
                 
 

 

 بانوی احساس|  دیوونه بازی رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         ان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رم 

 

1 

 

 بانوی احساس|  دیوونه بازی رمان

 

 

 



                 
 

 

 بانوی احساس|  دیوونه بازی رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         ان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رم 

 

2 

 

 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 آماده شده است. سایت یک رماناین کتاب در 

www.1roman.ir 

 مسئولیت محتوای رمان با نویسنده می باشد

 

 :مقدمه

  !م، دیوونه بازی کنیم، عاشقی کنیمبیا با هم تا ته دنیا بری

 ...بیا با هم به این آدما نشون بدیم که ما دو تا با هم و پیش هم قشنگیم نه جدا از هم

 !من اگه از تو جدا باشم دلبرم دیگه من نیستم، بلکه یه لیلیم بدون مجنونش

 !مثله شیرینم بدون فرهادش! شیرین اون وقت که شیرین نیست تلخه! مگه نه؟

بیا با من بریم و به این آدما نشووووووون بدیم ما یک داسووووووتان تکراری نیسووووووتیم ما یک ق ووووووه  پس

 !جدیدیم

 :خالصه

زنن، وای از دسووووت مانیای شووووی ون، یک دو تا اکیپ که تو دانشووووگاه سووووایه هم دیگه رو با تیر می

  !کنندانشگاه از دستش گله می

  ست این خانم بازیگوش باشه؟کی باورش میشه مهسان خانم و باوقار و آروم ق هء ما دو

  .دونی! خب برو رمان رو بخون بدونیحاال بریم سراغه کیا؟! اگه گفتی؟ نمی

 ژانر:عاشقانه_طنز

 به نام خدا

 *مانیا*

 :ها رفتم و با صدای بلند و کشداری گفتمبه سمت بچه

 دانلود رمان لوح خاکستری دانلود رمان تاریخ برلیان

 
 ن تاوان بی گناهیدانلود رما

http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
http://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%a8%d8%b1%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%88%d8%ad-%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%db%8c-%da%af%d9%86%d8%a7%d9%87%db%8c/
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  .سالم بر و بچ-

 :مهسان متعجب نگاهم کرد و گفت

 !مانیا-

 کنن؟گاهم میوا اینا چرا مثله بز ن

 ها؟چته؟-

 :آرسام با خنده گفت

 .اتمقنعه-

 :یک دفعه همشون زدن زیر خنده؛ ای حناق چتونه!یک چشم غره توپ به همشون رفتم و گفتم

 کوفت مقنعه ام چشه؟-

 !مهسان خواست چیزی بگه که نتونست دوباره خندید، روی آب بخندید

 !خودم انداختم اوه اوه حق دارن بخندن دیگهام رو از کیفم در آوردم و نگاهی به سریع آیینه

ام کج و چروک بود، موهام هم شوووووا  شوووووده بود از مقنعه بیرون زده بود! وقتی با چشووووومای مقنعه

 .بسته کار انجام بدی همین میشه دیگه واال

ام داشوووووتم رفتم تو یک چشوووووم غره توپ دیگه به همشوووووون رفتم خداروشوووووکر یک شوووووا  تو کیفه

 !رو با شا  عوض کردم دسشویی و مقنعه ام

خندیدن اخم کردم و نشووسووتم پیش مهسووان که مثله برگشووتم سوومت بچه ها که داشووتن هنوز می

  .همیشه سرش تو جزوه و کتاب بود

  .امروز که امتحان نداریم خر خون جونم-

 :نگاهم کرد و با بیخیالی گفت

 !چرا داریم-

  .همیشه سر کالس خوابییا خدا یعنی امتحان نداریم! ای درد بگیری مانیا که 

 :من و آرسام و ارمیا با هم گفتیم

 امتحان؟-

 !دونستیدآره دیگه نمی-

  .نچ-

 :ارمیا یکی زد تو سرش و گفت

 .ء یک هفتهء اکیپ نیمااوف لعنتی، اوقنوقت میشیم سوژه-
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 :پوزخندی زدم و گفتم

 .بلندشید بریم، چرند نگید! اینجا بشینیمم مجعزه نمیشه که-

 !سمت کالس رفتیم و ته کالس نشستیم استاد اومد همه به احترامش بلند شدیم با هم به

 :یکی از خرخونای کالس بلند داد زد

 !استاد امروز امتحان داریما-

ای خاک تو سرت ال  بشی الهی خرخونه بد بخت؛ ایشاال بری زیر تریلی هیجده چر  تیکه تیکه 

  !شی

 :رف استاد چرخوندیم که گفتبه هم دیگه نگاه کردیم و سرمون رو به ط

 .بله بفرمایید بشینید تا برگه ها رو پخش کنم-

 !خدایا خودت بخیر بگذرون این ترم فکر نکنم پاس بشم

خیره شووده بودم به برگه سووفید روبه روم که یک دفعه فکر دبشووی به سهنم رسووید، سووریع مشوو و  

 !شدم وقتی کارم تموم شد برگه رو به استاد تحویل دادم

 !بدون نگاه بهش گذاشت الی پوشه اش، منم خیلی آروم محل حادثه رو ترک کردماونم 

نگاه آخرم رو به در کالس انداختم و بعدش خیلی آروم و با آرامش به سوووومت بوفه قدم برداشووووتم؛ 

  .فقط دوست دارم عکس العمل استاد رو ببینم

رو گرفتم تا به فنا نرم،  از ت وووورش زدم زیر خنده که صووودام تو سوووالن پیچید سوووریع جلو در دهنم

های درب و داغون اومدن به رفتم تو بوفه نشستم منتظر بچه ها بعد از پنج شیش دقیقه با قیافه

  .سمت بوفه، البته بگما مهسان قیافش مثله خری بود که بهش تیتاب دادن

لی کشوووویدن حاال انگار این دوتا نخاله واسووووه امتحانای قبها نشووووسووووتن و هی آه میروی صووووندلی

  .خوندنمی

 :ارمیا با قیافه پکر نگاهم کرد و گفت

 چی کارش کردی؟-

 :ام رو یکم خوردم و گفتمنسکافه

  .گذاشتمش یتیم خونه-

 :ارمیا با حرص گفت

  زهرمار، االن چه وقته شوخیه؟ کویز رو چی کار کردی؟-

 :خندیدم و گفتم
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  !کاریکاتور استاد رو کشیدم، از خودشم نازتر شد جون تو-

 :رسام با چشمای گشاد شده گفتآ

 !ها! این استاده جدی جدیه با کسی شوخی ندارهدختر این درست رو پاس نمیشی-

 .بالخره باس نرمش کرد دیگه-

 :گفتمهسان با حرص

  اخه این جوری؟-

 ببخشید پس چه جوری؟-

 !دونم ولی این راهش نیستچه می-

 ! لی از غذا در آوردیم، بلند شدیمای باال انداختم و چیزی نگفتم وقتی قشنگ دشونه

 .ها من کالس بعدی رو نمیام حوصله این استاد رو ندارمبچه-

ها خدافظی کردم؛ رفتم و سوار ماشینم شدم ولی قبلش یک فکر شی انی به سهنم رسید! از بچه

 .وقتی انجامش دادم نشستم تو ماشینم و به سمت خونه خودمون حرکت کردم

*** 

کردن منم آدم حسوواب پچ می شوود که داشووتن در گوش هم پچو بابا رد و بد  می نگاهم بین مامان

 .کردن ! انگار نه انگار مانیایی هم اونجا وجود دارهنمی

 خیر سرم تک دختر این خونه منم؛ یعنیا شک ندارم از دبه ماست تو جوب پیدام کردن

آشوووووو،زخونه، دیگه دارم کم کم  مامانم یک نگاه بهم کرد، چیزی به بابام گفت و بلندشوووووود رفت تو

  !ترسم ازشونمی

نکنه قراره خواسوووتگار بیاد؛ خب بیاد من که مشوووکلی ندارم تو این بی شووووهری یک شووووهرم گیرم 

  !میاد، واال

 .ای باال انداختم و مش و  چت کردن با مهسان شدمشونه

 *س،هر*

 .فهمیدم خداییازش نمی جزوه رو تو دستم جا به جا کردم و کالفه به مسئله خیره شدم هیچی

آخر سوور اع ووابم رو خورد کرد، بخاطر همین پرتش کردم یک گوشووه ای از اتاق و رفتم سوور گوشوویم 

 !یک نگاه به گروهمون انداختم و بعدش هم نتم رو خاموش کردم اومدم بیرون

سووواعت هفت و سوووی بعد از دهر بود؛ از اتاقم بیرون زدم و رفتم روی مبل نشوووسوووتم که مامان یک 

 :دفعه از من پرسید
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 س،هرجان از نیما خبر داری؟-

 !ایمدونی دانشگاه و بیرون کال باهم دیگهآره تو که می-

 :سرش رو تکون داد و گفت

 آره اصال حواسم نبود.ببینم کسی هست که نیما عاشقش باشه؟-

 :با تعجب به مامان ز  زدم و چیزی نگفتم که گفت

 ! انش گفت ب،رسم ازتکنی، مامچیه؟چرا این جوری نگام می-

 .اها-

 :کمی فکر کردم و گفتم

  .آره اسمش مهسانه-

 :مامان بشکنی زد و گفت

 ! ایو -

 :با تعجب مامان رو نگاه کردم که گفت

 چیه؟-

 !هیچی-

ای واسوووه نیمای بیچاره داره؛ البد می خوان زنش بدن دیگه، اوف دلم معلوم نبود مامان چه نقشوووه

  !خبر نداره براش چه آشی پختن سوزهاز االن برای نیما می

  !کنهالبته من همین طوری گفتم مهسان، چون خیلی بهم میان حاال نیما بفهمه بد بختم می

بلند شدم و رفتم سر میز شام مش و  خوردن شدم مامان نگاهم کرد و دم گوش بابا چیزی گفت! 

خوان ی توام زن میدیگه بهشون مشکوک شدم م مئنم یک فکری تو سرشونه.س،هر بیچاره برا

  !بگیرن

 !شب بخیر گفتم و به اتاقم رفتم و برای خوابیدن اماده شدم

 .تا سرم به بالشت رسید بیخیا  هر دو جهان خوابم برد

** 

با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم؛ آماده شدم یک تیپ اس،رت زدم از اتاق زدم بیرون و رفتم پایین 

 .کسی خونه نبود

  .ونه بیرون اومدمبدون صرف صبحونه از خ

 ! اه لعنتی، دیروز یک نفر ماشین من و نیما رو پنچر کرده بود
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 !اگه بفهمم کار کیه، پدرش رو در میارم. مجبورشدم تاکسی بگیرم و به دانشگاه برم

تو راه مانیا و دوسوووووتاش رو دیدم که سووووورشوووووون تو جزوه بود؛ چه عجب! دارن به جای تقلب درس 

 !خوننمی

 !جالبه

 * مانیا*

 !کردیمروی نیمکت نشسته بودم و سرم تو جزوه بود داشتیم تقلبامون رو مرتب می

خونیم؛ همون موقع چشوووووومم بووه جمووا  نیمووا و دار و کرد داریم درس میدیوود فکر میهر کی می

 !اومدن سمت اکیپ مادستش خورد داشتن می

 .بچه ها جمع کنید اکیپ نیما دارن میان سمت ما-

 :ارمیا متعجب گفت

 چرا اینجا؟-

  .انگاری من علم غیب دارم

 !چه بدونم آخه-

 !همون موقع نیما و اکی،ش رسیدن، نیما طلبکارانه نگاهم کرد که اخم کردم

  .ء پر رو انگار کلفتشم؛ شی ونه میگه بلند بشم بزنم فک و دهنش رو بیارم پاییناپسره

 :نگاهش رو ازم گرفت و به مهسان دوخت و گفت

 وقتت رو بگیرم ؟ میشه پنج دقیقه-

 :مهسان نگاهی بهم کرد که گفتم

 .هرطور راحتی!تو نیاز به اجازه نداری-

 .لبخندی زد و همراه نیما به سمت یک نیمکت دیگه حرکت کردند

 :س،هر نگاهی بهم کرد و گفت

 !کار دیروزت اصال درست نبود-

 :بهش محل ندادم و روبه اون دوتا هویج کلمبیایی گفتم

 !زاره درس بخونیمبریم تو کالس صدای پشه ها نمی بچه ها بیاید-

 !ریم کالسبدون نگاه بهشون راه افتادیم سمت کالس تو راه هم به مهسان گفتم ما می

این امتحانمون رو هم با تقلب به پایان رسوندیم خداییش کار تقلبمون حرف نداشت، توش استاد 

 !بودیم انقدر تقلب رسونده بودیم
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 :ویل دادیم که استاد گفتبرگه هامون رو تح

ای رو ارائه بدید. من گروه بندیتون کردم، هیچ ل فا بشوووینید!شوووما سوووا  اخرتونه و باید پایان نامه-

 !کنماعتراضی هم قبو  نمی

او  بسوووووم و من و نیما با هم افتادیم. آخه اسوووووتاد نونت کم بود، آبت کم بود؟ من رو چرا با این 

  .چه گناهی کردم پنیر خشک انداختی یک جا مگه

 ! مهسان و س،هر با هم

 !دریا و ارمیا با هم و شیوا و آرسام هم با هم

درست اکیپ من و با اکیپ نیما انداخته بود؛ ای بگم چی نشی استاد کچل، ایشاال موهات دیگه 

 !در نیاد زشته بد ترکیب

 *نیما*

ن رو دوست دارم اما از ها درست من مهسااز دست این س،هر ببین من رو تو چه هچلی انداخت

 !حس مهسان به خودم که خبر ندارم

 اوف حاال چجوری باهاش در مورد ازدواج صحبت کنم واقعا؟

  !نزنه تو گوشم، بگه برو گمشو پسره االغ

 :ای کشیدم و گفتمپوف کالفه

 .خانم امیریان ببخشید وقتتون رو گرفتم! ولی موضوع مهمیه که باید بهم کمک کنید-

 :اش کشید و گفتهی بهم انداخت و بعد دستی به مقنهمهسان نگا

  !کنم؛ بفرماییدخواهش می-

 :نگاهش کردم و گفتم

مادر من خیلی دوسوووت داره من ازدواج کنم، همش بهم گیر میده! من اهل ازدواج کردن نیسوووتم، -

 ! خوام یک ازدواج جعلی کنم تا دست از سرم بردارهمی

 :صدای آرومش رو شنیدم که گفت

 !ب، این مسئله چه رب ی به من دارهخ-

ط چ وری بگم؟ ای بابا؛ خدا لعنتت نکنه پسوووره احمق بگیرمت موهات رو  اوف حاال چی بگم، اصوووال

  !کنمدونه دونه می

 !تونی تو نقش عروسم بازی کنیاوم، خب ببین تو تنها کسی هستی که می-

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت
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  ردید من انقدر احمقم که قبو  کنم؟واقعا شما چی فکر کردید؟ فکر ک-

  .برهحاال بیا جمعش کن؛ اه! د  صاحاب مردمم االن آبروم رو می

 نه ببین یک لحظه ساکت باش؛ ببین چی میگم بعد قضاوت کن، اوکی؟-

 :با اخم گفت

 .بگو-

  !خورهخدا بخیر بگذرونه؛ با اخمش داره من رو می

ک سووا  یا شووش ماه با هم مثله دو تا همسووایه زندگی ببینید خانم امیریان ما یک مدت شوواید ی-

کنیم با هم دیگه هم کاری نداریم؛ بابتش هر چیزی که بخواید بهتون میدم فقط خواهشا قبو  می

 !کنید

 :کمی فکر کرد وگفت

 میشه فرصت بدید یکم فکر کنم؟-

 :نفسم رو با آسودگی بیرون دادم و گفتم

 !البته-

 *مهسان*

ر کنم، فکرم خیلی مشوووو و  بود. برای این که بیشووووتر روی این موضوووووع متمرکز کاچی مونده بودم 

 !بشم رفتم خونه

خودم رو روی تختم رها کردم و سوووورم رو توی بالشووووت فرو کردم هنوزم به ت وووومیمی که گرفته بودم 

  شک داشتم اخه من چ ور بهش اعتماد کنم؟

 ....از کجا معلوم که بهم دست نزنه یا

مین طوری بهش اعتماد کنم، اگه به مانیا بگم که میشووووه مخال  صوووود در صوووود تونم همن که نمی

 ! من، ارمیا و آرسام هم از اون بدتر؛ موندم چیکار کنم که نه سیخ بسوزه نه کباب

بلندشدم و رفتم حموم تا یکم مخ داغ کردم اروم بشه زیر دوش آب به ت میم فکر کردم که شاید 

  !ازدواجهبله باشه، شایدم نه باشه. بحثه 

  !خوام الکی بعد از یک ماه مهر طالق روی پیشونیم بخورهنمی

خواد، باید یک جواب درسوووت و حسوووابی باید تا شوووب فکر کنم نیما هر چه زودتر از من جواب می

بهش بدم و البته باید براش شوورب بزارم، باید یک متن تعهد هم بنویسووه و پاش رو امضووا کنه این 

 !ه کنهتونطوری هیچ کاری نمی
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ط این تعهد نامه براش مهم نباشه؟   !البته شاید هم اصال

  !اه مهسان بگیر بخواب که دیگه داری چرت میگی

**** 

از خونه زدم بیرون و سووووار دویسوووت و شوووش مشوووکی رنگم شووودم و آهنگ بچه که نیسوووتم از گروه 

 .ماکان رو پلی کردم با سرعت به سمت دانشگاه روندم

و پیاده شدم نفس عمیقی کشیدم و راه افتادم دست و پام از استرس یخ تو پار کینگ پارک کردم 

 !شد که یک روز بخوام همچین کاری رو بکنمزده بوداصال باورم نمی

مخفی کاری از دوسوووتایی که از بچگی باهاشوووون بودم و مخ ووووصوووا مامان و بابام که هیچ کاری رو 

 !کنمازشون مخفی نمی

دونم فقط یک حسووووووی کنم، چرا؟ آخه به چه قیمتی دختر! نمییاما االن دارم همچین کاری رو م

 .بهم میگه که باید انجامش بدم

  .خدایا خودت کمکم کن

 .تو فکر بودم و داشتم با خودم حرف می زدم که صدای نیما رو از پشت سرم شنیدم

 !خانم امیریان-

 !اوف یا خدا، خدایا به امید تو

 !نیما برگشتمنفس حبس شدم رو آزاد کردم و به سمت 

 بله؟-

 فکر کردین؟-

 :خودم رو به کوچه معروف علی چپ زدم و گفتم

 در چه موردی؟-

  .زد، خدایا شکر خوردمنگاهی بهم انداخت که توش خر خودتی موج می

 !ازدواج با من دیگه-

 :سرم رو پایین انداختم و گفتم

 .بهتون میگم آقای جهانیانکنم؛ اما شرب دارم که شب خواستگاری بله فکر کردم من قبو  می-

  !زنهاز کنارش گذشتم و رفتم پیش بچه ها؛ وای خدایا قلبم تو دهنم می

 *مانیا*
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زد اون روزم که نیاومد کالس نه تنها مهسوووان بلکه اون شوووان،انزه هم مهسوووان خیلی مشوووکوک می

فضووووولی نیاومد؛ ایش پسوووور چیز معلوم نیسووووت به این دختر چی گفته، مدیونی فکر کنی دارم از 

  !میرممی

 :یکی زدم تو بازوی ارمیا و گفتم

 .من مشکوکم به مهسان-

 :بازوش رو مالید و گفت

 اوال کیسه بوکست نیستما، دوما به چی شک کردی تو آخه؟-

 :چپ چپ نگاش کردم و گفتم

کیسه بوکس برای من اوال دوما نکن بعدشم یعنی تو نفهمیدی مهسان از وقتی با این پسره نیما -

 !زده یک جورایی بهم ریختهحرف 

 !ارمیا خواست چیزی بگه که مهسان اومد کنارمون و ما هم دیگه چیزی در این باره نگفتیم

کردیم خیلی تو فکر بود در حدی که حواسووووش به چشوووومای ما سووووه تا نبود که مثله بز نگاهش می

 :یک آه جانسوزی کشید که ما هم پشت سرش گفتیم

  !آه-

ش اومد و با تعجب نگاهمون کرد و دوباره سووووووکوت کرد، یک دفعه چیزی انگار یک دفعه به خود

 !یادم افتاد

 :باصدای کشدار و بلندی گفتم

 .اتوندونستی تو س،هر با هم باید برید دنبا  پایان نامهمهسان می-

 :نیم نگاهی بهم کرد و گفت

 االن فهمیدم دیگه-

 !ای حناق دختره پلشت، زد تو سوقم، بی احساس

 *مهسان*

فهمه؛ با دقت داشووووت درس رو گوش دونسووووتم دیر یا زود میبه مانیا نگاه کردم، خیلی تیز بود می

 ! دادمی

دونم که دوسوووووتام رو از دسوووووت میدم کنیم چی؟ خوب میوای اگه بفهمه من و نیما نقش بازی می

 .ولی مجبورم
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ومش کنم؛ اما چرا تونم بهم بزنمش و تمازحرف خودم تعجب کردم! من چم شده؟ چرا مجبور؟ می

  تونم؟ چرا؟نمی

 !ها توجه نکردمهوفی کشیدم و کیفم رو برداشتم و از کالس زدم بیرون به صدا زدنای استاد و بچه

 ! دارم دیوونه میشم؛ خدایا خودت کمکم کن

 *شب خواستگاری*

 !کردمیک بار دیگه تی،م و آرایشم رو توی آیینه چک کردم و برای هزارمین بار به ساعتم نگاه 

 .انقدر تو اتاقم موندم که صدای مامانم در اومد

 .هامهسان دختر بیا دیگه! االن دیگه میان-

 !چشم اومدم-

 !پشیمون شده بودم از ت میمم دقیقا لحظه نود ت میمم برگشت؛ اما راه برگشتی نیست. لعنتی

کردم؛از استرس دستام ها رو تا پایین طی نفس عمیقی کشیدم و از اتاقم زدم بیرون آروم آروم پله

دونم آخرش چی میشوووه آخرش رو خدا به خیر بگذرونه رفتم تو آشووو،زخونه و سووورد شوووده بود، نمی

 !های خوشرنگ سرگرم کردمخودم رو با ریختن چایی

 . شنیدم چی میگن، پوفی کشیدم و تکیه زدم به اُپناومدن؛ اما واضح نمیصداها از توی حا  می

مامان و بابا بفهمن چی؟ اگه بعالوه اکی،مون مادر و پدرم رو از دست یعنی آخرش چی میشه؟ اگه 

 بدم چی؟

 !تاوان سختی ممکن پس بدم؛ امیدوارم ارزشش رو داشته باشه

رفتم، دستهام کمی ها رو برداشتم از آش،زخونه بیرون اومدم آروم آروم راه میبا صدای مامان چایی

 ! تونستملرزیدن سعی کردم کنترلشون کنم اما نمیمی

 .با صدای یک خانم به خودم اومدم

 به به! عروس خانم ایشون هستند؟-

 :مامان با لبخند گفت

 بله-

که باید مادر نیما باشووووووه، چای رو او  به خانواده نیما و بعد به خانواده خودم و در آخر  حدس زدم

 ! به نیما تعارف زدم

حرف بزنند، ولی پدر نیما درسووت رفت  کردم اولش از چیزای متفرقهپیش مادرم نشووسووتم فکر می

 .سر اصل م لب
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 !از حرفاشون چیزی نفهمیدم چون تو فکر آیندم بودم که نامعلوم بود به آخر این بازی

 :با صدای بابا به خودم اومدم

 .هاتون رو اون جا بزنیددخترم بلند شو آقای جهانیان رو به اتاقت راهنمایی کن حرف-

 !ن دادم و بلند شدم، به همراه هم به اتاقم رفتیمسرم رو به عالمت مثبت تکو

اون روی تخت نشست و من روی صندلی میز آرایشم اولش یک نگاه به اتاقم کرد و بعد نگاهش 

 !روی من قفل شد

خب من که حرفی ندارم فقط بهت بگم که تو خونه مثله دو تا غریبه ایم هرکی سوووووورش به کاره -

 !خودشه

  !چشم و ابروشمچنان میگه انگار من عاشق 

 رسه؟خواستم بگم فقط، به من چی میمنم همین رو می-

 :پوزخندی زد و گفت

ام باشی؛ در ضمن پخت و پزم نگران اون نباش هر چی بخوای بهت میدم یک سا  باید تو خونه-

  !با توعه

 :با چشمای گردشده گفتم

 ای ندارن؟نه بابا حضرت عالی فرمایش دیگه-

ط بلند شوووووو واسوووووتم که این جوری رفتار میچیزه زیادی ازت نخ- کنی! کولی بازیات رو بزار کنار ل فا

 .بریم، اگه حرفی نداری

بلند شوودم سووری به نشووانه تاسوو  تکون دادم و از اتاق بیرون زدم اونم پشووت سوورم اومد !شووی ونه 

  .میگه همین جا یکی بزن زیر گوشش پسره پر رو

 :وقتی رسیدیم مادر نیما با لبخند گفت

 خب عزیزم شیرینی رو بخوریم؟-

 . لبخند خجولی زدم و سرم رو به زیر انداختم و به عالمت مثبت تکون دادم

دونه این نقشوووووووه کثی  مادر نیما کل کشووووووید و شوووووویرینی رو به همه تعارف کرد، زن بیچاره نمی

 !پسرشه، آخی

 *مانیا*

ا من چ ور این گوزیالرو تحمل کنم؛ قراره امروز با نیما برای پایان نامه شوووروع به کار کنیم. وای خد

 !اصال قابل تحمل نیست
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یعنی چیز تو این شوانس من لب دریا برم دریا خشوک میشوه! آخه بگو اسوتاد تو که می دونی این 

 !نیما چقدر مارمولکه، اونوقت من به این مظلومی. خدا آخرش رو بخیر بگذرونه

ی یک هفته آقا پسوووره ندم که مبادا سووووژه امروز ت ووومیم گرفتم مثله آدم تیپ بزنم آتو دسوووته این

 .بشم، واال شانس که نداریم

 . تونستم رو زدم آرایشمم فقط ریمل و رژبهترین تی،ی که می

ام رو برداشتم از خونه بیرون زدم؛ کسی خونه نبود مانی رفته شما ، مامان خونه خاله است، کوله

 !باباهم سرکار

ا ته زیاد کردم، با سوورعت نور به سوومت پارکی که با اون سوووار ماشووینم شوودم و صوودای آهنگش رو ت

 .گودزیال قرار داشتم رفتم

 !ماشین رو پارک کردم دیدمش روی نیمکت پارک نشسته بود و با سوییچش بازی می کرد

شوودن اما هیچ کدوم رو نگاه نمی کرد برام جای تعجب داشووت نیما؟ اونم این دخترای زیادی رد می

 !شگاهنیما؛ پسر شی ون دان

 .پیاده شدم و به سمتش رفتم و سالم دادم جواب نداد هیچ، نگاهم بهم نکرد! پسره پشمک

 .یک بار دیگه بهش سالم کردم شاید خجالت بکشه

 !دیدم نه انگار نه انگار حرصم گرفت؛ محکم کتونیم روگذاشتم روی کفشش و فشار دادم

سووووومت ما سوووووریع پام رو عقب شووووود برگشوووووت یک دفعه دادی کشوووووید که هر کی از اطراف رد می

 !کشیدم

مثله یک ببر وحشووی نگاهم می کرد؛ یک نگاه به شوولوارم کردم دیدم نه هنوز قهوه ای نکردم؛ خب 

  .تق یر خودته دیگه پسر خوب انقدر غد بازی و م روری آدم مجبور میشه از این کارا بکنه

 :ترس رو از دلم بیرون کردم لبخند دندون نمایی زدم و گفتم

 !ب سالم واجبه خبجوا-

 :پوف حرص داری کشید و ع بی گفت

 خب که چی حاال؟-

  .پسره پر رو! انتظار داره دوباره من سالم کنم عجب آدم بیشعوریه

 به جمالت! گشنت بود سالمت رو خوردی؟-

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت

 ! او  کوچیکتر سالم میده-



                 
 

 

 بانوی احساس|  دیوونه بازی رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         ان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رم 

 

15 

 

ال که اسمش رو این گذاشته بشه. خوبه سالم ای خدا االن من چی بگم به این گوزیال؟ حی  گوزی

 !کردما خودش جواب نداد

 !من سالم دادم ولی انگاری گوشات مشکل دارن عادت به نشنیدن داری-

 :دستی به موهاش کشید و گفت

 !باشه بابا تو خوبی بیا بریم دیر شد-

  .دم بره تو دیوارز بیا بزن، بیا بکش! مظلوم گیر آورده؛ حی  که االن حسش رو ندارم وگرنه می

  .بیا بزن-

 :نگاه تهدید آمیزی بهم انداخت و گفت

  .حی  االن حوصله ندارم دختر سرتق-

خواستم بگم اگه داشتی چه شکری می خوردی؛ ولی دیدم هنوز از جونم سیر نشده ام که کمر به 

 !کشتن خودم ببندم واال

  .که نیما می گفت قرار بود با ماشین من بریم راه افتادیم تا بریم کارگاهی

**** 

سوووووواعت تقریبا شوووووویش و نیم ع وووووور بود، کارمون رو تموم کردیم و ادامش رو برای یک روز دیگه 

 !گذاشتیم

 !انقدر کار کرده بودم که دیگه نا نداشتم؛دوست داشتم بخوابم ولی حی  که نمی شد

رار بود مهمون رسوویدم خونه دوش گرفتم؛ انگار یک بار سوونگین از روی دوشووام برداشووتن. امشووب ق

 . بیاد خونمون سریع آماده شدم ساعت هشت شد

 .دونهرفتم پایین مهمونا اومده بودن وای من چقدر از این خانواده بدم میاد؛ خدا می

 *س،هر*

بحثم با مامان سوور خونه مسووتعقل تمومی نداشووت! خیلی اسوورار داشووتم؛ اما مامان انگار نه انگار 

  میگم مامانم، گلم، عزیزم، با بابا حرف بزن راضیش کن؛ اصال به حرفم گوش نمی داد. هرچی

 :کنه و میگههام گوش نمیاما مامان اصال به حرف

  .خوای خونه مجردی بگیری، دختر بیاری توشتو از ما سیر شدی می-

 ! گفتم مامانم آخه این چه حرفیه؟ شما تاج سرمیهر چی می

 .من دیگه بچه نبودم؛ حق داشتم دیگه زد، دیگه کالفه شده بودم! خبحرف خودش رو می
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بیست و چهار سالم بود، حق داشتم یک خونه داشته باشم واسه خودم، که گاهی با خودم خلوت 

 !کنم یا نه

 !با صدای گوشیم از فکر بیرون اومدم نیما بود. از دیشب به بعد ازش خبر نداشتم

 الو-

 :صدای شادش پیچید تو گوشم

 !به سالم داداش س،هر-

 م، چیه؟ کیفت کوکه؟سال-

 :خندید و گفت

 .بله رو از مهسان گرفتم-

 :با این حرفش با فریادی که کنترلش دست خودم نبود گفتم

 جدی میگی؟-

 :نیما با صدای کشداری گفت

خواد اکی،شووون چیزی بفهمه، گفته اوه چته بابا گوشووم کر شوود! مگه دروغ دارم فقط مهسووان نمی-

 .ه بیرون یک وقتمنم به کسی نگم! از دهنت ن،ر 

 :دستم رو زیر سرم گذاشتمو گفتم

 .خیالت تخت داداشم-

 !ل فا نگو خیالت تخت چون هر سری گفتی گند زدی-

 :خنده ای کردم و گفتم

 باش کاری نداری؟-

 نه تو چی؟-

 :خواستم بزنم مردد بودم آخرسرم بیخیالش شدم و گفتمتو حرفی که می

 .نه بای-

 .بای-

  .خوادشگاه شدم؛ حا  و حوصله درس و استادا رو نداشتم دلم خواب میپوفی کشیدم وارد دان

  !مهسان و مانیا رو دیدم که کنارهم نشسته بودن از اون دوتا پسر خبری نبود، عجیب بود واقعا

 !ها روی نیمکت کنار دریا نشستم که خودش رو جمع کرد، با تعجب نگاش کردمرفتم پیش بچه

 کنه؟می این چشه؟ چرا خودش رو جمع
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 کنی؟چته دریا؟ چرا خودت رو جمع می-

 :با حواس پرتی گفت

 ها؟ چی؟-

انگار کاراش دسوووت خودش نبود! من وشووویوا ز  زده بودیم به دریا که تو فکر عمیقی فرو رفته بود؛ 

 .انگاری اصال حالش خوب نبود

مید همون موقع فهها چیزی نمیبه شوووویوا اشوووواره کردم نزاره بیاد کالس چون م مئن بودم از درس

 .نیما اومد

کالس من و نیما هم رفتیم سوووووور کالس و تو جای های مختل  نذاشووووووت دریا بیاد شوووووویوا با بهانه

 !همیشگیمون نشستیم چند دقیقه بعد استاد اومد و شروع کرد به تدریس

**** 

خرید  بعد از کالس با نیما از دانشووووگاه بیرون زدیم؛ که گفت باید بره دنبا  مهسووووان و برن واسووووه

 .عقد و اینا

ازهم خدافظی کردیم منم کاری بیرون نداشووووووتم، یک خبر از دریا گرفتم و رفتم خونه دیگه زندگیم 

 !دونم چه غل ی کنم واقعایک نواخت شده نمی

 *مانیا*

 !حوصلم بدجوری سر رفته بود، رفتم تو تلگرام که چشمم به پیامی که تو گروه دانشگاه بود افتاد

نیما براش جشن گرفته بود؛اوه چه رفیقی، خاک بر سر این دوستای من؛ خدا هر  تولد س،هر بود و

  !چی خل و چل جمع کرده داده به من

 !تو خونه خودشون بود و همه رو هم دعوت کرده بود، جشن فردا شبه که

دونستم برم یا نه پس زنگ زدم به مهسان؛ اما جواب نداد، دو سه بار زنگ زدم اما بازم جواب نمی

  !نداد. پشمک معلوم نیست کدوم گوریه

 .زنگ زدم به آرسام، دوتا بوق خورد تا برداشت

 ها؟-

 !نگاه کنا شعور نداره بگه بله، شاید ننت باشه

 !زهر مار، ها چیه دیگه ؟مثله آدم بگو بله-

 خیلی خوب حاال!بنا  ببینم چی میگی؟-

 .این گودزیال آدم بشو نیست
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  اوف! میری تولد س،هر؟-

 ، مگه تو نمیری؟آره-

 :سرم رو خاروندم و گفتم

 !دونم، حاال ببینم چی میشهنمی-

 .اگه تو نیای که اصال نمیشه دختر-

 :متعجب گفتم

 خوان بیان؟مگه بقیه هم می-

 .آره بابا-

  .رسم، شل م زاای نامردا پس اینا از قبل خبر داشتن به من نگفتنا؛ حساب تک تکشون رو می

  تید و به من نگفتید؟شما از قبل خبر داش-

 :خندید و گفت

 !اوم، آره-

 !روی شن و ماسه بخندی که انقدر دیر بهم گفتی؛ خدافظ اصال-

دونسوووووتم برم یا نه.خب چه اشوووووکالی داره اگه برم؟ هیچی! پس ق ع کردم و به فکر فرو رفتم، نمی

 !ها میرن پس مانعی نیستچرا نرم؟ باید برم وقتی بچه

 *مهسان*

 ! کردمنیما بیرون بودیم، لباس مناسبی برای تولد س،هر پیدا نمی برای خرید با

 .خواستم زیاد تو چشم این و اون باشمخواست لباسم پوشیده باشه، نمیدلم می

 .بالخره یک لباس طوسی رنگ چشمم رو گرفت؛ محشر بود

برگشتم و  اومد با ترسهم اونجا ایستادم و خیره لباس شدم، با صدای نیما که از پشت سرم می

 :گفتم

 تونی مثله جن داهر نشی؟نمی-

 :با حرص نگام کرد و گفت

 !شنیدی خانمیک ساعته دارم صدات میزنم، تو انقدر محو لباس شدی که اصال نمی-

 :چشم غره ای براش رفتم و گفتم

 گفتی؟ایش خب حاال، چی می-

 :سری تکون داد و گفت
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 !اگه انتخابش کردی و خوشت میاد بگیریمش-

 .تونستم ازش بگذرمخواستم لج کنم ولی حی  لباس خیلی خوبی بود نمی می

 !باشه-

رفتیم داخل م ازه و از فروشوووووونده لباس رو خواسووووووتیم رفتم تو اتاق پرو، وای که چقدر تو اندامم 

 !درخشیدمی

 .لباس رو تو کاورش گذاشتم لباسای خودم رو پوشیدم از اتاق پرو زدم بیرون

وم شوود و راهی خونه شوودیم امشووب خونه نیما اینا شووام دعوت بودیم، تو راه بالخره خریدهامون تم

 !یک کلمه هم با هم حرف نزدیم

ء نیمووا رو زدیم، اگووه مووانیووا جووای من بود کلووههمیشووووووووه همین طور بود خیلی کم بووا هم حرف می

  !خورد، انقدر حرف می زد و شی ونی می کرد که از دستش سر به بیابون بزارهمی

 .رعکس مانیام، خیلی آروم تر از اونمولی من ب

 *مانیا*

قرار بود با آرسووام و ارمیا و الیسووا، خواهر ارمیا بریم و برای سوو،هر یک کادوی خوب بگیریم! گر چه 

 .شکنهمن و س،هر چشم دیدن هم دیگر رو نداریم؛ ولی خب تولدشه دیگه دلش می

 .با هم که سر کار بودآماده شدم و رفتم بیرون، مامان طبق معمو  خونه نبود با

 !زنگ زدم به بچه ها و یک جای هماهنگی رو با هم انتخاب کردیم، که همه اونجا متوق  بشیم

تو راه ناخود آگاه دلم هوای بسووووتنی کرد؛ زدم کنار و رفتم تو کافی شوووواپ و یک بسووووتنی شووووکالتی 

 .سفارش دادم برام بیارن

مش نگم براتون؛ روی ابرا داشووووووتم سوووووویر وقتی اوردن با لذت مشوووووو و  خوردن شوووووودم به به از طع

  .کردممی

بعد از اینکه حساب کردم نشستم تو ماشین و یک نفس عمیق کشیدم، که صدای گوشیم و هم 

 !زمان از تو داشبورد ماشین اومد

وای البد بچه ها هسوووتن، اوه اوه اصوووال حواسوووم نبود اونا نیم سووواعته منتظر منن. م مئنم بفهمن 

  .کشنممی

وی پدا  گاز فشووووار دادم و به سوووومت جایی که هماهنگ کرده بودیم روندم؛ وقتی رسوووویدم پام رو ر 

 !ها رو دیدم که با ع بانیت به ماشین من خیره شده بودنبچه

 :با لبخند از ماشین پیاده شدم و گفتم
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 .تیدکنید؟ راه بیاوفسالم چ ورید؟ چرا اینجا وایستادید زود باشید دیگه! ای بابا چرا منو نگاه می-

  .خودم جلوتر از اونا راه افتادم؛ اونا هم با غر زدن پشت سر من راه افتادن

**** 

دو سووواعتی بود که داشوووتیم می گشوووتیم دنبا  کادو، بقیه کادوهاشوووون رو گرفته بودن اما من چیز 

 .اومد که بگیرمجالبی به نظرم نمی

  .شی افتادزدیم که یک دفعه چشمم به یک م ازه کادو فروهمین طور قدم می

 .کادوی مورد نظرم هم اونجا بود

 .با خستگی خودم رو روی مبل پرت کردم و کوله پشتی مشکیم رو هم گذاشتم روی مبل کناریم

بعد از اینکه چند دقیقه دراز کشووویدم و خسوووتگیم در شووود بلند شووودم، کولم رو با هدیه سووو،هر رو 

 ! م پایینبرداشتم و به سمت اتاقم رفتم لباسام و عوض کردم و رفت

داد واسه فیلم ترسناک دیدن رفتم آش،زخونه از کابینتا چی،س و پفک کسی خونه نبود؛ جون می

 !ی خیلی بزرگبرداشتم خالی کردم تو یک کاسه

خوردم فیلم و هم نگاه فیلم رو گذاشووووووتم و روی کاناپه نشووووووسووووووتم در حالی که پفک و چی،س می

 .کردممی

ت پاش و خورد و بعد دسوووت دیگه اش رو بعدشوووم کلی خونه یک جای فیلم کوسوووه پای زنه رو گرف

 !پاشید و دریا قرمز شد

هوا تاریک شده بود فیلم به جای ترسناکش رسیده بود اونایی که از دریا فرار کردن رسیدن به یک 

خونه جن زده؛ یک دفعه یک نفر موهای دختره رو گرفت و کشووووووید، بعدش دیگه صوووووودای دختره 

 ! نیاومد

اومد سوووریع فیلم و ق ع کردم و دنبا  شووودم صووودای جیر جیر در میس زهر ترک میداشوووتم از تر 

 .گوشیم گشتم حاال هعی تو تاریکی اینور رو بگرد اونور رو بگرد

گاه  ما ن نداری چرا از این جور فیل که جرعت  ای کوفت بگیری پس کجایی تو؟ آخه بگو دختر تو 

  .کنی که بعدش به چیز خوردن بیافتیمی

 ! ی که دستم خورد زنگ زدمپیداش کردم به اولین شمارهبالخره 

 :صدای خسته نیما تو گوشم پیچید

 ها؟چی می خوای این وقت شب؟-

  .ای خدا حاال هیشکس نبود، آخه این پسره چرا؟ این خودش یک پا فیلم ترسناکه
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 :ل زید گفتمبا صدای ب ض دار که کمی می

 .الو، نیما تو رو خدا یک لحظه گوش کن-

 .نتونستم ادامه بدم چون صدای در اومد جیغ کشیدم و بدو بدو رفتم تو اتاقم

 :نیما که صدام رو شنیده بود با وحشت گفت

 الو مانیا! هستی؟ مانیا با توام هستی؟-

 :نفس عمیقی کشیدم و با لکنت گفتم

 !اینجام، اینجام-

 :نیما با نگرانی گفت

 چی شده؟ حالت خوبه؟-

ین زنگ زدم؛ اه خدا لعنتت کنه مانیا، االن این بفهمه ترسویدی بدجوری آتو اوف من چرا اصوال به ا

  .دیدستش می

  .اهوم، ببخشید مزاحمت شدم. بای-

خواست سینم رو بشکافه! دستم رو روی زد، انگار میسریع گوشی رو ق ع کردم. قلبم تند تند می

 !قلبم گذاشتم و مدام نفس عمیق کشیدم

 .زنی، مگه دنبالت کردن انقدر تند میایش تو دیگه چته الم ب

 *س،هر*

 !امروز دانشگاه نداشتم و روز تولدمه بر خالف همیشه هیچ کس یادش نیست و این خیلی عجیبه

هیشکی حتی یک تبریک خشک و خالی هم بهم نگفت، تیپ زدم از خونه بیرون اومدم به سمت 

 .رفتم اونجابام تهران حرکت کردم هر وقت دلم می گرفت می

از شووانسووم همون موقع بارون شووروع کرد به باریدن پوفی کشوویدم و نشووسووتم تو ماشووین، پخش رو 

 !روشن کردم؛ شروع کردم باهاش زیر لب زمزمه کردن که یک دفعه گوشیم زنگ خورد

 .برش داشتم نیما بود

 چیه؟-

 :با خنده گفت

 به اقا س،هر کجایی تو پسر؟-

 .اوف اینم کیفش کوکه ها

 !ی باشم؟ بام تهرانم دیگهکجا می خواست-
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 :با صدای کشداری گفت

 حاال چرا ع بی میشی تو؟-

 :کالفه دستی داخل موهام کشیدم و گفتم

 .ع بی نیستم بگو کارت رو-

 !یک کاری باهات داشتم-

 .ی که کار دارن من میشم عزیز دلشون موقعه خوشیاشون بدمافقط موقعه

 :پوزخندی زدم و گفتم

 چی کار داری؟-

 !ببینمت، بیا خونه ما باید-

 .هوف؛ اوکی بای-

 .بای-

ی نیما حرکت کردم، یک سوواعته رسوویدم و ماشووین رو بردم در ماشووین رو بسووتم و به سوومت خونه

 ! داخل

پیاده شووووووودم و در ورودی رو باز کردم خبری نبود؛ همه جا تاریک بود یک قدم رفتم جلو و نیما رو 

 !چه های اکی،مون نمایان شدنها روشن شد و بصدا زدم که یک دفعه چراغ

 :خوندنهمه یک صدا می

 .تولدت مبارک-

او  تو شک بودم؛ اما با صدای نیما به خودم اومدم، همه یکی یکی جلو اومدن و تولدم رو تبریک 

 !گفتن همه اومده بودن به جز اکیپ مانیا

  .یاید بریمخب، آقا بسه دیگه االن مهمونا میان، بقیه هم تو حیاب پشتی منتظرمونن ب-

 .نیما من لباس ندارم-

 .برو باال اتاق من هر چی خواستی بردار-

 .سری تکون دادم و رفتم باال وارد اتاقش شدم و مش و  آماده شدن،شدم

 *مانیا*

اوفی کشوووویدم و مهسووووان رو صوووودا زدم بالخره با ناز و افاده بسوووویار بانو افتخار دادن بیان پایین؛ با 

 :حرص بهش توپیدم

 .ن دیگه دیر شدعجله ک-
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 :پوفی کشید و گفت

  خب حاال اومدم دیگه، چرا انقدر خشنی تو؟-

  .زر نزن-

باهم سووار ماشوینم شودیم و به راه افتادیم بعداز دو سواعت رسویدیم ماشوین رو پارک کردم و پیاده 

 ! شدیم

ن اومد با مهسان رفتیم پشت حیاب، جلوی در مانتو شالموصدای موزیک از حیاب پشتیشون می

 !رو به مستخدم دادیم

  .سفید پوشیده بودم–من یک پیرهن و شلوار یاسی

خواسووتم اونجا مورد تمسووخر خیلیا قرار بگیرم امروز برعکس همیشووه یک تیپ دخترونه زدم، نمی

 !که ق دشون تخریب منه

آرسام و ارمیا رو دیدم سر یک میز نشسته بودن طبق معمو  میلونبوندن؛ به سمتشون رفتیم که 

 :سام و ارمیا چشمشون به ما که افتاد باهم سوتی کشیدن و گفتنآر 

 اوالال!کی میره این همه راه رو؟-

 *س،هر*

 ! ها. دور هم جمع شدیم و مش و  بگو بخند شدیمبعد از تعویض لباس رفتم پیش بچه

دونم دریا به شوووووویوا چی گفت که بلند شوووووودن رفتن؛ من و نیما هم با تعجب هم دیگه رو نگاه نمی

 !کردیممی

  چی شد؟-

 :ابروهام رو باال انداختم و نیما رو نگاه کردم و گفتم

 !دونمنمی-

بعد با هم بلند زدیم زیر خنده، مش و  گپ زدن با نیما شدم. غرق حرف زدن با نیما بودم که یک 

  !دفعه مکث کرد، یک مکث طوالنی

  .ره کردبشکنی جلوی چشماش زدم که دستم و پس زد و با چشماش به در اشا

متعجب برگشتم که چشمم به مانیا و مهسان افتاد، محو تماشای مانیا شدم هیچ وقت با همچین 

 !تی،ی و استایلی ندیده بودمش

زد، با یعنی همیشه اس،رت بود تی،اش، آرایش نداشت اگر هم داشت فقط یک رژ اونم شاید می

 !مدستی که روی شونم قرار گرفت از مانیا به سختی چشم برداشت
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 :نیما چشمکی بهم زد و گفت

 !دختر مردم رو خوردی-

 :اخمی کردم؛ پسش زدم و گفتم

 .برو بابا همچین مالی هم نیست-

 :یکی از ابروهاش رو باال انداخت و گفت

 آها، داداش رو سر من شا  میبینی؟-

 :خندیدم و گفتم

 .بینمنه واال من که چیزی نمی-

 :یکی زد پس کلم و گفت

 !سیس-

 :و بدون این که بزاره ازش چیزی ب،رسم منم بلند کرد و گفتبلند شد 

 !بدون حرف پشت سرم بیا-

ای باال انداختم و باهاش رفتم، راهش رو به سوووومت میز مانیا اینا کج کرد وقتی به میزشووووون شووووونه

 .نزدیک شدیم بلند شدن

 * مانیا*

از دور نیما و س،هر رو  خندیدیم کهمش و  گپ زدن با بچه ها شدیم؛ داشتیم به جک آرسام می

 !اومدندیدم که به این طرف می

 !بچه ها-

ها سوواکت شوودن و دیگه چیزی با ابروهام به اون دو که حاال نزدیک میزمون بودن اشوواره کردم، بچه

 .نگفتن، خودشون رو مش و  کاری کردن

 !کردم، با صدای س،هر به خودم اومدممنم با میوه توی بشقابم بازی می

 !داشتم تشری  بیاریدانتظار ن-

ایش، پسووووووره پر رو به جای این که بگه ممنون که اومدید میگه انتظار نداشووووووتم تشووووووری  بیارید، 

 :چشم غره خفنی براش رفتم و گفتم

 !ما هم انتظار نداشتیم دعوتمون کنی-

 !پوزخندی زد و دستی به موهاش کشید، رفتار نیما هم امشب خیلی عجیب شده بودا
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که دست س،هر رو کشید و پیش ما نشستن! با تعجب بهشون نگاه می کردیم؛  عیجب تر این بود

 نیما که به خونه ما تشنه است، حاال چی شده که اومده پیش ما نشسته؟

ط؛ وگرنه اکیپ نیما کجا و اکیپ ما کجا؟ای زیر نیم کاسهیک کاسه  اشونه حتما

یم ابروی براش باال انداختم و کشوویدمن و سوو،هر داشووتیم با چشووم برای هم دیگه خط و نشووون می

 ! زبونم رو براش بیرون اوردم

مت دیگهبا تعجب نگاهم کرد و تک خنده به سوووووو ای چرخوند. ایش رو آب ای کرد، نگاهش رو 

 !بخندی بیشعور

 *مهسان*

با اس ام اسووی که به گوشوویم اومد نگاهم رو از جمع رق ووندها گرفتم و به گوشوویم نگاه کردم، نیما 

 !بود

 :ودنوشته ب

 !بلند شو دنبالم بیا-

نگاش کردم چشووومکی زد و بلند شووود کسوووی حواسوووش به ما نبود، سوووریع از بینشوووون جیم زدیم و 

 !رفتیم داخل خونه

 :روی مبل نشستیم نگاش کردم و گفتم

 چیه؟ چی کارم داری؟-

 :با ع بانیت به پشت لباسم اشاره کرد و گفت

 این چیه پوشیدی؟-

 :های قرمز بهشون قاطی شده بود، نگاه کردم و گفتمبه چشمای طوسیش که االن رگ

 !لباسه دیگه-

 :پوزخندی زد و گفت

 !دونم این لباسه، زود برو عوضش کندرست جوابم رو بده منم می-

 :با لجبازی گفتم

 !کردمای ندارم؛ داشتمم عوض نمیلباس دیگه-

 :خنده ع بی کرد و گفت

 !چیزی بگیر بنداز روی بازوهات و کمرت چرند نگو. زود باش برو از اون دوستت شالی-

 .خونم به جوش اومد دیگه
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کنی به توچه؟ تو چی کارمی؟ مامانمی یا بابام؟ هنوز نه به باره نه به داره این طوری داری رفتار می-

 !وای به حا  این که بخوایم زندگی مشترک رو شروع کنیم

  .نارش به تندی رد شدمنموندم تا حرفاش رو بشنوم و اع ابم رو خرد کنم، از ک

جای س،هر و مانیا خالی بود، سرم رو برگردوندم که دیدم تو پیست رق ن اصال یادم رفت ع بی 

 !ام گرفته بودام از بس خنده

کنم عاشوق هم باشوند کنن؛ فکر نمیکار خدا رو ببین مانیا و سو،هر! البته اون وری که بهم نگاه می

 !انانگاری به خونه هم تشنه

 *امانی*

حواسوم به جمع رق ونداها بود که دسوتی رو دراز شوده جلوم دیدم؛ سورم رو به طرف یارو برگردوندم 

 :در کما  تعجب س،هر رو دیدم، یک دفعه زدم زیر خنده و گفتم

 !دمافتخار نمی-

 :پوزخندی زد و گفت

 !کی خواست با تو برق ه من با شمیم بودم-

  .ته رق یدن با توعه یال وزمشمیم دختر کناریم بود؛ ایش نه که من شیف

 .کمی که دقت کردم دیدم آره راست میگه دستش طرف اونه

 :خودم و نباختم و گفتم

 اصال مگه من با تو بودم؟-

 :تک خنده کرد و گفت

 اوه، چه جالب! پس با کی بودی؟-

 .ای خاک تو گورت به جز تو و این نره غو  و شمیم که کسی اینجا نیست! سوتی دادی خفنا

 .فتش دیگهر -

 :موزیانه خندید و گفت

ط مگه رق م بلدی؟-  عه یادم نبود تو اصال

 :با حرص گفتم

 بله که بلدم؛ چی فکر کردی؟-

 :ابروهاش رو باال انداخت و گفت

 .پس بلدی، اگه بلدی نشون بده-
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 !باشه-

 !از شانس چیزه من یک آهنگ فوقالعاده رمانتیک پخش شد

 :اومد پیشم و گفت

 بلدی دیگه؟ خب حاال تانگو-

  .گیره ما رو آفتابهحاال تانگو رق یدن با این خر رو کجای دلم بزارم، همه رو برق می

 .اهوم خوبشم بلدم-

 :خندید و گفت

 !کنممن که فکر نمی-

 :با حرص بدون فکر گفتم

 .امتحانش مجانیه-

 !باشه-

ردم که دسوووتم رو با هم به پیسوووت رقف رفتیم و شوووروع به رق ووویدن کردیم از ق ووود پاش رو لگد ک

 !فشرد دستم درد گرفت ولی خم به ابرو نیاوردم

 :دم گوشم اروم گفت

 !دست و پا چلفتی-

اش رو بکوبم به دیوار اما حی  که داشتن نگاهمون خواستم کلهحرصم رو بدجور در آورده بود می

 .کردنمی

هم برگشوووتیم سووور بالخره بعد از کلی جدا  بین من و سووو،هر، آهنگ خدا رو شوووکر تموم شووود و ما 

 !جامون

مهسوووان ابروهاش رو برام باال انداخت که با پام زدم تو زانوش از درد صوووورتش جمع شووود و تحدید 

 !کنان دستش و زیر گلوش کشید

 *س،هر*

 :اش رو قورت داد و گفتنیما با دیدنم خنده

 به به مثله این که داداشم عاشق شده؟-

 :م تو بازوش و گفتمدوباره این رویا پردازیش شروع شد، یکی زد

 .امزنی توچرت و پرت نگو! من و عاشقی؟ چه حرفا می-

 :اونم یکی زد تو بازوم و گفت
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 !معلومه! دختره خامت کرد، اره؟ همچین خوشگلم نیستا-

دونم چرا حرصوووووم گرفت از حرفی که نیما درمورد مانیا زد، هیچی نگفتم ترجیح دادم سووووواکت نمی

 .معلوم نبود چه چرت و پرتهایی تحویلم بده کردمبمونم چون اگه دفاع می

**** 

با اوردن کیک همه دسوووت و جیغ ها باال رفت؛ نیما کنارم ایسوووتاد! حس خیلی خوبیه وقتی کسوووی 

 !تر باشهرو داشته باشی که حتی از برادر هم بهت نزدیک

دم به مثله طعم شووویرین عسووول؛ البته شووویرینیش جوری نیسوووت که دلت رو بزنه، از ته د  آرزو کر 

 !عشقش برسه

 !یکی یکی کادو هارو باز کردم که رسیدم به کادوی اکیپ مانیا یک جعبه بزرگ بود

 !شدکردم بازم تموم نمیتوش یک جعبه کوچیکتر، همین وری ادامه داشت هرچی باز می

تا رسوووووویدم به یک جعبه کوچیک درش رو باز کردم او  تو شووووووک بودم؛ ولی بعدش با خنده جمع 

 !م اومدممنم به خود

با حرص نگاهشوووووون کردم، عین خیالشوووووون هم نبود توی جعبه یک دونه شوووووکالت کاکائویی بود! 

 .ام گرفتام خندهکردم مثله گوجه شده صورتم! از تشبیهحس می

 :مانیا با خنده گفت

 !چی شد؟ دوستش داری؟ کادوی بهتری پیدا نکردیم-

اومد! حس زدی خونم در نمیید، کارد میرسوووووپوزخندی زدم و جوابش رو ندادم خون به م زم نمی

  .خواد خودش رو از سخره پرتاب کن پاییناون آدمی رو داشتم که می

 *مهسان*

  مونده بودم تو کار این خدا که چرا این دختر رو آفرید؟

 آخه خواهر من، گل من، عزیز من این چه کاری بود که کردی؟-

 :مانیا با نگاه شی نت باری نگاهم کرد و گفت

 حاال مگه چی شده این جوری قشقرق به پا کردی؟-

خیا  و خونسوورده، اصووال براش مهم نیسووت که غرور یک آدم رو ممکن وای که این دختر چقدر بی

 !بود بشکنه

خوای شووووووی نت کنی، بدون این که بتونی کنترلش واقعااز نظر تو چیزی نشووووووده مانیا؟ تا کی می-

 !کنی
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 :با حرص گفت

اومد حالت تهوع که از نیما و سوووووو،هر متنفر بودی، بوی ع رشووووووون می شوووووود؟ چی شوووووود؟ تو چی-

کنی؟ کم مورد تمسووووخرشووووون قرار نگرفتیما! یادت شووووده طرفداریشووووون رو می گرفتی! حاال چیمی

 !نیست مگه پارسا  یک کاری کردند استاد بندازتمون؛ اونم نه یک ترم، دوترم

 .دانشگاه گفت! دو ترم افتادیم هم از درس هم ازراست می

 !کنمچقدرهم سرزنشمون کردن و توبیخ شدیم، حاال من چقدر احمقم که ازشون طرفداری می

 !اما تق یر نیما که نبود، بود؟ تق یر س،هر بود

وجود بیوواد؛ اگرم از نیمووا طرفووداری  گفتم ممکن بود نوواراحتی بووهچیزی نگفتم چون اگووه چیزی می

 !چشم ابروی نیما شدم کردم ممکن بود فکر کنه حاال من عاشقمی

شوووود کاریش کرد و ارتباطم کامل با امون هم با خبر بشووووه اون وقت دیگه نمیممکن بود از نقشووووه

 !شدمانیا ق ع می

 .خدا آخرش رو بخیر کنه

**** 

 *نیما*

 !تقریبا شب خوبی بود، البته اگه اون جر و بحث من و مهسان رو در نظر نگیریم

 ! ر خودم رو کنتر  کردم تا دست به کار اشتباهی نزنمامشب فوقالعاده شده بود به زو

اگه س،هر نبود تا حاال لو رفته بودم، پوف کشداری کشیدم و عکس مهسان رو زیر بالشتم پنهون 

 !کردم

 :با صدای در اتاقم از خواب بیدار شدم؛ با صدای خش دار و خسته گفتم

 بفرمایید؟-

 .عه شدمکه با صدای جیغ جی و دختر خالم الینا مواج

 !آلوی خودمی خوابسالم بر پسر خاله-

 !خواد؟ خستم کردهای خدا این اوله صبحی از من چی می

 خروس بی محل تو دوباره پیدات شد؟-

 !گیرهیا خدا دستم فلج شد، سرم رو برگردوندم که دیدم الی دستم رو گاز می

 :دستم رو از زیر دندونای تیزش نجات دادم و گفتم

 چته آمازونی؟-
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 :اخم کرد و با دلخوری گفت

ط ازت انتظار نداشووووووتم، آمازونی- ام خودتی. اومده بودم یک چیز خیلی مهمی بهت واقعا که اصووووووال

 .بگم، درباره مهسان جونتم بود

 :اش گرفته بود گفتبا شنیدن اسم مهسان با یک جست بلند شدم الینا که از این حالتم خنده

 .توروخدا انگاری به خر تیتاب دادی؛ نگاش کن-

 :ل،ش و کشیدم و گفتم

 ی دلقک بگو چه خبری داری؟دختره-

 :ابرویی باال انداخت و گفت

 !نچ، نمیگم او  باید ازم عذرخواهی کنی-

 :ل،ش محکم کشیدم و گفت

 .خیلی خب ببخشید؛ حاال بگو-

 :خندید و گفت

 .مهسان پایین منتظرته برید خریدای عروسیتون رو انجام بدید-

 :شمای گشاد شده پسش زدم و گفتبا عجله و چ

 برو کنار ببینم؛ دخترچرا زودتر نگفتی؟-

 :طلبکارانه گفت

 !شدیاخوبه خودت بیدار نمی-

ها که رسوویدم سوقم رو کنتر  کردم تا از اتاقم بیرونش کردم، سووریع آماده شوودم و رفتم پایین به پله

 !لو نرم

 :ای گفتم که الینا گفتسالم بلند و با جذبه

 !جذبهبابا -

مهسووان پوزخندی بهم زد و روش رو برگردوند، مگه من دیشووب بهش چی گفتم که حاال از دسووتم 

 ناراحته؟

 !خب من خوشم نمیاد زنم جلوی پسرا همچین لباسایی رو ب،وشه

 خوای صبحونه بخوری؟داداش نیما نمی-

 :سری تکون دادم و گفتم

 !چرا یک قهوه، تلخ باشه-
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 :تالینا با چشمای گرد شده گف

 من بیارم؟-

 :دور و برم رو نگاه کردم و گفتم

 !پس کی بیاره؟ بدو زود باش-

 !اخم م نوعی کرد و با حرص رفت تو آش،زخونه، فرصت خوبی بود با مهسان صحبت کنم

 !امروز بریم خرید لباس عروس و داماد-

 :زیرلب طوری که انگاری داره با خودش حرف میزنه گفت

ط لیلی و مجنونیم؛ به ایش، چه اعتماد به نفسی د- اماد! همچین میگه عروس و داماد انگاری واقعا

 !قو  مانیا گوریل خشک

مونده بودم ع وووبی بشوووم یا بخندم! گوریل خشوووک! دیگه نباید بزارم با این دوسوووته خل و چلش 

 !گیرمبگرده وگرنه وضعیت بدتر میشه القاب جدیدی می

*** 

دختر؛ متنفرم از خریدکردن فقط به خاطر مهسوووان اوف از پا افتادم چقدر سوووخت پسوووند بود این 

 !اومدم

سووووواعت تقریبا دوازده شوووووب بود که رسووووویدم خونه، همه خواب بودن، آروم آروم رفتم اتاقم بعد از 

 !کاری کردم خواب نبردتعویض لباس افتادم روی تختم ولی هر

 !پوفی کشیدم،از زیر بالشتم عکس مهسان رو در آوردم و خیرش شدم

 !نگش از همون او  دلم رو زیر و رو کرد؛ یادش بخیر چقدر باهام لج بودچشمای قش

 !همچین میگم یادش بخیر انگار االن باهام خیلی مهربونه و صمیمیه

 .خواب رفتم کم روی هم افتادن و من به بالخره چشمام کم

 *مانیا*

 :نگاهش کردم و با حرص رو به استاد گفتم

 !ادکنم استنه، عمرا من قبو  نمی-

 :استاد با خونسردی گفت

 .اسهمینی که گفتم! حرفمم یک کلمه-

 !اشو مانیا، دیگم زر زر نکناین یعنی خفه

 :پوفی کشیدم و رو به نیما گفتم
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 !ها یک وقت به روت نیاریحضرت آقا همش تق یر شماست-

کار کنیم؛ اونوقت  به اینکه بریم داخل یک خونه  تو بیرونش تحملش سووووووخت بود چه برسوووووووه 

 !جنازمون از خونه میاد بیرون واال

 :پوزخندی زد وگفت

خانم رو باش! فکر کردی عاشق چشم ابروتم! اشتباه به عرضتون رسوندن؛ من منظورم تو یکی از -

 !همین کالسا بود یا حداقل تو یک کارگاهی جایی نه اینکه تو یک خونه

 ی بود؟خداجون فقط موندم واسه چی این بشر رو خلق کردی؟ اصال هدفت چ

 :با صدای کشداری گفتم

ی اسووووووتاد مردی جلوکنم! از خداتم باشووووووه پسووووووره چیز،خب میوای نه که من واسووووووت غش می-

 !گفتیمنظورت رو می

 !خواست جوابم رو بده که گوشیش زنگ خورد و رفت طرف ماشینش و سوارش شد و رفت

تو خونه جا گذاشتم!این  وای رفت! حاال کجا رفت؟ اوف من چجوری پیداش کنم حاال؟ گوشیمم که

 ! گور به گور شدها هم که معلوم نیست کجان؟ اه چه روزه نحسیه امروز

 !به سمت ماشینم رفتم و سوارش شدم راه افتادم سمت خونه

** 

ای گندت بزنن تو دیگه چرا خراب شوووودی؟ رفتم تو اتاقم و لباسووووای مکانیکم رو پوشوووویدم و رفتم تو 

 !وع کردم به تعمیر ماشینمپارکینگ ابزارم رو آوردم و شر 

 .این کار رو از دایی کوچیکم یاد گرفته بودم که ش لش مکانیکی بود

هام رو جمع کردم و گذاشتم پشت ماشینم و بعد از دو ساعت از زیر ماشین بیرون اومدم وسیله

 !چرخوندم و سوت میزدم رفتم خونههمون ور که کالهم رو دور انگشتم می

 !کننفتم داخل خونه که حس کردم چند تا چشم باهم نگام میحواسم نبود همون ور ر 

 ...اوه

 :اوه شت آبروم رفت، مامان چپ چپ نگام کرد و باباهم با لبخند گفت

 ایه؟مانیا؛ دخترم برو لباسات رو عوض کن! این چه وضعه-

و رو به ای زدم اومد! لبخند ضووووووایعهزدی خونش در نمیبابا خندش گرفته بود؛ اما مامان کارد می

 :شناختم گفتممهمونایی که نمی

 .کردمسالم خوش اومدید! ببخشیدا داشتم ماشینم رو تعمیر می-
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سووووووریع جیم زدم تو اتاقم قبل اینکه مامان بیاد در اتاقم رو قفل کردم و رفتم جلوی آیینه با دیدن 

 !خودم پقی زدم زیر خنده

 .ثله چیز نگام کنن خبل،ام مشکی شده بود لباسامم کال کثی  بود حق داشتن م

 !بلند شدم رفتم دوش گرفتم، لباسای اس،رت سفید و مشکیم رو پوشیدم

موهام رو خشووووک کردم و در آخر سوووواعتم رو بسووووتم و رفتم پایین؛ حی  نردهامون جوری نبود که 

کار رو انجام می با نردها رو عوض کنه چقدر این  با یادش بخیر قبل اینکه  دادم ازش لیز بخورم! 

 .هی

 !زد به خودم اومدما صدای مامان که صدام میب

 !مانیا، دخترم-

 .بله، اومدم-

رفتم تو سووووالن و نشووووسووووتم پیش بابا اصووووال به روم هم نیاوردم که چند دقیقه پیش چجوری دیده 

 .بودنم! خیلی ریلکس تکیه دادم به مبل و مش و  خوردن سیب شدم

 !حاال هی مامان چشم غره میاد؛ خدا بخیر بگذرونه

 :ان؟ آروم در گوش بابا گفتماال از اینا بگذریم اینا کیح

 بابایی، اینا کی هستن؟-

 :بابا هم آروم گفت

 !هم کارم. مثال اومده بودن خواستگاریت-

با این حرف بابا ترکیدم از خنده! آخه من رو چه به خواسووتگاری و زندگی مشووترک؛ اینا چرا سوواکت 

 شدن یک دفعه؟

 !کنن خل شدمکردن، آخی البد فکر میه با تعجب من رو نگاه مینگاهی به جمع انداختم هم

 !کنهخدا امشب رو بخیر کنه مامان کلم رو می

********** 

 *س،هر*

با صووودای شوووکسوووته شووودن چیزی با دو از اتاقم زدم بیرون و رفتم پایین، سووو،یده خواهرم که تازه از 

 !کردرو جمع می های درشت لیوانآمریکا برگشته بود رو دیدم که داشت تکه

 :به سمتش رفتم و بلندش کردم و گفتم

 !بریکنی؟ االن دستت رو میچی کار می-
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 :خندید و گفت

 !کنم دیگهنه بابا دارم جمع می-

تونسووووووت پنهونش کنه ای نمیحس کردم ناراحته، یک غمی توی چشووووووماش بود که با هیچ خنده

 !انگار

 !رفتنست، همیشه عمیق تو فکر فرو میتوکرد بخنده و خوشحا  باشه اما نمیسعی می

دونم تو آمریکا زد؛ نمیزدی باهات حرف نمیشووووووود اگه باهاش حرف نمیو غرق فکر و خیالش می

 !هم همین طور بود یا نه

 :کردم که یک دفعه پرسیدتوی پذیرایی نشسته بودم و داشتم با س،یده صحبت می

 تا حاال عاشق شدی داداشی؟-

 ه اینم سواله خواهر من یک سوا  دیگه نبود ب،رسی؟شوکه نگاش کردم! آخ

 نه بابا عشق کیلو چنده-

 :ابروی باال انداخت و گفت

 !عشق قیمت نداره، اگه واقعا عاشق باشی-

 :دستی به موهام کشیدم و گفتم

 .من که نفهمیدم ولی؛ باشه-

 :خندید و گفت

 !هنوزم شو  بودنت رو حفظ کردیا، ایو -

 :خنده گفتمچشمکی بهش زدم و با 

 !ما اینیم دیگه-

با باز شدن در نگاه هر دومون به سمت در ورودی خیره شد که مامان و دیدم کلی خرید کرده بود؛ 

 :بلند شدم و رفتم پیشش او  پیشونیش رو بوسیدم و بعد گفتم

 !آخه فدات بشم چرا به من نگفتی برم بخرم عزیزم-

 :چپ چپ نگاهم کرد و گفت

 .گه من پیر شدم که تو بری خرید کنی! برو کنار برو اونور بچهی چشم سفید مپسره-

  !شدم؛ واالزد له میمی شدم همچینبا چشمای گرد شده به مامان نگاه کردم، حاال اگه بلند نمی

 :با پاش زد به پام و از کنارم رد شد تو همون حالت و گفت

  .ن ز  نزن زود باشبرو با خواهرت بیرون یکم خرید کنه بچم، مثله چی هم به م-
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 *نیما*

ای بابا ده دقیقه اسووووووت منتظر پایین وایسووووووتادم تا این دختره، مانیا بیاد بریم دنبا  کارای پایان 

 !اموننامه

کاش یکم به این دختره شلخته عجب گیری افتادیما؛ آخه مهسان به اون خانمی و خوبی، اوف ای

 :خودش اومد و با شادی گفتداد! رفتم سمت در تا زنگ در رو بزنم که یاد می

 !سالم بریم دیگه-

پر از اخم من توجه نکرد، پام رو روی زمین  هایخودش پر رو پر رو سوار ماشین شد و اصال به نگاه

 !کوبوندم و سوار ماشین شدم

 :متعجب گفت

 !عه جواب سالم واجبه فرزندم! ادب نداری، بی ادب-

جباز؛ ای خدا صبری به من بده من با این دهن به دوید این دختره لدرست داشت روی مخ من می

 !شهدهن نشم که اگه دهنم باز بشه خیلی بد می

 :با حرص و زیر لب گفتم

 !علیک سالم-

کرد، ابروهاش رو باال انداخت و سووووووکوت کرد زیرلب داشوووووووت با خودش یک چیزهایی زمزمه می

 !دختره روانی حالش خوش نیست خود درگیری داره

شووووواپ کت شووووود و اع ووووواب داغون من هم آروم گرفت! قرار شوووووده بود تو یک کافیتا آخر راه سوووووا

 .کارهامون رو انجام بدیم

 !شاپ پیاده شدیم که یک دفعه مانیا محکم در ماشین نازنینم رو بهم کوبیدرسیدیم به کافی

 :هرچی حرص و ع بانیت تو دلم بود و از صبح تو دلم مونده بود رو با یک داد سرش خالی کردم

 !هی، چته؟ دختره وحشی در ماشین بابات نیستا-

 :موهای طالیی رنگش رو از صورتش کنار زد و گفت

کنه چی هسووت؟ هیونداسووت ایش، همچین به این ابوقراضووه میگه ماشووین هر کی ندونه فکر می-

 !دیگه

 :دستی کالفه به موهام کشیدم و گفتم

 !کارش رمون رو تموم کنیم بره پیخیا  شو دیگه؛ بزار این کادختر چرا آروم نمیشی؟ بی-

 :عه این دیوونه چرا ب ض کرد؟ من که چیزی بهش نگفتم! با تعجب رو بهش گفتم
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 مانیا! حالت خوبه؟-

ای کج کرد، وقتی با همین حرفم اشوووکاش دونه دونه روی گونه اش چکید و راهش رو به طرف دیگه

 !ویدندید دارم دنبالش میرم قدمهاش رو تند کرد و شروع کرد د

 *مانیا*

 :از اتاقم زدم بیرون و مانی با دیدنم متعجب از جاش بلند شد و گفت

 مانیا، حالت خوبه؟-

 :خندیدم و گفتم

 !نه دارم اداشو در میارم-

 .بهت رو دادم پرو شدیا-

 :چپ چپ نگاش کردم و گفتم

 .وای مامانم اینا گرخیدم-

 :داد زدمبلند شد بیاد سمتم که بدو بدو دویدم بیرون و بلند 

 .جوجه رنگی-

شد قبل اینکه بیاد سوار ماشینم شدم و به سمت دانشگاه روندم! زیر لب آهنگی رو که پخش می

 .کردم و ماشین رو پارک کردمزمزمه می

 !پیاده شدم،مهسان رو همراه نیما دیدم

 !دمخواستم نیما رو صدا بزنم، با حرفی که مهسان به نیما زد خودم رو پشت ماشینم قایم کر 

 :نیما با نگرانی گفت

 !فهمی باید تا آخر این ماه ازدواج کنیممهسان، چرا نمی-

 !نه؛ حداقل شش ماه نامزد بشیم بعد ازدواج کنیم-

 !من فرصت زیادی ندارم قراره بریم کانادا-

 با شک به ادامه حرفاشون گوش دادم؛ یعنی چی؟

 .ریم کانادا نیماکانادا؟ بهم نگفته بودی! شب خواستگاری نگفتی باید ب-

 !زنیم فعال بریم سر کالساوف بیخیا  بعدا حرف می-

 :مهسان ع بی گفت

 !یعنی چی نیما؟ جواب من رو بده-

 .بعد کالس جواب میدم-
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 شدن! یعنی چی؟کانادا چیه؟ خواستگاری؟هاشون رو شنیدم که دور میصدای قدم

ت پکر شوودم، ع ووبی شوودم، مهسووان چ ور تونسووته بود بهم نگه؟ حس کردم چیزی درونم شووکسوو

 !کالفه شدم کلی حس مختل  تو قلبم مخلوب شد

 *مهسان*

داد های مامان رو نداشووووووتم؛ مانیا هم که بهم محل نمیع ووووووبی بودم حا  و حوصووووووله غر زدن

 دونم چرا؟نمی

بلند شووووووودم رفتم اتاقم خودم رو روی تخت انداختم! یعنی چی که نیما بهم نگفته بود باید بریم 

 !تونستم بهتر ت میم بگیرماید اون وقت میکانادا؟ ش

تونی بهمش بزنی دختر! بهمش بزنم؟ آبروی مامان و بابام چی؟ پای آبرومون هنوزم دیر نشوووده می

رسووم که همیشووه تونم همچین کاری بکنم! خدا لعنتت کنه نیما؛حاال به حرف مانیا میوسوو ه نمی

 :میگه

 .رسهاین پسر فقط دردسره! خیرش به کسی نمی-

 ده انگار نه انگار با هم دوستیمآ  گفتم مانیا!یعنی دلیل ت ییر رفتارای مانیا چیه؟ بهم محل نمی

! 

 !انقدر فکر کردم به مانیا و نیما و کانادا که چشام گرم شد و بخواب رفتم

** 

با سر و صدای محیا از خواب پریدم! وای خدا این دختر چقدر انرژی داشت صبح تا شب صداش 

 !بود هممون رو دیوونه کرده با دیوونه بازی هاش تو خونه

 .خودم رو مرتب کردم و از اتاقم بیرون رفتم

 :محیا تا من رو دید با خوشحالی گفت

 !آجی مهسان، عمو نیما اومده دنبالت-

وای خدا! این بشوووور چرا انقدر پر روعه یعنی بویی از خجالت برده آیا؟ اومده دنبالم که چی بشووووه؟ 

 .هم کردم و به سمت سالن قدم برداشتماخمام رو تو 

خورد، انگار نه انگار من باهاش قهرم! خدا این رو آفریده من رو حرص نشسته بود داشت چای می

 !بده

 *مهسان*

 !کرددونم مانیا چش بود که یک ریز مثله ابر بهار داشت گریه مینمی
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 :پرسیدمهر چقدرم ازش می

 شده؟ کسی بهت حرفی زده؟چته؟ چی-

کنه گریه زنه فقط نگاهم میریزه، الم تا کامم باهام حرف نمیصدا اشک میگار نه انگار فقط بیان

 !کنهمی

 :دیگه طاقتم طاق شد، موهام رو از صورتم کنار زدم و گفتم

وای، مانیا کافی دیگه! رفتارت و بهم ریخته بودنت اع وووووابم رو بهم میریزه! ل فا گریه نکن دیگه -

 .خواهری

 :فی بزنه اما انگار پشیمون شد،اشکاش رو پاک کرد وگفتخواست حر 

 !مهسان-

 :تو چشمای غمگینش ز  زدم و گفتم

 جان دلم؟-

 !تیر نگاه غم دارش بدجوری تو قلبم فرو رفت

 :اشکاش رو کنتر  کرد و گفت

 مهسان، درباره این موضوع با کسی صحبت نکن نگو اومدم پیشت گریه کردم، باشه خواهری؟-

 :دادم و گفتمسری تکون 

 !هرطوری که تو بخوای-

 :لبخند تلخی بهم زد که بوی غمش داخل اتاقم پیچید! بلند شد و صورتش رو پاک کرد و گفت

 !من دیگه میرم ببخشید مزاحمت شدم-

 :با اخم م نوعی رو بهش گفتم

 !کشمتاین چه حرفیه دیگه نبینم از این چرت و پرتا تحویلم بدیا،وگرنه می-

عی کرد و خداحافظی کرد و رفت در رو بسووووتم وارد خونه شوووودم، محیا خواهر چهار ی م وووونوخنده

 :ای گفتسالم بدو بدو اومد پیشم و با لحن کودکانه

 آجی خاله مانیا گریه کرده بود؟-

 :برای این که شک نکنه گفتم

 !سوختنه گلم یک چیزی رفته بود تو چشماش، چشماش می-

 !انم صداش زد و اونم رفتخواست سوا  دیگه ای ب،رسه که مام

 *مانیا*
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 !کردم،حوصله هیچکس رو هم نداشتم؛ ع ابم بهم ریخته بوداحساس پوچی می

دونم چرا وقتی نیما سوووورم داد زد ب ض کردم، چرا وقتی صوووودام زد فکر کردم قشوووونگ صوووودام نمی

 زنه؟ چرا؟می

اون چشوومام بود که  شوود هر آن ممکن بود سوورم رو به دیوار بکوبم بدتر ازسوورم داشووت منفجر می

 .رفت شده بودم مثله یک میت رنگ به رو نداشتمسوخت! دلم ضع  میمی

 !تو چت شده؟ بلندشو، قوی باش

 :با صدای در اتاقم سرم رو از روی زانوهام بلند کردم و با صدای خش داری گفتم

 بله؟-

 :مامان با نگرانی که تو صداش مشخف بود گفت

 غذات رو نخوردی؟مانیا جان خوبی مامان؟ چرا -

 !خوبم، میل نداشتم-

 ...آخه-

 :ع بی گفتم

 .مامان گفتم میل نداشتم؛ من خوبم! ل فا برو-

 :آهی کشید و گفت

 !باشه عزیزم-

 !دوباره سرم رو روی زانوهام گذاشتم که این بار گوشیم زنگ زد

ش پیچید ی دلقک ارمیا رو گوشوووی نقش بسوووته بود زدم رو آیفون که صووودای شووواد و شووونگولقیافه

 :توگوشم

 !سالم بر خواهر گرامی-

 :با بی حوصلگی تمام گفتم

 علیک، از کی تا حاال من شدم خواهر تو؟-

 :با لحن متعجبی گفت

 تو چته؟ چرا صدات گرفته؟-

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !بیخیا ، خدافظ-

 .گوشی رو ق ع کردم و انداختمش روی تخت بلند شدم و رفتم رو به روی آیینه
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 !ی مانیا؟ چرا این جوری بهم ریختی پس؟ اصال داد زد که زد به درک السفر و السافلیناین توی

 !برو دوش بگیر فراموش کن اون روز رو اصال، فکر کن اتفاق خاصی نیاوفتاده

اصووال اون کیه که من به خاطر یک دادش این طوری عذا بگیرم واال! پسوور گوال  حسوواب تو یکی رو 

 !رسممی

 *مانیا*

 :م زدم بیرون و مانی با دیدنم متعجب از جاش بلند شد و گفتاز اتاق

 مانیا، حالت خوبه؟-

 :خندیدم و گفتم

 !نه دارم اداشو در میارم-

 .بهت رو دادم پرو شدیا-

 :چپ چپ نگاش کردم و گفتم

 .وای مامانم اینا گرخیدم-

 :بلند شد بیاد سمتم که بدو بدو دویدم بیرون و بلند داد زدم

 .جوجه رنگی-

شد قبل اینکه بیاد سوار ماشینم شدم و به سمت دانشگاه روندم! زیر لب آهنگی رو که پخش می

 .کردم و ماشین رو پارک کردمزمزمه می

 !پیاده شدم،مهسان رو همراه نیما دیدم

 !خواستم نیما رو صدا بزنم، با حرفی که مهسان به نیما زد خودم رو پشت ماشینم قایم کردم

 :تنیما با نگرانی گف

 !فهمی باید تا آخر این ماه ازدواج کنیممهسان، چرا نمی-

 !نه؛ حداقل شش ماه نامزد بشیم بعد ازدواج کنیم-

 !من فرصت زیادی ندارم قراره بریم کانادا-

 با شک به ادامه حرفاشون گوش دادم؛ یعنی چی؟

 .کانادا؟ بهم نگفته بودی! شب خواستگاری نگفتی باید بریم کانادا نیما-

 !زنیم فعال بریم سر کالسبیخیا  بعدا حرف می اوف-

 :مهسان ع بی گفت

 !یعنی چی نیما؟ جواب من رو بده-
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 .بعد کالس جواب میدم-

 شدن! یعنی چی؟کانادا چیه؟ خواستگاری؟هاشون رو شنیدم که دور میصدای قدم

مهسووان چ ور تونسووته بود بهم نگه؟ حس کردم چیزی درونم شووکسووت پکر شوودم، ع ووبی شوودم، 

 !کالفه شدم کلی حس مختل  تو قلبم مخلوب شد

 *مهسان*

داد های مامان رو نداشووووووتم؛ مانیا هم که بهم محل نمیع ووووووبی بودم حا  و حوصووووووله غر زدن

 دونم چرا؟نمی

بلند شووووووودم رفتم اتاقم خودم رو روی تخت انداختم! یعنی چی که نیما بهم نگفته بود باید بریم 

 !بهتر ت میم بگیرم تونستمکانادا؟ شاید اون وقت می

تونی بهمش بزنی دختر! بهمش بزنم؟ آبروی مامان و بابام چی؟ پای آبرومون هنوزم دیر نشوووده می

رسووم که همیشووه تونم همچین کاری بکنم! خدا لعنتت کنه نیما؛حاال به حرف مانیا میوسوو ه نمی

 :میگه

 .رسهاین پسر فقط دردسره! خیرش به کسی نمی-

 ده انگار نه انگار با هم دوستیمدلیل ت ییر رفتارای مانیا چیه؟ بهم محل نمیآ  گفتم مانیا!یعنی 

! 

 !انقدر فکر کردم به مانیا و نیما و کانادا که چشام گرم شد و بخواب رفتم

** 

با سر و صدای محیا از خواب پریدم! وای خدا این دختر چقدر انرژی داشت صبح تا شب صداش 

 !کرده با دیوونه بازی هاشتو خونه بود هممون رو دیوونه 

 .خودم رو مرتب کردم و از اتاقم بیرون رفتم

 :محیا تا من رو دید با خوشحالی گفت

 !آجی مهسان، عمو نیما اومده دنبالت-

وای خدا! این بشوووور چرا انقدر پر روعه یعنی بویی از خجالت برده آیا؟ اومده دنبالم که چی بشووووه؟ 

 .قدم برداشتم اخمام رو تو هم کردم و به سمت سالن

خورد، انگار نه انگار من باهاش قهرم! خدا این رو آفریده من رو حرص نشسته بود داشت چای می

 !بده

 *نیما*
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 !و خودم رو به بیخیالی زدم انگار که چیزی نشده و همه چی عادیه نگاهی به مهسان کردم

 :با دیدنش سریع گفتم

 !خواب آلویا خودمخانمسالم-

 :با اخم گفت

 .ش اومدیخو-

این خوش اومدی مثله این بود که بگه گورتو گم کن! مامانش همون موقع با میوه اومد بلند شوووودم 

 :و گفتم

 .چرا زحمت کشیدید-

ها وگرنه من رو چه به این گفتم مامی؛ البته خودش گفت این طوری بگممن به مامان مهسووووووا می

 !غل ا

 :با خنده گفت

 .چه زحمتی نیما جان-

 :کرد! براش ابرویی باال انداختم و گفتمه بود بر و بر من رو نگاه میمهسان ایستاد

 !بیا بشین دیگه عزیزم-

 :نگاه ع بی بهم کرد و گفت

 !راحتم عزیزم-

  !عزیزمش رو جوری گفت که ترجیح دادم اسرار بیش از حد نکنم

 :مامانش نگاهی بین ما دوتا رد و بد  کرد و گفت

 قهر کردید؟-

 :با خونسردی گفتم

 .نه مامی جون چیزی نیست! مهسان جان بی زحمت برو آماده شو-

 :کرد پنهونش کنه گفتبا ناراحتی که سعی می

 !باشه االن آماده میشم-

اومد؛ تا حاال شد چقدر رنگ سفید بهش میو بعد رفت اتاقش بعد از نیم ساعت اومد باورم نمی

 !سفید تو تنش ندیده بودم

افظی کردیم و اومدیم بیرون سووووار ماشوووین شووودیم تو ماشوووین پر از بلند شووودم از محیا و مامی خد

 !سکوت بود این سکوت رو اصال دوست نداشتم
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 !خواست این سکوت رو مهسان بشکنه ولی انگاری خیلی ع بی و ناراحت بوددلم می

پخش ماشوووین رو روشووون کردم که یک آهنگ از ماکان بند پخش شووود به اسوووم عاشوووق که میشوووی! 

 .شکستندها بود که سکوت ماشین رو میفقط صدای خوان

 *مهسان*

جلوی یک پاسووواژ معروف نگه داشوووت باهم پیاده شووودیم، به سووومت سووواختمان پاسووواژ رفتیم و وارد 

 !شدیم

تقریبا تا ساعت ده شب خرید کردیم و بعدشم رفتیم تو یک رستوران اصال باهاش حرف نزدم، هر 

 .چی هم دلم خواست خریدم

ونه رسوند و بالفاصله رفت حتی واینستاد برم خونه بعد گازش رو بگیره آخر شب هم من رو به خ

 !و بره! دلم با این کارش پر شد ازحس تلخ خشم و کینه

لرزید و چشمام فکر کنم خون شده بود، چون وقتی وارد خونه شدم مامان از ع بانیت دستام می

 :که تو آش،زخونه بود وقتی من رو دید گفتم

 خون شده؟عزیزم چرا چشمات -

 !دونمچشمای من؟ نمی-

 .رفتم تو اتاقم و بعداز تعویض لباس خوابیدم

**** 

صوووبح با صووودای تلفنم بیدار شووودم، مانیا پیام داده بود! گوشوووی رو چ،وندم زیر بالشوووتم و خوابیدم 

 .چند دقیقه بعد دوباره زنگ زد

 :با ع بانیت جواب دادم

 هان؟ چی میگی؟-

 :خیلی سرد گفت

 ای دانشگاه؟خوای بینمی -

 :با اسم دانشگاه مثله مونگوال گفتم

 ...چی؟ دانشگاه چرا چرا فقط-

قبل اینکه ادامه بدم صوودای بوق ممتد اومد و من فهمیدم ق ع کرد؛ یعنی چی؟ مانیا از این عادتا 

 !نداشت
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بلند شوودم با عجله حاضوور شوودم و از خونه بیرون زدم، نیم سوواعت بعد رسوویدم خدا رو شووکر کالس 

 !شروع نشده بودهنوز 

 :ها نشستم هیچ کدوم حتی جواب سالمم رو هم ندادن با حرص گفتمرفتم و پیش بچه

 !سالم دادما-

 :مانیا با نیشخند گفت

 .شنیدیم-

ها شد، سر جام با حرص نشستم تا آخرش هم با کسی صحبت و دوباره مش و  حرف زدن با بچه

 !نکردم

 *س،هر*

کرد! فکر شووده بود، چون مانیا خیلی سوورد با مهسووان برخورد می یمعلوم نبود تو گروه مانیا اینا چ

 .رو فهمیدن کنم قضیه

کشووید داشووت ماشووین بازی نگاهی به نیما کردم سوورش تو گوشوویش بود خرس گنده خجالت نمی

 !کردمی

 :یکی زدم تو سرش و گفتم

 !های تو االن بچه دارنخجالت بکش هم سن-

 :به بازیش ادامه داد و گفت

 .ا بزرگ نشوباب-

 .خواستم جوابش رو بدم که استاد اومد همه به پاش بلند شدیم

 :استاد شروع به حضور غیاب کرد رسید به اسم مانیا متعجب گفت

 خاله سوسکه-

داشووت کالس یهو رفت رو هوا،خود اسووتاد هم خندش گرفته بود این دختر هیچ وقت دسووت برنمی

 !از این شی نتاش

 :گرفتن با صدای جدی استاد همه به سمتش برگشتیمگاز میدیگه همه داشتن زمین رو 

 .کافیه دیگه! آخرین بارتون باشه خانم اسمتون رو درست بنویسید-

 :ای دندونش ریخت بیرون و با همون لبخند گفتو خورده مانیا لبخند دندون نمایی زد که هر سی

 !کنمسعی می-

*** 
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رید و بعدشووووووم با مانیا برن تحقیق برای پایان خواسووووووت با مهسووووووان بره خبعد از کالس نیما می

 !اشوننامه

موندم چجوری نیما با این دختر کنار میاد و تا االن نزده لهش کنه؛ چون نیما خیلی بی اع ووووابه و 

 !کشهمخش حرفای این دختر رو نمی

 .البته مانیا هم خیلی زبونش درازه بین خودمون بمونه، هر چی نیما بگه یک جوابی واسش داره

سووووار ماشوووینم شووودم و از پارکینگ دانشوووگاه اومدم بیرون، مانیا رو دیدم اما ماشوووینش رو ندیدم؛ 

 :براش بوق زدم دو تا که بعد از چند دقیقه سرش رو باال اورد و با ع بانیت بهم توپید

 ها؟ چی میگی؟-

 :با تعجب گفتم

 !ونمتگیری؟ اومدم بهت بگم ماشین نداری اگه برسچته بابا؟چرا پاچه می-

 :پوزخندی زد و گفت

 !هات باش، بعدشم الزم نکردهپس موادب پاچه-

 .هابیا و خوبی کن دختره نمک نشناس! شی ونه میگه بزار پیاده بره

  !پوفی کشیدم و راه افتادم، حقشه واال

 !حاال انقدر اونجا وایسا مانیا خانم که زیر پات عل  و درخت سبزشه

 *مانیا*

و انداخت پایین رفت، حاال من یک چیزی گفتم این چرا رم کرد؟ لعنت بر عه عه پسره گاو سرش ر 

  !موقع باز شوددهانی که بی

 .آخه اینم حرف بود زدی دختر

 .گیرم؛ حواس واسم نمونده، پاک گیج شدم رفتحاال چجوری برم خونه؟ اوف خب تاکسی می

یادم افتاد چند روز پیش گوشوووووویم رو در آوردم ولی هرچی گشووووووتم دیدم شووووووماره آژانس رو ندارم، 

 پاکش کردم! بدتر از اینم میشه مگه؟

بله میشه اینجا سگ پر نمیزنه چه برسه به ماشین، دریغ از یک تاکسی؛ چاره ای نیست، پیاده 

 !میرم دیگه

از پیاده رو راه افتادم به سوومت خونه پنج، شوویش قدم رفته بودم که یک ماشووین برام بوق زد حا  و 

 !تم پس اهمیتی ندادمحوصله مزاحم نداش
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به راهم ادامه دادم که دوباره برام بوق زد بازم اهمیت ندادم که دوباره بوق زد! ع ووووووبی شووووووودم و 

 .برگشتم هرچی از دهنم درمیاد بهش بگم؛ اما با دیدن س،هر دهنم رو بستم

 :خندید و گفت

 !بیا باال-

 .وای خداجون شکرت! چه زود به دعاهام جواب میدی

 :با اخم گفتم

 !خوامنمی-

 .من حوصله ناز کشیدن ندارما! بیا باال وگرنه میرم-

  !از ترس اینکه نره سریع نشستم تو ماشینش که یک دفعه منفجر شد از خنده

 :با اخم و تَخم نگاش کردم و گفتم

 بینی؟چیزه خنده داری می-

 :ابروهاش رو به معنای نه باال انداخت و گفت

 نوچ-

 پس چرا خندیدی؟-

 :د و گفتکر نگاهم

 .چون حرکتت خیلی باحا  بود-

 :چپ چپ نگاش کردم و گفتم

 مگه من دلقکم-

 !یک دماغ قرمز کم داری-

 :با حرص نگاهش کردم و گفتم

 !نگه دار پیاده میشم؛ نگه دار-

 :خندید و گفت

 !بابا شوخی کردم جنبه داشته باش-

 !یم ساعت رسیدیمچیزی نگفتم اونم دیگه چیزی نگفت فقط آدرس رو پرسید، بعد از ن

ازش تشکر کردم و پیاده شدم! وارد حیاب شدم و وقتی در رو بستم صدای ماشینش رو شنیدم که 

 .شددور می

 * مهسان*
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با نیما رفتیم پاسووواژ برای خریدن لباس عروس و کت و شووولوار و غیره، او  رفتیم یک مزون شووویک 

 !که لباس عروسای قشنگی داشت یکیش بدجوری چشمم رو گرفت

 !خوام دیگه قهرم یادم رفته بوده نیما اشاره کردم که اون رو میب

به فروشنده گفت تا واسمون لباس عروس رو بیارن، بعد از پنج دقیقه برامون آوردنش! با دیدنش 

 !یک حس خاصی افتاد تو جونم؛ احساس غیر قابل توصیفی بود

 !س عروس رو پوشیدملباس رو برش داشتم تا برم پروش کنم؛ وارد اتاق پرو شدم لبا

کنه، ای تو آدم که از خودش تعری  نمیگفت چه خود شیفتهاومد اگه مانیا بود میچقدر بهم می

 !آ  گفتم مانیا

 !معلوم نیست چشه؟ باهام سرده بهم محل نمیده نه تنها مانیا، بلکه بقیه هم همین طور شدن

 :گفتبا صدای نیما به خودم اومدم که می

 !عزیزم، ببینمت-

 :در پرو رو آروم هل دادم چشمش که به من افتاد نگاهی بهم کرد و گفت

 !خوبه، درش بیار-

دوباره رفتم تو اتاق پرو و نیما هم رفت تا حسوواب کنه؛ لباس رو با لباسووهای خودم تعویض کردم، از 

 !اتاق بیرون زدم و رفتم پیش نیما

ای و یم برای نیما کت و شووولوار سوووورمهجعبه لباس عروس رو برداشوووتیم و از م از بیرون زدیم، رفت

 !ای گرفتیمپیراهن سفید با خ ای ریز سورمه

بعد از اینکه کفش و اینا رو هم خریدیم نیما من رو رسوووووووند خونه و رفت، قرار بود با مانیا برن 

 .دنبا  پایان نامه

**** 

 *مانیا*

 !با دیدنش دست و پام رو گم کردم، اما سعی کردم خودم رو کنتر  کنم

 :سوار ماشینش شدم و گفتم

 .سالم-

جوابم رو داد و راه افتاد. چه عجب جواب داد، ماشووووووین پر از سووووووکوت بود و منم که کال از محیط 

 !یاد؛ دستم رو بردم جلو پخش ماشین رو روشن کردمساکت خوشم نمی

 :نیما برگشت و گفت
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 .اهنگ شاد ندارم-

 .ی کفاثطما  خودت نگه دار پسره اس، اصالاین یعنی دست نزن! ایش انگاری عتیقه

 :نگاهم کرد و گفت

 !خیلی خب حاال قهر نکن، بزار کوچولو-

 :اخم کردم و با حرص گفتم

 !خوام خسیساوال کوچولو خودتی پدر بزرگ، دوما نمی-

کردم صووورتم رو به طرف شوویشووه برگردوندم، زیر لب با خودم یک آهنگ که حفظ بودم رو تکرار می

 !که رسیدیم

**** 

کردیم برای کار عملی که داشوووتیم، تقریبا یک سووواعت گذشوووته بود و ما داشوووتیم کارگاه رو تمیز می

 !رفتم دستمالم رو بردارم که دیدم نیست

جا روی صوووندلی گذاشوووته بودمش یک نگاه به اطرافم کردم، چشووومم به  عه پس کوش؟ من همین

 !سید صندلی رو زیر پام گذاشتمر ها بود چون قدم نمیدستمالم افتاد که روی یکی از قفسه

رسووید لعنتی، دوباره رفتم روی صووندلی که در کارگاه باز شوود برگشووتم که صووندلی اما بازم قدم نمی

 !لق زد و من فقط چشمام رو بستم

 !اما نیفتادم به جاش رفتم تو ب ل یکی

 کنه؟ر میکاخودم رو از ح ار دستای یارو کشیدم بیرون که دیدم عه اینکه س،هره، اینجا چی

 :وقتی نگاه متعجبم رو دید گفت

 .نیما زنگ زد-

 :تفاوت نشون دادم و گفتمخودم رو بی

 مگه من ازت توضیح خواستم؟-

  کردم! خوب شد گفتاولی داشتم از فضولی دق می

 نیما کجاست؟-

 !من از کجا بدونم آخه برو بگرد پیداش کن-

 :من رو گذاشت زمین، دستی تو موهاش کشید و گفت

 تو چه مشکلی با من داری؟-

 !کی؟ من؟ نه-
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 :کرد خنده اش رو کنتر  کنه گفتدر حالی که سعی می

 آره تو-

 :قبل این که جواب بدم گفت

 .من رفتم کوچولو-

 .بینن که بهم میگن کوچولو؟ البته حق دارنا خودشون گوریلنای بابا این دوتا من رو چی می

 !اشتم و مش و  تمیز کردن شدمبالخره بعد از کلی تالش دستمالم رو برد

بعد از اینکه کارم تموم شوووود، لباسووووام رو توی توالت عوض کردم؛ آخه توالتم شوووود جا؟ ای بگم چی 

 .نشی نیما

*** 

رفتم خونه بالفاصوووله مامان جلو راهم سوووبز شووود؛ جلل خالق چه خبرشوووونه اینا مثله جن جلو آدم 

 !سبز میشن، سکته کردم باو

 .؟ سکته کردممادر من چه خبرته آخه-

 :مامان پشت چشمی واسم نازک کرد و گفت

صووبح راه  ۴خیلی خب حاال، پس فردا تولد بهار دخترخالته وسووایلت رو جمع کن امشووب سوواعت -

 !افتیم بریم شما  واسه تولد اونجا باشیممی

 !اوف، آخه االن چه وقتشه؛ حس هیچی نیست ای بهار بگم خدا چی کارت نکنه

از این که دوش گرفتم لباسووووووهام رو عوض کردم و خودم رو روی تخت ولو کردم رفتم تو اتاقم بعد 

 .انقدر خسته بودم که بالفاصله چشمام گرم شد

*** 

 :با صدای مانی چشمام رو باز کردم، با خواب آلودگی گفتم

 هان؟ چیه؟-

 :با خنده گفت

 !بلند شو خانم خرسه-

 :با پام کوبیدم به بازوش و گفتم

 .سیس شو-

 :کشید و گفت دستم و

 !بلند شو خرس گیریزلی موهات رو خشک کن وسیله هات رو جمع کن، بیا پایین شام بخوریم-
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 :پوفی کشیدم و بلند شدم و گفتم

 .دیگه، چرا وایستادی؟ گفتی دیگه برو باشه-

 !کنه چه پر روعه این بشردیدم همچنان وایستاده من رو نگاه می

 !کنیبز نگام می کری؟ برو دیگه چرا وایستادی مثله-

 :خندید و موهام رو بهم ریخت و گفت

 .پر رو-

قبل اینکه بالشووت بهش بخوره از اتاق بیرون رفت، خندیدم و رفتم سوور وسووایلم، هر چیزی که نیاز 

 !داشتم رو همراه دو سه تا لباس جمع کردم

رفتم اتاقم و موهام رو خشووک کردم و بافتم، رفتم پایین سوور میز نشووسووتم بعد از صوورف غذا دوباره 

 .خوابیدم

 .تو ماشین با صدای مانی بیدار شدم

 خوابی دختر ساعت هفت صبحهبیدار شو، چقدر می-

 :نگاهش کردم و گفتم

 .مانی، پام نیاومده تو دهنت خفه شو-

 !وای ترسیدم، قربون ادبت-

 :اخم م نوعی کردم و گفتم

 .بابا با ادب-

*** 

، تنها کسووووی بود که تو فامیل خیلی باهاش صوووومیمی بعد از یک سوووواعت رسوووویدیم خونه بهار اینا

 !بودم

 :زنگ رو بابا زد و صدای شاد و خندون بهار به گوشمون خورد

 کیه؟-

 :مانی با شی نت گفت

 چ وری بهی؟-

اومد کسوووووی بهش بگه بهی، حاال مانی درسوووووت روی نق ه ضوووووعفش دسوووووت بهار خیلی بدش می

 !گذاشته بود؛ جیغ بهار در اومده بود

 !کشمتیمانی م-
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در رو باز کرد و همه با خنده وارد خونه شوووودیم، خاله، شوووووهر خاله، بهار، بردیا و بنیامین جلوی در 

 !به ترتیب واستاده بودن،یک سالی میشه که ندیدمشون و دلم برای همشون خیلی تنگ شده بود

 .با همه احوال،رسی کردیم و باهم رفتیم داخل خونه

 !حرف زدن شدیم،تا موقع ناهار باهم صحبت کردیمبا بهار رفتیم اتاقش و مش و  

 :موقع ناهار خاله اومد صدامون زد

 .بهار، مانیا بیاید ناهار حاضره-

با بهار رفتیم پایین و دور میز نشستیم،بعد از ناهار دوباره اومدیم باال و یکم استراحت کردیم قرار 

 .شد بعد از دهر با بهار بریم خرید

 *مهسان*

خبر وقتی امروز رفتم دانشووووووگاه از مانیا خبری نبود و منم برای اولین بار ازش بیدر کما  تعجب 

 !بودم، عجیب بود که به من خبر نداده بود

از ارمیا و آرسووام هم پرسوویدم ولی خبری نداشووتن، تو فکر این بودم که از کی ب،رسووم که یادم افتاد 

 چرا تا حاال به فکرم نرسید که بهش زنگ بزنم؟

 :رفتم چهارتا بوق خورد اما جواب نداد، دوباره گرفتم که سر چهارمین بوق جواب دادشمارش رو گ

 بله؟-

 سالم خوبی؟ چرا دانشگاه نیاومدی؟-

 :هوفی کشید و با لحن سردی گفت

 ممنون تو خوبی؟-

 :تند جوابش رو دادم و سوالم رو تکرار کردم

 مرسی، میگم چرا نیاومدی دانشگاه؟-

 :اق وجودم رسو  کرد گفتبا همون لحن که تا اعم

 !چون تهران نیستم-

 تهران نیست! پس کجا رفته؟

 اگه تهران نیستی پس کجایی؟-

 :با خونسردی گفت

 .بینم که بهت جواب بدمدلیلی نمی-

 :با ع بانیت بهش توپیدم
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 چرا؟-

 !کاری نداری؟ صدام میزنن-

 :پوفی کشیدم وگفتم

 !پوف،هرجور راحتی بای-

 بای-

 .حوصلگی گذروندم و بعدشم رفتم خونهداشتم رو با بیدوتا کالسی که 

امروز اصال نیما رو ندیدم؛ به خونه که رسیدم مستقیم رفتم تو اتاقم و بعد از تعویض لباس خودم 

 !رو روی تخت پرت کردم

 .شد که برای گوشیم پیام اومد، نگاه کردم نیما بودتازه چشام داشت گرم خواب می

 :نوشته بود

 !اضر باش، مامان برای شام دعوتت کردهساعت شیش ح-

 فقط با یک کلمه به مکالمه پایان دادم اونم )باشه(بود

 *س،هر*

تو خواب شوویرینی بودم که زنگ در به صوودا در اومد با خسووتگی بلند شوودم رفتم پایین؛ هیشووکی 

 یعنی جز من خونه نیست در رو باز کنه؟

 .کردم و رفتم پایین دریا بود، چرا اومده بود اینجا؟ سویشرتم رو تنم

 :با دیدنم تند و با عجله پرسید

 از شیوا خبر نداری؟-

 :متعجب گفتم

 نه، چیزی شده؟-

بدون این که جواب بده خدافظی کرد و سوار ماشینش شد و رفت؛ وا این دیگه چش بود؟ همشون 

  .روانی شدن، معلوم نیست چشونه

 :دنم لبخندی زد و گفترفتم خونه س،یده هم از خواب بیدار شده بود، با دی

 سالم داداشی، حالت خوبه؟-

 :لبخندی زدم و گفتم

 ممنون تو چ وری؟-

 :متقابال لبخندی بهم پاشید و گفت
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 منم خوبم؛ صبحونه خوردی؟-

 نه تو چی؟-

 !منم نخوردم-

 .یک فکری به سرم زد که س،یده هم خیلی دوست داشت

 آجی نظرت چیه بریم کله پاچه یا حلیم؟-

 :د باال و گفتبا شوق پری

 !عالیه، من هستم-

 :خندیدم و گفتم

 .خیلی خب پس برو آماده شو بریم زود باش-

ای گفت و رفت اتاقش منم رفتم اتاقم و حاضوور شوودم، رفتم پایین بعد از ده دقیقه سوو،یده با باشووه

 !تیپ اس،رت و آرایش کمی اومد

د باید چی ب،وشوووووه واسوووووه چه فهمیلبخندی بهش زدم بخاطر این بزرگ بودنش بخاطر این که می

 !مکانی

 .با هم راه افتادیم و به سمت یک کله پزی رفتیم و سفارش دادیم تا برامون کله پاچه بیارن

 !کرد با مانیای شر و شی ونس،یده عاشق کله پاچه بود، چقدر فرق می

 .گفتم مانیا؟ چی شد یاد اون دختره افتادم حاال؟ بیخیا  بابا

 *مانیا*

ولد رسید؛ لباسی که با بهار ست خریده بودیم رو کنار گذاشتم و مش و  لخت کردن بالخره روز ت

 !شد که بهار اومد داخل هنوز هیچ کاری نکرده بودموهام شدم، تقریبا کار موهام داشت تموم می

 :کشیدم گفتمدر حالی که تیکه آخر موهام رو هم اتو می

 !وا دختر عجله کن دیگه-

 :خندید و گفت

 .با تازه ساعت دوازده استباشه با-

 :رفت به سمت بیگودی که سریع بهش گفتم

وقتی دستگاهش هست چرا بیگودی آخه؟ بعدشم فقط جلو موهاتو فر کن بقیه اش رو بس،ار به -

 .من

 ! بعد از اینکه کار خودم تموم شد شروع کردم کار کردن روی بهار، مثله ماه شد
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درخشووویدیم، اوف کمرم شوووکسوووت انقدر از خودم و میلباسوووهامون رو پوشووویدیم هردو مثله الماس 

 .بهار تعری  کردم

 .با هم رفتیم پایین؛ یک ساعت بعد همه جمع شدن تو سالن و جشن تولد شروع شد

شووووناختم چرخوند و با دوسووووت و کسووووایی که نمیچرخید و منم با خودش میبهار تو جمعیت می

 .کردآشنا می

 :نشستیم نفس عمیقی کشیدم و گفتمبعداز اینکه دور سالن رو دور زدیم 

 .هوف چه خبرته خواهرم؟ آروم تر باو از نفس افتادم-

 :خندید و گفت

ط تولدمه-  !هاببند بزار خوش باشیم، مثال

 تولدت باشه، این هو  بازی چیه در میاری؟-

 :نیشگون ریزی ازم گرفت و گفت

 !سیس-

 :شناختم گفتمبهار رو میو به پشت سرم اشاره کرد، از اونجایی هم که من کلکای 

 .زحمت نکش حنات دیگه پیش من رنگی نداره بهار خانم-

 :دوباره اشاره کرد و گفت

 کدوم کلک؟-

 الزایمرم گرفتی خداروشکر؟-

 :قبل اینکه دوباره دهنم بازشه سرم رو چرخوند که دردم گرفت سمتش برگشتم و گفتم

 .هوشه خر دریایی چته؟ گردنم شکست-

 ...یهو از پشت سرم

ی ی یک مرد رو شوووونیدم؛ ناگهانی برگشووووتم که دوتا تیلهیک دفعه از پشووووت سوووورم صوووودای خنده

 !ی خندونای رو دیدم و لبای مردونهقهوه

ط خوشووم نیاومد و حس خوبی به یارو نداشووتم با چندش نگاهش کردم و نگاهم با یک چشووم  اصووال

 .غره ازش گرفتم

 :عد گفتبهار که این حرکتم رو دید آروم خندید و ب

ط بهش رو نده، مرتیکه دختر باز هر شب با یکیه-  !اصال

 !باشه! پس بگو چرا حسم بهش بد بود نگو یارو؛ آره-
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* 

تا آخر شوووب کلی خوش گذروندیم با بهار کلی رق ووویدیم و پسووورا رو سووورکار گذاشوووتیم و خندیدیم، 

 !بالخره وقت کادو دادن شد

 .ند ستش خیلی خوشگل بودنمن یک پیرهن بافت صورتی براش خریدم با دستب

 :کادوم رو که دید خندید و ب لم کرد و در گوشم گفت

 .مرسی خواهری-

 :تو ب لم محکم فشردمش و گفتم

 .عزیزم من کاری نکردم که، تولدت مبارک-

 .سالگی و یک سا  عاقلتر و بزرگتر شده بود ۲۴رفت تو از ب لش بیرون اومدم بهار می

 !ی دلش برسهدم و از خدا خواستم به خواستهها رو براش آرزو کر بهترین

تولد بهار هم بالخره تموم شد؛ قرار شد چند روز دیگه هم اونجا باشیم انقدر خوش حا  شدم که 

 !حد نداشت

ی مزاحم فکرش اما دلم واسووووه نیما تنگ شووووده بود! چی؟ نیما؟ نیما چه رب ی به من داره! پسووووره

 !دارهدست از سرم بر نمی

  بشم؟ناهی کردم باید باهاش هم گروهی آخه من چه گ

 .آ ، حی  اون رفیقم که افتاد گیرش

 *نیما*

 .های عروسیمون رو پخش کنیمرفتیم با مهسان کارتامروز روزی بود که باید می

مهسان برای دوستاش فرستاده بود من هم با پست فرستادم واسشون، فقط اقوام مونده بودن که 

 !شدنامروز تموم می

 .ای غروب بود که کارمون تموم شد و مهسان رو رسوندم خونشون خودمم رفتم پیش س،هرنزدیک

 :زنگشون رو فشردم که صداش بلند شد و بعد چند دقیقه یک خانمی از پشت آیفون گفت

 بله، بفرمایید؟-

 سالم نیما هستم دوست س،هر، س،هر خونه است؟-

 :با آرامشی که کامال تو صداش مشخف بود گفت

 !زنمست االن صداش میبله ه-

 :بعد از چند دقیقه صدای تیک در اومد و در باز شد و س،هر از پشت آیفون گفت
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 .بیا تو نخاله-

 !خندیرم و رفتم داخل، این پسر آدم بشو نیست ولی رفیق خیلی خوبیه

 !زد، دور از جون انگار اومده طویلهجلوی در ورودی سالن منتظر وایستاده بود و داشت سوت می

 :سیدم بهش یک پس گردنی بهش زدم و گفتمر 

 نخاله با کی بودی پشمک؟-

 :دستش رو روی دستم گذاشت و گفت

 !آی آی با خودم بودم، و  کن گوشم رو شکست-

 :ولش کردم و گفتم

 آ راستی این دختره کی بود جواب داد؟-

 :گوشش رو مالید وگفت

 !خواهرم بود، س،یده-

 س،یده؟ مگه برگشته؟-

 :متعجب گفت

 خواستی هم اونجا بمونه؟اره دیگه! می-

 !سکوت کردم، جرئت حرف زدن نداشتم این امکان نداشت که اون دوباره برگشته باشه

 *نیما*

 !های یخم رو روی پام گذاشتم و مش و  بازی کردن با سوییچم شدمدست

خواسوووت حتی برای یک لحظه چشوووم در چشوووم این دختر مع ووووم بشوووم، کار بدی کرده دلم نمی

 .بودم باهاش

 !هنوز که هنوز چهارسا  پیش رو یادمه؛ خیلی بهش بد کردم دلش رو شکستم

زنه و اون وقت من نابود میشووووووم م مئنم چیزی از وای اگه مهسووووووان بفهمه، همه چیز رو بهم می

 !شست؛ اونم با لبخند ملیحدونه وگرنه اینقدر با آرامش جلوم نمیی من و مهسان نمیقضیه

 ...خواستم برگردم به دورانی کهای برگردوندم نمیسرم رو به طرف دیگه

*** 

 *مهسان*

 یک بوق، دو بوق، سه بوق، چهار بوق

 الو، بله؟-
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 :پوفی از حرص کشیدم و گفتم

  هیچ معلومه کجایی مانیا؟ این بچه بازیا چیه؟-

 :وفی کشید و مثله همین چند وقت سرد گفتپ

 باید به تو جواب پس بدم که کجام؟-

 :با حرص و ع بانیت گفتم

 من کی گفتم باید جواب پس بدی؟ اگه دوست نداری نگو خب، چرا دیگه بهونه میاری؟-

 !بینم توضیح بدم بهتمن بهونه نیاوردم، فقط نیازی نمی-

 :پوفی کشیدم و گفتم

 .باشه؛ خدافظ-

 .بای-

 !زنم گوشیش رو جواب نمیدهشدم؛ نیما هم که هر چی بهش زنگ میدیگه داشتم کالفه می

 !دونیم کجا رفتهدونه کجاست و با کیه؛ مامان و باباشم که میگن نمیخدا می

 *مانیا*

 .بعد از این که مهسان ق ع کرد؛ خیلی دلم گرفت، ت میم گرفتم کمی با بهار برم لب دریا

 :م و بهار رو صدا کردمتیپ اس،رتی زد

 !بهار بهار-

 :ای به سمتم برگشت و گفتبا چشمای غورباقه

 !ها! چته؟-

 .کنی؟ آماده شو بریم لب دریاتو چرا هو  می-

 :یکی زد تو پهلوم و گفت

 !جز جیگر بگیری تو رو، فکر کردم چی شده-

 :حوصله پوفی کشیدم و گفتمبی

 میای؟-

 :عاقل اندر سفیه نگام کرد و گفت

 !چون تویی میام-

 :اش و گفتمیکی زدم پس کله

 .زر نزن برو آماده شو، واسه من آدم شده-
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 !خندید و زبونش رو واسم بیرون آورد، دویدم سمتش که فرار کرد رفت تو اتاقش

 !بعد از پنج دقیقه خانم سانتا  مانتا  کرده اومد، تا دیدمش زدم زیر خنده

 :با تعجب گفت

 چته روانی؟-

 :که سعی در کنتر  خندم داشتم گفتمدر حالی 

 !گفتم بریم لب دریا، نگفتم بریم رستوران که-

ایشووووووی گفت و رفت اتاقش بعد از چند دقیقه بیرون اومد؛ اما این سووووووری تیپ اسوووووو،رت زده بود 

 .آرایشش رو هم کم کرده بود

وردم و گذاشتم رو باهم از خونه بیرون زدیم و به سمت دریا قدم برداشتیم، هدفونم رو از کولم در آ

  :کردمگوشام آهنگ سارن رو پلی کردم و باهاش آروم هم خونی می

 کی آرزو کرد امشب دلم بگیره

 به آرزوش رسید داره گریم میگیره

 بود و نبودم فرق کرده برات

 به همه س،ردی بگید سمت من نیاد

 کی آرزو کرد امشب اشک من دراد

 که میباره دوباره چشم من برات

 دیوونه هرشب و تنهاس آخه این

 نامردیه بگی ندادم تقاص

.... 

 *مانیا*

 آهنگ تموم شد، هدفون رو از روی گوشام برداشتم و به دریایا آبی و نامحدود نگاه کردم

یک دفعه یاد یک پسر م رور یک پسر شی ون یک پسر چشم طوسی به اسم نیما افتادم، دلم 

 !براش تنگ شد

تونم؟ من دوسووووووتش دارم؛ اما این یک عشووووووق اشووووووتباهه اون ، میتونم دروغ بگمبه خودم که نمی

 !مهسان رو دوست داره

 .اون االن شوهر دوستمه من نباید بهش فکر کنم، اون وقت به مهسان خیانت کردم
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هه من اصووال شووانسووی توی این دنیا ندارم، هیچ وقت نزاشووتم کسووی از حالم با خبر بشووه حاال هم 

 .زارمنمی

 .م به خودم اومدم؛ مهسان بود ت میم گرفتم دلم رو باهاش صاف کنمبا صدای زنگ موبایل

 !الو سالم-

 :مهسان با تعجب گفت

 سالم خوبی مانیا جونم؟-

 :با لحن گرمی گفتم

 یس تو ش وری ؟-

 :با سوق گفت

 خوبم، آجی کجایی؟ میشه بگی؟-

 !شما -

 گردید؟کی بر می-

 :کمی مکث کردم و بعد گفتم

 !امشب-

 : ی کشید با خنده گوشی رو از گوشم دور کردم وقتی جیغ زدنش تموم شد گفتبا خوشحالی جی

 وای چقدرم عالی، پس میایی عروسیم دیگه؟-

تونم تو عروسوووووی تونه جایزه اسوووووکار بگیره، من چ ور میعروسووووویش با نیما! بدترین خبری که می

بزنم، قهقه  بهترین دوسوووتم و کسوووی که دوسوووتش دارم حاضووور بشوووم، برق وووم، آرایش کنم، لبخند

 !بزنم، خوشحا  باشم و از همه مهمتر ساق دوش عروس بشم

 !کجایی؟ مانیا-

 :با تته پته گفتم

 شد؟ ها..ها..چی-

 :متعجب گفت

 کاری نداری؟-

 :منگ گفتم

 .نه، بای-

 .بای-
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 :بهار نگاهی بهم کرد و گفت

 زدی؟با کی حرف می-

 !شهموندم این دختر یاد نگرفته تو کار این و اون سرک نک

 به تو چه فوضو ؟-

 :لبخند دندون نمایی زد و گفت

 .تونیم بریمخب بابا بلند شو بریم خونه، االن شب میشه نمی-

 .اشون رفتیمبلند شدم و با بهار قدم زنان به خونه

همه وسوووایالم رو جمع و جور کردم گوشووویم رو هم شوووارژ کردم، لباسوووای راحتی هم پوشووویدم تا توی 

 !ماشین راحت باشم

 !شب یک چرت زدم، با تکونای دست مانی بلند شدم تا

چمدونم رو مانی برداشووت و با هم به سوومت پایین راهی شوودیم، از بهار و بقیه خداحافظی کردم و 

 .سوار ماشین شدم

 !تا خود تهران یک سره خوابیدم حتی برای خوردن خوراکی هم بلند نشدم

ط روشن شده بود  !؛ اما کامال روشن نبودوقتی به تهران رسیدیم هوا تقریبا

چمدونم رو دوباره مانی تا اتاقم آورد و بعدش رفت؛ با همون لباسووا ولو شوودم روی تخت و به خواب 

 . عمیقی فرو رفتم

** 

 :کارت رو ازش گرفتم و گفتم

 !امیدوارم خوشبخت بشی-

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 .ممنون خواهری-

 !ن رفتیم و جای همیشگیمون نشستیمب لش کردم و بوسیدمش، با هم به سمت کالسمو

دونم چرا تو نگاهش انگار کلی حرف با ورودم به کالس اولین کسوووی که نگاهم کرد سووو،هر بود؛ نمی

 !بود که دوست داشت من بفهممشون

نگاهم رو ازش گرفتم و به جزوه رو به روم خیره شوودم؛ اما سهنم سووخت درگیر سوورکوب عشووق نیما 

 .بود

 :م بلندی گفت همه به احترامش بر پا شدیم، استاد با دیدنم گفتبا صدای استاد که سال
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 !به به سالم خانم مانیا سرمست؛ خوش اومدید به کالس-

 .اینم حوصله دارها! شی ون میگه مانیا بزن تو برجکش تا دیگه زر زر نکنه

 :پوزخندی زدم و گفتم

 .ون بگم من جوابم منفیهخواید؟ بهتشد استاد؟ دلتون واسم تنگ شده؟ یا زن جدید می چی-

 .از ع بانیت سر  شد و دیگه چیزی نگفت، از مادر زاده نشده کسی که بخواد من رو ضایعه کنه

 !کالس تموم شد قرار بود با مهسان بریم واسه من لباس بخریم

 یک ب ض بدی نشسته بود تو گلوم که به زور قورتش دادم

شکی بود، من هیچ وقت واسه مهمونیا لباس تو اولین م ازه یک لباس چشمم رو گرفت رنگشم م

 !کردممشکی تنم نمی

شد خواستم مشکی ب،وشم، ولی نمیبدم میاد تو مهمونی لباس مشکی ب،وشم؛ اما این سری می

ط بزاره  !مهسان عمرا

 .خواممن همین لباس رو می-

 :مهسان نگاهی بهش کرد و بعد گفت

 !بریم داخل شاید رنگای دیگش هم باشه-

 ! ون دادم و وارد م ازه شدیم به پیشنهاد مهسان رنگ گلبهیش رو برداشتمسری تک

یک چیزی تو وجودم آتیش شد مثله پالسکو آتیش گرفت سوخت و خاکستر شد، اون قلب سیاه 

 !شدم بود

 *روز عروسی*

بی حوصله تر از همیشه آرایش کردم حتی آرایشگاه هم نرفتم، موهام رو خودم فر کردم، لباسم رو 

 .یدم و با خانوادم به عروسی مهسان رفتیمپوش

وقتی رسووویدیم مانتو و شوووالم رو در آوردم و موهام رو مرتب کردم سوووعی کردم شووواد جلوه کنم چون 

 .حا  روحیم اصال خوب نبود

بالخره مهسان و نیما دست تو دست هم وارد سالن شدن، قربونش برم مهسان شبیه یک تیکه 

 !که بهتر از همیشه شده بود الماس درخشان شده بود، نیما هم

 !...نقاب خوشحالیم رو روی صورتم گذاشتم و سعی کردم بهترین شب زندگیم باشه اما حی 

جلو رفتم و مهسووان رو ب ل گرفتم براش آرزوی خوشووبختی کردم، به عنوان خواهرش تو عروسوویش 

 !رق یدم و لبخند زدم
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 !روزی که براش کلی برنامه داشتم؛ اما...هی

رقف عروس و داماد رسوووید نتونسوووتم تحمل کنم رفتم تو باغ تا یکم آروم شوووم با شووونیدن نوبت به 

 !های کسی از پشت سرم، سرم رو چرخوندم تا ببینم کیه؟ که س،هر رو دیدمصدای قدم

 *مهسان*

دسوووتم رو که برای رقف دونفره گرفت؛ حرارت بدنم از شووورم باال رفت، برای این که بیشوووتر خجالت 

 !اش گذاشتموی سینهنکشم سرم رو ر 

چته تو؟ این که واقعی نیسوووووووت همش الکیه دختر، همش صوووووووریه بعد از یک مدت از هم جدا 

 !شیدمی

 :خوردیم دم گوشم آروم زمزمه کردنفس عمیقی کشیدم همین طور که با آهنگ تکون می

 !نباش، من باهات کاری ندارم نگران هیچی-

 .میدونم، اینا همش الکیه دیگه-

گفتم یووک حس بوودی قلبم رو گرفووت! برای خودمم چرا وقتی داشووووووتم این جملووه رو می دونمنمی

 .عجیب بود

بالخره رق مون تموم شد، با هم به سمت جایگاهمون رفتیم و نشستیم، چشم چرخوندم مانیا رو 

 !پیدا نکردم، تو جمع نبود

 !م بزارهپس کجاست؟ کجا رفته؟ اون که عاشق این بود زودتر ازدواج کنم تا سنگ تمو

دیدم با سوووو،هر از در ورودی اومد تو! مثله اینکه خبریه، باهم به سوووومت ما اومدن چشوووومکی معنا 

داری به مانیا زدم که سوووورش رو به معنای چیه؟ تکون داد، نامحسوووووس به سوووو،هر اشوووواره کردم که 

 !اخماش رفت تو هم

  توی قلبم با هم نیما دسوووووتم رو گرفت و فشوووووار داد خنده روی لبام ماسوووووید، چند تا حس مختل

مخلوب شوووود دسووووتم رو آروم از دسووووتش بیرون کشوووویدم؛ نگاهش رو روی صووووورتم حس کردم ولی 

 !اهمیتی ندادم

بالخره وقت شووام شوود من که از گشوونگی رو به موت بودم البته این فیلم بردار کوفتم کردا هی این 

 !کار رو بکن اون کار رو بکن آخرشم از فشار گرسنگی سرش ع بی شدم

تر خواسووت هر چه سووریعرفتن، حس خاصووی نداشووتم و فقط دلم میه کم کم همه داشووتن میدیگ

 !خوابیافتادم از بیبرم خونه و بخوابم واال داشتم پس می

 *مانیا*
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سوووار ماشووینم شوودم و طبق معمو  به سوومت دانشووگاه رفتم. امروز قرار بود جشوون فارغ التح وویل 

 !شوقی نداشتمبرامون بگیرن؛ برخالف بقیع اصال سوق و 

 :گفتماومد تو دلم میکردم، از خودم بدم میحوصلگی میدونم چرا؛ اما حس پوچی و بینمی

 ...چی شد من که به عشق حتی اعتقاد نداشتم حاال-

 !هوفی کشیدم و ضربه محکمی به ماشین زدم، ماشین رو تو پارکینگ پارک کردم و پیاده شدم

 !خودش داشت؛ جالب بودها رو دیدم هر کی یک جفت واسه بچه

اومدم اون خواد رسوووووویده کاش منم با مانی میفقط من تنها بودم، انگاری هر کی به اونی که می

 !وقت تنها نبودم حداقل

 !س،هر با یک دختره اومده بود که خیلی ناز بود، دریا وارمیا، شیوا و آرسام ، مهسان و نیما

از اینا برن طرف اکیپ نیما، حاال خودم تنها  ساشووووووتم هیچ کدومتک افتادم یک طرف منی که نمی

 !موندم بهشون که رسیدم آروم سالم کردم

ط هیچ حا  و حوصله ای به قو  ارمیا از من بعیده این جوری آروم باشم و کرم نریزم؛ ولی دیگه واقعا

 !ندارم واسه شی نت و شوخی

 :مهسان با شوق جلو اومد و ب لم کرد و با خنده گفت

 !ورم نمیشه تموم شدوای آجی با-

 !منم، باورم نمیشه-

 :نگاهی به چشمام کرد و گفت

 مانیا، چیزی شده؟ انگاری ناراحتی؟-

 !خندیدم خیلی بهتر بودسعی کردم بخندم ولی اگه نمی

 .کنهنه هیچی نیست فقط یکم سرم درد می-

 :با اینکه قانع نشد ولی گفت

 خوای؟قرص می-

 .نه گلم حالم خوب میشه االن-

 :میا مثله همیشه با لحن گرم و شوخش گفتار 

 به به مانیا خانم! خبری ازت نیست کجایی خواهر؟-

 :با لبخند گفتم

 !هر هر پسره چشم سفید، واال خبرا پیش شماست-
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 :با ابروم به دستش که تو دست دریا بود اشاره کردم لبخند دندون نمایی زد و گفت

 !ر جنابعالی بودمهیچی دیگه قرار برم خواستگاریش فقط منتظ-

 :یک ابروم رو باال انداختم و گفتم

 من؟ چرا من؟-

ط بفهمی و ناراحت بشینمی-  .خواستم بعدا

 .سوتی کشیدم که همه برگشتن سمت من و من رو نگاه کردن

خواسوتم ادا غمگینا رو در کردم خیر سورم دو دقیقه میای خاک تو سورت مثال االن داشوتم ناله می

 !بیارم ها

 *س،هر*

 :با سوتی که مانیا زد همه برگشتن سمتش لبخند دندون نمایی زد و گفت

 !چیزی نیست، به کارتون مش و  شید-

 :کسی عکس العملی نشون نداد وکه دوباره گفت

 !باشه، برگردید دیگه-

 :همه زدیم زیر خنده که زیر لب گفت

  .زهرمار روی آب بخندید-

نگار نه انگار دیگه بزرگ شوووووووده وقت این کاراش این دختر خیلی باحا  بود، خیلی بیسوووووووت بود ا

 . نیست

 :س،یده با خنده گفت

 !اساین دختره دیگه کیه؟ چقدر ملوس و بامز-

 :نگاه عمیقی به مانیا انداختم و گفتم

هام! شووی ونیه که لنگه نداره، سوو،یده باورت نمیشووه که چقدر مانیا سوورمسووت یکی از همکالسووی-

 !دوستاشکرد با من و نیما رو اسیت می

 :س،یده چشمکی زد و گفت

 کنی ؟اوالال چی شده، تو داری ازش تعری  می-

 :قبل این که همه چیز رو توی سهنش بهم ربط بده و یک داستان خیالی بسازه گفتم

 !همین طوری-

 !آره جون خودت منم گوشام درازه-
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 :نگاهی به گوشاش انداختم و به شوخی گفتم

 !معه گوشای درازت رو ندیده بود-

 :خندید و زیر لب گفت

 .شی ون-

* 

 !یک ساعت از جشن گذشته بود و همه دور میز بزرگی جمع شده بودیم

هر کی مش و  کاری بود، از همه باحالتر مانیا و آرسام بودن انگار نه انگار ما هم سر میز هستیم؛ 

 !هر چی میوه بود مثله جارو برقی کشیدن داخل

تر این بود که به هم دیگه کرد؛ جالبون دوتا رو نگاه میسوو،یده با چشوومای گشوواد شوودش داشووت ا

 .کردنتعارف می

ای بهم رفووت؛ من کنم دسووووووووت از خوردن برداشووووووووت و چشووووووم غرهوقتی دیوود دارم نگوواهش می

 !دونستم بخندم یا اخم کنمنمی

 * مهسان*

م کانادا رفتیبالخره جشون تموم شود. همه به سومت فرودگاه حرکت کردیم، آخه من و نیما باید می

 .اومدنها هم برای خداحافظی میو بچه

 !انقدر دلم گرفته بود که انگاری چند تا سنگ پنجاه کیلویی رو دلم بود

خواستم جلو نیما گریه کنم؛ سرم رو به سمت شیشه چرخوندم و یاد اون روزی افتادم که تازه نمی

 !وارد دانشگاه شدیم

دار، زیبا، زشووووووت و غیره هر چی که بود؛ با خوبی یا  هآ  چه روزایی بود، روزای شوووووویرین، تلخ، خند

 !بدی گذشت و تموم شد حاال من ازدواج کردم، اونم با پسری که دوستش ندارم

 !چه زندگی مزخرفیه که واسه خودم ساختم

***** 

 *نیما*

دونم مهسوووان داره به ماشوووین تو سوووکوت فرو رفته بود، هر کدوم تو افکار خودمون غرق بودیم. نمی

 !زنهکنه، اما هر از گاهی لبخند میی فکر میچ

سوووورم از درد داره منفجر میشووووه؛ اما مجبورم رانندگی کنم بالخره بعد از یک سوووواعت رسوووویدیم به 

  .فرودگاه



                 
 

 

 بانوی احساس|  دیوونه بازی رمان

 

 

 

 

 

    www.1roman.ir         ان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به یک رم 

 

66 

 

 !از ماشین پیاده شدیم و به سمت ورودی فرودگاه رفتیم

 :س،هر اومد کنارم و گفت

 .هات تنگ میشهداداش دلم برای مجنون بازی-

 :پس گردنی بهش زدم و گفتم خندیدم

 !هات دلم تنگ میشه داداشممنم واسه خل بازی-

 .هر دو خندیدیم و هم دیگر رو ب ل کردیم

 !کردمدونم چی کار میاگه س،هر و مهسان نبودن؛ نمی

ط االن ایران نبودم و هیچ هدف خاصی نداشتم  .ق عا

 *مانیا*

 :مهسان رو محکم ب ل کردم و دم گوشش آروم بهش گفتم

 .مراقب نیما و خودت باش آجی-

 .باشه خواهر گلم-

 !برای بار آخر بوسیدمش و ازش خداحافظی کردم

ء آخر چشمام روی دو تا تیلهء خوش رنگ طوسی خیره موند، اما چشمام رو ازش گرفتم اون لحظه

 ....دیگه شوهر دوستمه نباید حتی بهش نگاه کنم چه برسه به اینکه

 !ء خداحافظی دست تکون دادمدوشون به نشونههوفی کشیدم و برای هر 

 .از بقیه خداحافظی کردم و سوار ماشینم شدم به سمت خونه روندم، خیلی خسته و داغون بودم

ط هم حس کار کردن ندارم؛ نمی  دونم باید چیحاال که دانشگاه تموم شده، هیچ سرگرمی ندارم فعال

 !رون و کلی مسخره بازی در بیاریم و بخندیمکار کنم مهسان هم که دیگه نیست با هم بریم بی

پخش رو روشووون کردم که همون موقع آهنگ رفیق قدیمی پخش شووود؛ یادش بخیر چه روزایی بود، 

 !ام که نه نیمایی بود نه عشقیدلتنگ روزایی

به خونه که رسوووویدم بالفاصووووله رفتم اتاقم هر کاری کردم خوابم نبرد، بلند شوووودم با لباس رفتم زیر 

 !سرد دوش آب

یخ زدم، لرزیدم؛ اما بازم خودم رو به خاطر این عشق ممنوعه تنبیه کردم، اشکام کم کم اومد پایین 

 .هام توی آیینه حموم خودم رو نگاه کردمریخت روی گونه

رفت، چشوووووام اشوووووکاش محکم کوبیدم بهش شوووووکسوووووت و هزار تیکه شووووود، دسوووووتم ازش خون می

 !ریختمی
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 .لعنتی مگه چی داشتم که اونم ازم گرفتی دلم از این دنیایا نامرد گرفت؛

 .تا صبح آهنگ گوش کردم و اشکایی که بند اومدنشون آرزوی محا  بود

 !زد به خودم اومدمبا صدای مانی که تق تق در می

 .خوابهمانیا هنوز خوابی؟ بلند شو دیگه خرس ق بی اندازه تو نمی-

رفت تا تا صووووووبح با خودش کلنجار می دونه که خواهرشهه چه د  خوشووووووی داره این مانی، نمی

 !فراموش کنه عشقی رو که اشتباهه

 * س،هر*

 !با صدای زنگ ساعتم بیدار شدم، همون موقع گوشیم هم شروع به زنگ خوردن کرد

 !در کما  تعجب مانیا بود که بهم زنگ زده بود

 خوای تو؟باز چی می-

 !آوردمبا صدای هق هق گریش داشتم شا  در می

 !س،هر-

 :اخودآگاه گفتمن

 !جانم-

ط حالش بدهها؟ من! اه بابا بی  .خیا  فعال

 .کمکم کن-

 مانیا تو کجایی مگه؟-

 :هق هقش بلندتر شد وگفت

 !خونمون فقط بیا تو رو خدا حالم بده؛ بیا-

دونم چرا ولی وقتی صوودای هق هقش رو شوونیدم ع ووبی رفت، نمیهاش داشووت رو مخم میگریه

 !شدم

 !الن میام، مانیاباشه، آماده شو ا-

 بله؟-

 !دیگه این طوری گریه نکن-

 :چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت

 .باشه-

 .بدون خداحافظی ق ع کردم
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کردن، مامان با تعجب تند آماده شوووووودم و رفتم پایین مامان و سوووووو،یده متعجب به کارام نگاه می

 :گفت

 !س،هر چیزی شده؟ چرا انقدر هولی پسرم؟-

 !نه، چیزه...هیچی نیست-

 !روندماز خونه بیرون زدم و سوار ماشینم شدم با سرعت به سمت خونه مانیا اینا می

 .اشون نگه داشتم و یک بوق زدمجلو در خونه

 !دونم چی شده؟ این که دیشب حالش خوب بودبا دیدنش دهنم باز موند؛ نمی

 !زیر چشماش گود افتاده بود، دستش باند پیچی و خونی بود

دونم چی شووود اما دسوووت زخمیش رو گرفتم و خیره نگاه کردم اما سوووت؛ نمیوقتی تو ماشوووین نشووو

 !مانیا با پرخاشگری دستش رو کشید

 *س،هر*

چرخیدیم، ولی مانیا ق وووود نداشووووت چیزی بگه فقط چند سوووواعت بود که توی خیابونای تهران می

 !کردسرش رو تکیه داده بود به شیشه و بیرون رو نگاه می

 .چی شده که این طوری غمگینه کنجکاو شده بودم ببینم

 .مرسی، مرسی س،هر-

 :نگاهش کردم و جدی گفتم

 .کنمخواهش می-

 .یک ل فی کن و به کسی نگو من اومدم پیشت-

 چرا؟-

 .خوام کسی از حالم با خبر بشهنمی-

 .آها، باشه-

 میشه من رو برسونی خونه؟-

 :هوفی کشیدم و گفتم

 چرا که نه؟ بهتری؟-

 :فتلبخند تلخی زد و گ

 .مرسی از ل فت-

**** 
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 *نیما*

از وقتی که اومده بودیم این جا انگاری تنها بودم، با هم کاری نداشووووتیم حتی واسووووه غذا هم پایین 

 !اومدنمی

 .مگه چی کار کرده بودم که چشم دیدنم رو نداشت

پوفی کشوویدم و رفتم پایین طبق معمو  نه کسووی بود که صووبحانه درسووت کنه، نه کسووی که بخواد 

 !مراهم صبحانه بخورهه

کردم عاشوووقم میشوووه؛ اما نشووود بلکه بدتر هم شووود کاش هیچ وقت بهش این پیشووونهاد رو فکر می

 .دادمنمی

 .رفتم سر پروژه، دیرم شده بودباید می

سوار ماشینم شدم و به سمت پروژهء هتل رفتم دلم توی همین یک روز برای ایران و دوستام تنگ 

 !شده

 *مهسان*

اشووتم و شوومارهء مانیا رو گرفتم، جواب نداد؛ دوباره گرفتم که با خوردن پنجمین بوق گوشوویم رو برد

 :جواب داد

 بله، بفرمایید؟-

 .صداش گرفته بود، انگاری گریه کرده بود

 !معرفتسالم خانم بی-

 .خندش رو از پشت گوشی شنیدم

 سالم، چ وری تو با معرفت؟-

 ه؟خوبم، تو خوبی؟ انگار صدات گرفته! چیزی شد-

 :با مان و مان گفتم

 !خوبم، چیزی نیست فقط یکم سرما خوردم چیزی نیست-

 :با نگرانی گفتم

 شکر؛ رفتی دکتر؟-

 .آره آره رفتم-

 .آها باش-

 :چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت
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 گذره با آقاتون؟خوش می-

 .هاآقامون؛ مانیا هم دلش خوشه

 :پوزخندی زدم و کش دار گفتم

 !آره، خیلی-

این که با مانیا صووووحبت کردم رفتم پایین.نیما خونه نبود، رفتم آشوووو،زخونه دلم از گشوووونگی بعد از 

 .رفتضع  می

 .هاش رو داریم یا نهدونم وسیلهت میم گرفتم کتلت درست کنم؛ اما نمی

**** 

 * مانیا*

بعد از این که گوشووووی رو ق ع کردم روی تختم غل یدم و نگاهی به عکس روی عسوووولی کردم؛ یک 

 !که کنار دریا از من و مهسان گرفته شده بودعکس 

های دونم چی؟ شاید یک ورزش یا کالسبرای فراموش کردن نیما باید یک کاری انجام بدم، اما نمی

 !مختل 

 !کنمکنم، با قدرت فراموشت میآره، فراموشت می

 *یک ماه بعد*

تمام تنم بوی تند عرق  از باشوووگاه بیرون زدم و سووووار ماشوووینم شووودم؛ به سووومت خونه حرکت کردم،

 !خوردگرفته بود حالم داشت بهم می

 :گفتاالن مهسان بود می

 "اه اه دخترم انقدر کثی -"

آ  گفتم مهسوووووووان! امروز یادم رفت بهش زنگ بزنما، وای االن بهش زنگ بزنم م مئنم پاچم رو 

 .گیرهمی

اقم حولم رو برداشوتم و خودم رسویدم و ماشوینم رو پارک کردم، با صودای بلند سوالم کردم و رفتم ات

 !رو پرت کردم تو حموم

 .بعد از یک دوش آب گرم که خیلی هم حا  داد از حموم بیرون اومدم

 .لباسام رو که پوشیدم از فرب خستگی افتادم رو تخت و توی سی ثانیه خوابم برد

** 

 :گفت از خواب که بیدار شدم هوا تاریک بود، از اتاقم بیرون رفتم؛ مامان با دیدنم
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 .ها رو پاک کنخوب شد اومدی، بیا بگیر این سبزی-

 :ها نگاه کردم و گفتمبا چشمای گشاد شده به سبزی

 مامان، من چجوری پاک کنم اینارو؟-

 !زنی بیا ببینمعه چقدر غر می-

 :با حالت پوکر نگاش کردم و گفتم

 .چشم-

شوویم زنگ خورد، نگاه به ها شوودم همون موقع گونشووسووتم رو صووندلی و مشوو و  پاک کردن سووبزی

 .اش کردم مهسان بودصفحه

 جانم؟-

 :مهسان با حرص پوفی کشید و گفت

 جانم و کوفت، جانم و زهرمار، جانم و زهر هاَلهال)؟( کدوم گوری؟ چرا زنگ نزدی؟-

 !اوه؛ کی میره این همه راه رو؟ چه طلب کارم هست خانم

ک روز زنگ نزدما؛ خودت یک بار زنگ بزن چه تندم میره وایسووا ما هم بهت برسوویم، خب حاال ی-

 چی میشه؟

 :جیغ بنفشی کشید و گفت

 .من دیروز بهت زنگ زدم بچه-

 !عه آره حاال به کوچیکی خودت ببخش-

 :خندید و گفت

 .چون خیلی د  رحمم باشه-

  .ها، انگار چی کار کردهگیرهایش دختره پیاز، ببین چه خودش رو باال می

 زر نزن پلیز-

 .چشم-

 * هسانم*

 .بعد از حرف زدن با مانیا رفتم تو آش،زخونه هوس کیک کاکائویی کرده بودم

ام سوووور نره شووووروع کردم به درسووووت کردن کیک کاکائویی، در حالی که داشووووتم برای اینکه حوصووووله

 !خوندم؛ چون کسی خونه نبود به جز خودمکردم داشتم بلند بلند آهنگ میآش،زی می
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کنه با ترس برگشتم، اوف نیما بود که مثله چی خیره شده بود اهم میبا حس این که کسی داره نگ

 !بهم اخمی بهش کردم و برگشتم

 !ترسم یک کاری دست خودم و خودش بده هاایش پسرهء هیز از رو هم که نمیره، می

 !کنیخوبم آش،زی می-

 :پوفی کشیدم و گفتم

 خب که چی؟-

 :هاش و باال انداخت و گفتشونه

 .هیچی-

 :گفتم زیرلب

 !پیچ پیچی-

 !فکر کنم شنید چون زد زیر خنده، رو یخ بخندی پسرهء گوریل انگوری

 .اَه اَه

کیک رو توی فر گذاشووتم و خودم هم رفتم باال حوصووله بحث و دعوا رو با این پسووره نداشووتم، آخه 

 شه؟هر روزم دعوا می

ط قرار بود با می ها! سوور هر چیزی با هم دعوامونما هم واسووه خودمون یک پا خل و چلیم شووه؛ مثال

 !هم کاری نداشته باشیم

لباسووووووم رو عوض کردم و رفتم پایین؛ نیما جلوی تلویزیون خوابش برده بود یک فکر شووووووی انی به 

 .گرفتمدادم آروم نمیسرم زد که اگه انجامش نمی

 :آرو به فکر خودم خندیدم و تو دلم گفتم

 !بیچاره نیما-

 *نیما*

 :ه بیدار شدم و هو  گفتمبا صدای مهسان با عجل

 شده؟ چی؟ چی-

با دیدن لبخند شوواد و شوونگو  مهسووان به سوواعت نگاه کردم، وای خدا دوسووت داشووتم بگیرم این 

  .دختر رو خفه کنم؛ ولی حی  که دوستش دارم

 :با حرص ز  زدم بهش و گفتم

 کنم؟خدا شفات بده روانی، نمیگی سکته می-
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 :چشماش رو گرد کرد و گفت

 ه چی کار کردم؟وا؛ مگ-

کنم کار دسووتت کنی تضوومیئن نمیتونسووتم بهش بگم، لعنتی چشوومات رو این طوری میکاش می

 !ندم

 چپ چپ نگاهش کردم و سرم رو تکون دادم، آخه این چه وضعه بیدار کردنه؟

 :اومده باال سرم با داد میگه

 !بلند شو ساعت دوازده دهره خواب موندی-

 .پروژه از دستم پریدمنم سکته رو زدم گفتم االن 

 !روی مبل نشستم و کنترلش رو توی دستم گرفتم شروع کردم باال پایین کردن کاناالی تلویزیون

 .برنامه به درد بخوری نداشتن

 .تلویزیون رو خاموش کردم، همون موقع مهسان با دو تا فنجون قهوه و کیک شکالتی اومد

 :روی مبل رو به روم نشست و گفت

 نیما؟-

 :که نگاهم به کیک بود گفتم در حالی

 بله؟-

 :مان مان کنان گفت

 !میشه یک شب بریم بیرون؟ خونه دلم گرفت-

 !شهآره، چرا که نه؟ آب و هوامونم عوض می-

 .ممنون-

 !از لبخندی که بهم زد دلم زیر و رو شد

 *مانیا*

 :کیفم رو برداشتم و با عجله از اتاقم زدم بیرون،مامان غر زنان گفت

 .ه دختر! دیرمون شدبدو دیگ-

 :مانی هم اخمی کرد و گفت

 .کنی؟ تو اون اتاق وا موندنتکار می موندم چی-

 :با شی نت زبونی براش در آوردم و گفتم

 ایش، به تو چه آخه؟-
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 :با دستاش موهام رو خراب کرد و گفت

 .بیا برو بچه-

 :با حرص پوفی کشیدم و کشدار گفتم

 !عه مانی-

 .کوفت-

 :یم، بابا با خنده گفتسوار ماشین شد

 .بس کنید سرمون رفت-

 :من و مانی با هم گفتیم

 .چشم-

 !رفتیم خونه دایی کوچیکمبابا به راه افتاد؛ داشتیم می

زنن کنن و بد حرف میهاش بدم میاد،انگاری ما  باباشون رو خوردم انقدر بد نگاه میانقدر از بچه

 !که نگو

 .زنگ رو زدیم بعد نیم ساعت رسیدیم، پیاده شدیم و

**** 

های هیز پسووور اوف معلوم نیسوووت این مهمونی مضوووخرف کی تموم میشوووه، هم معذبم هم از نگاه

 !خواد برم بزنم همچین فیس زشتش رو بیارم پایینداییم خسته شدم، دلم می

 .های طاقت فرسا هم گذشت، من هم با خوشحالی سریع چ،یدم تو ماشینبالخره این ساعت

 .شد و خوابیدم کم کم چشام گرم

 *س،هر*

از صووووووبح مامانم گیر داده که نیما زن گرفته تو هم بگیر؛ آخه بگو مادر من نیما دختره رو دوسووووووت 

 داشت ولی من چی؟

 !من که عاشق کسی نیستم، کسی رو هم دوست ندارم

 زدم، گوشیم زنگ خورد ماشین رو یک گوشه نگههای تهران دور میاز خونه زدم بیرون و تو خیابون

 :داشتم و جواب دادم

 بله؟-

 :صدای نیما رو از پشت خط شنیدم

 .به به داداش س،هر-
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 !علیک سالم نیما خان-

 :خندید و گفت

 سالم چ وری؟ زن نگرفتی؟-

 !فکر کنم مامان بهش زنگ زده من رو راضی کنه

 خوبم، مامان بهت گفته زنگ بزنی ن یحتم کنی؟ آره؟-

 از کجا فهمیدی؟-

 :پوفی کشیدم و گفتم

 !زنی کهآخه تو الکی به من زنگ نمی-

 :طلبکارانه گفت

 .دستت درد نکنه دیگه-

 :خندیدم و گفتم

 کنم! کاری نداری؟خواهش می-

 .نه بای-

 .بای-

 !ماشین رو استارت زدم و به سمت خونه روندم، اوف

 . کار کنم؛مامان بدجوری روی این موضوع حساس شدهدونم چیواقعا دیگه نمی

 !و روی فرمون کوبیدم. لعنتی، عجب گیری افتادماع بی دستم ر 

* 

ط گیر نده، من زن خواستم میام بهتون میگم-  !مامان ل فا

 :کرد گفتمامان در حالی که آش،زی می

 خوای زن بگیری پس؟پسرم، دیگه داره سی سالت میشه! کی می-

 :با دستم زدم به پیشونیم و گفتم

 .گیرمشما نگران نباش، من زن هم می-

 پس کی؟-

 !وقت گل نی-

  .دیگه منتظر جواب مامان نشدم و رفتم تو اتاقم

 *مانیا*
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 !دیگه خسته شده بودم از بس از این پاساژ به اون پاساژ رفتم؛ صدای شکمم در اومده

 :رو به مانی گفتم

 !زود باش انتخاب کن دیگه، من گشنمه-

 .ای کارد بخوره اون شکمت-

دنبالش راه افتادم تو م ازه، بالخره آقا یک لباس انتخاب کرد  یک نیشووووگون ریز از بازوش گرفتم و

 .و خرید

 !برای عروسی دختر عموم اومده بودیم خرید، فردا عروسیش بود

به خونه که رسیدیم او  غذا خوردم بعدش رفتم داخل اتاقم؛ انقدر خسته بودم که با همون لباسا 

 .خوابم برد

******* 

محکم بستم و شالم رو روی سرم گذاشتم و بعد از برداشتن وسائل های فر شدم رو باالی سرم مو

 .مورد نیازم، از اتاقم خارج شدم

 .کشید، قرار شد با ماشین خودم برممامان، بابا و مانی با هم رفتن من چون کارم طو  می

 .ماشین رو روشن کردم و به راه افتادم

 !وس ای راه بودم که ماشین از کار افتاد و خاموش شد

 ای تو روحت، حاال چه غل ی کنم با این سر و وضع؟

کردم؛ از ماشووین پیاده شوودم و به زور هلش پوفی کشوویدم، شووانس آوردم داشووتم از کنار حرکت می

 !دادم اون سمت البته چند تا تیکه درشتم شنیدما

 .رفتی دیگهخدا لعنتت کنه مانیا!خب با مامان، بابات می

 :مانی بعد از دو بوق جواب داد گوشیم رو درآوردم و زنگ زدم به

 الو، بله؟-

 :با حالت نگران گفتم

 .الو سالم مانی-

 :متعجب گفت

 شده؟ سالم خوبی؟ چی-

 !گیر کردمخوبم، مانی تو رو خدا زود بیا به آدرسی که میدم ماشینم خراب شده؛ وسط جاده-

 *مانیا*
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 !یک ساعته منتظرم مانی بیاد دنبالم، ولی هنوز خبری نشده

 .م رو روی فرمون گذاشتم که صدای بوق ماشینی رو شنیدم، سرم رو بلند کردمسر 

 !در کما  تعجب س،هر رو دیدم با کت و شلوار

 .ابروهام ناخودآگاه باال رفت

 !کنه؟ از ماشینش پیاده شد و به سمتم اومداون اینجا چی کار می

 :کردم خندید و گفتدر حالی که متعجب نگاهش می

 ل ندیدی؟چیه؟ پسر خوشگ-

 !ایشی گفتم و روم رو کردم اون ور چه اعتماد به سقفی هم داره، پسر خوشگل

 .البته از حق نگذریم به چشم برادر خوشگله، اصال به من چه؟ مبارک صاحبش؛ واال

 !خوای تشری  بیاری پایین بریم، بابا دیر شدنمی-

 :با حرفی که زد با چشمای گرد نگاهش کردم و گفتم

 کجا بریم؟-

 :پوفی کشید و گفت

 .وای از دست تو، عروسی دیگه! خیر سرم عروسی پسر خالمه-

 .اوف همینم مونده بود با این فامیل بشم

 :از ماشین پیاده شدم و به سمت ماشینش رفتم؛ اما یک دفعه پرسیدم

 عه ماشینم پس چی؟-

 !پیچونهمیزنگ زدم بیان ببرنش پارکینگ، سوار شو بریم؛ داداشت االن برسیم گوشم رو -

 راستی چرا خودش نیاومد؟-

 .شناسیمچون کار داشت من رو فرستاد، من و مانی از قبل هم رو می-

 !شناختعجب،پس مانی رو می

 *مهسان*

 !کردم که صدای در رو شنیدمتو آش،زخونه بودم و داشتم غذا درست می

 از آش،زخونه سرک کشیدم؛ وا این چرا این شکلیه؟

و سوور و وضووع نامرتب خودش رو روی کاناپه پرت کرده بود، معلوم بود مسووت  نیما با چشوومای قرمز

 .کرده

 :فکر کردم خوابه، دوباره برگشتم آش،زخونه که یک دفعه صدای دادش بلند شد
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لعنت بهت! آخه کثافط من به خاطر تو از همه چیزم گذشووووووتم، من...من پای تویا لعنتی زندگیم -

 !رو دادم

 ا کیه؟صداش ق ع شد، ترسیدم! ب

 :دوباره صداش بلند شد

سارم انگشتش بهت بخوره، مگه من مردم که تو بری نامزد کنی؟ تو به من قو  دادی، آش ا  نمی-

 .من هنوز چشمای درشت مشکیت یادمه هنوز یادمه صدات رو

دوباره صوووداش ق ع شووود، از آشووو،زخونه بیرون رفتم جرعت کردم و رفتم رو به روش با دیدنم انگار 

 !رفتآتیش گ

 !سارم بری! تو ما  منی...تو فقط ما  منینرو، نمی-

 !ناخودآگاه ب ض گلوم رو گرفت، با حرف آخرش انگار چیزی تو وجودم یخ بست

 !من فقط مهسان رو بخاطر اینکه فراموشت کنم گرفتم لعنتی-

 !این جمله قلبم رو عالوه بر این که شکوند حس بدی رو هم به وجودم منتقل کرد

 !مد تنهاش بزارم، حالش بد بود منم آدم بودمدلم نیاو

 !به سمتش رفتم که دستم رو گرفت و کشید

 .نگاهش کردم سرش رو روی شونم گذاشت آروم آروم خوابش برد

 !وقتی خوابش برد منم اشکاهام دونه دونه ریخت،سرش رو روی کاناپه گذاشتم و به اتاقم رفتم

 !ه نسبت به نیما داشتمدلم شکست اونم زمانی که تو دلم یک حس تاز 

 *نیما*

کرد، از دیشب هیچی یادم نمیاد به جز دو تا چشم صبح که از خواب پا شدم خیلی سرم درد می

  !درشت مشکی

دو تا چشووم که کل زندگیم رو ممکنه نابود کنه، وای مهسووان! یعنی دیشووب چی شووده؟ اگه حرفی 

  زده باشم که ناراحت شده باشه چی؟

شدم خونه تو سکوت فرو رفته بود؛ هیچ دوست نداشتم این سکوت رو! پس پوفی کشیدم و بلند 

  مهسان کجاست؟

  مهسان... مهسان... مهسان کجایی؟-

 :شدم که از اتاقش بیرون اومد با قیافه در هم و ژولیده با بهت گفتمکم کم داشتم نگرانش می

  چیزی شده؟-
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 :تفاوت و سرد گفتبی

 نه-

  ای؟پس چرا انقدر بهم ریخته-

  .چیزی نیست-

ای بزنه رفت تو اتاقش و در رو پشووووت سوووورش آروم بسووووت، یعنی چش بدون این که حرف اضووووافه

  !شده؟

فکر کنم دیگه وقتش شوووده که بهش بگم چقدر دوسوووتش دارم؛ بالخره یا دوسوووتم داره یا نه دیگه، 

  .فوقش اگه جوابش نه بود هر کی میره پی کارش

 .ز تنم کندم و وارد حمام شدم، وان رو پر کردم و نشستم توشوارد اتاقم شدم و لباسام رو ا

****** 

 *مهسان*

 :جلوی آیینه ایستادم سرزنش گرانه به خودم خیره شدم و گفتم

خوای بفهمه تو دلت چی چت شووووووده تو؟ چرا مثله احمقا با این قیافه جلوش داهر شوووووودی؟ می-

  گذره؟ دوست داری بفهمه که شده زندگیت، همه کست؟می

پاشووو خودت رو جمع کن دختر! محکم رو پای خودت بایسووت؛ مگه نشوونیدی دیشووب چی گفت؟ 

ط به تو فکر هم نمی  !کنهاون عاشق یکی دیگه است، اصال

  !سری تکون دادم و مش و  سر و سامون دادن داهرم شدم

تفاوت بی ام شووود، اما مناز اتاقم که بیرون اومدم هم زمان نیما هم اومد با دیدنم چند لحظه خیره

 .از پله ها پایین اومدم و به سمت آش،زخونه رفتم

 *مهسان*

  !نشستم روی صندلی میز نهار خوری و سرم رو روی میزش گذاشتم، چ ور میخوام کنار بیام

  .شکنم؛ با صدای نیما سرم رو بلند کردممن دختر دریفیم زود می

  ! با من کاری نداری؟مهسان من دارم میرم بیرون شاید برای نهارم نتونم بیام-

  !هه البد داره میره پیش معشوقش

  .نه کاری ندارم-

  خدافظ-

  .خدافظ-
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** 

 *نیما*

خواستم مهسان رو سوپرایز کنم و بهش حسم رو بگم، اما باز هم شک دارم ولی من باید بهش می

  .ئینش کننبگم وارد گل فروشی شدم و چند تا شاخه گل رز قرمز و سفید برداشتم و دادم برام تز

گل رو گرفتم و رفتم به طرف عروسووک فروشووی؛ یک عروسووک سووفید خرسووی که یک قلب دسووتش 

  !بود رو انتخاب کردم و خریدمش

  .کیکی هم که سفارش داده بودم رو هم گرفتم، به طرف خونه رفتم

انداخت عجیب بود همه جمع شوووده بودن جلوی سووواختمون انگاری کسوووی داشوووت خودش رو می

 !پایین

ین رو پارک کردم و گلها رو برداشووتم و پیاده شوودم، سوورم رو باال گرفتم؛ کمی دقت کردم دختر ماشوو

  !بود

ساشووووتن برم داخل، دیدم مهسووووان بود، به طرف در رفتم اما نمیبیشووووتر دقت کردم؛ خدایا چی می

 :بهشون گفتم

  .من همسرشم-

رسوویدم به پشووت بوم! نگاه بهش  که گذاشووتن برم داخل بدو بدو پله های سوواختمون رو باال رفتم تا

 :کردم آروم صداش زدم

  !مهسان-

 :تو همون حالت گفت

 !نزدیکم نشو-

  !کنی؟ بیا پاییندیوونه داری چی کار می-

  .اش گرفترق ید کم کم بین حرفاش گریهخندید؛ موهاش تو دست باد می

مقم نیما؛ نمون به پای خوای! من خیلی احسوووووزه، تو من رو واسووووه خودم نمیدلم برای خودم می-

 یک احمق برو پیش اونی که دلت رو برده! من احمقم که بهت حس پیدا کرد

  !داددلم گرفت از حرفاش؛ حرفاش بوی نفرت و تعفن می

  .خواستم بهت بگم اما خودت کار رو خراب کردیاما من دوست دارم! می-

 !شی تو بخاطر اون مست کردینیما تو من و نمی خوای خودم شنیدم که اون شب گفتی عاشق -

 !نه نه اشتباه میکنی مهسانم بین من و اون لعنتی هیچی نیست-
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 :نگاهم کرد و در حالی که اشکاش چشماش خیس کرده بود گفت

  !مراقب خودت باش-

  !وای خدای من

  ...نه مهسان ننداز پایین خودت رو-

 ! قبل این که حرفم تموم شه خودش رو پرت کرد، وای نه

 *یامان*

ای تو آیینه نگاهی به اندامم انداختم، خوب بود و آب معدنی رو سوور کشوویدم و پرتش کردم گوشووه

  !دیگه نیازی به باشگاه نداشت

لباسام رو تنم کردم و ساکم برداشتم و از باشگاه بیرون زدم؛ سوار ماشینم شدم و به سمت خونه 

 .رفتم. وقتی رسیدم ماشینم رو به داخل پارکینگ بردم

نه تو سووکوت فرو رفته بود و کسووی نبود؛ امشووب یک مهمونی بود تولد سوو،هر بود من و مانی رو خو

دعوت کرده بود، رفتم اتاقم و دوش گرفتم، لباسی که انتخاب کرده بودم پوشیدم و آرایش کمرنگی 

  !کردم صدای مانی رو شنیدم که مثل چیز صداش رو انداخته بود رو سرش

 :تماز اتاقم بیرون زدم و گف

  .بله؟ اومدم دیگه-

با هم سوار ماشین شدیم و راه افتادیم؛ بعد از یک ساعت رسیدیم. پیاده شدم و به همراه مانی به 

که صوووووووداش مزاحم  ما طوری نبود  داخل رفتم، صووووووودای موزیکشووووووون همه جا رو پر کرده بود؛ ا

  !هاشون بشههمسایه

شدیم! برای دویست حدود دویست نفر میمانتو و شالم رو به خدمتکاری که جلوی در بود دادم، 

  !دلیلنفر این همه سر و صدا و تدارک دیده بود؟ این همه ریخت و پاش بی

  !به من چه آخه؟ بزار انقدر پو  خرج کنه تا ورشکست بشه، واال

هایی که اونجا بودن نشووسووتیم، از سوو،هر خبری نبود! آقا تولد گرفته، خودش با مانی روی صووندلی

  .غیبش زده

سوویبی از روی میز برداشووتم و پوسووتش کندم، از گشوونگی رو به موت بودم! اولین تیکه از سوویبم رو 

که خوردم س،هر از در اومد داخل سالن که جیغ و دادای کر کنندٔه پسرا و دخترا کرم کرد؛ سیب تو 

دهنم پرید تو گلوم و شووووووروع کردم سوووووورفه کردن مانی هم که حواسووووووش به من نبود با پام محکم 

 :کوبوندم به ساق پاش، باحرص به طرفم برگشت و گفت
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  چته وحشی؟-

وقتی صووووورت بنفش شوووودم رو دید سووووری لیوان آبی رو بهم داد و منم یک نفس رفتم باال! خدا رو 

  .شدشکر رژم بیست و چهار ساعته بود و پاک نمی

پخش میشد  جی بلند شد! موزیک آروم و مالیمی کهبالخره صداها ق ع شد و صدای موزیک دی

لولیدن و ادا عاشووووووقا رو در فضوووووووا رو عاشووووووقونه کرده بود؛ یک عده هم که اون وسووووووط تو هم می

 !آوردنمی

ها شد، با دیدن بچهایشی کردم و سرم رو چرخوندم کم کم داشت به جمعیت مهمونی اضافه می

 :براشون دست تکون دادم، آرسام با دیدنم گفت

 !گیریبه به مانیا خانم دیگه تحویل نمی-

 :چپ چپ نگاش کرد و گفتم

 گیرم یا تو؟من تحویل نمی-

 : ارمیا وسط حرفمون اومد و گفت

 خواید بشینید؟من خسته شدم نمی-

شووناخت ارمیا و آرسووام رو، نیازی به شووناختن اونم میسووه تایی خندیدیم و نشووسووتیم مانی رو می

 .ما اضافه شدنمعرفی نبود؛ مش و  گپ زدن شدیم که شیوا و دریا هم به جمع 

دریا و ارمیا رفتن وسط برق ن شیوا و آرسام هم که لیلی و مجنون شده بودن؛ یاد نیما و مهسان 

  !افتادم

 یعنی االن با هم خوشبختن؟

 اومد، با لبخند نگاهم کرد و گفتس،یده خواهر س،هر رو از دور دیدم که داشت به این سمت می

: 

  !سالم خیلی خوش اومدید-

 :ش ایستادیم که گفتبه احترام

ط بشینید-   .ل فا

 :کرد گفتارمیا در حالی که داشت سر دریا رو نوازش می

  سالم خوب هستید شما؟-

  !ممنون به خوبی شما-

 : رو به من گفت
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  خوای معرفی کنی؟مانیا جون نمی-

 : به مانی اشاره کرد، قبل این که من بخوام حرفی بزنم مانی گفت

  !یامانی هستم برادر مان-

 :س،یده با لبخند گفت

  .خوشبختم منم س،یده هستم خواهر س،هر-

  .همچنین-

سوو،یده هم به میزمون اضووافه شوودو پیش ما نشووسووت، همه مشوو و  گپ زدن بودن منم خیره به 

  !جمعیت بودم ناگهانی چشمم به س،هر و یک دختره افتاد

اه چه بد سلیقه است این پسره.  ای روی صورتش بود؛ اهدختره لباس بازی پوشیده و آرایش زننده

دونم چرا ولی احسوواس خفگی بهم دسووت داد، بلند شوودم و رفتم تو حیاب کسووی حواسووش به نمی

  !من نبود

ای که خلوت بود زیر درخت روی سوووبزه ها نشوووسوووتم، نگران لباسوووام نبودم که کثی  رفتم و گوشوووه

  .بین هزاران هزار ستاره درخشیدبشه، خیره شدم به ماه که تک عروس آسمون شب بود و می

ناگهانی دلم هوای مهسووان رو کرد، گوشوویم رو روشوون کردم و شوومارش رو گرفتم؛ عجیب بود جواب 

  !دادنمی

ء نیما تو نگرانش شودم از صوبح دلشووره داشوتم دوباره شومارش رو گرفتم که این بار صودای خسوته

 :گوشم پیچید

 . الو-

 :متعجب گفتم

  سالم، مهسان کجاست؟-

 :من و من گفتبا 

  !کرد گرفت خوابیدچیزه، مهسان، مهسان سرش درد می-

  .حرفش قانعم نکرد، هنوز دلشوره داشتم

  م مئنی فقط همینه؟-

 :هو  زده گفت

  .آره آره م مئنم-

  !اوکی بهش سالم برسون بای-
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  .بای-

ع رش نشون اومد سرم رو برگردوندم س،هر بود، بوی با شنیدن صدای پایی که از پشت سرم می

 :میداد که کنارمه؛ صداش توی گوشم پیچید

  چرا اومدی بیرون؟-

  همین طوری، تو چرا اومدی بیرون؟-

 :کردم، مثله من به ماه خیره شد و گفتنگاهش رو روی خودم حس می

  سر و صدا زیاد بود. سردت نیست؟-

 :لرزیدم اما با لجبازی گفتمداشتم می

  !نه هوا خوبه-

هام احسووواس کردم با زد و حرفی نزد، چند ثانیه بود سووونگینی چیزی رو روی شوووونهلبخند کمرنگی 

  !هام انداخت بودتعجب نگاهش کردم، کتش رو روی شونه

 :چشمکی بهم زد و گفت

  !خوای دروغ بگی او  ببین تو نقشش فرو رفتی یا نهوقتی می-

 :یک ابروم رو با تمسخر باال دادم و گفتم

  منظورت چیه؟-

 :اش رو باال انداخت و گفتابروه

  .شه فهمیدبستی، این رو از نوک قرمز شدٔه بینیت میداشتی از سرما یخ می-

 :با لجاجت گفتم

  .نخیرم اصال هم سردم نیست-

 : با خونسردی گفت

  .باشه تو راست میگی-

کرد به  اخمام رو درهم کردم، دیگه هیچ کدوممون حرفی نزدیم؛ بلند شوووودم تا برم داخل که پام گیر

  !شلنگ آبی که اونجا بود نزدیک بود بخورم زمین که س،هر گرفتم و مانع از افتادنم شد

 :خواستم ازش جدا بشم که مچم گرفت و گفت

  .خوام یک اعتراف کنمامشب می-

 ! گرمم شده بود، تمام وجودم گرم شده بود؛ معذب بودم

 : وقتی دید ساکتم خودش ادامه داد
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خوام اعتراف کنم که با نداشوووتم اما تو من رو به این باور رسووووندی مانیا، میمن به عشوووق اعتقاد -

  !تمام وجود دوست دارم

با شوک به س،هر نگاه کردم، یعنی چی؟ یعنی... یعنی این پسر چشم آبی عاشق منه! با ناباوری و 

دونسووووووتم چه حسووووووی بهش دارم! خجالت خیره شووووووده بودم بهش؛ خودم رو ازش جدا کردم، نمی

  .یلی ناگهانی بود، شوکم کردخ

خواسووووت هایی تند به طرفم داخل رفتم، دلم میبدون هیچ حرفی بی توجه به صوووودا زدناش با قدم

  !هر چه زودتر از این محل دور بشم

 :به سمت میزمون رفتم و گفتم

 . خوای بمونخوام برم خونه، اگه تو میمانی من حالم خوش نیست، من می-

 :باال پریده گفتس،یده با ابروهایی 

  !عه کجا؟ تازه ن فه مهمونیه-

 :با لبخند گفتم

  !من یک خورده سر درد دارم ترجیح میدم برم خونه-

 :مانی خواست چیزی بگه که س،یده مانعش شد و گفت

  .من فکر کنم بدونم واسه چی، بیا با من-

 .هکنما خب برادرشدونست که س،هر بهم اعتراف کرده؟ چه سواال مییعنی می

 *س،هر*

خواسوووووتم برای خودش، رفتم تو سوووووالن؛ رفتارش دلشووووووره عجیبی به دلم انداخت! من مانیا رو می

برای لبخندش، برای وجودش، برای همه چیزش از عشقش به نیما هم خبر داشتم اما من مانیا رو 

  !همین طوری که هست دوست دارم

  .ای اون بت،ه، برای اون بزنهخواد فقط برای یک نفر، که بر خواد د  میعشق دلیل نمی

ای از سوووالن هیچ دختری من رو انقدر مجذوب خودش نکرده بود، دیدمش که با سووو،یده به گوشوووه

  !هام شد، رفتم و نشستم روی صندلی حواسم بهشون جمع شدرفتن؛ لبخند کمرنگی مهمون لب

بودم بووه چووا   اش انووداخووت، تووا بووه حووا  دقووت نکردهلبخنوودی کووه زد چووا  کمرنگی رو روی گونووه

  !اشگونه
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دونم سووو،یده بهش چی گفت که برگشوووت و دقیق شووودم رو چشووومای طوسوووی و خوش رنگش؛ نمی

نگاهش روی من قفل شووود بعد از چند ثانیه سووورش رو به زیر انداخت، درسوووته تو دانشوووگاه خیلی 

  !اسیتم کرد، ولی دوستش دارم

** 

نگ دیوونه بازی از ماکان بند پخش روی تخت دراز کشوووووویدم و پخش اتاقم رو روشوووووون کردم که اه

  .شد

 یه روزی یه جایی

  بین این همه تنهایی

 یکی من رو عاشق خودش کرد

  !تو اوج تنها بودنم مانیا اومد و این خودش خیلی خوب بود

 نفهمیدم چی شد

 د  من هوایی شد

 از همه خوشیا پرش کرد

 پرش کرد

کی اومد؟ چ وری شووود؟ چی شووود دلت فهمی راسوووت میگن که عشوووق جوری میاد تو دلت که نمی

  انقدر هوادارش شد؟

 دیوونه بازی نکن

  خودت رو راضی نکن

  که عاشقم نباشی

  که عاشقم نباشی

  دیوونه بهونه هی نگیر

 دلم و دست کم نگیر

هام! اگه بشوه که یعنی مانیا دوسوتم داره؟ عاشوقمه؟ یعنی میشوه که بشوه عروس خونم، مادر بچه

  .و دستم گرفتم و بعد از انجام کارم لبخندی زدم و کنار گذاشتمشعالی میشه؛ گوشیم ر 

  .پخش رو خاموش کردم و چشمام رو بستم و آروم، آروم با فکر به مانیا به خواب رفتم

*** 

  *مانیا*
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هایی که سووووو،یده زد من رو بدجور به فکر روی تختم خوابیدم و پتوم رو تا گلوم باال کشووووویدم، حرف

  (!کنهس،هر اگه عاشق کسی بشه م مئنن خوشبختش میعزیزم -فرو برد! )

  .وقتی بهم این حرف رو زد ناخودآگاه لبخند زدم

 (!زنه حتی اگه عاشقش نیستی یکم بهش فکر کننگاه کن بهش ،تو چشماش عشق داد می-)

انقدر کنجکاو بودم که با این حرفش برگشووووووتم و جایی که نشووووووونم داد رو نگاه کردم، چیزی کم 

  !آ  برای هر دختری بود؛ یک پسر چشم آبی که کم دختری دورش نیستیک مرد ایدهنداشت 

دونم چرا جذب من تونم بگم دخترایی هسووووتن که از من سوووورترن و خواهانشوووون نمیبه جرعت می

  !شده؟ من زشت نیستما؛ اما آخه چرا من! اینه که برام جای سوا  داره

  !یامک از طرف س،هراش کردم یک پگوشیم لرزید، نگاهی به صفحه

پیامش رو باز کردم، با دیدن متنش قلبم ریتمش بهم ریخت تمام وجودم گرم شوووووود که دلیلش رو 

  !فهمیدمهم نمی

 :متنش این بود

  ".من هیچ وقت به معجزات اعتقاد نداشتم تا وقتی که فهمیدم تو یکی از اونا بودی"

 .گوشی رو گذاشتم روی عسلی و سعی کردم به خوابم

 *سانمه*

آروم، آروم سعی کردم چشمام رو که سنگین شده بود باز کنم، همه جا تار بود کم کم دیدم واضح 

شد؛ خواستم دستم رو بلند کنم که سنگینی چیزی رو روش حس کردم! نیما بود که کنارم خوابش 

  .برده بود

ما! اعتراف من! اینجا کجاسوت؟ من چرا اینجام؟ ناگهان همه چی یادم اومد، خودکشویم، اعتراف نی

من چقدر احمقم مگه آرزوم نبود نیما بیاد اعتراف کنه دوسووووووتم داره پس چرا خودم رو پرت کردم 

  !خواستم کسی تو اتاق نبود به جز نیما که اونم خواب بودسوخت آب میپایین؟ گلوم می

م خوابیده دست آزادم رو به سمت موهاش بردم و نازش کردم اما حواسم بود بیدار نشه، چقدر آرو

  .بود

با صدای زنگ موبایلش تکونی خورد و چشمای قشنگش رو باز کرد! با دیدن چشمای بازم خندید 

 :و شوک زده گفت

  !مه... مهسان-

  !از حالتش خندم گرفت آروم و ریز خندیدم
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  خوای جواب بدی؟گوشیت خودش رو کشت نمی-

 :با این حرفم از اون حالت بیرون اومد و گفت

  !ن جواب میدمچرا اال-

بلند شوووووود و رفت بیرون؛ بعد چند دقیقه یک دکتر به همراه یک پرسووووووتار جوون اومدن پیشووووووم و 

مش و  سوا  کردن و بررسی کردن شدن، بعد از اینکه تموم شد رفتن بیرون یک پام شکسته بود 

  !سرم هم باند پیچی بود

ه به هوش اومدم هیچ کدوم حرفی گفت سووه ماه تو کمام و تاز قرار شوود منتقلم کنن بخش؛ نیما می

  !از اون روز و اعترافمون نزدیم

مانیا و بقیه نفهمیده بودن و من ممنون این پسوووووور بودم که با همه اسیتایی که تو کشووووووور غریب 

  !کشیده بود، باز هم کسی رو خبر نکرده بود

ر روی پاهاش خواست تا سکرد، چقدر خوبه که هست! دلم مامانم رو میچقدر خوبه که درکم می

  !بزارم و گریه کنم، االن دلم پر بود از این دنیا؛ دنیایی که جز درد و عذاب کشیدن هیچی نیست

خندیدن ریش در آورده نیما برگشت تو اتاق دستش پر بود از خوراکی، چشمای طوسی رنگش می

  !بود

پیشوووم مسوووت  موهاش بهم ریخته بود؛ یعنی همش به خاطر منه؟ یعنی باورش کنم پسوووری رو که

خیا  بشم خواد حاال چ ور بیکرد و از یک دختر دیگه حرف زد، خودم شنیدم که گفت اون رو می

  !و بگم ولش کن مهم نیست

 : مهمه برای من مهمه! با صدای خش دار و گرفتش به سمتش برگشتم

  دونم االن جاش نیست؛ ولی چرا اون کار رو کردی؟مهسان، می-

خودکشیمه؛ سرمو پایین انداختم و موهام رو زدم پشت گوشم جوابی دونستم منظورش خوب می

دونسوووووتم چی بگم؟ چ ور بگم به خاطر خودش بود! گرمی دسوووووتش رو زیر نداشوووووتم که بدم، نمی

 :ام حس کردم، سرم رو باال آورد خندید و گفتچونه

ط؛ چی می-   خوری؟ولش کن اصال

 !باریدکه غم میمهربون شده بود، اما چشماش، وای از دست چشماش 

 *نیما*

 *دو ماه بعد*

  !هاوای نیما بدو دیرمون میشه-
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 !کردنگاهی به چشمای خوشگلش کردم که با حرص من رو نگاه می

 :با خنده گفتم

  .باشه عسلم، اومدم-

 :با همون حرصش دستم رو کشید و گفت

 ! وای خدا یکمی عجله کن نیم ساعت دیگه پروازمونه-

  .باشه بابا-

هامون نشووسووتیم، بالفاصووله سوورش روی شووونم قرار گرفت؛ از ته هواپیما شوودیم و روی صووندلیوارد 

دلم خداروشووووکر کردم. طی این دو ماه خیلی چیزا عوض شووووده بود! دیگه هر دو فهمیده بودیم که 

  .اگر دیر بجنیم، ممکنه خیلی دیر بشه و یک عمر حسرت ن یبمون بشه

که عاشوووق شووودیم! این دو ماه انقدر دیوونه بازی کرده بودیم که  گردیم ایران، جاییحاال داریم برمی

  !اشاندازه نداشت؛ پر از خوشی و خنده بود ثانیه به ثانیه

بالخره رسوویدیم، بیدارش کردم و با هم پیاده شوودیم به کسووی خبر نداده بودیم سوووار یک تاکسووی 

  .شدیم

  ونجا؟ها هم بگیم بیان انیما، بریم او  یک کافی شاپ به بچه-

  !باشه عزیزم-

ها زنگ زدم و بهشووون خبر دادم، بعد نیم سوواعت تو آدرس یک کافی شوواپ رو دادم و تو راه به بچه

  !ها همه اومده بودن به جز مانیاکافی شاپ بودیم بچه

سوووو،هر خیلی سوووواکت بود، چشووووماش، نگاهش، رفتارش کال همه چیزش نرما  نبود، اون آدم یک 

  .اش گود افتاده بودسا  پیش نبود! پای چشم

با صوووودای مهسووووان از فکر و خیا  اومدم بیرون و به سوووومتی که اشوووواره کرد نگاه کرد، مانیا بود اما 

  !دست تو دست یک پسره چشم و ابرو مشکی

 :اومد نزدیک و گفت

  .سالم خیلی خوش اومدید-

 :مهسان با خنده گفت

  کنی عشقم؟معرفی نمی-

  !ن موقع نگاه س،هر به مانیا خیره موندبا چشم به پسره اشاره کرد، همو

 :مانیا نگاهی به پسر و بعد س،هر انداخت و بعد گفت
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  !نامزدم، پارسا-

  !تبریک میگم مانیا خانم-

  .وای تبریک میگم خواهری-

با صدای برخورد صندلی س،هر با زمین همه نگاهش کردن که بلند شد و با چشمای اشکی رفت 

 شد یک دفعه؟ همه ساکت بودن! یعنی چی شده؟بیرون، وا این روانی چش 

  .مانیا هم انگار ب ض کرده بود

** 

  (پلی بک به پنج ماه پیش)زمانی که س،هر اعتراف کرد

 *مانیا*

ها؛ اوف حاال دلمم یک سوووواعت تاخیر، خوبه خودش گفت راس سوووواعت تعیین شووووده اینجا باشووووم

  !نمیاد چیزی بهش بگم

تر از همیشووه بود چند لحظه محو دریای ، چشوومای آبیش روشوونبالخره اومد و رو به روم نشووسووت

  .آبی چشماش شدم، اما خودم رو زود جمع کردم

  .ببخشید دیر کردم خانمی-

  !بازم خودش رو لوس کرد

  خیلی خب اشکا  نداره؛ خب بگو؟-

  .بردخندید از اون خنده دلبرا، که دلم رو می

  تو باید بگی، فکرات رو کردی؟-

  ...تونید واسهب چجوری بگم، اوم چیزه! میاهوم، خ-

 :چشمام رو بستم و تند و سریع گفتم

  .امر خیر تشری  بیارید-

 :ای زد که با خجالت سرم رو به زیر انداختم، با خنده گفتقهقه

  .پس پنج شنبه شب منتظر ما باشید-

 :سری تکون دادم و باشه زیر لبی گفتم، از کافی شاپ بیرون زدیم گفت

 !رسونمتدونم ماشین نیاوردی بیا میمی-

هیچ حرفی دنبالش راه افتادم، کور از خدا چه خواهد دو چشوووووم بینا واال! حوصوووووله تاکسوووووی رو بی

  .نداشتم
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***** 

با اسووووووترس خودم رو توی آیینه برانداز کردم، شوووووووالم رو مرتب کردم و رفتم پایین مانی با دیدنم 

 :ب*و*س*ه*ای روی پیشونیم کاشت و گفت

  .باورم نمیشه، زلزله چه زود بزرگ شدی-

ب ض بدی به گلوم چنگ انداخت، امشوووب شوووب خواسوووتگاریمه قراره جواب مثبتم رو امشوووب به 

  !س،هر بدم، دلشوره عجیبی داشتم

دونم واسووووووه چی؟ من که حالم خوب بود! با صوووووودای زنگ در من رفتم تو آشوووووو،زخونه و چای نمی

 !لرزیدنریختم دستام می

شنیدم، سرکی کشیدم که دیدمش نفس گیرتر از همیشه شده هاشون رو میپرسی صدای احوا 

ط این مرد ما  منه؟ یا این فقط یک رویاست   !بود، واقعا

نفس عمیقی کشیدم و نشستم روی صندلی توی آش،زخونه بعد از نیم ساعت مامان صدام زد تا 

  !گرفتم، سعی کردم دستام نلرزه ها رو دستها رو ببرم بلند شدم و با دستایی لرزون چایچایی

ها رو گرفتم و در آخر رسیدم به س،هری که لبخند به لب آروم و متین راه افتادم دونه به دونه چایی

  .خیره بود به من؛ سرم رو از شرم پایین انداختم و کنار مامانم نشستم

  !های اصلی، یعنی من و س،هرهای متفرقه همه رفتن سر بحثبعد از کمی حرف

  .با صدای بابا از فکر اومدم بیرون

  !دخترم با آقا س،هر برید تو اتاق و حرفاتون رو بزنید-

  .چشم-

 :با دست به س،هر اشاره زدم و گفتم

  .بفرمایید-

با هم رفتیم تو اتاق من سووریع نشووسووتم رو تخت اونم نشووسووت روی صووندلی میز آرایشووم، بعد از 

 : کمی سکوت گفت

  حرفی داری بزن؟-

  !چ شرطی ندارم، اما دلم میخواد یک قو  بهم بدیهی-

  !تو جون بخواه-

  .سر  شدم با این حرفش
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می... میشووووووه هر چی شوووووود، به حرفم گوش بدی، به حرف دیگران اهمیت ندی، قو  بده هر چی -

  شد پشتم وایستی؛ قو  میدی؟

 : با اطمینان گفت

  قو  میدم مردونه، تو چی قو  میدی؟-

  .آره قو  میدم-

 :با لبخند بلند شد و گفت

  اگه حرفی نیست بریم؟-

  !نه بریم-

  !با هم رفتیم پایین، همه با شنیدن جواب مثبتم خوشحا  شدن همه چیز به سرعت پیش رفت

  .قرار شد من و س،هر فردا واسه آزمایش دادن بریم آزمایشگاه

*** 

احافظی کردم و از خونه بیرون آماده شوووووووده بودم و منتظر سوووووو،هر بودم، بالخره اومد از مامان خد

  .رفتم، س،هر و دیدم چه تیپ دختر کشی هم زده کثافط

 :سوار شدم و گفتم

 سالم-

جوابم رو داد و راه افتاد. بعد از چند دقیقه رسوویدیم با هم پیاده شوودیم دسووتش رو حس کردم که 

  !دستم رو گرفت؛ گرمای دستش کل وجودم رو گرفت

  !قشنگی جوابم رو داد بهش لبخندی زدم که با لبخند

آزمایش دادیم قرار شوووود سووووریع جوابمون رو بدن، ما هم تا بعد از دهر کلی گشووووت زدیم و بعدش 

  .ها رو بگیریمرفتیم تا جواب آزمایش

 :دکتر وقتی من رو دید گفت

  عزیزم میشه چند لحظه باهات تنها صحبت کنم؟-

 :، من هم گفتمبه س،هر نگاه کردم که سرش رو به معنی آره تکون داد

  !بله، بفرمایید-

 :با هم به سمت اتاقش رفتیم بالفاصله که نشستیم گفت

ببین دخترم بزار رک و پوسووووت کنده بهت بگم، شوووواید باورش برات سووووخت باشووووه اما شووووما دوتا -

  !خوره و ما متوجه یک مشکلی از سمت تو شدیمخونتون بهم نمی
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م و تجزیه و تحلیل حرفاش برام سووووووخت بود، ادامه با بهت و ناباوری به حرفای دکتر گوش میداد

 :داد

هات اختال  ایجاد شوووووووده، بدون عمل تخمک گذاری لقاح تونی باردار بشووووووی، تو تخمکتو نمی-

 !تونه باردار بشهانجام نمیشه و زن نمی

کردن رو پس زدم، خدایا این چه م یبتی بود که من رو هایی که روی گونم سرسره بازی میاشک

ساری به کسووووی که دوسووووتش دارم برسووووم؟ سوووو،هر ر کردی؟ کم نبود اون همه عذاب، چرا نمیگرفتا

  .تونهحقشه پدر بشه، طعم پدر بودن رو بچشه؛ اما با من که نمی

پس من چی؟ حقم نیسوووووت مادر بشوووووم طعم مادر بودن رو بچشوووووم، خدایا من چرا انقدر بدبختم 

  !آخه

  یعنی هیچ راهی نیست؟-

  !ست متاسفانهنه، هیچ راهی نی-

  .ممنون-

خواسووت تو سوقش بزنم با دیدن از اتاق دکتر بیرون اومدم سوو،هر شوواد بود، خوشووحا  بود دلم نمی

  .چشمای خندونش تموم غمای عالم ریخت تو دلم ب ض کردم! آ  الهی فداش بشم

 :با دیدنم اخماش رو درهم کرد و گفت

  چرا گریه کردی؟-

تونسووووووتم. من نسووووووتم بهش بگم چه بالیی سوووووورم اومده نمیتونگاهش کردم واشووووووک ریختم نمی

  .خوامش ولی نه به قیمت بدبخت شدنشخوامش با تمام وجودم، آره میمی

خیلی ناگهانی کشیدم که افتادم تو ب لش سرم رو روی سینه مردونش گذاشتم و زار زدم هق زدم، 

  !خدایا خودت کمکم کن

 .کردکمی که آروم شدم دوباره سوالش رو تکرار 

  .خورهگفت، گروه خونیمون بهم نمی-

  !شم، نتونستمدوباره اشکام سرازیر شد نتونستم بگم، نتونستم بگم من بچه دار نمی

تونیم حلش کنیم عشووق کنی؟ این رو که به راحتی میبخاطر این چشوومای قشوونگت رو حروم می-

  دلم، دیگه نبینم سر چیزای الکی گریه کنیا! افتاد؟

دیگم هست س،هر، من... من نمیتونم بچه دار بشم، این مشکل قابل حل نیست،  اما یک چیز-

س،هر من نمیتونم مادر بشم، نمیتونم موهای دختر خودم رو عروسکی ببندم لباس صورتی بهش 
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تونم نه ماه تونم شووب تا صووبح وقتی مریض شوود به پاش بشووینم تا خوب بشووه، نمیب،وشووونم، نمی

تونم برای پسووورم لباس بتمن و بن تن بخرم، س کنم مادر بودن رو، نمیتونم لمانتظار بکشوووم، نمی

تونم، تونم دسووووووتووای کوچولوش رو بگیرم و بو بکشووووووم. نمیتونم براش موواشووووووین بخرم، نمینمی

  !تونمنمی

اومد و اون زدم و مشتایی بود که روی سینه مردونه و ستبر س،هر فرود میکلمات آخرم رو داد می

  .ذاشت خودم رو خالی کنم! چقدر من ممنون این مرد بودمفقط آروم بود، گ

 :ادامه دادم

  ...تونی س،هر برو برو با یکتونی پدر بشی، اگه با من ازدواج کنی نمیتو نمی-

با دردی که توی گونم پیچید حرفم ن فه موند! سیلی خوردم، از س،هر؛ س،هری که سر  شده بود 

  .از ع بانیت

 :با ع بانیت گفت

خوام، این هموه واسوووووووت مزخرفوات چیوه میگی؟ بچوه بوه درک، گور بوابوای بچوه من تو رو می این-

  .ای بزارم بری! فکر رفتن رو از سرت بیرون کننجنگیدم که راحت سر یک همچین مسئله

  .کشون کشون من رو به سمت ماشینش برد و پرتم کرد تو ماشین

خوام با این چرندیات وسووووووت داره، نمیدونم که بچه دساشووووووتم زندگیش حروم من بشووووووه، مینمی

  !گوشم رو پر کنه

** 

  .مامان-

  جانم دخترم؟-

 :نگاهش کردم و گفتم

 !زنگ بزن بگو نظرم عوض شده، جوابم منفیه-

 :مامان با بهت گفت

  چرا مانیا جان؟-

 :با ب ض گفتم

ط زنگ بزن؛ خواهش می-   !کنممامان ل فا

  !ن کردم و زار زدمبدو بدو رفتم تو اتاقم و ضب ش رو روش

 ع ر کدوم هوا شدی
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 کشمتو رو نفس نمی

 دونیهر جا که باشی می

 کشممن از تو دست نمی

 طاقتم تا این که بازبی

 تو چشم تو نگاه کنم

  تا انتهای زندگیم

 عشق تو رو صدا کنم

  !دنیام داره یخ میزنه

ط هم دنیام داره یخ میزنه! با هر کلمه این آهنگ دلم بیشت گیره، هر چی سنگه ر از این دنیا میواقعا

  !واسه پای لنگه

 حاال که نیستی پا به پام

 برگرد و دنیای من رو

 بازم جهنم کن برام، جهنم کن برام

  هق هق گریم کل اتاقم رو در بر گرفته بود، چ ور شد که به اینجا رسیدیم؟

 من آرزومه گم بشم

 تو شهر رویاهای تو

 خوابیموقتی پر از بی

 کنن دستای تو خوابم

 آتیش عشق من بهت

 حتی اگه سیلم بیاد

 محاله خاکستر بشه

 محاله که بره به باد

  !کنم، اون باید خوشبخت بشهآره عشق س،هر رو توی قلبم دفن می

  !دنیام داره یخ میزنه

 حاال که نیستی پا به پام

 برگرد و دنیای من رو

 بازم جهنم کن برام، جهنم کن برام
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  (نیام بی تورهام هادیان_د)

 .کردم، انقدر فکر کردم که دم دمای صبح خوابم بردتا صبح فقط فکر می

 *س،هر*

گفت مادر مانیا زنگ زده گفته دختر به ما های مامان اع ووووووابم بهم ریخت، میبا شوووووونیدن حرف

  .نمیدن! جوابشون منفیه، یعنی جواب مانیا منفیه

ط پیش خودش چی فکرمی کرده دختره کله شووق، هی من بهش هیچی  دونسووتم کار خودشووه؛ واقعا

نمیگم هی بدتر میشوووووه؛ انگار برای بچه گرفته بودمش، البته که دوسوووووت دارم یک دختر یا پسووووور 

  !داشته باشم که بهم بگه بابا؛ اما نه به قیمت از دست دادن عزیزترین فرد زندگیم

رفت. براش پیام اه میشوووووومارش رو گرفتم جواب نداد دوباره گرفتم جواب نداد، داشووووووت رو مخم ر 

 : فرستادم

  !مانیا زود جواب بده رو مخ من راه نرو-

اما این دفعه که زنگ زدم گوشیش خاموش بود، کالفه دستی به موهام کشیدم بلند شدم و هرچی 

 :دم دستم بود پوشیدم و رفتم پایین مامان با دیدنم گفت

  کجا پسرم؟-

  .گردمدارم میرم بیرون! بر می-

بیرون زدم و سوار ماشینم شدم و به سمت خونشون روندم، دستم رو روی زنگ گذاشتم و از خونه 

 :فشار دادم صدای مانی پیچید

  بله؟-

 :با بی حوصلگی گفتم

  س،هرم، میشه به مانیا بگی بیاد؟-

 :با لحن جدی گفت

  ...خوادنه، نمی-

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

  !خورمشکار واجب باهاش دارم، نمی-

 :ی کشید و گفتپوف

  .االن بهش میگم بیاد-
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زدن بعد از چند دقیقه طوالنی در باز شوووووود و مانیا با قیافه بی روح و لباسووووووایی که تو تنش زار می

  !نمایان شد

 :بدون این که بزاره دهن باز کنم سریع و تند گفت

ونی که تونی کنی! اگه اومدی دلیلش رو بدمن جوابم بهت منفیه عوضووم نمیشووه، عوضووشووم نمی-

تونم یک عمر با عذاب وجدان کنارت باشوووووم، االن بزار بهت بگم، تو حق داری پدر بشوووووی منم نمی

خوامت از این حرفا که گوشم پر شده ازشون! من متنفرم خوای بگی که نه من بخاطر بچه نمیمی

از این جور دروغووایی کووه بوواعووث میشووووووووه بعضووووووی حقووا و حرفووا پنهووان بمونن؛ پس ازت خواهش 

  !،برو نمون، بروکنممی

 :نفس عمیقی کشید با حرص گفتم

  !نمیرم میمونم به پات-

 :نگاهم کرد و با التماس گفت

قسوومت میدم به امام حسووین، قسوومت میدم به اعتقاداتت، قسوومت میدم به جون عزیزترین فرد -

  !تو زندگیت برو

ه بره، رفت که دیگه بدون این که بزاره حرفی بزنم یا اعتراضووووووی بکنم در رو بسووووووت و رفت، رفت ک

  !ای خوشبخت بشه، تنهام گذاشتبرنگرده، رفت که با کس دیگه

کرد شد؛ ب ضی که گلوم رو گرفت اسیتم میگفت برو گفت نمون به پام! حرفاش تو سهنم تکرار می

 :پدرم همیشه میگه

  !کنهزنه، سخت میشه کوه میشه اما گریه نمیکنه قدم میمرد گریه نمی-

 :شدم، حالم داغون بود خیلی داغون! صدای اهنگ رو زیاد کردم سوار ماشینم

  دنیایا من بعد از تو داغونه

  بس کن برای رفتنت زوده

  باید بفهمی مرد این خونه

 تا پای جونش عاشقت بوده

  .ء اشکم اومد و نشست روی گونم، با پرخاش پسش زدماولین دونه

  من بی قرارم اما تو خونسردی

  عاشقم بودی انگا نه انگار

 گریم گرفت از بس صدات کردم
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  کردم تا تو برگردیمن گریه می

  اشونق ره دوم اومد پایین تا زیر چونم دیگه پاکش نکردم و همین کافی بود برای اومدن بقیه

 برگرد آخه این جاده بن بسته

 این جاده با تنهایی هم دسته

 عشق و تو قلبت مومیایی کن

  تهتا ب ض این دیوونه نشکس

  دیدن زدم کنار خیابون سرم رو گذاشتم رو فرمونچشام دیگه تار می

 اشکای ما همسن بارونه

 این گریه سهمه دوتامونه

 با من بمون شیرین ترین لیال

 فرهاد تو بدجوری مجنونه

 "آروم و زیر لب این جمله رو تکرار کردم"با من بمون شیرین ترین لیال فرهاد تو بدجوری مجنونه

  تونمتو نمی بی ترکم نکن

 من زندگیم رو به تو مدیونم

 من بی تو احساس بدی دارم

 من بی تو، من بی تو، من بی تو حرفشم نزن جونم

کردم؟ چ وری آخه؟ بدون دیدنش؟ بدون کل کل کردن باهاش؟ من بدون مانیا چ ور سوووووور می

  !لعنتی

  ...من بی تو

 من بی قرارم اما تو خونسردی

 م کردیانگار نه انگار عاشق

  گریم گرفت از بس صدات کردم

  !من گریه کردم تا تو برگردی

خوندم، خدایا بیا من قی باشووویم! اون حق من بود! اون عشوووق من بود، نبود؟ زیر لب آهنگ رو می

  !تو که شاهد بودی چقدر دوسش داشتم تو که دیدی چقدر سوق داشتم واسه به دست آوردنش

 برگرد آخه این جاده بن بسته

 جاده با تنهایی هم دسته این
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 عشق و تو قلبت مومیایی کن

  تا ب ض این دیوونه نشکسته

  !خواستی ما بهم برسیمچرا ازم گرفتیش، تو که نمی

 دنیای من بعد از تو نابوده

  !بس کن برای رفتنت زوده

  (دنیای من_پویا بیاتی آهنگ و دان کنید و همزمان با خوندن این قسمت گوش کنید)

ط زود بود، آ  خدا من چ ور دیگه چشوووووومای شووووووی ون طوسوووووویش رو نبینم؟ برای رفت ن مانیا واقعا

اسووووت! چ وری طاقت بیارم چ وری ببینم پیش یکی دیگه اسووووت؟ دسووووتش تو دسووووت یک غریبه

 !آخه؟

 *مانیا*

امشووب قرار بود برای دومین بار یک نفر دیگه که سوو،هر نبود، چشووماشووم آبی نبود، اندازه اون هم 

ودها اما مثله س،هر نبود بیاد خواستگاریم! اشکایی که جمع شده بودن تا بریزن پایین مرد نبود، ب

  .خواستم کسی چیزی بفهمهرو پس زدم، نمی

ها رو به دسوووووت گرفتم اسوووووترس نداشوووووتم، سوقم با صووووودای مامان از ه،روت بیرون اومدم و چایی

ه بودن، اشتیاقی نداشتم اما لرزیدن، چشمام هم کم رنگ تر از همیشنداشتم، دستامم دیگه نمی

  !جوابم مثبت بود

ط خیلی هم آقاچایی دونست بچه دار نمیشم بود، می ها رو تعارف کردم. پارسا پسر بدی نبود اتفاقا

ط اینم مهم نبود که اون پدر نمیشووووه، مهم نبود مادر نمیشووووم دیگه مهم نبود اگه سوووو،هر  برام اصووووال

  .نیست و به جاش یکی دیگست

تونه پدر بشوووه مثله این که خودشوووم گفت خودشوووم نمیبرام مهم نیسوووت! پارسوووا میدیگه هیچی 

  .کردمشکل داره؛ خدا خوب در و تخته رو با هم جور می

خیلی سووریع اون شووب کذایی هم گذشووت و کارای مراسووم عقدمون هم جور شوود! جالب بود، هیچ 

  .مشکلی پیش نیاومد

دم، جعبه لباس عقدم و بقیه وسوووایل رو برداشوووتم و با کرختی از روی تختم پایین اومدم آماده شووو

  .رفتم پایین؛ پریا خواهر پارسا پایین منتظرم بود

 :با دیدنم بلند شد با لبخند گفت

  !سالم عروس خانم، زود باش مادماز  دیرمون نشه-
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  .پوزخند زدم نه که برای من مهم بود دیر یا زودش

  !سالم، باشه بریم پس-

جب کرد اما چیزی نگفت، با هم سووووار ماشوووین پارسوووا شووودیم سوووالم زیر لبی از لحن خونسوووردم تع

  !گفتم که جوابم رو با شادی داد

آرایشوووگر به من ز  زد دوسوووت نداشوووتم آرایش سووونگین برام انجام بده بخاطر همین گفتم سوووبک 

  !دونم با خودم لج کردم یا با این زندگی نکبت بارمباشه، موهامم گفتم ساده باشه نمی

رق ووووویدن و ام مرده بود؛ آرزوهام به دسوووووت باد میخواسوووووت عروس بشوووووم، روحیهگه دلم نمیدی

  !رفتنمی

لنگه اما لباس عقدم پرنسووسووی بود سوولیق  خودش بود، من باهاش نرفتم فهمید یک جای کار می

  !هیچی نگفت

باس زرق اومد لزد، خوشم نمیای رنگ عقدم کیپ تنم بود دامن پرنسسیش برق میلباس فیروزه

  !و برق داشته باشه؛ اما االن خوشم اومد

  .شنلش رو هم پوشیدم و رفتم بیرون

گشوتم که ببینم اومده؟ نیاومده؟ کردم به خوشوحالی، تو سوالن دنبا  یک نفر میهمش تظاهر می

دیدمش که تیپ اس،رت مشکی زده بود، چرا مشکی پوشیدی عشقم! ببین دارم ما  یکی دیگه 

ی بار آخر تو دریای آبی چشوووومات غرق شووووم، نگاهم کن لعنتی! انقدر سوووور به زیر میشووووم، بزار برا

  !نباش عشق م رور من، سرت رو باال بگیر نبینم غم نشسته باشه تو چشمات

لرزید ب ضم داشت ات رو! نبینم گوشه نشین بشیا! چونم مینبینم چشمای سر  شده از گریه

بهم چشوووومامون، لبخند تلخی که زد آتیش کشووووید به  کرد، نگاهش رو باال آورد گره خوردخفم می

  .جونم

کاش امشب تو کنارم بودی؛ آهی کشیدم و سرم رو پایین انداختم خ به خونده شد و من به عقد 

  !کردن؛ در اومدمپارسا مقدم که حاال همسرش خ ابم می

ده؛ دلم شوووووودن، اومده بود کادوش رو بجلو اومد دیدم چشووووووماش رو که از اشووووووک پر و خالی می

  !لرزهخواست همه چی رو بهم بزنم اما نبینم ب ض کرده نبینم صدای مردونش میمی

ای کادوش رو داد یک دستبند دری  و دخترونه که اسمم روش نوشته شده بود، با صدای گرفته

 :گفت

 خوشبخت بشی-
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 :کمی مکث کرد و بعد ادامه داد

  !آبجی-

نزار همین جا همه چیز رو بهم بزنم، برو عشوق ابدی من  ب ض کرده بودم، برو تو رو خدا برو سو،هر

  !انقدر آتیشم نزن

اش بود و داشت سر به اولین ق ره سر خورد و نشست رو کادوش پارسا حواسش پرت خواهرزاده

 :ریختن آروم لب زدمساشت، سرم رو باال گرفتم اشکام آروم و دونه به دونه میسرش می

  !یوونه من؟کی تبدیل به خواهرت شدم، د-

 :تلخ خندید و گفت

  .از همون موقع که به عقد موقت یکی دیگه در اومدی-

 :مثل خودش تلخ خندیدم خیلی تلخ اشکام رو پاک کرد و گفت

نبینم گریه کنیا این ت ووومیم خودت بود، تو االن پای بند یکی دیگه هسوووتی؛ حواسوووت به عهد و -

  !پیمانی که چند دقیقه پیش بستی باشه

گفت االن شدی واسه یکی دیگه، زن یکی دیگه! سرم نی بهش فکر نکنم، یعنی داشت میاین یع

 : رو پایین انداختم صداش رو شنیدم که به پارسا گفت

  !انشاو خوشبخت بشی داداش-

 رفت، برای همیشه رفت! رفت که اونم بشه واسه یکی دیگه ؟

ز دخترا و پسوورای شوواد که داشووتن تخلیه بالخره رفتیم باغ اونجا شوولوغ بود، پیسووت رقف پر بود ا

  !کردنانرژی می

رق وویدن، فداش بشووم ء پارسووا بود با هم رفتن وسووط مییکی سوو،هر رو بلند کرد، نرگس دختر عمه

کرد؛ از این حرکتش رق ووووووید حتی نیم نگاهی هم به نرگس نمیچقدر مردونه و سوووووور به زیر می

  !ره ب ضم گرفتخوشحا  شدم اما دیگه به من رب ی نداره، دوبا

  .آخر از دست این ب ض خفه میشم

*********** 

 *زمان حا *

 * س،هر*

چ ور تونسووته بود دسووتش رو بگیره و اون بچه سوووسووو  رو تو جمع دوسووتانمون راه بده، گلدون رو 

  !پرت کردم که افتاد زمین و خرد شد، سیگاری از جیبم در آوردم و دود کردم
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 ، خواستم چهارمی رو بکشم که گوشیم زنگ خوردتایک سیگار دیگه، دوتا، سه

نیما بود، ریجکت کردم و دوباره سووووویگار مهمون لبام بود! از وقتی مانیا نبود به جاش سووووویگار بود؛ 

  !یک خونه دیگه گرفته بودم، مست ل شدم

یاد روز عروسویش افتادم چ ور تونسوتی مانیا! چ ور تونسوتی از عشوقت، از عشوقم، از عشوقمون 

  !خواستم؛ چ ور این قدر ساده ازم گذشتی آخهخه؟ بچه به درک من خودت رو میبگذری آ

از خونه زدم بیرون، گوشیم تو دستم لرزید ولی اهمیتی ندادم، سوار ماشینم شدم و به سمت بام 

تهران روندم. رسووویدم و رفیق این چند ماهم رو هم با خودم پیاده کردم، نشوووسوووتم و گیتارم رو ب ل 

 :کردم به زدن و خوندن گرفتم و شروع

 های بعد از تولعنت به شب

  !به دردی که ماند از تو

  ...رسیبه دادم نمی

  !رفتی! آواره شد خانه

 ماندم غریبانه

 کسیلعنت به بی

  لرزیدقلب من این چنین آسان نمی

 ارزیدهایش نمیعشقت اما به غم

 دنیا را بردی ما را به حتم نابودی

 ند نفر بودیدنیا غم شد مگر تو چ

  های بعد از تولعنت به شب

  به دردی که ماند از تو

  ...رسیبه دادم نمی

  های بعد از تولعنت به شب

  به دردی که ماند از تو

  ...رسیبه دادم نمی

  (!این آهنگ از آقای رضا بهرام عزیز هست به نام لعنت آهنگ قشنگیه حتما گوش بدید)

  !شدخم میاونقدر خوندم که هنجرم داشت ز 
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کنی با خودت، چیکار می-دونسووووت کجا پیدام کنه! با صوووودای نیما از پشووووت سوووورم برگشووووتم؛ می

  !داداش نابود شدی

خواد دونم نمینابودم کردن؛ نابودم کرد، با دلم بد تا کرد! برنگشت؛ بازی کرد با دلم با عشقم! می-

اما دسووتاش تو دسووتای یک  اسیت شووم ولی داداش خودت بگو ان ووافه، ان ووافه عاشووق من باشووه

غریبه باشه؟ ان افه هر دومون دور باشیم از هم! ان افه؟ کجای دنیا نوشته چون بچه دار نمیشه 

باید از هم جدا شید؟ تو کدوم کتاب نوشته؟ بگو تا برم خط بزنم این نوشته رو! مگه من از سنگم؟ 

  م؟خب منم احساس دارم؛ قلب دارم، قابلیت شکستن داره، نداره؟ هو

 :کرد آرومم کنه گفتدر حالی که سعی می

دیگه حق نداری بهش فکر کنی! اون االن زن یکی دونم سخته؛ اما مانیا انتخابش رو کرده، تو می-

،پای بند عهد و پیمانی که بسووووووته، پای بند مردش، زندگی مردی که دیگه شوووووووده. االن پای بنده

  .قبولش کرده کنارشه! مسئو ا در برابر کسی که به عنوان همسر

  در مقابل عشقش مسئو  نیست؟ پای بند عشقش نیست؟-

اون دیگه نامزد کرده و انتخابش رو مشوووخف کرده! بلند شوووو بریم. آدما حق انتخاب دارن این رو -

  !یادت باشه

  اگه این وره منم انتخابم رو کرده بودم! نکرده بودم؟-

شوووووودم اما  وری ولم کرد و رفت! اره پدر نمیمگه من اون رو انتخاب نکردم؛ اون سوووووور یک بچه اون

  ارزید؟ارزید که کنار عشقم باشم؛ نمیمی

پوفی کشووویدم و دسوووتام رو گذاشوووتم روی صوووورتم؛ صوووورت ماهش تو سووویاهی م زم شوووکل گرفت، 

  !چشام رو باز کردم بسه دیگه؛ برو از تو سهنم، برو به عهدت وفا کن، برو تو سهن اون پسره برو

دم نیما هم سوووار ماشووین خودش شوود، راه افتادم تو کوچه و خیابونای تهران، دلم سوووار ماشووینم شوو

  .گردهگریه نکن اون پیش کس دیگست، بر نمی

******* 

 *مانیا*

 :مهسان دستی پشتم کشید و گفت

ای زندگی سوووه نفر رو تباه کردی! پارسوووا چه گناهی داره که باید بد به خاطر یک همچین مسوووئله-

فهمی مانیا؟ شوهرت پارسا است، تحمل کنه؟ اون االن نامزد تو به حساب میاد! میخلقیایه تو رو 

  !نامزدت اونه؛ نه س،هر
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کاش نبود؛ کاش س،هر به جاش بود! دوباره با دیدنش اونم توی اون حا  قلبم داشت خودش رو از 

  .کرد بیرونسینم پرت می

هر زندگی کنم، بدون اون سخت تونم بدون س،مهسان دلم واسش تنگ شده، مهسان من نمی-

  !گذرهمی

سوورم رو روی شووونش گذاشووتم با مهربونی خواهرانه دسووتی به سوورم کشووید و اشووکام رو پاک کرد و 

 :گفت

تونسوووتی چرا ولش کردی؟ چرا قسووومش دادی که بره! رفت و وضوووعت خواهر قشووونگم! تو که نمی-

  خواستی چی کار کنی؟ ها؟کرد میشد این، اگه ازدواج می

  !ی خدای من؛ حتی از ت ورشم موهای تنم سیخ میشه، چه برسه به دیدنشوا

  !مردمخدا نکنه، اون وقت می-

تونی درک کنی که سوووووو،هر چقدر داغونه! اون پسوووووور به خاطر تو از تونی درکش کنی؟ میحاال می-

  !جونشم حاضره بگذره ولی تو با خودخواهیت همه چی رو بهم زدی

  !ی کردم صدام باال نره هق هقم رو توی گلوم خفه کردماشکام رونه گونم شد، سع

  .مهسان، حاال چی کار کنم؟ پشیمون شدم از کاری که کردم-

 :مهسان چپ چپ نگاهم کرد و گفت

  .خب، باید یا این زندگی با پارسا رو قبو  کنی یا نامزدیت رو بهم بزنی و بری پیش س،هر-

تونم برم طرف سوووووو،هر! بوودجوری دلش رو ردم، نووه میتونم برگتو دو راهی بوودی گیر کردم نووه می

  !شکستم؛ اگه بخوام برگردم پیش س،هر چی بگم بهش چ وری ازش عذرخواهی کنم

  !پارسا رو چی کار کنم؟ اونم د  داره خب

تونم تحمل کنم که به جای اون یک مرد دیگه من بدون سوووووو،هر تو خونه پارسووووووا! امکان نداره نمی

  .پیشم باشه

  !برم پیشش، پیش س،هرمیخوام -

 : مهسان با تعجب گفت

ط؟ پس پارسا چی؟-   واقعا

  !زنماره؛ بهم می-

  !باشه پس من دیگه برم، نیما منتظرمه-

 .باشه گلم برو، بسالمت-
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وقتی از ت ووومیم به مامان گفتم ع وووبی شووود و کلی سووور زنشوووم کرد؛ اما من ت ووومیمم رو گرفتم از 

  !گردمت میمم هم بر نمی

بیرونم رو پوشوووووویدم و از خونه بیرون زدم، ماشووووووین رو از پارکینگ در آوردم و به سوووووومت  هایلباس

  !شرکت پارسا حرکت کردم باید امروز همه چی تموم بشه

** 

  ...تونی همچین ت میمی بگیری؟من... آخهآخه چ ور می-

ه سوو،هری کالفه بود و ع ووبی اما برای من این چیزها مهم نیسووت، برای من این مهمه که برسووم ب

  .خوام دلش رو به دست بیارمدونم چ وری میکه نمی

  .تونم! این راب ه از اولم اشتباه بودپارسا نمیشه؛ من دیگه نمی-

قاب عکس کنار میزش رو برداشوووووووت و با ع ووووووبانیت به زمین کوبید، با بهت نگاهش کردم که 

  !های گردنش از ع بانیت بیرون زده بودرگه

قدر کمم برات لعنتی! مگه اون پسره چشم آبی چی داره که من رو فروختی تونی؟ من چچرا نمی-

  به اون؟

  !دونه که من س،هر رو دوست دارماین از کجا می

 :کردم، پوزخندی زد و گفتمتعجب فقط نگاهش می

کنید، خیلی راحت کردیم دیدم چ ور بهم نگاه میتعجب نکن، اون روزی که داشووووووتیم عقد می-

  .قدر هم دیگه رو دوست داریدشد فهمید چمی

  آره من دوستش دارم! حاال که چی بشه؟-

  .پس درست حدس زدم-

 :ام رو روی میزش گذاشتم و گفتمدیگه جایز نبود بیشتر این بحث رو کش بدم بلند شدم و حلقه

این راب ه همین جا تموم شووووود. بیا محضووووور تا عقد نامه موقتی که بینمون هسوووووت رو هم از بین -

  .! خداحافظببریم

هاش از شرکت بیرون زدم و سوار ماشینم شدم و حرکت کردم نیاز داشت که توجه به صدا زدنبی

  !یکم آروم بشم، فقط یکم

  .به سمت جایی که خیلی وقته دلم هواش رو کرده بود حرکت کردم

*** 

 *مهسان*
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بابا این دو تا هم  کردن نگاه کردم، ایبه سوو،هر و نیمایی که پیش هم نشووسووته بودن و صووحبت می

خورد رو برداشووتم اسووم مانی کنن، گوشوویم رو که داشووت زنگ میکه همش درمورد کار صووحبت می

  روی صفحه نقش بسته بود! مانی با من چه کار داره؟

  الو سالم، مهسان خانم؟-

 : متعجب گفتم

  سالم بله بفرمایید؟-

  مانیا پیش شماست؟-

  خیر؛ اتفاقی افتاده؟-

 :م هر دو به من نگاه کردن، مانی هم با نگرانی گفتبا این حرف

ط اگه به شما زنگ زد یا اطالعی ازش بهتون رسید به من زنگ بزنید. - هیچ خبری ازش نیست! ل فا

  .ممنون

 : نگران پرسیدم

  مانیا از کی بیرونه؟-

  .مامان میگه دو ساعتی هست رفته بیرون گوشیش هم خاموشه-

 :ردم؛ س،هر نگران گفتپوفی کشیدم و خداحافظی ک

  چی شده مهسان؟-

دونم که مانیا االن رفته خواست بره دنبالش اما من نذاشتم؛ میقضیه رو بهشون گفتم، س،هر می

خواد چند روزی تنها بمونه و با خودش کنار دونم کجا رفته ولی دلم میجایی که تنها باشوووووووه! می

  .بیاد

  .باشه خیلی داغون شده؛ بهتره یکم با خودش تنها

چند روزی گذشووت اما انگار مانیا ق وود برگشووتن نداشووت به طوری که از این غیبت طوالنیش منم 

ترسم بره اونجا و با خواست آدرس رو به س،هر بدم تا اون بره دنبالش؛ اما مینگران شدم! دلم می

  .دونم ارتباطش رو ق ع کرده یا نهپارسا رو به رو بشه نمی

 :ه به خودم اومدم به سمت تلفن رفتم و جواب دادمبا صدای زنگ تلفن خون

  الو بله؟-

  !سالم مهسان؛ س،هرم-

  سالم شناختم، خوبی؟-
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 :با صدایی که خیلی هو  بود گفت

  !من خوبم، مهسان اگه آدرسی از مانیا داری بهم بده-

  .وا این چشه؟ چرا انقدر نگرانه! نکنه اتفاقی افتاده واسه مانیا

  خوای؟چی می دارم اما؛ واسه-

  .پوفی کشید و انگار کالفه بود

تونم. فرصوووووت حرف زدن بهم نداد و تو رو خدا برام بفرسوووووت، نیما میاد االن بهت میگه؛ من نمی-

زد یعنی چه اتفاقی افتاده؟ وای ق ع کرد آدرسووی که از مانیا داشووتم براش فرسووتادم، دلم شووور می

  .خدای من

ده شدم از نگرانی هزار بار به گوشی مانیا زنگ زدم ولی خاموش بود تا وقتی که نیما بیاد مردم و زن

 .کردو این بیشتر نگرانم می

 :با چرخیدن کلید تو قفل به سرعت به طرف نیما رفتم و گفتم

نیموووا زود بووواش بگو چی شوووووووووده؟ بالیی سوووووور موووانیوووا اوموووده؟ سوووووو،هر آدرسووووووش رو برای چی -

زود باش حرف بزن دیگه، چرا س  زدی به  خواست؟خبری ازش شده؟ چی شده؟ چه خبر شده!می

  !من خب حرف بزن مردم از نگرانی

 :میون حرفم اومد و با خنده گفت

یک لحظه به من فرصووت بده برسووم بعد شووروع کن به سوووا  پرسوویدن، خودتم یک نفس عمیق -

  .بکش

  !خنده به منخورم آقا هر هر میوای من اینجا دارم حرص می

 :با حرص گفتم

  !خندی؟ خب جواب من رو بدهچرا می-

برد های توی سووالن میگرفت و به سوومت مبلسوورم رو ب*و*س*ی*د و در حالی که دسووتم رو می

 :گفت

عزیز دلم چیزی نیسووت، نگران نباش! فقط مانیا و پارسووا نامزدیشووون رو بهم زدن یعنی مانیا بهم -

 . زده به خاطر س،هر، حاال هم س،هر رفته دنبالش

 :مبا خوشحالی گفت

  وای راست میگی نیما؟-

 :خندید و گفت
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تا حاال دیدی من بهت دروغ بگم؟ حاال هم قرار شده ما هم وسایلمون رو جمع کنیم و بریم پیش -

  .اونا

  !از شدت هیجان روی پام بند نبودم، خیلی تند ساکمون رو آماده کردم؛ و خودم هم آماده شدم

 .که اون دو تا بودنبعد از چند ساعت بالخره رسیدیم به ویالیی 

 *س،هر*

هایی رو شوونیدم در حالی که دسووتم حلقه بود دور کمر مانیا سوورم رو از پشووت سوورمون صوودای قدم

  .برگردوندم! مهسان و نیما بودن

  .نیما با دیدن ما توی اون حالت چیزی تو گوش مهسان گفت که خنده هر دوشون به هوا رفت

  .گیرمکنه، حالش رو میدش رفته نشسته من رو مسخره میء پر رو! انگار کارای خودش رو یاپسره

مانیا هم وقتی متوجه اون دو نفر شوود ازم فاصووله گرفت و مهسووان هم از این فرصووت سووو اسووتفاده 

 :کرد و پرید ب ل مانیا و گفت

کنیم؟ سوووووور فرصووووووت حتما یک هات ما از نگرانی دق میدختره دیوونه نگفتی با این دیوونه بازی-

  .نوادات بزن نگرانت شدنزنگ به خا

 :خندید و گفت

  .کردمموندم پیش پارسا و تا ابد باهاش زندگی میکردم باید میها نمیاگه از این دیوونه بازی-

بعد از گفتن این حرف نگاهی به من انداخت و لبخند زد، من هم لبخندی به پهنای صورتم بهش 

 !هدیه کردم

 :نیما با تمسخر گفت

  .ونه از اینا هم به من بده، مردیم یک ابراز عالقه ندیدیموای خدایا یک د-

 :مهسان چپ چپ نگاش کرد و گفت

  .تو همین طوریشم پر رو هستی چه برسه به این که بخوام ابراز عالقه بیش از حد بهت کنم-

 :خندیدیم، که مانیا گفتهاشون میمن و مانیا داشتیم به کل کل اون دو تا و حرص خوردن

  .خوان اینجا بشینن کل کل کننبریم داخل اینا رو و  کنی تا شب می بهتر ما-

دست تو دست هم به سمت ویال رفتیم! فکر کنم زندگیمون داشت روی خوشش رو بهمون نشون 

  .برمداد، چقدر از این لحظات لذت میمی

 *سه سا  بعد*

 *مانیا*
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،هر رو صدا زدم تا بیاد و مرساد رو کردم سمرسانا رو برداشتم و در حالی كه لباساش رو تنش می

  !کرد آروم کنهکه گریه می

  !سه ساله که اومدیم سر خونه و زندگیمون

های زندگیم رو توی این سووه سووا  کنار سوو،هر گذروندم و حاال یک سووالی هسووت که بهترین سووا 

  !کنمخدا به ما دو تا جوجه کوچولو داده، با نگاه به زندگیم خدا رو صد هزار بار شکر می

تونم مشووخف شوود که جواب آزمایش اون روز فقط یک سوووءتفاهم بوده و من مشووکلی ندارم و می

  .مادر بشم

 *مهسان*

به خونه نگاه کردم؛ همه چی سووور جاش بود مرتب و تمیز، امروز تولد دو سوووالگیه دالرام بچه من و 

  .نیما است

ا که سوووعی در آروم کردن دخترمون همه دعوتن، بالخره زندگیمون پر از آرامش شووود با صووودای نیم

 :داشت به سمتش رفتم و گفتم

  .کنی بیا ب لم عشقمجونم مامانی؟ چرا گریه می-

 :دالرام با شوق دستاش رو بهم کوبید و گفت

  .ماما، ماما-

 :نیما هم با حرص گفت

  .وای خدا-

فتم کنارش تا زنگ و زدن، به حرص خوردنش خندیدم؛ با غر رفت سووومت در تا بازش کنه من هم ر 

 !از مهمونا استقبا  کنم، اولین مهمونا س،هر و مانیا به همراه کوچولوهاشون بودن

ی مهمونا رسوویدن و مراسووم شووروع شوود، بهترین لحظات رو کنار هم گذروندیم و زدیم و کم کم همه

 . رق یدیم حاال با هم  سختیایی که داشتیم باز هم دورهم جمع بودیم

  !دلم به خاطر دادن نیما و دالرام به منخدا رو شکر کردم تو 

  .پایان#
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 یک رمان مرجع رمان 

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید که رمان ها و شعر 

هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و 

 ماس بگیرید.با ما ت

 پیشنهاد می شود
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