز هم ب فکر کاری کرده بودم و پشیمان از اینکه چرا 

 !رو ماهور رو در جریان نذاشتم یا حداقل مهتاب و شینا

گیر نبود و توی اون هانی وای که کودن بودن من تمام شد

 کههایی افتادم که یه وقت نرگسیاد حرف گیر وا

میدید میگفت" خر دنیا اومدی، گاو هم از ب فکری هام رو 

های من تمومی  ی!" کامال هم حق داشت، ب فکریردنیا می

 ...نداشت

 ....مخصوصاکه ادعام میشد این جونورو میشناسم

خنده مسخرش گوشه لبش جا خوش کرده بود .. خواستم پیاده 

 ...بشم که قفل مرکزی رو زد

وندی اینجا هان! اگه شک در و بازکن! واسه چ من وی عوض-

 !ذارهماهور بفهمه زندت نم 

خنده مسخرش عمیق تر میشه و میگه: هیچ غلطی نمیتونه 
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ه انداختم فقط بسر .من اگه برگشتم و خودم و توی دردبکنه ..

 !خاطر تو بوده

ه برگشت کرویی خفه شو فرهاد ،ترنم بس نبود! حال با چه -

 به خاطر من بوده... تو یه خالفکار سابقه

 !هم دنبالشهلل الم بینکه پلیس نی داری یه جا

 ...ی نمیکنهر میشن ولی لبخندش تغییطوفانی چشماش 

 که صدمه کسی اولینکه  کنینشانا سعی نکن عصبانیم -

 !میبینه ماهور جونته

 !باشی کی ! خرمی کنیتو غلط -

 ماشیندامن زده شدو از  بیشتراین رو که گفتم به خشمش 

 پیاده شد و سمتم اومد و در باز کرد و من و

 خورد و ماشینبه لبه سقف سر  میکشه که بیرونوحشیانه 

 ......پیچیدسر  درد بدی توی

 ...ولی فرهاد ب توجه بود

نگاهش که روی صورتم نشست یه لحطه تعجب کرد ولی 

 ....اهمیت نداد

 ...م درد میکرد و پیشونیم میسوختسر

یفم بلند شد که طی عکس العمل تندی صدای گوشیم از توی ک

 کیفم رو قاپید و گوشیم و دراورد ، با
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 !دیدن مخاطب اول اخم کرد بعد دوباره نیشخند مسخرش

 !وتهمای ال-

ماهور بود و بعد از اون دعوا ، اسمش و از ماموت به مای 

 ! دادمتغییر لو 

بسوزونمش میگم: پس چ فکر کردی نه  بیشتربرای اینکه 

 ......نفسا تنها عشقمه بلکه زندگیمه ، جونمه ، عمرمه و

می با سیلی محکمی که توی گوشم میخوره ، حرف تو دهنم 

 ...میخورم ماشینو محکم به در  مونه

شانا خفه شو و صدات در نیاد! من اون و میکشم ، تیکه -

ارم تو به اون میزنولی  م جلو سگمیندازتیکه اش میکنم و 

جا زبونت و از ته  همینکه  برش! جلو من از عشقت نگو

 ....بیرونحلقت میکشم 

بفهم که میخوامت ، عاشقتم ... چندساله افتادم دنبالت و تو من 

 حاضرحتی  چون و ندیدی! ترنم مرد چون تو مقصری ،

من و  المصبنشدی به حرفام ، خودم اهمیت بدی ولی تو 

 !هان نمیدیدی چیکار باید میکردم

چیه من تو رو ادم حسابم نمیکنم چه برسه باهات  نیمیدو-

 ...بمونم

 !ماهور واسم کاری ندارهتن شک که نیدو می-
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 ! چ! داره تهدید میکنه یعنیشوکه میشم !

 میتونیجیغ میکشم و سمتش حمله ور میشم : هیچ غلطی ن

م! من رو عشق یگذاشت تکثافت! ترنمم وگرفت حال دس کنینب

 !می کنیو تهدید 

من و جدا میکنه و باسیلی دوباره ای که به گوشم میخوره نگه 

 ...فرهاد میکنم اشکام سخت میشن و درمونده نگاه داشتن

 ...بودنی عصبا

 !گریه نکن! گریه نکن! واسه اون لعنت گریه نکن-

 ...میشه بیشتراشکهام 

نندازکه به قول خودت میشم یه لج سر  با تهدید میگه: من و

از ایران برم و تو هم مجبوری با من بیای  ! من میخوامنیجا

اینصورت جون ماهور و اطرافیانت به خطر ر در غی

 ....همیرفت

 .... اشکم بند میاد، قلبم می ایسته، مگه چقدر توان دارم

من راحت بشم؟! خدا لعنتت کنه! خدا لعنتت  رییمیمچرا ن-

 !کنه

 !رممیکه تو رو واسه خودم نکنم قرار نیست بنی زماتا  -

 !ت نمیاد چه برسه به خودمرباش جنازمم گیمطمئن -

 زیچیمیشینم ، هیچ  ماشینو توی  می زنمبعدم دستش و پس 
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 به اندازه کم محلی عصبانیش نمیکنه ، این

 م ،مرمیاگر بحتی  دفعه قرار نیست به میل اون پیش بره

 برسه... بعدم میاد داخلارم به هدفش میزن

میشینه و حرکت میکنه و در کمال تعجب من و دم  ماشین

 :خونمون می ایسته و قبل از پیاده شدن میگه

ت ولی خواستم به میل خودت ببرممیتونستم بدزدمت و 

 ،فکر نکن حرف ب خود زدم و اگهکنینهمراهیم 

با جون اطرافیانت بازی کردی! دزدیدنت  کنینبخوای کاری 

 ....نیستم کاری نداره! دفعه بعد اینقدر ارومهم 

نمیکنه تا من جوابش و بدم وگازش وگرفت و  صبردیگه هم 

 ....رفت

 .که توی پیچ کوچه گم شد نگاه میکردمماشینی بهت زده به 

 !رفتناصال باورم نمیشد، این دزدیدن بود یا زهر چشم گ

ی وشدم ولی ت عصبیتمام بدنم مثل بید میلرزید، میدونستم 

 ....شوک بدی بودم

باز هم من در راس بودم و اطرافیانم را تهدیدکرده بود فقط به 

 !خاطر من

 ...نمیتونستم ببینمش چه برسه به اینکه باهاش همراه بشم

توی قلب من فقط ماهوره و عشق اون که من و شاد و 
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دوست داشته  خوشحال میکنه، من نمیتونم کس دیگه ای رو

 ....باشم

 شیاین افعی دیدکه خامش شد و دست به خودکترنم چ توی 

 !زد

که به شانه ام خورد ،  چیزیاونقدر توی فکر بودم که با 

 ...مکشید و جیغ ترسیدم

 .چرخیدم که با دیدن ماهور اشک به چشمانم اومد سریع

با دیدن صورتم بهت زده نگام کرد و دست به چانه ام گرفت 

 و صورتم رو با چپ و راست کردن

 ...ببینه تا چه حد صدمه دیدممیخواست 

اورده؟ کجا بودی؟این ریخت و قیافه  سرت این بال رو کی-

 چیه؟

می  یعنیشده بودم الل بود و اخم داشت ،خودم نی عصبا

 !بگم ترسیدم

 شانا با توام چ شده؟-

 ...دستش رو گرفتم و به سمت ماشینش رفتم

شدیم نگاهش کردم و چهره اش و با گیر جا ماشینوقت توی 

 دیگه ای چیزفرهاد مقایسه کردم ماهور من 

ته حتی  بود ، چشمهاش ابروهای پرپشتش خنده هاش اخمهاش
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 ...که زیادی جذابش کرده بودشی ری

 !کنینیا میخوای فقط بر و بر نگاه  زنیحرف م -

و بدون مقدمه میگم: فرهاد من  می زنملبخندی به عصبانیتش 

 !و دزدیده بود

 !چ؟-

 !گفت اگه همراهش نرم اطرافیانم رو میکشه-

 راننده ات کجا بود؟-

 !پیچوندمش-

وکلمه لعنت  زنهمیشه و مشت به فرمون م طوفانی نگاهش 

 ....زنهرو بلند نعره م 

اخه چقدر ب فکری تو ، چرا اینقدر بچه بازی درمیاری! -

 اتفاقیاگه  ، بزرگ شو! من و حرص نده المصببزرگ شو 

 !یختم؟رمیسر  می افتاد چه خاکی باید توی

 ...بود و بهش حق میدادمنی عصبا

 !متاسفم-

ندی قرار نیست ن شتک تا من و به میدونی! هان! فیسمتا-

 !بشی بزرگ

و روی  میگیرهبعدم گوشیش رو در میاره و شماره ای 

 ....و منتظر میشه ذارهگوشش م 
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که جمع کردی همه رو تحویل پلیس  کیمحتشم تموم مدار-

 -.....نیبکد چیکار بای میدونیمیدی... خودت دیگه 

 .طوری نشده فقط اقا زنم و دزدیده بود و تهدیدم کرده-

......- 

ی زندون ، اونقدر هم خطرناک میندازمحتشم این ادم رو -

به  می رسهن که من و تو به ذهنمونهایی هست که خیلی کار

 !می رسهفکرش 

.......- 

 .م نذاربرب خ-

میخواد  پیدر  پین نفسهای کشید تماس که قطع میشه با

 ....خودش رو اروم کنه

حرکاتش بودم که  خیرهیه وری روی صندلی نشسته بودم و 

نگاهم میکنه و اروم میگه: دستش و قلم میکنه بهت قول میدم 

 .... درد داری؟

 ... می ریم باال سر

 !خوبم شیباکه  تو -

خسته میخنده و دوباره دستش روی پیشانیم میکشه که اینبار 

 ... صورتم از درد جمع میشه

امروز رو با خودم باش ، اگه بری خونه خاله رعنا پس -
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 ...هفتمی

با یاد مامان غصه دار میشم اما رو نمیارم و میگم: مامانم 

 !هدوست از بس که پسر میرهوقت تو رو ببینه من و یادش 

 !اروم میخنده: مگه میشه من و دید و عاشقم نشد

 !کشته به دماغم میدم: اعتماد به نفست من وچینی 

 !لپم و میکشه که از درد جیغم درمیاد ولی اون میخنده

نمیدونم به چ فکر میکرد و چه کاری میخواست انجام بده 

هویتش مطلع شده  ولی فهمیدم که فرهاد متوجه شده ماهور از

 اوری مدارکه ، در اصل از اولش همو سعی در جمع 

اسناد به مشکل بر میخوره اما  میدونست با اون هویت و اون

بازهم ریسکش رو به جون خرید ... ماهورکش نیست که 

ه بندازگیر بره و میدونم میتونه فرهاد رو  شسرکاله  بخواد

ا ماهور به ولی فرهاد هم اینقدر پخمه نیست که بشینه ت

قراره بیفته ولی اینو  اتفاقیبره.... نمیدونم چه  شسراغ

 میدونم که این جنگ زودتر از اونچه که انتظار داشتم به راه

 ....افتاده

 چیکارکردی که بهت سیلی زد؟-

قصدکوتاه اومدن نداشت و تعجبم دقیقا از این بود که چرا اون 

 موقع کوتاه اومده بود و حال میفهمم که
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 ....کردن من و به بعد موکول کرده بود سین جیم 

 !یه چ گفتم که نتونسته تحمل کنه البد-

 شانا چ گفت بهش؟-

 !بدی نبود فقط اون تحمل نکرد چیزجان خودت -

و میخوام بگیم ولی محکم  میگیرهلیوان اب پرتقال رو سمتم 

 گرفته بود ، منتظر بود

 !ندهگیر نگفتم ماهور  چیزی-

و خودش هم  ذارهم  میزدستم میکشه و روی لیوان رو از 

 ....کنارم میشینه

 !خیلی رو داری-

من چیه که اینقدرخوش شانش شوهر خوش قد و  تقصیرخب -

 !ت اومدهرهیکل گی

 ....پشت چشمی نازک میکنم

 !ش افتادمرفتاده من گیرم نیاون گی-

 !و تعریف کن چیزهمه  -

 ... میکشم و دستام رو چلیپا میکنم پوفی

 !گفتم من نمیتونم از ماهور جدا بشم ، اونم زد توگوشم-

نگاهش میکنم تا عکس العملش رو ببینم که از صورتش هیچ 

 ،نیست ممعلو چیزی



 

 

                                              906 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 !خیالت راحت شد-

 !می کنیاز اول تا اخرش و تعریف -

رو که اتفاق افتاده بود  چیزیتسلیم میشم و همه اون  باالخره

 .....میکنه رو تعریف میکنم و او هم با دقت گوش

* 

سید اما فکرش نپر مدیگه سوالی هحتی  نزده بود فیحر

 .حساب مشغول بود

ناهارم رو نصفه خورده بودم و به ماهور نگاه میکردم که 

 توضیحهایی چیزصحبت با محتشم بود و گیر در

 ... میداد

اسم خدا رو زمزمه میکنم که خودش چشم میبندم و دقیقا 

 ....کمکم کنه

صدای پیامک گوشیم ب اهمیت به اینکه شاید  شنیدنبا 

 تبلیغاب باشه میخوام نگاه نکنم که نمیتونم و

م که با دیدن شماره ناشناس پیام رو باز میندازنگاهی کوچکی 

 .... میشه هکشید زودتر از دست خودم گوشیمیکنم که 

به ماهور میکنم که با خوندن پیام چنان  مات و مبهوت نگاهی

 نازنینم رو به کف گوشیاشفته میشه و

 ...همیرفتکه هرقطعه ایش یه طرف  زنهم  زمین
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 !پیدات کنم میکشمت -

 ماهور

 ...ترس بدی توی جونم افتاده بودکه ول کن نبود

 ماشتمیز! ولی نعوضیمردک  بگیرهشانا رو ازم  ترسیدممی 

 بخواد بدزدتش چه برسه به اینکه انگشتش بهش بخورهحتی 

همیشه تو زندگیم باید ترس و دلهره رو تجربه میکردم ، 

ان میزهمیشه  که بگیرهمیخواست نی نمیدونم خدا چه امتحا

 ....ترس و دلهره ام رو میسنجید

کنار اومدم ولی نبود شانا واسم حکم  هاچیزبا نبود خیلی 

سته بود نش نرم نرمک به دلمدختر مرگ داشت... این 

 ....نمیتونستم ب خیالش بشم

پیامکی که فرستاده بود و با خوندن متنش" عشقم چمدونت و 

 پرزندگی بریم و  ورشک جمع کن که قراره به زودی از این

 کنیم!" شروععشقمون رو 

 چنان داغ کردم و نعره زدم که شانا ترسیده بود...چشمش 

راحت از  دنبال ناموس من بود ، زن من! من نمیتونستم به

 ...این موضوع بگذرم

د نمونده بو قیتا دیوانه شدنم با چیزیهر طوری فکر میکردم 

و مدام قربون  ش که من و دلداری میدادناراحت که اگر صدای
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 !درکار نبود؟نی شاید اروم شد میرفتصدقه ام 

خونه میکنم که پر بود از وسایلی که شکسته  نالنگاهی به س

 ... بودم

بهش انداختم ، بیچاره کم طوالنی جا شدن شانا نگاه بهجابا 

سکته کنه! بادیدن حال و روز من مونده بود  مونده بود که

 ...گریه کنه یا اینکه من و اروم کنه

 میزده بود لبخندکج سر  با فکری که خیلی وقت بود به

 ...زنم

بار دیگر شماره محتشم رو میگیم و اینبار ارومی از هر 

محتشم دارم  وگیر ر وقت بضمیگم: از محزمان دیگه ای 

 که مونهمی میگم نمیخوام هیچ احدی بفهمه فقط ازمایش خون 

به ی نرفت ازمایشگاه ، ولی اگه بتو نمیشه بیشترواسه احتیاط 

 ...ازت ممنون میشم کنینکاریش ب

یم که رمجبور بودم جواب ازمایش خون رو بدون ازمایش بگی

 محتشم راهش رو بلد بود

خوبه ولی این ادم فکر نکنم  کنینر میخوای فرهاد رو غافلگی-

 !بشهسرش  ناموس

برایش مهم نبود  چیزحق با محتشم بود این حرومزاده هیچ 

 !جز هدفش
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 !حداقل دلم اروم میشه-

 چیزکه خواست رو انجام میدم و امیدوارم همه  کاراییمن -

 !اونجور که میخوای بشه

 .ممنون-

 !فعال-

*********** 

با مامان بابات هم حتی  شانا بفهم ما باید عقد کنیم ! من-

 !هستنراضی حرف زدم و 

ه و در حالیکه روش و اون طرف میکنه میگه: مینداز باالسر

 !عقد کنیم، امادگیش و ندارم االنمن نمیخوام 

 !با اون موقع فرق میکنه؟ االننمیخوادکه مگه  یامادگ-

میکنه! اون موقع  دست به کمر میشه و میگه: بله که فرق

 !ت زیادی بازه باال دیگه دست و

ای خدا من شدم اسپند روی آتیش، خانوم فکرش تا کجاها -

 ! میره

زنم بودنت مشکل دارم اونوقت دیگه  همینخب دقیقا من با -

 ....ندارمنی امنیت جا

میکشونمش که صدای جیغش درمیاد ، محل  پایینباخودم تا 

بازی درمیاره و خودش و به در و  دیونه نمیدم ولی اونقدر
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 ...همیش ، اینبار دیگه ساکت بلندش میکنمدیوار میکوبه که 

ماهور من با تو عقد نمیکنم اصال از زنت بودن انصراف -

 ...میدم

و با خشمی که از حرفش بهم دست داد  زمینارمش روی میز

ه نفعته که دیگ م و بهرجدی میگم: این حرفت و نشنیده میگی

! تو موقعیت نیستیم که بخوام نازت و نی نز رفیحهمچین 

و بزاری کاری که میخوام  کنیندرک  بهترهبخرم شانا ، پس 

 !انجام بدی

 ...ولی جدی گفتم من امادگیش و ندارم-

 !زیر دست فرهاد رو ندارم یاینکه بیفت یمنم امادگ-

انگار این حرف کار خودش رو کرد که بدونه و درک کنه که 

که  یپریدگ نزد و با رنگ حرفیفرهاد تا چه حد جدیه! 

 ...به زیر بردسر  میدونستم از ترسشه

میدم  تو دلت بمونه ، بهت قول هیچارم میزاروم میگم: ن

که خودت  زمانیم و تا ررو واست بگی سین عروبهتری

 !نخوای به فیض نرسیم

ی روی لباش میشینه و انگار رنگجمله اخرم لبخند کمبا 

 ...خوشش اومده

قلق شانا توی دستم اومده بود، ادم لجباز و لوش بود باید 
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 رو اروم و چیزیو اگه نی باهاش اروم حرف بز

با محبت ازش بخوای ب برو برگرد قبول میکنه ولی امان از 

 !میکنه رو بخوای دیوونت چیزیوقت که با زور 

 که  آماده شد، کامال با احتیاط چیزهمه زدنی م بهم در چش

 !کنهنی گربه رقصو دار نشه و نخوادبرخ کسی

 همیننمیخواستم شانا احساس کمبودی داشته باشه به خاطر 

با کمک و  هرکاری ازدستم برمیومد، انجام دادم البته

 ...حمایتهای محتشم

ه کن داده بود که لباس عقدش و خودش باید انتخابگیر شانا

لی کحتی  کردن و پسند واست رفتنهرچ گفتم شینا و مهتاب 

ی تترنول نکرد و مرغش یه پا داشت، اینپول بابتش دادم قب

 .سفارش داد رو انتخاب کرد و سیلبا

به دلم نشست چون ب نهایت به  بیشترلباس انتخاب خودش 

 زیادی شیک یپوشیدگ و یتنش نشسته بود و درکمال سادگ

 !ازش کار مشکلی بود داشتنچشم بربود،

خاله رعنا مادری رو در حقم تمام کرده بود ، خیلی هوام رو 

رسومات رو به جا  داشت و مثل پسر خودش تمامی رسم و

اورده بود که شانا شاکی شده و مادرش رو توبیخ کرد اما 

اورا وادار به  کشید برایش خاله رعنا با پشت چشمی که
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 .سکوت کرد

خیلی ناراحت بودن و غم و غصه ای که پدر و مادر شانا 

 ....برای ترنم خوردن رو دل سنگم اب میکرد

بود حق ضعیف پایمال میشد و او هم جز سکوت  همینهمیشه 

نمیتوانست انجام بده... فقط  تعظیم فرود اوردن کاریسر  و

اگه کمی ترنم دل به حرفهای شانا و خانواده اش میداد شاید 

نمی امد ولی از جای دیگه هم پیش  چیزیهمچین  هیچوقت

 بودنمنی ادمهای کفتار صفت مثل فرهاد همیشه در ک

 !تا بره ای توی دام بندازن و ازش نهایت استفاده رو بین

**** 

وقت شانا بله رو داد ، باری از روی دوشهایم برداشته شدن 

کرده بودم... این  م انگار که قله ای فتحکشید و نفس راحت

 !ق هاش اخر مال خودم شدبا تموم بدقلدختر 

نمیشد ولی من پیش وجدان و دلم سرش  شاید فرهاد ناموس

تا شانا رو  منده نبودم و هرکاری از دستم براومد کردمشر

 !امراضی مال خودم کردم و خیلی 

انگار بعد از رسمی شدن عقدمان  داشتننازکردنهایش تمامی ن

بوجود شانای جدیدی  تمامی خجالتهایش ریخته شده بودن و

 ...اومده بود.



 

 

                                              913 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

کات وکادوهاکه روانه شد و همه خوشحال از حس بریسیل ت

روزمون رو به  داشتنبه نام فرهاد  نگرانیخوب که درکنار 

 .... شادی میگذروندیم

د شسرخ  مادربزرگ شانا نمیدونم چ داخل گوش شانا گفت که

شانا دم گوش به قول  از خجالت ولی بعد ثانیه ای نگذشت که

زن اول با بهت رزد که بدبخت پی حرفیکرد و  رگسنخودش 

شده بود لب به دندون گرفت و کنار اقای سرخ بعد در حالیکه 

 رفت، خنده موذیانه اش معلوم بود چه کرمی ریخته کهامیری 

شیطونم میپیچوند چه برسه به دختر بدبخت رو پیچوند.... این 

 !بقیه

 و میرهیو ترپارسا سمت اس

 امیری خانواده تمام ...بودم حمایتشون این ممنون چقدر واقعا 

 امده

م، به این ادم ر، روی مبل میشینیم و دستش رو محکم میگی

 !کرد نمیشه اعتماد

که اخم میکنم ولی پررو تر از  میادرویی مهسا برام چشم و اب

 ! این حرفهاست

بودو گرم و همه در کنار هم خوشحالی نی مجلس خودما

 کلنجار میخواست دستش رو میکردن... شانا با



 

 

                                              914 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

دلش میخواست که از دستم فرار کنه اما با تمام حتی  کنه ازاد

 از قصدش با اخمها و مظلوم شدنش کوتاه نیومدم چون

 ....بودمخبر

با نزدیک شدن خاله رعنا بازهم دستش رو ول نکردم ... 

 !؟ایناینج خاله با نگاه ماب به ما میگه: شما دوتا چرا

ل چه دواال اتاقت و بهش نشون بده،  برو ب شانا پاشو شوهرت

 !گنده ای دارین

شانا با چشمهای گردشده نگاش میکنه که نرگس خانومم بهش 

ن تبرین ، چیه اینجا نشستن یاضافه میشه و میگه: مادر پاش

 !می کنیدارین به بقیه نگاه 

 !چشمام گرد میشن اما مثل اینکه واسه خودشون عادیه

جونت ازچسب ر یده: امان از امیشانا هم باحرص جواب م

 !ینخجالت بکش خوب استفاده کرده! یکم از سن و سالتون

بعدم به سن نیست که  بشیکاسه داغ تر از اش  تو نمیخواد-

پیداکن وهللا که ما  یه چسب خوب میتونیبه دله! تو هم اگه 

 ...بخیل نیستیم

ای این دوره انگار دخترخاله رعنا روبه نرگس خانوم میگه: 

نازشونه فکر  ، از کنندوبار دنیا اومدن بلدن چطوری رفتار 

کالس داره....نمیدونن اینطوری شوهره رو فراری  کننمی
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 !میدن

 ...و به دیوار بکوبهسرش  بدبخت شانا کم مونده بود

 خنده ام گرفته بود و یه جوراب حرفهاشون واسم جالب اومد

ومدن من نیست واسه اینه که مسئله دوبار دنیا ا نیمیدو-

و  هستن زمینه مامانم و مامان بزرگم از پیش کسوتهای این

که من میدونم این ترفند  اونجاییعجیب تجربه دارن! و تا 

ه که چ کنینبه شوهرهاتون ب جواب میده فقط کافیه یه نگاه

 !دنبالتون میگردن

کردم که نگاهشون به امیری نگاه متعجت به اقای محمدی و 

 !نوماشون بودخا

 ....نرگس خانوم اینبار حرص میکنه

خب دیگه پاش و شوهرت و بردار و بیش تو اتاق ، دق کرد -

 از بس که نگات کرد

فردا روت  کنینبعدم رو به من گفت: این ورپریده رو ولش 

 !بود گفتنسوار میشه دیگه از من 

سمت شوهرش... خاله رعنا هم نگاه  میرهبعدم برمیگرده و 

من مهربون میگه:  ه بهش و رو بهمیندازان خوشایندی نه چند

که حرف گوش نمیده ولی تو پاش و برین دخترپاشو مادر این 

  داخل اتاقش، پاشو مادر
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 ....میرهبعدم یه روبوش با من و شانا میکنه و 

 و با اسفالت یکی کردن دروغ نگفتماگه بگم شانا ر یعنی

 قیاخالهمچین  مخصوصا نرگس خانوم که اصال بهش نمیومد

 !داشته باشه

 شیم شانا به حرص سمتم برمیگرده ووارد اتاق که می

 پرخاشگرانه میگه: دلت خنک شد؟

 بدهکار شدم، ناسالمت عقد کردم کههم  چیزیهنوز یه 

 !راحت باشم ولی شانا طلبکارانه نگاهم میکنه

 مگه من گفتم بیا بریم اتاقت؟دختر -

چسبیدی همه رو برعلیه من نگفت ولی جوری که تو دستم و -

پسرشون! دیدی چه  کردی! انگارکه من عروسشونم تو هم

 .و منو دوست ندارن تنسطرفداری کردن، از بس که پسر دو

 جمله اخرش رو با ناراحت میگه که دلم طاقت نمیاره 

 !میکردن مگه میشه تو رو دوست نداشتشوخی اونا   -

 !....ماهور مهم اینه که من دوست دارم و میخوامت عشق

هنوز از مامانش و نرگس خانوم ناراحت بود ولی اهمیت 

عادت  نداشت و باید به حضور همیشه در صحنه من

میکرد.... تموم حسهای خوب دنیا رو مدیون شانام !چون با 

 .زندگیم داده بود تنهایی ی به تموم سیاهی هایرنگحضورش 
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م موش کنهام فرا یخوردگسرها و  تنهاییشاید هیچوقت نتونم 

صندوقچه ای  میشه همه رو یه جا درونی نیولی به طور یق

بیندازی و درش رو قفل کنین و بزاری گوشه کمد تا جزو 

 !خاطره ها بپیونده

شانا هنوز غرغر میکرد و ازم قول گرفته بود که شب رو 

 پیشش نخوابم! اصال به اینجاش فکر نکرده بودم

 !باشه ولی قرارم نبود همه چیز به خواسته اون

 !مونیماهور اینقدر موذی نگام نکن!شب اینجا نمی -

از این همه حرص خوردنش خندم میگیره: اگه خاله رعنا 

 خواست بمونم چ؟

 .درمونده میشه: تو برو

 .اما من حاضر نیستم زن رسمی کنم و ول کنم و برم-

 ...ایندفعه دست به کمر میشه

اشکال نداره ولی اون دوتا خواهر  نیاونوقت ور دل من بمو-

تت کجا رنیست؟غی بدبختت تو خونه تنها بمونن هم طوری

 رفته؟

 ...مرجلوی خندم رو میگی

ت من کار نداشته باش! اونا بلدن از پس خودشون رتو به غی-

 .موندن بربیان ،در ضمن خیلی شب ها شده که تنها
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 ....ایندفعه دیگه دهنش بسته میشه .کنارش میشینم

 !یه دقیقه اروم بگیر-

 مات نگاهم میکنه که به روش لبخند می زنم ... 

توی حس های خوب با شانا غرق بودم که با زنگ خوردن 

 ....گوشیم تموم حس ها پریدن

میاد و اشاره به رویی شانا از خدا خواسته واسم چشم و اب

 ....گوشیم میکنه

 شر قربون خدا برم که خودش هوای بنده هاش و داره و از-

 !شیطان رانده شده به خودش پناه میده

 !منتن دخترک چموش دوست داشت

با دیدن اسم بابا روی صفحه گوشیم متعجب میشم و نگاهی به 

 ....شانا میکنم و بعد جواب میدم

 نی!بفرمایید جناب تهرا-

! بعدم من پدرتم نه جناب بهت یاد ندادن اول سالم کنین-

 !نی تهرا

 ....شه ولی لحنم ارومهخشم تو وجودم شعله میک

نبوده بهم یاد بده بعدم تا اونجایی که من میدونم  کسی نه دیگه-

 !باشه ارتباطیکه تن خودتون نخواست

صدای نفس عمیقش که به گوشم می رسه ، میفهمم تا چه حد 
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 .... خونسرد نشون بده عصبانی شده و سعی داره خودش و

 !کنیدواج و از کنیهیچوقت فکر نمیکردم بخوای حماقت -

 ...اونم با دختری از سطح پایین

مشکوک میشم از اینکه چطور خبرازدواج من رو فهمیده و 

 ...خودش نمیدید هم اینکه شانا و خانواده اش رو در سطح

اول من هرکار خودم بخوام رو میکنم! دوما، خیلی دلم -

 !میخواد بدونم شما از کجا فهمیدین؟

 !منم ادمای خودم و دارم پسر-

طوره ! ولی مثل اینکه من یادم رفته بود ولی همیشه همین-

و به شما  داره راپورت منکی  منم میفهمم مونهاینطور نمی 

 ....میده

صدای خنده بلندش که به گوشم میخوره باز هم از عصبانیت 

 ....مرگر میگی

 !یخوشم میاد تو این زمینه به خودم رفت-

فتم ولی یه چیزی زیاد خوشت نیاد چون من اصال به شما نر-

 !کارخونه مربوط میشه رو خوب میدونم که این زنگ زدن به

 ....سونه که اشتباه نکردمرمی ینسکوتش من و به یق

ک بگم و البته اون کارخونه رو بریزنگ زدم حماقتت رو ت-

 ...نداره ش به من ربطیضرربه تو دادم و دیگه سود و 
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ها میلیارد البته سودش که منفعت داره! مخصوصاکه صحبت-

کجا و االن که وقت  پوله! اون کارخونه ای که به من دادین

که پنجاه درصدکارخونه رو نی سوددهیه کجا! اما باید بدو

 !واگذارکردم

اینم از ب عرضگیت بودکه کارخونه به اون بزرگ رو -

 !تقسیم کردی

حاضر نبودم شرکتم و ول کنم و اون کارخونه رو بچسبم -

که  واسه یه جماعت کارگر بود ولی هرکاری که کردم

 ....چشمشون به این کارخونه بود

 ...رسیبا این طرز فکر هیچوقت به هیچ جا نمی-

 ....شم راضیمهمینمن اونقدر طماع نیستم! به  نیجناب تهرا-

 !دارم برمیگردم-

 !به وطنتون خوش اومدین-

تماس که قطع میشه از زور عصبانیت چشم میبندم که صدای 

 ....به گوشم میخوره نگران شانا

 بابات بود؟-

چشم باز میکنم که اینبار چشمهای نگرانش باعث میشن به 

 این فکر کنم حداقل یکی هم تو دنیا هست که

 !هم نگرانم باشه هم ارومم کنه
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 !چقدر خوبه که تو هست-

دوباره گوشی توی دستم میلرزه که ایندفعه با دیدن نام محتشم 

 ....انع میشهمیخوام جواب ندم که شانا م

 ...جواب بده شایدکار مهمی داشته باشه-

 ....تماس رو وصل میکنم

 ....بگو محتشم-

 .....اعصاب نداریااااا-

 !کارت و بگو-

 ...اصل مطلبسر  مرمی -

 ....محتشم-

 !فرهاد از دست پلیس فرارکرده-

 چ؟-

زها باسرش انداخته ،با اسلحه یکی از رتا میفهمه پلیس گی-

 ......و فرار میکنه رو زخمی میکنه

 !لعنت....لعنت-

از عصبانیت هیچ چیز رو نمیفهمیدم و نمیتونستم خودم رو 

و نعره می  اروم کنم که گوشی رو محکم به دیوارمیکوبم

 ...زنم

 !یتلعن-
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 شانا

دست روی دهنم گذاشتم و با چشمای گشاد شده به ماهوری 

 ..داشت فوران میکرد..نی خیره شدم که همچون کوه اتشفشا

جلو برم ، درد و غم توی صورتش اونقدر  ترسیدممی حتی 

واسه اروم شدن حالش باید چه کنم و  زیاد بود که نمیدونستم

 ...تنها کاری که ازم برمیومد جلو رفتم

دو دستش و به دیوار رو به رو زده بود و گاهی ضربه ای به 

 ...میفرستاد دیوار میزد و زیر لب مدام لعنت به فرهاد

لرزونم رو روی شونه اش گذاشتم و اسمش رو زمزمه دست 

ت و سمتم برگش کردم، نشنید... بلندتر صدا زدم که اینبار به

با دیدن صورت قرمزشده و موهای بهم ریخته اش دلم اتیش 

 ....گرفت

گفتم: اینقدر به خودت فشار نیار... جون من! جون  با بغض 

 ....من می ترسم !شانا نکن باخودت

 اشکام دست خودم نبود، میگم: به خدا ریختنرحالیکه تند تند د

 !ارزشش و نداره.... اصال باهم درستش میکنیم ، هان؟

********** 

انگار عقدمون باعث شده بود که خیالش راحت باشه ولی 

اندازه برای  دیگه فکر این رو نکرده بود که دل من تا چه
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 ...دیدنش پرپر م زنه

جواب میداد و مدام دلم بهونه به تلفن هام یک در میون 

 ....میگرفت برای دیدنش

حت مامان و بابا هم متوجه شده بودن ولی هیچ به روی 

داماد گرامیشون  بیشتر جانب داریحتی  خودشون نمی اوردن

شلوغه و کار داره و از معضلی به سرش  رو میکردن که

که الهی به زمین گرم  اسم فرهاد، اسم به میون می اوردن

 ....انداخته بودزندگی این مرتیکه که همه رو ازکار و  بشینه

با زنگ خوردن تلفنم سمت گوشیم می کنم و با دیدن شماره 

 ...میره باال ناشناس ضربان قلبم

 ! ترسیدمنمیتونستم جوای بدم، می 

 !ولی اخرش که چ باید خودم و جمع و جور میکردم

که تماس قطع میشه و از خدا خواسته نفس عمیق میکشم 

ام حبس  دوباره با زنگ خوردن گوشی ، نفس تو سینه

 ....میشه

م که با تمو نیگفت بعد عمری که تماس رو وصل کردم با الو

 ....قدرتم میخواستم محکم باشه، بازهم نشد

 ! شانا خانوم !وای شانا خانوم! امان از دست تو-

 !واسه....چ.... بهم.... زنگ ... زدی ؟-
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احمق باشی که بری زن اون عوضی فکر نمیکردم اینقدر -

 نگفتم کاری بشی! مگه بهت نگفتم دور و برش نباش! مگه

لی خودت وکندی و بر! شانا قینبیفت غلط کردنمیکنم که به 

.. پس مت.می بردمن  یداشت اگه بچه همحتی  میدونی که من

 ....متبرمنتظر باش که خیلی زود می 

 .... میشن... توان از دستم میرهسر  دست و پام

نمیتونستم با قدرت حرف بزنم ولی با همون ضعفم گفتم: هیچ 

 م ولیرحاضرم بمی باشمطمئن غلطی نمیتونی بکنین .... 

 ....زیر دست تو نیفتم

و در کمال ناباوری گوشی رو قطع میکنم و وا رفته روی 

 ...زمین ولو میشم

 ...سخت بود خیلی سخت بود

بودم از یک طرف دلم ماهورو میخواست سنگینی زیر فشار 

 ....ترسیدمو از طرف دیگه از فرهاد می 

همه عمرم سعی کرده بودم شاد باشم و بگم و بخندم ولی 

 ....وقتها واقعا جور درنمیادبعضی 

اولین قطره اشکم که میچکه راه رو برای بقیه باز میکنه... 

 هق هقم میگیره و نمیتونم خودم و اروم کنم که

تاق باز میشه و مامان با دیدنم نگران سمتم میاد و میخواد در ا
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 ...اغوشش که خودم و پرت میکنم تو بگیرهدر اغوشم 

م رو نوازش میکنه ، اولش تعجب میکنم که واقعا مامان سر

میبینمش که اونم  رعناست یا نه که اول جدا میشم و با تعجب

 م ورمیگیسر  از تعجب من بهتش م زنه ، دوباره گریه رو از

 .... تو اغوشش فرو می کنم

دختر قشنگم گریه نکن مادر... همه چیز درست میشه من -

 ... دلم روشنه

اخه چطوری وقت اون عوضی بهم زنگ م زنه و تهدیدم -

 ....میکنه

که ضعیف هستن و دستشون به  یییادت نره که همیشه ادما-

ن جا ایمیکنن...تو نباید  خالی هیچ جا بند نیست تهدیدهای تو

با ی نی باید محکم باشی و بتورو زانوی غم بغل بگیتن بشی

 ....مشکالتت مبارزه کنین

ماهور داره تموم تالشش رو میکنه با اینکه فرهاد به گذشته 

 تو مربوط میشه ولی چون دوست داره و

براش مهمی هرکاری برات میکنه ... تو هم به جای اینکه از 

 به اون بدبخت ته و مدامصبح که بلند میشی این گوشی دست

زنگ م زنی و غر م زنی کمکش کن .... تو به جای این همه 

کنار اون شوهرت یه کاری  غرولندی و خودازاری پاشو در
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... نشو مثل ترنمی بریکن که پای اون فرهاد و از زندگیت ب

به نفس نداشت و خودش و نابود کرد به خاطر یه  که اعتماد

 !عوضی کثافت

 .... سه ای روی پیشونیم من و تنهاگذاشت و رفتبعد هم با بو

حرفهای مامان واقعا قانع کننده بود و درست که من و از یه 

مامان رو میدونستم  خیال واهی نجات داد.... همه صحبتهای

ولی انگار فراموشم شده بود و اونم یه تلنگر میخواستم که 

 .....مامان بهم داد

کمد می کنم و صندوقچه با فکری که به ذهنم می رسه سمت 

 .....خاطرات خودم و ترنم رو بیرون میارم

نتظر متنو دست روی دست گذاشنشستن نمیتونستم با یک جا 

و به جون میخرم ولی  خبرباشم . میدونستم عصبانیت ماهور

 !دقیقا تنها کاریه که فعال میتونه ارومم کنه

 ....صبح زودتر از همیشه اماده میشم و پایین می کنم

 میبینم که بابا رو راهی میکرد ، امان رعنا رو دم درم

 جور بودن ، عشقشونهمینلبخندی می زنم .... همیشه 

 .... هیچوقت کهنه نمیشه

بعد رفتن بابا سمت آشپزخانه میادکه من و میبینه و لبخندی 

 ....بهم م زنه
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 ن؟میبریکجا تشریف  ی! به سالمترصبح بخی-

 .... میکشمسر  تقال روپشت میز میشینم و لیوان اب پر

 !کارخونه رممی -

 ...متعجب برمیگرده

 ولی مگه ماهور مخالف نبود؟-

چرا مخالف که بود ولی من دلم طاقت نمیاره ، حتما باید یه -

 ....کاری کنم وگرنه دق میکنم

 ...نگران میشه

 !شانا قول بده کاری نکنی که خودت رو توی دردش بندازی-

 ...میخندم

میخواست من و بدی نمکی ببره چ شد یه  شما که همیشه-

 !دفعه

 ...یه پس کله ای م زنه

شانس اوردی ماهور شوهرته وگرنه داده بودمت یکی از -

اونقدر من و با  همون نمکی ها اونوقت قدر میدونست! بعدم

کارات حرص دادی که میخوام از پا اویزونت کنم ولی چه 

 !کنم که پاره تنمی و نمیشه

خونه خارج میشم . با نگاهی به اطرافم وقت بوسیدنش از  با

و ادرس کارخونه  نیست، سوار تاکش میشم کسی شدممطمئن 
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 .....رو میدم

*** 

پاشدی اومدی! مگه نمیگم موقعیت خطرناکیه سر  چرا خود-

 !بیاد سرت و ممکنه یه بالیی

 ...باز شروع شد.... سعی میکنم از در مالیمت وارد بشم

ماهور جان حق داری ولی من نمیتونستم توی خونه بشینم و -

 که قراره بیفته، باشم اتفاقیفکرم پیش تو و 

ماجرا چیه! اصال فرهاد چه  نیست اصال هنوز معلوم ...

در خطر  قصدی داره؟ چرا فکر می کنی حتما جون من باید

واسه من بیفته! یه چیزی این وسط داره من و  اتفاقیباشه یا 

 !یکنه ولی نمیدونم چیه؟اذیت م

 ...مشکوک نگام میکنه

 مثال چ اذیتت میکنه؟-

تا میام حرف بزنم محتشم هم بعد از زدن تقه ای وارد میشه و 

 ...با دیدن من تعجب میکنه

البد باید به محتشمم توضیح میدادم بابت اومدنم ولی محلی 

 ...ماهور دادم ندادم و با یه سالم کوتاه نگاهم رو سمت

 اشت میگفت چ اذیتت میکنه؟خب د-

دوباره نگاهی بین هردومرد میکنم و میگم: من یه چیزی 
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 پیداکردم که میدونم فرهاد دنبال اونه! اینکه دنبال

منم راه افتاده و با تهدید میگه منو میخواد به احتمال زیاد 

 !ه ، نمیدونم ولی حدس می زنمهمیندنبال 

 محتشم زودتر به حرف میاد: اون چیه؟

چه سفیدی از کیفم بیرون میارم و در مقابل چشمان پار

و با  پرسشگرشون روی میز میزارم که ماهور جلو میاد

ی به چشم رنگ ییبرداشتن پارچه و بازکردنش خنجر طال

 ...میخوره

 ...هردومبهوت به خنجر بعد به من نگاه میکنن

 !این خنجر دست تو چیکار میکنه؟ اصال از کجا اوردیش؟-

به خودم مسلط بشم و ناراحتیم رو پنهون کنم ولی سعی میکنم 

همیشه همراه من می  اومدسرش  خاطرات ترنم و بالیی که

 ....مونه

دیشب یکم دلم هوای ترنم رو کرده بود که باعث شد برم -

خرت و پرتاب  صندوقچه قدیمی خاطراتمون که میون سراغ

 .... که توی صندوقچه بود ، نظرم به این جلب شد

 !این دست ترنم چیکار میکرد؟ اونوقت-

از خونه فرهاد برداشته بود ! ماهور من نمیدونم این عتیقه -

 فرهاد دنبال منه ! ولی این حدس می زنم که اگهبیاصله یا تقل
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واسه خاطر این خنجره ! نه اون عشق و عاشق مسخره ای 

حسی میفهمه که فرهاد بهش  که راه انداخته....ترنم وقت

کرده این و از توی خونش برمیداره، اگرم  نامردینداره و 

الش بوده ... ازش نگرفته چون پلیس دنبسراغی اون سالها 

 ومطمئنم دنبال این خنجره ولی نمیخواد با االنم پلیس دنبالشه

 !اسم بردن از این همه توجه ها رو جلب کنه

محتشم متفکر میگه: من پیگیر میشم ولی نگهداری از این 

 ...باشه چون ممکنه پای خیلیا وسطخنجر کار مشکلیه 

خوندم قدمت این خنجر برمیگرده به دوره  ترنتتوی این-

 !اشکانیان اما ،اگر دقیقا خودش باشه

و کالفه دم عمیق میکشه و  نیشماهور برمیگرده پشت م

 .... دست توی موهاش میکشه

واقعا دیگه از اینجا به بعدش و نمیدونستم چ میشه ولی این و 

 م که با وجود اون خنجربودمطمئن 

 ....اتفاقات بدی در حال رخ دادن هست

 !سیمرتیکه عوضی که بود و نبودش فقط زجره و بدشان-

محتشم جلوی میز روبه روی ماهور می ایسته و میگه: 

نادیده گرفتن  نگهداری از این خنجر همون قدر خطرناکه که

 اث فرهنکیراز اون هم خطرناک تر! هرچ باشه جزو می
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نه اینکه بزاریم دست  وره و باید برای همین مردم بمونهشک

 ...بیگانه بیفته

 .....کنار محتشم می کنم

 !حال چیکار میخواین بکنین؟-

 ...محتشم برمیگرده سمتم

 ...باید پلیس رو در جریان بزاریم-

اونوقت فکر نمی کنین با اومدن پلیس اینجا قضیه لو بره! -

خودش داشته  نجا هم ادمایفرهاد اونقدرکاربلد هست که ای

به کارخونه شده و  تا االن هم متوجه اومدن منحتی  باشه!

 !نهصددرصد در کمی

 ....ماهور عصبانی میشه

ی روانوقت میگم ، نیا بیرون و یه مدت تو خونه باش تا این -

ه کله شق که ب دستگیر بشه تو کارخودت و می کنی و اونقدر

این موقعیت که هست میگی حرف هیچ کس اهمیت نمیدی و ن

نه  تیباشه که فقط فکر خود ممکنه اینقدر خطرناک

 !پدرومادرت !نه من

مستقیمی که واسم نگران بود دلم ر میون ناراحتیم از اشاره غی

نگاهش میکنم که  یز از پروانه های ریز میشن .... خیرهبرل

 ....با جدیت تمام نگام میکنه
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واقعا حق داره که ناراحت باشه ولی نمیتونم ساکت باشم یا 

 ....کردصبربهم برسه اما باید خبری منتظرکه 

 ... تکون میدهسری  محتشم میخنده و

 !اینجا به بعدش دیگه مردونه است به شما مربوط نمیشه-

هاج و واج نگاه محتشم میکنم که خیلی جدی عنوان میکنه 

 نمیره و اخم میکنمچیزی تو کتم همچین ولی 

که بحث مردونتون و خراب کردم ولی خودم میدونم  ببخشید-

به زحمت دادن شما ضی ابا این خنجر چیکارکنم ، اصال هم ر

 ...نیستم

میخوام خنجر و بردارم که دست ماهور روی پارچه میشینه و 

لجبازیه نه اینکه اینقدر  با نگاه جدی میگه: شانا االن نه وقت

بدیم تا یه نفر مطلع بشه! مخصوصا  کسی این موضوع رو

 !پر از جاسوسه اینجاکه به قول خودت

محتشم هم خودش و نخود اش میکنه و حرفای ماهور و تایید 

 ...میکنه

من کاری نمیخوام انجام بدم فقط میخوام در جریان باشم -

 !همین

ماهور نوچ میکنه و میگه: من خودم قول میدم در جریان 

 !بزارمت قبول؟لحظه به لحظه اش 
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قبوله و بعد می کنم روی صندلی  معنیی تکون میدم و به سر

 .....میشینم

یادو خاطرات ترنم توی سر رژه میرن و من با تموم ب 

نمیتونستم  و خودم رو به کوچه علی چپ زدنیی اعتنا

فراموش کنم نه شادیهامون و نه غصه هامون رو! ترنم از 

هنگامش بدجور از پا  دزو همه دنیا بهم نزدیکی بود، مرگ

میکنم و ازدواج زندگی درم اورد.... اصال من چطور دارم 

 ....کنارم نبود که ترنم تیکردم درصور

 ...قطره اشکی از چشام میچکد

احساساتم سخت میشه... نمیدونم ماهور و محتشم شچ  کنترل

خداحافظی محتشم و  بحث میکنن و نظر میدن ولی با رفتن

 ....میفهمم که به نتیجه رسیدنکوتاهش با من 

میارم که با دیدن اشکم  باال سر صدای قدماش رو که میشنوم

 ..اخمهاش بهم گره میخورن

کنم و  کنترلروی دو پا جلوم میشینه که نمیتونم خودم رو

 ....بغضم میشکنه

 !چ شده؟-

 ....درحالی که گریه میکردم ، خاطراتمم بازگو میکردم

مطلق و نخوای ازش حسی تو یه ب ماهور تا حال شده بری -
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ترنمم بدترین  بیرون بیای! من بودم ، تجربه کردم! مرگ

ضربه ای بودکه خوردم... دیوونه چطور دلش اومد خودش و 

جا باهم بودیم ،مهسا بعد بهمون  بکشه! میدونی همیشه و همه

اضافه شد ، دیوونه ها هردوتاشون از من تقلید میکردن ... 

نمیکنم یعنی نه عاشق میشم نه ازدواج  ازدواج من میگفتم

 حالیت میکنم ، ترنم بهم میخندید مسخره میکرد و میگفت

باد داره ، امان از روزی که دلت بره دیگه  سرت نیست و

ترنمم  !یبکشنفس  کنین چه برسهزندگی نمیتونی بدون اون 

عاشق شده بود ، درک میکرد ولی من اون موقع درکش 

 !میگفته همم چنمیکردم ولی االن میف

من و عاشق تو کرد حواسش بود یه  چرا موقعی که خدا

خوبش و به من بده ولی واسه ترنم یکی از بدترین هاش رو 

 !روکرد

من شاهد بودم، محبت های من و  کشید ترنم خیلی سخت

به اون روزا  ش نکرد .... ماهور هرلحظه کهجبرانخانوادم 

ه یدن بمیخواد واسه نرسفکر میکنم دلم اتیش میگیره ، دلم 

 !مرارزوهاش ، بمی

شانا ، تو پاداش روزهای منی میگه: گریه نکن ! تو مال 

مربوط به گذشته تو و خانواده اته پس اینقدر  سختمی ... ترنم
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 سخت نگیر تا روح ترنم تو ارامش باشه .... من نمیزارم

فرهاد بازم قصر در بره ... خودت نمیدونی چه کمک بزرگ 

 !ردیبهمون ک

 ....مات نگاهش میکنم

 !چ؟-

اگه همونطورکه گفت خنجر مال فرهاد باشه ما  نیمیدو-

بکشیم  میتونیم با استفاده از اون فرهاد رو از لونه اش

 ....بیرون

 !هنناباور نگاهش میکنم ... یعنی ممک

محتشم قراره با دوستش که پلیسه صحبت کنه ولی از این به -

 ! باشیم اید مواظببعد جون تو بیشتر تو خطره ب

 ....ولی من-

میدونم سخته ولی به خاطر ترنمم که شده باید تحمل کنین تا -

 .....یمرتقاص خونش رو بگی

واسه  حرفیو به خاطر ترنم جوری اچمزم کرد که دیگه 

 ....نگذاشت قیگفتن با

 ....ماهور

د رو که باز میکنم تمام عضالت بدنم منقبض میشه ، سراب 

 ....بیرون میدم سینه ام رو به سخت نفس حبس شده تو
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انگارکه روز خوش داشتن برام یه ارزو شده بود... از 

 هرطرف بالیی نازل میشد و جالب اینکه کاری هم از

 ...دستت برنمیاد تا انجام بدی

اشکهای شانا بدجور با روح و روانم بازی میکردن ، 

 نمیتونستم توی اون حال و روز ببینمش درحالیکه که

 ...در مظلوم بودنش واسم سخت بوداونق

حوله دورکمرم از حمام بیرون سنی دوش اب رو میبندم و با ب

 ... میام

با نگاه کردن به ساعت اخمام توی هم میرن ، به کل قرار رو 

 ...فراموش کرده بودم

زنم  که میپرتی ترین زمان اماده میشم وبا تیپ استوی سریع 

 ...میکنه جب نگاهماز اتاقم خارج میشم که مهسا با تع

 !داداش کجا با این عجله؟-

ممکنه شب دیر بیام ، تموم درا رو قفل کنین من خودم کلید -

 !دارم

بزنه و چون عجله داشتم تا به  حرفیو دیگه نایستادم تا مهسا 

 ...خونه محتشم برسم

 ... زنگ می زنمفرهانی توی راه به 

 !جونم داداش-
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 با مهتابین؟-

 افتاده؟ اتفاقیاره!-

نه فقط مهتاب رو بردی خونه ، پیش دخترا باش تا برگردم -

واست توضیح  ... توی روی خودت نیار بعدا تنها که شدیم

 ...میدم

 ...باشه داداش فعال-

 !فعال-

**** 

 مه چیز در امنیت کامل باشه و طبقمحتشم میخواست ه

داده بود حرفها  حرفهای دوستش که پلیس هم بود پیشنهاد

 ...محرمانه بمونن

 .در نیمه باز رو کامل باز میکنم و داخل میشم

محتشم و دوستش رسولی رو میبینم ، سالم محکمی میکنم که 

مبل تک نفره  بلند میشن ... با هردودست میدم و روی

 ... میشینم

 ...کنه ، مانع میشم یییراذمحتشم میخواد بلند بشه که پ

بت کنیم ، وقت واسه نیومدیم که مهمونی ، بهتره اول صح-

 ...زیاده پذیرایی

 !هرجور راحت-
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 ....خیره میشم به صحبتهای رسولی و محتشم

گیر اوردیم ولی کامل نیستن، اونقدر تو کارش  یینخاسریه -

 !حرفیه ایه که میدونه باید چیکارکنه

 !ینجاش و حدس بزنتن حت نتونست-

شه که ب اینجور ادمها جای ثابت یا تلفن و خط ثابت هم ندارن-

 ...بی خبرننوچه هاشم از جاش حتی  پیگیر شد...

پیدا میشه، طعمه رو باید توی دام انداخت ! اون موقع است 

 ...که دیگه راه فراری نداره

 !امیدوارم خوب پیش بره-

خودمم حتی  که حرف زدمطمئن رسولی میخنده و اونقدر 

 ...امیدوار شدم

حرکت از طرف اشاره یا  در ضمن توی کارخونه به هر-

 من و در سهامداران مشکوک شدینحتی  کارگر یا مسئولی یا

جریان بزارین البته خودمم یه چندتا بچه ها رو به عنوان 

 زیر نظر خودمون کارگر میفرستم بین کارگران تا مستقیم

 !باشن

این راه حل منطق تر بود و تسلط بیشتری رو میتونه داشته 

 !باشه

ن میارم و سمت رسولی خنجر رو از توی کیف بیرو
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 م... پارچه رو باز میکنه و با دیدن خنجر اونمرمیگی

 ...دچار شوک میشه

این و از کجا اوردین؟ می دونین یه جماعت دنبال این -

 !هستن

محتشم نگاهی به ماهور میکنه و زودتر میگه: برات که 

همسر ماهورجان  تعریف کردم این خنجر پیش خانوم محمدی

 ....بوده

به تایید تکون میده و رو بهم میگه: من میتونم سری  رسولی

 !تحقیقات الزمه یسربا خانوم شما حرف بزنم البته واسه یه 

البته ولی نمیخوام به هیچ وجه درگیر این دزد و پلیس بازی -

خانومم در امنیت  میخوام که کمک کنین تا جونحتی  ها بشه

وجود سابقه  کامل باشه... اون مرد به شدت خطرناکه البته با

... درسته که  هستینخودتون درجریان  و متواری بودنش که

از جان تر وره ولی مهمشک یگاث فرهنراین خنجر جزو می

 ....نیست خانواده ام

لی میدم و ینمطوره من درکتون میکنم و بهتون تضهمینحتما -

شد باید من و خبری هر شما هم باید با پلیس همکاری کنین و

ی ر... خودم شخصا این پرونده رو پیگی در جریان بزارین

تا به وسیله  مونهپیش خودمون می  میکنم.... این خنجر هم



 

 

                                              940 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

.. کنیم.. ییاین بتونیم افرادی که دنبال این خنجرن شناسا

 !یهرنظی یطعمه ب

 کمی دیگر در مورد روند پرونده و محتشم و رسولی

 ... که باید انجام بدن ،صحبت میکننهایی کار

حوالی پدری میچرخه که امروز به تهران رسیده فکرم جایی 

دلم میخواست در  بود و در آپارتمانش ساکن شده بود... چقدر

این شرایط پشتم به پدری گرم باشه و از حمایت کردنش 

متاسفانه برای من واژه ای به نام پدر  یز از شوق بشم ولیبرل

 !و مادر تعریف نشده

ده بود زن ت و فشپرسنشه تیپ ا ییرسولی برای اینکه شناسا

 روی یسشدن کاله گ بلندن یکه به اندام و قد بلندش میومد و ح

فیکس میکنه که محتشم باشوخی میگه: پلیس مملکت و سرش 

 !خانوم خالیه این تیپ!جای حاج

رسولی هم میخنده و میگه: ای گفت چند روزه پیله کرده که تا 

 !ی نمیزارم از این خونه بری بیرونرزن نگی

مادر من کار دارم ، ماموریت باید برم ولی میگی حال بهش 

 ... اون حرف خودش و م زنه و مرغش یه پا داره

 هم پسند کردی؟ سیک-

نکنه داداش  نصیبرسولی رو میکنه سمت من و میگه: خدا 
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 !دخترکه نیستن پلنگن ،پلنگ

 !پس به همین زودی ناامید شدی-

 ..... منم ناامید بشم حاج خانوم امیدواره-

خداحافطی دوباره برمیگرده و رو بهم میگه: تلفن تن ح

 همسرتون الزم ولیبدونین همسرتون شنود میشه ، گفتم که 

 !بدونن نیست

دازم و برخالف گفته رسولی باید حتما بهش ینم باالرویی اب

 بگم تا زنگ نزنه بهم با پرت و بالها گفتنش آبروی خودش و

 !من و باهم ببره

 !بعد از اومدنم بیای دیدنمتوقع داشتم -

 ...پوزخندی به این خوش باوریش می زنم

که منم درک ن یمیخوام بدونم دقیقا از چه توقعی حرف میزن-

 ...شما می اومدم کنم باید واسه اومدن شما حتما به دیدن

 ...اخم میکنه

 !من پدرتم-

 ...دوباره پوزخندی می زنم

 !سیملمور چه واژه غی-

تش رو از تو چشماش بخونم چیزیعصبامیتونم رگه های 

سالها نادیده  ....توقعی چه چیزی رو ازم داشت ! محبت که
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گرفت و درحق من و دختراش ب توجهی خرج کرد که حال 

 ....باشه توقع توجه و محبت داشته

از ادمها اونقدر که فکر میکنن ، میفهمن در واقع بعضی چرا 

 !اصال نمیفهمن

ن افرادی بود که ادعای زیادی در پدر من دقیقا یکی از همو

 !کامال تهی از ان هست فهمیده بودن داره ولی

و در نزلت و تو هم پسرمی! من این مقام و م من پدرتم-

هست  اختیارت گذاشتم! من بودم که تو رو به اینجایی که

 !رسوندم! من بزرگت کردم

 ...ناباور نگاهش میکنم

 من اگه پدر ومادر! یزاون من و بزرگ کرده بود! چه غم انگ

 !کمبود سر بودکه اینقدر پر نبودم از حسرت و باال

 صدامم دست خودمحتی  به اوج عصبانیت که میسم دیگه

 ....نیست

ت دادی؟ نزله اینجا رسوندی؟ تو بهم مقام و متو من و ب-

جلوی روی خودم  بزن که حقیقت داشته باشه حداقل حرفی

هم نکن! تو به من و دخترات جز عقده و حسرت سر دروغ 

زنی! پولت و به رخ  یو م کوفتشرشچ دادی که داری 

نذار.... خودت خوب میدونی شرکتم و  پس منت... شی میک
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کردم ، همه تالشش مال خودم بود نه  سیاست با پول خودم

 خودت نه پولهات! کارخونه رو زمانی به من دادی که علنا

پاش کردم از خودم سرورشکسته شده بود من با خون دل 

ر بزرگتریه  مایه گذاشتم ... واسه دخترت خواستگار اومد

واستگاری،باید نداشت خودم شدم کس و کارش ، خودم رفتم خ

مادری نبود که همراهیم کنه  نداختم، پدر وبه غریبه ها رو می

 اد! من و دخترات یتهرانی ! ادعای چ رو می کنی جناب 

 گرفتیم که فقط

 !همدیگرو داریم بدون پدر ،بدون مادر

با اخم نگاهم میکرد و بدون هیچ عکس العملی پا روی پا 

 ... انداخت

میدونستم حقیقت حرفهام مثل سیلی بود که توی گوشش 

توی دنیای پر  خورده ولی ادمی نبود که درک کنه و همچنان

 .تزویر خودش غوطه ور بود

 میکنن؟دخترا چیکار -

 !؟پرسیچرا یه زنگ نم زنی از خودشون حالشون روب-

 سرشونزنگ زدم ولی جواب ندادن! نمیدونم چ توی گو-

 !خوندی ولی این رسمش نیست

بحث با این مرد ب فایده بود! خودپسندی اش حد و مرز 
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 بچهحتی  نمیدونست رو هم قابل کسی نداشت ، بدتر از همه

 !هاش

 ... بلند میشم

زدم نه کاری کردم اونا خودشون  حرفیمن نه  ینجناب تهرا-

تن که خودشون هسغ بال چشم و گوش دارن و اونقدر عاقل و

 !ند! روز خوشرم بگیبرای خودشون تصمی

من سکوت میکنه و سعی  ییبزنه که با ب اعتنا حرفیمیخواد 

 !میکنه همچنان نقابش رو حفظ کنه

زیاد رو به رو با ارایش نی بعدم از کافه زدم بیرون که با ز

عا چندشم شد ، خواستم زد که واق شدم... با دیدنم لبخندی

 ... با اخم نگاهش کردمیرم که نذاشت فاصله بگ

ان زده به کناری هولش دادم یصکه چشمکی حواله ام کرد ، ع

قع نداشت که اینطوری برخورد کرد شاید تو که متعجب نگام

 !کنم 

م رو جا گذاشتم پس با کنار ماشینم که اومدم ، فهمیدم سوییچ

رفتم و با دیدن ان  اکراه داخل کافه برگشتم و به سمت میز

 ....زن در کنار پدرم احساس خیلی بدی بهم منتقل شد

زن  غیسوییچ رو چنگ زدم که باصدای تو دما حرفیبدون 

 ...برگشتم
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 شما باهم نسبت دارین؟-

 !پدرم زودتر از من گفت: اره ، پسرمه

پدر باشه که نیست ولی این اصال به شما البته اگه اون -

 !ربطی نداره پس حدت رو بدون

 و عصبانیش ازسرخ  زن با چشمای گرد شده و صورت

ی در رتغیی جواب که بهش دادم ، نگاهم کرد ولی بدون هیچ

 .....صورتم اینبار از کافه بیرون رفتم

******* 

انا نتونستم به شحتی  ی داشتم کهراین یک هفته اونقدر درگی

 ...بزنمسری  یه

از فرهاد بود نه خبری پرونده در حال جریان بود و هنوز نه 

 !کجاست؟ مکه بشه بفهمی کیمدر

 !بود که داشتم ، میگذروندمهایی دقیقا این روزها بدترین روز

شانا جواب تلفن هام و نمیده و دقیقا وقت که آنالین هم هست 

 ....میشه نگاه کردن افالینحتی  پیام میدم بدون

 ملکسیون کارام حساب میشه و تصمین هم به ککشید منت

اد البته این پیشنه از دلش دربیارم و ییمیگیم با خریدن کادو

از طرف خاله رعنا داده میشه که با تموم حامی بودنش برای 

حد لجبازه که سعی با پیشنهاد  من ، میدونه دخترش تا چه
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 !دادن یک شاخه گل بهم کمک کنه

 ..وقت شب مزاحم شدم ببخشید این-

 ...خاله رعنا میخنده که گونه های تپلش قرمز میشن

مزاحم چیه پسرم ! مثل پسر نداشتم دوستت دارم ، خیلی هم -

 ! خوش اومدی

بعدم با نگاهی به صورتم با نگرانی میگه: چیکارکردی مادر 

به خودت فشار  غر شدی؟ اخه این کار چیه که اینقدراینقدر ال

 !فکر خودت و سالمتیت باش میاری، یکم به

خوشحال میشم از این همه توجهش و ناراحت میشم از اینکه 

واسش مهم نبوده جز  مادر دارم ولی به فکرم نبوده و سالمتیم

 !خودش نیخوشگذرو

 شانا کجاست؟-

واسه دلت که گیر  رمکارت در اومده ماهورجان... ای بمی-

ا یشش ، علیرضپ دختر لجباز من افتادی... تو اتاقشه تا بری

هم اومده شام منم اماده شده ... پاشو برو این دختره ورپریده 

 !نداره چند روزه خواب و خوراک

حال دقیقا متوجه حرص خوردنهای شانا میشم وقت خاله رعنا 

دوست بودن رو  از من طرفداری میکنه و بهش لقب پسر

 !میده
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 دلم براش تنگ شده بود و قلبم توی سینم بیقراری میکرد

 ...برای دیدنش

میخوام در بزنم و وارد اتاق بشم ولی با فکری که به ذهنم 

میکنم و وارد  می رسه خبیث میخندم و در رو یه ضرب باز

 ....میشم

 ....با دیدن دختر پیش روم اب دهنم رو قورت میدم

 ... کنم ولی خودم غافلگیر شدمر اومدم غافلگی

خیلی زود به  شانا به طرفم میچرخه با دیدن من جاخورده

 ....میاد  خودش

 ...اما من مسخ و مدهوش اون شدم

 !تو اینجا چیکار می کنی؟-

نگاهم روی صورت عصبانیش میشینه و لبخندی روی لبم 

 ....شکل میگیره

 !ببخشید چیز خنده داری گفتم-

 ...دوباره میخندم

 ... کمر میگه: چشمات و درویش کن و برو بیرون دست به

و  مونهم که مات می رسمتش میگیدسته رز قرمز رو 

 ...میزنن قیچشمانش بر

اما دوباره گره ای به ابروهاش میده و عقب گرد میکنه و 
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 !عوض کنم خیلی ریلکس میگه: برو بیرون ، میخوام لباس

درسته مقصرم ولی این ب اعتناب و این طرز حرف زدنش 

 ...بدجور داشت اذیتم میکرد

شوهرتم! پس میتونی همین جا جدی و محکم جواب میدم: من 

 !جلوی من لباست و عوض کنین

 نیچنان با خشمی برمیگرده طرفم که چشمای سیاهشم بارو

 :میشن، باصدای پربغضش محکم میگه

 !! ؟نیمتو شوهر 

انگشتش اشاره اش و به سینش م زنه: من زنتم! من زنت 

 ندیدم! اونقدر شوهرم وحتی  هستم یانه! چند روزه زنتم که

شلوغه که یه احوالی از زنش نگرفته! همه زن و سرش 

 !هستیم؟ طورین یا فقط ماهمینشوهرای دنیا 

 !کالفه دست توی موهام میکشم... حرف حق جواب نداشت

عوض اینکه مثل همه دیگه که میرن عشق و حال ، شوهر -

به طوری که اون شده  من خودش درگیر یه عوضی کرده

ه! حاضرم بپرسی از زنش همه زندگیش بدون اینکه یه احوال

که زنگ رسولی و محتشم زدی تا امار  قسم بخورم اونقدری

 !یدیپرسی ، حال من و نراون فرهاد کثافت و بگی

 !قدمی جلو برمیدارم : اره حق باتوئه! من مقصرم
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 .... دستش رو به معنای ایستادن جلو میاره

جلو نیا! ماهور من دنبال مقصر نیستم من ارامش میخوام! -

مثل مردنه!  ین رفتارت واسم سخته، نادیده گرفتنم براما

ودت نمیخوام مثل زنهای غرغرو باشم ولی توب که اونقدر خ

، تو من و  بشی دورو درگیر فرهاد کردی باعث شده ت

 !کوچیک کردی

من که بهت زنگ زدم ، تو جواب ندادی! فکرکردی من -

، یه پام کارخونه میکردم.... یه پامزندگی خوش و خرم داشتم 

خاروندنم سر ر پرونده هم بودم ...به خدا وقت شرکت، درگی

 ....نداشتم

ر که بیشتبغضی اینبار قطره اشکی از چشمش میچکه و با 

حتی  بودی کهرر گفت: یعنی اون همه درگی مشهود شده بود

وقت نداشت یک ساعت برای من بزاری؟! حرف من چیز 

اون خنجر و  نیست ، من اگه دیگه ایه که فهمیدنش سخت

بهتون دادم ،فکر کردم میتونم کمکی بهتون کنم وگرنه اسمش 

ه ی اون وظیفه پلیسری و دستگیراوردم بعدم پیگی رو هم نمی

 سیمیشنا نه تو! چیزی که من میخوام ارامشه! خودت من و

 !نه دنبال پولم نه تجمالت

چرا از نی اشکش رو پاک میکنه و دوباره ادامه میده:می دو
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توجهی و ندیدن ها ی به خاطر همین ب ترسیدمعاشق شدن می 

، بهت گفته بودم چقدر برام زجر اوره ولی مثل اینکه یادت 

 !رفته

نمیدونستم این همه درد توی قلب کوچکش جمع شده بود و 

 ....داشت اینطوری خودش و خالی میکرد

نمیدونستم با این کارام اینقدر ازش دور شدم و باعث رنجش 

 ...هم شدم خاطرش

 !متاسفم! فکر نمیکردم تا این حد ناراحت شده باشی-

مشکل کجاست؟ مشکل جایی هست که تو فکر  نیدومی-

و  نیقانو میکردی با وارد کردن اسمم داخل شناسنامت و

رسمی شدن این عقد ، خیالت راحت بود که من و برای 

خواستم و بودنت، نه اون  همیشه داری! ماهور من خودت رو

 !توی شناسنامه و نبودنتاسم 

خودمم مات حرفش میشم حتی  ضربه رو جوری م زنه که

 میگفت ، که شانا درست تیبهش فکر نکرده بودم در صور

کنم در تر من فقط میخواستم با عقدمون رابطه رو محکم

 !میکردم ترمحکم که باید عشقم رو توی دلش تیصور

مدیون اشکاش شدت میگین و غریبانه گریه میکنه و چقدر 

 ....خاله رعنا و درکش بودم
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تو درست میکی! من کوتاهی کردم و نادیده گرفتمت ولی -

این  ریختن خدا میدونه جقدر دوست دارم و عاشقتم که با

 !یراشکها داری جونم میگی

صدای گریه اش قطع میشه ، برق چشمانش دلم رو به درد 

ن! نبرق میز گفتن یه دوستت دارم ساده اینطور میاره که با

 ....مات نگام میکنه ولی یکدفعه هق هق گریش بیشتر میشه

 من یهیچ که زمزمه وار میگم: این یک هفته رو شانا تو

 !به خودمم ظلم کردم!حتی 

**** 

از اون قهر یک هفته ای چند روز میگذره و دیگه اون 

 ... خوردگ رو ندارمسراحساس پوچ و 

ل ی روی لبم شکم و لبخندمیندازدست به گردنبند توی گردنم 

بود ... داشتتنی  میگیره... چقدر این هدیه اش برام دوست

زنجی ظریف و طال سفید با قلب کوچک برجسته که پراز 

میدرخشیدن... وقت گردن بند و  بود که مثل نگینهایی تراشه 

 !به گردنم انداخت انگار من ملکه اش بودم و او پادشاهم

تمام دلتنکی و عذاب های یک هفته ای که در اون جان داده 

 ...شد خوب تبدیلحسی بودم با این توجهش به 

من نه بنده پول بودم و نه تجمالت ولی هرادمی با دیدن هدیه 
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 ...مستثنا نیستم خوشحال میشه که منم از این قاعده

من فقط ماهور و میخواستم با توجهی که فقط مخصوص 

اونقدر غرق کار کنه  س ... نه اینکه خودش روخودم باشه وب

 ....که من از یادش برم

ادم وقت عاشق میشه دوست داره هرکاری بکنه تا عشقش رو 

 برای خودش داشته باشه...اصال حال

دلش با اون خوبه ! دل دادن و دل گرفتن چیزیه که مثل یک 

توجهاتش باعث میشه  اه نیبای قوی بهم دیگه جذبت میکنه و

حضور خدا هم بهت نزدیکی حتی  ی اوج بگیی که انگارجور

و دیگرون رو شادکنین ..... نه باشی شاد  بشه! دوست داری

 اتفاق ناخوداگاهت خودت باشه ،نه! این حس به طور اینکه دس

 !افته و میخوای همه رو توی شادیت سهیم کنین می

امنیت میخواست من و به یک ناهار  رماهور با تمام تدابی

بهش داشتم  کهحسی رومانتیک دعوت کنه و چقدر عشق و 

چند برابر شده و خوشحالی زیر پوستم رفته بود که میخواستم 

می چشام ب به درونم  بزارم ولی از برقسرش  بهسر 

 ....برد

توجهات ریز و درشتش مغرورم کرده بود نه اینکه خودم رو 

اسم که و دوست داشتم به خاطر هرکاریم اما ربراش بگی
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 ...کنم جبران میکنه 

د خریده بودم قص ینترنتیکه ا یروز ولنتاین بود و با ساعت

 ....کنم ماهور داشتم اون و به عنوان کادوی روز عشق تقدیم

ار رت سفید و روشی گلدشی باشلوار و تی مانتو جلو باز گلبه

 ...ی داشتری ب نظیرنگبزرگ که حالت اب

 ...کفش و کیف دست سفید ازم یه عروسک ناز ساخته بود

ماهور با دیدنم ماتش برده بود و با چشماش اونقدر گرم و 

 حیاط خونه و نگام میکرد که داشتم اب میشدم ... توی یناتش

 نگاههای گرمش داشتم ذوب میشدم 

! با خرس  یزبود و خاطره انگ رشب قشنکی بود نه ب نظی

 خودم ، چنان خودمم بلندتر بود پنج برابراز حتی  بزرگ که

 !همیرفتبه خنده  یو که کافه چ باال با ذوق می ریم

از میون گلهای رز پر پر شده و شمعهای کوچک روی زمین 

ی یست ولننی برسیم... باورکرد باال طبقه ردم میکنه تا به

کوچکی بود که پر شده بود  ن تقریباواقعا وجود داشت ... سال

و بادکنک های قرمز مشکی و سرخ  پرپر شدهگلهای  از

پریده  مسرچیدمان شیک و شاعرانه ای که داشت هوش از 

 ...بود

 ... م و سمت ماهور میچرخمردست به دهن میگی
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 !روزت مبارک عشق من-

 ....اشکهام دست خودم نبودن،

ستیدم! این مرد میتونست من و به اوج پرمن این مرد و می

کشیدن هم امکان  بدون ماهور نفسبرسونه جوری که اصال 

 !نداشت

که به عنوان کادوی عشق داد رو باورم نمیشد  فیدستبند ظری

گرفت علنا دیگه  ولی وقت جعبه بزرگ قرمز رنگ رو سمتم

 !هیچ صدایی ازم بلند نشد،اخه خر ذوق شدن که گفتن نداره

ه ،عروسک، راز هرچیزی که فکرش و بکنین بود گی

دیگری  .....و خیلی چیزهایشی ارای مجسمه، شکالت ولوازم

 ......که زیادی فانتزی و دخترونه بود

ساعت رو که بهش دادم نور خوشگلی توی چشماش 

 ....تابیدن

رین اتفاق زندگیمی شانا! همیشه باش تین و باارزشمترتو مه-

 ....بشم یز از عشق و خواستنبرو بزار من از وجودت ل

بود که تا ابد توی قلبم  چیزیشب خوب و خاطره انگ 

 ....حفظش میکردم

انداز ن یاهنگ عالیجناب عشق هم که توی اتاقک ماشین طن

شعف و خوشحالی  شده بود دوباره حال و احساس من رو به
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بود ، دستمم تو دست یار، مگه دیگه چ میخواستم از خدا که 

 ....داشته باشیم همیشه از این شبا

که به در ماشین تکیه زده دستم تو دستش بود و من درحالی

براندازش میکردم  بودم خیره شده بودم به ماهور و همونطور

عف م و به ضمیرفتو توی دلم کلی قربون صدقه قد و هیکلش 

 افتاده بودم... 

اونقدر توی خودم و خودش غرق بودم که با توقف یکدفعه ای 

پرتاب میشم توی دنیای  ماشین و بدتراز اون پیاده شدن ماهور

 !اقعیو

 !اصال درک محیط اطرافم برام میسر نبود

ناخوداگاه از ماشین پیاده میشم و با دیدن ماهور که یقه شهراد 

زد ،دست جلوی  و چسبیده بود و با مشت که توی صورتش

 ....مکشید بلندین یدهانم گرفتم و ه

 !می کنی ؟ یتو رفیقم بودی! نارفیق-

ماهور سمت مهسا به سمت پیاده رو پاتند میکنم که همزمان 

م زنه پاهام به زمین  ه ای که توی گوششکشید برمیگرده و با

 ....میچسبند

 هم وسر به مهسا گفته بودم مواظب باشه ولی دیدارهای پشت 

 که داشتن واقعا طوری نبودهایی دلتنکی 
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 ...که بتونن دوری هم رو تحمل کنن

 ... ماهور بدجور عصبانی بود

 ه ماشین داده بود کم مونده بودب با سرعت دیوانه واری که

م اصال چ میتونست رو هم نداشتم حرفیسکته بزنم ولی جرات 

 !میرفتبه این کوه اتشفشان بگم! مگه حرف توی گوشش 

بیچاره شهراد! دلم لحظه ای به حالش سوخت و فقط در 

 !"دوستش دارم  جواب خشم ماهورگفت"

بهت  عجیبییعنی عشقه که هم دیوونت میکنه هم جسارت 

 !میده

بلند نشد فقط مهتاب هاج و واج وایساده بود  کسی صدایی از

 !و نظاره گر خشم و خروش برادرش بود

یه مرد غریبه پیش است کم گذاشتم که امروز باید چ و-

واسه خاطر  از اینه که هرکاری کردمر ببینمت؟! مگه غی

راحت و اسایش شما دوتا بود.... مهسا امروز جوری 

زیر سواال بردی! از  تممرغرورمم شکست ، غیشکوندیم که 

 !چشم افتادی

خود ماهورم بعد از اینکه  اندست جلوی دهانم میگیم و مطمئ

و ب شک ناراحت  اروم شد، میفهمه چقدر بد صحبت کرده

 ...میشد
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 ....داداش به خدا .... من....من-

حرف نزن ، هیچ نگو... تو با اون نره خر چیکار داشت -

 !هان؟

 ....داش...من..یعنی....مادا...-

 ....برو تو اتاقت-

 ....داداش-

اینبار داد م زنه: مرگ و داداش! داداش و زهرمار! مگه تو 

اسم من  به منم فکر می کنی؟ گمشو که دیگه برادری به

 !نداری

مهسا مثل ابر بهار گریه میکرد و ماهور هم دهنش و بازکرده 

رد.... انگار میک سید بار مهساربود و هرچ به ذهنش می

خودش رو یادش رفته... درسته از پایه غلطه ولی عشق این 

 ....داره چیزا رو

بود که هایی مهتاب مات ماهور بود و لب گزیدنش برای حرف

 ...اولین بار از دهنش میشنید

 ... مهسا طاقت نمیاره و راهی اتاقش میشه

 .... مهسا میره تا دلداریش بدهسر  مهتاب هم پشت

اهم یه نیم نگحتی  ن ایستادم که ماهوربالتکلیف وسط سالمنم 

 .... خرجم نمیکنه
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 .... ممیرفتسمت اتاقش که میره منم دنبالش راه 

بیا مثال روز عشق بود و قرار بود خاطره ساز بشه ولی 

تو ذهنم  جوری از دماغم درومد که قطعا خاطرش تا همیشه

ک نبود یعنی تا .... اما برخورد ماهور برام قابل در همونمی

بود شایدم چون نی تش واسم چیز دور از ذهراین حد غی

برادر نداشتم و بابا ازادم گذاشته این چیزا واسم جدیده ولی با 

نداشت اون حرفهای زشت و به مهسا  همه اینا ماهور حق

 ! وای خدا...نسبت بده انگار خودش رو یادش رفته بود 

پر دردش رو بهم  نگاه ناراحتم رو بهش میدوزم که نگاه

 ...میدوزه ، یه چیزی توی قلبم به درد میاد

دکمه های لباسش و باز میکنه و لباس رو از تنش بیرون 

 ... میکشه و پرت میکنه کف اتاق

 گفت: متاسفمنی زل زد توی چشمام و با لحن پشیمو

 ....اروم میشدمکی  معلوم نبود نمیخواستم اینطوری بشه ولی 

بهش ولی حرفم رو می زنم: میدونی از  با تردید خیره میشم

 خودت مراعات نمیکردیکه اون موقعی که  این تعجبم میاد

 !نثارت کنه نداشتم تا یه مشت جانانهشی چرا من دادا

 !جامیخوره

حقشه باید اول خودش رو یادش میومد بعد جوون مردم رو 
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 !نفله میکرد

 اخماش توی هم میره و جدی میگه: توکاری که بهت مربوط

 !نیست دخالت نکن

حرف حق رو ندارن اینجور  شنیدناینقدر بدم میاد وقت تحمل 

 ....پوش میزارنسربا خشونت 

 ...دست به کمر میشم

بهم مربوط نیست! باشه دخالتم نمیکنم ، پس خداحافظ من -

 ...دارم می کنم خونمون

 ...میشهمانع عقب گرد میکنم و میخوام سمت در برم که 

ظرفیتم پره تو دیگه پر ترش  فیاندازه کاشانا امروز به -

 !نکن

اصال فکر کردی اون حرفهای زشت چ بود که به خواهرت -

شکوندی! مگه  نسبت دادی! اصال دیدی چطوری قلبش و

خودت عاشق نیست ، مگه خودت این دوران رو نداشت ، 

 !همین خودت یادت نمیاد 

 ....انگشت اشاره اش رو سمتم میگیره

 ...طی نکن!من فرق دارمهمه چیز رو قا-

نیست .... وقت خودت حدو مرزی برای  فرقینه هیچ -

دیگران خرده  طرف مقابلت قائل نیست پس حق نداری به
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 !یربگی

که  زنه: حرف نزن شانا یبه یکباره قرمز میشه و داد م

 !داری اتیش بیار معرکه میشی

 من نه اتیش بیار معرکه ام نه میخوام از مهسا یا هرکس -

بود ولی کار  دیگه ای دفاع کنم... حق داری کارشون اشتباه

 ول باید توضیح میخواست بعد قضاوتتوهم اشتباه بود ا

 ...میکردی

 ....نکنه توقع داشت برم دستشم ماچ کنم-

وای ماهور! ب منطق نشو تو خودتم من وکه خواست این -

 !رروزها رو گذروندی پس به شهراد خرده نگی

اومده ، من در جریان دوست داشتنشون  شهراد با دلش جلو

ارادیه! غیر عشق واقعا  سر هستم ولی این نگاه کردنهای از

م میگیره... یادت ختیارعقلی نداره و دله که تصمی فرد ا

یه محدوده مشخص  ارتباطمونخواستم واسه  وقتحتی  نیست

 ....که حق با من بود تیکنیم چقدر بهت برخورد در صور

 !مثل ادم به خودم میگفت مهسا رو میخواد میتونست بیاد و-

 ...میکشم پوفی

شلوغه که من نمیبینمت چه برسه  سرت این روزها اونقدر-

 !به شهراد



 

 

                                              961 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

دست توی موهاش میکشه و کالفگیش معلومه ولی نمیخوام 

 داشتن که سکوتر بیشترکش بدم ، انگار حرفهام روش تاثی

 ...کرد

ه به چشم و ابرو فتمیلبخند می زنم و توی موقعیت االن یادم 

بابا اروم میشد و من حال میفهمم این  اومدنای مامان رعنا و

 ....سیاست مامان بوده تا شوهرش رو اروم کنه

رو توی دستاش میگیره... سرش  ماهور روی تخت میشینه و

میزارم و بعد  شال و مانتوم رو بیرون میارم و روی تخت

 لوی پاش میشینم و با لبخند زیبایی که رو لبام میزارم ج

ماهور مهسا و شهراد هم دیگه رو دوست دارن ... شهراد  -

کنه ولی چون امروز روز  فردا میخواست بیاد باهات صحبت

ولنتاین بود و بدبختا هم شانش نداشتن ، این شد که با بدترین 

شهراد ثانیه فهمیدی ولی به جان خودت که  وضع موجود تو

 ای خطا نرفته و تربیت تو اونقدر صحیح بوده که مهسا

 ....دست از پا خطا نکنه

میکشم و  باال ماهور فقط خیره نگاهم میکنه ... خودم رو

 !زشت زدی، دل مهسا شکست میگم: ولی حرفهای خیلی

تم خورد شد... من هیچوقت ردل منم شکست ، غرور و غی-

 ...نذاشتم کمبودی رو حس کنن
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ی دله دیگه ممکنه هرچیزی رقربونت برم چرا سخت میگی-

ی عوضادم  پیش بیاد باز خدا رو شکر که دلش واسه یه

 !نسریده

م رگیم بکنه و میگه: فعال نمیتونم تصمیدوباره خیره نگام می

بودن ، طاقت  ولی دل خودمم داره اتیش میگیره ، حرفهام بد

از مهتاب حتی  مهدیدن اشکهای مهسا رو ندارم شانا! ته تغاری

ارومم کن که دارم اتیش میگیم!  بیشتر دوسش دارم! فقط

 ...مرم بگیرومم کن تا بتونم درست تصمیا

ته دلم خالی میشه چرا نفهمیدم بیشتر از اینکه مهسا ناراحت 

خودت به نهایت  بشه بیشتر دردش واسه ماهوره! چون تا

 !اون حرفهارو نم زنی سیناراحت نر

 ...میخوام تکون بخورم که نمیشه چشم باز میکنم و

تش و مسئولیت ریاد دیشب که می افتم دلم واسه اون همه غی

 ....پذیریش غنج میره

 ...صدای خواب الودش که میگه: بخواب بچه که هالک خوابم

 !تو خوابت میاد به من چه مربوطه -

 ...بعد ناله گویان ادامه میدم

 ...یکی کار دارم و زارتو رو خدا ولم کن باید برم خونه ، ه-

م... راز شهراد بگیخبری م تا میرفتکار نداشتما ولی باید  حاال
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 !طفلک معلومه ب تاب مهساس

میخواست جوابم رو بده که گوشیش زنگ میخوره ... هولزده 

 !بلند میشه و جواب میده: بله؟

......- 

 ! حال چیزیم پیداکردین؟ینراست میگ-

........- 

 .... سونمرخودم رو میمن تا یک ساعت دیگه -

.........- 

 . ، میام نیستجی نه احتیا-

باتعجب نگاهش میکنم که با جدیت نگاهم میکنه و میگه: من 

 مهسا بمون ، بهت ... توهم جایی نرو و پیشینترباید برم کال

 ....احتیاج داره

، چرا دیشب اون همه  تیخب تو که اینقدر نگران خواهر

 !دعواش کردی؟

 کردن؟ پیدافرهاد رو -

جاش و پیداکردن ولی توضیح زیادی ندادن و خواستن برم -

 ...ینترکال

 !هرچیزی شد خیم کن-

 !تا برگردمنی و همین جا می مو نمیریبهت میگم... جایی -
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 ...مش خونه خودمونبرمی -

 !شانا اون فعال پاش رو از این خونه بیرون نم ذاره-

 متصمی کسی االن صدسال پیش نیست که بخوای واسه-

میکنه! ولی  نم زنه داره حرمتت رو حفظ حرفیی ، اگه ربگی

 هم هستن پس سعی نکن بینشون قرار بدون اونا عاشق

 .... یربگی

 !اول صبج اوقاتم و تلخ نکن ، همین که گفتم-

جیغ میکشم: یعنی یه وقتایی مثل امروز میخوام  حرصی

به من میدی  موهات و دونه به دونه بکنم ماهور ، اصال گوش

! دارم میگم نزار ازت دلزده بشه اینکه بخوای تو خونه 

 !حبسش کنین واقعا کار غلطیه

و رمیگرده و براق میشه توی صورتم راه رفته رو ب

 میگه:سعی نکن طرفداری کنین که اون وقت دودش توی

چشمای خوشکل تو هم میره! پس حرف گوش کن وکاری که 

س ی برعکربگی ادیدهتم و نرگفتم انجام بده و سعی نکن غی

دارم به تو هم نشون میدم که هیچوقت دست روی تعصب و 

 ....رو به اتیش میکشم ت من نذاری وگرنه دنیارغی

 حرفش و زد وفی بهت زده نگاش میکنم که بدون هیچ انعطا

این روی  که اگه کاری کنم اونوقت من و هم تهدیدحتی 
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 ....قشنگش هم شامل حالم میشه

میاد و منم واسش قیافه گرفته بودم نگاش  دوش گرفته بیرون

که سمتم برمیگرده ، میخوام نگام و بچرخونم سمت دیگه که 

 ...لباشه سمتم میاد مچم و میگیره ، با لبخندی که رو

 .... هوش میکنهیخنده اشم من و ب

اینقدر قوی شده و مثل پیچکی کل وجودم کی  اصال این عشق

 !خواهانش باشه اونقدر رو در برگرفته بود که قلب و عقلم

** 

ک طور اشهمینپایینه و سرش  کنار مهسا میشینم که بغ کرده

مهتاب دم ورودی  مییزه ... نمیدونم چ بگم تا اروم بشه ولی

 ....درهم مهسا رو زیر نطر دارههایی اتاقش ایستاده و با اخم

تو مگه اخالق ماهور و نمیدونست! مگه این همه نگفتم -

 !مواظب باش

مهتاب حرف گذشته ها رو پیش نکش، در ضمن من و تو -

جنابعالی خودش و  هم این دوره رو گذروندیم منتها داداش

یادش رفته که چطوره من و خفت میکرد ! خودتم یادت رفته 

 !جونتفرهانی 

 !ولی حرف حق جواب نداره مونهدهنش باز می 

 ... مهسا میون گریه م زنه زیر خنده
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 ...حدم رو میدونستم میگه: من حرصیمهتاب 

 !ناراحت شدم از حرفش ! یعنی ما از حدمون فراتر رفتیم

جایز نیست ولی دل شرع مهتاب خانوم از لحاظ عرف و-

ومن بلکه  وقت رفت محرم و نامحرم نمیشناسه نه تنها تو

کسان دیگه ای هم هستن که دچار این حس هستن! این حس 

ه و از کنارش سادچشمات و ببندی  اونقدر قشنگه که نمیتونی

 !بگذری چون همه وجودت داره له له م زنه

 ... صدای خنده مهسا بلندتر میشه که مهتابم اینبار میخنده

خب چیکارکنم خدا نکنه به یه چ گیر بدن دیگه تا نگین ول -

 !نمیکنن

کنین ولی اینجا مهسا  اعترافافرین منم خواستم خودت -

  ...خورد شانس نیاورده و بدبخت مشت که شهراد

 ...مهسا دوباره دمغ میشه

 یعنی شهرادم داره چیکار میکنه؟-

 !یکی دیگه سراغهیچ از تو ناامید شده ، رفته -

میگم: مرز مهسا ! اینجا نشسته  حرصیمی زنه زیرگریه که 

گذروندم و دیدی  فکر کرده رسیده ته دنیا... منم این روزا رو

وزا میگذره و که داداش جونت چه بالیی سر اورد ...این ر

کردی تا من برم یه زنگ به  که خفمونر پاشو یه دوش بگی
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 !شهراد بزنم ببینم دنیا دست کیه

مهسا هولزده بلند میشه و میره توی حمام، مهتابم راهش و 

 ... کج میکنه میره داخل اتاقش

همچین ناقابل هم نکردن،  پذیراییمثال مهمونشونم و یه 

 !من خواهرشوهرای مهمان نوازی دارم

 ....بوق جواب میده ینمبا دو

 !الو شانا-

 سالم شهراد خان خوبین؟-

 به نظرت خوبم!مهسا چطوره؟-

 !ناراحته! داره خودش و میکشه ولی خب چه میشه کرد-

خودمه ، اخالق ماهورو میشناختم و جوری  تقصیرهمش -

ولی دله دیگه  رفتار کردم که نه در شان خودم بود نه مهسا

 !دنمیشه کاریش کر

همه چیز درست میشه... یه مدت که بگذره ماهورم از خر -

 !شیطون پیاده میشه

 ! میتونم با مهسا صحبت کنم-

نگاهی به مهسا میکنم که منتظر و مظلوم بهم نگاه میکنه، 

 ...مگه این نرفته بود حمام

 !خدمتتون ، بامن خداحافظ گوشی -
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 رو سمت مهسا میگیم که به سمتم پرواز میکنه و گوشی

 ...باگرفتن گوشی مشغول صحبت میشه

 .... صحبت کنه تراز اتاق بیرون می کنم تا راحت

نمیتونستم بزارم این دوتا تو این شرایط بمونن... باید یه کاری 

 ! میکردم ولی نمیدونستم چیکارکنم

یه حتی  صحبتهای دیشبم با ماهور به هیچ کجا نرسید و

غرورش تاچه  بوددرصدم از حرفهاش پایین نیومد... معلوم 

ا تحتی  میرفتحد خورد شده بود که حرف هام توی گوشش ن

هم بشه! میدونستم یه دنده و  جایی که نزدیک بود دعوامون

 لجبازه ولی دیگه نه تا این حدکه بخواد مهسا رو محروم کنه

 .... لب تابشم رو گرفته بود گوشی وحتی 

حق با ماهور بود تنها هردو خواهرانش رو  طرفیاز یه 

گذاشته... از  بزرگ کرده و هرچه خواستن در اختیارشون

خیلی ارزو و تفریحاتش گذشته تا مراقبتشون کنه... کاری که 

تمام و کمال کرده پس این  پدر و مادرشون نکردن رو ماهور

ناراحت بودن و دلخوری حق مسلمش بود و نمیخواستم 

خواهرش و به خودش ترجیح دادم ...  فکر کنهدخالت کنم تا 

بزرگه که امیری و تنهاگزینه ای که به فکرم می رسه اقای 

 ....صحبت کنم نرگس باید با
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 ماهور

اصال با عقل جور در نمی اومد ، چطور فرار کرده بود که 

 !اون همه پلیس متوجه نشدن؟

 کجا بودین؟ یعنی چ که نبود و فرارکرده! پس شماها-

 ...ش و روانه ام میکنهحرصینگاه  رسولی

نمیدونم یا از یه سوراخ سنبه ای فرار کرده یا اینکه یکی از -

 !بچه ها بهش کمک کردن

 !ک بودشک پس اون همه برنامه ریزی-

که ما دنبالشیم یه ادم اونی ! طرفیفکر کردی با یه بچه -

میره،  خطرناک زبله که هرکاریش با برنامه ریزی پیش

رو بخره و اونقدر ادم داره که من و  هرکسیمیتونه با پولش 

داره و هزار  تو رو تو جیبش بزاره! ادمی که هزار چهره

 !اسم ،پس توقع داری چطوری به دام بیفته؟

 !اما جون زن من تو خطره-

میدونم ولی طرف حسابمون یه ادم عادی نیست که بشه -

 !ش انداخترراحت گی

 ...ودروزم کامل شده ب

از یه طرف شهراد و مهسا ، از طرف دیگر هم فرهادی که 
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ندارم و  سیتر االن ب به خطرناک بودنش بردم ؛ برای خودم

 ....شانا بود همه ترسم واسه

ش دستتن و باگذاش میگیرهو صدا کنارم قرار سر محتشم ب 

اروم میشم  زمانیروی شونه هام سعی داره ارامش بده ولی 

 ....درک واصل بشهکه اون مردک به 

 یچیزن یترسم اینه که چشمش دنبال شانا باشه! که اگه هم چ

ر اونوقت دیگه نه منتظ باشه دیگه نمیشینم تا تماشا کنم، چون

پلیس میشم نه قانون! خودم دست به کار میشم و جوری از 

 !که انگار از قبل وجود نداشته محوش میکنم زمین

خودمم  میرنی که دستام دور فرمون رو به سفید فشردن

 ... نمیکند تعجب میکنم ولی درون گر گرفته ام ان را رد

ی، میندازخودت رو از پا  بیشترماهور اروم باش! به خدا -

 !نشده چیزیهنوز که 

 محتشم هم ترسیده بود که دعوت به ارامشم میکرد، اینا چه

و نشستن گود  که خارج از داشتناز درون من و دردم خبر

 !کنندارن قضاوت می

 ...با دردی که به جونم افتاده بود سمت محتشم برمیگردم

اشم! نیفتاده؟ باید بشینم تا منتظر یه اتفاق ب اتفاقیمیگین هنوز -

 عزیزترین کسم جونش در خطره ،
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طوری نشده... محتشم روز و شب ندارم تن بگ میتونینچطور 

پلیس بازی ها رو  و محافظ و کنترل، شانا تحمل این همه 

ه بزنسرش  به می ترسمنداره و اونقدر کله شق و لجبازه که 

یه کاری دست خودش بده....  محافظش و بپیچونه وحتی  و

پلم دنبالشه، ترخطره! نه تنها پلیس ایران که اینجونش در 

نداره پس چطور توقع نی کم از یه جامیگین  خودتون دارین

 !دارم دیوونه میشمداری که اروم باشم.... وای خدا 

 ...ذارهمحتشم دست روی دستم م 

 !پلیس کارش و خوب بلده-

اصال فکر نکنم پلیس هم بتونه این ادمی که هزار تا  نیمیدو-

قویه که  بندازه چون اونقدر مشامشگیر چهره داره رو 

 !زودتر از پلیس در رفته

با  خواستنحرف زدن فایده ای نداشت چون این جماعت می

 ناالمیکردم ولی  فکر رو همینقانون کار پیش بین ، خودمم 

میدونم قانون نه تنها کاری نمیکنه بلکه دست و پات رو هم 

هست که زیادی دست  نیقانو ن کار دور زدنبهتریو  میگیره

 !هرو پاگی

فکر میکنم و به نتیجه میسم ، من خودخواهم و قرار نبود 

هم  پلیسحتی  بیفته کهنی اجازه بدم ناموسم زیر دست یه جا
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که  هرکسیغبطه به هوشش میخوره! شانا خط قرمزم بود و 

زندش نمیذاشتم چه برسه اونکه  بخواد از اون رد بشه مطمئنا

 ....بخواد احساس مالکیت روش داشته باشه

 ...نیم نگاهی به محتشم میکنم که توی فکر بود

، اگه میخوام خودم وارد عمل بشم! نمیخوام مجبورت کنم -

 !هست یاعلی اگرم نه که میتونم درکت کنم

 ...جا میخوره

 ه؟سرت چ؟ چه فکری تو یعنی-

 ؟هیچگفتم اگه هست بسم هللا اگرم نه که -

 دیوونه ای! دیوونه! پلیس پس به چه دردی میخوره؟-

به درد فرارکردن! نمیتونم بشینم و دست رو دست بزارم تا -

 !ن و برنرمالم و بگی

 پس رسولی چ؟-

 !بشینه پیش قانوناش تا روندشون طی بشه-

 !ولی-

 محتشم یک کالم هست یا نه؟-

 !مگه میشه نباشم-

، رسولی نباید بفهمه میخوایم دورش مونهمی ن فیپس حر-

 ...یمربزنیم البته باید اون خنجر رو هم ازش بگی
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 !چ تو فکرته-

 !فرهادتن از پا انداخ-

و با نامی که  کنممی تلفن  دفترگوشیم و در میارم و توی 

لمس  میبینم لبخندی به لبم میاد و روی اسم شهروز رو

 ....میکنم

**** 

 ...کلید می اندازم و داخل میشم

صدای جیغ و خنده که میاد لبخند روی لبم میشینه! شک ندارم 

مهتاب رو دراورده  یزه که صدای جیغرشانا داره یه کرمی می

 ....و مهسا غش رفته از خنده

 ....رد میکنم اخمم جایگزین لبخندم میشه راه رو که

عشقم تو همون نسیم مالیمی که درست اومدی و تو قلبم -

 !نشست و کم کم شدی ملکه قلبم ماه من

ریش ضعف ففرشانا با ناز و ادا میخونه که دلم واسه موهای 

 ...نگاهش میکنه و مهتاب با حرص زنه، مهسا قهقهه م  میره

 !صاحابو یبده من اون ب... گوشی -

مهتاب دستشه و مهتاب  گوشیکه  بودو شانا عصبانیمهتاب 

 بیشترمیشه اخمم  ولی شانا مانع بگیرههم میخواد اون رو 

 ...میشه
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 ؟خیرهاینجا چه -

توجهشون به من جلب میشه و مهتاب هم از این موقعیت 

 ....شانا میکشه سواستفاده میکنه و گوشیش ومحکم از دست

یه! به قران کچلم کرده... ترهفت ریش داداش این زنت زلزله-

نه دیگه این  نالفع اخه میگن بچه های پنج شیش ساله پیش

 !خرس گنده

 ... زنهشانا پس کله ای به مهتاب م 

به مهمون که  احترامماهور این خواهرت و ادب کنا اصال -

چه برسه من که  به عروس خانواده ام بلد نیست احترامهیچ ، 

 !ین خاندانم که اینقدر ناز و ملوسمیکی یه دونه عروس ا

 ...زنههم پلکاشو بهم م سر همزمان چشماشم درشت و پشت 

 که صدای خنده مهتاب بغل گوشم بلند میگیرهخنده ام 

 ...میشه

چطور زل زده به  ببیناز داداشمم اب گرم نمیشه! خبر نه-

 !زنش

با اخم به سمت مهتاب برمیگردم که محکم به پیشانیش م 

 ....زنه

 !هسرداداش جون من غلط کردم زن شما تاج -

 ...شانا قری به گردنش میده
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پس چ تاج شم! اون نسیمه که تو قلبم میشینه منم تو فقط -

 !اداش و درمیاری

 ...می کنمم شانا و سمت اتاق میرفتاینبار دیگه منم به خنده 

نگاه مات و خیس مهسا رو دیدم و دلم اتیش گرفت ... ته 

واسم  زیزم ولی کاری که باهام کرد زیادیتغاریم بود و ع

 ....بود... حال حالها صاف نمیشدم باهاش نگینس

 سم شانا با اخمی کهرتوی اتاق که می

 ....نیستخبری چند لحظه قبلش  شوخیمیکنه دیگه از 

 ؟می کنیچیه؟ چرا اینجور نگاه -

متوجه نشدی که چقدر منتظر بود تا یه گوشه چشمی  یعنی-

 بهش بندازی؟

 !تو کاری که بهت مربوط نیست دخالت نکن-

 !بمونم تا تنها نمونه یکردی گفت پس بیخود-

 ... می زنمفکش و محکم چنگ 

 نکن که دودش تو یادب یعصبانیم پس ب فیکا شانا به قدر-

 ....میرهچشم خودت 

اینقدرکینه ای نباش! ادمه ،احساس داره ،دوسش داره ! -

 !خواهرته ،غریبه که نیست

اریته ها! دلش و خون نکن! ببخشش!داره از دوریت ته تغ-
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 !جون میده

چشم میبندم و خودمم میدونم ولی حال حالها نمیتونم 

 ...ببخشمش

دارم تا کنار بیام، باید بدونه کارش  الزممیبخشم ولی زمان -

تو دخالت  و اخرین بار میگم شانا، اولیناشتباه بوده!برای 

 !نکن خب فقط کنارش باش

 .....اما مگ-

 نگذاشتم ادامه حرفش و بزنه 

 شانا

 ن!نخو تیصبجان اون شوهر موقشنگت اینقدر ذکر م نرگس-

 ...شهراد بدبخت تلف شد

 !چکارکنم! اخه روم نمیشه کهمیگی -

کن و یکم چشم  نمیخوادکه یکم پیاز داغش و زیاد داشتنرو -

 !و ابرو بیا نکنه موثر واقع شد

 بلندسرمیوه اش بود ،  رفتنکه در حال پوست گ امامان رعن

 ....میکنه

 !حال از خداشونم باشه مگه مهسا چ کم داره؟-

دست به یکی کردن این خواهره هم شوهر دختر بیا مادر و -

 !مترک خر سر ! یهکننبدن، بره تا خیال خودشون و راحت 
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 بیشترمتعجب نگاش میکنم اما برای اینکه حرصش رو 

 دربیارم میگم: ا... از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم

 !ولی بدجور قانعت کردما

 ....زنهولی بعد لبخندی م  میرهچشم غره ای  نرگس

عروسیه که داره تو  اولینصحبت میکنم اما امیری باشه با -

 !خانواده وارد میشه

زاییده دختر بعد رو به مامان رعنا میگه! کاش دوتا دیگه 

 ! بودی

 ...امان میخندهم

ا رو هم پشیمونم ، مخصوصا این کوچیکه رو... یادت همین-

انگار نه انگار  رفته اسایش واسمون نذاشته بود... حال هم

زن و شوهرن من نمیفهمم چطور ماهور دلش طاقت میاره از 

 !زنش دور باشه

هم با مامان همراه  نرگسبا دهن باز نگاه مامان میکنم و 

 ....میشه

 !مثل اقایون شما نیست! واالاقامون -

 معنیحال اونا بودن که متعجب نگام میکردن.... اصال چه 

یه عیب یا روی  وگرنه ننمون دخترممیده خوبه نفهمیدن هنوز 

 !من میذاشت یا ماهور بدبخت
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بارداری شینا رو که شنیدم اونقدر خوشحال شدم که  بربخ

 ...حد نداشت

حدودی دلم رو اروم  تاخبر توی اون اوضاع بهم ریخته این

 ....کرده بود

 ...همه مثل پروانه دور شینا میچرخیدیم

پارساکه روی پا بند نبود و از کنار شینا جم نمیخورد، تا شینا 

پارسا اون و  نگاه میکرد یا هنوز حرفش رو نزده چیزبه یه 

 ...سش قرار میدادتراماده میکرد و در دس

 اشت چون پارسا چشم غره های شینا هم اصال فایده ای ند

 !نمیبینه که میدید ولی وانمود میکرد یعنیاصال نمیدید 

اینقدر ذوق زده شده بودکه انگار بچه خبر شنیدنماهور هم با 

 ...عاشق بچه باشه خودش بوده ... فکر نمیکردم اونقدر

با شوهرجانش صحبت میکنه و در کمال ناباوری هم  نرگس

ز خوشحالی میکنه ا از این پیشنهاد استقبال میکنه وحت ابراز

راضی اینکه قراره مهسا عروسشون بشه، فقط می موند 

 !بودامیری خود اقای  کردن ماهور که اونم به عهده

بود نمیدونستم چ اینقدر ازارش گیر ماهور این روزا خیلی در

با جوابهای  میکردمواال وقت در مورد فرهاد سحتی  میده،

که میدونستم این بودکه  چیزیالکی من و میپیچوند... تنها 
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 !فرهاد فرارکرده بود

 یرونبنگران نبودم چون میدونستم پلیس دنبالشه و منم برای 

رم ن بیرونخونه  محافظ داشتم که سعی میکردم زیاد از رفتن

شلوغ بود اما سرش  ولی جوری رفتار میکردکه انگار واقعا

نشه که از من غافل بشه  باعث غیسعی میکرد این شلو

....... 

کوچیک  مهمونیبا یک  داشتن ممیتصفرهانی مهتاب و 

رضایتش و  وقت ماهور کننشون رو اغازمشترکزندگی 

 اعالم کرد دقیقا طی یک هفته همه کارها انجام شد و مراسم

فهمیدم پدر ماهور چند وقت  برگزار شد و اون موقع بود که

است که برگشته و نمیدونم چرا من هیچ وقت از این مرد 

 خوشم نمیومد

حت نگاه هاش به روم من و اذیت میکرد ولی مثل همیشه 

 ....سعی کردم که توجه نکنم

شده بود و ماهور انعطاف بهتر مهسا و ماهور  ارتباط

مهتاب رو  مهمونیخرید لباس حتی  ، ی نشون میدادبیشتر

خودش شخصا برای من و مهسا خریدکرده بودکه مهسا ب 

طاقت نیاورد و خودش رو  نهایت خوشحال شد و در اخر

توی اغوش ماهور پرت کرد و زد زیرگریه .... اما من 
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که قرار نیست این لباس و بپوشم  تهدیدحتی  مخالفت کردم و

مسخره بود من و گول زد و باعث و اونم با دلیلی که خیلی 

 ...خر بشم تا اون لباس زیبا رو به تن کنم شد

و جمع و جوری بودکه به خوب برگزار نی مراسم خودمو

دست کرد،  شدو ماهور به جای پدرش اون دوتا رو دست به

بغض مردونه اش رو به سخت نگه داشته بود و در اخر با 

زندگی ه ک صورت بود ارزوی خوشبخت براشون ، بدین

 ...شون رو اغاز میکردنمشترک

***** 

یادته قرار بود بریم کمپ و یکم توی محیط باز فکرمون رو -

 ازاد کنیم؟

دستام رو بهم میکوبم و خوشحال میگم: قراره از طرف 

 !یمون کمپبرب شرکت

 ....دست توی صورتش میکشه انگارکه کالفه باشه

 !که میگم قراره دو نفره باشه مپیاون که کنسل شد و این ک-

 چ؟ یعنی-

 ....شانا باید یه مدت از اینجا دور بشیم-

 ؟یواسه چ-

 !هاچیزواسه خیلی -
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 !زنیچرا واضح حرف نم -

 !تهواست بیف اتفاقیخوب نیستیم، نمیخوام  شرایطشانا تو -

 بیفته؟ اتفاقیمگه قراره -

 ....پوف کالفه ای میکشه

 ! اره قراره اتفاق واال نکنیر سبگم تو اینقد ینشد من یه چ-

و هر کاری  ییتو بیفته و هر احتمالی میدم که فرهاد هدفش

میکنم تا اون و از هدفش دورکنم!کارام و رو به راه کردم که 

 .... بریم

 !کجا؟-

 !یه سفرکوتاه-

 ؟ییچه یهو-

 !سپرنواال شانا اینقدر س-

 !محالی ازم نخواه که نمیشه چیز-

 اما مهسا چ؟-

 ....نگاهم میکنه 

 !کارخونه امروز شهراد اومده بود-

 !خب-

 !یکم حرف زد و بعدم ازم خواست که بیاد خواستگاری هیچ-

 تو چ گفت؟-
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ش رو دیدم ، فهمیدم اصرارنمیخواستم قبول کنم ولی وقت -

زنگ زده بود و  بهمامیری واقعا عاشقه اما روز قبلش اقای 

 !خواستگاری کنهمیخواست مهسا رو برای شهراد 

 وایسا ببینم! من نفهمیدم چ شد؟-

 ...میخنده

 !نمیخواد به مغزت فشار بیاری... قراره بیان خواستگاری-

 ...ذوق زده میخندم

 !عاشقتم ماهور ، اصال یه دونه ای-

درست بود ناراحت شده بود ولی هرچ باشه شهراد رفیقش 

 !شهراد ازبهتر کی  بود و مهسا خواهرش و به نظر من

 ماهور

 ر که میخوام پیش بره شهروز... مناونجو چیزمیخوام همه -

ر سکارام رو  باید نهایت تا چند روز دیگه میام و تو این مدت

و سامون بدم... نمیخوام دلم اینجا بمونه که کارهام مونده و با 

 !خیالم راحت تره دنش دست محتشمپرس

ابت نداره ه انجام میدم ولی نامرد جای ثالزممن هرکاری که -

میدم به زودی  وگرنه تا حال پیداش کرده بودم، اما بهت قول

 !پیداش میکنم واست

 !کنبیشترفقط محافظات و -
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 !تون و بیارینتشریف! شما فقط  نیحله جناب تهرا-

 ...تماس رو قطع میکنمخداحافظی میخندم و با 

رش س کارتابل ها رو به قفسه برمیگردونم و رو به محتشم که

و  سرت دوساعته تابه میگم: دنبال چ میگردی کهتو لب 

 !کردی و درم نمیاری؟

 !هیچ-

 میگشت؟ هیچبه نظرت توی دوساعت دنبال -

 !نه، دارم چت میکنم-

 چیز... محتشم و چت کردن!  میرن باال ابروهام از تعجب

 !محالیه

 !؟کیاون وقت با -

ی هست زیادی خجالتیه دارم بهش یاد میدم که دختریه -

 !خجالتش بریزهچطور 

 !نداریم؟خبر م شدی که مادکترتا حال شما کی  از-

همونطورکه تایپ میکرد ،گفت: خودمم نمیدونم ولی انگاری 

 !هیبی خوسرگرم که بیکارم وقتاییخوشم اومده ازش ، برای 

 اونوقت شما میون این حجم از کار مگه تایم بیکار هم داری؟-

 !نه ولی جور میکنم-

محتشم من دارم هست و نیست زندگیم و به امان خدا ول -
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 ...باشیمیکنم که تو مواظبش 

مواظبم داداش، مواظبم ، منتها باید مواظب یکی دیگه هم -

 !باشم

عاشق شدن محتشم رو کم داشتم که واال توی این اوضاع و اح

شد...هرچند نمیتونستم  اونم به کلکسیون برنامه هام اضافه

 ! خودم بدتر بودمخورده بگیم که 

و ب هوا لب تاب رو میبندم که محتشم  می زنمرو دور  میز

 ...بهت زده نگام میکنه تیباصور

بسه هرچ چت کردی ، اینجا دیگه کاری نداریم همه رو توی -

کارا رو گزارش  سیستم وارد کردم و شما فقط شب تا شب

می اری و نبود من رو عنوان میزمیدی به من و یه جلسه 

 !باشه خب؟ چیزمحتشم حواست به همه  . کنی

 ... پوف کالفه ای میکشه و وسایلش رو جمع میکنه

حواسم هست یادت نرفته که به خاطر خودمم شده باید توی -

 !رهتمشهرت شغلیم خیلی مه این پرونده موفق بشم !هرچ باشه

 منفعت خودشون رو چیزیالحق که وکیل جماعت هم در هر

خجالت که این میخواد  دخترند و بدبخت اون ردر نظر میگی

 !خجالتش رو بریزه

 پارسا هماهنگتون میکنم البته اگههم با  شرکتواسه -
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 !کنینورشکستم ن

 . زنیم  غمگیندوباره که داری ساز -

که حال از  می زنم، دارم واسه مالم حرص  می زنمن غمگین-

ه دار پارسا هم شانس من تو باید خجالت یکی و بریزی و اون

 ...در نقش یه پدر نمونه رفتار میکنه

 ...میبره باال محتشم متعجب ابروش و

 مگه داره بابا میشه؟-

 . اره شینا بارداره-

 . بده سیپس باید یه سور اسا-

 !ی ازشرپیداش کن که یه سور بگی یتو اگه تونست-

 م که از کنار شینا جممیرفتهردو میخندیم و یاد پارسا 

 !وانه برشانا توی زن ذلیلی نام نمیخوره و به قول

کت رو بزار شر بمحتشم گوشیش رو چک میکنه و میگه: خ

 . واسه فردا

 .... فرمون و میچرخونم

 . امشب واسه مهسا خواستگار میاد نمیتونم-

 ...بودمخبر هم افتاده و من بسر  چقدر اتفاق پشت-

 ! خب حال فهمیدی-

 درسته ، حال این داماد خوشبخت کیه؟-
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 !به گوشه لبم میکشم و هنوز از شهراد دلخورمدست 

 !شهراد-

 !؟امیریشهراد -

 ...ی تکون میدمسر

 !تو هم هردوتا خواهرت و دادی به رفیقات و رفت-

 .خواستنمن ندادم خودشونم می-

 !هم شهرادفرهانی هم  بینولی پسرای خو-

 سرشوناز این بود که جنازه خواهرام رو روی دوغیر اگر -

 ! اشتممیزن

**** 

که واسه مهسا خواستگار میاد  بابا وقت زنگ زد و فهمید

همچین  کنه اما شرکتتوقع داشتم که بخواد توی مراسم 

رو نه به زبان اورد نه احساس کردم که از ته دل  چیزی

 که از پشتنی صدای ز شنیدنبخواد حضور داشته باشه ... با

و کننده ای بهم دست داد منزجر=به گوشم خورد حس  گوشی

مردی که نام پدر رو به دوش میکشید متنفر  پیش از پیش از

 ... شدم

داشت و مهتاب و شانا سعی میکردن ارومش  استرسمهسا 

 ...ولی باز هم اروم نشده بود کنن
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 هست کهمنی اضطراب و نگرانیش برای  بیشترمیدونستم 

 ...بودم نگینسسراین روزها زیادی باهاش 

 نکنمهتاب و شانا با تعجب نگام میوارد اتاق مهسا میشم وکه 

 و میگیرهولی بعد شانا دست مهناب رو 

و میگه:  زنهبلندش میکنه ، بوسه ای روی گونه مهسا م 

 ... عزیزم ما بریم که خیلی کار داریم

 که از کنارم رد میشد و اروم حینیبعد 

 !گفت: عاشقتم ماهی جونم

 ... میرهشلیک خنده مهتاب هوا 

 !و من به واژه جدید ماهی جون فکر میکنم رنمی باال ابروهام

 !تخس بود و چموشدختر چقدر این 

نداخته ا پایینرو سرش  کنار مهسا نشستم که رفتنکه  بیرون

من این همه  بود... ته تغاری من قرار بود عروس بشه و

 ...نااروم بودم

میارم که نگام به  باال روسرش  دست زیر چانه اش میذارم و

 ....همیرفتچشمای اشک الودش 

ه و میندازاشکش و که پاک میکنم خودش رو توی اغوشم 

 ....گریه میکنه

 .... داداش... من ... معذرت.... میخوام .....من-
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 ... میکشمسرش  دست روی

 اشیبکه وقت گریه نیست قربونت برم... باید خوشحال  االن-

 ....رسیکه داری به عشقت می

 !داداش شما ازم ناراحت-

بودم ولی دیگه نیستم مگه ادم میتونه از ته تغاریش ناراحت -

 !باشه

 !من معذرت میخوام-

 .... دوباره اشکاش و پاک میکنم

فکر نکن جز خوشبخت ، من و تو و مهتاب  چیزیبه هیچ -

پشت هم باشیم ...  رو نداریم ، همیشه باید کسی جز همدیگه

خودشه ولی نباید از هم زندگی گرفتار  هرکسیاین روزها 

از خواهرام غافل بشم و مطمئنم  غافل شد ... من قرار نیست

 !اشتم رنگت رو هم ببینهمیزشهراد خوشبختت میکنه وگرنه ن

 داداش خیلی دوست دارم! من و بخشیدی؟-

 !به نظرت اگه نبخشیده بودم اینجا بودم؟-

 ...ارممیزنیش میون گریه میخنده و بوسه ای که روی پیشا

 میتونیزندگی از  جاییمیخوام بهت بگم که هرموقع ،هر-

 ! . من همیشه پشتتم کنینروی من حساب 

هم مادرم بودی هم بابا هم داداشم! تو خیلی خوب ماهور ، -
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یی و تو جدا من بینخوشحالم که یکی مثل شانا زنته که 

 . همیندازن

فاصله بندازه ! چه شانا چه هرکس دیگه ای نمیتونه بینمون -

دیگران بفهمونیم که تا  ما خودمون با رفتار و عملمون باید به

 !چه حد بهم وابسته ایم چه شانا چه شهراد چه فرهان

 و انگار که داره فکر میکنه و بعدبهت زده نگام میکنه 

وم که ار ، انگار میرهلبخندی تحویلم میده و توی اغوشم فرو 

 ....می برداستفاده رو ن بهتریشده بود و داشت از ان 

 شانا

بی لات جاممینبود و تو لحظه تص نیماهور اصال قابل پیش بی

کردن پیشنهاد  وندی مثل قبولمیم رمی گرفت که متحی

 !عقدکردن مهسا و شهراد

م هم بهش فکر میکن االناتفاق افتاد که  سریع چیزاونقدر همه 

 !واقعا باورکردنش سخته

میکرد و شهراد هم دنبالش، لبخند  رکه توی اسمونا سی مهسا

 ....میرفتاز لبشون کنار ن

به همراه مامان  داشتنتقریبا همه از خانواده شهراد حضور 

 ...رعنا و بابا

شده بود که پدر ماهور با وجود بودنش داخل واال برام س
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 !بود؟ ش نیامدهدخترایران چرا به مراسم خواستگاری 

 !ت باشه نسبت به بچه هاش؟مگه یه پدر میتونه اینقدر ب تفاو

میدونستم تا چه حد خودخواه و ب تفاوته ولی اینکه ایران 

است  چیزی کنه شرکتش دخترباشه و نخواسته در مراسم 

 ....نیستنکه فکرم رو مشغول کرده انگار که اصال بچه هاش 

بیچاره انها که با این همه ب محبت بازهم اونقدر مهربان 

 !وسعت دریابودن و دل پاکشون به 

 هاییشاید محبت از پدر و مادر ندیده باشن اما با تموم کمبود

که با اون میتونن  هستنخودشون ششار از محبت  داشتنکه 

 ...کننتوجه همسرانشون رو به خود جلب 

مهسا و مهتاب همیشه و در همه حال نسبت بهم محبت 

درونشون وجود  بود که تیو این از محبت ذا داشتن خاصی

 ...و با زیباترین ابراز وجودیشان ان را انتقال میدادنداشت 

محبت ماهور هم همه جوره شامل حالم بوده و رفتارش 

 ....همیشه موجب احساس خوب درونم شده

برای مهسا و شهراد نی خوب و پر از مهربازندگی ارزوی 

مهسا لونه  کردیم و خوشحالی و برق رضایت که در چشمان

 ...روی لبان ماهور شدکرده بود باعث لبخندی 

نیست برای این بود که بعد  ینیوقت میگم ماهور قابل پیش ب
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روحمم از ان  از عقد و طبق برنامه ای که ریخته بود و من

بود اجبارا رخت سفر بستیم و با ماهور راهی سفری خبر ب

 ...نوشت ساز بودسر شدیم که به قول خودش سفری

، کننپرواز خوشیاز که کم مونده بود  نرگسمامان رعنا و 

بریم ماه  یا ماهور! انگار قراره مننمن نمیدونم اینا فامیل 

عسل! البته که در جریان اصل موضوع نبودند که هرچند 

که باعث لبخندشان شده  بودنی خودمم نبودم ولی فکر انها هما

 ....بود

در میان بهت و خوشحالی بقیه راهی شدیم که بعدا داخل 

فکر میکردم  ون رامسره و من به اینفهمیدم مقصدم ماشین

که اونجا قراره بهمون زیادی خوش بگذره! یه سفره دونفره و 

 !پراز عشق البته امیدوار بودم

که روم هایی به خاطر خستکی های این چند روزه و فشار

رفتم اصال هم  به خواب عمیق فرو ماشینبود با تکون های 

 !کنمبه این فکر نکردم که ماهور رو همراهی 

****** 

 می ریمچنان از خواب  می رسهباصدای بلندی که به گوشم 

 ...که مرده و زنده ام میاد جلو چشمم

یه لحظه حس کردم زلزله شده اما با ثابت بودن جایگاهم 
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 ...مکشید خیالم اسوده شد و نفس راحت

که  میکنمیی با عادی شدن وضعیتم نگاهی به دور و بر نااشنا

رو  جاییین باره همچ اولین نییعب نهایت زیباست 

ی که صحنه زیبا و چشم سرسر تامیبینم..... پنجره های 

اونقدر رویاب به  نوازی از دریا و ساحل به نمایش گذاشته و

 ...که انگار توی خوابم و خواب میبینم می رسهنظر 

مسخ شده تصویر روبه روم هستم که با صدای وحشتناکی که 

م و میرفتماهور  و یاد می ریمدوباره بلند میشه از توی جا 

 ...که تو وجودم میشینه سیناگهان تر

و باز میکنم و  می کنمممکن سمت در  سرعت سریع ترینبا 

رو  یچوب متوسطی ب اهمیت پله های های نالبا دیدن س

ی میشم که با درهای بزرگتر نالرد س، وا می کنم پایین

 ....داده رو پوشش نالبزرگ شیشه ای دورتا دور س

و از خانه خارج میشم و اینبار با  می کنمسمت در ورودی 

 گرد میشن و باغ مانند روبه روم چشمامسبز دیدن منظره ش

.... 

 ... جا بود همیندقیقا  گفتنتیکه ای از بهشت که می

ارامش به وجودم  صدای ماهور ناخوداگاه شنیدنبا 

 ....برمیگرده



 

 

                                              993 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 چ شده هم ترسیدی هم متعجب؟-

 ....اخم تصنعی میکنم

وحشتناک ه امان خدا و با این صدای بلند من و ول کردی ب-

 واست افتاده؟ اتفاقییه لحظه فکرکردم 

 ....گلو میخنده تو

 !صدای ترقه بود! داشتیم امتحان میکردیم-

 !داشتیم

 !نفر بودن! من که خواب بودم وماهور ندمگه چ

 از من و تو کس دیگه ای هم هست؟غیر مگه -

باصدای سالمی که میشنوم برمیگردم و با دیدن مرد روبه 

 ....روم کپ میکنم

کج داشت مخصوصا با اون  کشتی شباهت زیادی به مردان

 ...خشن کرده بود زخم کنار ابروش که عجیب چهره اش رو

 !هستم، خوشبختم شانا خانومسالم شهروز -

 ینسبنده رو میشنابهتر گویا معرف حضورتون هستم و شما -

 اقای....؟

 !شهروزم-

بله خوشبختانه یا بدبختانه بوهای خوب به مشامم نمیخوره! -

 ...حیاومدیم نه تفری از شواهد موجود انگار سفر علمی عملی
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پشت ویال اما ماهور  میرهو  زنهشهروزکج خندی م 

 ...هدمیخن

ه ب بیشتراینقدر نمک نریز ، شهروز دوستمه و این سفرم -

 ...بدم اتیه توضیحالزمخاطر تو اومدیم و 

 که چلیپای سینه ام دستانیاینبار دیگه اخمم واقعی بود و با 

 !اپاگوشم؟سرکردم میگم: بفرمایید بنده 

 ...بریم داخل-

 ...می کنمپوف کالفه ای میکشم و همراهش به داخل 

اینحا اومدنمون برمیگرده به فرهادی که زیادی کارکشته -

بشه و پلیس  ه جاجاییاست که میتونه به راحت اب خوردن 

رو هم بازی بده! نمیخوام بازیگر دست فرهادی باشم که 

پلیس نتونسته انجام بده  هدفش زنمه... میخوام کاری رو که

ر ه و همیشه هم من دنمیخودم انجام بدم! خطر همیشه در ک

پس  ازنی میخوام کاری کنم که حداقل بتو کنارت نیستم ولی

 ..... خودت بربیای

 ...نگاه ماهور میکنم رمتحی

 ...که رک و راست بهم گفته بود حرفیترسیده بودم از 

ه؟ مگه قرار نبود بسپاری دست پلیس و سرت ماهور چ تو-

 !؟نکنیدخالت 
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بازی میده قراربود ولی وقت پلیس به اون با تجربه ای رو -

دست اوردن تو  پس بدون اونقدر تو کارش وارد هست که به

 !اب خوردنه عینو اون خنجر براش 

اون وقت حرف حساب تو این وسط چیه که شدی کاسه -

 !از اش ترغدا

!من حربه های مخصوص خودم رو گیر من و دست کم ن-

 اوردمت اینجا دستت رو گرفتم و شرایطدارم ولی اگه تو این 

از پس نی ریسک میکنم فقط به خاطر توئه که بتو و دارم

 !خودت بر بیای

 ال متوجه حرفات نمیشم و فقط داریماهور من اص-

 ...سونیمترمی

 کنارم میشینه 

به قوی بودنت و  شرایطوجود نداره شانا! توی این  سیتر-

اگر  بزار بدونم احتیاج دارم ، حداقل بیشتر باشیاینکه کنارم 

 افتادیگیر سخت و خطرناکی  شرایطروزی خداب ناکرده تو 

 !از پس خودت بربیاینی ،بتو

 .....با چشمای گرد نگاهش میکنم که میخنده

ی و ریاد بگی صیاینطوری نگام نکن فقط باید یکم دفاع شخ-

 !اندازیرتی
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یه دفعه بلند میشم و انگار حرفاش به گوشم نااشنا باشه میگم: 

پلیس نتونسته جلوش رو  ! تو دیونه شدی؟ به قول خودتچ؟

 !ش بندازی؟یراونوقت تو توقع داری گ بگیره

 ...همیندازخیلی ریلکس پا روی پا 

 ...میتونم-

و قراره خودش و من سرش  شدم که پاک زده بهمطمئن دیگه 

فرهاد تا چه حد  و توی دردش بندازه و هنوز باورش نمیشه

 !باشه میتونه باهوش و خطرناک

 !وسایلمون و جمع میکنیم و برمیگردیم تهران االن همین-

 میبریم و تا هر موقع که من بخوام اینجا  جاییقرارنیست -

 !ونیم و تو هم هرکاری من بگم انجام میدیم

 !سرت پاک زده به-

از این توضیح بدم و تو رو  بیشترشاید! اما مجبور نیستم -

 جا یکبار برای همیشه میگم همینکنم و  جاییم

بریم و این بحث ادامه  جاییو خالص که دیگه قرار نیست 

 !توضیح دادم پیداکنه و پشیمونم نکن از اینکه چرا بهت

تو بهم توضیح دادی! به نظرت این توضیحه؟! تو بدون -

و  و گرفت و بریدی می کنماینکه نظر من و بخوای تص

توضیحه یا نظر تحمیل م تنم کردی! دیگه این االندوخت ، 
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 !شده ای که بهم اعمال کردی؟

 شروعو از فردا اموزشت  کنینت استراح میتونیامروز رو -

 !میشه

می دهنم از این همه خودرای بودن و یک دنده بودنش باز 

عمرم دیدم و  ترین ادمی که تویتن قابل پیش بیر، غیمونه

 ...میکنم ، بودزندگی دارم باهاش 

ی رگی می کنمشدیدی بودم و قدرت تصواقعا توی امپاس 

خودخواه نه  نداشتم ، هرچند هم اگر میخواستم برگردم این ادم

میگذاشت نه محال بود بذاره من از درگاه ویال دو قدم اون 

 ....ور تر برم

بلند میشه و از کنارم رد میشه ولی من همچنان با غضب 

 :نگاهش میکنم... با خنده میگه

 البته مربیت میخواست از امروز ش،واسه فردا اماده با

نهایت  کنه منتها من یه اوانس دادم تا امروز رو شروع

 ... یبراستفاده رو ب

 ... چشم باریک میکنم

 !باشه؟ میبنکنه اون گودزیال قراره مر-

و باشی که تکون میده باعث میشه  میگیرهلبخندش وسعت 

ه ید بشاون گودزیال با روی مبل وا برم... مگه ادم قحط بودکه
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 !یمرب

درد جیغ میکشیدن و به سر  تموم عضالت و استخوونام از

 ...کلی رمق تو تنم نمونده بود

ا بالمصکج اشتباه گرفته بودکه  یتشک من و با اون خانومای

صورتشون راه  وسر از نی از بس که کتک میخوردن خو

 ربیشتمیخوردن قدرتشون  بیشترنمی افتید انگاری هرچ 

 ....میشد

دوونده  نالصدتا شمر و یزید بدتر بود و اونقدر دور ساز 

 ...بودم که داشتم تلف میشدم

نمیذاشت اب بخورم که یه وقت شکمم پر نشه دل درد 

 ...مربگی

اینطوری داشت عادتم میداد ... مگه من خواستم ورزش کنم ، 

 ...نکشن م برم حبس بکشم ولی اینقدر ازم کارحاضر

 ...ولو میشمبا دور اخر روی تاتمی ها 

مگه الکیه پنج ساعت ب وقفه ورزش کن و گرم کن ، توقع 

 ... دارن مثل خودشون صدامم درنیاد

ویال باشگاه مجهزی بود که گویا مال خود  زمینتوی زیر 

همه دم و  قامت این و به این قدواال همون گودزیال بود ، 

 !ی رو ایجاد میکنهگدستگاه ارتباط تنگاتن
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بوده بره باشگاه ، باشگاه رو اورده تو  سختش البدخب دیگه 

 خوشگل باشه که هست ماکه بخیل نیستیم پولشواال خونش! 

.... 

که  هرچ که باشگاه با ظاهرش جور درمیومد ولی این ویال

خشنش نمیومد  مثل یه تیکه از بهشت بود اصال به چهره

 عنوان کردم گفت "نگاه به هیکل و ووقت واسه ماهور

گنجشکه!" حال دارم با خودم کلنجار  د یهظاهرش نکن دلش ق

 کجاش قرار که این قد و قامت ، دل گنجشکیش دقیقا می کنم

 !داره؟

حتی  وزنه ای که به دستم داده بود دوبرابر وزن خودم بود و

 ر بگیمخودش فیگو نمیتونستم تکونش بدم بعد توقع داشت مثل

 ....کنم پایین،  باال

 میشم و در مقابل چشمان نه ، بلندب خیال بلند کردن وز

متوقفم  که با صداش می کنم بیرون نالمبهوت شهروز از س

 ....میکنه

؟ هنوز سه ساعت دیگه تمرینمون بیرونمن اجازه دادم بری -

 !مونده

 ...چشمامو تو حدقه میچرخونم و پوف کالفه ای هم میکشم

 !هستنی کردم دست این جماعت که طلبکارم رعجب گی
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 ...یافه طلبکارش زیادی بهم نزدیکهمیچرخم سمتش که ق

م نه تمرین میکنم نه میخوام که دفاع شخض مرمیمن دیگه ب-

 !یاد بگیم... مگه زوره

و با  نیبشی میتونیبه من ربطی نداره ، در این رابطه -

ساعت که  برگردی و این سه بهترهپس نی شوهرت حرف بز

 !هرجاکه خواست بری میتونیتموم شد 

روم و برمیگردم و میخوام  حرفیمیشم و بدون هیچ نی عصبا

 شک عینو  مکشیده میش عقب ضرباز در خارج بشم که به 

که تو دستشه  تیو با ریمو میبرهتنبون من و سمت وسایل 

 .... درب رو میبنده

 !برو رو تردمیل و واست تنظیم کردم که چقدر راه بری-

 ...باحرص و تعجب نگاهش میکردم

ه کشی واسه تحمل کردن ندارم و باجیغ بنف جاییقطعا دیگه 

شهروزی که با  چه برسه میگیرهمیکشم گوش خودمم درد 

چند قدم فاصله اش باهام زیاد میکنه ولی کوتاه نمیاد و در 

 .....زونهمن و میچ اخر نیم ساعت هم اضافه تر

***** 

 !رو ببینم هان کی  من اگه نخوام ورزش کنم باید-

نباش خواهشا ، من هرکاری گیر نا اینقدررفت شا مسر وای-
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 ...میکنم به صالحته

جام بلند بشم که باکوفتکی بدنم اخم سر  میخوام از حرصی

 .... و ماهور مستاصل جلو میاد میرههوا 

 چ شد؟-

نتیجه هشت ساعت ورزشه ! اخه گوسفندم بخوان بکشن  هیچ-

من اب داد داشتم ازگشنکی  قبلش بهش اب میدن! ولی فقط به

نخورم غش میکنم وای  هیچمیشدم ، من چهارساعت  بیهوش

 !هشت ساعت ، موندم چطور زنده ام به حال

خنده اش گرفته بود و دستش و روی دهان میکشوند تا مثال 

 ...کنه کنترلخندش رو

نه خوشم باشه بخند! منم بودم میخندیدم تو که نبودی من -

 ...دممیدا بدبخت داشتم جون

 ...به چپ و راستم تکون میدهسری  دیگه واقعا میخنده و

چیکارکنم فقط شهروزه که میتونه از پس تو میگی خب -

 ...بربیاد

 !مگه چطوریم؟ اصال خودت بهم یاد بده-

میگی فقط خودت و ندیدی و به اون بدبخت شهروز  هیچ-

گودزیال بدتری !  که خودت ده برابر تیگودزیال در صور

گوش سالم واسش نذاشت از بس که جیغ جیغ کردی... از 
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که  می بینییهو وسطش یه دفعه  خدامه که خودم باشم ولی

 ....زدم و ناکارت کردم

 ...اخم میکنم

 !، مادر زاده نشده ماهی جونکنیتو من و ناکار -

 ...ابروهاش توی هم گره میخورن

 !ماهی جونامیگی بار اخرت باشه -

 !نبی حیاقدر مرد جماعت پررو و چ

که تو نیست ولی به شهروز بهتر خجالت بکش! اصال همون -

 ...میکنم تالفی بگو یه جا همه رو

 ...باشه میگم-

 !ارم به وقتش ماهی جونمیزحساب تو رو هم -

بشم که از درد اخم بلند میشه و ماهور  یزم خنی ممیخوا

 ...من و میخوابونه  حرصی

 !ارهکه ماهی جونم -

به نشانه تایید تکون میدم و با ناز سری  بالبخندی دندون نما

 تکرار میکنم نی دوباره ماهی جو

****** 

د توی این چند روز اینقدر بهم فشار امده بود که کم کم فوال

 ...بود اب دیده شده بودم و بدنم هم عادت کرده
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 رم نمی پلیکید چون اونقدر در روزماهور زیاد دور و ب

ش بال به نرسیدهسر  ازم کار میکشیدکه شبها خستهشهروز 

 ...می بردخوابم 

 بهترکه قبال ژیمناستیک کار میکردم بدنمم  جاییاز اون 

رو هم  جواب میداد و تقریبا تونسته بودم رضایت شهروز

داخت که مثال من و پررو نمیجلب کنم ولی عجیب رو ن

 ...نکنه

ذهنش رو  کارای خودش بود و نمیدونم چ سرگرمماهور 

 روی کاغذ تو لب تابش بود یاسرش  مشغول کرده بود که یا

 .... وشتنمی چیزیپهن کرده بود  میزسفید بزرگ که روی 

نمیفهمیدم و اسم ها  چیزید میزکه هایی ازکلمات و نشانه 

 .... مربوط به مناطق تهران بود بیشتر

ه پاشو ب کنینبه جای فضولی کردن و اینکه هی گردن کج -

 !شوهرت برس از صبح تا حال غذا نخوردم

 ...چشمام گشاد میشن

 پس اونیکه دوتا لیوان به اون بزرگ معجون خورد من بودم-

 ... میخنده

 !بشم؟ رتوقع داری با این هیکل با اون دوتا لیوان سی-

 ک چهارم از یه لیوانش رو نمیتونمبه قران من باشم ی-
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 ...بخورم

 !ییاینقدرکوچولوه همینخب به خاطر -

 !من کوچولو نیستم تو زیادی گنده ای-

میکنه وبعد طرح لبخندی که روی لبش شکل  عیاخم مصنو

 ...میگیره

 !ی تو خونته خاله ریزهدیونگ-

 ... زیر خنده می زنمم و بلند رازش فاصله میگی

 !بود جونم دیونهواسه تو باید -

 نن ،میزی تکون میده و چشماش توی چشمام دودو سر

به  ومیز سر خواستنش و میفهمم ولی بروز نمیده و برمیگرده

 ...کارش ادامه میده

نمی  ماز اینکه نادیده گرفتم ناراحت شدم ولی به روی خود

 ... اوردم

 ماهور این چیه؟-

 ...دارم واسه فرهاد نقشه می ریزم-

 مگه پیداش کردی؟-

 !نه اما پیدا میشه-

 با این نقشه؟-

 ...اوهوم-
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 نقشت چیه؟-

 ...فعال به مرحله اجرا نرسیده-

 ه؟سرت چ تو-

 !: مرگ فرهادزنهنیشخندی م 

 ...ته دلم از ترس فرو مییزه و اشوب میشه چیزی

 ؟کنینسونیم ماهور ، چیکار میخوای بترداری می-

 !شهروز واسه دو روزی نیست-

 !جوابم و بده! من و نپیچون-

 !شهروز کار براش پیش اومد برگشت تهرون-

ت نداشت بقیه جواب سوالم رو بده که بحث رو انگار دوس

 ...عوض کرد

 ...بازهم ناراحت شدم

خوبه! تمرینم کنسله و پس این دو روز رو یه نفس راحت -

 ...میکشم

 !می کنیقرار نیست کنسل بشه! با خودم کار -

 .ت کنماستراحوا! خب چه کاریه بزارین یه دوروز هم -

تنبل میشه... یک بدنت  نکنیبخوای این دو روزو ورزش -

 ...میکنیم شروعساعت بعد از ناهار تمرین رو 

 !واسه مردا راحته؟ گفتنچرا اینقدر زور
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 !رو باید ببینم؟کی  من اگه نخوام ورزش کنم

****** 

 !پات و درست بزن-

 ... دوزانو روی تشک میشینم و نفس های عمیق که میکشم

 !.... بدتری.... از شهروزم حتی  دیگه نمیتونم ماهور... تو-

 ...وقت و تلف نکندختر پاشو -

 ...بزنم هضربشتکا بال با زور بلندم میکنه و مجبورم میکنه به

ت میداد ولی استراحصد رحمت به شهروز حداقل یه تایمی 

خستکی و ب  ماهور پدرم و دراورده بود و توی اون همه

 .... رمق شدنم مجبورم کرد با تردمیل راه برم

نم زیرگریه از درد مفاصل ، دلم یه وان دیگه میخواستم بز

 ... داغ میخواست و عجیب هوس کرده بودم

از غیبت ماهور استفاده میکنم و تردمیل و خاموش کرده و از 

میشم با دیدنم  ... وارد اتاق خوابمون که می کنم بیرون نالس

 ...تلفنش و قطع میکنه

 ...بهم برمیخوره

 ... بودمکه انگار غریبه  جوری رفتار میکرد

 ... می کنمبلند سمتش هایی و با گام میرناخمام توی هم فرو 

 می کنیبود که قطع کردی؟ من نامحرمم! چیکار داری  کی-
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 ...در بیارمسر که نمیتونم 

 ه و انگار نه انگار که منمیندازنگاه خونسردی بهم 

 ...عصبانیم

 ؟کنینبهت اجازه داد که تمرین و قطع  کی-

: بحث و عوض نکن! با بچه طرف نیست ، می زنمجیغ 

 !نمیخوای من بدونم؟حتی  که می کنیداری چیکار 

 . دیگه خونسرد نبود

 ...دست توی صورتش میکشه و یه دور دور خودش میچرخه

 !نینیست که فعال تو بدو چیزیشانا پیله نکن، -

نیست؟ تموم این ماجراها به من  چیزیچ که فعال  یعنی-

داری در  کههایی بازی  تراین گانگس برمیگرده... تموم

میاری و دفاع شخض یادم میدی ، اینکه من و اوردی اینجا ، 

واسم سواله؟! من هرکاری کردم باید بهت میگی ن هیچتو 

 !جواب پس میدادم... لعنت خودم به درک

بیفته که نمیتونم تا اخر عمرم خودم  کسی واسه اتفاقینمیخوام 

 !و ببخشم

 !پیش بیاد اتفاقیقرار نیست -

 ...کنم جیغ میکشم کنترلمیشم و نمیتونم خودم ونی عصبا

من و احمق فرض نکن ماهور! احمق فرضم نکن... اون لب -
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افتاده چیه؟  میز تاب لعنت توش چیه؟ اون نقشه ای که روی

هست هایی فکر کردی نمیفهمم که اسم مناطق که نوشت ، جا

نت میفهمم و دارم میبینم توش باشه! لع که احتمال میدین فرهاد

شتر بیدونستن که از ن کنینولی تو نمیخوای بفهمی و درکم 

 میکشم ، بفهم ماهور من بچه نیستم که داری دست به ذابع

 !سر می کنی

یه نفس حرف زده بودم و به نفس نفس افتاده بودم ... با حال 

 رو تحمل میکنه نگام میکرد، میدونستم فشار زیادی عجیبی

 ... شاید با دوبارکننولی نمیتونستم بزارم من و احمق فرض 

حقم و  کسی ارممیزبگذرم ولی ن و خنده از کنارش شوخی

 و داره چه خیره... من حق دارم بدونم اطرافم چه بگیرهازم 

 حرفینیست دهن بازکنه و  حاضرحتی  که می افته اتفاقی

 ...بزنه

که دوباره میگم: ماهور اگه حرف  میرهبه سمت در اتاق 

رو با  و رو در می کنمبه جان خودت  خیرهی چه گو ننی نز

 !رممی شده همراهش برم حتی  فرهاد معامله میکنم

که از دهنم در میاد صورتش در کسری از ثانیه ها  حرفیبا 

میکنم ولی  چنان برافروخته میشه که از ترس قالب تهی

 ...کرد بود که از دهنم دراومده بود و کاریش نمیشد حرفی
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طرفم که با  میبرهب به سمتم بر میگرده و هجوم سر تابا 

 ...نمی افته اتفاقیترس چشم میبندم اما هیچ 

 ...چشم باز میکنم و میبینم که دستش توی هوا مونده بود

 ...همیرفتنگام به صورتش 

 از ترس اب رگ کنار پیشونیش چنان نبض گرفته بود که

 ...دهنم رو قورت میدم

ه ک زنهخصمانه نگام میکرد و یه دفعه محکم تخت سینه ام م 

 ....میکنم تا نیفتم کنترلبه سخت خودم رو

 جات وگرنهسر یشانا دهنت و میبندی و مثل بچه ادم میتمرگ-

 ...نمیدم ایندفعه نزنم تو دهنت نیمتض

بخواد کاری باشه که کی به چ؟  می کنیاحمق من و تهدید 

 که باشی شونه میک واسه من شاخ و غلط میکنی کنه! اما تو

اون جونور بری! شانا خیلی خاطرت واسم عزیزه که 

دهنت... بچه بفهم! بفهم و  تم و نزدم تویرپاگذاشت روی غی

... پا نزار میرهنکن که دودش توی چشم خودت  عصبیمن و 

 ...تم که بد قاطی میکنمرغی روی تعصب و

 .... میگیرهازم دور میشه و انگشت اشاره اش رو سمتم 

 نپاییی میندازو  سرت و می کنیاز این به بعد فقط ورزش -

 اونوقتنی ک چشم، حرف اضافه یا حرکت اضافه ایمیگی و 



 

 

                                              1010 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ...دیگه ساکت نمیشم

حساب بردن از اون صورت برافروخته که کار کمی نبود، 

 ... بودمالکی الکی میخواست بزنه... بغض کرده 

تکلیف  تعین! حق نداری واسم نیداد بزسر  تو حق نداری-

 ! که اروم نمیشینم میدونی! کنین

درد میکنه که سر  جون! منمدختر ری نداره ضرامتحانش -

ودی سنی پشیمو ی نگفت کهگزبون یکی و غالف کنم بعد ن

 ...نداره

می بعدم از جلوی چشمای متعجبم از اتاق خارج میشه و من 

خاطرت عزیزه و یه  گفته بود توهینونم که میون اون همه م

 ...لحظه پروانه ها تو دلم میچرخن و میچرخن

 یشچخرم دیگه که اگه نبودم ، عاشق این ادم نمیشدم که هیچ 

 ...اد نرفتهمیزبه اد

 ...کوتاه میادکی  حال ببینه

 ....محاله از خواستم برگردم

 !،مگه من چ گفتم؟ که خواست بزنه تو دهنم اصال غلط کرد

خب من یه چ گفتم و تو عصبانیت از زبونم در رفت و مگه 

واکنش ماهور  برم که اونقدر جاییدیوونه ام همراه اون افعی 

تند بشه و من و دق بده... همزمان هم قطره اشکی از چشمم 
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 ....لعنت میفرستم میچکه و به حال و روزم

 ...هام میکشمنفس عمیق میکشم و بوی خوش هوا رو به ریه 

قدم زدن توی این بهشت واسم ب اندازه لذت بخشه و ارومم 

 ...میکنه

روزه ماهور فقط یا ورزش  چندبا تموم کم محلی های این 

 ...کردم یا توی این باغ کوچک قدم زدم

 نبود حاضرحت با اومدن شهروز و فهمیدن تنش بینمون 

 مردممی  کوتاه بیاد و منم با وجود اینکه داشتم از دوریش

 ...ولی با حفظ خودم قدمی پیش نگذاشتم

درسته بد حرف زدم ولی دلیل نمیشد اون برخورد رو داشته 

 ...باشه و هنوز قهرم بکنه

 دراز ندارن فقط قد فرقیمردها با بچه ها هیچ  نرگسبه قول 

 !کردن

 ....حال این لطفش شامل حالم شده و داره دیوونم میکنه

 ...ده بودکر دلم هوای ساحل و دریا

مت س حرفی گفتنکه ساحل اختصاض بود بدون  جاییاز اون 

 ...می کنمساحل 

 ...دیدن دریا لبخندی به لبانم میاره

صداش، ارامش رو توی کل بدنم تزریق میکنه و اون دلتنکی 
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 ...میکنه بیشتررو 

 ...میشه بیشترباد شد که میوزه لرز تن منم 

 ممینداز سر رویرتم رو میبندم و کالهش رو شزیپ سوی 

دستانم رو چلیپای سینه ام کردم تا کمی از لرزم کم کنه ولی 

 ....ی نکرده بودرتغیی

د اسفند سرخیلی دلم میخواست پا درون اب بزارم ولی هوای 

 ...ماه مانع از اون میشد

 !دوباره فکرم که نه همه روحم پرکشید سمت ماهور

لعنت! چطور این همه تو قلب و روحم نفوذ کردی که نمیتونم 

ه نه نیست کاصال عادال ت کنم... اینبیرونیک دقیقه از ذهنم 

من اینقدر درد بکشم و اون مغرور لعنت اینقدر خونسرد و 

 !ریلکس به کارش برسه

 !به خدا که انصاف نیست

اینقدر زرت و زرت کی  اشک هام روانه میشن و من از

 ...یزمرمی یختم که واسه این مغرور خان اشکریاشک م

خدایا دوسش دارم و یه کاری کن خودش بیاد و ازم معذرت 

 !خواهی کنه! منم قول میدم زود ببخشمش

 !؟می کنیتو اینجا چه غلطی -

و ب ادبانه  عصبیشونه هام از ترس به هوا میین و باصدای 
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 ...ماهور رو بر میگردونم

خواهیش و نه این لحن طلبکار و ب  خدایا نخواستم نه معذرت

 !ادبانه اش رو که داره منو میکشه

 ....جاخورده نگاش میکنم

این ادم رو نباید دوست داشت ولی چه کنم که حال با دیدنش 

 ...زنههم قلبم انگار تو دهنم م 

 !لحنش طلبکارانه است و خشن

چشم تو چشم شدنش رو نمیخواستم چه برسه به کلمه ای 

 !اون حرف زدن با

 ...از کنارش رد میشم حرفیبدون هیچ 

 !مگه با تو نیستم شانا-

 ...بود نگینانگار حرف نزدنم واسش زیادی س

 ...باز طلبکارانه نگاهم میکنه

باهات ندارم که بخوام وایسم و بهت جواب پس  فیمن حر-

 !بدم

دست دو طرف پهلوش گذاشته و با خشم واسم خط ونشون 

 ...میکشه

 !شدی نه بلبل زبون-

از درون جوری گر میگیم که میخوام یه دونه سیلی توی گونه 
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 ...خوشکلش بکوبم

 ....دستام ومشت میکنم

چیه؟ بلبل زبون که بودم منتها با بچه جماعت کاری  نیمیدو-

 !ندارم

 !؟می بینیجونم بچه! من با این قد و هیکل بچه -

 ....ش میشمری خیمیزدست به سینه با لبخند تمسخر ا

شاید ظاهرت نشون نده ولی عقلت، حرف زدنت، کارات -

چند روزت  قهر کردن اینحتی  !مونهمی همش مثل بچه ها 

نکرده یه وقت  ییومدی که خدانی مکه رفت تو اتاق و در

 ....چشمت به چشم من نیفته

 ...زنهپوزخندی م 

 !نینپس بگو.... خانوم ازکجا عصبا-

 ...شدنم رو ببینه با حرص میخندم از اینکه میخواست ضایع

باشم و اونم فقط به خاطر برخورد زشت و  عصبانیشاید -

بردی وگرنه برو  م و زیر سوالشخصیتبدی که داشت چون 

بمون که کپک قهر کن اصال برو توی اتاق بمون ، اونقدر 

 نی...بز

 ...میرن باال ابروهاش متعجب

 ...سعی میکردم خونسرد باشم ولی نمیشد
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 ...دوباره مانع شدخواستم برم ولی 

 !تا این حد دلتنگ بودی و نمیگفت یعنی-

 !م دلتنگ تو نمیشم حرف تو دهن من نزارمی کنممن ب-

 !حرف نذاشتم که دارم واقعیت رو میگم-

 ...کرده بود شروعبد بازی رو 

اولش با عصبانیت میاد و حال داره با حرفاش و نیشخندی که 

 ...روی لباشه من و عذاب میداد

خواستم قوی باشم و خونسرد نشد و با تموم  هرچقدر

 ...خودداریم قطره اشکم چکید

ماهور من و عذاب نده! من فقط ارامش میخوام که داری -

 چیزیهردفعه با یه  ... تو حق نداریمی کنیاون و ازم سلب 

ت داری خب باشه ، داشته باش ولی ر... غینی من و برنجو

 من و نرنجون، باهام بد

غرورم و نشکن ، فکر نکن من میبخشمت صحبت نکن ، 

من و  چون داری عذابم میدی و خواسته یا ناخواسته

 !نی جومیرن

 ...و کالفه توی موهاش میکشه میبرهسرش  دستاش و به

 ...اشکهام دست خودم نبود کنترلبا این حرکتش دیگه 

حت نکرد میون اون هم بغض و دلتنکی که از چشمام خونده 



 

 

                                              1016 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ..بود

 !م! مگه عاشقم نبودنیست ماره! مگه واسش مهمگه دوستم ند

قدمی عقب میگذارم و در حالیکه پشتش به منه دست روی 

میدوم ، اونقدر  ارم و برمیگردم و به سمت ویالمیزصورتم 

به صدا زدنهاشم توجه حتی  پرم از حس پس زده شدنش که

 ...نمیکنم

که انگار همه نی و بغل نکرد رفتندلم پر بود از نادیده گ

 ...د و فریاد میکشیدنمیزوجودم له له 

 ...ب معرفت بود

 رفیحنمیدونستم تا این حد میتونه سنگدل بشه فقط به خاطر 

 ....پریده بود بیرونکه ناخواسته از دهنم 

 ماهور

 ...برخوردی نداشتمهمچین خودمم توقع 

 ... میدونستم دلش و شکستم و ناراحتش کردم ولی حق داشتم

هر  یرهبگتم کوتاه بیام. باید یاد رغرور و غیسر  نیستمحاضر 

 ...و کجا زد و انجام دادکی  و عملی حرفی

برمیگردم رو به دریا و در حالیکه هنوز پرم از ناراحت ، 

 ...میشم ام رو به دریا میدوزم و محو ناکجااباد ان خیرهنگاه 

 ... صدای دریا روحم و جال میده
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ی روی شهم میخورن و خودشون به امواج دریا بازی باز

 ...کننساحل پرت می

شانا خط قرمزم بود، از آنچه که فکرش رو میکردم مهمی و 

 ...باارزش تر بود

نمیخواستم از دستش بدم که خودش ، خودش رو حراج میکنه 

 !برهی عوض که همراه اون ذارهو پا روی شاهرگ من م 

 و میرهیادم نحرفها بعضی ادم کینه ای نیستم ولی عجیب 

پیچک وار دور  چنان تو وجودم رسوخ میکنه که مثل حس بد

 !مغز و فکرم میپیچه و اکو وار هی تکرار میکنه

گیر و من و در  ذارهکه نم  یعنیمیخوام محل ندم ولی نمیشه 

 ...میبرهمیکنه و توی خودش فرو 

واسه خاطر شانا از کارم و زندگیم زدم و اون همه تعقیب و 

واسه من تز  انداختم و پول خرج کردم که خانومگریز راه 

از کار من دربیاره! ای خدا فقط این ماجرا تموم سر میده تا 

 ....ادمش کنم تخس و خودم دخترهبشه تا این 

گذاشتنش داره حالم رو  باال حال هم هی ارد میده و طاقچه

 ....بدتر میکنه

نه که میگه و تا جگرت و میسوزوهایی امان از اون متلک 

 !شده بود بود که به خاطر من ریختههایی ولی بدتر اشک
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ش رو عوض کنم بدتر ابیچاره رو اوردم تا حال و هودختر 

کمال  تمام و دارم خون به جگرش میکنم ،واقعا که عشق رو

 !در حقش کردم

 ....نیستمحت تکلیفمم با خودم معلو

نی مثل موریانه تو مغزم داره جنگ جها عوضیفکر فرهاد 

هیچ جوری  ه که وجودم و لییز از خشم کرده ومیندازبه راه 

نمیتونم این خشم رو بروز بدم که بدبختانه این چند روز 

 ...شانا شده بودگیر بدجور دامن 

 ...علنا نادیده میگرفت

که همیشه در مرکز توجهش بودم سخت منی کم محلی برای 

اصل موضوع  نمیکرد، فرقیشانا نسبت بهم حتی  بود یا

 !همان بود که باید

 ...شهروز توی این مدت خیلی بهم کمک کرده بود

که بعد از محتشم بهش اعتماد دارم ، رفاقت و در  سیک تنها

 بدون هیچ چشم که خواستم بهم کنه و زمانیحقم تموم کرد 

 ...داشت پشتم ایستاد

انم به قدری بود که ازش خواستم به شانا دفاع نمیاعتمادو اط

بعد با وجود  که اولش قبول نمیکرد امایاد بده  صیشخ

 ...من با اکراه قبول کرد اصرار
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برخوردش با شانا  اولینو یاد  میگیرهخنده ای رو لبام شکل 

د گرفته بود و بع که از طرف شانا لقب ییم و گودزیالمیرفت

که براش تعریف کردم بدبخت مونده بود چ بگه و به زبون 

 ....بیاره که خودم میدونستم

 ربیشتکش بود اما به نظر خودم سرکه زیادیم  سیتخ دختره

 ... ی بودفرقسیاه سفیدهای شی پی همین شبیه به 

خیلی بد نباشه که کمی کوتاه بیام تا کمی شانا هم از م شاید ه

نشون بده! امان  خوشیاین حال و هوا دربیاد و حداقل روی 

 ....از دلی که این همه تنگشه و اون نمیبینه

م که گوشیم زنگ خورد و با دیدن اسم میرفتویال  به سمت

 ...محتشم تماس رو وصل کردم

 !جانم محتشم-

 جانت ب بال داداش! حالت خوبه؟-

 ، اونجا اوضاع در چه حالیه؟ سیمر-

 !قمر در عقربه هیچ-

 !وضعی پیش بیادهمچین مشکوک میشم ! قرار نبود 

 چ شده؟-

 ...مکث کردنش یکم زمان بره

 !رفتم و خدا به داد برسه که نفهمه شک رسولیخنجر و از -
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 ...لبخندی گوشه لبم جاخوش کرده بود

 !از این نمیشهبهتر عالیه! -

وا میداری !  کاراییخدا ازت نگذره ماهور که من و به چه -

 !حالله فقط دعاکن پروانه وکالتم نابود نشه که خونت

 !فوقش میای وردست خودم-

 ....جواب میده حرصی

ط و خوله میکشم و بعدم این اثر میام چهارتا دایره و خ البد-

 ...مونده بود مهمینبری واسه دوخت و دوز!به خدا  چیزیر ه

وکیل جماعت خودشون رو  میدونیایه یاس نشو خودت -

نداشت سمتش  نن و اگه برات سودمیزالکی به اب و اتیش ن

 !نمیومدی

 ولیاداش درسته اولش اینطوری بود دستت درد نکنه د-

 نیبستنه  اث فرهنگیهردولت و میواال قت از امسر المصب

 !خوردن یواشکی

 ... بلند به خاطر لحن پر حرصش میخندم

 کجاست؟ حال این شازده گودزیال

 !کیه؟ گودزیال-

 !شهروز-

کشه دیگه نه تا این دخترشهروز خودمون ! درسته ابهتش -
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 !بگیرهحد که بنده خدا گودزیال لقب 

 !اسمش زدهلقب وشانا به -

این زن تو هم اعجوبه ایه ها! زن باید مظلوم باشه دوتا -

 !بگه چشم پایینو بندازه سرش  زدیتشری 

 ...حال تو رو هم میبینیم-

 ...حرف بزنه یکی از من میخوره یکی از دیوار-

 ...یادم باشه وقت دیدمش بهش بگم-

 رو؟ کی-

 !ی که چت میکردیدخترهمون -

 شکر زیادیم خوردم بیا با ایننه اقا من غلط بکنم و -

 !گودزیالت صحبت کن که الحق اسم برازنده ایه

 !خداحافظ داداش

رو دست شهروز میده و صدای  گوشیبعد از لحظه ای 

 ...میپیچه گوشیخشدارش توی 

 سالم خوب؟-

 ؟برممنون چه خ-

- مکشید ی رو شککشید که گفت و روی نقشههایی اون جا-

 !خب؟

حدست درست بود داره بازیمون میده اونم به شکل کامال -
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 !مسخره ای

 ...از خشم دندان بهم میسابم

 له اشه که واسه من بازیچ تو ک نیست ممرتیکه معلو-

 ندیدتش؟ کسی شهروز ، ببین!  دراورده

 .هقیافه میدادتغییر چرا پرس و جو کردم و مثل اینکه هربار -

 برمیگردی؟کی  باشه،-

پرس و جو میکنم  بیشتریه دو روز دیگه کار دارم و دارم -

دربیارن،  از رفیقام و گذاشتم تا امارش و یی... یه چندتا

 ...باش پیداش میکنیممطمئن 

 !خوبه-

 اون وروره جادو ورزش میکنه؟-

 ...که به شانا داده بود میخندم بیبه لق

 ...صبح تا حال اونقدر ورزش کرده که دیگه نا نداشت-

 ! از منی وبه باز تو بدترخ-

بدتر نیستم باید هرچه زودتر بدنش اماده بشه و بتونه خودش -

 !و جمع کنه

 !رزیاد سخت نگی-

 !باشه میبینمت، فعال-

ای کارش سزرو به عوضی فقط منتظر روزیم که اون 
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 !برسونم، مردک طماع

 .هرچ چشم میگردونم شانا رو نمیبینم

 ..نیست مورزش ه نالحت توی س

 ...تو اتاق خوابش کج میکنم باال راهم رو به سمت

 ...در اتاق رو باز میکنم و وارد میشم

 ...میگیرهبادیدن وضعیت که خوابیده بود خندم 

 ...میدونستم تا چه حد بدخوابه

ی اینکه دچار تردید میشم و میخوام درو ببندم که بایاداور

می سمتش  بینمون بندازه ،فی ممکنه این قهر فاصله عاط

 ...کنم

میخوره ولی نی میکشم که تکو بیرونپتو رو از زیر پاش 

 ...بیدار نمیشه

- خودم رو کنارش میکشم که شوک زده چشماش و باز میکنه

 !ولم کن! گفتم ولم کن

نگاهش میکردم که با صورت برافروخته و پف الودش با 

 ...خشم نگاهم میکرد

ان میسابه و دقیقا مثل یه گربه که میخواد چنگ بندازه، دند

 ...اماده حمله میشه 

 ؟می کنیهمچین ماهور دیوونه ولم کن! چرا -
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که مثل گربه داری چنگ و  ییمن که مثل ادم خوابیدم تو-

 !دندون نشون میدی

 ...همیندازدوباره چشماش و درشت میکنه و دل منم به لرزه 

خیلی بیشعوری ماهور! اومدی من و از خواب بیدارکردی و -

دنیا رو دراوردم با  ادمی و من شدم گربه! چشم اون وقت تو

 ...کردنم شوهر

 ... توگلو میخندم

 ...کنم چقدر این روزها احتیاج دارم یکم ذهنم رو ازاد

توی اشفته بازاری که واسه خودم درست کردم و راهی که 

 ... احتیاج داشتم میخوام برم و چقدر به این لحظه های خوش

دندونات میکردی ، میدیدی که اگه نگاهی به حالت دست و -

 !حق بامنه

 ...میشه خیرهبا اخم 

اقای محق این یه واکنش کامال طبیعیه! وقت ادم احساس -

 !خطر کنه بدتر از اینها هم واکنش نشون میده

 !اوه، قانع شدم-

 !حال اگه قانع شدی لطف کن برو کنار میخوام بخوابم-

 ...میشه خیرهمتعجب بهم 

 !انا شکنم؟چطور تونستم بدون ش
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انسانهاکارهای پیچیده ای انجام میدن ،فکر تا عملشون هم 

و عمل  کننساده فکر فرق داره. همیشه خدا هم به جای اینکه

و بهش شاخ و برگ میدن  میرناونقدر درون ماجرا فرو  کنن

 ... می رسهراه حلی که به ذهنشون  که میشه پیچیده ترین

هایی یشه که کارنمیدونم چرا یه لحظه عصبانیت باعث م

 ...بشیکه بعد پشیمون  کنینب

شاید شانا حق داشت از چند و چون نقشه هام مطلع بشه ولی 

م اما دلش و خوش کنت کلیات یا فرعیا گفتن منم میتونستم با

پیچیده ترین و سخت ترین انتخاب ممکن رو کردم که هم 

 ...دادم خودم رو هم اون و ازار

 !: متاسفمزنممی تو چشمای مسخ شده اش لب 

 ...از این در توانم نبود بیشتر

 ...کردم اعترافقدر هم به خاطر دوست داشتنم بودکه همین

چشماش گشاد میشه و من فکر میکنم تو این چند لحظه کوتاه 

 !میده؟ باره که این کارو انجاممنی دقیقا چند

 !ماهور-

 ...جانم-

 ....تو.... تو-

 ...نمیتونست بزنه حرفیمات مونده بود و 



 

 

                                              1026 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ...شده بود تیاحساسا

 ...شده بودننی چشماش بارو

 ...از دوشم برداشته بودنسنگینی انگارکه بار 

تم و زیر پا بزاری! ناموسم رنزن که غی حرفیهیچ وقت -

جونمم  که شدی همه زندگیم، برام از ییعلی الخصوص تو

 حرفیارزش داره! درکم کن و قول بده هیچوقت  بیشتر

 !بگیرهقرار  تم مورد هدفرکه غرور و غی نکنیری یاکا

که تو صداشه میگه: تو هم قول بده هرموقع بغضی با 

دلم اتیش  نکنیهیچوقت تو اتاق خودت و حبس  قهرکردیم

 ...میگیره

میخندم و دلم عجیب اروم میشه از این همه ب طاقت که 

 !برای منه

ه که وابسته بشهیچوقت باور نمیکردم شانا سنگدلم اینقدر بهم 

 ...دوری من براش سخت باشه

********* 

 چ شده؟-

 !و بکشونم اینجا نظرم عوض شد میخوام فرهاد-

 ...شهروز متعجب نگام میکنه

 ماهور دیوونه شدی؟-
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 ...برگه بزرگ توی دستم وبا حرص مچاله میکنم

داره بازیمون میده و روانی همه روکرده مضحکه! مرتیکه -

به هر سمت  خیمه شب بازی که دارهما هم شدیم عروسک 

میکشونه! شهروز زمانمون کمه... این مرد داره واسه خودش 

 !بده انجام کاراییزمان میخره تا یه 

این و منم فهمیدم ... وقت که رفته بودم ازش پرس و جو کنم -

هرکاری ازش  های دیگه ای فهمیدم که این ادمچیزخیلی 

 ...برمیاد و اصال هیچ رحمی نداره

 !میخوام یه کاری کنم بفهمه زرنگ تر از خودشم وجود داره-

 !چ توشته؟-

 !هاچیزخیلی 

 این ادم چقدر میدونی، هیچ می کنیماهور داری نگرانم -

 .میتونه خطرناک باشه

 ...میدونم-

 ... ممیندازحوله رو روی شونه ام 

 ...نگام میکنه نگرانیشهروز با 

 ...میخندم

 !نگرانمه؟ سرت فقط بگو چ تو-

نداره میتونه اونقدر طماع  فیادمی که هیچ نقطه ضع نیمیدو-
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 !جون خودشم ریسک کنهسر  باشه که

خارج  نالقیافه مات شهروز رو از نظر میگذرونم و از در س

 ...میشم

 قرار بود خیلی کارها کنم که اول باید خودم رو اماده میکردم

.... 

 شانا

 !ایتالیا رفتنبا اقاشون  نرگس-

 ...مونهمی دهنم باز 

 !جدی جدی رفته! ولی چرا بدون من؟ یعنی

 ...لب و لوچه ای اویزون میکنم

این ننه ما فهمید چطور شوهر تربیت کنه، من و تو، تو اندر -

یه ادم اینقدر  خم یه کوچش موندیم! واقعا چطور میشه

 !خرشانس باشه؟

 ...ان زده میشههیچصداش 

ردای قدیم ! اینقدر دور و بر ندیدی که باورت بشه! مردم، م-

 !حسودیم میشه وقتاییمیچرخه و هواش و داره که یه  نرگس

خیلی  زمینهدیگه، این خاندان پاک وطاهر ما پیش  میدونین-

 !شوهر و تربیتش دارن زمینهدر  خاصی

.... نمونه هستنابت یزانگار ملکه ال کننجوری رفتار می
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زدم من  حرفیبارزش مامان رعنا! بعد به داداش جنابعالی یه 

انداخت ، بعدم با یه متاسفم تمومش کرد و  و به غلط کردن

 !رفت! باورت میشه؟

م خودش غنیمت به حساب میادکه معلوم میکنه تو هم در همین-

تونست داداش مغرور و کله  راستای این خاندان پاک و طاهر

یه چون اگه هرکس رنظی یاکار ب. واقعکنینشقم رو تربیت 

 . نمیکرد دیگه ای بود نگاهشم

 ...لب و بینیم و از حرص جمع میکنم

 !خوبه تو هم با این داداشت انگار نوبرش و اورده-

 ...نازی به صداش میده

ش! کدخترهمچین خیلی دلتم بخواد داداشم ، خوشگل با هیبت -

 !چقدر خاطرخواه داره میدونین

 ...اخم میکنم

جاده خاکی برو پیش شوهرت که  زنیدیگه زیادی داری م -

ماهور چشمش ب  چشم دانشجوهاش دنبالشه، بعدم مهم اینه که

 !منه

 !شم زیادیسربر منکرش لعنت! از -

 !پس چ فکر کردی؟-

فقط منو دریاب که دلم واست تنگ شده! این ماهورم  هیچ-



 

 

                                              1030 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 .بروز نمیده هیچ

ولی ماهور بدجور تو  من خودمم نمیدونم قراره چ پیش بیاد-

 مکنارم نشسته معلو وقتها با اینکهبعضی خودشه، اونقدرکه 

 !حواسش کجاست؟ نیست

 ...میپرسهبزنه ولی  حرفیسکوت میکنه و انگار بخواد 

 !میخوام یه چ بگم ولی نمیخوام بیش-

 ...همیرفتبه یکباره از جام پا میشم و دلم به اشوب 

 !؟زنیچ شده؟ چرا حرف نم -

 .نیگذشته اما میدونم که حقته بدویر به خنیس! -

 ؟می کنیچ شده داری جون به لبم -

چند روز پیش شانا میاد از خیابون رد بشه که تصادف -

خوبه...تو...  ... حالش خوبه ... بچشمببینمیکنه ولی ... 

 ......شانایالو... الو... شانا هست

 ...صدام انگار از ته چاه بلند شده بود

 !ن....خو...خوبه؟حا... حالشو-

فقط به خاطر  هستناره قربونت برم، از من و تو سالم تر -

 ت مطلق باشهاستراحه ای که خورده باید ضرب

 ....د، دلم به شور افتاده بودسر میز ان قلبم تویضرب

 !می کنی فیمهسا چرا احساس میکنم داری یه چ رو مخ-
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 ...میشهطوالنی سکوتش 

 ...به دیوونه شدنم نمونده بود چیزی

می ! حرف بزن داری دیوونم میشیمهسا چرا یهو ساکت -

 !کنی

 !اروم باش ، میگم-

 !حرفتو بزن دیگه-

 ماشینروزی که شینا تصادف میکرد منم همراش بودم ، یه -

عقبش مردی رو  اومدن شیشه پایینبود که با باال سیاه مدل

 !دیدم که شباهت زیادی به فرهاد داشت

 ...تنچشمام میسوخ

 ..بودسنگینی ته گلوم بغض 

 ...تنم میلرزید

؟ کیبه خاطر من صدمه ببینه ، اونم  کسی نمیخواستم

 ... خواهری که جونمم براش میدم

 ...، خشک شده بود می ریمدست به گلوم 

 ...بود نگینم سسر

 ...داشتم خفه میشدم

 ... نگاه بارونیم و به ماهور میدم

این انصاف نیست!اون بچه ای که میخواد پاش و بزاره تو 
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داره اتیش  این دنیا ب گناه ترین فرد این قصه است! دلم

 ...میگیره

 ...که دست گذاشته روی عزیزانم سرشه چ تو

 !مگه ترنم بس نبود که حال شینا رو هدف گرفته

من نمیتونستم ساکت بشینم ولی نمیدونستمم چه کاری باید 

همه امیدم به این بود  مظلومانه زل زدم به ماهور و بکنم! فقط

 ...بگیرهکه اون یه کاری بکنه تا دلم اروم 

 ...دممیزشتکها بال ات رو محکم و مداوم بهضرب

ه ها اونقدر محکم اند که خودم درد در ناحیه مچ پام رو ضرب

 ...حس میکنم

هرباز شهروز میومد و میخواست مانعم بشه ولی انگار با 

 .دممیزاسیب  قهربودم و این وسط بدتر به خودم داشتمهمه 

 .اصال نمیخواستم با ماهور روبه رو بشم

دلم میخواست میتونستم و خودم و از دست این جماعت نجات 

 ...هیچ احدی بهم نرسه م تا دستمیرفتمیدادم و جای دوری 

 !کنیم و باهم خوب باشیم؟زندگی چرا بلد نبودیم مثل ادم 

هستیم که به خاطر خودمون راضی ز خود چرا اینقدر ا

 !میشیم؟ دیگران رو هم نگران میکنیم و باعث ازارشون

 !هست که درمان ندارهضیشاید یه مر
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با احساس درد پام رو متوقف میکنم و روی همون تشکها 

 ...میشینم

 ..زنهاینبار شهروزم کنارم زانو م 

 .منمیدهم محل  از برخوردم نگاه تندی میکنه که باز عصبانی

 ی چته؟ بامن که دیگه قهر نیست؟گب نیمیتو-

 .فقط نگاهش میکنم

میخوام از کنارش بلند بشم که اینبار مچ پام رو محکم میچسبه 

 ...که ناگهان درد بدی توی پام می پیچه

ولی باز هم سکوت میکنم و فقط چشم  میرهنفسم از درد 

 .میبندم

 !ودت اوردی؟خسر  بالییچه  ببینفقط مثل بچه ها لج کن! -

و ترسناکش طوفانی دوباره پام و میکشم که ایندفعه نگاه 

 ...م میشهنصیب

و به این بازی مسخره ای که راه  میشینیشانا مثل ادم -

 !خاتمه میدی یانداخت

 ...بیاد پایینچشمام میسوزن ولی نمیذارم قطره ای اشک 

شماها با خودتون چ فکر کردین؟ اوردن من و دور کردنم از -

عوض اینکه بهم  ن کار! اون دوستتبهتریخانوادم میشه 

 می کنیتوجه کنه هرروز یه برنامه ای واسم داره! چرا فکر 
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نزنم و بیام اینجا فقط مشت بکوبم  خودم خوشم میادکه حرف

هیچ و جفتک بندازم، یکم منو درک کنه و کنارم باشه به 

 ...غرورش بر نمیخوره کجای اون

 ...بهم نگاه میکنه باال نوچ میکنه و بلند میشه ، از همون

 ؟ تو با همهنیست مکه واسش مه می کنیچرا فکر -

این همه  اطرافیانش فرق داری! ماهور هیچ وقت برای یه نفر

 !وقت نذاشته

و هم رتن نیست، خوبه نمردم و وقت گذاش کنترلبغضم قابل 

 ...دیدم

این وقت گذاشتنه! این مهم بودنه! نزدیک یک ماهه اینجام و -

 ...هیچ کاری نکرده

ال میکنه که مثسی فقط توی اون اتاق لعنت نمیدونم چ رو برر

داره واسه ی عوض بندازه ، اونگیر اون فرهاد کثافت و 

خودش راست راست میگرده و به خیالش من و اینجا اورده 

 عینکه دزدیدن من واسش  تیرصو که ازم محافظت کنه در

اب خوردنه! اما قصدش رو نداره چون فکر دیگه ای تو 

 ...شهسر

خواهرم به خاطر من نزدیک بود بچه اش و از دست بده! 

درک کنه،  نیست من وکی  ترنم به خاطر من مرد! چرا هیچ
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! شهروز دلم می کنممثال زنشم ولی از غریبه ها واسش ک

دنبالم تا نظرم و  ادمیرفتکه  وقتاییکه واسه اون ترداره می

 !که خیالش راحته که منو داره االنجلب کنه نه 

 ...شهروز فقط نگاه میکنه

شما زنها تو دیوونه کردنمون استادین! فقط چون ظاهرمون -

 جالد شما زن جالدیم وگرنه کننمردونه و خشنه فکر می

 مونده واسه دق زمینولی نصفتون تو  هستین! یه ذره اینه

 ...دادن مردا

 ...میکشه پوفی

 ...وضعیت ماهم گل و بلبل نیستهمچین بیا نشونت بدم که -

 ...شسرو منم پشت  میرهسمت لب تابش 

 ...بعد لب تاب رو سمتم برمیگردونه

 !کنینبلکه کمی جیغ جیغ  ببینبیا -

به خودم مسلط  سریعاما  میرن باال با دیدن تصاویر ابروهام

 .ن میکنممیشم و تعجبم رو پنهو

 ، مورچه هم هیچدورتادور ویال محافظ بود که فرهاد 

 .. میشد میخواست رد بشه باید از زیر نگاه اونها فیلی

 !حال فهمیدی بیا بقیشم بگم-

یکم ارومی شده بودم ولی همچنان بر روی خر شیطون هم 
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 ...سوار بودم

 !خودش اگه اینا رو میگفت قرار بود زبونش کم بیاد؟-

 ...میخنده

شوهرت یه نمونه نادره که فقط خودت از پسش  ببینشاید! -

 ...برمیای

چه جالب این دوستش هم با من در اینکه نمونه نادر ب 

 !رسریه هم عقیده بود

 !اره ماموت هم جزو نمونه های نادره-

 ...متعجب نگام میکنه و بعد با صدای بلند میخنده

 !تیفقط یه نفر حریفش بشه ، خود یعنی-

اون غرورش و دوست داره منم خودم و دوست  پس چ اگه

 !دارم

میکنه که  کارایی،ماهی جونت داره یه  شوخیخب جدا از -

 احتیاج به برنامه ریزی دقیق داره، چون قراره یه

 االنچ پیش میاد... تو هم  نیست مجنگ راه بیفته که معلو

این مدت کردی  که توسنگینی کامال اماده ای و با ورزشهای 

از پس خودت بربیای، فقط یکم دیگه صبوری کن تا  میتونی

اخه کس غریبه ای که نیست منم  این ماجرا زودتر تموم بشه،

افتادم و حوصله اخالق گندش و ندارم از بس زندگی ازکار و 
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 !شراین ب که عنقه

 ...از نسبت که بهش داده بود اخم میکنم حرصی

ت واجب ولی حق نداری به شوهرم احتراماقا شهروز -

 !! ! مجبورکه نبودی میخواست قبولکنین توهین

 ... میبره باال دستاش و به نشانه تسلیم

 !بیا خانوم ما غلط کردیم ، اصال گردن من از مو باریکی-

 ...میکنهسر  بعد نگاهی به پشت

 ! بیا ماهی جون که بد هواتو داره-

اعالم وجود میکنه  مثل همیشه بوی عطرش زودتر از خودش

 ...میشمرو به رو اش که با چرخیدن به سمتش 

 !منسر  اومده بود پشتکی  این

 .ذارهمیخوام قدمی سمت عقب بردارم که نم 

 ..تقال میکنم ولی حریفش نبودم

 !؟کنینمیشه ولم -

 ...همیندازگره ای به ابروهاش 

 !م ولت کردم که شدی ایناالنتا -

 !نه به ادم ببخشید این به درخت میگن-

 ...ادم که نه اما فرشته ها هم شاملش میشن-

 .متعجب چشم درشت میکنم
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نمردیم یه حرف رمانتیک شنفتیم ! البته اگه بشه گذاشت 

 ...مستقیم بودغیر  بیشتررمانتیک، 

 ...این و فرشته رو میشه توضیح بدین بیناون وقت فرق -

از  ربیشتارتباط تنگاتنکی داره از اون جهت که این فرشته -

 !نوع عذابشه که شده ملکه عذابم

 ...میشم و این مرد زیادی پررو بودنی عصبا

 ...بزاری برم میتونیو  کنینمجبور نیست تحملم -

 ...میخنده

نشو... اجباره که دست و پام رو بسته وگرنه من و نی عصبا-

 !نمیری مبیرونچه به توی ورپریده که بست نشست و 

 !چرا خودت و من و عذاب میدیوقت اینقدر دلتنگیم -

 ...عشق و عالقه ای که ذره ذره درونم شکل گرفت

 ضیح میداد ولی ادمی نبود که واسهماهور باید برام تو

 ...کارهاش توضیح یا جواب پس بده

حالکه خودش پیش قدم شده بود تا دلم و به دست بیاره منم 

 ...مرخودم بگی میتونستم جواب سوالتم رو با روش

 ....خیال رو به بعد موکول کردم کر وتموم ف

 ماهور

بفهمه میای اینجا و اون خنجرم یه  کسی محتشم بدون اینکه-
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می و جمع  و میاری .ولی حواست می کنیجور جاسازی 

تعقیبت نکنه و بهت مشکوک نشه! اون عتیقه  کسی که کنی

 ..به خطر بندازه خیلی باارزشیه که ممکنه جونت و

 !حواسم هست-

 !اب که بهت گفتم چیکارکردی؟چیزدرمورد اون -

هست که به همراه عکسها واست ایمیل هایی تقریبا همون -

 !کردم اما حدست درست بود

خره به مقصودم باال و خوشحال از اینکه می زنمنیشخندی 

بسپار به پارسا و تا  میسم خونسرد جواب میدم: بقیه کارها رو

 ...اخر هفته اینجا باش

 !نیام؟چرا فردا -

 یفتیم توی این اتیش بازی ، یه دومیخوام قبل از اینکه ب-

ازش غافل  روزی واسه شانا وقت بزارم... این یه ماه زیادی

 !شدم

اما مواظب باش به قول خودت خطر در  می کنیکار خوب -

 !هنمیک

 !میدونم، فعال خداحافظ-

 !خداحافظ-

 یرونبرو قطع میکنم و رو به پنجره تمام قد ایستادم و  گوشی
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 ...رو تماشا میکنم

 ...این ویال با اون باغچه کوچکش زیادی ارامش بخش بود

 .به قول شانا تکه ای از بهشت بود

 ... دور شدمدختر توی این یک ماه چقدر از این 

ه بودم و غرق دنیای خودم کشید توی حصاری که برای خودم

 !هام بودمو نقشه 

از رفتارهاش رو درک میکردم، گاهی پرخاشگر ی بعض

ساکت  که نمیشد باهاش طرف شد! گاهی هم اون قدر میشد

میشدکه حضورت و حس نمیکرد، شاید هم حس میکرد ولی 

 ...توجهی نشون نمیداد

ا کنه علن سرگرماوقاتش هم ورزش میکردکه خودش و  بیشتر

 !بوده نشد کمی حس از بیشترحضور من کمی که نه 

بعدش زیادی دلچسب  یدعوای چند روز پیشش و اون اشت

بود شاید هرکس که متوجه بشه به سالم بودن عقلم شک کنه 

 الهام بخش تمام تنهاییکه شانا خودش به  ولی نمیدونه

 ...است که انجام میدمهایی کار

وجود شانا و عشقش من و جوری در خودش احاطه کرده که 

به جنون  من مغرور و خونسرد رو فقط اونه که میتونه
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 ...بکشه

 هایم همه برگرفته از عشق و ظاهرش هست...  طراحی 

حت تمام خشم و عصبانیتم از فرهادی که به گذشته شانا 

که میخوام به  خودش کردهگیر مربوط میشه جوری من و در

روکه مربوط به اون کثافته رو  چیزیخاطرش اون ادم و هر

 ...به درک واصل کنم

ولی نمیدونه که دل من فقط  میگیرههروز بهم خورده ش

 !ارامش شانا رو میخواد و بس

رو اورده که  ییشهروز به تازگ سگ کوچک سفید و پشمالو

 رفتنانس گ بهم یشده همبازی شانا و هردو تو این مدت کم

موهای  تنسهم سگ بیچاره رو ست خودش کرده با ب االن

ه ب بیشترایش  چشمهای دکمهبلندش از دوطرف با ربان قرمز 

 ...چشم میاد

و صداش رو در  می بردبدبخت رو مدام اینور و اونور 

مست و سر میاورد و بعد خنده های بلند و مستانه اش که منو

 ....مدهوش میکرد

 !میخواستم بهش یاد بدم که خنده هاش فقط و فقط برای منه

 بود و به هیچسر  شهروز این روزها دست حمایتگرش روی

 ...وجه پشتم رو خالی نکرد
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 .رو که میداد خیلی خیلی بهمون کمک میکرد تیحت نظرا

صدای بلند خنده های شانا زیادی گوشنواز بود، سگش به قول 

میپیچید و باهاش بازی  خودش برفیش توی دست و پاش

 !میکرد

زیادی حسی های کوچکم شاد میشد چون روچیزبا دختر این 

 ...پاک و ب ریا هست

 !از این پنجره؟ می کنیه که دل نچ شد-

 ...برمیگردم سمت شهروز

به کل  باید از تو پرسید با اوردن این سگه شانا من و-

 . فراموش کرده

ش سرگرماوردم که  چیزیهنوز باید از خدات باشه که یه -

 !نیفته شتکابال کنه که دیگه از حرص تو به جون اون

دوست نداشتم هیچ جواب به شوخیش بدم ، با وجود تموم 

شانا به خودمون  من وارتباط برادر بودن و دست حمایتگرش 

منظور بحث رو  همینمربوط میشد نه کس دیگری! به 

 ...عوض میکنم

 محتشم اخر هفته میاد و منو شانا هم واسه دوسه روز نیستیم-

... 

 !خب؟-
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 ...می زنمنیشخند 

واسه استقبال از یک اتیش  می کنیناماده  رو زمینهپیش -

 !بازی حساب

 ...نگران میشه

 ؟کنینفکر بیشترنمیخوای -

مکنه و م میرهی از دست بیشترفکر میکنم زمان  بیشترهرچ -

 !نمیخوام ریسک کنم این نقشه هم نقش بر اب بشه! پس

 !همه جوره خیالت راحت باشه میتونیدرکت میکنم! -

رو  چیز... همه می کنمی تکون میدم و سمت لب تاب سر

 ....می نویسموری رو ضرچک میکنم و موارد 

کامال محرمانه که هیچ احدی جز خودمون نتونه از این اعداد 

 ...در بیارهسر  و ارقام

*********** 

سگ رو به زور به محافظ میسپارم و با مخالفت شانا رو به 

 ...میشم رو

یتم مثال حسادب است که انگار اون سگ اخم میکنم و عصبان

دو روز هم بخواد  جای من و تنگ کرده بود که حال توی این

 ...بشه سوهان روحم

شانا بغ کرده بود و دستش رو چلیپای سینه اش کرده بود و 
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 ....دیگری میگفت چیزمثال ناراحت بود ولی برق چشماش 

 ؟می ریمکجا  بپرسممیشه -

نمیدم و باهات وقت نمیگذرونم... مگه نمیگفت بهت اهمیت -

 !قراره یه دو سه روزی رو بریم تعطیالت

بهت زده نگام میکنه و البته حقم داره با این تیپ و قیافه ای 

 !عادی به رپرها شباهت داشتیم تا ادم بیشترکه 

 !اونوقت با این لباسا؟-

رو  کسی عقله! نباید ب گدار به اب زد و شرطاحتیاط -

 !مشکوک کنیم

امال قانع شدم با این لباسای پاره پوره ای که تنمون کردی ک-

نیته شده خیلی مدر شدیم فقطن یانسانهای نخست شبیه به  بیشتر

 !ترش

، مطمئنا کلبه رو که ببینه حساب از  می زنمشیزینی لبخند 

فرق میکرد و  با اون تفکراتش چیزخجالتم در میاد چون همه 

 !ینمیشدیم نمونه یک انسان غارنش

 ...تکون میدمسری  از بهت و تعجب شانا میخندم و

بزنه ولی فقط دهنش مثل  حرفیبرمیگرده سمتم و میخواد 

 ...ماهی باز و بسته میشه

در حالیکه دستانم رو چلیپای سینه ام کرده بودم  ماشینتکیه بر
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 .،شانا رو زیر نظر داشتم

اخمی روی پیشانیش بود و یکدفعه به سمتم برمیگرده و نگام 

 ...میکنه

 ...زنهم  یغجینرم نرمک لبخندی روی لباش میشینه و چنان 

 !عاشقتم ماهی جونم! عاشقتم-

 ....میکشه که گوشم سوت ممتدی میکشه غیجیبعدم چنان 

 !گوشم و کر کردی-

 ...اخم میکنه و قیافش زیادی تخس و حق به جانبه

  نمردی که!-

 !قراره کلی خوش بگذره-

ل تا وسای می کنم ماشیننگاهی عمیق بهش میکنم و بعد سمت 

 ....جاکنمبه جارو 

شانا محو محیط اطراف بود. محیطی که در نوع خودش ب 

 .... بود رنظی

دورتا دور تا چشم کار میکرد جنگل بود و درختان بزرگ که 

 .شبه فلک بودن

 کلبه کوچک و جمع و جوری که تنها خودم از وجودش

 ....داشتمخبر

موقعی که اینجا رو میساختم هرگز فکر نمیکردم که یه روز 
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 ...با عشقم پا به اینجا بزارم

یه کلبه چوب زیبا میون جنگل که توی هرفصلی به نوبه خود 

بود و یه  رنگمرض  زیبا بود، داخل کلبه یه دست راحت

ار وکن آشپزخانهه سه گوشه کلبه و روبه روی اون یه میرنشو

 دستشوییحموم و  سرویس ه تخت دونفره و یههم ی آشپزخانه

 هم کنار ان بود...درکل جمع و جور بود 

 !شانا زیاد از اینجا دور نشو-

 ...راه رفته رو برمیگرده و سمتم میاد

اصال بعدش خودت من و بی این اطراف و بهم نشون بده من -

 ...می ترسم

 ...میرهسمت کلبه  میگیرهکوله اش رو ازم 

کلبه تعجب میکنه و با کاری که میکنه موجب  بازهم با دیدن

 ....شادی من میشه

******** 

 !ماهی جونم-

ه پهن بود لم داده بود نمیکه دورتادور شوهایی روی تشکچه 

و سعی میکردم  میکرد و هر دقیقه یکبار اسمم رو مخفف

 ....نادیده بگیم

 .حرفت و بزن-
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 !؟نینکه و میخوای با فرهاد چیکارسرت چ تومیگی چرا ن-

 ...وشممیرنمیارم و  باال رو لیوان

این دو روز فقط اومدیم تعطیالت شانا! سعی نکن ساعتای -

ه خراب ودهیبحرفهای  قشنکی رو که میتونیم داشته باشیم و با

 !کنیم

 ....ولی خیلی دلم میخواست-

 ،منی ، زن منی تو فقط باید دلت من و بخواد شانا! تو مال -

 !جونمی ، دلیل نفسهامی

جوری توی قلبم  میدونیبا دل و جونم چیکارکردی؟  نیمیدو-

ندارم! شانا این یک  نفوذ کردی که تحمل یه لحظه ندیدنت و

 اتفاقها دستبعضی اما  منماه زیادی سخت بود برای 

 ...نیست مخود اد

حضور فرهاد من و تو رو خیلی از هم دورکرد به طوریکه -

بود... تو واسم محفوظ  افتادن اون گیر ر که فکر و ذهنم درگی

بودی تو قلبم اما کم داشتمت چون فقط یادت بود و با اینکه 

داشتیم ولی جای خالیت زیادی احساس  تنها یه اتاق فاصله

 .میشد

کردن میون دو ر نمیدونم تجربه اش و داشت یا نه اما گی

یک طرفم  احساس خیلی زجر آور بود ، یک طرف دلتنکی و
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نی نتو که گیر باشیبغل گوشت باشه و اونقدر در اینکه عشقت

 !نیبزسر  بهش یه

ضی بع وقتاییدارم توجیه میکنم ولی یه  کنیننمیخوام فکر

 . من با تموم نیست مها دست خودم ادچیز

عشق و عالقه ای که بهت دارم میخوام دست هر بیگانه ای 

 کنم جوری که که روی تو و زندگیمون رو هست رو قطع

 ...اشم نباشهسایه حتی 

از اشک درونش قی شده بود ، چشمای زیباش بر تیاحساسا

 ...نشسته بود که حال دلم رو بدتر میکرد

وسعت عشقت اونقدر توی دلم ریشه کرده که من ترسیده از -

 فکرحتی  عشق رو جوری پایبندکرده که

جدا شدن ازت محاله! من میدونم و درک میکنم هرکاری که 

 وده ولی دلمکردی واسه خاطر من ب

ه ولی یک دقیق می کنمم بحاضررو میخواد ، ، فقط تو نمیفهمه

 ازت دور نباشم، چطور

 !اینقدر من و به خودت محتاج کردی؟

 شانا خواستناتمون ب نهایت زیبا بود و این حجم از اعتراف

 و دلچسب بود، نمیدونست با این شیرینبرام 

 شده بود... احساسات پاک بیشترش عشقم بهش شیرین اعتراف
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به نام فرهاد نی و خالصانه اش من و از یک جنگ درو

 بشه ، صحبت کرد ولی باعث نمیشد دلواپسیم کمیارومی می

خطرناکی فرهاد داشتم  به  ینمدش من بود کهزندگی از تموم 

فقط من بودم و  االنقرار نبود فکرم رو مسموم کنم،  االناما 

و حرفهاش من رو از پا  داشت با نگاهش که ییشانا

 !درمیاورد

هم معنا زندگی ماهور ، بابام همیشه میگه عشق اگه نباشه -

 کلیشه ای و ساده نداره! به نظرم جمله شاید

، میفهمی که بار  می کنیباشه ولی وقت به عمق اون فکر 

 زیادی داره! من تا قبل از تو هر عشق رو یمعنا

میکردم ، همیشه بهش ترنم و درک نحتی  زود گذر میدونستم،

 ...کرده دست تقدیم فرهاد میگفتم یه احمقه که خودش و دو

 همینی بود و به واسطه سرگرمعشق مامان و بابام واسم 

رن ب خواستنطرز تفکر خیلی اذیتشون کردم، یادمه یه بار می

مدرسه داشتیم ، قرار شد من و شینا  مسافرت و من و شینا هم

از سفر برگردن ولی درست روز خونه ترنم اینا بمونیم تا 

خرت و پرت سری  مدرسه ام رو برداشتم و یه کوله اخر

 من مثال قهر کننکه قرار بود حرکت  سرت ریختم داخلش و

کردم و رفتم اتاق ترنم خوابیدم اما فقط جام و درست کردم 
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 بفهمه کوله ام رو کسی بعدم بدون اینکه

قایم شدم، چون فضا  ماشینبرداشتم و رفتم صندوق عقب 

 کوچیک بود و تاریک همونجا خوابم گرفت تا

 ...موقعی که باصدای جیغ از خواب پریدم

مامان و بابام رو چطور سکته دادم که اگه فرار نی اگه بدو

 نکرده بودم یه فصل کتک خوشگل از مامان رعنا

خودم و انداخته بودم  کی میخوردم ... اره دیگه زور زور

 نن که شانامیزن طرفم عمو اینا زنگ بهشون ، از او

نیست ولی بابام خیالشون و راحت میکنه و از اون موقع تا 

جونش بره ده  بدبخت مامانم هرجا که میخواد با شوهر االن

 !بار صندوق عقب و چک میکنه

 ...قهقه بلند خنده ام باعث میشه خودشم بخنده

 ....عجب تخس و شیطون بوده

 !؟باشیچ باعث شده که اینقدر شیطون -

 ...بود شیرینچقدر در نظرم 

 .... نمیشد ساده ازش گذشت، نمیتونستم که بگذرم

 کسربابام! بابام همیشه وقت من و در حال خرابکاری و -

میکرد، همیشه  ن به این طرف و اون طرف میدید ذوقکشید

اش بتونن از پس خودشون بربیان ولی دختردوست داشت 
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 بیشترناامید شد و من و  شینا ارومی بودکال ازش چون

تشویق میکرد و این شد که یه بچه پیش فعال داشت ولی 

خونم تشنه بود و منم لج میکردم  عوضش مامان رعنا به

بدی بودما نه فقط کمی تخس بودم دختر  نکنیباهاش.... فکر 

 !همین

 !دیگه تخس نیست؟ االن یعنی-

 !نه-

 نیست؟میگی من و درآوردی! چرا تو که پدر و پدر جد -

 !اخه من به این دلی و نازی بهم میاد اصال-

هست که از این دنیا و خدا میخوام!  چیزیشانا تو تموم اون -

 !ییارامشم ، وجودم ، عشق و نفسم تو

 !بخوای؟ بیشتراز خودت حتی  چطور میشه یه نفر و

ابد  ه که دوست دارم تاچیزین بهتریشانا نی نگاه شیفته و بارو

 ببینم ... 

 !نیست که بشه ازش گذشت چیزیاحساسات پاکش 

 شانا

توی این دو روز به قدری بهم خوش گذشته بود که انگار 

 ...خواب و خیالی بیش نبود

ماهور همه کاری کرده بود و این برای من خیلی ارزش 
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 داشت که تمام وقت و روزش و با من بگذرونه و

بهم نشون داد که خودمم هنوز باورم نمیشه جوری عشقش رو 

 ....تا این حد منو دوست داشته باشه

 ...ات زیبایش من به خودش وابسته کرداعتراف

متاسفانه این دو روز با تموم قشنگیاش و باهم بودناش گذشت 

 شد و بهنی و یه تجربه به یاد موند

 ....خاطراتمون پیوست

سم تا این حد هیچوقت فکر نمیکردم ماهوری که میشنا

 ... رمانتیک و مهربون باشه

که بخواد واسم گل پرپر کنه و  به قیافه اخم الودش نمیومد

 شمع روشن کنه و یه شامم از دست پخت

 ...خودش توی اون فضای شاعرانه مهمونم کنه

رو از قبل برنامه ریزی کرده بود ، دقیقا از لحظه  چیزهمه 

 !که خواستیم برگردیم زمانیورود تا 

به قول خودش همیشه دلش میخواسته تو خونه خودش ازم 

 کنه ولی با پذیراییاونطور که خودش میخواد 

ا این کار تقریبا میسر نبود و بعدم با دختروجود حضور 

 ....که افتاد که اصال محال ممکن بود ییوجود اتفاقا

دور خودم پیچیده یی توی هوای شد اسفند ماه در حالی که پتو
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 اخرین شب اقامتمون ،تویبودم و در 

دستم ماگ قهوه ای بود که زحمت درست کردنش هم با ماهی 

 ...جونم بود

مزه مزه کردن قهوه باعث میشه کمی از شدی بدنم کم 

 ....بشه

 ...صدای خنده ای که تو گلو میکنه باعث خنده ام میشه

 !به چ میخندی؟-

 ...به اینکه چطور مثل گربه خودت و پتو پیچ کردی-

 ...ی برمیگردم سمتششاک

اولش که من و دیده بودی! حال چ شده در نظرت کوچیک -

 ..اومدم

 ...میاره باال تسلیم وارانه دستاش و

جونم جذبه خانومم! بیاگردن من از مو باریکی... خب منم -

 !ه میگشتممیزظریف و ریزه همچین دنبالم زن 

 باید به عرضتون برسونم من قدو هیکلم نرماله! شماب که-

 !کوچولو میبینه ماشاهللا کم از هرکول نداری و چشات من و

 ....دوباره میخنده

 این دو روز رو دوست داشت؟-

 ...تکون میدمسری  همونجورکه توی بغلش بودم



 

 

                                              1054 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

اره... فکر نمیکردم تا این حد بهمون خوش بگذره! باید بگم -

 !داشتیم ن روز مرغ عشق بود کهبهتریاین دو روز 

 ....با تعجب نگام میکنهازم جدا میشه و 

 مرغ عشق رو از کجا اوردی؟-

 ...نخودی میخندم

سفر دو نفره من  رفتنمامان بابام وقت تنها میشدن یا می-

 !بهشون میگفتم سفر مرغ عشق

 !خوشحالم بهت خوش گذشته-

تو تن همه قشنکی اینجا و این سفر، حضور دوست داشت-

 ن لحظات رو رقم زد، من بابهتریبودکه برام 

از همیشه دوست دارم که  بیشتربودن تو باز هم عاشق شدم و 

 ....این لحظه ها هیچوقت تموم نشه

بهت قول میدم وقت خیالم از بابت فرهاد راحت شد ، باز هم -

 ....میارمت

د، میخندم چشم میبندم و میزکه توی چشماش موج حسی به 

 ....به دست ماهور میسپارم خودم رو

***** 

از اضطراب به دلم  جیویالی شهروز موبرگشتمون به 

 ...روانه شد
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که این دو روز گذشته تو رویا بودم و درکنار ماهور  ییگو

 ...میکردمزندگی داشتم 

 ییازم جدا شد و به همون اتاق کذا به محض رسیدنمون 

 ...برگشت

 افتاده ولی نمیدونستم چ اتفاقید و میدونستم یه میزدلم شور 

 !شده؟

خوابمون رسوندم و با زنگ زدن به مامان  خودم و به اتاق

ولی کار  رعنا و حرف زدن سعی کردم ذهنم رو ازاد کنم

 ...وده ای بودهیب

و توی  دنزنم  حرفیشام هم محتشم و شهروز  میزسر  حت

نظرم خیلی  که به تیسکوتشون فرو رفته بودن، سکو

 ....خطرناک بود

 ...دلم طاقت نمیاره

؟ دارم از ترس پس رهبخمیشه یکی به منم بگه اینجا چه -

 !مفتمی

ماهور دست به صورتش میکشه و اون دوتا هم زل زده بودن 

 ...به دهن ماهور

و پیداش  زنهکه نه اما پلیس رد فرهاد رو م  خاصیاتفاق -

 ...میکنه
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 ....خوشحال میخندم

 !خب اینکه خیلی خوبه-

 ...مکث میکنه

 !و دوتا پلیس هم میکشه دوباره فرار میکنه-

دستم رو به دهنم میگیم و تنم میلرزه... ب رحم تر از فرهادم 

 !مگه هست؟

 !بچه خودش شدحتی  اره! همونیه که باعث مرگ ترنم و

هم بودکه هایی چیزاما اینم همه ماجرا نبود و به طور حتم 

 !میکرد فیداشت مخ

ذهن گیر در هرکسیواسه خوردن نداشت و هایی هیچکس اشت

 ...خودش بود و توی سکوت فرو رفته بودن

 ...بود نگینشدت بارون اخرین ماه زمستان زیادی س

حت صدای رعد و برف که با قطع شدن برق همراه شد و 

 ...بلند شد زنگ درب خونه جیغ فرا بنفش من که همزمان با

 .... اروم تر شدم با صدای ماهور

 .... شون ندمباکشیدن نفسهای عمیق سعی کردم ترسم رو ن

 ...شهروزی که برای بازکردن در رفته بود ،بازگشت

 بود شهروز؟ کی-

ن خودش به عقب با بهت به کشید شهروز ساکت بود و اما با
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 ......صحنه رو به روم چشم دوختم

ذهنیمون  یحضور این مرد، اونم اینجا میون این همه بلبشو

 ...واقعا دور از باور بود

 ...همه متعجب بودیم

 اصال پدر ماهور اینجا چیکار داشت؟

هم با ماهور داخل  االنچ میخواست که اومده بود اینجا و 

 ....اتاق در حال حرف زدن بودن

هیچ وقت این مرد و دوست نداشتم، نگاه مغرور و ب تفاوتش 

 .حالم رو بد میکرد

 ...از خودش کس دیگری براش اهمیت نداشتغیر اون مرد 

پچ زدن باهم بودن و منم میخواستم محتشم و شهروز در حال 

درست نگاهم  خودم و مشغول یه کاری کنم اما نمیشد و

 ...برمیگشت سمت در اتاق

بعد از دو روز بودن تو اون جنگل و لحظات خوب رو که با 

گذشت و برگشتیم و نی ماهور داشتیم به یک چشم به هم زد

 مدرست بعد از برگشتمون محتشم رو اینجا میبینم و حال ه

 !پدرشوهر گرامی

 این ماجرا ندارم ، نمیفهمممتاسفانه اصال دید خوب به 

اونقدر که  هم قرار نیست بهم بگه اما کسی موضوع چیه و
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انجام بشه که  کاراییخودم میدونم با اومدن محتشم قراره یه 

ی روقت شب یک غافلگی حال با اومدن پدر ماهور اونم این

 ....عمیق بود

 ...در هرسه بلند میشیمبا باز شدن صدای 

رو از  چیزینگاهمون مستقیم به در هست و سعی میکنیم 

 ...دست ندیم

میاد و طبق معمول  بیروننفره که  اولینبزرگ تهرانی جناب 

 ی میگه: اتاق من کجاست؟ربدون هیچ تغیی

ماهور اول به پدرش بعدم به شهروز نگاه میکنه که تا 

 ودتر میگه: توشهروز میاد حرکت بکنه، پدر ماهور ز

 نه شهروز جان

 ...بعد نگاهی به من میکنه

 !عروسم منو همراهی میکنه-

 ...بشهسبز سر  یباال کم مونده بود دوتا شاخ

خودش و تحویل نمیگرفت حال بیاد من و ادم دختر این ادم 

 !حساب کنه

اش دخترروزها شاهد ب محلی و ب تفاوتیش نسبت به 

 ....بودم

سری  اه میکنم که اونم با کج خندیاول متعجب به ماهور نگ
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 ...به معنای تایید تکون میده

خودم رو جمع و جور میکنم و سعی میکنم در نقش یک 

 ...عروس خوب ظاهر بشم

 !بله پدرجان بفرمایید از این طرف-

و پدر  می کنمسپس با اجازه ای میگم و جلوتر سمت پله ها 

 ...میادسر  شوهر جان هم پشت

**** 

میکنم این اومدن بابات یه جوریه ، اصال دلم رضا احساس -

 .نیست که اینجا باشه

و از دلواپسیم میگم  می زنمدو ساعته دارم با ماهور حرف 

 ...ولی این ادم اصالگوشش بدهکار نبود

ی دارم که نشستم اینجا دارم به رشانا خودم اونقدر درگی-

 ... چرندیات تو گوش میکنم

 !میگم محتاطانه رفتارکن چرندیات ولی منمیگی تو -

 !می کنیاخه چه محتاطانه ای؟ چرا داری پیچیدش -

 ...همینپیچیدش نمیکنم فقط دارم از حسم میگم -

چیه؟ این حست واسه اینه که توی این چند روز  نیمیدو-

که هرچ هم من  گذشته اونقدر ذهنت رو با چرندیات پر کردی

 !زنیبگم باز هم حرف خودت رو م 
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دارم از خودم یه چ در میارم! من  می کنیفکر  ماهور چرا-

 !عقله شرطدارم میگم احتیاط 

 شونه هام زنهمیکشه و یکبار با دادی که م سرش  دست به

 ...میین باال

وای دیوونم کردی!اصال این کارا مردونه است و به تو هم -

نکن دور و  بری تو اتاقت و سعی هم بهترههیچ ربطی نداره! 

ه ک ببره بیروناز دهنم  حرفیبر من بپلکی که خداب نکرده 

 !ناراحتت کنم

 ...اشکم میچکه

 ؟می کنیخوب داری صحبت  االن یعنی-

کنم تا یز و فکرم و طوری انال شرایطشانا من خودم دارم -

ازم و ش بندرگی فرهاد بکشونم اینجا و با استفاده از اون خنجر

پس خواهشا کاری نکن که فکرم رو بعدم تحویل پلیسش بدم، 

 !بهم بریزی

 ...با پشت دست اشکم رو پاک میکنم

بغض کرده نگاهش میکنم و تا میخواد دستش روی صورتم 

کن مم سرعتسریع ترین بشینه ، خودم رو عقب میکشم و با 

 ....می کنمتوی اتاقم 

 ...میگیرهرسما من و نادیده 
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که مثل پروانه دورم  مگه این ادم ، همون ادم توی کلبه نبود

 بزنم... ت پس میچرخید و نمیذاشت دست به سیاه سفید

فریاد سر  داره من و اینطور مؤاخذه میکنه و االنچرا 

اگه دارم  میکشه... خب نقشه داره که داره ولی منم زنشم

میخوام از احساسم بگم که داره مثل  می زنمرو بهش  فیحر

 ....خوره وجودم رو میخوره

******** 

 ...هم به تیمشون اضافه شد ییمرد نا اشنا

گویا پلیس بود همون رسولی که بارها اسمش رو از زبون 

 ..محتشم میشنیدم

م و راز برخورد اون روزمون سعی کردم جلو دلم رو بگی

 ...ماهور نرم سراغ

وقتها  بیشترتازه ای نبود،  چیزازش ناراحت بودم که 

 ن کار نادیدهبهتریدکه بهم برمیخورد و میزهایی حرف

 ...بود رفتنگ

منع کرده  الورودش من و که با حضور مهمان جدید االنمثل 

 ! بود چرا بدون شالم

نمیدونم شاید رسولی نامحرم بود و محتشم و شهروز هم 

 !محرمم بودن
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نکنم اما وقت سر  میخواستم اولش لجبازی کنم و شالی

 برخورد خود رسولی رو دیدم که از اول تا اخرش

بود نخواستم معذبش کنم و حرف گوش کردم ولی  ایینپش سر

غرور میکرد، اما  ماهور انگار به خود گرفته بود و احساس

حس و حال ولش میکنم تا بعد گوشش رو  همینفعال به 

 ....بپیچونم

 ... و کمی اب میخورم می ریم باال قمقمه ابم رو

 ....بعد از دوساعت دویدن کمی اب خوردن میچسبید

ه ب صداییمیشم که  نالتم رو عقب میدم و وارد سشرکاله سیو

 .....گوشم میخوره

هست... میدونم که موفق میشم پس  چیزخودم حواسم به همه -

 ....نزن که بعدا پشیمونت کنم حرفی

من اگر قبول کردم باهات همکاری کنم بدون شک این مسئله 

نیستم به خاطر دیگران  حاضربه نفعمه پس بدون هیچ وقت 

 ...م رو میخوامشرکتم.... من فقط ررو نادیده بگی خودم

 ...حرفش قطع میشه

 ...ناباور نگاه پدر ماهور میکنم که پشتش به منه

حضور این ادم اینجا در حالی که همیشه دور از خانواده اش 

 ...نیامد ش همدخترمراسم خواستگاری حتی  بود
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ولی حال که اسمش رو شنیدم شک ندارم چشمش دنبال 

 !کارخونه است

 ...میشم و سالم میکنم نلاوارد س

باهمون نگاه مغرور و ب تفاوت برمیگرده و نگاهی بهم 

 میکنه و بعد بدون هیچ حرف و حرکت از کنارم رد

 ...میرهمیشه و 

اصال از ادمهای مرموز خوشم نمیومد مخصوصا این مرد که 

که ماهور با  چشمش دنبال کارخونه ایه می زنمحال حدس 

 ...پاش کردسردل  خون

البته حرف زدن با ماهور هم فایده ای نداشت چون فکر و 

باید دست به  ماجرای فرهاد بود ، پس خودمگیر ذهنش در

کار میشدم وبرای این موضوع هم باید با اون مرد مرموز 

 !!!!!شد یمیمص

 ...نزدیک شدن به این مرد اصال امکان پذیر نبود

موقع سیگارکشیدن حوصلم خونسرد بودنش و یه جا نشستنش 

 ...می بردسر  رو

 ...زیر نظرگرفتنش هم مکافات داشت

حتی  هیچ داشتنخاروندن که نسر  ماهور و دوستاش که وقت

کنم محلش ندم...  نمیاد یه گوشه چشمی بندازه که منم قهر
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 !زیادی تو نقشش فرو رفته

که سه  پدر شوهرم زیادی خوشتیپ بود و اصال بهش نمیومد

خودشه میخوای  داشته باشه البته ادمی که فقط فکرتا بچه 

 ....وندمممی جوون نمونه! منم بودم جوون 

بود و باکالس، اصال انگار پرستیژ هرکاری که انجام میداد با 

 تو خونش بود.... 

 !!!نم پس نمیده المصباین چندروز خیلی تو نخش بودم 

 ولی مطمئنم که یه ریکی به کفشش هست 

**** 

دیش احساس سروقت به رابطه ماهور و پدرش نگاه میکنم از 

 نینسبت خو  منجمد بودن میکنم ، مگه میشه دو تا ادم با

 !اینقدر ب تفاوت باشن؟

متاسفانه حقیقت بود که من داشتم با چشم میدیدم ، پدری و 

دو انسان غریبه رفتار  پسری میانشان رواج نداشت فقط مانند

 ...میکردند

 االب و کولشسر و بابام اینجور نبوده ونیست، از من  ارتباط

هم دیوانه  میکنم و توی مواردهای بسیاری شوخی،  می کنم

 ...اشان میکنم

 !ونارتباطشنوع حتی  چقدر دنیا و ادماش باهم فرق دارن



 

 

                                              1065 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

های زیادی چیزو  میشیگاهی حس میکنم هرچه قدر بزرگ 

انها  باور پذیری یعنی! نیستنکه با عقل جور  می بینی

 ...مشکله

 ...رابطه علت و معلول رو نمیفهمی

تعریف نشده باشه ، دنیا هم با همان  ارتباطهاوقت ساده ترین 

 !ساده اش زیادی پیچیده میشه ارتباط های

وجود دارند که اگر  قوانینسری  یک ارتباط هادر همه 

 ...نررعایت نشوند ، دیگه شکل روابط به خود نمیگی

 الزمعمیق رو  ارتباطیهمونطورکه پدر و فرزندی وجود 

 !ههمینمادر با فرزندانش هم ارتباط میدونه، 

خاص خودش رو داره که از این نظر  شرایطمنتها هرکدوم 

صورت نگرفته که  وضع شدهن یهیچ کدوم حفظ نشدن و قوان

تا  میگیرهاین روابط از سوی پدر و مادر شکل  بیشتر

 !فرزندان

 جاییی که بودیم سعی میکرد تا شرایطنا تحت هر مامان رع

مسایل  که میتونه راهنماییمون کنه... طوری در مورد

سنی برخورد میکردکه انگار همسنمه! نمیگذاشت اختالف 

 ...بندازه ییبینمون جدا

درمورد هر کاری یه راه چاره داشت و الحق هم خوب جواب 
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 ... میداد

نظر خانواده بوده و هیچ ازادی های من و شینا همیشه زیر 

وقت هم سو استفاده نکردیم ... مهسا و مهتاب هم با وجود 

کنند،،، چون  حلکالت عاطفیشون رو مش تهسماهور تون

 ....پشتشون بوده و هست ماهور همیشه خدا

******* 

بندازیم رسولی ، من گیر حرفمون اینه که بتونیم فرهاد رو -

ت کردم تا برخ رم، اگرکار به پلیس و نقشه محرمانتون ندا

ه! چون باکاری که شما مدام همیناینجا بیای فقط به خاطر 

من میخوام با نقشه بکشونمش توی  شکست میخوردین ایندفعه

 ....دور

 !اما این خالف قانونه-

رسولی و ماهور نگاه ظیی لفرگیبا چشمای گشاد شده به در

 ...برمیگرده عصبیمیکنم که ماهور 

 !جون زن من و میکنه ؟ ینمتضمیگی که  نیاون قانو-

 ....بهت زده نگاهش میکنم و نمیدونم چرا قند تو دلم اب شد

 ...دی خونش درنمیومدمیزرسولی رو کارد 

 !اما بدون دخالت پلیسم نمیشه-

 ...به اونجاشم فکرکردم-
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 خب؟-

 میتونینبعد اینکه فرهاد وارد منطقه مورد نظر شد ، شما -

 !کنیناقدام 

 یمقابل چشمای بهت زده ام با شهروز از در م بعد هم در

ذهنش  توجهی هم نمیکنه... انگار خیلیحتی  بیرون زنه

 ...مشغول بود که من و ندید

م اعتراضتوجهی حق من نبود! اما  یبه نظرم این همه ب

 ....پاسخگو نبود کسی میکردم

 ...محتشم کنارم میاد

 !رو باهات در میون بزارم بیشانا جان بیا باید مطل-

 !؟بیچه مطل-

 ...کتابخونه بهت میگم بیا-

 پدر نگینکه نگاه س می کنمبا تردید و دو دلی سمت اتاق 

میکنم حرف  ماهور و حس میکنم ولی برنمیگردم چون حس

 !!!!محتشم مهم تر باشه

 ماهور

 ...رسیدم خره به اون چه که میخواستم باال

که خیلی راحت تی تاد در صورافگیر فرهاد به خاطر طمعش 

 ...میتونست از ایران خارج بشه
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 که همیشه احساس کننزندگی انسانها میتونن طوری 

ه هر انسانی ی ناپذیری و جاه طلت صفتر، سیکننخوشبخت 

 ...اما اگر از حدش بگذره باعث نابودیت میشه

کند و  شیپوفرهاد هم فرصت داشت اما نخواست که چشم 

 انداختنش بود، در حالی کهگیر من هدفم 

هم در نظر گرفته بودم ولی لحظه اخر با امدن تی مالحظا

 ...میرهیش ،نگاه ناباورش از یادم نرپلیس و دستگی

درست توی محلی که میخواست بازیمون بده و طبق نقشه ای 

داشت منظور  جا میشد ، سعیبه جاکه در مناطق مختلف 

قدرتش رو به رخ خاصش رو بهمون نشون بده... میخواست 

همیشه یه نفر دومی هم پیدا میشه  بکشه و باز هم بازی بده اما

عمل کنه و دقیقا من این ریسک و انجام دادم و با ر تگتا زرن

 ....افتادنش خیال خودم و شانا رو راحت کردمر گی

 !شانا

 ...که گذشت و من ازش غافل بودمهایی لعنت به روز

افتاده بود و چقدر باوجود احساس دلتنکی که  ییبینمون جدا

 ...باشم ونسته بودم در کنارشهمینبهش داشتم باز 

بعد از اون سفر دو روزه و لحظاب که باهم داشتیم خیلی 

 ...زودگذشت



 

 

                                              1069 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

کنم که لحظه  جبرانجای تموم این ندیدنها رو میخوام جوری 

 ....ای به یاد این روزهای سخت نیفته

 !میکنم براش جبران

... با میرهیادم ن ش حهیچ وقت لحظه اخر و نگاه اخر صب

 ...د بودنم باز هم خندیدسروجود 

 ...کم درکم میکرددختر

داشت و چقدر یی باال شانا برخالف روحیه شیطونش درک

 ...بهش تکیه کردزندگی میشد در 

وقت به منطقه مورد نظرمون رسیدیم ، دیدارم با فرهاد خیلی 

 ....عیان بود و بهت از نگاهش کامال حیرتبود که  اتفاقی

 ...کردم که ردش رو زدم و جاش رو پیدا باورش نمیشد

که گفت و کفرم رو دراورد هایی با وجود تموم چرت و پرت

 ...کنه ونست با اومدن به موقع پلیسها فرارتن همباز 

 زودتر به خودش آمده بود میتونست درحالی که اگر

 ....فرارکند

بود ، هرچند توانسته بود مجرمی را  رسولی هم خوشحال

 ....بود پل هم به دنبالشتردستگیکند که پلیس این

تموم این مدت فرهاد با استفاده از روش ستاره ای که در 

 اثری از خود به جا میرفتجای جای مناطق که 
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داره و میخواد بازی کند  خاصیمیذاشت که نشون میداد هدف 

 ...بیفتدگیر  ساده اما فکرش رو هم نمیکردکه اینقدر

 !زیادی دست کم گرفته بود

 !ی دست بسیارهباال خره دستباال

شاید هم تموم این که خیلی راحت انجام شد تقاص خون 

مظلومانه جون  انده شد وشک ترنمی بود که به ناحق به بازی

 ...داد

 ...اه بچه یتیمی که خیلی زود دست و پاش روگرفت

گناه بزرگ شی خودکخدا جای حق نشسته بود، هرچند 

 ....باشد

 ...زنهمحتشم کنارم میاد و خوشحال دست به شونه ام م 

 !اخرش موفق شدی-

 !مگه قرار بود، نشم؟-

خره این ماموریت به پایان باال !نیاختیار دارین جناب تهرا-

افتاد، ولی  اث فرهنکیررسید و اون خنجر هم به دست می

 ...افتاد نمیدونم چرا فرهاد اینقدر راحت توی دام

 ...نفس عمیق میکشم که پشتش هزاران حرف بود و خستکی

 مگه اون همه دوندگ و موش و گربه بازی ها رو ندیدی؟-

بود! نزدیک  کمیچیزکرده بود ، ر شهروز چقدر ادم اجیحتی 
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، خطر از بیخ کشید بود لو بریم اما با نقشه ای که شهروز

 ...رد شد مونشگو

 اینقدر راحت دم به تله داد؟ولی عجیب نیست که فرهاد -

 بود اما نمیخواستم ذهنم رو مشغول کنمواال برای خودم هم س

بهش احتیاج داشتم و دلم میخواست شانا  االنکه  چیزیتنها 

 !بود

میشم اما نمیدونم چرا تموم زندگی با فکر به شانا پر از حس 

 نگرانیاون حس پر میکشه و جاش رو به دل 

 ...میده

 ....حرف زدن با محتشم فکرم رو دورکنمسعی میکنم با 

چون پلیس میتونه ازش حرف بکشه  نیست ماونش دیگه مه-

هرچه  بهتره و فکر نکنم ما کار دیگه ای داشته باشیم و

 ...زودتر برگردیم تهران

 ...محتشم با کمی تردید نگام میکنه

 ...بگم ولی نمیدونم گفتنش تا چه حد درسته چیزیمیخوام یه -

 ...نگرانیدوباره پر میشم از اون حس 

 !خب-

نمیخوام فکرت و مشغول کنم یا اینکه منظور بدی  ببین-

 ...داشته باشم
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 !یانه؟ زنیمحتشم حرف م -

 ...باشه بابا میگم فقط خوددار باش-

 !داری دیوونم میکنیا-

 ...زنته! من و هم به شک انداخته تقصیربه من چه؟! -

 ...شدی رسی محتشم مثل اینکه از جونت-

میخواست تا حتی  شانا نسبت به بابات حس خوب نداشت،-

هرچ بهش زنگ  هم االنکه میشه با بابات تنها نباشه!  جایی

 ...جواب نمیده! واقعا نگرانم می زنم

برای لحظه ای اصال مغزم درست کار نمیکنه ، میخوام 

 ... باشم و مثبت فکرکنم بینخوش

کاری رو انجام بده که من  پدر من هرچ که باشه قرار نیست

 !پسرش رو بیچاره کنه

 !محتشم؟میگی هیچ میفهمی چ -

می باور کن من فقط از روی حس بد شانا دارم باهات حرف -

 ...زنم

با شهروز  ترعسریخونه و تو هم هر چه  مرمی من -

 ...هماهنگ شو بیاین ویال

زنگ  ماشینترجیح میدم همرات بیام و به شهروز هم داخل -

بیفتم دنبال شکایت  ، دلم طاقت نمیاره ، فردا هم میشهزنممی 
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 ....و کیفریش قیو مسائل حقو

میشم که محتشم هم زنکی به  ماشینمعطل نمیکنم و سوار 

 ...زنهشهروز م 

 ...دل تو دلم نبود

 داشتم دیوانه میشدم و تا وقت شانا رو نمیدیدم دلم اروم نمیشد

... 

وته که داشت از پا درم سر  مغزم پر بود از هجوم افکاری ب

 ...میاورد

 ...کاری کنههمچین پدرم نمیتونست 

 شاید خوابیده! اصال یه زنگ به محافظ ها زدی؟-

 ...اره ولی جواب ندادن-

با دلداری دادن به خودمم آروم باشم و فقط حتی  دیگه نتونستم

 ... میخواستم شانا رو ببینم

 .... که میتونستم تا ویال روندم سرعتبا تموم 

 ... خدایاکمکم کن و نذار بشکنم

 ... رو ندارم و شانا رو هم به خودت میسپارم کسی جز تو

 که چه کند ولی امان از دلی که هم ترس داشت هم نمیفهمید

 ...خواب و خیال باشه ولی نبود چیزدوست داشتم همه 

به نام پدر شده بود که تموم هست طوفانی زندگیم دست خوش 
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 ...باخودش برده بودو نیستم رو 

مگه میشه یه پدر اینقدر بد باشه که لرزیدن تن پاره تنش 

 !باعث خوشحالیش بشه؟

پشتیبانم نکرد حال با این کارش زندگی عوض اینکه در طول 

ه دقیقه نبودش ب که قلبم از یک زنهداره تیشه بر ریشه ای م 

 ... این حال و روز افتاده! وای به حالی که بخواد

هم مشکل و سخته چه برسه به اینکه بخوای توی  فکرکردنش

 !عمل انجام شده اش قرار بگیی

 و میرفت باال زنش کردن خودم ب فایده بود وقت که شاناسر

نت هست ولی من لع که بابات یه ریکی به کفشش میومد پایین

 جاییاونقدر فرهاد مغزم رو به خودش مشغول کرده بود که 

 ..ه نبودهای دیگچیز واسه فکر کردن به

 !دارم از خشم میسوزم اما نمیدونم چه کنم؟

 !می رسهراه کاری به ذهنم ن

 !وش کرده و در رفته؟هیبچه که محافط ها رو  یعنی

 ... میره پایینروی مبل دو نفره ای که اوار شده بودم ، 

 ...باصدای شهروز بازهم عکس العملی نشون نمیدم

 !غصه بخوری درست میشه؟ نیاینجا بشی-

 ...و دلم فقط حضور شانا رو میخواست می زنمن حرفیبازهم 
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کردن خودم ، میخواستم تمام وقتم رو با ر بعد از یک ماه اسی

 !میخوام رو همینهم دقیقا  االنشانا باشم و 

که از وقت برگشتیم  میرهنمیدونم محتشم به چ گوشیش ور 

 !توی گوشیشهسرش  هسریک 

شایدم داره با همون مظلوم نامی که میگفت چت میکرد، 

میکنم که  و خودم رو لعنت می زنمپوزخندی به دلخوشیش 

 ....چرا قدر روزهای خوبمون رو ندونستیم

یچ ه االنش بندازم ، رم تا گیکشید که برای فرهاد نقشهمنی 

 !می رسهراهکاری واسه نجات شانا به ذهنم ن

ی ، بدون اینکه ردی از خودت به مگه الکیه یه ادم رو بدزد

 !جا بزاری

م از ریمیمباورم نمیشه از این همه بدبیاری تو یه روز، دارم 

باهاش شانا رو  که بشه سندیو نبودن خبری این همه ب 

 ...پیداکرد

 !و کرده بود ولی چرا من نفهمیدم؟ چیزاون فکر همه 

 ..!فرهاد!... فرهاد

میشم و با تموم  عصبانیه و میرفتاسمش مثل خوره تو جونم 

هرچ رو روی  خشمی که دارم میون چشمای بهت زدشون

تا  ممی زنوبا پا محکم به وسط شیشه  پایینه پرت میکنم میز
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 !نمیشه بشکنه اما عصبانیتم ذره ای کم

توی افکار نابسامان خودم غرق بودم و علنا برای رسیدن به 

 ...نبودیم یا راه ارتباطی وصل سرنخیشانا به هیچ 

که از موبایل محتشم بلند میشه خودش هم  قیباصدای بو

: زنهم  ن و دادپرنمی باال زده میشه و شونه هاش حیرت

 !جواب داد! جواب داد

بعدم در کمال تعجب شهروز رو از کنارم بلند میکنه و 

 ...خودش میشینه

 ....میگیرهگوشیش رو طرفم 

ب میده یا نه! ولی دیدم نمیدونستم این ردیاب جوا ببین-

 ری نداره ، حال یا جواب میداد یارضامتحانش 

 ...خوشحالم که جواب داد االننه ولی 

با خشم نگاهش میکنم که خودش میفهمه متوجه حرفش 

 ....نشدم

 ؟می کنیماهور چرا اینطوری نگاه -

 !محتشم اصال حوصله چرت و پرت گفتنات رو ندارم-

 هیبدارم میگم یه برنامه ردیاچرت و پرت چیه مرد حساب! -

شک داشتم  کرده بودم و خیرهخانومت ذ گوشیکه توی 

 ..دیدم ، جواب داده االنجواب بده که 
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ده توضیح ب بیشترمتوجه منظورش که میشم با نگاهم میخوام 

 ...که خودش هم درک میکنه

چند وقت پیش یه پرونده ای رو قبول کردم که پسره مخ  ببین-

منم کمکش  ه ومیرفتگیر نی یه جریاسر  کامپیوتر بود و

که بهش کردم یه برنامه ای رو بهم  فیمیکنم که اونم برای لط

خودش برنامه رو درست کرده که  میده که به گفته خودش ،

ی. صبح هم قبل اومدنم ربا این میشه رد هرکیو خواست بگی

ش گفت بدون اینکه استرسباهام حرف زد و از  وقت شانا

 هم خدا االنخودش بفهمه برنامه رو تو گوشیش ریختم و 

تش روشنه وگرنه دستمون تو ینترنباهامون یار بود که ا

 ...پوست گردو مونده بود

 حال چ؟ فهمیدی کجاست؟-

 ... میخنده

پس چ این نقطه قرمزه لوکیشنه! فقط با اجازه ات پلیس رو -

 ...کردمبر هم خ

 ...یکنمبهت زده نگاش م

میگم: مرتیکه دوساعت من و نگه داشت داری شعر  حرصی

شدی سخن گو  حال و روزم و اونوقت می بینی!  فیبهم میبا

 !و من و نشوندی ور دلت
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 و با می زنمچنگ  میزبلند میشم و سوییچ رو از رو 

 ...دارم حرکت میکنم سراغکه از خودم  سرعتسریعترین 

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

 ...ه دلم میخواد تیکه تیکه اش کنممیرفتنگاهم که به پدرم 

 ...ارزوی مرگش رو داشتم

کاری بکنه که همچین بود در حق پسرش  حاضرکدوم پدری 

 !کرد این مرد

 ...اگه محتشم و شهروز نبودن شایدکشته بودمش

 ...شانا میلرزید

میتونستم درکش کنم تا چه حد ترسیده بود که اگه رسولی 

 ...من ی دیر میشد و شانایلیخ ددیرتر رسیده بود شای

فکرشم سختمه و نمیتونم جلوی خودم رو بگیم و با تموم 

 حرص و غصه ای که دارم سمت دوتا مردی که

یکیشون رو از مامور  میدوم و داشتنبه شانا رو  ازارقصد 

که روی هایی مشت  و زمینجداش میکنم و میخوابونمش رو 

 ..می زنمشو صورتش 

 ...میدم شحف می زنمنعره 

! جرئت کردی به مال اذیت کنینکثافت، میخواست زن من -

 !کنینمن چپ نگاه 
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 ... ننتوعوضیمن توو اون مرتیکه رو به خاک سیاه میشونم 

 ....به عزات میشونم

 ...ولی حریفم نمیشدن کننچند نفر اومده بودن تا من و جدا

نگاه صورت غرق در خون مردک که میکنم قلبم اروم 

 ...میگیره

پلیس هم من دیوونه رو حتی  با تعجب نگام میکردنهمه 

 ...حریف نمیشد

همه باید میفهمیدن صحبت از ناموس که میشه ماهور براش 

 !درپیت چه برسه به یک کتک کاری زنهرگ م 

رو برده بودن که اگه بود خودم جنازه اش  بی غیرتمبابای 

 ...میکردم

 ...رو برده بود عوضیرسولی من و شناخته بودکه اون 

 حرفیگرفته بودن و جرئت نی لموشهروز و محتشم ال

 ...داشتنن

 !دلم ارومی شده بود ولی اروم اروم نه

 ...میخواستم از اونجا و آدماش دور بشم

ی نموقعی رسیدیم که پلیس هم امده بود و شانا توسط مامور ز

 ...ترس داشت میلرزید میاد، از بیروناز ساختمون 

نمیدونستم ماجرا چیه و داشتم دیوانه میشدم تا اینکه پدرم و با 
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 . دستهای دستبند زده دیدم

 !این مرد چه بر روز ما و خودش اورده بود

پدرم هم همراه پلیس زودتر رفت ولی دوتا دیگه گردن کلفت 

 کنن ماشینتا سوار  می بردنتر داشت  نره خر خیلی عقب

ها که داشت واسه مافوقش بازسرگزارش یکی از  شنیدنکه با

ریه گ شنیدندزدی بوده ، با ازارو که قصدشون  میداد توضیح

سمت یکی از اون نره  های سوزناک شانا دیگه نمیفهمم و به

 ....خرها رفتم و تا خورد ، زدمش

 ... حالش بد بشه ترسیدممی شانا اروم نمیشد و 

کنه که رسولی زودتر از  یکنارم میاد و میخواد سوال نیواسر

ندارین ، شکر  هردوتون حال و روز خوب االنمن میگه: 

 ...یگذشت اما به سختر به خی چیزخدا همه 

 ...ذارهدست رو شانه ام م 

ه ک جاییبرین یه  بهترهگزارش رو خودم رد میکنم ، تو هم -

 !هم زنتشی هم خودت اروم

 ...شهروز و محتشم هم ناراحت کنارم بودن

 ...از این همه ترحم خوشم نمیومداصال 

 میم و سمت ویال ردست شانا رو میگی کسی بدون نگاهی به

چند روزی  تا وسایلمون رو جمع کنم، احتیاج داشتیم یه مبر
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 ....رو باهم باشیم

پنج روز گذشته بود و شانا توانسته بود خودش رو جمع و 

 .کنه جور

شانا در نوع خودش خاص بود! هرکس دیگه  شخصیتاصال 

به  کارش شاید که براش افتاده بود اتفاقیای جای اون بود با 

تیمارستان هم میکشید اما شانا دو روز حالش بد شد اونم 

بود که بهش شی های ارام بخ به خاطر تزریق سوزن بیشتر

وش نگهش دارن که استفاده از این دارو با هیبزده بودن تا 

بدنش شده ، باعث خواب و ضعف و ب  که وارد ییالبا دوز

 ...حالی شده بود

با ساعتها فکر حتی  در عوض روحیه من خراب شده بودکه

 ...بیام ونستم باهاش کنارنت همکردن و قدم زدن باز 

روم و بعد ا بگیرهقصد قرار میتونه ببینه زنش مورد سو کی

 !باشه؟

و  میگیرهسخت نشاید شانا هم ناراحت باشه اما به خودش 

 .....بود گذشته ، خدا رو شاکرر که به خی همین

درعوض من بودم که اونقدر غرق در پیله تنهاییم شده بودم 

 ...که از شانا هم غافل شدم

 ...حق نداشت زن من و وسیله اهداف کثیفش کنه
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 !م بود تا افتخارشرپدربودنش باعث 

 شاید هضم این اتفاق اسون نبود که بشه ازکنارش گذشت!

باهاش کنار اومد چون  هیچوقت هم از ذهنم پاک نشه اما باید

 ...و درست نمیکرد چیزخودخوری کردن هیچ 

ها مشکل بود و هضم نکردنش میشد چیزبعضی باورکردن 

 ...معضلی که حالت و بد میکرد

نمیخوام پدربودنش رو به زبون بیارم ، حتی  کار پدری که

منظورش از این  نمیفهممبرام زیادی گرون تموم شد، اصال 

ه زدن چ بود که من و به ضربو در اخر  رفتنهمه نادیده گ

 !خاک سیاه نشوند؟

 ...رو به درد اورده بودسر  فکر زیاد

ای کاش من هم میتونستم مثل شانا زود فراموش کنم ولی 

له میکنه  نمیشه، برام سخته! اسون گرفتنش غرورم رو

خوردنش هم غرورم  هرچند برای کاری که انجام شده غصه

 !رو له کرده بود

بود و چه خوب که اینقدر راحت  شیرینزیادی دختر این 

 ....میتونه با مسائل کنار بیاد

اینجا نشست و راست راست داری اسمون شی خجالت نمیک-

هیچ جوره تموم  که می کنی؟! اخه به چ فکر می کنیو نگاه 
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 !نمیشه؟

 ...،زنهعنق میشه و اخمو هم حرف م 

حرف ها رو نمیشه به زبون اورد چون به زبون ی بعض-

 !زخمت اوردنشون درده! میشه نمک و پاشیده میشه رو

ارزش این و نداره که بخوای خودت  چیزیبه نظر من هیچ -

 !کنینو به خاطرش ناراحت 

نگاه صورت مثل ماهش میکنم... من واسه این بچه  خیره

 ...جونمم میدم

از ادمها اونقدر توی زندگیت پررنگه که  یبعضخاطر  -

 !میشینخواهی هم ناراحت 

 ...نگاه سیاهش پراز غم میشه

زندگی ناراحت شدنش فقط تو رو از پا درمیاره، ما مسئول -

زندگی بخوان  ادمها نیستیم ماهور! ادمها میتونن هرجور که

 !کنن

در قبال فرزندانشون مسئولن چون میگی که هایی اون ادم-

ه و بعد ب بچه بیارن کننا بر ب اعتناب باشه غلط میاگر بن

 !کننامان خدا ولش 

 ...نگاه ترحم بارش و دوست نداشتم

زل زده بودم تو چشماش... این نگاه و این که چ توی ذهنش 
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 ...میکرد صبانیمعبیشتر میگذره فقط و فقط 

 میخوام تنها باشم-

ی نگرکه لبخندکم میبره پیان عصبانیتم توی صورتم میزاز 

 ...روی لباش میشینه

! من قرار نیست بهت ترحم بشی عصبانی نیست الزمعزیزم -

این حرفهاست که  تر ازباال کنم چون اونقدر ارزشت پیش من

اگر ناراحت هم هست بابت ناراحت توئه! پس به جای غصه 

 ...یبرکردن ،سعی کن از ایندت لذت ب خوردن و خودخوری

بخوام ب تفاوت باشم و از  حرفاش درست بود ولی این که من

پاک میکنه!  فقط صورت مسئله رو ببرماینده ام لذت 

 !که واقعیت موضوع همچنان پابرجاست تیدرصور

فرزندان دارن و وظیفه زندگی پدر و مادر نقش اساش در 

خودشون تحویل   رو با محبت حیاونها هست بچه های صال

 هست کههایی جامعه بدن ولی پدر من جزو منفورترین آدم

بچه خودش هم رحم نکرد، درد من  به بچه خودش ،بهحتی 

 دردیه که یک عمر پدر خواستم و با وجود بودنش پدری نبود

که بخواد پدری کنه! مادر هم که طور دیگری با رفتار و 

 درون فرزندش ناپذیری رو جبراننادیده گرفتنش کمبودهای 

 ...ایجاد میکنه
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که مانند من طعم ب نی شانا نمیتونست درک کنه جز ،کسا

 !رو چشیده باشن رفتنمحبت و نادیده گ

که هرطور خواست با من تا زندگی شانا سهم من بود از این 

 ...دمیصکرد و من هم به سازش رق

میترسید و ازم فرار میکرد ولی حال  یی که از عاشقدختر

روی لباش  و داشتنشده بود یک عاشق که چشماش برق 

که نگرانم بشه و  حال یکی بود ،زندگی لبخندی از جنس 

خودم رو فقط به خاطر خودم بخواد و ب چشم داشت عشقش 

 ...بریزه رو به پام

حتی  م برای این گربه ملوس هرکاری بکنم ولیحاضرمن 

 ...یک ثانیه ازش دور نباشم

 میشیطوری باش چون وقت ناراحت و گرفته  همینهمیشه -

 !بیاد پیشت رسهتمیی که ادم راونقدر توی خودت فرو می

 !باشیبهت نمیاد ترسو -

اما کارمندات گناه دارن اخه چرا باید قیافه  می ترسممن که ن-

 !کننطلبکارانه تو رو تحمل 

 ...و منم محو خنده ها ای که میکنهه بعدم خند

 ...ارامش ذره ذره بهم برمیگرده

 گور دنیا و ادمهاش، من شانا رو دارم  اصال
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کنم ، صبرسخت بود و نمیخواستم هم تن گذش دیگر

دیگه ای ، فقط  چیزهیچ  میخواستمش با تموم وجودم! بدون

 شروعدوباره ای زندگی م و رمیخواستم در کنارش اروم بگی

 ...کنم

 ...بلند میشم نیگهانا

 ؟ترسیدم می کنیهمچین دیوونه چرا -

 ... می کنمنگاهش میکنم و به سمت کلبه 

هایی وحشتناک هم گذشت... روزخره روزهای سخت و اباال

 بیشتربودن رو  که باوجود بد بودنش باعث شد قدر باهم

 ...بدونیم

افکار وحشتناکی که داشتم باعث شده بود برای چند روز در 

 سر این بال رو خود فرو برم، باورم نمیشد پدر ماهور بخواد

ت و رفکر میکردم جز اینکه بخواد غی چیزیبیاره! به هر

هم به خاطر حس  ! انواال ببرهرو زیر ستعصب ماهور 

کینه عجیب و غریب پدر  ...که خودش به زبان آورد تیحساد

ماهور باعث شد قدردان محبت پدرو مادری باشم که از جان 

 ...کننکارها کردن و می و دل برایم خیلی

 بهترستمی که این پدر نام در حق فرزندانش راکرده بود را 

 ...درک میکنم
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 !که باشد باز هم پدره و قهرمان بچه هایش یک پدر هرچه

شاید ماهور به واسطه پسر بودنش زیاد وابسته پدرنباشد ولی 

 چیزیاین کم  ود وربرای پدر جانش درمیدختر ب شک 

 ... نیست که در حق مهسا و مهتاب شود

میکند اما وقت زندگی زنده است و  احترامانسان به محبت و 

 جبرانهای  نباشد صدمهمحیط خانواده گرم و پرمحبت 

 ...ناپذیری به روحیه و جسم فرزندان وارد میشه

ماهور چند روز بودکه از شدت خشم و ناراحت فقط به یک 

 نیهم نوشید میشد و سیگار میکشید و گاهی خیرهنقطه 

میخورد، دوست نداشتم غم و ناراحتیش رو ببینم، این مرد رو 

از بعضی داشتم و دارم، ولی  همیشه در اوج غرور دوست

و  زمینکه میخوای  اتفاقها انقدر برایت گران تمام میشود

اما کار محالی نی کتا ان را فراموش  زمان رو بهم بدوزی

 ...بود

از اونکه غصه خودم رو بخورم برای حال ماهورم  بیشتر

ین مثبت به ا گرفتم مثل همیشه به دید میمنگران بودم و تص

خدا رو شکر کردم که به موقع به دادم رسید  قضیه نگاه کنم و

ولی سعی کردم  میرهها یادم ن و نجاتم داد، اخ که ان صحنه

که مهم نبود به دورترین شی ب ارز چیزکنار بیام و مانند هر 
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بسپارم و بهش فکر نکنم ... دست کم خودم رو  نقطه ذهنم

 !ازار ندم

خدا حل پاشدنم بود که به کمک سر و شی قدم فرامو اولین

 شدو تونستم با خودم کنار بیام

 بود این راه بهترین و دورکنم و ماهور ذهن میخواستم قدم یندوم

 ...زجر بکشهکمتر  و بش دیگری چیز ی هدرگیر ذهنش

میخواستم تمام توجه و حواسش به خودم باشه و بهش بفهمونم 

وجود من و خودش  که مهمه چیزیدنیا به اخرنرسیده و تنها 

یم بهم این حس رو بدیم که با وجود بتونبود! چون اگه من و اون 

پشت و تکیه گاه هم بشیم ، مشکالت خیلی  هر مشکلی هردو

 .... اسونی حل میشه

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

تر شده  نگینسابق برگشته بود و شینا س والبه ر چیزهمه 

 ...بود

! اصال دوست ای کارشون رسیدن سزپدر ماهور و فرهاد به 

که  چیزیهر نداشتم در چند و چون اخبارشان باشم، چون

نم ،فکر ک باعث میشد تا به صحنه های بدیمربوط به انها میشد 

 ...اذیت شوم و

برایم مهم نبودند ، نمیخواستم خاطرمان را به خاطر هیچ و پوچ 
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که بعداز ان ماجرا هایی  کنم... چون برای تک تک ثانیه مکدر

اشتم ، همه اش برنامه ریزی شده بود تا فقط محبت و با ماهور د

 !کنم و از انها دوریبیشترخودمون  بینعشق را 

ازادی هایم برگشته بود و خوشحال بودم تا دیگه مانعی برای 

 ...اونها وجود نداره

 ...از سفر ماه عسلشان برگشته بودنفرهانی مهتاب و 

میگذراندند  همهم ساعتها و روزهایشان درکنار مهسا و شهراد 

 ....دمی بردن و از باهم بودنشان نهایت لذت رو

زیبا به نام رویا اشنا شده بود و گویا  کیدخترمحتشم هم با 

بودکه انقدر ارام  قصدش برای ازدواج جدی بود و جالب تر ان

 شست ،نمیو خجالت بود که همان دفعه اول که میدیدیش به دلت 

 ...من و مهسا بود اصال خوراک سوژه

کارخانه که به دست محتشم و سهامداران بود و گاه گداری هم 

نبودکه  چیزی د ولی کارخانه و اموراتشمیزسری  ماهور یه

بود و  شرکت خوب کنه! تمام عشق و عالقه ماهورحالش رو 

کلکسیون برندهای معروف  که جدیدا بههایی لباس طراحی 

 ...پیوسته بود

 نبهتریتالشهای ماهور جواب داده بود و حال در موقعیت بودکه 

 ...بودند خریداران در لیست پر فروش این برند
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در کنار مرد پر غرور این روزهایم وقت به چند ماه پیش فکر 

قدرت و گامهای  میکنم، با تمام ضعف هایش توانسته بود با

 هامحکمش به سوی موفقیت پیش رود . به طوری که ان ضعف 

پوشش میداد و من هم در کنارش برای  را در زیر این موفقیت

 ...این مرد به خود میبالیدم داشتن

مردی که توانسته بود من ترسو را عاشق کند و طوری به خود 

 ....بودم وابسته کندکه ب شک بدون ماهور هیچ

سید... قرار بود با رزمزمه های مستقل شدنمان به گوش می

کنیم و البته  شروعجدید را زندگی مان کمشترماهور در خانه 

انه ای که داده بود از ته دل ربا مخلفات غافلگی سیقول عرو

 جیمیخواستم ممانعت کنم که احتیا خوشحال بودم ولی در ظاهر

ات نیست ولی ته دلم ذوق مرگ شده بودم ، تشریفبه این 

کنه  طراحی که لباس عروسم رو خودش میخواست  مخصوصا

 ...که عمال رو به غش کردن ، بودم

نی من و این همه خوشبخت محال بود! اما بعد از هرسخت اسا

با همون عشق که  گذاشته بودیم وسر  بود و ما ان رو پشت

راحت رو به دور از دغدغه های زندگی داشتیم میخواستیم 

 ...کنیم شروعهمیشکی 

یه مادر بزرگ دارم باید بهش زنگ بزنم و یه حالی میگی تو ن-
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دی که میزامیری  یه زنگ به هیچ... اصال من بپرسمازش 

نمیدونم توی تو چ دیده که اینقدر دوست داره... حال انگار چه 

 !تحفه ایم هست؟

 !شاید دیده که من و دوستم داره

جونت برم که اینقدر من و دوست داره امیری من قربون اون -

 .می کنیتو اینجوری حسادت که 

ی ، قربون شوهر خودت رقربون شوهر من می می کنیتو غلط -

 ...اومدم دیدنت ه منه کهتقصیرورپریده، اصال  دخترهبرو 

و بغلش میکنم ، بوسه ای هم روی گونه اش  می کنمجلو 

 ...ارممیز

 !من قربونت برم عزیزم! اصال یه دونه ای واسه نمونه ای-

 ...نثار بازوم میکنهمیخندم که مشت 

 ...دچارش شدیسر  بدبخت ماهور که تو-

یادت رفته که خودت چقدر تشویق کردی اگر بتونم  نرگسوا -

 !بیچارهمیگی  ک کردم! اونوقتکوال بدست بیارم ماهور و 

اسایش نداره از دستت، نه بلدی اره دیگه پسره بدبخت یه دقیقه -

 ییاصال از لحاظ کدبانو میزکنین، نه بلدی خونه ت کنین یپزاش

 !صفری

 ...داشتن ییای قدیم! یه حیادختر دخترم-
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 ...چشم میگردونم

مال قدیما بود، اصال این رسم تو میگی که  یینه جونم اون حیا-

امون به زن ذلیلی  ! مردای خانوادههمیخاندان ما خیلی قدی

 ...معروفن فقط این ماهوره خیلی بد قلقه دیر تو راه میاد

ه ای باعث میشه صحبتم و تموم کنم و برگردم عقب صدای خند

 ....که با دیدن شایان اخم میکنم

 ... همیبری باال دستاش و به نشانه تسلیم

 .رسیدم من نبود من جای حساسش  تقصیربه خدا -

 ...دست به کمر میشم

 !؟سیبلکه جای حساسش نرنی نمیتونست یه در بز-

 ...بود ترغدر زدم ولی گویا شما بحثتون دا-

 !من چیکار میکنم گیر ببینتو زن ب یعنی-

 ؟کنین تالفی مگه من کاری کردم که میخوای-

 !فقط گوش وایسادی هیچنه اقا -

 ...میشه عصبانی نرگس

حال فهمیده که فهمیده! مگه چ شده که اینقدر داری اسمون -

 !فیریسمون بهم میبا

 ...بعدم رو به شایان میکنه

پریده اعصاب و حواس واسه من بیا تو مادر که این ور -
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 ...نذاشته

 ...حرفاش و صدام و بلند میکنم میرهکتم ن تو

 امیرینرگس جون اونیکی واست حواس نذاشته من نیستم اون -

 !شده مجنونت بدبخته که نمیدونم چیکارش کردی که

 !کور شود هران که نتواند ببیند-

 ...میکنم باال دست

 !امینالهی -

 میذاشت تاسر  بهسر  مسخره بازی افتاده بود وشایان روی دور 

کاسه که در اخر با اخم  همین، اش بود و همینامدن ماهور 

و  شروینماهور خودش رو جمع و جورکرد ... با حضور 

ف صرجمعمون ، کامل شدیم و شام  ماهان و شهراد و مهسا به

 ...شد

نگاههای شهراد به مهسا رو دوست داشتم ، معلوم بود واقعا 

در چشماش  یشمارا حس میکردم ماهور همحتی  عاشقشه!

 ....نشسته بود که به خاطر این عشق میان ان دو بود

 بیشتره بود و حسش به او کشید ماهور زحمت زیادی برای مهسا

 !برادرانه حس پدر و فرزندی بود تا خواهر و

زیادی برایش قائل بود ، اصال دوست نداشت  احتراممهسا 

از مهتاب  بیشتر ناراحتیش رو ،حت توی سفر هم میدیدم او
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 ...دمیززنگ 

های شایان و  شوخیشب خوب رو در کنار هم گذروندیم و با 

 ..واقعا خوش گذشتامیری 

******** 

صبح مهسا زنگ زده بود و با هول و دست پاچکی گفته بود که 

 ...ببینه و باهام حرف بزنهمیخواد من و 

 ...رفته بود و من هم به خاطر مهسا نرفتم شرکتماهور به 

بعد از برگشتمون مامان رعنا اجازه نداد ماهور خونه خودش 

 ...بره

 !ادم دیکتاتوریه که هیتلر پیشش کم میارههمچین مامان رعنام 

واسش قائل بود قبول  خاصی احترامکه  اونجاییماهورم از 

 صبحونه رو هم مامان واسه ماهور اماده میکردحتی  د ،کرده بو

 ...میشد کمی هم داشت پروارترهمچین که 

اگه به این روند ادامه بده شک ندارم میشه بشکه باید بفرستمش 

 ....رو اب کنه هاش یباشگاه تا حداقل با ورزش چرب

 ...مامان نبود و من تنها بودم

نکنم که زنگ خونه دوسه لقمه صبحونه خورده بودم که ضعف 

 ...به صدا درومد

در و باز کردم و با دیدن چهره رنگ پریده مهسا ته دل منم 
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 ....خالی شد

؟ اصال من نمیفهمم چرا این همه اتفاق زنیاین چه حرفیه م -

 !ه؟میرفتهم سر پشت 

 .... مهسا نگران و هراسون نگام میکنه

، به قد نمیده چیزشانا من نمیدونم چیکارکنم؟ اصال عقلم به هیچ -

 !به تو متوسل شد مهتاب هم گفتم اما اونم بدتر از من

من چیکار میتونم بکنم؟! مگه من میدونم چیکار  االنبه نظرت -

 !می کنینمنم دیوونه  باید بکنم؟! وای شماها دیوونه این دارین

از روی مبل بلند میشم و ازش دور میشم ، باکالفکی موهای 

برمیگردم سمت  ارم و دوبارهیزمتوی صورتم رو پشت گوشم 

 ...میشم حرصیمهسا که با چشماب مظلوم شده نگام میکنه که 

ت میکنم! اخه بیروناز خونه  االن همیناینجور نگام نکن که -

دونه اخم کنه ، من  عقل داری تو ، من برم به ماهور بگم که یه

 !زهره ترک میشم که

مهسا هم بلند میشه و طرفم میاد و شانه هام رو تو دستش 

 ...میگیره

 .اذیت نکن شانا! فقط و فقط از عهده تو برمیاد-

 تیهش بگم مادرت قراره برگرده درصوراخه چه جوری برم ب-

 که بمونه ولی مادرت که وقت خواست بره اونقدر التماسش کرد
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نه به خاطر واینستاد تا بگه اصال تو چ میکی؟! تازه حتی 

 !مهتاب خودش بلکه به خاطر تو و

کنه ، میخواد ماهورو  جبرانحق باتوئه ولی مامانم اومده که -

میکنم ، تموم امیدمون  ببینه و باهاش حرف بزنه. ازت خواهش

 .به توئه

 ...پوف کالفه ای میکشم

اصال من چ بگم به ماهوری که از دست پدرش عصبانیه؟ 

گوش بده که در مورد  و هم به حرفم چیکارکنم که هم اروم باشه

 ...مادرش باهاش حرف بزنم و بگم میخوادببیندت

سخت تر از این نیست که  چیزارم و هیچ میزچشم روی هم 

 !به شدت حساسه بخوام در مورد مسایلی باهاش حرف بزنم که

بعد از قضیه پدرش و حالم مادرش واقعا نمیدونم چیکارکنم ، اما 

 ...بندازم زمینسا رو هم نمیخوامم که حرف مه

نمیدونم چیکارکنم ولی بهت قول نمیدم مهسا ، اگر نتونم -

می کل قیدش رو  کنم که باهاش حرف بزنم به موقعیت ایجاد

 ...زنم

 ...میگیرهمهسا خوشحال میشه و دستم رو 

هم خودش غنیمته شانا!ازت ممنونم ، ولی باور کن اگه  همین-

ن داختم و اینمیبهت رو ن هیچ وقتمادرم رو ندیده بودم نی پشیمو



 

 

                                              1097 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ...نمیکردم اصرارهمه 

همه حرف من اینه که نمیخوام ماهور و ناراحت کنم ، حق -

بخوره و از خانواده اش  ماهور این نیست که بخواد مدام حرص

راحته...شاید ه بخوره! هنوز به خاطر ماجرای پدرت ناضرب

 ...وقتها تا صبح خواب ندارهضی باورت نشه اما بع

بغض الود میگه:  صداییو با  میبرهبه زیر سر  مهسا ناراحت

ه ، از کشید رو داداشم از وقت خودش و شناخته فقط جور ما

خودش زده تا به ما برسه... اشتباه مامان بابام اونقدر زیاده که 

 یمحبت یو ب یخودمون اونقدر سخت نمیدونم واقعا چ بگم... ما

به ماهور چقدر جرات میخواد  این حرفها گفتندیدیم که میدونیم 

وی ر کافیاز تو نیست ، تو به اندازه بهتر هیچ گزینه ای  ولی

کاری که  اما کنینباهاش صحبت نی ماهور نفوذ داری که بتو

پدرم درحقت کرد رو واقعا نمیدونم چ بگم که وقت خودم رو 

 ....میکنم ارم احساس مردنمیزجای تو 

که مانع حرف بغضی قطره اشکی که از چشمش میچکه و 

ارم میزمیکشم و  و در اغوشش می کنمزدنش میشه ، سمتش 

 ...توی بغلم خودش رو با گریه کردن خالی کنه

کنم که هم  شروع، اصال ازکجا خواستنکار سخت رو ازم می

حرف ها ی بعض گفتننریزه و تا اخر به حرفهام گوش کنه؟ 
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فعلی سخته اما شاید بشه با جور کردن محیط  شرایطوکارها در 

خدا دیوونه نشم خیلیه! اخه من  ارومی ، حرف زد.... وای

چطوری برم بهش بگم بیا برو با مادرت حرف بزن! نزنه از 

 ....کنه خیلی خودداری کرده وسط دو نیمم

 ر پدرش خواب راحت و اعصاب درستهنوز هم به خاط

نیومده و خودش رو  پدرش همدرمون نداره! حکم قطعی دادگاه 

توکار غرق کرده تا فکرش رو نکنه ... اما از یک طرف 

این لکه ننگ رو تحمل کنه،  پدرشه و از طرف دیگه نمیتونه

و ادمهاش ناامید شده بود و  زمینه بدی که خورده بود ، از ضرب

 ...اعتمادی نداشت به هیچ کس

دینشان دلسوز یادمه یه بار هم گفته بود شاید اگه یکی از وال

 نجبرامادرشان بخواد  االنبودن اینقدر تنها و ب کس نبودن که 

 مافات کنه... کاری که برای انجامش خیلی خیلی دیر شده بود

این موضوع مثل خوره داشت روح وروانم رو خورد میکرد... 

غریب بود ، هم کناره  ون عجیب ونیشچاصال این خانواده همه 

 !یک شدن هاشونگیی هایشان و هم بهم نزد

شک نداشتم که اگر میخواستم در مورد مادرش صحبت کنم ، 

 ...میگرفتم حتما مورد غضب و خشمش قرار

 !الهی مهسا بگم خدا چیکارت کنه که من و کردی جان نثار
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فکرم حساب مشغول بود که از چه راهی وارد بشم که بتونم 

راهی به ذهنم  موضوع حرف رو پیش بکشم. اما واقعا هیچ

کنم... تمام  سید و ترش درونم بود که نمیگذاشت فکررنمی

 ....کرده بود سرایتمن هم  های مهسا به ینو بدبی استرس

جایش نبود و مدام خرابکاری سر  ذهنم قفل شده بود ، حواسم

 ...میکردم

چند وقت بود خوب شده بودم و دست پا چلفتگیم هم خوب شده 

م برگشته تا ابروم رو اون بود ولی حال که فکرم مشغول شده ،

 ...کامل کم و زیادکنه

یزی رچ شده که ذهنت اینقدر مشغوله و داری ماست رو می-

 !توی خورشت قیمه

با تعجب نگاه مامان میکنم و بعدم نگاه قاشق دستم که تمام 

میکرد... از  خودنمایی محتویات ماست داخلش توی خورشت

 !اومده بودسر  که متنفر بودم ، واقعا به چیزی

 ...صورتم جمع میشه و ظرف رو جلو میدم

 !مامان این و بردارکه حالم بد شد

 ... مامان ظرف رو برمیداره

باز خوبه شوهرت نبود تا دسته گلت رو ببینه که اگر میدید -

 !میرفت باش جات میذاشت و خودش درمطمئن 
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مامان تو رو خدا یه امروزو دست بردارکه اصال هوش و -

 باال های من وتی و شما هم بدتر هی سوتن حواس واسم نذاش

 !میدی

اخه فکرت مشغوله! دیگه چالق که نیست قاشق ماست روکج -

 !توی خورشت کنی

 !خب حواسم نبود-

 !ی؟گت هست و نمیخوای بچیزینه تو یه -

نگاه مامان میکنم و میدونم تا ماجرا رو بهش نگم ب خیال  االنن

 ...نمیشه

 حال حتما باید بگم؟-

 ...میده ی تکونسر

بله! من و دوساعته معطل خودت کردی و با این کثیف کاری ، -

 !یگب هم حتما باید االننذاشت ناهارم بخورم و 

از این میگفت به سالم بودنش غیر مامان رعنا دیکتاتور من اگر 

 ....شک میکردم

باکمی فکر به خودم گفتم : شاید از یه لحاظ خوب باشه به مامان 

پیش پام بزاره و من و  یدی شاید یه راه کاربگم و خدا رو چه د

 ...نجات بده دانیگرسرهم از این 

 ...خودم و جمع و جور میکنم
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امروز صبح مهسا اومده بودو باهزار تا خواهش ازم خواست -

برگشته و میخواد  که با ماهور حرف بزنم... اخه مادرشون

کنه و با ماهور هم صحبت کنه اما اینکه در مورد چ و  جبران

 ...!نمیدونم؟ کجا رو هنوز

 میشینه... ن از حالت تعجب در میاد و به اخمابروهای ماما

 ...نمیاد بیرون از دهنش حرفیانگاری که داره فکر میکنه ولی 

 مامان جان نظری نداری؟-

 ...باز هم جواب نمیده

 مامان کجا رفت؟-

 ...میکنه و باز هم همچنان اخم داره نگام نگینس

کنه! اون  جبراناین زنه بعد از چند سال یادش افتاده که بیاد -

 !موقع مرده بودکه بچه هاش رو نمیدید

 ...بهت زده نگاش میکنم انتظار این واکنش رو نداشتم

 ...دستش رو تو هوا چر نچ میده و موشکافانه نگاه میکنه

 !موضوع یکم پیچیده شد-

 ...یخورمجا م

 !مادر من؟ یچه پیچیدگ-

باعث شده این زن برگرده ایران! دوم اینکه  اتفاقیاینکه چه  -

 باحتی  رفتنکه قبل  تیصور این زن چ میخواد بگه در
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های ماهور نخواست که بمونه! و سوم، ماهوری که قید اصرار

 !مذاکره بره؟ میزه با مادرش به حاضربود  مادرش و زده

 !! پلیس هم اینقدر فرضیه ندارهمونهمی دهنم باز 

مادرم یه طوریش هست! آخه مگه  رسیدم تن حال دیگه به یق

 !مذاکره برن میزمسئله هسته ایه که پشت 

به نظرم یه گفتگوی ساده مادر و فرزندی هست که ما زیادی 

 ...بزرگش کردیم

مادر من یه گپ و گفت ساده که دیگه اینقدر ماده و تبصره -

 !نمیخواد

 ...تینه نمیفهمی! اصال از مرحله پر-

خودش رو نزدیکی میکنه و آروم میگه: این مسئله زیادی 

میخواد یه   بوداره! می دونم کامال هم حق با منه و این زن

 !کنه اعترافرو  چیزی

 !میشم ، اینبار دیگه قضیه رو جناب کرد خیرهمتعجب بهش 

 !کنه؟ اعترافکه میخواد  کشته مگه ادم-

نه ولی عقلت رو کار بنداز، واسه یک گپ و گفت ساده ادم که -

مادرش پای مذاکره  با کنین بجاتا ماهورو م کننتو رو پیش نمی

هست که ازش واهمه دارن و اونقدر هم میدونن  چیزیبره! یه 

 !کنیارومش  میتونینفوذ داری و  تنها تو ،روی ماهور
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مم اصال خودفکرم مشغول میشه... به تظرم پر بیاه نمیگفت ... 

 !شدم بدونم چ میخواد بگه؟ تررصم

باید برنامه مییختم تا حرف رو پیش بکشم و بعد متوجه موضوع 

 !کار ممکن بود نبهتریحرفشون هم میشدم ... اره این 

 بهش بگم به نظرت؟ االنمهسا من چطور -

 !من نمیدونم شوهر توئه عزیزم یه جوری بهش بگو دیگه-

یاد بعد من به ماهور بگم که مادرت خب اول یه موقعیت پیش ب-

 !حرف بزنه برگشته و میخواد ببیندت که باهات

پوف کالفه میکشه که به این همه عجول بودنش میخندم... 

 برمیگردم و میخوام حرف بزنم که با دیدن

روبرو میشم و حرف  عصبانیبرافروخته و  تیماهور با صور

 ...اسهممی تو دهنم 

 ...دست م پاچه میشم

 .... او... اومدی؟کیس... سال... سالم... تو... -

 گوشیاخم کرده نگام میکرد...مونده بودم چیکارکنم که متوجه 

 ..توی دستم میشم و ناخوداگاه میگم:م

 ...می زنممهسا... من... زنگت... 

 ...م روی اپنمیندازرو قطع میکنم و  گوشیبعدم تق 

م حرف بزنم که با لبخند مسخره ای رو روی لبم میکارم و میخوا
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 ...میشمالل جلو اومدن ماهور به کل 

درحالیکه دارم سکته می کنم با گردن کج شده اش روم سایه 

 ..انداخته و طلبکار نگام میکنه

 !چ شده؟ -

به بخت بدم لعنت میفرستم که با اومدن ماهور رسما خودم رو 

جای من بود با دیدن  باخته بودم چون هرکس دیگه ای هم

 ...درهمش خودش رو میباختاخمهای 

 !حرف بزن شانا-

نفس عمیق میکشم تا به خودم مسلط شوم ... با فکر اینکه دیگه 

 ...راستش و بگم داشتم می کنمراهی برام نمونده بود تص

 چشم میبندم م

 !نشو؟ عصبانییگم: اول قول بده م راً چانا و

خیلی عصبانیم و اصال دلم نمیخواد  االنشانا حرف بزن! من -

 ...بزنم که بعد ناراحتت کنم حرفی

 ...... مهسا... نه... اصالببین-

 !شااااناااا-

و ترسیده باعث میشه که  میبرهروح از تنم  زنهبانعره ای که م 

 ...کلمات خود به خود به زبونم بیاد

مهسا... زنگ... زد... گفت... مامانت... اومده... می... -
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 !میخواد... باهات... حرف... بزنه

 ...ش و سمت راست کج میکنهسر

 !چ شده؟-

داره که  اصراربه خدا من نمیدونم... ولی مهساگفت... اص... -

 !... کنهجبرانباهات حرف بزنه... انگار... برگشته... تا.. 

ه تر ریه دفعه حالت صورتش ترسناکی میشه و رنگ پوستش تی

 :ان زده میگهصبرکه تند و ع

چ که پاشده اومده؟ مگه  یعنیبرگشته؟اصال  کیتو؟میگی چ -

 ایران بمونم نفسم نرفت که دیگه برنگرده! مگه نگفت اگه تو

؟اون وقت که التماس کردم بمون؛ موند که من حال بخوام میگیره

که با اون زن هم  بدم... اصال مهسا غلط کرد به حرفش گوش

 کالم شد ، مگه براشون مادری کرده که اونا هم دل به دلش

ی سختش و یادش رفته؟ اصال غلط کردکه دادن؟! مگه روزا

 !برگشته

 رو خودشمیخواست د و میزد و نفس نفس میزبا حرص حرف 

 دوباره باشه اومده یادش جدیدی چیز ،انگار نمیشد اما کنه اروم

 ...کردن بیداد و داد به کرد شروع

 ! بزنه؟ دیگه یحرف -

 وایساد... دست به کمر
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گذاشته؟  قیمونده بینمون مگه که میخواد هم با حرفیه گم 

چقدر خون دل  میدونیرو؛  مگه یادش رفته اون روزها

م... غصه هام و دیدن و زن و شوهر کشید خوردم و سخت

خودشون بودن... اون مثال پدر دنبال پول ی هرکدوم ب زندگ

 و خوش گذرو خودش بود که بعدش گندش درومد چه

 وردهآ پسرشسر هایی بماند که چه بالبوده !دیگه  ادمی کثیفی

 !کنه جبرانحال هم خانوم برگشته   !

اخه چ رو؟... مگه اون سالها برمیگرده؟ مگه بازیه که یه بار 

 رو از نوزندگی  ب تفاوت باشن وبعد بیان بگن که میخوان

نشده! مگه اینا  شروعکنه که هنوز  شروع! چ رو کنن شروع

داشته باشن... همون وقت ما  خوب شروعخانواده بودن که 

رو به دنیا اورد نفهمید این بچه ها به محبت و عاطفه نیاز 

بچه هاش سایه پدر و مادر میخوان؟...  دارن... نفهمید

هرروزش توی دورهمی ها و مهمونیاش گذشت و از ما غافل 

اون روزاب که مهسا و مهتاب از تب تشنج میکردن کجا  شد،

میخوندم تا  اری میکردم هم درسبود که من، هم باید پرست

 ....صبح به امتحانم برسم

م و از این به کشید تنهاییاونا از من چ میخوان ؟! یه عمر 

کنم یا اهمیت  کسی ه و قرار نیست خودم رو فدایهمینبعدم 
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 ...بدم

قرار نیست  میرهدیدم که اگر جلوی روم هم ب ییاونقدر ب وفا

 ...بخوام جزو خانوادم حسابش کنم

! اصال فکر میکنم از اولش بینخانواده من، تو و مهسا و مهتا

ب پدر و مادر  هم پدر و مادری وجود نداشته و از بدو تولد

 ...جور بودهمینبودم که ای کاش 

بهت زده از این همه حرفهای ناگفتش بودم...اونقدر درد توی 

کشیده بود که اینجور  سینه اش بود و نمیدونستم... اصال چ

ه اتشفشان فوران کرده بود... داشتم به حالش دل مانندکو

ی شرایطبگو که میخواستم با فراهم کردن  میسوزوندم... من و

 مزه دهانش روچینی بتونم ماجرا رو بهش بگم و با یک مقدمه 

ا متن که افتادو ماهور زودتر از پیش بی اتفاقیبدونم اما با 

 ...ترسیده بودم فهمید و عکس العملش انقدر تند بود که منم

نبود... صورت برافروخته و  چیزیرگ گردن و پیشانیش کم 

سینه اش گرفتکی  شدن قفسه پایینو  باال صدای خش دارش،

عضله پشت گردنش، اینها همه از حرص و حرفهای ناگفته ای 

انباشته شده بود ... هیچ وقت ندیده بودم  بود که سالها کنج دلش

اگر صحبت از پدرش حتی  هدر مورد این اتفاقات صحبت کن

بود که  چیزیمیان میومد بحث رو عوض میکرد... نفرت  به
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 هم بود که چیزیاز تو نگاهش خونده میشد اما 

در خود داشته باشد... باید عواملی  منفیبتونه این همه بار 

 ....بزند باشد تا اینقدر ادم از ادمی دیگر بد حرف

 ...میخواستم ارومش کنم

م و رو درست روبه روی ماهور قرار میگی می کنمجلو 

خش سر مهربون نگاش می کنم... اخمهای صورتش و چشمای

 د... چقدر در نگاهم شکسته به نظرگواه حال بدش بو

 ....سیدرمی

خودت و غرورت رو ببینم، اصال هم  تنسمن نمیخوام شک-

توی عمل  با مهسا دست به یکی کردم تا تو رو نکنیفکر 

 ...بدم انجام شده قرار

 ....فقط نگام میکنه و اخمهای درهمش زوم منه

حت نمیخوام توی صورتت غم ببینم... من نمیدونستم این همه -

نیاوردی... نمیتونم بگم  درد توی سینه ات هست و توبه زبون

رو نداشتم ولی سعی میکنم  شرایطدرکت میکنم چون من این 

رو ازم  چیزیمیتونه سخت باشه... مهسا  بفهممت که چقدر

 خواست و منم خواستم که زودتر بهت بگم ولی خودت زودتر

 ....فهمیدی !فقط باورکن تا این حال بدت رو نمیخواستم

 ...ذارهم سرش  خودش رو ازم دور میکنه و دست روی
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میتونستم کالفگیش رو حس کنم... صورت درهمش گواه 

 ...فشاری بودکه روش بود

! به خدا بهشون کننچرا نمیخوان من و به حال خودم ول -

نبودنشون کنار اومدم و  ندارم... من از همون اول با جیاحتیا

تن سعی کردم روی پای خودم وایسم اما این بازی که راه انداخ

 ....یزهرمی رو اعصابم و بهم

تا حالش روخوب کنه ولی  ببرمنمیدونستم چه واژه ای به کار 

قرار  شرایطدر این  سید... هیچ وقترذهنم نمی به چیزیهیچ 

 ....نگرفته بودم

به این همه عذاب راضی کوبش قلبش دلم رو به درد میاره... 

 ...درونش نبودم سرارپنهان ا

ا بدم چون واقع کنینرو پنهون  چیزیهیچ وقت سعی نکن -

و بس! از حال  میاد... توی زندگیم همیشه به ساز خودم بودم

... نمیخوام زور بگم باشیهم میخوام همیشه صداقت داشته 

میخوام در تمام مراحل زندگیمون  ولی این یک خواهشه که

 میخوام االنمن پوچ و الکی گذشت اما زندگی ... کنینرعایت 

زندگی و وجود تو یک خانواده تشکیل بدم و از  با عشق تو

 ...ببرملذت 
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ان قلبش کمی و نرمال ضربموافقتم رو اعالم کردم، کم کم 

 ....شد

در  حرفیجرات نکرد  کسی بعد از عکس العمل ماهور دیگه

 ...مورد مادرش بزنه

نمیدونستم تا این حد سختشه که بخواد با او روبرو بشه اما 

واقعا شاید منم جای  به حال بدش برد که پیمیشد از چشماش 

 ...بودم اسمش رو به زبون بیارمن حاضراو بودم اصال 

وقتها به این همه محکم بودن و متکی به اعتماد به نفس ی بعض

داشتم تحت هر  بودن ماهور به خودم میبالیدم و دوست

 .ی اقتدار و غرورش رو ببینمشرایط

بار تو عمرم با قاطعیت  اولیننشد و برای گیر مهسا دیگه پی

بکشه مجبور  پیش تمام گفتم، اگر بخواد بازهم موضوع رو

میشم پا روی دوست چندسالمون بزارم که تهدیدم موثر واقع 

 ...شد

 ...نمیخواستم خاطر ماهور مکدر بشه یا ناراحتیش رو ببینم

شاید نتونم مثل خودش درک کنم ولی قطعا میتونم خودم رو 

 ...حس کنم جاش بزارم تا نهایت دردش رو هرچند کم

حکم اعدام پدر ماهور اومده بود و ماهور تا دو روزی شکنده 

بود و من میدونستم  شد، هرچ بود پدرشبهتر بود اماکم کم 
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 ...ماهور تا چه حد میتونه مهربون باشه

 یا شده بود و کم کم به روز موعودبساط عروسیمون مه

 داشتم نزدیک میشدیم... خوشحال بودم و انگار رو ابرها

 ...مقدم برمیداشت

که  چیزماهور پا به پام می امد و همراهم بود، دست روی هر

 ...میگذاشتم نه نمیگفت

ت راحاست گفته بوددکترکه داشت  فیشینا چون به خاطر تصاد

زایمانش، ولی جورش رو  مطلقه نباید حرکت میکرد تا موقع

  نمیکردن میکشیدن و از هیچ کمکی شانه خالیمهتاب و مهسا 

 مادر ماهور به میان نیامد و انگار همهدیگر اسمی از 

 ننناراحت ک حواسشون رو جمع کرده بودن تا مبادا ماهورو

اش که  خیرهمامان رعنا خوشحال بود و بابا گاهی با نگاههای 

همیشه از در  اشک توی چشماش دلم رو به درد می اورد اما

داختم و ازش میرنشادی وارد میشدم و دست دور گردنش 

من به خودش سعی  فشردن م که اونم با محکماویزون میشد

 ...میکرد رفع دلتنکی کند

به  چیزهیچ وقت دوست نداشتم عروست کنم اما انگار هیچ -

 ...دلخواه ما نیست

 ...میخندم که بابا هم میخنده



 

 

                                              1112 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 !خب من عروسم بشمم قول میدم همش بیام که پیش شما باشم-

 ...زنهه ای به دماغم م ضرببابا 

اما اخرش باید برگردی پیش  مونشدرسته میای پیبابا دختر -

 !شوهرت

و بلند میشم و  میرهجوری دلتنگ ابراز میکنه که دلم براش 

نثارم میکنه  کلکی که می زنمبدون موش سر  بوسه ای روی

 ....ناراحت نیست یعنیو میدونم تا چه حد داره نشون میده که 

یکاد توی د و بعدم با یه وان میزچپ و راست یه کل  نرگس

انگار قراره  صورتم رو فوت میکرد، طوری رفتار میکردن

که من برمم باز توی  می دونستنبرم و دیگه برنگردم ولی ن

 ...ریش خودشونم

، طاقت دوری مامان و بابام رو می کنمبله من اینطور اد

 ...ندارم

****** 

ماهور نمیذاشت لباس عروسم رو ببینم و به قول خودش 

، از بس که مردممی  منم داشتم واسه ندیدنش سوپرایزم بود و

 رتس بالییکه این طور  یادمی بیفتگیر نکنه  فضولم و خدا

 ...بیاره

از تموم  استرسکه برای جشنم اماده میشدیم  تیتوی تموم مد
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خودم فکر میکردم که  شستم و بانمیوجناتم معلوم بود، وقت 

میخواست از این خودم رو داشته باشم، گاهی دلم زندگی قراره 

 ....بدم ازدواج انصراف

 الزمجدیدی کمی ریسک و امید به اینده زندگی وارد شدن در 

دی، وفق ب شرایط کمی خودت رو بانی تا بتو باشیبود، داشته 

شاید این ریسک و امید توی وجودم بود ولی ترس از رو به 

نیومده کمی تا قسمت سخت و دلهره  رو شدن با اینده ای که

 ...وداور ب

 به دستان خودت رقم بخورد و تو درکه قرار بود زندگی 

ی کمی ربگی قرارزندگی ترین پایه های  ییی ابتدارگی ممیتص

مشکل به نظر می امد اما وقت با فکر به اینکه در کنار 

ام قرار میگرفتم، با نی ماهور، این مرد مهربان و دوست داشت

حس خوب که بهم تاثی از ان اعتماد به نفش که داشت و ان 

ا خیال م و برات رو بگیممین تصبهتری القا میکرد، میتوانستم

طور همینقدم بگذارم و قدم بردارم و زندگی راحت در این 

 ....مادر خوب برای فرزندم یا فرزندانم باشم میتونم

****** 

ایی هیکات بچه بررفته بودم و با سیلی از ت شرکتچندباری 

خوشحال بودم که  شدم و اونقدرروبه رو تن که من و میشناخ
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حد نداشت ناسالمت زن رییسشون بودم ولی ایندفعه فرق 

رو شدم که برای خودمم عجیب و  روبه چیزیداشت و من با 

 ....برخوردی رو نداشتمهمچین اصال توقع  یعنیناباور بود 

 سری با ماهور قرار داشتم و میخواستیم برای عوض کردن یه

 ...ه بودن اقدام کنیموسایلی که اشتباه اورد

 میکشید داشت و از شانس خوبم جلسه اش طولماهور جلسه 

توی اتاق کارش نشسته بودم و داشتم به یاد ایام قدیم روی 

بازی میکردم  دم و برای خودممیزصندلی چرخ دارش، چرخ 

 ...به داخل اتاق از صندلی بلند میشم نشیکه با امدن م

کار مهمی تهرانی ، خانومی اومدن با اقای  نیخانوم تهرا-

 ...نبودن دارن!البته چندباری هم امده بودن ولی اقای رییس

کنجکاو میشم که کدوم خانومی با شوهر من که از قضا چند 

چند باری هم قدم  روز دیگه عروسیش هم هست کار داره که

 !رنجه کردن تا پشت در اومدن ولی اقامون نبوده

 !ارهد معنیاصال چه 

 !بگو بیاد داخل ببینم-

و من  میره بیرونی تکون میده و با چشمی از اتاق ی سرمنش

دیدن ان  با ماهور کار داره که باکی  به در که ببینم خیره

 ....میرهخانوم هم تعجب میکنم هم اخمهایم درهم 
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 ...ناباورو متعجب نگاه مادر ماهور میکنم

میخواست؟ اگه ماهور اون اینجا چیکار میکرد؟ اصال اینجا چ 

 ...ببینتش مسلما خیلی بد میشد

 !دخترمسالم -

سالم خاله شما اینجا چیکار میکنید؟ نباید میومدین اینجا! اگه -

 ...ماهور شما رو ببینه خیلی بد میشه

 ...خواهش میکنم از اینجا برین

غمیگن نگام میکنه که دلم به درد میاد اما نمیتونستم ریسک 

می شده از اینجا  ا نگه دارم... باید هرطورو اون و اینج کنم

 ...بیرونمش برد

حرف دارم که باید سری  ولی من باید ماهور و ببینم و یه-

 ...بهش بگم

 و چه کی درک نمیکنه، هیچوقت درک نکرد و شاید هم نفهمید

 ...وقت حرف بزنه و عمل کنه

 ...نمیخواستم دوباره باعث مکدر شدن خاطر ماهور بشه

امروز قرار بود بریم خریدکه اول اون جلسه و حال هم مثال 

 !!!حضور مادر شوهر گرامی

اما ماهور قبول نمیکنه بزنین خاله میدونم باید باهاش حرف -

 شاید از خر کنین صبرکه باهاتون رو به رو بشه... یکم 
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 ...اومد و رضایت داد پایینشیطون 

چاره اشک از چشماش میباره و چقدر این زن در نظرم بی

 ...میومد

 ....مرو در اغوشش میگی می کنمجلو 

ب قرار بود و مظلومانه نگام میکرد... سعی میکنم دلداریش 

 ...میکنم بدم و نمیدونم تا چه حد موفقم اما این کارو

درست میشه... ماهور یکم احتیاج به  چیزغصه نخورین همه -

خره باال که باشیدئن زمان داره تا با خودش کنار بیاد و مطم

برای این  بیاصال زمان مناس االناین کار انجام میشه ولی 

 !بدجور اتیشیه دیدار نیست چون ماهور

 ...ازم جدا میشه

حرفهام مهمن! حالکه ماهور نیست میخوام بعدازظهر باهم یه -

 ...مهسا یا مهتاب بفهمن داشته باشیم، البته نمیخوام تیمالقا

 !چرا؟-

 !میشیوقت اومدی متوجه -

 ...اما-

... من هرطور شده باید با دخترمننداز  زمینحداقل تو روم و -

 باشی که اون ادم توبهتر یه نفر حرف بزنم و چه 

 ! باشه-
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برمیگرده که بره اما راه رفته رو برمیگرده و دوباره در 

 ...اغوشم میکشه

ی مثل تو بشه ولی دخترهیچوقت فکر نمیکردم ماهور عاشق -

که اینم اشتباه  درمیومد اشتباه از اب مثل همیشه تصورات من

ام مادری نکردم چون نه دخترکردم... من برای ماهور و 

داشتم ولی بعد رفتنم فهمیدم چقدر اشتباه  میخواستم نه دوست

 غ کردم اما از تو میخوام کهم رو از بچه هام دریکردم که محبت

 میتونیتمام محبتت رو به پای ماهورم بریزی، چون فقط تو 

توی زندگیم نه  که من چیزی کنیناون و اروم و خوشحال 

اشتباهات از بعضی داشتم نه تونستم که بوجود بیارم... 

ت بشه، برو برات درس عگیر ب یاد کوتاهی خودمونه که تو

 ...ت نشد و به خاک سیاه نشستمبرکه من برام ع چیزی

اشک تو چشماش رو پاک میکنه و از در خارج میشه و من 

انم از اینکه این زن که میتونسته اینقدر ممی  مبهوتمات و 

دلسوز و مهربان باشه چرا کاری نکرده تا کانون خانواده اش 

 ....کننزندگی محبت درکنار هم  با

فکرم مشغول حرف ناگفته ای بود که میخواست به من بگه، 

بزنه که انقدر مهم  میخواست حرف چیزیاصال در مورد چه 

 !شده بود که به من بگه؟ ضیماهور رابودکه با امتناع 
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 میمدرگم میشدم و تصسر  بیشترفکر میکردم  بیشترهرچ 

 بعد موکول ی ها رو بهرگی ممیگرفتم تمام فکر کردن و تص

 ....کنم

 !؟! چند بار صدات کردمجاییهیچ معلومه کدختر -

باصدای ماهور شانه هام میین و ترسیده نگاش میکنم که با دو 

 ...سونهررو به من می قدم بلند خودش

 !چت شد ؟ چرا ترسیدی؟-

 !هان؟-

ه که دست و پام رو گم میکنم اما میندازمچ گیانه نگاهی بهم 

 ...سعی میکنم که خونسرد باشم

 اینجا بوده؟سی ک-

 ...میبرهرنگ از رخم 

 !... میخواست... اینجا... باشه؟کی نه!... مثال-

 ...بعد احمقانه میخندم که بدتر مشکوک میشه

 شانا؟ می کنیچ رو داری ازم پنهون -

کارش میزم و پشت بهش خودم و سمت رازش فاصله میگی

 نفس عمیق میکشم سونم تا کیفم رو بردارم و همانطور چندرمی

 ...برخود مسلط بشم

چ واسه پنهون کردن دارم من؟ یه لحظه حواسم پرت شد -
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ن دیر وقتمو داره از کاه، کوه میسازه! ماهور ببینتورو خدا 

 !می کنیی براوردی داری صغری کگیر شد حال تو وقت 

 !زنیاخه یه نمه مشکوک م -

، اون مغز شماست که تو جلستون فیتیله می زنممن مشکوک ن-

 ...میدی به منگیر پیچ شده، داری 

جواب کنیم و از در واال از اون س بیشتربعدم دیگه نموندم تا 

خواستم بابت  رفتم و ازش نشیو پیش م بیروناتاق زدم 

نزنه که اولش قبول نکرد اما بعد با  فیاومدن مادر ماهور حر

جمع کرد که روی حرف خانوم  یه تهدیدکوچولو حواسش رو

 ....نزنه وگرنه اخراج شدن رو شاخش بود حرفیرییسش 

ت وقتا سواستفاده از موقعیتبعضی اصال هم بدجنس نیستم ولی 

 !!!!اشکالی نداره

 ...که بهم زد رو باور نداشتمهایی اون همه از حجم حرف

 ...هوا بودسر  توی

 ...اصال اونجا نبودم

 ...مگه میشه؟ اصال شاید دروغ بود و خودش اشتباه میکرد

 ...کنه فیبرای چ باید موضوع به این مهمی رو مخ

 ..م صدا میدادسر

جای داده سر  د، انگار که حجم زیادی از هوا درمیزنبض 
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 ...شده بود و درک نداشتم

 ...راه رفتنم روی ابرا بود

 ...از بهت روی پا بند نبودم

در یک لحظه چنان فرو ریختم که نمیدونم خودم رو چجوری 

 ...جمع کنم

، برسه هم نمیدونم چطوری جمع می رسهراه کاری به ذهنم ن

 ...و جورش کنم

 ...کالفه بودم

 ...تا حداقل کمی اروم بشم جاییم یه میرفتباید 

 جا وسط خیابون بزنم زیر همینم، میخوام میرفتیاد صبح که 

 ...گریه

ک بلند میکنم و با دادن ادرس دوباره در ال سیدست برای تاک

 ...می کنمخود فرو 

که انجام میدن تا صدسال هایی چرا ادما باکارهاشون و ب فکر

 ....کرد جبرانبعدش هیچ جوره نمیشه 

 ...یمرنگی ممیای کاش یاد میگرفتیم جای دیگران تص

 ...که باعث بشن ادم رو از پا در بیاره تیاممیتص

 !من و خواهرانش بودزندگی ماهور جای تمام نداشته های 

 ...با تموم خودداریم قطره اشکم میچکد
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که از جون و دل و زندگیش مایه گذاشت ولی  نیخواهرا

هاش  یخوب اونقدر ب رحمه که اینطور بخواد جوابزندگی 

 ....رو بده

از خودگذشتکی کرد که فقط از یک طرف نی کسا ماهور واسه

شون مادری بودکه مشترک و تنها نسبت داشتننی نسبت خو

سال در دل نگه داشت  یس ین راز زندگیش رو نزدیکبزرگتر

 ...فاش نکرد و به هیچ عنوان

چرخ گردون روزگار اینبار دست روی ماهور من گذاشته 

 ...بود

 ...اشکهام جاری میشنم و سیل میرفتیاد حرفهای مادرش 

ترنم میکشم و با همون صدای بغض دارم واسش  بردست به ق

 ...از دردهای درونم میگم

معرفتم که  ی؟ اینجا خوابیدی راحت؟ میدونم بیسالم... خوب-

!... نیبدو بیشتر نیومدم... اخه توکه باید سرت چند وقته

 داره عروس میشه ودر حال تدارکات جیناسالمت اب

هایی این مدت چه اتفاق  که تو میدونیعروسیشه! حتما اینم 

گذاشتیم و موفق هم سر افتاده بود... ترنم! ما همه رو پشت 

که امروز فهمیدم، فهمیدم که دنیا چقدر ب  چیزیشدیم ولی با 

 !رحمه
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واسه خودم ناراحتم نه! دلم واسه ماهور میسوزه که  نکنیفکر 

برداشت... بعد  اسازگارینسر  هرکار خوب کرد دنیا باهاش

 !از ماجرای باباش

 ....می زنمپوزخند 

 !!!!البته ناپدریش-

 ...مرمیگیسر  دوباره گریه کردن رو از

طاقت نمیاره، میشکنه، غرورش جریحه دار میشه بفهمه این -

نسبت باهاش  ده که اصالمیزرو پدر صدا  کسی همه سال

پدر واقعیش رو گرفتم گفت که همون  سراغنداشته.... وقت 

ه میکن پنهانی ازدواجمعشوقه اش  اوایل مرده و بعد از اینکه با

و برای  رهیمیمازش حامله میشه و توی تصادف اون مرد 

 اولیننیفته و ابروش نره به  زبوناسر  اینکه اسمش

 ناکامی کهزندگی خواستگارش جواب مثبت میده و بعدم 

 ....داشته

 ....میکشمنفس عمیق 

حت سعی نکرد تالش کنه که توجه اون مرد و جلب کنه! -

 ...نینشد جبراناشتباه پشت اشتباه! اشتباهی 

دیگه که اگه ماهور نبود دختر اشتباه بدتر به دنیا اومدن دوتا 

در حتی  نامردی رو معلوم نبود اینده اونها چ میشد... مادرش
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جوره قابل بزرگ تموم کرده، نامردی که هیچ تهرانی حق 

بخوام این راز رو برمال کنم، به  نیست... حال من اگه جبران

ولی اگر هم نگم باز هم  میرهطور حتم ماهور هم از دست 

 ....میشه و اینبار من مقصرم درحقش نامردی

 ...اشکام رو پاک میکنم

ولی قول میدم در حضور تو که طی یک موقعیت مناسب -

 اعدام مثال که تازه با حکمی شرایطو در  االنبهش بگم ولی 

حتما بهش میگم...  سیپدرش کنار اومده و بعد از عرو

مناسبش این موضوع  همونطورکه از خاله خواستم تا زمان

عنوان کنم مثل یک  بهتری شرایطمسکوت بمونه تا خودم در 

کننده اون باشه ولی حال نه  شروعمیشه  ازمایش دی ان ای

 ....مشاید بعدترها، ولی حتما میگفت

*********** 

ن شکل ممکن بهتریبه  سیروز موعود فرا رسیده بود و عرو

 ...برگزارشده بود

 ...همون مراسمی که ماهور قولش رو داده بود

 ...ماهور خوشحال بود و اما من هم خوشحال بود هم ناراحت

حت چند باری ماهور متوجه حالم شده بود و مشکوک نگاهم 

اوردم که اوهم با دیدن  اشتباه درشاز زدنی میکردکه با لبخند 



 

 

                                              1124 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 ....زنهلبخندم، لبخندی م 

 ...بود زیباییروز 

ی بود تا در کنار عشقش زندگیش دخترروزی که ارزوی هر

 ...کند شروعرو 

 لحظه ای دلم به حال مادرش سوخت که در روز عروسیش با

مزدوج شد و تا اخر  که نه عشقش بود نه شناخت داشت کسی

  ...ونست محبت به پایش بریزدینهمعمر زندگیشون 

 ...نداشت ییبدون عشق معنازندگی 

 ...بدون فکر هم معنا که هیچ، جهنم واقعی میشهزندگی اما 

*  

شینا به خاطر شکم بزرگش یه جا نشسته بود و تکون هم 

 !گرفت سیعرو دکه چرا حالمیزنمیخورد، مدام هم بهم غر 

 ...گذاشته بودنمهتاب و مهسا زیبا شده بودن و سنگ تمام 

حضور داشت و این موضوع سی مادر ماهور هم توی عرو

نزدیک شاهد  رو فقط من میدونستم چون دوست داشتم از

و خوشبخت پسرش باشه، همون طور که ازم قول  سیعرو

 ...کنم گرفت تا پسرش رو خوشبخت

هم از اون ور خوشحال بودن و با ماهور  نرگسمامان رعنا و 
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 داشتنکه همشون  ون پز میدادن، جوریپیش فامیالی حسودم

 ...، اونم با بودن ماهور پیشممیمردناز حسودی 

 مراسم رو به پایان بود... ماهور ازم چشم برنمیداشت 

کرده بود که با  طراحی ی که برام رلباس عروس ب نظی

کرده بود... شوهر  باز دهن همه رو هیچدیدنش دهن خودم که 

 ...م شده بودنصیبطراحم هم اقبال میخواست که  داشتن

 !م میچرخوندکه روی صورت خاصیحت نگاههای 

مستقیم راهی شمال میشدیم تا مثل هر زن و  سیبعد از عرو

 دیگر ماه عسلمان را بگذرونیم،نی شوهر ایرا

ر مون که البته جز پیصاونم کنار دریا و جنگل در کلبه اختصا

 ...زندگیمون بودهخاطره ترین روزهای 

 ...داشتیمینی رشیماه عسل 

و عشقمون  داشتنبودن درکنار هم باعث شده بود دوست 

 ...باشه بیشترنسبت به قبل 

تا روزهای  ببرماین روزها رو سعی کردم نهایت استفاده رو 

 ...خوب رو خاطره کنیم

 ...ماهور یک لحظه هم تنها نمیذاشت

 ...یک لحظه اروم و قرار نداشت
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 ...ارکه در کنارم میخواست روزهای بدش را فراموش کندانگ

به عهده خودش بود وگه گاهی منم برای خالی نبودن تن غذا پخ

ولی اونقدر  عریضه دست یاری میدادم تا خسته نشه

 ...کارکند تنهاییخرابکاری میکردم که ترجیح میداد به 

 هکه باید این هم به اقبال بلندم اضاف بود پزشوهرم یه پا اش

 ...میکردم

بودم او برعکس من مهارت زیادی شی ناپزی هرچه من در اش

 ...داشت

 ! شانا غذا اماده است-

 ...کنارش رمم و رگوشم رو میگی

 !یناینطوری داد بز نیستجی بغل گوشتم اقا! احتیا همینمن -

 ...میرن باال ابروهاش

 ...بیچاره اب دهنش و قورت میده و اخم میکنه

واسم نذاشت! مگه لباست چش بودکه زندگی تو وروجک -

 ...رفت عوض کردی

شده بود، از قدیم  عاصیزیر خنده... از دستم  می زنمبلند 

وجودم نهادینه  از خود درخته که منم بسیار درمرض  میگن

 ....می ریماستفاده رو  بیشتررینشده و توی این سفر 

 وا! -
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 ...نثارم میکنه که بلند میخندمشی زیر لب فح

 ...میگیرهم خنده اش خودش ه

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

 ...ای توذهنم نبود زمینههیچ مقدمه و پیش 

 ...نمیخواستم موقعیت به این خوب رو از دست بدم

ارم و میز میزبرگه دی ان ای رو روی  حرفیبدون هیچ 

 ....می کنمسمت حمام  رفتنخودم هم به بهانه دوش گ

 ...میریزنقطرات اب روی شو صورتم 

 ...میلرزهدست و پام 

داره مثل دونستن ن همینچ میگذره ولی  بیروننمیدونم اون 

 ...خوره جونم و میخوره

 ...میام بیرونخره باال نیم ساعت رو تو حمام بودم و

 ...با دیدن ماهور روی مبل جا میخورم

 ...برگه درست همونجا بود

 ...معلوم نبود چیزیاز حالت صورت ماهور هیچ 

 ...ه بوداصال نگاهشم نکرد یعنی

 ...ی که به سنگ خوردهرمیشم از تی عصبانیلب میگزم و 

 ...ایستمکه با صدای خش دارش می می کنم آشپزخانهبه سمت 

 ...بند دلم پاره میشه
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 !نیست یاصال بازیگر خوب-

 ...وایساده می کنمبرمیگردم که میبینم توی دوقد

 پیش مادرم رو پنهون کردی؟ رفتنچرا -

 ...... کرداصرار... میدونیمن... -

 ...و برگه رو تو صورتم میکوبه زنهداد م 

!بیجاکردی با مادر من یتو غلط کردی بدون اجازه من رفت-

حق نداری  ! مگه منع نکرده بودم! مگه نگفتمیقرارگذاشت

قرار، اونم بدون سر  اسمی بیاری، اونوقت تو باهاش رفت

 !اجازه من؟

 ...بغض میکنم

 ...کامال حق با ماهور بودنمیدونم چ جواب بدم وقت 

 ...داد بزنهسر  اما حق نداشت

 ...قطره اشکی میچکه

 ....زنیم... داد... بسرتو حق... نداری... -

 ...میبره باال صداش و

! حق دارم وقت حرف می کنیعمل  سرحق دارم وقت خود-

 !گوش نمیدی

چطور میتونستم وقت داره التماس میکنه نادیده بگیم... قلبم از -

کنم، رفتم... اما  نتونستم رد که، ولی خواهشش رو نبود سنگ
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! باشه بهت حق میدم ولی نیاین تو بودی که نخواست ببی

بیای و کمی فقط کمی بهش  پایینموضعت  یکم از یمیتونست

 حق بدی! چون انسانه که اشتباه میکنه، درسته در حقت ظلم

 ...کنه جبرانشده ولی حال برگشته که 

 !ولی خیلی دیره-

 ...انگار دلش نرم شده بود

 ...میخواست برگرده که دستش رو گرفتم

 ....حرف بزن! نریز توی خودت-

 ...دست روی صورتش میکشه

 ...و روش میبارهسر  کالفکی از

 خانه میشینه پزاشدستم رو میکشه و روی کاناپه کنار 

نیست! درد از توی وجودش بلند میشه نی گفتحرفها ی بعض-

شانا! اونقدرکه  میسوزونه... خسته ام وتا استخوونت رو

 ...و ول کنم و برم چیزمیخوام همه 

 !من میدونستم-

 ...متعحب ازش جدا میشم

 !! پس چطور؟یتو میدونست-

 ....نفس عمیق میکشه
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بهش گفته! چون یه غی اون مرد میدونست که مادرم چه درو-

زندگیشون، تب میکنه  بار که مادرم مریض میشه همون اوایل

وی هذیون گفتناش رازش رو فاش میکنه... و اون موقع و ت

رفته، چون با بچش سرش  چه کالهی میفهمهتهرانی بودکه 

کنه و  تالفی بیاد و باعث میشه اون مرد نمیتونست کنار

 که انگار مادرمم باهاشهایی وتی ن کار میشه ب تفابهتری

 هه میشرمشکلی نداشت... کم کم با مرور زمان روابط شد و تی

یزه ررو می با وجود مهسا و مهتاب! تا اینکه زهرشحتی 

مادرم رو طالق میده و با دادن کارخونه ورشکسته میخواست 

میخوره اما بعد با وارد کردن  من و نابود کنه که تیش به سنگ

 ...خودش اومدسر  من بیاره،سر  که خواست بالییفرهاد و 

 !وای-

 ...که زبان ماهور میشنیدم، پشتم میلرزید تیواقعیا شنیدن با

 پس مهسا و مهتاب؟-

 ...زنهپوزخند م 

 ...که کار به کارشون نداشته خودش خیلیه همین-

پس اون روزا که ناراحت بودی من فکر میکردم به خاطر -

 !باباته

بود که بهم  غیبه خاطر بابام بود ولی ناراحتیم واسه درو-
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 ...حقم بکنه مرد میخواست درگفته بودن و نامردی که اون 

 !ولی من نمیدونستم... خیلی خیلی متاسفم-

ارم به حساب دلسوزی ولی نمیخوام دیگه میزاشکال نداره و -

له تا بادی به ک بیرون می کنم!... کنیناز من کاری ببی خبر  

 رنگی ممیام بخوره... اما ازت خواهش میکنم به جای من تص

 ...بدونم بیشترصالحمون رو  و به حرفم گوش بده، شاید من

 ...که دوباره دستش رو میگیم میره

 پس تکلیف مادرت چ میشه؟-

 !زمان خودش حالل مشکالته-

 ...میشم خیرهبه رفتنش 

حق با ماهور بود، منم داشتم به اجبار محکومش میکردم... 

 ...قلبت میشد توی تریاجباری تلخ که تلخیش نیش

**** 

 دوسال بعد

 ...من خسته شدمماهور به خدا -

 عزیزم اخه چه خستکی!توکه همش توی راه خواب بودی و-

 ...از ماشینم پیاده نشدیحتی 

منه؟ مگه من بچه خواستم  تقصیرخب مگه من خواستم؟ مگه -

 ...تنبل کرده که حال هم خودش تنبله، هم من و
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من قربون وروجکای خودم برم! شما خستکی در کن و اصال -

 ...پشتتونم اه نده، من مثل کوهاحساس بدی به دلت ر

 ...خوشم میاد از حرفش

هنوز با گذشت دوسال بازهم دلم واسه اینجور حرف زدناش 

 ...میره

 !:فدای بابای بچممی زنملب 

 !پدر من و دراوردی تو بچه-

 ...باهم میخندیم

 حال کیا قراره بیان؟-

دیگه! محتشم و خانومش، رسولی و خانومش،  هستنهمه -

پارسا و فنچشون،  مهسا و مهتاب با شوهراشون و شینا هم با

 !و ماهان و البته شهروز هم با نامزدشه شروینشایان و 

 ...متعجب برمیگردم

 ..نیست منامزد کرده که من یادکی  این-

یه دل نه  زنهشاگردش بوده که م  دخترهقضیه اش مفصله! -

 ...عاشقش میشه و حال هم نامزدن صد دل

دیشب  همیناین شهروزکه نگفت... تازه  ییچه گودزیال-

 ..باهاش صحبت کردما

 ..کنه میخواد سورپرایز-



 

 

                                              1133 
 

Romanbook_ir غرور عشق                                                                             

 !رفته یکی گرفته اندازه خودش البدش...سربخوره تو -

 !شاید-

 ...ان زده سمت ماهور میچرخمجهی

 ازش عکس داری؟-

 تو به عکس اونا چیکار داری؟-

 ...ریز میکنمچشم 

 !میدونیرو  دخترهمطمئنم تا زیر و بم -

 ؟می رسهخب چ به تو -

ماهور حرصم نده واسه بچمون خوب نیست، عکس داری -

 ...نشون بده و دیگه من و دق نده

 که زودترکارش حیباز میخنده و البته به بهانه بچه میشه سال

 ...رو بکنه

در کنار  ی کهدخترمیاره و من در تصور  بیرونگوشیش رو 

 ...شهروز قرار داره،

... با دیدن عکس پوکر فیس نگاه میگیرهرو به طرفم  گوشی

 ...همینداز باال ماهور میکنم که میخنده و شانه ای

به قیافه فیل و فنجون شهروز و نامزدش نگاه میکنم و 

خوشگلی  برخالف هیکل ظریف و قد بلندش صورت ناز و

 ...بشهدختر داشت که حق میدادم به شهروز تا عاشق این 
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رو بر میگردونم به ماهور و با ارزوی خوشبخت  گوشی

 ...زنه یواسشون به رویم لبخند م

 !واسه داشتنت خیلی خیلی خوشبختم عزیزم-

 !یمنم خوشبختم به خاطر وجودت! ممنون که هست-

برای  دانلود بهترین رمان ها ی  ایرانی  و خارجی  در گوگل 

 با سرچ کردن 

   عاشقانه دانلود رمان

 یا 

 رمان عاشقانه  

ps://romanbook.ir)(htt با کلیک روی  آدرس رمان  و

 .سایت شوید وارد
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