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کمی در باره رمان فوریو بدانید :
رمان فور یو با هدف تولید و عرضه محصوالت تلفن همراه بنیان نهاده شده است.
رمان فور یو تالش دارد گامی هر چند ناچیز در مس یر اعتالی فرهنگ کتابخوانی
غنی کشورمان بردارد.
ش ا یان ذکر اس ت وبس ا یت رمان فور یو بدون هیچ کمک مالی یا حما یت و
پ شتیبانی از سوی ادارات  ،سازمان ها و مو س سات دیگر در زمینه تولید محتوای
محصوالت فرهنگی و اجتماعی بر روی تلفن همراه مشغول به فعالیت می باشد.
آدرس وبسایت رمان فور یو :
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کانال تلگرام @Roman4u :

نام رمان  :تو و من
نویسنده  :مریم اسماعیلی کاربر رمان فوریو
طراحی و صفحه آرایی :رمان فوریو
آدرس سایت wWw.Roman4u.iR :

کانال تلگرام @Roman4u :

تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است

تو و من
مریم اسماعیلی

تهیه شده در:
وب سایت رمان فوریو

تو و من
باسمه تعالی

کوله ام رو از روی کاناپه برداشتم و رفتم به سمت آشپزخونه  ،به به مامان خانم
چه سفره ای چیده .نون،پنیر،سبزی،کره،مربا،چایی و هر چی که فکرشو بکنید
.
_سالم مامان جونم صبح بخیر .
_سالم عزیزم صبح تو هم بخیر  ،بیا بشین صبحونت رو بخور رها جان .
_چشم اومدم .
را ستی یادم رفت خودم رو معرفی کنم  .من رها تهرانی ه ستم  ۱۹سال دارم و
فرزنده دوم خانواده هستتتم  ،امروز برای اولین بار اراره برم دانشتتگاه خیلی
خوشحالم تا حاال دانشگاه رو از نزدیک ندیده بودم در اصل دانشگاه ندیده ام
خخخ.
یک خواهر دارم به نام ریما که خیلی خیلی دو ستش دارم ،ریما  2۶سال شه و
االن داره برای دکترا میخونه وای خیلی حرف زدم برم صبحونم رو بخورم تا غر
غر های مامان شروع نشده .
شروع کردم به خوردن انقدر خوردم که داشتم میترکیدم .
_مامان جونم من برم دیگه خیلی دیر شده .
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_باشتته دخترم موا خ خودب باشتتیا  ،دانشتتگاه رو نریزی بهم با این شتتیتنت
هاب .
_ماد من مگه من دانشگاه خراب کنم.
_بله هستی تو خیلی شیتونی متمئنم روزه اول دانشگاه رو میزاری رو سرب .
مادر مارو نگاه کن تروخدا  ،همه مادر دارن ما هم مادر داریم نه بابا شتتوخی
کردم من مادر دارم به این گلی .
_باشه ما که رفتیم خدافظ
_خدافظ دخترم.
دره خونه رو ب ستم و رفتم سمته ما شین طناز آهان را ستی طناز دو سته خیلی
خیلی صمیمیه منه از بچگی باهاش بزرگ شدم و خیلی دوستش دارم اون مثله
یک خواهر وااعی برام میمونه ....
_به سالم طناز خره چتوری؟
_سالم رها گاوه خوبم االغ تو چتوری ؟
_من که عالیم
لبخنده شیتونی طناز زد و گفت :رها امروز پسر خوشگل هارو باید تور کنیم.
_خخخ دیونه شدی طناز مگه پسر ندیده ایم  ،من فقط دانشگاه اومدم که حاله
این پسرهای تازه به دوران رسیده رو بگیرم که خودب میدونی میگیرم.
هر دوتامون باهم زدیم زیره خنده طناز که انقدر خندیده بود از چشتتماش
داشت اشک میومد.
_عه بستته دیگه حاال خوبه من یه چیزی گفتم تو هم که زرتی میزنی زیره خنده
طناز خودمونیما خوش خندییا .
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_په نه په چی فکر کردی .
طناز ماشینش رو پارک کرد و هردو باهم پیاده شدیم.
بین همه ی اون ماشتتین ها فقط ماشتتین طناز بود که مدلش پایین بود همه ی
ماشین ها فراری ،مازراتی  ،جنسیس و.....
_طناز آبرومون رو بردی بخدا همه رو نگاه ماشتتین مدل باال دارن بعد دوستتته
خره من یه دیویست شیش آلبالویی در پیت داره.
_خفه شو همینم از سرب زیادیه .
هر دو رفتیم توی حیاط دانشتتگاه  ،اوه اوه چقدر شتتلوغه اینما همه به یک بنر
خیره شده بودن که ببینن باید توی کدوم کالس برم .
_طنی(طناز) بیا بریم ببینیم کدوم کالسیم.
_باشه بریم.
............

کالسامون رو با بدبختی پیدا کردیم و رفتیم روی صندلی ها نشستیم.
عه عه از شانس خرکی ما همه ی پسرا زشت و بی ریخت بودن .
دا شتم با طنی فک میزدم که یک پ سره خیلی شیک با هیکلی خیلی خوش فرم
وارد کالس شتتد ،تیپه استتپرب زده بود چشتتمای اهوه ایه نازی داشتتت خیلی
خوشگل و خوشتیخ بود خدایی .
من باید یه کرمی به این پسره بریزم وگرنه رها نیستم .
_طنی بشین همین جا من االن میام
_باشه زود بگردیا .
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_اوکی
پستتره داشتتت میومد ستتمته صتتندلیش که بشتتینه روش ستتری خودم رو بهش
رستتوندم و یه زیر پایی بهش زدم یهو تاق افتاد زمین کالس یهو رفت رو هوا
همه داشتتتن همینموری میخندیدن پستتره از درد مچاله شتتد بود ایافش خیلی
دیدنی بود از خنده داشتم میمردم ولی به زور خودم رو گرفتم تا نخندم .
یدفعه یه پسر اومد بغلش نشت رو زمین و هی میگفت :رادمهر ،رادمهر داداش
خوبی چیزیت که نشده.
_نه آرش داداش خوبم
آره جونه عمت چیزی نشده داری از درد میمیری بعد میگی چیزی نشده .
پس بگو اسمه پسره که زدم بهش رادمهر بود اسمه اون دوستش هم آرشه ایول
اسمش رو فهمیدم .
آرش رو به من کرد و گفت :خانم این چکاری بود کردید آخه خدایی نکرده اگه
پاش یا دستش می شکست چی
برو بابا بادممون بم که آفت نداره.
_حاال که نشکسته بعدشم ببخشید حواسم نبود .
رادمهر اخمی کرد و هیچی نگفت به کمک آرش بلند شتتتد و روی صتتندلی
نشست .
_به درک ای کاش پاش میشکست یه ضره بهش میخندیدیم .
رفتم روی صتتندلی نشتتستتتم طناز یه اخم غلی ی بهم کرد و همینموری با
اخماش داشت منو اورب میداد.
_چیه خوشگل ندیدی
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_این چه کاره احمقانه ای بود که کردی مگه تو دیونه ای
_وای همچین اخم کرد گفتم حاال چیشده
طناز دوباره میخواستتت حرف بزنه که یدفعه استتتاد اومد ،ایش چه استتتاده بی
ریختی بود استاده کچل بود و یک کت و شلوار پوشیده بود خودش رو اینه این
تازه دوماد ها درست کرده بود .
.........

کالس تموم شد و همه ی بچه ها ریختن بیرون کوله ام رو بر داشتم میخواستم
از در خارج شتتم که یدفعه یه پستتره جلوم رو گرفت اوه این که رادمهر خله ی
خودمونه که خاک تو سرم چه زود پسر خاله میشم من.
_خانم تهرانی میشه یک لح ه وایستید کارتون دارم.
یا ابل فضل منو نکشه یه وات بابا یه شوخی بودش دیگه چیزیش که نشده بود
بدبخت شدی رها.
_شما با من چیکار دارید؟
_میشه با هم تنهایی صحبت کنیم
این یعنی من ورش این بود که طناز گ
مشه بره .
_طناز جان تو برو توی حیاط منم میام.
_باشه تو حیاط منت رم .
طناز رفت و من مونده بودم با رادمهر توی کالس.
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_میتونم بپر سم چرا به من زیر پایی انداختید مگه شما دیونه ای که این کار رو
کردید.
این با من بودش بچه پرو چه کتابی صحبت میکنه .
_هوی آاای کیانی درست صحبت کن دیونه خودتی.
پوزخندی زد و گفت :یه بار دیگه ازب میپر سم خانم رها تهرانی چرا به من زیر
پایی انداخته ؟
با پرویی جواب دادم  :چونکه دوست داشتم بهت زیر پایی بندازم .
_جدی اینموریه پس بچرخ تا بچرخیم .
_هه میچرخیم .
دلم میخوا ست یدونه محکم بزنم به پاش ولی بیخیالش شدم مثال میخوا ست
چه غلتی کنه بچرخ تا بچرخیم.
از دره کالس رفتم بیرون و رسیدم به حیاط طناز روی یکی از نیمکت ها نشسته
بود و داشت رو به رو  ،رو نگاه میکرد.
_طناز چیکار میکنی چرا زل زدی به روبه روب
_هان! هیچی  ،راستی آاای کیانی باهاب چیکار داشت؟
_هیچی بابا چرب و پرب میگفت
_بگو دیگه دایقا بهت چی گفت ؟
_گفتش چرا بهم زیر پایی انداختی و از این جور حرفا
_بعد تو چی گفتی؟
_هیچی گفتم دوست داشتم بهت زیر پایی بندازم .
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طناز چشماش چهارتا شد.
_چی بهش گفتی دو ست داشتم وااعا که رها تو خیلی پرویی به مردم زیر پایی
میندازی دوارتونیمتم باایه.
_بروبابا حوصله ندارم بلنذ شو بریم بوفه یه چی کوفت کنیم گشنمه.
_باشه
با طناز راه افتادیم به سمت بوفه  ،عه عه این پسره رادمهر هم که اینماست .
ای بابا شانس نداریم میخوایم یه چیزی هم بخوریم باید ایافه ی این پ سره رو
هم تحمل کنیم.
_کما بشینیم طنی
_بشین رو همین صندلی
_باشه
_چی میخوری برم بگیرم
_یه چایی با کیک بگیر
_باشه همینما بشین تا بیام .
ای بمیری طناز آخه جا اعط بود که گفتی بیایم اینما بشتتینیم دایقا روبه روی
این پسره با اون دوستش ایش.
بعد از پنج دایقه طناز برگشت .
_کما بودی تو دوساعته رفتی
_خخ بابا بیا بخور انقدر غر غر نکن
کیک و چایی رو ازش گرفتم و مشغول خوردن شدم.
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آرش و رادمهر از جاشون بلند شدن و داشتن میرفتم به سمته در خروج رادمهر
یه لیوان هم دستش بود .
آرش جلوی در وای ستاد و رادمهر اومد به سمته من ایوان رو که توش چایی بود
ریخت روی پای من .
_آی وای وای سوختم ،عوضی این چه کاری بود کردی آی سوختم.
طناز اومد بغلم و گفت:وای رها چیشد خوبی؟
_واای طناز دارم میخورم آی.
رادمهر ایافش رو معصتتوم کرد و گفت:ای وای ببخشتتید خانم تهرانی اصتتال
حواسم نبود لیوان یدفعه از دستم کج شد و چایی ریخت روی شما
اشکام همینمور داشت از چشمام خارج میشد بدجوری پام میسوخت .
_خیلی عوضی  ،چرا چایی رو ریختی روم .
رادمهر اومد بغله گوشتتم و گفت :اینم طالفی امروز تا تو باشتتی ستتر به ستتره
رادمهر کیانی نزاری خانم کوچولو .
لبخندی زد و رفت  .پسره ی چلغوز روی من چایی میریزی دارم براب .
_طنی بلنذ شو بریم .
_تو که هنوز چیزی نخوردی
_بلند شو بریم که باید حاله این پسره رو بگیرم .
_ای بابا رها ولش کن دیگه .
_هه ولش کنم عمرا دارم براش .
طناز گفتم بلند شو بریم من اعصاب ندارم میزنم لهت میکنما .
_باشه بابا بریم عه.
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با طناز از بوفه اومدیم بیرون باید یکاری کنم این پستتره ی پرو روش کم بشتته
روی من چایی میریزی دارم براب.
_کی کالس شروع میشه طناز ؟
_ساعت ده شروع میشه
_ای بابا یک ساعت دیگه باید بشینیم اینما
_ره دیگه باید بشتتینیم ممبوریمبخخ بیا بریم خونتون مانتو و شتتلوار رو عو
کن خیس شده کسی نمیدونه که چایی ریخته فکر میکنن.....
حرف طناز رو اتع کردم و گفتم:خفه شو عوضی اشغال.
طناز با این حرفه من یدفعه ولو شتتد روی زمین هر هر داشتتت میخندید دیونه
شده بود فکر کنم .
_وا طنی بلند شو ببینم آبرومون رو بردی دیونه شدی تو.
تو جه ای به حرفم نکرد و همینمور داشت میخندید.
وای یا خدا اینا دیگه از کما اومدن رادمهر با آرش داشتن میومدن سمته ما وای
طناز آبرومون رو بردی دختریکه خر.
_رادمهر فکر کنم خانم تهرانی یه جکه خیلی بامزه گفتن که خانم رفیعی ولو
شدن رو زمین و دارن همینمور میخندن.
_آره به ن ر میرسه خانم تهرانی دلقک خوبی هستن.
چی یه من میگه دلقک همچین بزنمت صدا االغ بدی .
باالخره خنده ی طناز دیونه اتع شد و از روی زمین بلند شد.
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_آاای فراهانی ای کاش جک بود من اینموری می خندیدم از جک هم بدتر
بود.
_میگم که خانم تهرانی دلقک خوبی هستن.
رادمهر این رو گفت و ستته تایی باهم خندیدن  .طناز هم خیلی پرو شتتده ها به
من میخندی واسه تو هم دارم دخترکه ی سه نقته.
_وای خدا چقدر خندیدم آرش داداش این کیف رو بگیر من برم دستتتشتتویی
میام.
_باشه زود بگردیا
_هه آاای کیانی زودتر برو دستشویی تا نریزه حیاط رو به گند بکشونه .
این رو گفتم آرش و طناز همینمور داشتتتن اهقه میزدن  .ولی رادمهر یه چشتتم
غره ای بهم کرد و رفت .
_طناز بیا بشین روی این نیمکت  ،من میرم جایی سری بر میگردم .
_باشه زود بیایا دیر نکنی .
_باشه
یک جراه ای خورد به ذهنم واتی رادمهر رفت داخل د ست شویی منم میرم و در
رو افل میکنم تا اشنگ یه چند ساعتی اونما بمونه تا حالش جا بیاد.
رادمهر وارد دستتتشتتوشتتد منم پشتتته ستترش رفتم تو خداروشتتکر کستتی توی
دستشویی نبود .
رادمهر رفت دا خل یکی از دستتتشتتویی ها و درش رو ب یت منم رفتم و دره
دستتتشتتویی رو افل مردم  ،از کوله ام یک خودکار و کاغذ برداشتتتم و روش
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نوشتتم  :یه چند ستاعتی بمون داخله دستتشتویی تا حالت جا بیاد آاای رادهر
کیانی ملقخ به بابا بزرگ .
کاغذ رو چسپوندم به دره دستشویی و خارج شدم .
چون بهم گفت خانم کوچولو منم لقبش رو گذاشتم بابا بزرگ.
یک لبخنده پیروزمندانه زدم و رفتم به سمته طناز ،إوا خاک عالم طناز با آر
ش دارن درباره ی چی حرف میزنن خاک تو سرم نکنه آرش داره مخه طناز رو
میزنه ای بابا مگه طناز مخ هم داره که آرش بخواد مخش رو بزنه رها یه حرف
هایی میزنیا.
_طناز خانم حرفت تموم شد بیا بریم کالس ده دایقه دیگه شروع میشه ها.
_باشه برو من میام
_اوکی
واای از فضتتولی داشتتتم میمردم یعنی چی بهم میگفتن .وارده ستتالن دانشتتگاه
شتتدم و دیدم صتتدای داد و هوار میاد از ستتمته دستتتشتتویی بود رفتم به ستتمته
دستشویی و متوجه صدای رادمهر شدن داشت داد و فریاد میکرد که یکی بیاد
کمکش کنه اما دریغ از یک نفر پرنده تپی دستشویی مردونه پر نمیزنه .
وارده دستشویی شدم و جلوی در دستشویی که رادمهر توش بود ایستادم.
_حنمرب رو جر نده کسی اینما نیست که بیاد کمکت کنه.
_رها تویی  ،بخدا بیام بیرون میکشمت .
شیتون گفتم :اگه دستت بهپ رسید بکش .
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و زدم زیر خنده
_ای دختره ی پرو به من میخندی دارم براب.
_برو بابا فکردی ازب میترستتم هه زهی خیال باطل .حاال بمون اون تو تا یکم
حال و هواب عو

بشه ما که رفتیم سره کالسمون بابای.

_رها ،رها باتوام تروخدا وایستتتا بیا این در رو باز کن بخدا از بوی گنده اینما
حالت تهوع دارم میگیرم.
به حرفاش تو جه نکردم و از دستتتشتتویی خارج شتتدم رفتم به ستتمته کالس ،
امروز اولین روزه دانشتتگاه بود چقدر خوش گذشتتت البته به جز اون استتمت
چایی ریختن رادمهر روی من .
عه این ا ستاد چقدر فک میزنه دیونم کرد هوووف هیچی از حرفاش نمیفهمم ،
پس کی این کالس لعنتی تموم میشه بخدا خسته شدم.
_طناز ساعت چنده؟
_ای بابا رها دیونم کردی از اول کالس هی میپرستتی ستتتاعت چنده مگه من
ساعته گویام .
_خخ انقدر غر نزن ساعت گویا بگو ببینم ساعت چنده ؟
_دوازده و پنج دایقه
_آخیش ده دایقه دیگه تموم میشه بخدا دیونم کرد انقدر فک زد.
سرم رو گذاشتم روی میز تا یکم مخم استراحت کنه بیچاره.
داشت خوابم میبرد که تقه ای به در خورد .
_بفرمایید
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ای بابا این کیه دیگه داشتم یه دایقه خیر سرم کپه مرگم رو میزاشتما.
خخخ این که رادمهر ایافه رو نگا کن ترو ارآن  ،موهای ژولیده پولیده ایافش
دیدنی بود خیلی با مزه شده بود آخی توی این دو ساعت تو د ست شویی چی
کشیده بود.
_سالم استاد میتونم بیام تو؟
_سالم چرا انقدر دیر کردید آاای....
_کیانی هستم
_آاای کیانی
_ببخشید استاد یک مشکلی پیش اومده بود .
خخخ آره جونه عمت کما مشتتکل پیش اومده بود بگو تو مستتتراب گیر کرده
بودم دیگه.
_ده دایقه دیگه کالس تموم میشه همون بیرون منت ر بمومنید.
_ولی استاد .....
_ولی  ،اما  ،اگر نداره میگم برید بیرون تا کالس تموم شه .
_چشم ببخشید خدافظ
استتتاد هیچی نگفت و دوباره مشتتغول درس دادن شتتد  ،ای مرد شتتورتو ببرن
عهربسه دیگه این ده دایقه ام ولمون نمیکنه .
باالخره کالس تموم شتتد و با طناز رفتیم به ستتمته حیاط ،یا ابل فضتتل ایافه ی
رادمهر رو ببین خشمگینه یاخدا االن میاد منو میکشه.
_طناز بیا بریم دیگه چرا زوم شدی به آرش
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_هاان هیچی بریم
_طنی آرش بهت چی میگفت
_هیچی چی میخواستی بگه
آره جون عمت هیچی نمی گفتید منم که گوشام مخملیه
_بگو دیگه چی می گفتید
_هیچی بابا داشتیم درباره ی رشتمون حرف میزدیم
_وااعا!!
_آره مگه دروغ دارم بگم
_نه نه میخواستم متمئن بشم
_باشه بشین تو ماشین که بریم
هر دو نشستیم تو ماشین و رفتیم به سمته خونه ی ما
_واای خدا امروز چه روزه طوالنی بود  ،این استت تاده هم که هی فک میزد
دیونمون کرد.
_آره واال خیلی حرف میزد ستترم رفت  ،خخ بفر مای ید پایین رها خانم که
رسیدیم .
_چقدر زود پس  ،فردا میبینمت دیگه
_رها فردا صتتبح ستتتاعت هشتتتت میام دمه خونتون دیر بیای بخدا میگیرم
میزنمت.
_خخ بابا ما که رفتیم خدافظ.
_خدافظ

18
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کلید رو انداختم و وارد خونه شتتدم  ،به به بابا هم که داره گل های توی باغچه
رو آب میده.
_سالم بابا جونم
_سالم دخترم خسته نباشی
_سالمت باشید
_روزه اول دانشگاه چتور بود خوش گذشت؟
_عالی بود پدر من بهتر از این نمیشد
_خخ خداروشکر  ،برو لباست رو عو

کن که ناهر حاضره

_چشم اربان
دره خونه رو باز کردم و وارد هال شدم صدای مامان و ریما داشت از آشپزخونه
میومد رفتم داخل آ شپزخونه هوووف باز شروع شد ریما خانم میخواد ف شار
مامان رو بگیره اما مامان هی مخالفت میکنه.
_سالم بر مادر گرامی  ،سالم بر خواهر گرامی
_سالم دخترم خوبی خسته باشی
_سالم خواهر خله من
_ممنونم مامان جون
_خل خودتی ریما  ،عه چرا هی به من میگی خل ؟؟؟ مگه من خلم
_بله در اون که شکی نیست
_خیلی بدی ریما همه خواهر دارن ما هم خواهر داریم اصال باهاب اهرم
_خخ باشه ببخشید برو لباست رو عو

کن که ناهار ارمه سبزی داریم .
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_آخه جون ارمه سبزی
وارد اتاام شتتتدم و لباس هام رو همینمور پرب کردم روی تخت  ،از بچگی
شلخته بودم چیکار کنم خخ.
یه بلیز آستین بلند سبز پوشیدم با یه شلوار خونگی موهام رو دمه موشی بستم
و از اتاق اومدم بیرون .
به به چه بوی ارمه سبزی میاد .
_مامان جونم چه کردی به یه عاشق ارمه سبزی خانم اصال حرف ندارن
_نوش جونت دخترم بخور تا سرد نشده
_چشم
شیش کفگیر برای خودم برنج کشیدم سه ااشق هم خورشت داشتم خودم رو
خفه میکرد خخخخ.
_چخبرته دختر اروم بخور
_بابا جون خیلی گشنمه خخ
_خخ عزیزم آروم تر بخور دنبالت نمیکنن که
_چشم
_ ما مان جون خیلی خوشتتمزه بود دستت تت درد نک نه من میرم تو ا تاام یکم
استراحت کنم.
_رها خانم
_جانم مامان
_کما با این عمله حاال میموندی
_یعنی چی من ورب رو نمیفهمم مامان
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_من ورم اینکه اول میری رف ها رو میشوری بعد میری استراحت میکنی
_مامان بخدا....
_هیس هیچی نگو سفره رو جمع کن بعدش برو رف ها رو بشور
_اما مامان....
_اما و اگر نداره برو گلم
ای بابا کی حال داره رف بشوره ایششش حالم از رف شستن بهم میخوره ،
سفره رو جمع کردم و با ایافه ی پنمره شده رفتم داخل آ شپزخونه یا ابل ف ضل
چقدر رف داریم ای خدا منو بکش راحت شم.
بعد از شستن رف ها رفتم داخل اتاام تا بتونم یکم استراحت کنم.
با صدای آالرم گو شیم بیدار شدم  ،یا خدا ساعت هفت و نیمه سری حا ضر
شم که نیم ساعت دیگه طناز میاد دنبالم اگر دیر کنم پدرم رو در میاره .
رفتم داخل دستشویی دست و صورتم رو شستم مسواک زدم و اومدم بیرون.
ای خدا حاال چی بپوشم  ،یه مانتو مشکی پوشیدم با یه شلوار کتون اهوهای یه
مغنعه ی مشکی هم سرم کردم کله ی صبحی اصال حوصله ی آرایش کردن رو
ندارم.
_سالم مامان صبح بخیر
_سالم گلم صبح
تو هم بخیر  ،بیا بشین صبحونت رو بخور
_نه مامان دیر شده باید برم طناز جلوی در منت رمه
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_خخ عزیزم حداال بیا یه لقمه بخور ضعف میکنیا
_نه مامان جان نمیخورم  ،من برم خیلی دیر شده
_باشه گلم برو موا خ خودب باش
_چشم خدافظ
_خداحافظ عزیزم
کفش استتپرتم رو پوشتتیدم و رفتم به ستتمته در  ،اوه اوه ستتاعت هشتتت و ده
دایقست االن طناز من رو میکشه .
دره خونه رو ب ستم و رفتم به سمته ما شین یا ابل ف ضل طناز رو نگا چه اخمی
کرده یا خدا االن من رو درستتته اورب میده  ،در رو باز کردم و نشتتستتتم داخل
ماشین.
_به سالم طناز خله صبح بخیر
_علیک ساعت چنده؟
خودم رو زدم به کوچه علی چپ و گفتم :ساعت  ،مگه خودب نداری؟
یه نگاهی بهم کرد که روح عمه ی ننه بزرگم اومد جلو چشام.
_ببین رها خودتو به اون راه نزن چرا ده دایقه دیر کردی هاااان
_خخ چیز شدش
_چیز شدش؟؟
_خخ حاال دیر شده دیگه کاریش نمیشه کرد طنی جون من بهت اول میدم از
فردا دیگه زود میام
طناز بدون توجه ای به من استارب ماشین رو زد و راه افتاد .
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_طنی ناراحتی ؟
هیچ جوابی نداد و مشغول رانندگی بود
_طناز جونم باتوام
_هیس هیچی نگو رها حوصله ندارم
_چرا طنی مگه چی شده؟
_هیچی فقط ساکت بشین حوصله ی حرفاب رو ندارم
_طناز یعنی میگی الل شم دیگه آره
طناز ترمز کرد و روبه من گفت :آره لتف کنی الل شی خیلی ممنون میشم
از این حرف طناز خیلی جا خوردم چرا باهام اینموری صحبت کرد .
مسیر با سکوب طی شد و بعد از چهل و پنج دایقه رسیدیم .
_پیاده شو من میرم ماشین رو پارک کنم همینما وایسا
انگار داره با غالم باباش حرف میزنه واال  ،بدون هیچی حرفی پیاده شتتتدم و
منت ر موندم تا طناز بیاد .
طولی نکشتتید که طناز اومد و با هم وارده حیاط دانشتتگاه شتتدیم با چشتتمام
داشتم دنبال رادمهر میگشتم  .آهان اوناهاش پیداش کردم نشسته روی نیمکت
و دارن با آرش صحبت میکنه.
_طنی
_بله
_اصلت به رادمهر و آرش نمیاد نوزده سالشون باشه مگه نه؟
_اونا که نوزده سالشون نیست  ،بیست و یک سالشونه
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نگاهی بهش کردم و شیتون گفتم :تو از کما میدونی آتیش پاره
طنی یهو زد زیر خ نده و میون خ نده اش گ فت :دیروز داشتتتم با آرش حرف
میزدم خودش بهم گفت .
زکی اینا چه زود باهم صمیمی شدن تا دیروز میگفت آاای فرهادی االن میگه
آرش .
_رها بیا بریم االن کالس شروع میشه  ،رهااا باتوام
_خخ بابا چرا داد میزنی
.............

_طنی بیا بریم اونور بشینیم نمیخوام ایافه ی نحس این رادمهر رو ببینم
_ای بابا رها بشین دیگه عه دیونم کردی بخدا.
بدون هیچ حرفی نشستم روی صندلی
_چی میخوری رها؟
_بشین من خودم میرم میگیرم
_باشه  ،برای من یه اهوه بگیر
_همین؟
_آره دیگه نمیخوام که بترکم
_باشه
یک ساعتی میشود از کالس اومدیم بیرون یه استاده کچل گیرمون افتاده انقدر
هم فک میزنه بخدا ستترم میره  ،نمیدونم چرا همه ی استتتاد های ما کچل و زر
زرو هستن عه لعنت بر این شانس .
_سالم یه اهوه با یه آب پرتقال
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_سالم یه لح ه صبر کنید
یه ده دایقه ای عالف شتتدم تا باالخره آاا اهوه و آب پرتقال رو آماده کرد و داد
بهم پولش رو حساب کردم و رفتم سره میز نشستم.
مشغول خوردن بودم که فکری به سرم زد با صدای بلند طوری که رادمهر بشنوه
گفتم :طناز جون چرا ما باید بشینیم بغل دسته بعضیا ؟؟؟
طناز چشماش چهارتا شده بود و از خمالت داشت آب میشود.
رادمهر صتتداش رو بلند کرد و گفت:ما هم دوستتت نداریم بغل دستتته بعضتتیا
بشینیم ولی چه کنیم ممبوریم.
چی؟ ممبوره یعنی چی که ممبوره
_رها بلند شو بریم
_کما من که هنوز تموم نکردم
طناز صداش رو بلند کرد و گفت :گفتم بلند شو بریم
یا بابل حواعج این چرا اینموری شده بدون هیچ حرفی کوله ام رو انداختم رو
دوست و با طناز از بوفه خارج شدیم.
........

یک هفته ای از دانشگاه گذشت اما رادمهر دریغ از یه طالفی کردن کوچولو.
_واای رها دیر شد دان شگاه کما بودی هااان ساعت ه شت و نیمه ساعت نه
کالس شروع میشه .
_خخ چیکار کنم طنی خواب موندم
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_ای خدااا من از دستتته تو چیکار کنم هر روز داری دیر میایزفکر نکنم استتتاد
فاطمی دیگه رامون بده
_بدرک راه نده  ،ایشتتاالله حلواش رو خودم پخش کنم مرتیکه بد اخالق انقدر
بدم میاد ازش همش به من گیر میده.
_رها انقدر حرف نزن بزار رانندگیم رو کنم
_خخ بابا تو هم با این رانندگیت مارو کشتی
بعد از چهل و پنج دایقه ر سیدیم طناز ما شین رو پارک کرد و هر دو باهم وارد
دانشگاه شدیم .
_واای طنی آرومتر برو خسته شدم
_ای درده خسته شدم زود باش بیا ساعت نه و ربعه.
_رها در بزن بریم تو
_چی ؟ من در بزنم عمرن
_ساکت شو گفتم در بزن
یا خدا من از این فاطمی میترسم خیلی اخالاش سگه .نفس عمیقی کشیدم و
در رو زدم .
تق تق
صدای بفرمایید فاطمی رو شنیدم و در رو باز کردم
اخم غلی ی کرد و با تمستتخر گفت :به به خانم تهرانی کما بودید ایشتتتاالله
میزاشتید یک ساعته دیگه میومدید .
رادمهر یه پوزخندی زد و روبه فاطمی گفت  :هه استتتاد خانم تهرانی که اولین
بار اولین بار شون نیست ماشاالله همیشه ی خدا دیر میان.
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خیلی اعصبانی بودم دلم میخواست جف پا برم تو شیکمش پسره ی چلغوز.
فاطمی رو به رادمهر کرد و گفت:بله رادمهر جان شما راست میگی
ادای فاطمی رو درآوردم و گفتم :بله رادمهر جان شما راست میگی
کالس یهو رفت رو هوا ه مه اه قه میزدن ا ما رادمهر همش پوزخ ند میزد عه
پوزخنداش بدجور رو مخم بود .
فاطمی که داشت آتیش می گرفت رو به طناز گفت:خانم رفیعی شما بفرمایید
داخل  ،اما شتتما خانم تهرانی همون بیرون میمونید تا بعد کالس با هم حرف
بزنیم.
پوزخندی زدم و رو به فاطمی گفتم :من با شما حرفی ندارم بزنم خداحافظ.
این رو گفتم و دره کالس رو محکم ب ستم  ،مرتیکه سه نقته چی فکر کرده که
با من اینموری صحبت میکنه .
از پله ها رفتم پایین و رسیدم به حیاط دانشگاه هوووف یک ساعت
مونده تا کالس تموم شه ای بابا تو حیاط سگ هم پر نمیزنه چیکار کنم.
رفتم روی یکی از نیمکت ها نشتتستتتم کیفم رو گذاشتتتم رو پاهام ستترم رو
گذاشتتتم روی کیفم و خواب یدم چیه خخ به جز این کار چه کاره دیگه ای
میتونستم بکنم .
.................

با صدای طناز از خواب بلند شدم
_رها  ،رهااا بلند شو
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_طناز بزار بخوابم خوابم میاد
_مگه اینما جای خوابه ابرو حیسیتمون رو بردی
ستترم رو بلند کردم و یه کش و اوس به بدنم دادم  ،با چشتتمای نیمه باز گفتم:
کالس تموم شد؟
_بله تموم شد
_کالس بعدی ساعت چنده؟
_ساعت یازده
_خخ چهل و پنج دایقه مونده بزار بخوابم طنی
_جمع کن خودتو همین ادر که خوابیدی بسه بلند شو بریم یکم بچرخیم
_باشه بریم
از نیمکت بلند شدم و هر دو از دانشگاه زدیم بیرون
_طناز با ماشین میریم ؟
_په نه په با لگنه حموم ما میریم
_خخخ دیونه
_بشین بریم رها خانم
هر دو نشستیم تو ماشین طنی استارب رو زدم و راه افتادیم .
_عه طنی همه ی آهنگاب که غمگینه خیر ستترب یه آهنگ شتتاد نداری بخدا
دلم گرفت.
_انقدر غر نزن رها  ،داشتتبورد رو باز کن چند تا ستتیدی هستتت روی یکی از
سیدی ها نوشتم آهنگ های شاد .
_اوکی پیداش کردم
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سیدی رو گذاشتم و آهنگ رو پلی کردم:
پیرهن صورتی دل منو بردی
کشتی تو منو غممو نخوردی
نشون به اون نشون یادته
گل سرخی روی موهاب نشوندی
گفتی من میرم زود بر میگردم
گفتی من میام اونوات باهاب همسر میگردم
چراغ شام تا م
بیا چشم انت ار
چقدر نازب کشیدم
تو رفتی از کنارم
بیا رحمی به حال زار ما کن
بیا این بی وفایی را رها کن
تو گفتی آشناییتون ختا بود
ختا کردم تو هم امشخ ختا کن
(پیرهن صورتی _ احمد آزاد)
آهنگ همینمور داشت میخوند و من هم غش کرده بودم از خنده.
_زهر مار چرا انقدر میخندی مگه خنده داره
_وای خدا یعنی خاک تو سرب طناز آهنگ پیرهن صورتی گوش میدی
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اینو گفتم و دباره زدم زیره خنده
_وااا خخ مگه چیه گوش میدم که گوش میدم اصال به تو چه
خندم اتع شتتد و با لحن تمستتخر آمیز گفتم:طنی به ن رب چرا این خواننده
نیومده بگه پیرهن گلگلی دل منو بردی؟
این رو گفتم طناز یهو زد زیره خنده یا خدا این خنده اش اتع نمیشتته که خیر
ستترش داشتتت رانندگی میکرد یا بابل حواعج االن ماشتتین چپ میشتته و باید
حلوای خودم رو خودم پخش کنم واای خدا  ،خدای من نمیخوام بمیرم بخدا
جونم به جونیم رحم کن .
طناز داشتتت همینمور میخندید و حواستتش اصتتال به رانندگی کردنش نبود که
یهو زد به ماشتتین جلویش  ،اوه اوه از این ماشتتین خفن ها هم هستتت که فکر
کنم صد ملیونی باید باشه.
با خوردن ماشین طناز به اون ماشین یاروهه طناز یه جیغ خفیفی کشید
_ای زهر مار طناز ترسیدم
طناز با تته پته گفت:وااای  ....رها....بد...بخت ......شد...م
فکر کنم طناز یه ستتکته رو رد کرد خداروشتتکر وگرنه باید حلوا و خرمای رو
خودم پخش میکردم.
_رها عزیزم میتونی یکاری برام کنی
_چه کاری؟؟
_بیا بشین جای مندو به اون راننده بگو که تو بهش زدی
چشمام شده بود اندازه ی دو تا هندونه
_چی؟؟من عمرن طناز
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_رها تروخدا خواهش میکنم التماستتتت میکنم ایشتتتاالله که من فداب شتتم
ایشاالله من براب بمیرم تروخدا
_خخ بابا چرا ک شتار راه میندازی ،بیا ب شین سرجای من خودم میرم با طرف
حرف میزنم.
طناز هیچی حرفی نزد و باهم جاهامون رو عو

کردیم .سرم رو بردم پایین و

همینتور دا شتم صلواب می فر ستادم که صدای تق تقی به شی شه ی ما شین
خورد شیشه رو کشیدم پایین و بدونه اینکه بدونم کی هستش گفتم :آاا یا خانم
محترم من از شتتما خیلی معذرب میخوام ببخشتتید من همین دیروز گواهینامم
رو گرفتم  ،من یه دختره نوزده ستتتاله هستتتم نفهمم تروخدا شتتما به بزرگی
خودتون ببخشید........
دا شتم همینموری حرف میزدم که صدای مردی که خیلی صداش آ شنا بود به
گوشم خورد :خانم رها تهرانی شما باید خسارب بنده رو تمام و کمال بدید .
جلل خالق این استتم من رو از کما میدونستتت  ،چشتتمام رو باز کردم و خیره
شدم به کسی که پشته پنمره ی ماشین بود  ،وااای این که رادمهره خاک بر سر
شدم که یا خدا من چموری خ سارتش رو بدم کله هیکلم رو بفرو شم نمیتونم
خسارته این رو بدم ای حلواب رو پخش کنم طناز.
از ماشتتین پیاده شتتدم در رو بستتتم روبه روی رادمهر بود چشتتم در چشتتم هم
بودیم.
_خانم تهرانی لتف کنید خسارب من رو بدید تا زنگ نزدم افسر بیاد
_من!!!!چرا باید به شما خسارب بدم؟

تو و من

31

_چشماش رو درشت کرد و گفت:چونکه شما زدید به ماشین من
بدونه اینکه جوابش رو بدم پرو پرو زل زدم به چشتتماش و گفتم:اگه ندم اون
وات چی میشه ؟؟
_زنگ میزنم به پلیس
پوزخندی زدم و گفتم :زرشتتک،من رو از پلیس میترستتونی االن من خیلی کار
دارم برید اونور آاای محترم.
_تا خسارب من رو ندی هیما نمیتونی بری فهمیدی
یه لگت زدم به پاشم و با پرویی تمام گفتم:بیا اینم خسارتت تصویه شد .
ستتوار ماشتتین شتتدم و راه افتادم  ،طناز همینمور ستترش پایین بود و داشتتت
صلواب می فرستاد وااا اینم دیونه شده ها.
_طنی سرب رو بیار باال از دستش در رفتم
_چی؟؟؟در رفتی دروغ میگی
_دروغم کما بود
_حاال بگو بینم زن بود یا مرد
_هه رادمهر بود
_چی؟؟؟؟رادمهر بود
رادمهر رو جوری گفت که نزدیک بود پرده ی گوشم پاره بشه .
_واای طنی چرا داد میزنی رادمهر بود دیگه
_آرش چی باهاش بود؟
_نه
_هووف پس خداروشکر
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لبخنده شیتونی زدم و بهش گفتم :چی شده طنی چخبریه جونه رها را ستش رو
بگو
خودش رو زد به کوچه علی چپ گفت:نه چه خبری تو هم دیونه ای ها
_باشه بابا نگو من که یه روزی میفهمم
_چیرو میفهمی؟
_هیچی بابا ،واای طنی ده دایقه دیگه کالس شروع میشه
_این چهل و پنج دایقه چقدر زود گذشتتت  ،بدو ستترعتت رو بیشتتتر کن که
برسیم .
_باشه
..........................

وای خدا چقدر خوابم میاد بزار سرم رو بزارم رو میز یکم بخوابم.
چشمام داشت گرم میشد که یدفعه صدای یک نفر رو شنیدم که صدام کرد
_خانم تهرانی
_بله استاد
_اگه خوابتون میاد تشریف ببرید بیرون
_نه استاد ببخشید
عه تو دیگه چی میگی خوابم میاد بابا تا ساعت سه صبح بیدار بودم
_رها  ،رها جان بلند شو کالس تموم شد
_آخیش باالخره تموم شد  ،تو این نیم ساعت که خواب بودم ا ستاد کچل که
چیزی نگفت؟
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_نه بابا فقط چند بار نگاب کرد و چشم غره رفت
_به درک  ،طنی زود باش بریم که میخوام برم خونه کپه مرگم رو بزارم
_باشه بریم
.............

با طناز وارده پارکینگ دانشگاه شدیم و رفتیم به سمته ماشین .
_وااای رها
_چیشده طنی
_راستیک های ماشین نازنینم پنمره شده
_واا کدوم االغی پنچر کرده آخه
_چبدونم
_حاال چیکار کنیم؟
_هیچی باید با آژانس بریم.
یدفعه صدای خیلی آشنایی به گوشم خورد.
_آژانس چرا خانم رفیعی من خودم میرسونمتون
واا اینکه رادمهر خلس من عمرن با ماشین این گوریل بیام.
_نه خیلی ممنون آاای کیانی ما خودمون میریم مزاحم شما نمیشیم
نه بابا خواهش م
یکنم چه زحمتی بفرمایید آرش تو ماشین نشسته منت ره بفرمایید
طناز تا استتمه آرش رو شتتنید گل از گلش شتتکفت و روبه رادمهر گفت:باشتته
چون خیلی اسرار میکنید میایم  ،برو تو رها
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هاا یعنی من باید با ماشین این گوریل بیام .
_من با آژانس میرمذتو خودب میخوای بری برو
_رها جان برو بشین تو ماشین تا خودم نکشوندمت تو ماشین .
از لحنه طناز خیلی ترسیدم و رفتم داخل ماشین نشستم .
من صندلی بغله رادمهر ن ش ستم به ا سراره آرش  ،طناز هم صندلی عقخ کنار
آرش نشست.
آرش و طناز مشغول حرف زدن با هم بودن که رادمهر یه آهنگی گذاشت و اون
رو پلی کرد:
نمیدونم چی شد که اینموری شد
نمیدونم چند روزه نیستی پیشم
اینارو میگم که فقط بدونی
دارم یواش یواش دیونه میشم
تا کی به عشقه دیدنه دوبارب
تو کوچه ها خسته بشم بمیرم
تا کی باید دنباله تو بگردم
از کی باید سراغتو بگیرم
ارار نبود چشمای من خیس بشه
ارار نبود هر چی ارار نیست بشه
ارار نبود دیدنه تو آرزوم شه
ارار نبود که اینموری تموم شه
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(علیرضا طالسچی _ ارار نبود)
آهنگش انقدر غمگین بود که ا شکم در اومد خدا ازب نگذره رادمهر که ا شکه
دختر مردم رو در میاری.
_ببخشید خانم رفیعی میشه آدرستون رو بدید
طنی آدرس رو داد  ،رادمهر پوزخندی زد و به من گفت:آدرست رو بده.
بچه پرو رو نگا شیتونه میگه جفت پا برم تو شکمش.
آدرس رو بهش دادم اول طنی رو رسوند خونه بعدش من رو.
کلید رو انداختم و وارده خونه شدم نگاهی به ساعت کردم ساعت سه هره
مامان روی کاناپه نشسته بود و داشت با تلفن صحبت میکرد.
_بله شخ تشریف بیارید در خدمتتون هستیم  ،کاری ندارید خدانگهدار
مامان تلفن رو اتع کرد و اومد طرفه من
_سالم مامان جون
_سالم دخترم خسته نباشی
_سالمت باشی مامان خوشگلم
_دخترم ناهار خوردی؟
_آره مامان تو دانشگاه با طناز یه چی خوردیم
_باشه گلم برو لباساب رو عو

کن

_چشم
از پله ها رفتم باال و رسیدم به اتاق درخ اتاق رو باز کردم و رفتم داخل ،مانتو و
شلوار و مغنعه رو در آوردم و پرب کردم تو کمد  ،یه لباس آ ستین بلند طو سی
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پوشیدم با یه شلوار مشکی خوشگل  ،موهام رو شونه زدم و همینتور موهام رو
باز گذاشتم از اتاق خارج شدم و رفتم تو پذیرایی.
یا خدا صدای ریما میاد هووف باز چیشده .
ریما_مامان جدی میگی یعنی امشخ میان
مامان_بله عزیزم چه دروغی دارم بگم آخه خانم کیانی زنگ زد و گفت امشخ
میان برای خواستگاری.
ریما_وااای خدایا شکرب
مامان_واا دختر مگه تو شوهر ندیده ای یه خواستگاری دیگه
ریما آخه مادره من این خواستگاری با خواستگاری های دیگه خیلی فرق داره
مامان_باشه حاال برو تو اتاات لباست رو عو

کن میای پایین با هم صحبت

میکنیم.
ریما_باشه
_مامان
_جانم رها
_چیشده؟
_هیچی گلم اراره امشخ برای ریما خواستگار بیاد
_جدی یعنی آبمی من هم میخواد بره ااطی مرغا
_إه رهارهنوز که چیزی معلوم نیست تازه امشخ خواستگاریه
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_آخه مادره من ریما جوری خوشحال بود که فکر کنم فردا دسته پسره رو بگیره
ببره عقدش کنه
_إه رها بسه
_چشم مامان گلم من میرم پیشه رها
_باشه دخترم
_راستی مامان
_دیگه چیه
_بابا کماست؟
_هیچی با دوستان ادیمیشون تشریف بردن بیرون
_اوه بابای ما هم راه افتاد
_بله رها خانم پس چی فکردی
_خخخ هیچی من برم
_برو دیگه
................

رفتم جلوی اتاق ریما و در رو زدم
_تق تق
_بفرمایید
درو باز کردم و رفتم تو  ،اوه چه خانم لم داده تو تخت و داره کتاب میخونه
_رها تویی بیا تو
_بله منم
_بیا بشین
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_باشه
رفتم روی تخت نشستم و زل زدم به ریما میشم تا بنا گوش باز بود
_واا رها چت شده تو خوبی
_هاان هیچی
_ریما
_بله
_این پسره کیه که میخواد بیاد خواستگاریت ؟
_هم دانشگاییم
_آهان میشه بگی چموری باهاش آشنا شدی
_فضولیاش به تو نیومده االن هم پاشو برو بیرون هزار تا کار دارم
_بگو دیگه جونه من خیلی دوست دارم بدونم
_باز فضتتولیت گل کرد رها_آره خودب که میدونی فضتتولیم گل کنه دستتت از
سره کسی بر نمی دارم
_خخخ خخ از کماش بگم؟
_از اولش
_باشه
_حدوده یک سالی هستش تو کالسه همیم اولش زیاد عالاه ای بهش نداشتم
ولی بعد احساس کردم خیلی دوستش دارم اوالش با جزوه دادن شروع شد هر
هفته میومد جزوه هام رو میگرفت بعد از شیش یا هفت ماه که گذ شت یه روز
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بهم زنگ زد البته بگما من شمارم رو فقط برای درس داده بودم  ،بهم زنگ زد و
گفت خیلی دوستم داره عاشقم شده و از اینمور حرف ها.
_خخ بعدش
_بعد نداره که چند ماهی باهاش دوستتت بودم و بهش یک هفته ی پیش گفتم
که بیاد خوا ستگاریم اونم با کله ابول کرد و گفت میگم مامانم به مامانت زنگ
بزنه .
_اوه پس اضیه از این اراره
_آره
_خخ بگو ببینم اسمه این آاای خوشبخت چیه؟
_شادمهر کیانی
واای این فامیلی چقدر برام آشنا بود .
_آهان باشه من دیگه برم مزاحم کتاب خوندنت نشم
_نه بابا مراحمی
_خدافظ
_خدافظ خواهره اشنگم
رفتم توی اتاق و نشتتستتتم روی تخت هر چی فکر کردم که این فامیلی خیلی
برام آشناست اما نفهمیدم که فامیلی کیه .
....................

اوه ساعت ه شت و نیم شبه ساعت نه خوا ستگار ریما میاد  ،واای خدا حاال
چی بپوشم .
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یه لباس زرشکی با یه ساپرب پوشیدم شال زرشکیم رو هم انداختم رو سرم یه
آرایش مالیم کردم و اومدم پایین.
ریما با مامان داخل آشپزخونه بودن و داشتند میوه ها رو میشستن باباهم نشسته
بود رو کاناپه و داشت تلویزیون میدید.
_سالم بابا
_سالم دخترم خوبی؟
_مگه میشه آدم شبه خواستگاری خواهرش باشه خوب نباشه  ،شما خوبید؟
_مگه میشه آدم شبه خواستگاری دخترش خوب نباشه؟
_خخخ بابا شما هم راه افتادیم
_چه کنیم دیگه
ریما از آشتتپزخونه اومد بیرون و گفت:به به پدر و دختر خوب خلوب کردید
خدا شانس بده واال.
_چیه ریما جون حسودیت میشه
_نه چرا باید به خواهر کوچولوی خودم حسودی کنم
_ریما
_بله
_این خوا ستگاراب کی میان فردا دان شگاه دارم خیر سرما صبح باید ساعت
هشت بیدار شم.
_تا چند دایقه دیگه میان بعد شم تو هر شخ ساعت یک ن صفه شخ میخوابن
حاال یه بار که میخواد خواستگار بیاد ساعت نه شخ میخوای بخوابی؟
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تا اومدم جوابش رو بدم زنگه آیفون به صدا در اومد
_واای خاک تو سرم اومدن
_واا ریما چرا خاک تو سره تو اومدن که اومدن
_رها به جای این حرفا برو درو باز کن
_خخ بابا
رفتم سمته آیفون و درو باز کردم .
مامان و بابا رفتن جلوی در خونه من و ریما هم از استتترستتمون رفتیم داخل
آشپزخونه من بیشتر از ریما استرس داشتم انگار برای من خواستگار اومده بود
.
از توی آ شپزخونه دا شتم دید میزدم که این خانواده ی محترم کی ه ستن اولش
یک آاای خیلی با کالس با کت و شلوار آبی نفتی وارده خونه شد سنش پنماه
اینا میزد بعدش یه خانم وارد شد خیلی چهره ی زیبا و نازی دا شت و بعد یک
پ سره خیلی خو شگل و خو شتیخ با کت و شلوار طو سی وارد شد فکر کنم
همون شادمهر بود.
داشتتتم نگاهم رو از اونا میگرفتم که نگام افتاد به یه نفر واای خدا این اینما
چیکار میکنه اینکه رادمهره نکنه برادر همین شادمهر با شه واای آره فامیلی هر
دوتاشتتون کیانی میگم خدا از هر دارم فکر میکنم که این فامیلی رو یه جایی
شنیدم ولی یادم نمیاد .
باید یه کاری می کرد م که ریما از ازدواج با شتتادمهر منصتترف بشتته چون من
عمرا بتونم این رادمهر رو تحمل کنم فکر کن من و رادمهر با هم فامیل بشتتیم
اوووق تصتتورشتتم وحشتتتناکه  ،ولی خخ ریما و شتتادمهر همدیگه رو خیلی
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دو ست دارن من چتوری میتونم به ع شق سون صدمه بزنم  ،با صدای ریما از
فکر و خیال در اومدم.
_رها ،رها باتوام
_بله ریما
_برو دیگه مامان صداب کرد
_چی؟من برای چی برم خواستگاره توهه
_یعنی چی که نمیای برو ببینم
_چیزه من نمیتونم برم
_چرا اون وات
_چیزه
_چیزه؟؟
آخه چمور میتون ستم بگم که برادر شوهره آیندب همکال سی منه و من با اون
لج دارم
.

_خخ نمیتونم برم دیگه
_رها انقدر تفره نرو بیا این شیرینی ها رو ببر منم چایی رو بیارم
میخوا ستم جوابش رو بدم که ریما شیرینی هارو داد د ستم و با یه حرکت پرتم
کرد بیرون .
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رادمهر داشتتت با  ،بابا حرف میزد و اصتتال حواستتش به من نبود  ،رفتم جلوی
بابای رادمهر شیرینی رو بهش تعارف کردم.
_بفرمایید
_ممنون دخترم
رفتم جلوی مامان رادمهر مردشور برده چقدر هم خوشگل بود .
_بفرمایید
_خیلی ممنون عزیزم
به شادمهر و مامان هم شیرینی تعارف کردم و بعد ر سیدم به رادمهر همینمور
م شغول حرف زدن بود که سرش رو باال بر با چ شمای گرد شده اش که اندازه
ی دوتا هندونه شده بود داشت بهم نگاه میکرد  ،خیلی خیلی تعمخ کرده بود
ایافش دیدنی بود با صتتدای ارومی که بقیه نشتتنون گفت :تو  ،تو اینما چیکار
میکنی رها؟؟
با صتتدای ارومی گفتم :کیشتتمیش هم دم داره رها خانم االن هم پاشتتو بیا تو
حیاط کارب دارم.
_مامان من میرم جلوی در یکی از دوستام اومده کارم داره
_باشه گلم برو زود بیا
ستتویشتترتم رو تنم کردم و از پذیرایی خارج شتتدم درو باز کردم و رفتم داخل
حیاط.
بعد از پنج دایقه رادمهر اومد توی حیاط و همینمور زل زده بود بهم .
_چیه خوشگل ندیدی؟
_میمون ندیدم
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_بیشعور میمون خودتی اورانگوتان
_خخ بابا بسه بگو ببینم تو اینما چیکار میکنی؟
_این سوالیه که من ازب دارم
_سوال من رو با سوال جواب نده رها
_خخ بابا اینما خونه ی ماست ریما هم خواهرمه
_چی ریما خواهره توهه  ،یعنی شتتتادمهر میخواد با خواهر تو ازدواج کنه از
جنازه ی من باید رد بشه که با خواهره تو ازدواج کنه.
_هه مگه خواهره من چشه؟
_خواهر تو چیزیش نیستتت اتفااا خیلی دختره خوبی هم هستتت ولی چون تو
خواهرشس نمیتونه با برادره من ازدواج کنه.
_منم خیلی عالاه ای ندارم که ریما با شتتتادمهر ازدواج کنه و تو و من با هم
فامیل بشیم فکرشم خنده داره .
_هه فکر کردی من خیلی دوست دارم با تو فامیل شم .
تو دلم گفتم از خداتم باید باشه که با من فامیل بشی بچه پرو.
_رها
_بله
_چیکار کنیم
_چبدونم ،رادمهر اونا عاشتتقه همن ما نمیتونیم بخاطره لج و لمبازی هامون
اون ها رو از هم جدا کنیم.
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_هه معلومه تو از خداتع با من فامیل بشی مگه نه؟
_نه خیر گی گفته من از تو متنفرم بعد بیام با تو فامیل بشم زرشک.
_پس باید یه کاری کنیم که با هم ازدواج نکنن،ابوله؟
چتور میتونستم ابول کنم که خواهرم با اون کسی که عاشقشه ازدواج نکنه اگر
این کارو کنم شخ و روزم میشه عذاب وجدان.
_نه خیر ابول نیستتت نمیتونم به خواهرم ضتتلم کنم شتتاید تو بتونی به برادرب
ضلم کنی ولی من نمیتونم .
این حرف رو زدم و بدو بدو رفتم داخل خونه نزاشتم بدبخت حرف بزنه خخخ.
از توی خونه صتتتدای دستتتت میومد فکر کنم ریما خانم بله رو گفت اما من
چتور میتونستم با رادمهر خله فامیل بشم عه عه پسرکه چندش.
_یا خدا چیشده
_هیچی دخترم عروس خانم بله رو گفتن
لخنده تلخی زدم و گفتم:مبارک باشه
رفتم داخله اتاام نمیدون ستم خوضحال با شم یا ناراحت ای خدا آخه این همه
پ سر چرا برادره رادمهر باید بیاد خوا ستگاری ریما لعنت بر این شانس ا صال
کال من شانس ندارم.
ساعت دوازده شخ بود مهمون ها رفته بودن و من ححتی برای شام هم پایین
نیومدم چند باری ریما صدام کرد ولی توجه ای نکردم اصال اشتها نداشتم.
با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم هوووف ساعت نه صبح کالس داریم با این
فاطمی خر دیر برسم جرم میده.
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رفتم د ست شویی د ست و صورتم رو ش ستم و اومدم تو اتاق یه مانتو شلوار
مشکی پوشیدم با مغنعه ی مشکی انگار داشتم میرفتم ختم البته کالس فاطمی
دسته کمی از ختم نداره.
_سالم بر خانواده ی گرامی صبح بخیر
مامان_سالم عزیزم صبح بخیر
بابا_سالم دخترم صبح تو هم بخیر بیا بشین صبحونت رو بخور
_چشم بابا جون
ن ش ستم سره میز و هر چی که د ستم اومد رو خوردم د سته کمی از جارو برای
نداشتم.
_مامان ریما کماست؟
_ریما رفته دانشگاه
_وا مگه دوشنبه ها دانشگاه داره؟
_نه ولی استادشون زنگ زده کارشون داشت.
_آهان من دیگه برم خدافظ
مامان_برو دخترم خدا به همراب خداحافظ
بابا_بسالمت موا خ خودب باش خداحافظ.
کف شام رو پوشیدم و رفتم جلوی در ای بابا هنوز طنی نیومده که ساعت ه شته
پس چرا نیومده هووف.
ساعت ه شت و ربع شده بود خیلی دیر کرده بود سابقه ندا شت توی این یک
ماهی که میریم دانشگاه دیر بیاد خیلی نگرانش بودم گوشیم رو درآوردم و زنگ
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زدم بهش .ای بابا خاموشه چرا بزار زنگ بزنم خونشون  ،شماره ی خونشون رو
گرفتم اما هیچکس جواب نمیداد.
_چیشده رهاجان چرا نرفتی دانشگاه؟
_میبینید که بابا جون منت ره طنازم هنوز نیومده  ،به گوشتتیش هم زنگ زدم اما
خاموشه.
_خونشون چی؟
_کسی بر نمیداره
_رهاجان فکر کنم صدای زنگ گوشی توهه
_آره بابا
گوشی رو برداشتم یه شماره ی ناشناس بود .
_بله
_سالم خانم رها تهرانی؟
_بله خودم هستم شما؟
_من از بیمارستان زنگ میزنم دوستتون خانم طناز رفیعی تصادف کردن
_یا خدااا چی تصادف کرده؟
_بله خانم اگه میسه زودتر بیاین حالشون اصال خوب نیست .
_باشه میام میشه آدرس رو بگید
آدرس رو نوشتم و هول هولکی سویچ ماشین بابا رو گرفتم و راه افتادم به سمته
بیمارستان  ،تو راه همش خدا خدا میکردم که طناز طوریش ن شده با شه بعد از
یک ساعت رسیدم به بیمارستان ماشین رو پارک کردم و رفتم داخل بیمارستان
.
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پذیرش رو با بدبختی پیدا کرد یه خانم دماغ عملی نشسته بود و داشت با تلفن
صحبت میکرد و هر هر میخندید.
_خانم
جوابی نداد
_خانم باشمام
صدام رو بلند کردم و فریاد کشیدم
_خااااااااااااانم
یدفعه از جاش پرید با صدایی که عشوه داشت ازش میریخت جواب داد
_بله خانم چته چرا داد میزنی
_دو ساعته دارم صداتون میکنم
_بله امرتون
ایششش زنیکه دماغ عملی
ببخشید اتاق خانم طناز رفیعی کماست؟
_حالشون خیلی بدهتوی کما هستن  ،لتفا به خانوادشون خبر بدید
تا اسم کما رو شنیدم یدفعه غش کردم.
_خانم ،خانم حالت خوبه ای بابا اون از دوستش اینم از این.
چ شمام رو باز کردم توی یک اتاق بودم روی تخت داراز ک شیده بودم و به یک
دستم هم سرم وصل بود.
_من کمام
_تو  ،توی بیمارستانی عزیزم
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تا اسم بیمارستان رو شنیدم یدفعه سیخ شدم تازه یاد طناز افتادم از تخت بلند
شتتدم و داشتتتم میرفتم به ستتمته در که پرستتتار دماغ عملی گوشتته ی مانتوم رو
گرفت.
_کما میری عزیزم تو باید استتتراحت کنی ستترمت هنوز تموم نشتتده حالت
خوب نیست.
بغض توی گلوم جمع شده بود از گوشه ی چشمم اشکی جاری شد .
_تروخدا بزار برم میخوام دوستم رو ببینم
_عزیزم بزار سرمت تموم شه بعدش هر جا که خواستی برو
_نمیخوام
سرم رو از دستم کندم و از اتاق خارج شدم زنیکه ی دماغ عملی به من دستور
میده که کما برم کما نرم انگار شوهرمه.
یک دری اونما بود که روش نوشته بود ورود ممنوع فکر کنم طناز اونما بود.
چند تا صندلی اونما بود روی یکی شون ن ش ستم و سرم رو گرفتم بین د ستام
حالم خیلی بد بودش چتور میتون ستم طناز رو اینما ببینم  ،م شغول صلواب
فرستادن بودم که آاای دکتر اومد بیرون سری رفتم طرفش .
_آاای دکتر حالش چتوره؟
_خانم حالشون زیاد خوب ن
ی ست با این ت صادفی که این خانم کردن سر شون خورده به زمین و لختهذای
توی سرشون هست.
_خخ باید چیکار کنیم
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_به پدر و مادرشون زنک بزنید که بیان رضایت بدن برای عمل دخترشون.
_آاای دکتر اگر مادرش بفهمه خدایی نکرده سکته میکنه نمی شه من خودم هر
چی برگه هستش رو امضا کنم تا عمل رو شروع کنید؟
_خیر خانم بدون رضایت پدر و مادر مریض ،نمیتونیم عمل رو شروع کنیم.
دکتر رفت و من هم نشستم روی صندلی ساعت یازده هر بودش نمیدونستم
چیکار کنم بهترین کار همین بود که به بابای طناز خبر بدم.
گوشتتی رو برداشتتتم عه لعنتی اینم که شتتارژش تموم شتتده باید برم پذیرش تا
تماس بگیرم.
رفتم جلوی پذیرش هوووف خداروشکر اون دختریکه ی دماغ عملی نبودش .
_سالم خانم
_سالم عزیزم ،بفرمایید
_ببخشید میتونم از تلفنتون استفاده کنم؟
_بله حتما
تلفن رو بردا شتم و شماره ی خونه ی طناز اینارو گرفتم بعد از سه بوق باباش
برداشت.
_سالم عمو
_سالم رهان جان خوبی
سعی کردم بغضم رو اورب بدم تا نگران نشه .
_ممنون شما خوبید؟
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_شکر ،جانم کاری داشتی؟
واای حاال چموری بهشون بگم
_عمو جان میخوام بهتون یه چیزی بگم ولی لت فا به خا له نفیستتته( ما مان
طناز)نگید.
_باشه دخترم بگو ببینم چی شده؟
_عمو طناز ت صادف کرده االن هم توی کما ست دکترش ر ضایت پدر یا مادر
رو میخواد برای عمل.....دیگهدنتونستتتم ادامه بدم اشتتک از چشتتمام ریخت
صدام دیگه در نمیومد.
بابای طناز با یه لحن هولناکی گفت∶دخترم آدرس رو بده تا خودم رو برسونم.
آدرس رو دادم و گوشی رو اتع کردم.
بغض بدجور گلوم رو گرفته بود رفتم داخل حیاط بیمار ستان و ن ش ستم حالم
خیلی بد بود اگر طناز خوب نشه چی.
هی فکر میکردم و اشتتک میریختم بعد از چل و پنج دایقه بابا و مامان طناز رو
دیدم خوبه گفتم به خاله نفیسه چیزی نگه  ،داشتن میومدن طرفه من ای بمیرم
نگاه کن بیچاره ها چقدر هول کردن.
سالم عمو  ،سالم خاله نفیسه
_سالم دخترم طناز کماست؟
خاله هیچ جوابی نداد فقط داشت گریه میکرد .
با صدای بغض آلودی گفتم:تو کماست دکترا میگن باید عمل بشه توی سرش
لخته هست .
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خا له_الهی بمیرم براش ای کاش من جای اون بودم چرا با ید این بال ستتره
دخترم بیاد.
_خاله تروخدا گریه نکنید دکترا گفتن با عمل حالش خوب میشه
خاله رو گرفتم توی آغوشم حالش خیلی بد بود همش داشت گریه میکرد.
_رها جان دخترم ما میریم داخل
_باشه عمو
مامان و بابای طناز رفتن داخل منم ن ش ستم روی یکی از صندلی هل و زار زار
گریه میکردم.
خدایا تروخدا حاله دوستتتم خوب کن خواهش میکنم من بدون اون هیچم اگه
اون بره من دیگه نمیتونم توی این دنیای لعنتی زندگی کنم من طناز رو خیلی
دوست دارم اون مثله خواهرم میمونه برام خدا جونم تروخدا خوبش کن.
اینارو میگفتم و هی گریه میکردم چشمام شده بود کاسه ی خون .
ستتتاعت نزدیک های شتتیش بعد هر بود هیچی نخورده بودم یعنی میلی به
خوردن هیچ چیزی نداشتم  ،ساعت نه شخ ارار طناز رو عمل کنن.
سوار ماشین شدم و رفتم به یکی از امام زاده های نزدیک بیمارستان میخواستم
برای طناز دعا کنم که عملش با موفقیت پیش بره.
ماشین رو پارک کردم و رفتم داخل امام زاده زیاد شلوغ نبود یکی از چادر ها رو
برداشتم و سرم کردم .
نشستم بغله امام زاده و زار زار گریه میکردم یک خانم مسنی اومد بغلم نشست
و همینمور داشت نگام میکرد .
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_چیزی شتتده دخترم چرا انقدر گریه میکنی چرا چشتتمای اشتتنگت رو داری
نابود میکنی.
لحنش خیلی مهربون بود فکر کنم میتونستم باهاش درد و دل کنم.
_دوستم.....
نتونستم ادامه بدم و زدم زیره گریه
_دوستت چیشده عزیزم بهم بگو
_دوستم تصادف کرده االن هم توی اتاق عمله حالش خیلی بده.
_عزیزم گریه نکن انشالله درست میشه تو فقط توکل کن به خدا .
_حاج خانم تروخدا براش دعا کنید که زودتر خوب بشه
_چشم عزیزم براش دعا میکنم .
م شغول دعا خوندن بودم که یدفعه زنه غیبش زد واا کما رفت یهو جن زده شد
 ،نگاهی به ساعت انداختم ساعت یازده شخ بود چقدر زود گذ شت تا االن
حتما عملش تموم شده .
از جام بلند شدم کیفم رو بردا شتم  ،چاد رو گذا شتم سره جاش و از امام زاده
اومدم بیرون .
گوشیم رو در آوردم یا خدا از خونه هفت بار بهم زنگ زدن .
شماره ی خونه رو گرفتم بعد از پنج بوق ریما برداشت.
_بله
_سالم ریما
_سالم و زهره مار معلومه تو از صبح کمایی چرا گوشیت رو جواب نمیدی
_واای ریما بزار یه دایقه منم حرف بزنم
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_خخ حرفتو بزن
_طناز تصادف کرده آورده بودنش بیمارستان
_واای خدا مرگم بده االن حالش خوبه
_نه حالش ا صال خوب نی ست ریما ساعت نه هم عمل دا شت من االن امام
زاده هستم دارم میرم پیشش.
_باشه برو ما هم تا نیم ساعت دیگه تونماییم.
_باشه خدافظ
_خدافظ
گوشی رو اتع کردم و پرتش کردم تو کیفم .
دره ماشین رو باز کردم و نشستم تو با سرعت نور حرکت کردم و رفتم به سمته
بیمارستان.
ماشین رو پارک کردم و رفتم داخل بیمارستان.
خیلی استرس داشتم میترسیدم طناز حالش خوب نشده باشه.
رفتم سمته پذیرش یه خانم جوونی اونما نشسته بود .
با لحن هول ناکی گفتم:سالم خانم خوب هستید  ،ببخشید خانم طناز رفیعی
عملشون تموم شد؟
زن بیچاره شوک شده بود.
_عزیزم یه خورده اروم باش  ،بله عملشتون تموم شتد االن هم حالشتون خوبه
توی اتاق 203هستن.
نفسی از سره
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آسودگی کشیدم .
خدای شکرب ممنون که طناز حالش خوب شده .
اتاق 203رو پیدا کردم و همینمور بدون در زدن رفتم تو  ،طناز روی تخت دراز
کشیده بود اما دست و پای چپش شکسته بود الهی براب بمیرم.
شیرجه زدم تو بغل طناز
_سالم طناز جونم حالت خوبه عزیزم دلم براب تنگ شده بود
_آییی رها بلند شو مگه نمی بینی دست و پام شکسته
_الهی براب بمیرم
_خدانکنه عزیزم
_االن حالت خوبه؟
_آره ولی سرم خیلی درد میکنه
_طبیعیه چون داشتن لخته رو در میاوردن بخاطره همین سرب درد میکنه
_اوهو از کی تا حاال خانم شدن دکتر
لبخند ملیحی زدم و گفتم:خیلی واته گلم
طناز یهو زد زیره خنده
_کوفت برای چی میخندی
_هیچی ببخشید
یه پرستار اینه خر سرش رو انداخت و اومد داخل اتاق
_خانم ها و آاایان واتتون تموم شتتده بفرمایید برید االن ستتاعت دوازده شتتبه
مریض میخواد استراحت کنه لتفا بفرمایید بیرون فقط یک نفر میتونه بمونه.
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_من می مونم
_نه رها تو برو فردا صبح دانشگاه داری
_گوره بابای دانشگاه من می مونم پیشت
_هووف باشه
همه رفتن من موندم و طنی جون
_مامان و باباب رو چرا انداختی تو زحمت
_نه بابا چه زحمتی اومدن دیدنت رفتن دیگه
_رها
_جونم
_تصادف خیلی وحشتناک بودش
_عه طنی تروخدا بسه دیگه حرفه اون تصادف لعنتی رو نزن
_آخه.........
_آخه بی آخه االن هم بگیر بخواب خانم مریض
_خخخ باشه
صبح با صدای طناز از خواب بلند شدم.
_رها  ،رها بلند شو
_هاان چی میگی طناز بزار بخوابم
_بلند شو اومدن مالااب
_ای بابا کله ی صبحی کدوم خری اومده مالااب
صدای مردونه و آشنایی بلند شد:من اومدم
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واتی صدا رو شنیدم از جام پریدم باال ای بابا  ،باز این رادمهر و آرش ه ستن
که عه.
_خانم تهرانی خسته تشریف دارن آخی دیشخ روی این صندلی خوابیده الهی
راستتت میگفت از دیشتتخ تا االن روی صتتندلی خوابیده بود گردنم رگ به رگ
شده بود.
_به شما ربتی نداره من روی چی میخوابم آاای نسبتا محترم .
از روی صندلی بلند شدم و رفتم کنار تخت بغله طناز .
با صدای ارومی گفتم  :طنی اینا اینما چیکار میکنن؟
_نمیدونم واال یه یک ربعی هستش که اینمان
آرش رو به طناز گفت:الهی شتتکر که چیزیتون نشتتده خانم رفیعی بخدا واتی
صبح این خبر رو رادمهر بهم داد سری حاضر شدم و اومدم بیمارستان.
_خیلی لتف کردید آاای فراهانی ببخشید از دانشگاه زدید اومدید اینما.
_نه بابت و یفم بود  .خانم تهرانی شتتما برید خونه استتتراحت کنید من می
مونم پیشتته خانم رفیعی_نه آاای فراهانی شتتما زحمت نکشتتید من خودم می
مونم پیشش.
_چه زحمتی آخه شما برید یکم استراحت کنید.
دیگه نتونستتتم حرفی بزنم وااعا هم خیلی خستتته بودم_.باشتته پس من برم به
آژانس زنگ بزنم.
_آژانس چرا خانم تهرانی رادمهر هست میرسونتتون
من و رادمهر دوتایی با هم تعمخ کرده بودیم  ،ایش عمرن من با این پستتره ی
گنده دماغ بیام.
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_نه نمیخواد من خودم با تاکسی میرم
_نه دیگه نشد واتی ماشین هست چرا با تاکسی
دیگه نتونستم مخالفت کنم و یه باشه ی ارومی گفتم.
رادمهر پوزخ ندی زد و گ فت :ستتر  ،که نه در راه عزیزان بود  ،بار گران نیز
کشیدن به دوش.
پسره ی پرو االن یعنی من ورش من بودم.
طناز و آرش با هم زدن زیره خنده من یه اخم غلی ی بهشتتون کردم که یعنی
خفه .
با رادمهر از بیمارستان خارج شدیم و رفتیم داخله ماشین.
استارب رو زد و راه افتاد .
هی یک دایقه یه بار به من نگاه میکرد و پوزخند میزد .
_چیه خوشگل ندیدی؟
_دیشخ توی خواستگاری هم گفتم میمون ندیدم
_هووی درست صحبت کنا یدونه بهت میزنم بری با برف ساله بعد برگردیا .
_هه نه بابا همین مونده که یه دختر منو بزنه
حوصله ی جر و بحث با رادمهر رو نداشتم گوشیم رو از کیفم در آوردم و زنگ
زدم به خونه ی طناز اینا؛ بعد از پنج بوق برداشت.
_سالم خاله خوبید؟
_سالم رها جان ممنون تو خوبی ؟
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_ممنونم ،خاله من االن توی خونه کار دارم راه افتادم به ستتمته خونه گفتم اگه
میشه شما برید پیشه طناز .
_باشتته عزیزم خیلی زحمت کشتتیدی ممنون که دیشتتخ موندی پیشتتش اتفااا
خودمون هم حاضر شدیم داشتیم میرفتیم بیمارستان که زنگ زدی.
_نه خاله و یفم بود  ،کاری ندارید
_نه عزیزم خداحافظ
_خداحافظ
گوشی رو اتع کردم و انداختم تو کیفم.
_کی میرسیم ؟
_مگه من راننده شخصیتم که باهام اینموری حرف میزنی
_خخ بابا دسته کمی از راننده شخصی نداری
اخماش بدجور رفت تو هم.
_حیف.....
_حیفه چی؟
_حیفه اینکه آرش گفته برسونمت وگرنه...
_وگرنه چی ،داری سره من منت میزاری اصال نگه دار پیاده میشم
_خخ بابا  ،حاال واسه من ناز هم میکنه خانم .
یه چشم غره ی توپی بهش رفتم و روم رو کردم اونور .
م سیر توی سکوب طی شد و بعد از چهل و پنج دایقه ر سیدیم به خونمون .
بدونه اینکه خداحاف ی کنم پیاده شدم و در رو محکم بستم.
داشتم میرفتم به سمته خونه که رادمهر شیشه ی ماشین رو کشید پایین و گفت:
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_رها
برگشتم و زل زدم تو چشم های اهوه ایش.
_بله
_یه خداحاف ی کنی بد نیستا
_من از بچه پرو ها خداحاف ی نمیکنم
این رو گفتم و رفتم به سمته خونه.
_رها
دوباره برگشتم
_بله
_جمعه عقده شادمهر و ریماست میدونستی؟
_بله میدونستم
برگشتم به سمته خونه و دوباره صدام زد
_رها
با لحن تند و عصبی گفتم:عه باز چیه؟
_هیچی فقط میخواستم بگم موا خ خودب باش  ،خدافظ
نه بابا این یدفعه مهربون شتتد معلوم نیستتت فازش چیه یه بار خوش اخالاه یه
بار گنده دماغ .
_باشه خدافظ
کل ید رو ا نداختم و رفتم داخ له خونه هیچکس توی ح یاط نبود  .هووف تازه
ساعت یازده هره .
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بابا توی پذیرایی نشسته بود و داشت اخبار نگاه میکرد.
_سالم بابا جون
_سالم دخترم خوبی؟
_ممنون شما خوبید؟
_شکر  ،طناز حالش خوبه ؟
_بله بهتره  ،راستی مامان و ریما کمان؟
_رفتن بیرون واسه خریده جهیزیه
_هوووو کو تا جمعه
_نمیدونم واال شادمهر زنگ زد گفت آماده شید دارم میام یه نیم ساعتی هست
که رفتن.
_شما چرا نرفتید؟
_من حوصله ی این کار هارو ندارم دخترم
_خخخ باشه من برم تو اتاام.
_باشه دخترم.
در اتاق رو باز کردم رفتم داخل هوووف چقدر اینما بهم ریختس باید جمع و
جورش کنم.
لباس هام رو در آوردم و برعکس همیشه اشنگ گزاشتمشون تپ چوب لباسی
 ،یه تیشرب مشکی پوشیدم با یه شلوار خونگی سفید موهام رو هم باال بستک
و مشغول تمیز کردن اتاام شدم.
......................
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وااای چقدر خ سته شدم نگاهی به ساعت کردم ساعت دو هر بود یعنی من
سه ساعت کار کردم ایول به خودم.
از اتاام زدم بیرون و رفتم توی پذیرایی خبری از مامان و بابا نبودن .فقط ریما
روی کاناپه دراز کشیده بود.
_سالم ریما
_به به سالم رها خانم خوبی خواهری؟
_ممنون تو خوبی
_عالیم
_بله معلومه که باید عالی باشتتی رفتی جیبه شتتوهرب رو خالی کردی حاال
میخوای عالی هم نباشی .
_رها جان تو هم شوهر میکنی میفهمی حسه من رو
_اووق من عمرا شتتوهر بکنم ،اصتتال شتتوهر چیه زندگی ممردی خودمون رو
عشقه
_االن میگی بده ولی چند سال دیگه حالت رو میبینم
_خخ حاال بگو ببینم چی خریدی؟
_نصفه وسایل هارو خریدیم،وسایل آشپزخونه  ،وسایل برای و...
_آهان  ،خوشبخت بشی آبمی گلم
_ممنون خواهر کوچولوی خودم
_عه ریما من کما کوچولوام هی بهم میگی کوچولو
_خخ باشه ببخشید  ،راستی رها
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_بله
_امشخ خونه ی شادمهر اینا شام دعوتیم .
_چی!!!!!!!
_وا چرا داد میزنی  ،زنگ زدن خونمون گفتن شام دعوتید
_من که نمیام خودتون سه تایی برید
_عه لوس نشو دیگه
_لوس نمیشم درس دارم
_رها انقدر چاخان نکن من که می دونم چهارشنبه ها کالس نداری
_خخ به هر حال درس دارم نمیتونم بیام
_نه خیر باید بیای نیای به زور می برمت .
واتی ریما می گفت به زور می برمت یعنی وااعا به زور میبره ها.
_هوووف خیلی خخ
_آفرین دختر خوب  ،راستی رها برادر شادمهر رو دیدی دیگه رادمهر؟
من هر روز ایافه ی نحسش رو میبینم
_آره شبه خواستگاری دیدمش
_خیلی پسره خوبیه مثله تو داره معماری میخونه
_خخ چیکارش کنم
_واا رها این چه مدل حرف زدنه
_ریما ولم کن حوصله ندارم  ،ناهار کی حاضر میشه ؟
_حاضره االن میارم
_پس مامان و بابا چی؟
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_اونا خوردن رفتن خونه ی همسایه یه ره مریض احوال رفتن بهش سر بزنن .
_آهان پس سری بیار که روده بزرگه داره روده کوچیکه رو میخوره .
بعد از خوردن ناهار رفتم تو اتاام تا یکم استراحت کنم.
.............................

با نوازش دست مامان از خواب بیدار شدم.
_سالم مامان
_سالم عزیزم
_مامان ساعت چنده؟
_ساعت هفته بلند شو حاضر شو که بریم
_کما؟
_شام خونه ی آاای کیانی دعوتیم
اوه اصال یادم نبود  ،از جام یدفعه پریدم
_وا دختر چخبرته مگه جن دیدی
_نه ببخشید  ،شما برید پایین من حاضر میشم میام
_باشه پس زود آماده شو بیا.
_چشم
از تختم باند شدم رفتم به سمته کمد  ،در کمد رو باز کردم یه مانتوی سبز پر
رنگ پو شیدم با یه شلوار م شکی کتان یه شال سبز پر رنگ هم انداختم روی
سرم یه آرایش سبز مالیمی هم کردم  ،کیفم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم.
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_مامان بابا من حاضرم بریم
_صبر کن ریما هم بیاد بعد میریم
_باشه
یه ده دایقه منت ر موندیم تا ریما خانم تشریفشون رو آوردن.
_میزاشتی نیم ساعت دیگه میومدی حاج خانم
_خخ چیکار کنم مونده بودم کدوم مانتوم رو بپوشم
_باشه بیا بریم
چهارتایی رفتیم داخل ماشین نشستیم  .بابا که جای راننده نشسته بود  ،مامان
هم صندلی بغلش من و ریما هم پ شت ن ش سته بودیم بابا ا ستارب رو زد و راه
افتاد.
تا خوده مسیر من و ریما چرب و پرب می گفتیم و میخندیدیم .
_خخ پیاده شید که رسیدیم
سه تایی پیاده شدیم  ،بابا ماشین رو پارک کرد و اومد پیشمون.
_رها زنگ رو بزن
_چی من بزنم خونه ی شوهر توهه من باید زنگ رو بزنم
_اذیت نکن دیگه بزن
_هوووف باشه
زنگ در رو زدم و در رو برامون باز کردن  .واای چه خو نه ای بود یه ح یاط
داشتند چهار برابر حیاط ما  ،سه تا ماشین هم پارک شده بود.
یکیش فراری ارمز رنگی بود که ابال تو دانشگاه دیده بودمش برای رادمهر بود.
یکیش هم که کمری مشکی بود خیلی ناناز بود

wWw.Roman4u.iR

66

و یکی دیگه ام که اونور حیاط پارک شتتده بود یه آ او دی مشتتکی رنگ بود فکر
کنم برای بابای رادمهره.
همینمور داشتم حیاط رو دید میزدم که با صدای مامان رادمهر به خودم اومدم
.
_سالم رها جان خوش اومدی
با منگی جواب دادم :
_سالم خیلی ممنون پس مامان و بابا و ریما کمان؟
_اونا رفتن داخل عزیزم تو اینما بودی داشتی حیاط رو نگاه میکردی
واای خاک بر ستترب رها آبروب رفت االن پیشتته خودش فکر میکنه که خونه
ندیده ای
_آهان
_بیا بریم تو عزیزم هوا سرده سرما میخوری
باهم رفتیم تو به همه ستتالم کردم ایری از رادمهر نبود ،بهتر یه روز ریخته اونو
نمی بینم.
مشتتغول چایی خوردن بودم که رادمهر از پله ها اومد پایین  ،یدفعه چایی پرید
تو گلوم.
_واای دخترم چیشدش
_خوبم خانم کیانی چایی پرید تو گلوم
رادمهر بدون توجه به من اومد توی پذیرایی به همه سالم داد به جز من به درک
بره بمیره پسره ی پرو.

تو و من

67

مشغول آنالیز کردنش شدم  ،یه تیشرب اهوهای جذب پوشیده بود با یه شلوار
کتون مشتتکی موهای خوش رنگ خرماییش رو هم داده بود باال خدایی خیلی
خوشگل شده بود.
مشغول خوردن چایی شدم که یدفعه سرم درد گرفت .
_رها جان عزیزم خوبی
_نه سرم درد میکنه مامان
_چیزی نیست عزیزم زود خوب میشی
_واای مامان تروخدا یه ارصی چیزی بده من بخورم سرم داره میترکه
_باشه وایستا االن از خانم کیانی میگیرم
سرم رو بین دستام گرفتم سرم بدجور درد میکرد.
خانم کیانی_رادمهر جان  ،رها رو ببر اتاق خودب تا یکم استراحت کنه بعدش
بیا این ارص رو براش ببر.
واای نه خدا آخه چرا باید برم اتااه رادمهر .
به بدبختی تمام بلند شدم و باهاش رفتم باال .
_واای سرم
_خخ حاال انگار زخم شمشیر خورده انقدر آه و ناله نداره که
دره اتااش رو باز کرد و رفتم روی تختش دراز کشیدم بر عکس من اتاق رادمهر
خیلی تمیز و مرتخ بود.
_برو اون ارصرو بیارسرم داره میترکه
_باشه
دره اتاق رو بست و رفت پایین .
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واای خدا شتتنبه فاطمی میخواد امتحان بگیره هیچی نخوندم حاال چه غلتی
بکنم فردا که میخوام برم لباس بگیرم پس فردا هم که عقده ریما ست چموری
میتونم درس بخونم .
همینمور مشتتغول فکر کردن بودم که یه نقشتته ی شتتیتانی اومد توی ذهنم ،
یکشنبه فاطمی به رادمهر گفته بود که سواالب رو در بیاره و شنبه بده به فاطمی
بزار اتااش رو بگردم شتتاید ستتوال ها توی اتااش باشتته  ،از تخت بلند شتدم و
رفتم سمته کتابخونش هر چقدر گشتم پیدا نکردم مشغول گشتن بود که تقه ای
به در خورد و در باز شتتد یا ابلفضتتل رادمهر اومد طوری که نفهمه خودم رو
پرب کردم روی تختش ولی فکر کنم فهمید.
_دنبال چیزی میگردی؟
با تته پته جواب دادم :
_من .....نه  ...کی ....گف...ته
_رها انقدر به من دروغ نگو از چشماب و مدل حرف زدنت معلومه
_نه خیر دروغ نمیگم االن هم پاشو برو میخوام استراحت کنم.
ارص رو همراه با آب خوردم و لیوان رو دادم بهش رفت ستتمته در و دو باره
برگ شت به سمتم و گفت:اگه دنبال سوال های امتحان می گردی من تو اتاام
گزاشتمشون خانم زرنگ .
پوزخندی زد و از اتاق خارج شد.
به درک که تو اتاات نزاشتی واال پسرن ی پرو  .یه نیم ساعتی استراحت کردم و
رفتم داخل پذیرایی میز شام رو چیده بودن و فکر کنن منت ره من بودن.
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نیلی جون (مامان رادمهر)_ خوب شدی دخترم
_بله بهترم
_خخ خداروشکر  ،بیا بشین شامت رو بخور تا از دهن نیوفتاده
_چشم
رفتم ستتره میز و همه مشتتغول خوردن شتتام شتتدیم چند نوع غذا روی میز بود
فسنمون ،مرغ  ،ق
رمه سبزی  ،ساالد  ،دسر  ،ماست  ،نوشابه و.....
خونشون دسته کمی از رستوران نداشت .
بعد از خوردن شام من و ریما بشقاب ها رو جمع کردیم و بردیم تو آشپزخونه
_نیلی جون بزارید من میشورم
_نه دخترم برو بشین من خودم میشورم
_آخه تنهایی که سختتونه بزارید کمکتون کنم
_نه دخترم تنها نیستم سارا (خدمتکار شون ) هم هست کمکم میکنه
_باشه پس اگه کاره دیگه ای دارید بگید که براتون انمام بدم
_کاری که نه فقط رادمهر رو صدا کن کارش دارم.
عه آخه چرا رادمهر آدم اعته بگو خودم انمام میدم دیگه
_چشم االن صداشون میکنم
_مرسی گلم
از آشپزخونه اومدم بیرون و با صدای مالیمی رادمهر رو صدا زدم.
_آاا رادمهر
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اوهو آاا رادمهر  ،از لحن خودم خندم گرفته بود
خودش رو زد به نفهمی که یعنی هیچی نشنیدم
_آاا رادمهر میشه یه لح ه بیاین
دوباره هیچ جوابی نداد بد جور اعصبانی شدم و داد زدم:
_هووی باتوام چرا جواب نمیدی؟
شادمهر و ریما برگشتن به سمته من از خمالت آب شدم خوب شد بابا و بابای
رادمهر داشتن باهم حرف میزدن و صدای من رو نشنیدن.
_بله
_میشه یه لح ه برید آشپزخونه نیلی جون کارتون داره
از جاش بلند شد یه پوز خندی زد و رفت به سمته آ شپزخونه  .رفتم بغل د سته
ریما نشستم و میشم تا بناگوشم باز بود .
_چی میگید
ریما_برو بچه فضولی نکن
_عه ریما من کما بچه ام؟
شادمهر_ راست میگه ریما جان این کما بچس
ریما_خخ بچس دیگه
_نه خیر من بچه نیستم
نزا شتم دیگه حرفی بزنه از روی مبل بلند شدم سوی شرتم رو تنم کردم و رفتم
داخل حیاط.
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واای چه حیاطه اشنگی دارن حیاطشون پر از گله کوفتت بشه رادمهر  .مشغول
دیدن گل ها بودم که سایه ای افتاد روم  ،یا ح سین این دیگه کیه برگ شتم دیدم
رادمهره  ،پسره ی الدنگ اگه سکته میکردم چی خونم میوفتاد گردنت .
_واای تو اینما چیکار میکنی سکته کردم
_اوال خونمونه دو ست دارم وای ستم اینما ،دوما تو تل مارو سکته ندی خودب
سکته نمیکنی
_خیلی پرویی بخدا
_باشه من پرو االن هم برو اونور دوستم اومده جلو در منت ره
واا ساعت ده شبه یعنی کما میخواد بره  ،اصال به من چه بزار بره پسره ی پرو .
_بفرمایید راه باز جاده دراز
رفت سمته در  ،در رو باز کرد یه پسره خوش هیکل با چشمای سبز جلوی در
ایستاده بود زیاد اشنگ نبود ولی زشت هم نبود.
صدای رادمهر رو شنیدم که میگفت :
_از ساحل خانم چخبر آاا احسان ؟
_سالمتی سالم رسوند بهت ،گفتش که فردا سه تایی با هم بریم رستوران
_بله حتما حرف ساحل خانم رو که نمیشه زمین انداخت.
_باشه نت برم دیگه مزاحمت نشم پس  ،فردا ساعت هشته شخ جلو خونتونم
.
_باشه احسان جان خداحافظ
_خداحافظ
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رادمهر در رو بست و دوباره اومد به سمته من  .ساحل دیگه چه خریه نکنه زنه
رادمهر باشه  ،نه بابا کی به این دیونه زن میده آخه .
_به چی فکر میکنی ؟
_فضولیش به شما نیومده آاای کیانی
هیچی نگفت و زیره لخ زمزمه کرد :ایول فردا میرم ساحز رو میبینم خیلی واته
که ندیدمش.
توجه ای به حرفاش نکردم و رفتم داخل خونه
.............................

از همه خداحاف ی کردیم و سوار ماشین شدیم و راه افتادیم به سمته خونه.
_رها
_بله
_تو کی میخوای گواهی نامه بگیری خواهر من؟
_ای بابا دوباره گیر دادیا ریما
_چه گیری آخه اسفند میری توی نوزده سال ولی هنوز گواهی نامه نگرفتی
_برو بابا کی حال داره گواهی نامه بگیره من رانندگی بلدم گواهی نامه میخوام
چیکار
_تو داری اانون رو زیره پا میزاری و بدونه گواهی نامه رانندگی میکنی
_عه ریما بسه دیگه شدی مادر بزرگ هی آدمو نصیحت میکنی
_چه نصیحتی آخه دارم میگم گواهی نامت رو بگیر
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دیگه حرفی نزدم حوصتتله ی حرف های ریما رو نداشتتتم بعد از نیم ستتاعت
رستتیدیم خونه رفتم تو اتاام لباس هام رو درآوردم و خودم رو پرب کردم رو
تخت.
.............................

با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم هوووف ساعت یازده هره  ،رفتم دستشویی
دست و صورتم رو شستم صبحونم رو خوردم و دوباره برگشتم به اتاام .
امروز باید برم خرید فردا عقده ریماستت منم هنوز هیچی نخریدم حاال با کی
برم؟؟؟؟
ریما که با شادمهر رفته بیرون طناز هم که دست و پاش شکسته با کی برم؟
آهان فهمیدم با نازنین میرم .
نازنین از دو ستای ادیمیم هستش که ما باهم خیلی صمیمی هستیم اونم مثله
خواهرم میمونه ولی طنی رو بیشتر از اون دوست دارم .
گوشیم رو برداشتم و شمارش رو گرفتم بعد از پنج بوق برداشت .
_بله
_سالم نازی جون
_به سالم رها خانم  ،پارسال دوست امسال دیگه هیچی
_خخخ ببخشید نازی جون  ،چتوری تو دوسته ادیمی
_ممنون تو خوبی دوست جونی
_فداب عزیزم  ،نازی جون
_جونم
_امروز میخوام برم خرید فردا عقده ریماست میتونی باهام بیای
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_به به مبارک باشه ایشاالله اسمته خودب
_ممنون عزیزم
_باشه فقط ساعتش رو بگو همون ساعت میام جلو خونتون
_ساعت پنج
_باشه فقط شام مهمونه من
_نه دیگه مهمون من
_نه خیر مهمون من
_خخخ باشه نازی  ،کاری نداری؟
_نه عزیزم فعال
_فعال
تازه ساعت سه برم حموم یه دوش بگیرم بعدش حاضر شم برم.
حولم را برداشتتتم رفتم حموم یه دوش گرفتم و برگشتتتم  .هووف حاال چی
بپوشم؟
یه مانتو و شلوار لی پوشیدم یه شال آبی نفتی هم سرم کردم کیفم رو برداشتم و
از اتاق زدم بیرون.
_سالم مامانی
_سالم کما به سالمتی
_دارم میرم خرید دیگه
_با کی میری؟؟
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_نازنین
_باشه پس زود بگردیا شام بیرون میخوری؟
_آره بیرون میخورم  ،برم دیگه کاری نداری مامانی؟
_نه گلم برو بسالمت
_خدافط
_خداحافظ عزیزم
کفش هام رو پوشیدم و بدو بدو رفتم دمه در  ،اوه پنج دایقه دیر کردم
در رو بستم و رفتن سمته ماشین نازی اوه چه عروسکی داره .
_سالم نازی جون
_سالم رها خانم گل گالب  ،خوبی؟
_عالیم تو چتوری؟
_منم عالیم
_خخ خداروشکر
استتتارب رو زد و راه افتاد توی راه هی چرب و پرب می گفتیم و میخندیدیم ،
بعد از یک ساعت رسیدیم .
_رها پیاده شو که رسیدیم من میرم ماشین رو پارک کنم تو هم همینما بمون.
_باشه
پیاده شدم نازی رفت توی پارکینگ ماشین رو پارک کرد و اومد.
_خخ بریم
_بریم
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وارده پاساژ شدیم واای چه لباس های اشنگی داشت دلم میخواست همش رو
بخرم ولی از شانس گنده من همش سایزاش برام بزرگ بود.
_رها
_بله
_این چتوره؟
_کدوم
_همین لباس بنفشه دیگه فکر کنم سایزب رو داشته باشه
_آره خیلی اشنگه بیا بریم تو ببینیم داره سایزم رو یا نه
_باشه بریم
رفتیم داخل مغازه فروشندش زن بود لباسی رو که بهش گفتیم رو برامون آورد.
_رها برو تو بپوش ببین چتوره
_باشه
رفتم داخل اتاق پرو لباسم رو پوشیدم کیپ تنم بود انگار واسه من دوخته شده
بود لباسش عالی بود.
_نازی بیا ببین
_واای دختر چقدر بهت میاد
_آره خیلی بهم میاد همین رو میگیرم
_باشه پس سری در بیا کهرحساب کنیم بریم روده بزرگ داره روده کوچیکه رو
میخوره.
_خخخ باشه
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لباس رو درآوردم مانتو رو پوشیدم و رفتم بیرون.
_به تنتون شد خانم؟
_بله دستتون درد نکنه چقدر میشه؟
_اابلی نداره
_خیلی ممنون
_هفصد هزار تومن
_بفرمایید
پولش رو حساب کردم و از مغازه اومدیم بیرون .
_رها یه رستوران پیدا کن من خیلی گشنمه
_بیا یه رستوران اونور خیابون هستش
_بدو پس بریم.
از خیابون رد شدم و رفتم داخل رستوران  ،یا خدا چقدر شلوغه اینما.
_رها بشین اینما
_نه اینما خوب نیست نازی
_واا پس کما بشینیم جا نیست که
_نه من دوست ندارم اینما بشینم وایسا به گارسون بگم یه جای خوب برامون
پیدا کنه .
_باشه
رفتم به سمته گارسون داشت با یکی از مشتری ها صحبت میکرد.
_سالم
_سالم بفرمایید خانم
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_ببخشید همه ی جاها پر شده ما کما بشینیم؟
به طرفه میزی که نازی بغلش وایستتتاده بود اشتتاره کرد و گفت :بفرمایید اونما
بشینید اون میز خالیه .
_نه من دوست ندارم اونما بشینم
_چرا؟؟
_چرا نداره که دوست ندارم
_باشه پس با من تشریف بیارید طبقه ی باال اونما یه میز خالی هست.
_باشه
به نازنین اشتتاره کردم که بیاد  ،با گارستتون رفتیم طبقه ی باال یه میز خالی بود
نشستیم اونما.
_خخ خانم ها چی میخورید؟
_نازی چی میخوری
_هرچی خودب میخوری برای من هم سفارش بده
_اوکی
منو رو نگاه کردم خیلی وات بود پیتزا نخورده بودم بزار پیتزا سفارش بدم .
_آاا دوتا پیتزای مخلوط با دوتا نوشابه ی مشکی
_چشم  ،چیزه دیگه ای نمیخوایند ؟
_نه خیلی ممنون
گار سون رفت تا سفارش هارو بیاره ساعت نزدیک ه شت و نیم بود  .از پنمره
ی رستوران داشتم خیابون هارو میدیدم هوا پاییزی بود و خیلی هم سرد .
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مشغول نگاه کردن خیابون ها بودم که صدای نازنین رو شنیدم .
_رها  ،رها کمایی
_بله چیشده ؟
_کمایی تو دوساعته دارم صداب میکنم تو افکارب غرق شدیا
_خخخ خخ حاال بگو ببینم چیشده؟
_اون پسره رو نگاه کن چقدر خوشگله المصخ چشماش سگ داره .
برگ شتم به سمتی که نازی دا شت بهش ا شاره میکرد  .واای خاک عالم اینکه
رادمهره ای بابا این اینما چیکار میکنه آخه  .رادمهر با اون پستتره که دیشتتخ
اومده بود دمه درشتتون استتمش چی بود آهان احستتان با یه دختره که چهره ی
خیلی اشنگی داشت نشسته بود سره یه میزی و داشتن همینمور میخندیدن .
بچه پرو  ،رو نگا چموری میخنده رو آب بخندی  .یعنی اون دختره کی میتونه
باشه ؟
آهان فهمیدم شتتاید همون دخترس کت استتمش ستتاحل بود آره خودشتته واای
دختره خیلی خوشتتگله تیپش استتپرب بود و آرایش مالیمی هم روی صتتورتش
داشت.
_رها
_هوم
_دیدی پسره چه خوشگله
ایش این کماش خوشگله آخه
_نازی زیاد هم خوشگل نیستا تو بیش از اندازه خوشگل میبینیش
_نه خیر خیلی هم خوشگله
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_باشه اصال تو خوبی تو راست میگی .
نازنین هیچی نگفت و محو نگاه کردن به رادمهر شتتتده بود اووق حالم بهم
خورد.
گارسون بعد از ده دایقه اومد و سفارش هارو چیدش روی میز .
_چقدر خوشمزس نازی خیلی وات بود پیتزا به این خوشمزگی نخورده بودم.
_آره خیلی خوشمزس .
بعد از خوردن پیتزا بلند شتتدیم و رفتیم پایین نازی حستتاب کرد و از رس تتوران
خارج شدیم .
خداروشتتکر رادمهر من رو ندید وگرنه هی میخواستتت بپرستته اینما چیکار
میکنی نکنه منو تعقیبت کردی و از این جور چرب و پرتا .
ناز
نین ماشین رو روشن کرد و راه افتاده سمته خونه ی ما .
_رها پیاده شو که رسیدیم
_دستت درد نکنه نازنین ممنون که باهام اومدی
_خواهش میکنم و یفم بود
از نازنین خداحاف ی کردم و رفتم ستتمته خونه کلید رو انداختم وارده خونه
شدم .
.........................................
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با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم ساعت شی شه صبحه هووف ساعت هفت
واته آرای شگاه دارم  .به هزار جور زحمت از تختم دل کندم و رفتم د ست شویی
صورتم رو آب زدم م سواک زدم و اومدم بیرون  .رفتم داخله پذیرایی صبحونم
رو خوردم و آماده شدم تا برم آرایشگاه .
_رها دخترم حاضر شدی؟
_بله بابا جون حاضرم بریم
رفتم داخله ماشین نشستم انقدر سردم بود خودم رو بقل کرده بودم.
_بابا میشه بخاری ماشین رو روشن کنید دارم یخ میزنم
_بله چرا که نمیشه
بابا بخاری رو روشن کرد و کم کم داشتم گرم میشدم .
_دخترم پیاده شو که رسیدیم
_ممنون بابا  ،راستی مراسم کی شروع میشه ؟
_ساعت هفت شخ
_بعد آرایشگاه خودتون میاین دنبالم دیگه؟
_نه دخترم خودم نمیتونم پسره آاای کیانی رادمهر جان میاد دنبالت
_چی!!!!اون بریا چی میاد؟
_اشکالی داره ؟
_نه ولی اگه خودتون میومدید بهتر بود آاا رادمهر به زحمت میوفتن .
_نه رها جان خودش زنگ زد گفتذمیاد دنبالت .
_باشه من برم تا دیر نشده خدافظ
_خداحافظ دخترم
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دره ما شین رو با حرص ب ستم و رفتم داخله آرای شگاه عه آخه اون چرا باید بیاد
دنباله من آدم اعته آخه .
_سالم خانم خوش اومدید
_سالم خیلی ممنون
_وات داشتید؟
_بله
_پس بفرمایید بشینید اینما تا فریبا خانم بیان
روی صندلی مخصوص آرایشگری نشستم و منت ر شدم تا آرایشگر بیاد.
_سالم خانم
_سالم
_خانم رها تهرانی درسته؟
_بله
_عزیزم بلند شو اول لباست رو بپوش بعد بیا بشین اینما
_باشه
رفتم لباسم رو پوشیدم و نشستم روی صندلی که آرایشگر گفته بود .اول شروع
کرد به ا صالح کردن صورتم  ،بعدش موهام رو خیلی ا شنگ برام درست کرد
انقدر موهام رو کشید جونم داشت در میومد .
بعد از درست کردن مو شروع کرد به آرایش کردن صورتم یه دو ساعتی داشت
صورتم رو آرایش میکرد ای بابا حاال مگه تموم میشه.
صورتم رو آرایش کرد و یک ساعتی هم روی ناخن هام کار کرد.
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_خخ عزیزم میتونی بلند شی تموم شد.
بلند شتتدم و خودم رو توی آینه ی ادی که روی دیوار بود دیدم واای چقدر ناز
شدم آرایشم فوق العاده بود آرایشم بنفش بود و با لباسم ست شده بود .
موهام رو هم پشتش رو مدل گل برام درست کرده بود  ،روی ناخن های بلند و
کشیده ام رو الک بنفش پرنگ زده بود و روش رو تزیین کرده بود.
_چتوره عزیزم ؟
_عالیه فریبا جون دستت درد نکنه
_خواهش میکنم عزیزم
بعد از خداحاف ی کردن از آرایشتتگاه خارج شتتدم  ،فراری رادمهر رو دیدم که
جلوی آرایشگاه پارک کرده رفتم به سمته ماشین و درش رو باز کردم.
_سالم
_علیک
بچه پرو بلد نیست درست به آدم سالم بده شیتونه میگه یدونه بزنم تو دهنش
دندوناش بریزه تو شکمش .
دره ماشین رو محکم بستم تا حرصه رادمهر در بیاد  ،ولی انگار نه انگار اصال
هیچی بهم نگفت به درک بچه پرو .
استارب رو زد و راه افتاد به سمته خونه بعد از یک ساعت رسیدیم بدونه اینکه
ازش تشکر و خداحاف ی کنم از ماشین پیاده شدم و دوباره محکم در رو بستم
.
_یه تشکر کنی بد نیستا
_و یفت بود که منو برسونی آدم برای و یفش منت سره کسی نمیزاره
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_إ جدی خوب شد گفتی نمیدونستم
_حاال که میدونی منت نزار سره من
رفتم به سمته خونه کلید رو انداختم و وارد خونه شدم ساعت پنج ع صر بود
هوووف چقدر زود گذشت.
_سالم مامان
_به به سالم رها خانم چقدر اشنگ شدی عزیزم
_ممنون مامان جون چشم هاتون اشنگ میبینه
مامان بغلم کرد و هزار بار ب*و*سم کرد.
_واای مامان انقدر ب*و*سم نکن آرایشم پاک میشه
_ببخشید عزیزم حواسم نبود
_مامان مگه شما آرایشگاه نمیری؟
_نه عزیزم اصال وات نشد منت ره تو شدم که بیای یه ضره مارو درست کنی
_خخخ چشم پس بیاین بریم تو اتاام
_باشه گلم بریم
رفتیم داخله اتاق تا جایی که تونستتتم مامانم رو آرایش کردم ولی خداوکیلی
خیلی اشنگ شده بود.
_چتوره مامان؟
_عالیه عزیزم به ن رب نباید از این کرم پودر کمتر میزدی؟
_نه مامان جون اندازه ی اندازست  ،االن هم بلند و که بریم بابا میاد دنبالمون
_باشه عزیزم بریم
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مانتوم رو پوشیدم شالم رو هم سرم کردم کیف دستی رو برداشتم یه نگاهی تو
آیینه به خودم کردم یه ب*و*س برای خودم فرستادم و از اتاق خارج شدم.
_مامان بابا من حاضرم بریم
_دخترم برو تو ماشین بشین تا مادرب بیاد
_چشم
کفش های پا شنه ده سانتیم رو پو شیدم و رفتم سمته ما شین درو باز کردم و
نشستم .
بعد از پنج دایقه مامان و بابا اومدن
بابا ماشین رو روشن کرد و راه افتاد منم طی راه با گوشیم بازی میکردم.
_دخترم رها جان مادر بلند شو رسیدیم
_باشه مامان خوشگلم
سه تایی پیاده شدیم و رفتیم به سمته سالن دایقا ساعت هفت بود مهمون ها
یکی یکی وارد می شدنند و تبریک میگفتن .
رادمهر هم که وایستاده بود و داشت با یه دختره حرف میزد ایش چه د
کوله ام رو از روی کاناپه برداشتم و رفتم به سمت آشپزخونه  ،به به مامان خانم
چه سفره ای چیده .نون،پنیر،سبزی،کره،مربا،چایی و هر چی که فکرشو بکنید
.
_سالم مامان جونم صبح بخیر .
_سالم عزیزم صبح تو هم بخیر  ،بیا بشین صبحونت رو بخور رها جان .

wWw.Roman4u.iR

86

_چشم اومدم .
را ستی یادم رفت خودم رو معرفی کنم  .من رها تهرانی ه ستم  ۱۹سال دارم و
فرزنده دوم خانواده هستتتم  ،امروز برای اولین بار اراره برم دانشتتگاه خیلی
خوشحالم تا حاال دانشگاه رو از نزدیک ندیده بودم در اصل دانشگاه ندیده ام
خخخ.
یک خواهر دارم به نام ریما که خیلی خیلی دو ستش دارم ،ریما  2۶سال شه و
االن داره برای دکترا میخونه وای خیلی حرف زدم برم صبحونم رو بخورم تا غر
غر های مامان شروع نشده .
شروع کردم به خوردن انقدر خوردم که داشتم میترکیدم .
_مامان جونم من برم دیگه خیلی دیر شده .
_باشتته دخترم موا خ خودب باشتتیا  ،دانشتتگاه رو نریزی بهم با این شتتیتنت
هاب .
_ماد من مگه من دانشگاه خراب کنم.
_بله هستی تو خیلی شیتونی متمئنم روزه اول دانشگاه رو میزاری رو سرب .
مادر مارو نگاه کن تروخدا  ،همه مادر دارن ما هم مادر داریم نه بابا شتتوخی
کردم من مادر دارم به این گلی .
_باشه ما که رفتیم خدافظ
_خدافظ دخترم.
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دره خونه رو ب ستم و رفتم سمته ما شین طناز آهان را ستی طناز دو سته خیلی
خیلی صمیمیه منه از بچگی باهاش بزرگ شدم و خیلی دوستش دارم اون مثله
یک خواهر وااعی برام میمونه ....
_به سالم طناز خره چتوری؟
_سالم رها گاوه خوبم االغ تو چتوری ؟
_من که عالیم
لبخنده شیتونی طناز زد و گفت :رها امروز پسر خوشگل هارو باید تور کنیم.
_خخخ دیونه شدی طناز مگه پسر ندیده ایم  ،من فقط دانشگاه اومدم که حاله
این پسرهای تازه به دوران رسیده رو بگیرم که خودب میدونی میگیرم.
هر دوتامون باهم زدیم زیره خنده طناز که انقدر خندیده بود از چشتتماش
داشت اشک میومد.
_عه بستته دیگه حاال خوبه من یه چیزی گفتم تو هم که زرتی میزنی زیره خنده
طناز خودمونیما خوش خندییا .
_په نه په چی فکر کردی .
طناز ماشینش رو پارک کرد و هردو باهم پیاده شدیم.
بین همه ی اون ماشتتین ها فقط ماشتتین طناز بود که مدلش پایین بود همه ی
ماشین ها فراری ،مازراتی  ،جنسیس و.....
_طناز آبرومون رو بردی بخدا همه رو نگاه ماشتتین مدل باال دارن بعد دوستتته
خره من یه دیویست شیش آلبالویی در پیت داره.
_خفه شو همینم از سرب زیادیه .
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هر دو رفتیم توی حیاط دانشتتگاه  ،اوه اوه چقدر شتتلوغه اینما همه به یک بنر
خیره شده بودن که ببینن باید توی کدوم کالس برم .
_طنی(طناز) بیا بریم ببینیم کدوم کالسیم.
_باشه بریم.
............

کالسامون رو با بدبختی پیدا کردیم و رفتیم روی صندلی ها نشستیم.
عه عه از شانس خرکی ما همه ی پسرا زشت و بی ریخت بودن .
دا شتم با طنی فک میزدم که یک پ سره خیلی شیک با هیکلی خیلی خوش فرم
وارد کالس شتتد ،تیپه استتپرب زده بود چشتتمای اهوه ایه نازی داشتتت خیلی
خوشگل و خوشتیخ بود خدایی .
من باید یه کرمی به این پسره بریزم وگرنه رها نیستم .
_طنی بشین همین جا من االن میام
_باشه زود بگردیا .
_اوکی
پستتره داشتتت میومد ستتمته صتتندلیش که بشتتینه روش ستتری خودم رو بهش
رستتوندم و یه زیر پایی بهش زدم یهو تاق افتاد زمین کالس یهو رفت رو هوا
همه داشتتتن همینموری میخندیدن پستتره از درد مچاله شتتد بود ایافش خیلی
دیدنی بود از خنده داشتم میمردم ولی به زور خودم رو گرفتم تا نخندم .
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یدفعه یه پسر اومد بغلش نشت رو زمین و هی میگفت :رادمهر ،رادمهر داداش
خوبی چیزیت که نشده.
_نه آرش داداش خوبم
آره جونه عمت چیزی نشده داری از درد میمیری بعد میگی چیزی نشده .
پس بگو اسمه پسره که زدم بهش رادمهر بود اسمه اون دوستش هم آرشه ایول
اسمش رو فهمیدم .
آرش رو به من کرد و گفت :خانم این چکاری بود کردید آخه خدایی نکرده اگه
پاش یا دستش می شکست چی
برو بابا بادممون بم که آفت نداره.
_حاال که نشکسته بعدشم ببخشید حواسم نبود .
رادمهر اخمی کرد و هیچی نگفت به کمک آرش بلند شتتتد و روی صتتندلی
نشست .
_به درک ای کاش پاش میشکست یه ضره بهش میخندیدیم .
رفتم روی صتتندلی نشتتستتتم طناز یه اخم غلی ی بهم کرد و همینموری با
اخماش داشت منو اورب میداد.
_چیه خوشگل ندیدی
_این چه کاره احمقانه ای بود که کردی مگه تو دیونه ای
_وای همچین اخم کرد گفتم حاال چیشده
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طناز دوباره میخواستتت حرف بزنه که یدفعه استتتاد اومد ،ایش چه استتتاده بی
ریختی بود استاده کچل بود و یک کت و شلوار پوشیده بود خودش رو اینه این
تازه دوماد ها درست کرده بود .
.........

کالس تموم شد و همه ی بچه ها ریختن بیرون کوله ام رو بر داشتم میخواستم
از در خارج شتتم که یدفعه یه پستتره جلوم رو گرفت اوه این که رادمهر خله ی
خودمونه که خاک تو سرم چه زود پسر خاله میشم من.
_خانم تهرانی میشه یک لح ه وایستید کارتون دارم.
یا ابل فضل منو نکشه یه وات بابا یه شوخی بودش دیگه چیزیش که نشده بود
بدبخت شدی رها.
_شما با من چیکار دارید؟
_میشه با هم تنهایی صحبت کنیم
این یعنی من ورش این بود که طناز گمشه بره .
_طناز جان تو برو توی حیاط منم میام.
_باشه تو حیاط منت رم .
طناز رفت و من مونده بودم با رادمهر توی کالس.
_میتونم بپر سم چرا به من زیر پایی انداختید مگه شما دیونه ای که این کار رو
کردید.
این با من بودش بچه پرو چه کتابی صحبت میکنه .
_هوی آاای کیانی درست صحبت کن دیونه خودتی.
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پوزخندی زد و گفت :یه بار دیگه ازب میپر سم خانم رها تهرانی چرا به من زیر
پایی انداخته ؟
با پرویی جواب دادم  :چونکه دوست داشتم بهت زیر پایی بندازم .
_جدی اینموریه پس بچرخ تا بچرخیم .
_هه میچرخیم .
دلم میخوا ست یدونه محکم بزنم به پاش ولی بیخیالش شدم مثال میخوا ست
چه غلتی کنه بچرخ تا بچرخیم.
از دره کالس رفتم بیرون و رسیدم به حیاط طناز روی یکی از نیمکت ها نشسته
بود و داشت رو به رو  ،رو نگاه میکرد.
_طناز چیکار میکنی چرا زل زدی به روبه روب
_هان! هیچی  ،راستی آاای کیانی باهاب چیکار داشت؟
_هیچی بابا چرب و پرب میگفت
_بگو دیگه دایقا بهت چی گفت ؟
_گفتش چرا بهم زیر پایی انداختی و از این جور حرفا
_بعد تو چی گفتی؟
_هیچی گفتم دوست داشتم بهت زیر پایی بندازم .
طناز چشماش چهارتا شد.
_چی بهش گفتی دوست داشتم وااعا که رها تو خیلی پرویی به مردم زیر پایی
میندازی دوارتونیمتم باایه.
_بروبابا حوصله ندارم بلنذ شو بریم بوفه یه چی کوفت کنیم گشنمه.
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_باشه
با طناز راه افتادیم به سمت بوفه  ،عه عه این پسره رادمهر هم که اینماست .
ای بابا شانس نداریم میخوایم یه چیزی هم بخوریم باید ایافه ی این پ سره رو
هم تحمل کنیم.
_کما بشینیم طنی
_بشین رو همین صندلی
_باشه
_چی میخوری برم بگیرم
_یه چایی با کیک بگیر
_باشه همینما بشین تا بیام .
ای بمیری طناز آخه جا اعط بود که گفتی بیایم اینما بشتتینیم دایقا روبه روی
این پسره با اون دوستش ایش.
بعد از پنج دایقه طناز برگشت .
_کما بودی تو دوساعته رفتی
_خخ بابا بیا بخور انقدر غر غر نکن
کیک و چایی رو ازش گرفتم و مشغول خوردن شدم.
آرش و رادمهر از جاشون بلند شدن و داشتن میرفتم به سمته در خروج رادمهر
یه لیوان هم دستش بود .
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آرش جلوی در وای ستاد و رادمهر اومد به سمته من ایوان رو که توش چایی بود
ریخت روی پای من .
_آی وای وای سوختم ،عوضی این چه کاری بود کردی آی سوختم.
طناز اومد بغلم و گفت:وای رها چیشد خوبی؟
_واای طناز دارم میخورم آی.
رادمهر ایافش رو معصتتوم کرد و گفت:ای وای ببخشتتید خانم تهرانی اصتتال
حواسم نبود لیوان یدفعه از دستم کج شد و چایی ریخت روی شما
اشکام همینمور داشت از چشمام خارج میشد بدجوری پام میسوخت .
_خیلی عوضی  ،چرا چایی رو ریختی روم .
رادمهر اومد بغله گوشتتم و گفت :اینم طالفی امروز تا تو باشتتی ستتر به ستتره
رادمهر کیانی نزاری خانم کوچولو .
لبخندی زد و رفت  .پسره ی چلغوز روی من چایی میریزی دارم براب .
_طنی بلنذ شو بریم .
_تو که هنوز چیزی نخوردی
_بلند شو بریم که باید حاله این پسره رو بگیرم .
_ای بابا رها ولش کن دیگه .
_هه ولش کنم عمرا دارم براش .
طناز گفتم بلند شو بریم من اعصاب ندارم میزنم لهت میکنما .
_باشه بابا بریم عه.
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با طناز از بوفه اومدیم بیرون باید یکاری کنم این پستتره ی پرو روش کم بشتته
روی من چایی میریزی دارم براب.
_کی کالس شروع میشه طناز ؟
_ساعت ده شروع میشه
_ای بابا یک ساعت دیگه باید بشینیم اینما
_ره دیگه باید بشتتینیم ممبوریمبخخ بیا بریم خونتون مانتو و شتتلوار رو عو
کن خیس شده کسی نمیدونه که چایی ریخته فکر میکنن.....
حرف طناز رو اتع کردم و گفتم:خفه شو عوضی اشغال.
طناز با این حرفه من یدفعه ولو شتتد روی زمین هر هر داشتتت میخندید دیونه
شده بود فکر کنم .
_وا طنی بلند شو ببینم آبرومون رو بردی دیونه شدی تو.
تو جه ای به حرفم نکرد و همینمور داشت میخندید.
وای یا خدا اینا دیگه از کما اومدن رادمهر با آرش داشتن میومدن سمته ما وای
طناز آبرومون رو بردی دختریکه خر.
_رادمهر فکر کنم خانم تهرانی یه جکه خیلی بامزه گفتن که خانم رفیعی ولو
شدن رو زمین و دارن همینمور میخندن.
_آره به ن ر میرسه خانم تهرانی دلقک خوبی هستن.
چی یه من میگه دلقک همچین بزنمت صدا االغ بدی .
باالخره خنده ی طناز دیونه اتع شد و از روی زمین بلند شد.

تو و من

95

_آاای فراهانی ای کاش جک بود من اینموری می خندیدم از جک هم بدتر
بود.
_میگم که خانم تهرانی دلقک خوبی هستن.
رادمهر این رو گفت و ستته تایی باهم خندیدن  .طناز هم خیلی پرو شتتده ها به
من میخندی واسه تو هم دارم دخترکه ی سه نقته.
_وای خدا چقدر خندیدم آرش داداش این کیف رو بگیر من برم دستتتشتتویی
میام.
_باشه زود بگردیا
_هه آاای کیانی زودتر برو دستشویی تا نریزه حیاط رو به گند بکشونه .
این رو گفتم آرش و طناز همینمور داشتتتن اهقه میزدن  .ولی رادمهر یه چشتتم
غره ای بهم کرد و رفت .
_طناز بیا بشین روی این نیمکت  ،من میرم جایی سری بر میگردم .
_باشه زود بیایا دیر نکنی .
_باشه
یک جراه ای خورد به ذهنم واتی رادمهر رفت داخل د ست شویی منم میرم و در
رو افل میکنم تا اشنگ یه چند ساعتی اونما بمونه تا حالش جا بیاد.
رادمهر وارد دستتتشتتوشتتد منم پشتتته ستترش رفتم تو خداروشتتکر کستتی توی
دستشویی نبود .
رادمهر رفت دا خل یکی از دستتتشتتویی ها و درش رو ب یت منم رفتم و دره
دستتتشتتویی رو افل مردم  ،از کوله ام یک خودکار و کاغذ برداشتتتم و روش
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نوشتتم  :یه چند ستاعتی بمون داخله دستتشتویی تا حالت جا بیاد آاای رادهر
کیانی ملقخ به بابا بزرگ .
کاغذ رو چسپوندم به دره دستشویی و خارج شدم .
چون بهم گفت خانم کوچولو منم لقبش رو گذاشتم بابا بزرگ.
یک لبخنده پیروزمندانه زدم و رفتم به ستتمته طناز ،إوا خاک عالم طناز با آرش
دارن درباره ی چی حرف میزنن خاک تو ستترم نکنه آرش داره مخه طناز رو
میزنه ای بابا مگه طناز مخ هم داره که آرش بخواد مخش رو بزنه رها یه حرف
هایی میزنیا.
_طناز خانم حرفت تموم شد بیا بریم کالس ده دایقه دیگه شروع میشه ها.
_باشه برو من میام
_اوکی
واای از فضتتولی داشتتتم میمردم یعنی چی بهم میگفتن .وارده ستتالن دانشتتگاه
شتتدم و دیدم صتتدای داد و هوار میاد از ستتمته دستتتشتتویی بود رفتم به ستتمته
دستشویی و متوجه صدای رادمهر شدن داشت داد و فریاد میکرد که یکی بیاد
کمکش کنه اما دریغ از یک نفر پرنده تپی دستشویی مردونه پر نمیزنه .
وارده دستشویی شدم و جلوی در دستشویی که رادمهر توش بود ایستادم.
_حنمرب رو جر نده کسی اینما نیست که بیاد کمکت کنه.
_رها تویی  ،بخدا بیام بیرون میکشمت .
شیتون گفتم :اگه دستت بهپ رسید بکش .
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و زدم زیر خنده
_ای دختره ی پرو به من میخندی دارم براب.
_برو بابا فکردی ازب میترستتم هه زهی خیال باطل .حاال بمون اون تو تا یکم
حال و هواب عو

بشه ما که رفتیم سره کالسمون بابای.

_رها ،رها باتوام تروخدا وایستتتا بیا این در رو باز کن بخدا از بوی گنده اینما
حالت تهوع دارم میگیرم.
به حرفاش تو جه نکردم و از دستتتشتتویی خارج شتتدم رفتم به ستتمته کالس ،
امروز اولین روزه دانشتتگاه بود چقدر خوش گذشتتت البته به جز اون استتمت
چایی ریختن رادمهر روی من .
عه این ا ستاد چقدر فک میزنه دیونم کرد هوووف هیچی از حرفاش نمیفهمم ،
پس کی این کالس لعنتی تموم میشه بخدا خسته شدم.
_طناز ساعت چنده؟
_ای بابا رها دیونم کردی از اول کالس هی میپرستتی ستتتاعت چنده مگه من
ساعته گویام .
_خخ انقدر غر نزن ساعت گویا بگو ببینم ساعت چنده ؟
_دوازده و پنج دایقه
_آخیش ده دایقه دیگه تموم میشه بخدا دیونم کرد انقدر فک زد.
سرم رو گذاشتم روی میز تا یکم مخم استراحت کنه بیچاره.
داشت خوابم میبرد که تقه ای به در خورد .
_بفرمایید
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ای بابا این کیه دیگه داشتم یه دایقه خیر سرم کپه مرگم رو میزاشتما.
خخخ این که رادمهر ایافه رو نگا کن ترو ارآن  ،موهای ژولیده پولیده ایافش
دیدنی بود خیلی با مزه شده بود آخی توی این دو ساعت تو د ست شویی چی
کشیده بود.
_سالم استاد میتونم بیام تو؟
_سالم چرا انقدر دیر کردید آاای....
_کیانی هستم
_آاای کیانی
_ببخشید استاد یک مشکلی پیش اومده بود .
خخخ آره جونه عمت کما مشتتکل پیش اومده بود بگو تو مستتتراب گیر کرده
بودم دیگه.
_ده دایقه دیگه کالس تموم میشه همون بیرون منت ر بمومنید.
_ولی استاد .....
_ولی  ،اما  ،اگر نداره میگم برید بیرون تا کالس تموم شه .
_چشم ببخشید خدافظ
استتتاد هیچی نگفت و دوباره مشتتغول درس دادن شتتد  ،ای مرد شتتورتو ببرن
عهربسه دیگه این ده دایقه ام ولمون نمیکنه .
باالخره کالس تموم شتتد و با طناز رفتیم به ستتمته حیاط ،یا ابل فضتتل ایافه ی
رادمهر رو ببین خشمگینه یاخدا االن میاد منو میکشه.
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_طناز بیا بریم دیگه چرا زوم شدی به آرش
_هاان هیچی بریم
_طنی آرش بهت چی میگفت
_هیچی چی میخواستی بگه
آره جون عمت هیچی نمی گفتید منم که گوشام مخملیه
_بگو دیگه چی می گفتید
_هیچی بابا داشتیم درباره ی رشتمون حرف میزدیم
_وااعا!!
_آره مگه دروغ دارم بگم
_نه نه میخواستم متمئن بشم
_باشه بشین تو ماشین که بریم
هر دو نشستیم تو ماشین و رفتیم به سمته خونه ی ما
_واای خدا امروز چه روزه طوالنی بود  ،این استت تاده هم که هی فک میزد
دیونمون کرد.
_آره واال خیلی حرف میزد ستترم رفت  ،خخ بفر مای ید پایین رها خانم که
رسیدیم .
_چقدر زود پس  ،فردا میبینمت دیگه
_رها فردا صتتبح ستتتاعت هشتتتت میام دمه خونتون دیر بیای بخدا میگیرم
میزنمت.
_خخ بابا ما که رفتیم خدافظ.
_خدافظ
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کلید رو انداختم و وارد خونه شتتدم  ،به به بابا هم که داره گل های توی باغچه
رو آب میده.
_سالم بابا جونم
_سالم دخترم خسته نباشی
_سالمت باشید
_روزه اول دانشگاه چتور بود خوش گذشت؟
_عالی بود پدر من بهتر از این نمیشد
_خخ خداروشکر  ،برو لباست رو عو

کن که ناهر حاضره

_چشم اربان
دره خونه رو باز کردم و وارد هال شدم صدای مامان و ریما داشت از آشپزخونه
میومد رفتم داخل آ شپزخونه هوووف باز شروع شد ریما خانم میخواد ف شار
مامان رو بگیره اما مامان هی مخالفت میکنه.
_سالم بر مادر گرامی  ،سالم بر خواهر گرامی
_سالم دخترم خوبی خسته باشی
_سالم خواهر خله من
_ممنونم مامان جون
_خل خودتی ریما  ،عه چرا هی به من میگی خل ؟؟؟ مگه من خلم
_بله در اون که شکی نیست
_خیلی بدی ریما همه خواهر دارن ما هم خواهر داریم اصال باهاب اهرم
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کن که ناهار ارمه سبزی داریم .

_آخه جون ارمه سبزی
وارد اتاام شتتتدم و لباس هام رو همینمور پرب کردم روی تخت  ،از بچگی
شلخته بودم چیکار کنم خخ.
یه بلیز آستین بلند سبز پوشیدم با یه شلوار خونگی موهام رو دمه موشی بستم
و از اتاق اومدم بیرون .
به به چه بوی ارمه سبزی میاد .
_مامان جونم چه کردی به یه عاشق ارمه سبزی خانم اصال حرف ندارن
_نوش جونت دخترم بخور تا سرد نشده
_چشم
شیش کفگیر برای خودم برنج کشیدم سه ااشق هم خورشت داشتم خودم رو
خفه میکرد خخخخ.
_چخبرته دختر اروم بخور
_بابا جون خیلی گشنمه خخ
_خخ عزیزم آروم تر بخور دنبالت نمیکنن که
_چشم
_ ما مان جون خیلی خوشتتمزه بود دستت تت درد نک نه من میرم تو ا تاام یکم
استراحت کنم.
_رها خانم
_جانم مامان
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_کما با این عمله حاال میموندی
_یعنی چی من ورب رو نمیفهمم مامان
_من ورم اینکه اول میری رف ها رو میشوری بعد میری استراحت میکنی
_مامان بخدا....
_هیس هیچی نگو سفره رو جمع کن بعدش برو رف ها رو بشور
_اما مامان....
_اما و اگر نداره برو گلم
ای بابا کی حال داره رف بشوره ایششش حالم از رف شستن بهم میخوره ،
سفره رو جمع کردم و با ایافه ی پنمره شده رفتم داخل آ شپزخونه یا ابل ف ضل
چقدر رف داریم ای خدا منو بکش راحت شم.
بعد از شستن رف ها رفتم داخل اتاام تا بتونم یکم استراحت کنم.
با صدای آالرم گو شیم بیدار شدم  ،یا خدا ساعت هفت و نیمه سری حا ضر
شم که نیم ساعت دیگه طناز میاد دنبالم اگر دیر کنم پدرم رو در میاره .
رفتم داخل دستشویی دست و صورتم رو شستم مسواک زدم و اومدم بیرون.
ای خدا حاال چی بپوشم  ،یه مانتو مشکی پوشیدم با یه شلوار کتون اهوهای یه
مغنعه ی مشکی هم سرم کردم کله ی صبحی اصال حوصله ی آرایش کردن رو
ندارم.
_سالم مامان صبح بخیر
_سالم گلم صبح تو هم بخیر  ،بیا بشین صبحونت رو بخور
_نه مامان دیر شده باید برم طناز جلوی در منت رمه
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_خخ عزیزم حداال بیا یه لقمه بخور ضعف میکنیا
_نه مامان جان نمیخورم  ،من برم خیلی دیر شده
_باشه گلم برو موا خ خودب باش
_چشم خدافظ
_خداحافظ عزیزم
کفش استتپرتم رو پوشتتیدم و رفتم به ستتمته در  ،اوه اوه ستتاعت هشتتت و ده
دایقست االن طناز من رو میکشه .
دره خونه رو ب ستم و رفتم به سمته ما شین یا ابل ف ضل طناز رو نگا چه اخمی
کرده یا خدا االن من رو درستتته اورب میده  ،در رو باز کردم و نشتتستتتم داخل
ماشین.
_به سالم طناز خله صبح بخیر
_علیک ساعت چنده؟
خودم رو زدم به کوچه علی چپ و گفتم :ساعت  ،مگه خودب نداری؟
یه نگاهی بهم کرد که روح عمه ی ننه بزرگم اومد جلو چشام.
_ببین رها خودتو به اون راه نزن چرا ده دایقه دیر کردی هاااان
_خخ چیز شدش
_چیز شدش؟؟
_خخ حاال دیر شده دیگه کاریش نمیشه کرد طنی جون من بهت اول میدم از
فردا دیگه زود میام
طناز بدون توجه ای به من استارب ماشین رو زد و راه افتاد .
_طنی ناراحتی ؟
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هیچ جوابی نداد و مشغول رانندگی بود
_طناز جونم باتوام
_هیس هیچی نگو رها حوصله ندارم
_چرا طنی مگه چی شده؟
_هیچی فقط ساکت بشین حوصله ی حرفاب رو ندارم
_طناز یعنی میگی الل شم دیگه آره
طناز ترمز کرد و روبه من گفت :آره لتف کنی الل شی خیلی ممنون میشم
از این حرف طناز خیلی جا خوردم چرا باهام اینموری صحبت کرد .
مسیر با سکوب طی شد و بعد از چهل و پنج دایقه رسیدیم .
_پیاده شو من میرم ماشین رو پارک کنم همینما وایسا
انگار داره با غالم باباش حرف میزنه واال  ،بدون هیچی حرفی پیاده شتتتدم و
منت ر موندم تا طناز بیاد .
طولی نکشتتید که طناز اومد و با هم وارده حیاط دانشتتگاه شتتدیم با چشتتمام
داشتم دنبال رادمهر میگشتم  .آهان اوناهاش پیداش کردم نشسته روی نیمکت
و دارن با آرش صحبت میکنه.
_طنی
_بله
_اصلت به رادمهر و آرش نمیاد نوزده سالشون باشه مگه نه؟
_اونا که نوزده سالشون نیست  ،بیست و یک سالشونه
نگاهی بهش کردم و شیتون گفتم :تو از کما میدونی آتیش پاره
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طنی یهو زد زیر خ نده و میون خ نده اش گ فت :دیروز داشتتتم با آرش حرف
میزدم خودش بهم گفت .
زکی اینا چه زود باهم صمیمی شدن تا دیروز میگفت آاای فرهادی االن میگه
آرش .
_رها بیا بریم االن کالس شروع میشه  ،رهااا باتوام
_خخ بابا چرا داد میزنی
.............

_طنی بیا بریم اونور بشینیم نمیخوام ایافه ی نحس این رادمهر رو ببینم
_ای بابا رها بشین دیگه عه دیونم کردی بخدا.
بدون هیچ حرفی نشستم روی صندلی
_چی میخوری رها؟
_بشین من خودم میرم میگیرم
_باشه  ،برای من یه اهوه بگیر
_همین؟
_آره دیگه نمیخوام که بترکم
_باشه
یک ساعتی میشود از کالس اومدیم بیرون یه استاده کچل گیرمون افتاده انقدر
هم فک میزنه بخدا ستترم میره  ،نمیدونم چرا همه ی استتتاد های ما کچل و زر
زرو هستن عه لعنت بر این شانس .
_سالم یه اهوه با یه آب پرتقال
_سالم یه لح ه صبر کنید
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یه ده دایقه ای عالف شتتدم تا باالخره آاا اهوه و آب پرتقال رو آماده کرد و داد
بهم پولش رو حساب کردم و رفتم سره میز نشستم.
مشغول خوردن بودم که فکری به سرم زد با صدای بلند طوری که رادمهر بشنوه
گفتم :طناز جون چرا ما باید بشینیم بغل دست
ه بعضیا ؟؟؟
طناز چشماش چهارتا شده بود و از خمالت داشت آب میشود.
رادمهر صتتداش رو بلند کرد و گفت:ما هم دوستتت نداریم بغل دس تته بعضتتیا
بشینیم ولی چه کنیم ممبوریم.
چی؟ ممبوره یعنی چی که ممبوره
_رها بلند شو بریم
_کما من که هنوز تموم نکردم
طناز صداش رو بلند کرد و گفت :گفتم بلند شو بریم
یا بابل حواعج این چرا اینموری شده بدون هیچ حرفی کوله ام رو انداختم رو
دوست و با طناز از بوفه خارج شدیم.
........

یک هفته ای از دانشگاه گذشت اما رادمهر دریغ از یه طالفی کردن کوچولو.
_واای رها دیر شد دان شگاه کما بودی هااان ساعت ه شت و نیمه ساعت نه
کالس شروع میشه .
_خخ چیکار کنم طنی خواب موندم
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_ای خدااا من از دستتته تو چیکار کنم هر روز داری دیر میایزفکر نکنم استتتاد
فاطمی دیگه رامون بده
_بدرک راه نده  ،ایشتتاالله حلواش رو خودم پخش کنم مرتیکه بد اخالق انقدر
بدم میاد ازش همش به من گیر میده.
_رها انقدر حرف نزن بزار رانندگیم رو کنم
_خخ بابا تو هم با این رانندگیت مارو کشتی
بعد از چهل و پنج دایقه ر سیدیم طناز ما شین رو پارک کرد و هر دو باهم وارد
دانشگاه شدیم .
_واای طنی آرومتر برو خسته شدم
_ای درده خسته شدم زود باش بیا ساعت نه و ربعه.
_رها در بزن بریم تو
_چی ؟ من در بزنم عمرن
_ساکت شو گفتم در بزن
یا خدا من از این فاطمی میترسم خیلی اخالاش سگه .نفس عمیقی کشیدم و
در رو زدم .
تق تق
صدای بفرمایید فاطمی رو شنیدم و در رو باز کردم
اخم غلی ی کرد و با تمستتخر گفت :به به خانم تهرانی کما بودید ایشتتتاالله
میزاشتید یک ساعته دیگه میومدید .
رادمهر یه پوزخندی زد و رو به فاطمی گفت  :هه استتتاد خانم تهرانی که اولین
بار اولین بار شون نیست ماشاالله همیشه ی خدا دیر میان.
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خیلی اعصبانی بودم دلم میخواست جف پا برم تو شیکمش پسره ی چلغوز.
فاطمی رو به رادمهر کرد و گفت:بله رادمهر جان شما راست میگی
ادای فاطمی رو درآوردم و گفتم :بله رادمهر جان شما راست میگی
کالس یهو رفت رو هوا ه مه اه قه میزدن ا ما رادمهر همش پوزخ ند میزد عه
پوزخنداش بدجور رو مخم بود .
فاطمی که داشت آتیش می گرفت رو به طناز گفت:خانم رفیعی شما بفرمایید
داخل  ،اما شتتما خانم تهرانی همون بیرون میمونید تا بعد کالس با هم حرف
بزنیم.
پوزخندی زدم و رو به فاطمی گفتم :من با شما حرفی ندارم بزنم خداحافظ.
این رو گفتم و دره کالس رو محکم ب ستم  ،مرتیکه سه نقته چی فکر کرده که
با من اینموری صحبت میکنه .
از پله ها رفتم پایین و رستتیدم به حیاط دانشتتگاه هوووف یک ستتاعت مونده تا
کالس تموم شه ای بابا تو حیاط سگ هم پر نمیزنه چیکار کنم.
رفتم روی یکی از نیمکت ها نشتتستتتم کیفم رو گذاشتتتم رو پاهام ستترم رو
گذاشتتتم روی کیفم و خواب یدم چیه خخ به جز این کار چه کاره دیگه ای
میتونستم بکنم .
.................

با صدای طناز از خواب بلند شدم
_رها  ،رهااا بلند شو
_طناز بزار بخوابم خوابم میاد
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_مگه اینما جای خوابه ابرو حیسیتمون رو بردی
ستترم رو بلند کردم و یه کش و اوس به بدنم دادم  ،با چشتتمای نیمه باز گفتم:
کالس تموم شد؟
_بله تموم شد
_کالس بعدی ساعت چنده؟
_ساعت یازده
_خخ چهل و پنج دایقه مونده بزار بخوابم طنی
_جمع کن خودتو همین ادر که خوابیدی بسه بلند شو بریم یکم بچرخیم
_باشه بریم
از نیمکت بلند شدم و هر دو از دانشگاه زدیم بیرون
_طناز با ماشین میریم ؟
_په نه په با لگنه حموم ما میریم
_خخخ دیونه
_بشین بریم رها خانم
هر دو نشستیم تو ماشین طنی استارب رو زدم و راه افتادیم .
_عه طنی همه ی آهنگاب که غمگینه خیر ستترب یه آهنگ شتتاد نداری بخدا
دلم گرفت.
_انقدر غر نزن رها  ،داشتتبورد رو باز کن چند تا ستتیدی هستتت روی یکی از
سیدی ها نوشتم آهنگ های شاد .
_اوکی پیداش کردم
سیدی رو گذاشتم و آهنگ رو پلی کردم:

wWw.Roman4u.iR

پیرهن صورتی دل منو بردی
کشتی تو منو غممو نخوردی
نشون به اون نشون یادته
گل سرخی روی موهاب نشوندی
گفتی من میرم زود بر میگردم
گفتی من میام اونوات باهاب همسر میگردم
چراغ شام تا م
بیا چشم انت ار
چقدر نازب کشیدم
تو رفتی از کنارم
بیا رحمی به حال زار ما کن
بیا این بی وفایی را رها کن
تو گفتی آشناییتون ختا بود
ختا کردم تو هم امشخ ختا کن
(پیرهن صورتی _ احمد آزاد)
آهنگ همینمور داشت میخوند و من هم غش کرده بودم از خنده.
_زهر مار چرا انقدر میخندی مگه خنده داره
_وای خدا یعنی خاک تو سرب طناز آهنگ پیرهن صورتی گوش میدی
اینو گفتم و دباره زدم زیره خنده

110

تو و من

111

_وااا خخ مگه چیه گوش میدم که گوش میدم اصال به تو چه
خندم اتع شتتد و با لحن تمستتخر آمیز گفتم:طنی به ن رب چرا این خواننده
نیومده بگه پیرهن گلگلی دل منو بردی؟
این رو گفتم طناز یهو زد زیره خنده یا خدا این خنده اش اتع نمیشتته که خیر
ستترش داشتتت رانندگی میکرد یا بابل حواعج االن ماشتتین چپ میشتته و باید
حلوای خودم رو خودم پخش کنم واای خدا  ،خدای من نمیخوام بمیرم بخدا
جونم به جونیم رحم کن .
طناز داشتتت همینمور میخندید و حواستتش اصتتال به رانندگی کردنش نبود که
یهو زد به ماشتتین جلویش  ،اوه اوه از این ماشتتین خفن ها هم هستتت که فکر
کنم صد ملیونی باید باشه.
با خوردن ماشین طناز به اون ماشین یاروهه طناز یه جیغ خفیفی کشید
_ای زهر مار طناز ترسیدم
طناز با تته پته گفت:وااای  ....رها....بد...بخت ......شد...م
فکر کنم طناز یه ستتکته رو رد کرد خداروشتتکر وگرنه باید حلوا و خرمای رو
خودم پخش میکردم.
_رها عزیزم میتونی یکاری برام کنی
_چه کاری؟؟
_بیا بشین جای مندو به اون راننده بگو که تو بهش زدی
چشمام شده بود اندازه ی دو تا هندونه
_چی؟؟من عمرن طناز
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_رها تروخدا خواهش میکنم التماستتتت میکنم ایشتتتاالله که من فداب شتتم
ایشاالله من براب بمیرم تروخدا
_خخ بابا چرا ک شتار راه میندازی ،بیا ب شین سرجای من خودم میرم با طرف
حرف میزنم.
طناز هیچی حرفی نزد و باهم جاهامون رو عو

کردیم .سرم رو بردم پایین و

همینتور دا شتم صلواب می فر ستادم که صدای تق تقی به شی شه ی ما شین
خورد شیشه رو کشیدم پایین و بدونه اینکه بدونم کی هستش گفتم :آاا یا خانم
محترم من از شتتما خیلی معذرب میخوام ببخشتتید من همین دیروز گواهینامم
رو گرفتم  ،من یه دختره نوزده ستتتاله هستتتم نفهمم تروخدا شتتما به بزرگی
خودتون ببخشید........
دا شتم همینموری حرف میزدم که صدای مردی که خیلی صداش آ شنا بود به
گوشم خورد :خانم رها تهرانی شما باید خسارب بنده رو تمام و کمال بدید .
جلل خالق این استتم من رو از کما میدونستتت  ،چشتتمام رو باز کردم و خیره
شدم به کسی که پشته پنمره ی ماشین بود  ،وااای این که رادمهره خاک بر سر
شدم که یا خدا من چموری خ سارتش رو بدم کله هیکلم رو بفرو شم نمیتونم
خسارته این رو بدم ای حلواب رو پخش کنم طناز.
از ماشتتین پیاده شتتدم در رو بستتتم روبه روی رادمهر بود چشتتم در چشتتم هم
بودیم.
_خانم تهرانی لتف کنید خسارب من رو بدید تا زنگ نزدم افسر بیاد
_من!!!!چرا باید به شما خسارب بدم؟
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_چشماش رو درشت کرد و گفت:چونکه شما زدید به ماشین من
بدونه اینکه جوابش رو بدم پرو پرو زل زدم به چشتتماش و گفتم:اگه ندم اون
وات چی میشه ؟؟
_زنگ میزنم به پلیس
پوزخندی زدم و گفتم :زرشتتک،من رو از پلیس میترستتونی االن من خیلی کار
دارم برید اونور آاای محترم.
_تا خسارب من رو ندی هیما نمیتونی بری فهمیدی
یه لگت زدم به پاشم و با پرویی تمام گفتم:بیا اینم خسارتت تصویه شد .
ستتوار ماشتتین شتتدم و راه افتادم  ،طناز همینمور ستترش پایین بود و داشتتت
صلواب می فرستاد وااا اینم دیونه شده ها.
_طنی سرب رو بیار باال از دستش در رفتم
_چی؟؟؟در رفتی دروغ میگی
_دروغم کما بود
_حاال بگو بینم زن بود یا مرد
_هه رادمهر بود
_چی؟؟؟؟رادمهر بود
رادمهر رو جوری گفت که نزدیک بود پرده ی گوشم پاره بشه .
_واای طنی چرا داد میزنی رادمهر بود دیگه
_آرش چی باهاش بود؟
_نه
_هووف پس خداروشکر
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لبخنده شیتونی زدم و بهش گفتم :چی شده طنی چخبریه جونه رها را ستش رو
بگو
خودش رو زد به کوچه علی چپ گفت:نه چه خبری تو هم دیونه ای ها
_باشه بابا نگو من که یه روزی میفهمم
_چیرو میفهمی؟
_هیچی بابا ،واای طنی ده دایقه دیگه کالس شروع میشه
_این چهل و پنج دایقه چقدر زود گذشتتت  ،بدو ستترعتت رو بیشتتتر کن که
برسیم .
_باشه
..........................

وای خدا چقدر خوابم میاد بزار سرم رو بزارم رو میز یکم بخوابم.
چشمام داشت گرم میشد که یدفعه صدای یک نفر رو شنیدم که صدام کرد
_خانم تهرانی
_بله استاد
_اگه خوابتون میاد تشریف ببرید بیرون
_نه استاد ببخشید
عه تو دیگه چی میگی خوابم میاد بابا تا ساعت سه صبح بیدار بودم
_رها  ،رها جان بلند شو کالس تموم شد
_آخیش باالخره تموم شد  ،تو این نیم ساعت که خواب بودم ا ستاد کچل که
چیزی نگفت؟
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_نه بابا فقط چند بار نگاب کرد و چشم غره رفت
_به درک  ،طنی زود باش بریم که میخوام برم خونه کپه مرگم رو بزارم
_باشه بریم
.............

با طناز وارده پارکینگ دانشگاه شدیم و رفتیم به سمته ماشین .
_وااای رها
_چیشده طنی
_راستیک های ماشین نازنینم پنمره شده
_واا کدوم االغی پنچر کرده آخه
_چبدونم
_حاال چیکار کنیم؟
_هیچی باید با آژانس بریم.
یدفعه صدای خیلی آشنایی به گوشم خورد.
_آژانس چرا خانم رفیعی من خودم میرسونمتون
واا اینکه رادمهر خلس من عمرن با ماشین این گوریل بیام.
_نه خیلی ممنون آاای کیانی ما خودمون میریم مزاحم شما نمیشیم
نه بابا خواهش م
یکنم چه زحمتی بفرمایید آرش تو ماشین نشسته منت ره بفرمایید
طناز تا استتمه آرش رو شتتنید گل از گلش شتتکفت و روبه رادمهر گفت:باشتته
چون خیلی اسرار میکنید میایم  ،برو تو رها
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هاا یعنی من باید با ماشین این گوریل بیام .
_من با آژانس میرمذتو خودب میخوای بری برو
_رها جان برو بشین تو ماشین تا خودم نکشوندمت تو ماشین .
از لحنه طناز خیلی ترسیدم و رفتم داخل ماشین نشستم .
من صندلی بغله رادمهر ن ش ستم به ا سراره آرش  ،طناز هم صندلی عقخ کنار
آرش نشست.
آرش و طناز مشغول حرف زدن با هم بودن که رادمهر یه آهنگی گذاشت و اون
رو پلی کرد:
نمیدونم چی شد که اینموری شد
نمیدونم چند روزه نیستی پیشم
اینارو میگم که فقط بدونی
دارم یواش یواش دیونه میشم
تا کی به عشقه دیدنه دوبارب
تو کوچه ها خسته بشم بمیرم
تا کی باید دنباله تو بگردم
از کی باید سراغتو بگیرم
ارار نبود چشمای من خیس بشه
ارار نبود هر چی ارار نیست بشه
ارار نبود دیدنه تو آرزوم شه
ارار نبود که اینموری تموم شه
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(علیرضا طالسچی _ ارار نبود)
آهنگش انقدر غمگین بود که ا شکم در اومد خدا ازب نگذره رادمهر که ا شکه
دختر مردم رو در میاری.
_ببخشید خانم رفیعی میشه آدرستون رو بدید
طنی آدرس رو داد  ،رادمهر پوزخندی زد و به من گفت:آدرست رو بده.
بچه پرو رو نگا شیتونه میگه جفت پا برم تو شکمش.
آدرس رو بهش دادم اول طنی رو رسوند خونه بعدش من رو.
کلید رو انداختم و وارده خونه شدم نگاهی به ساعت کردم ساعت سه هره
مامان روی کاناپه نشسته بود و داشت با تلفن صحبت میکرد.
_بله شخ تشریف بیارید در خدمتتون هستیم  ،کاری ندارید خدانگهدار
مامان تلفن رو اتع کرد و اومد طرفه من
_سالم مامان جون
_سالم دخترم خسته نباشی
_سالمت باشی مامان خوشگلم
_دخترم ناهار خوردی؟
_آره مامان تو دانشگاه با طناز یه چی خوردیم
_باشه گلم برو لباساب رو عو

کن

_چشم
از پله ها رفتم باال و رسیدم به اتاق درخ اتاق رو باز کردم و رفتم داخل ،مانتو و
شلوار و مغنعه رو در آوردم و پرب کردم تو کمد  ،یه لباس آ ستین بلند طو سی
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پوشیدم با یه شلوار مشکی خوشگل  ،موهام رو شونه زدم و همینتور موهام رو
باز گذاشتم از اتاق خارج شدم و رفتم تو پذیرایی.
یا خدا صدای ریما میاد هووف باز چیشده .
ریما_مامان جدی میگی یعنی امشخ میان
مامان_بله عزیزم چه دروغی دارم بگم آخه خانم کیانی زنگ زد و گفت امشخ
میان برای خواستگاری.
ریما_وااای خدایا شکرب
مامان_واا دختر مگه تو شوهر ندیده ای یه خواستگاری دیگه
ریما آخه مادره من این خواستگاری با خواستگاری های دیگه خیلی فرق داره
مامان_باشه حاال برو تو اتاات لباست رو عو

کن میای پایین با هم صحبت

میکنیم.
ریما_باشه
_مامان
_جانم رها
_چیشده؟
_هیچی گلم اراره امشخ برای ریما خواستگار بیاد
_جدی یعنی آبمی من هم میخواد بره ااطی مرغا
_إه رهارهنوز که چیزی معلوم نیست تازه امشخ خواستگاریه
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_آخه مادره من ریما جوری خوشحال بود که فکر کنم فردا دسته پسره رو بگیره
ببره عقدش کنه
_إه رها بسه
_چشم مامان گلم من میرم پیشه رها
_باشه دخترم
_راستی مامان
_دیگه چیه
_بابا کماست؟
_هیچی با دوستان ادیمیشون تشریف بردن بیرون
_اوه بابای ما هم راه افتاد
_بله رها خانم پس چی فکردی
_خخخ هیچی من برم
_برو دیگه
................

رفتم جلوی اتاق ریما و در رو زدم
_تق تق
_بفرمایید
درو باز کردم و رفتم تو  ،اوه چه خانم لم داده تو تخت و داره کتاب میخونه
_رها تویی بیا تو
_بله منم
_بیا بشین
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_باشه
رفتم روی تخت نشستم و زل زدم به ریما میشم تا بنا گوش باز بود
_واا رها چت شده تو خوبی
_هاان هیچی
_ریما
_بله
_این پسره کیه که میخواد بیاد خواستگاریت ؟
_هم دانشگاییم
_آهان میشه بگی چموری باهاش آشنا شدی
_فضولیاش به تو نیومده االن هم پاشو برو بیرون هزار تا کار دارم
_بگو دیگه جونه من خیلی دوست دارم بدونم
_باز فضتتولیت گل کرد رها_آره خودب که میدونی فضتتولیم گل کنه دستتت از
سره کسی بر نمی دارم
_خخخ خخ از کماش بگم؟
_از اولش
_باشه
_حدوده یک سالی هستش تو کالسه همیم اولش زیاد عالاه ای بهش نداشتم
ولی بعد احساس کردم خیلی دوستش دارم اوالش با جزوه دادن شروع شد هر
هفته میومد جزوه هام رو میگرفت بعد از شیش یا هفت ماه که گذ شت یه روز
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بهم زنگ زد البته بگما من شمارم رو فقط برای درس داده بودم  ،بهم زنگ زد و
گفت خیلی دوستم داره عاشقم شده و از اینمور حرف ها.
_خخ بعدش
_بعد نداره که چند ماهی باهاش دوستتت بودم و بهش یک هفته ی پیش گفتم
که بیاد خوا ستگاریم اونم با کله ابول کرد و گفت میگم مامانم به مامانت زنگ
بزنه .
_اوه پس اضیه از این اراره
_آره
_خخ بگو ببینم اسمه این آاای خوشبخت چیه؟
_شادمهر کیانی
واای این فامیلی چقدر برام آشنا بود .
_آهان باشه من دیگه برم مزاحم کتاب خوندنت نشم
_نه بابا مراحمی
_خدافظ
_خدافظ خواهره اشنگم
رفتم توی اتاق و نشتتستتتم روی تخت هر چی فکر کردم که این فامیلی خیلی
برام آشناست اما نفهمیدم که فامیلی کیه .
....................

اوه ساعت ه شت و نیم شبه ساعت نه خوا ستگار ریما میاد  ،واای خدا حاال
چی بپوشم .
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یه لباس زرشکی با یه ساپرب پوشیدم شال زرشکیم رو هم انداختم رو سرم یه
آرایش مالیم کردم و اومدم پایین.
ریما با مامان داخل آشپزخونه بودن و داشتند میوه ها رو میشستن باباهم نشسته
بود رو کاناپه و داشت تلویزیون میدید.
_سالم بابا
_سالم دخترم خوبی؟
_مگه میشه آدم شبه خواستگاری خواهرش باشه خوب نباشه  ،شما خو بید؟
_مگه میشه آدم شبه خواستگاری دخترش خوب نباشه؟
_خخخ بابا شما هم راه افتادیم
_چه کنیم دیگه
ریما از آشتتپزخونه اومد بیرون و گفت:به به پدر و دختر خوب خلوب کردید
خدا شانس بده واال.
_چیه ریما جون حسودیت میشه
_نه چرا باید به خواهر کوچولوی خودم حسودی کنم
_ریما
_بله
_این خوا ستگاراب کی میان فردا دان شگاه دارم خیر سرما صبح باید ساعت
هشت بیدار شم.
_تا چند دایقه دیگه میان بعد شم تو هر شخ ساعت یک ن صفه شخ میخوابن
حاال یه بار که میخواد خواستگار بیاد ساعت نه شخ میخوای بخوابی؟
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تا اومدم جوابش رو بدم زنگه آیفون به صدا در اومد
_واای خاک تو سرم اومدن
_واا ریما چرا خاک تو سره تو اومدن که اومدن
_رها به جای این حرفا برو درو باز کن
_خخ بابا
رفتم سمته آیفون و درو باز کردم .
مامان و بابا رفتن جلوی در خونه من و ریما هم از استتترستتمون رفتیم داخل
آشپزخونه من بیشتر از ریما استرس داشتم انگار برای من خواستگار اومده بود
.
از توی آ شپزخونه دا شتم دید میزدم که این خانواده ی محترم کی ه ستن اولش
یک آاای خیلی با کالس با کت و شلوار آبی نفتی وارده خونه شد سنش پنماه
اینا میزد بعدش یه خانم وارد شد خیلی چهره ی زیبا و نازی دا شت و بعد یک
پ سره خیلی خو شگل و خو شتیخ با کت و شلوار طو سی وارد شد فکر کنم
همون شادمهر بود.
داشتتتم نگاهم رو از اونا میگرفتم که نگام افتاد به یه نفر واای خدا این اینما
چیکار میکنه اینکه رادمهره نکنه برادر همین شادمهر با شه واای آره فامیلی هر
دوتاشتتون کیانی میگم خدا از هر دارم فکر میکنم که این فامیلی رو یه جایی
شنیدم ولی یادم نمیاد .
باید یه کاری می کرد م که ریما از ازدواج با شتتادمهر منصتترف بشتته چون من
عمرا بتونم این رادمهر رو تحمل کنم فکر کن من و رادمهر با هم فامیل بشتتیم
اوووق تصتتورشتتم وحشتتتناکه  ،ولی خخ ریما و شتتادمهر همدیگه رو خیلی
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دو ست دارن من چتوری میتونم به ع شق سون صدمه بزنم  ،با صدای ریما از
فکر و خیال در اومدم.
_رها ،رها باتوام
_بله ریما
_برو دیگه مامان صداب کرد
_چی؟من برای چی برم خواستگاره توهه
_یعنی چی که نمیای برو ببینم
_چیزه من نمیتونم برم
_چرا اون وات
_چیزه
_چیزه؟؟
آخه چمور میتون ستم بگم که برادر شوهره آیندب همکال سی منه و من با اون
لج دارم
.

_خخ نمیتونم برم دیگه
_رها انقدر تفره نرو بیا این شیرینی ها رو ببر منم چایی رو بیارم
میخوا ستم جوابش رو بدم که ریما شیرینی هارو داد د ستم و با یه حرکت پرتم
کرد بیرون .
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رادمهر داشتتت با  ،بابا حرف میزد و اصتتال حواستتش به من نبود  ،رفتم جلوی
بابای رادمهر شیرینی رو بهش تعارف کردم.
_بفرمایید
_ممنون دخترم
رفتم جلوی مامان رادمهر مردشور برده چقدر هم خوشگل بود .
_بفرمایید
_خیلی ممنون عزیزم
به شادمهر و مامان هم شیرینی تعارف کردم و بعد ر سیدم به رادمهر همینمور
م شغول حرف زدن بود که سرش رو باال بر با چ شمای گرد شده اش که اندازه
ی دوتا هندونه شده بود داشت بهم نگاه میکرد  ،خیلی خیلی تعمخ کرده بود
ایافش دیدنی بود با صتتدای ارومی که بقیه نشتتنون گفت :تو  ،تو اینما چیکار
میکنی رها؟؟
با صتتدای ارومی گفتم :کیشتتمیش هم دم داره رها خانم االن هم پاشتتو بیا تو
حیاط کارب دارم.
_مامان من میرم جلوی در یکی از دوستام اومده کارم داره
_باشه گلم برو زود بیا
ستتویشتترتم رو تنم کردم و از پذیرایی خارج شتتدم درو باز کردم و رفتم داخل
حیاط.
بعد از پنج دایقه رادمهر اومد توی حیاط و همینمور زل زده بود بهم .
_چیه خوشگل ندیدی؟
_میمون ندیدم
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_بیشعور میمون خودتی اورانگوتان
_خخ بابا بسه بگو ببینم تو اینما چیکار میکنی؟
_این سوالیه که من ازب دارم
_سوال من رو با سوال جواب نده رها
_خخ بابا اینما خونه ی ماست ریما هم خواهرمه
_چی ریما خواهره توهه  ،یعنی شتتتادمهر میخواد با خواهر تو ازدواج کنه از
جنازه ی من باید رد بشه که با خواهره تو ازدواج کنه.
_هه مگه خواهره من چشه؟
_خواهر تو چیزیش نیستتت اتفااا خیلی دختره خوبی هم هستتت ولی چون تو
خواهرشس نمیتونه با برادره من ازدواج کنه.
_منم خیلی عالاه ای ندارم که ریما با شتتتادمهر ازدواج کنه و تو و من با هم
فامیل بشیم فکرشم خنده داره .
_هه فکر کردی من خیلی دوست دارم با تو فامیل شم .
تو دلم گفتم از خداتم باید باشه که با من فامیل بشی بچه پرو.
_رها
_بله
_چیکار کنیم
_چبدونم ،رادمهر اونا عاشتتقه همن ما نمیتونیم بخاطره لج و لمبازی هامون
اون ها رو از هم جدا کنیم.
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_هه معلومه تو از خداتع با من فامیل بشی مگه نه؟
_نه خیر گی گفته من از تو متنفرم بعد بیام با تو فامیل بشم زرشک.
_پس باید یه کاری کنیم که با هم ازدواج نکنن،ابوله؟
چتور میتونستم ابول کنم که خواهرم با اون کسی که عاشقشه ازدواج نکنه اگر
این کارو کنم شخ و روزم میشه عذاب وجدان.
_نه خیر ابول نیستتت نمیتونم به خواهرم ضتتلم کنم شتتاید تو بتونی به برادرب
ضلم کنی ولی من نمیتونم .
این حرف رو زدم و بدو بدو رفتم داخل خونه نزاشتم بدبخت حرف بزنه خخخ.
از توی خونه صتتتدای دستتتت میومد فکر کنم ریما خانم بله رو گفت اما من
چتور میتونستم با رادمهر خله فامیل بشم عه عه پسرکه چندش.
_یا خدا چیشده
_هیچی دخترم عروس خانم بله رو گفتن
لخنده تلخی زدم و گفتم:مبارک باشه
رفتم داخله اتاام نمیدون ستم خوضحال با شم یا ناراحت ای خدا آخه این همه
پ سر چرا برادره رادمهر باید بیاد خوا ستگاری ریما لعنت بر این شانس ا صال
کال من شانس ندارم.
ساعت دوازده شخ بود مهمون ها رفته بودن و من ححتی برای شام هم پایین
نیومدم چند باری ریما صدام کرد ولی توجه ای نکردم اصال اشتها نداشتم.
با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم هوووف ساعت نه صبح کالس داریم با این
فاطمی خر دیر برسم جرم میده.
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رفتم د ست شویی د ست و صورتم رو ش ستم و اومدم تو اتاق یه مانتو شلوار
مشکی پوشیدم با مغنعه ی مشکی انگار داشتم میرفتم ختم البته کالس فاطمی
دسته کمی از ختم نداره.
_سالم بر خانواده ی گرامی صبح بخیر
مامان_سالم عزیزم صبح بخیر
بابا_سالم دخترم صبح تو هم بخیر بیا بشین صبحونت رو بخور
_چشم بابا جون
ن ش ستم سره میز و هر چی که د ستم اومد رو خوردم د سته کمی از جارو برای
نداشتم.
_مامان ریما کماست؟
_ریما رفته دانشگاه
_وا مگه دوشنبه ها دانشگاه داره؟
_نه ولی استادشون زنگ زده کارشون داشت.
_آهان من دیگه برم خدافظ
مامان_برو دخترم خدا به همراب خداحافظ
بابا_بسالمت موا خ خودب باش خداحافظ.
کف شام رو پوشیدم و رفتم جلوی در ای بابا هنوز طنی نیومده که ساعت ه شته
پس چرا نیومده هووف.

تو و من

129

ساعت ه شت و ربع شده بود خیلی دیر کرده بود سابقه ندا شت توی این یک
ماهی که میریم دانشگاه دیر بیاد خیلی نگرانش بودم گوشیم رو درآوردم و زنگ
زدم بهش .ای بابا خاموشه چرا بزار زنگ بزنم خونشون  ،شماره ی خونشون رو
گرفتم اما هیچکس جواب نمیداد.
_چیشده رهاجان چرا نرفتی دانشگاه؟
_میبینید که بابا جون منت ره طنازم هنوز نیومده  ،به گوشتتیش هم زنگ زدم اما
خاموشه.
_خونشون چی؟
_کسی بر نمیداره
_رهاجان فکر کنم صدای زنگ گوشی توهه
_آره بابا
گوشی رو برداشتم یه شماره ی ناشناس بود .
_بله
_سالم خانم رها تهرانی؟
_بله خودم هستم شما؟
_من از بیمارستان زنگ میزنم دوستتون خانم طناز رفیعی تصادف کردن
_یا خدااا چی تصادف کرده؟
_بله خانم اگه میسه زودتر بیاین حالشون اصال خوب نیست .
_باشه میام میشه آدرس رو بگید
آدرس رو نوشتم و هول هولکی سویچ ماشین بابا رو گرفتم و راه افتادم به سمته
بیمارستان  ،تو راه همش خدا خدا میکردم که طناز طوریش ن شده با شه بعد از
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یک ساعت رسیدم به بیمارستان ماشین رو پارک کردم و رفتم داخل بیمارستان
.
پذیرش رو با بدبختی پیدا کرد یه خانم دماغ عملی نشسته بود و داشت با تلفن
صحبت میکرد و هر هر میخندید.
_خانم
جوابی نداد
_خانم باشمام
صدام رو بلند کردم و فریاد کشیدم
_خااااااااااااانم
یدفعه از جاش پرید با صدایی که عشوه داشت ازش میریخت جواب داد
_بله خانم چته چرا داد میزنی
_دو ساعته دارم صداتون میکنم
_بله امرتون
ایششش زنیکه دماغ عملی
ببخشید اتاق خانم طناز رفیعی کماست؟
_حالشون خیلی بدهتوی کما هستن  ،لتفا به خانوادشون خبر بدید
تا اسم کما رو شنیدم یدفعه غش کردم.
_خانم ،خانم حالت خوبه ای بابا اون از دوستش اینم از این.
چ شمام رو باز کردم توی یک اتاق بودم روی تخت داراز ک شیده بودم و به یک
دستم هم سرم وصل بود.
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_من کمام
_تو  ،توی بیمارستانی عزیزم
تا اسم بیمارستان رو شنیدم یدفعه سیخ شدم تازه یاد طناز افتادم از تخت بلند
شتتدم و داشتتتم میرفتم به ستتمته در که پرستتتار دماغ عملی گوشتته ی مانتوم رو
گرفت.
_کما میری عزیزم تو باید استتتراحت کنی ستترمت هنوز تموم نشتتده حالت
خوب نیست.
بغض توی گلوم جمع شده بود از گوشه ی چشمم اشکی جاری شد .
_تروخدا بزار برم میخوام دوستم رو ببینم
_عزیزم بزار سرمت تموم شه بعدش هر جا که خواستی برو
_نمیخوام
سرم رو از دستم کندم و از اتاق خارج شدم زنیکه ی دماغ عملی به من دستور
میده که کما برم کما نرم انگار شوهرمه.
یک دری اونما بود که روش نوشته بود ورود ممنوع فکر کنم طناز اونما بود.
چند تا صندلی اونما بود روی یکی شون ن ش ستم و سرم رو گرفتم بین د ستام
حالم خیلی بد بودش چتور میتون ستم طناز رو اینما ببینم  ،م شغول صلواب
فرستادن بودم که آاای دکتر اومد بیرون سری رفتم طرفش .
_آاای دکتر حالش چتوره؟
_خانم حالشون زیاد خوب
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نی ست با این ت صادفی که این خانم کردن سر شون خورده به زمین و لختهذای
توی سرشون هست.
_خخ باید چیکار کنیم
_به پدر و مادرشون زنک بزنید که بیان رضایت بدن برای عمل دخترشون.
_آاای دکتر اگر مادرش بفهمه خدایی نکرده سکته میکنه نمی شه من خودم هر
چی برگه هستش رو امضا کنم تا عمل رو شروع کنید؟
_خیر خانم بدون رضایت پدر و مادر مریض ،نمیتونیم عمل رو شروع کنیم.
دکتر رفت و من هم نشستم روی صندلی ساعت یازده هر بودش نمیدونستم
چیکار کنم بهترین کار همین بود که به بابای طناز خبر بدم.
گوشتتی رو برداشتتتم عه لعنتی اینم که شتتارژش تموم شتتده باید برم پذیرش تا
تماس بگیرم.
رفتم جلوی پذیرش هوووف خداروشکر اون دختریکه ی دماغ عملی نبودش .
_سالم خانم
_سالم عزیزم ،بفرمایید
_ببخشید میتونم از تلفنتون استفاده کنم؟
_بله حتما
تلفن رو بردا شتم و شماره ی خونه ی طناز اینارو گرفتم بعد از سه بوق باباش
برداشت.
_سالم عمو
_سالم رهان جان خوبی
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سعی کردم بغضم رو اورب بدم تا نگران نشه .
_ممنون شما خوبید؟
_شکر ،جانم کاری داشتی؟
واای حاال چموری بهشون بگم
_عمو جان میخوام بهتون یه چیزی بگم ولی لت فا به خا له نفیستتته( ما مان
طناز)نگید.
_باشه دخترم بگو ببینم چی شده؟
_عمو طناز ت صادف کرده االن هم توی کما ست دکترش ر ضایت پدر یا مادر
رو میخواد برای عمل.....دیگهدنتونستتتم ادامه بدم اشتتک از چشتتمام ریخت
صدام دیگه در نمیومد.
بابای طناز با یه لحن هولناکی گفت∶دخترم آدرس رو بده تا خودم رو برسونم.
آدرس رو دادم و گوشی رو اتع کردم.
بغض بدجور گلوم رو گرفته بود رفتم داخل حیاط بیمار ستان و ن ش ستم حالم
خیلی بد بود اگر طناز خوب نشه چی.
هی فکر میکردم و اشتتک میریختم بعد از چل و پنج دایقه بابا و مامان طناز رو
دیدم خوبه گفتم به خاله نفیسه چیزی نگه  ،داشتن میومدن طرفه من ای بمیرم
نگاه کن بیچاره ها چقدر هول کردن.
سالم عمو  ،سالم خاله نفیسه
_سالم دخترم طناز کماست؟
خاله هیچ جوابی نداد فقط داشت گریه میکرد .
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با صدای بغض آلودی گفتم:تو کماست دکترا میگن باید عمل بشه توی سرش
لخته هست .
خا له_الهی بمیرم براش ای کاش من جای اون بودم چرا با ید این بال ستتره
دخترم بیاد.
_خاله تروخدا گریه نکنید دکترا گفتن با عمل حالش خوب میشه
خاله رو گرفتم توی آغوشم حالش خیلی بد بود همش داشت گریه میکرد.
_رها جان دخترم ما میریم داخل
_باشه عمو
مامان و بابای طناز رفتن داخل منم ن ش ستم روی یکی از صندلی هل و زار زار
گریه میکردم.
خدایا تروخدا حاله دوستتتم خوب کن خواهش میکنم من بدون اون هیچم اگه
اون بره من دیگه نمیتونم توی این دنیای لعنتی زندگی کنم من طناز رو خیلی
دوست دارم اون مثله خواهرم میمونه برام خدا جونم تروخدا خوبش کن.
اینارو میگفتم و هی گریه میکردم چشمام شده بود کاسه ی خون .
ستتتاعت نزدیک های شتتیش بعد هر بود هیچی نخورده بودم یعنی میلی به
خوردن هیچ چیزی نداشتم  ،ساعت نه شخ ارار طناز رو عمل کنن.
سوار ماشین شدم و رفتم به یکی از امام زاده های نزدیک بیمارستان میخواستم
برای طناز دعا کنم که عملش با موفقیت پیش بره.
ماشین رو پارک کردم و رفتم داخل امام زاده زیاد شلوغ نبود یکی از چادر ها رو
برداشتم و سرم کردم .
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نشستم بغله امام زاده و زار زار گریه میکردم یک خانم مسنی اومد بغلم نشست
و همینمور داشت نگام میکرد .
_چیزی شتتده دخترم چرا انقدر گریه میکنی چرا چشتتمای اشتتنگت رو داری
نابود میکنی.
لحنش خیلی مهربون بود فکر کنم میتونستم باهاش درد و دل کنم.
_دوستم.....
نتونستم ادامه بدم و زدم زیره گریه
_دوستت چیشده عزیزم بهم بگو
_دوستم تصادف کرده االن هم توی اتاق عمله حالش خیلی بده.
_عزیزم گریه نکن انشالله درست میشه تو فقط توکل کن به خدا .
_حاج خانم تروخدا براش دعا کنید که زودتر خوب بشه
_چشم عزیزم براش دعا میکنم .
م شغول دعا خوندن بودم که یدفعه زنه غیبش زد واا کما رفت یهو جن زده شد
 ،نگاهی به ساعت انداختم ساعت یازده شخ بود چقدر زود گذ شت تا االن
حتما عملش تموم شده .
از جام بلند شدم کیفم رو بردا شتم  ،چاد رو گذا شتم سره جاش و از امام زاده
اومدم بیرون .
گوشیم رو در آوردم یا خدا از خونه هفت بار بهم زنگ زدن .
شماره ی خونه رو گرفتم بعد از پنج بوق ریما برداشت.
_بله
_سالم ریما
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_سالم و زهره مار معلومه تو از صبح کمایی چرا گوشیت رو جواب نمیدی
_واای ریما بزار یه دایقه منم حرف بزنم
_خخ حرفتو بزن
_طناز تصادف کرده آورده بودنش بیمارستان
_واای خدا مرگم بده االن حالش خوبه
_نه حالش ا صال خوب نی ست ریما ساعت نه هم عمل دا شت من االن امام
زاده هستم دارم میرم پیشش.
_باشه برو ما هم تا نیم ساعت دیگه تونماییم.
_باشه خدافظ
_خدافظ
گوشی رو اتع کردم و پرتش کردم تو کیفم .
دره ماشین رو باز کردم و نشستم تو با سرعت نور حرکت کردم و رفتم به سمته
بیمارستان.
ماشین رو پارک کردم و رفتم داخل بیمارستان.
خیلی استرس داشتم میترسیدم طناز حالش خوب نشده باشه.
رفتم سمته پذیرش یه خانم جوونی اونما نشسته بود .
با لحن هول ناکی گفتم:سالم خانم خوب ه
ستید  ،ببخشید خانم طناز رفیعی عملشون تموم شد؟
زن بیچاره شوک شده بود.
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_عزیزم یه خورده اروم باش  ،بله عملشتون تموم شتد االن هم حالشتون خوبه
توی اتاق 203هستن.
نفسی از سره آسودگی کشیدم .
خدای شکرب ممنون که طناز حالش خوب شده .
اتاق 203رو پیدا کردم و همینمور بدون در زدن رفتم تو  ،طناز روی تخت دراز
کشیده بود اما دست و پای چپش شکسته بود الهی براب بمیرم.
شیرجه زدم تو بغل طناز
_سالم طناز جونم حالت خوبه عزیزم دلم براب تنگ شده بود
_آییی رها بلند شو مگه نمی بینی دست و پام شکسته
_الهی براب بمیرم
_خدانکنه عزیزم
_االن حالت خوبه؟
_آره ولی سرم خیلی درد میکنه
_طبیعیه چون داشتن لخته رو در میاوردن بخاطره همین سرب درد میکنه
_اوهو از کی تا حاال خانم شدن دکتر
لبخند ملیحی زدم و گفتم:خیلی واته گلم
طناز یهو زد زیره خنده
_کوفت برای چی میخندی
_هیچی ببخشید
یه پرستار اینه خر سرش رو انداخت و اومد داخل اتاق
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_خانم ها و آاایان واتتون تموم شتتده بفرمایید برید االن ستتاعت دوازده شتتبه
مریض میخواد استراحت کنه لتفا بفرمایید بیرون فقط یک نفر میتونه بمونه.
_من می مونم
_نه رها تو برو فردا صبح دانشگاه داری
_گوره بابای دانشگاه من می مونم پیشت
_هووف باشه
همه رفتن من موندم و طنی جون
_مامان و باباب رو چرا انداختی تو زحمت
_نه بابا چه زحمتی اومدن دیدنت رفتن دیگه
_رها
_جونم
_تصادف خیلی وحشتناک بودش
_عه طنی تروخدا بسه دیگه حرفه اون تصادف لعنتی رو نزن
_آخه.........
_آخه بی آخه االن هم بگیر بخواب خانم مریض
_خخخ باشه
صبح با صدای طناز از خواب بلند شدم.
_رها  ،رها بلند شو
_هاان چی میگی طناز بزار بخوابم
_بلند شو اومدن مالااب
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_ای بابا کله ی صبحی کدوم خری اومده مالااب
صدای مردونه و آشنایی بلند شد:من اومدم
واتی صدا رو شنیدم از جام پریدم باال ای بابا  ،باز این رادمهر و آرش ه ستن
که عه.
_خانم تهرانی خسته تشریف دارن آخی دیشخ روی این صندلی خوابیده الهی
راستتت میگفت از دیشتتخ تا االن روی صتتندلی خوابیده بود گردنم رگ به رگ
شده بود.
_به شما ربتی نداره من روی چی میخوابم آاای نسبتا محترم .
از روی صندلی بلند شدم و رفتم کنار تخت بغله طناز .
با صدای ارومی گفتم  :طنی اینا اینما چیکار میکنن؟
_نمیدونم واال یه یک ربعی هستش که اینمان
آرش رو به طناز گفت:الهی شتتکر که چیزیتون نشتتده خانم رفیعی بخدا واتی
صبح این خبر رو رادمهر بهم داد سری حاضر شدم و اومدم بیمارستان.
_خیلی لتف کردید آاای فراهانی ببخشید از دانشگاه زدید اومدید اینما.
_نه بابت و یفم بود  .خانم تهرانی شتتما برید خونه استتتراحت کنید من می
مونم پیشتته خانم رفیعی_نه آاای فراهانی شتتما زحمت نکشتتید من خودم می
مونم پیشش.
_چه زحمتی آخه شما برید یکم استراحت کنید.
دیگه نتونستتتم حرفی بزنم وااعا هم خیلی خستتته بودم_.باشتته پس من برم به
آژانس زنگ بزنم.
_آژانس چرا خانم تهرانی رادمهر هست میرسونتتون
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من و رادمهر دوتایی با هم تعمخ کرده بودیم  ،ایش عمرن من با این پستتره ی
گنده دماغ بیام.
_نه نمیخواد من خودم با تاکسی میرم
_نه دیگه نشد واتی ماشین هست چرا با تاکسی
دیگه نتونستم مخالفت کنم و یه باشه ی ارومی گفتم.
رادمهر پوزخ ندی زد و گ فت :ستتر  ،که نه در راه عزیزان بود  ،بار گران نیز
کشیدن به دوش.
پسره ی پرو االن یعنی من ورش من بودم.
طناز و آرش با هم زدن زیره خنده من یه اخم غلی ی بهشتتون کردم که یعنی
خفه .
با رادمهر از بیمارستان خارج شدیم و رفتیم داخله ماشین.
استارب رو زد و راه افتاد .
هی یک دایقه یه بار به من نگاه میکرد و پوزخند میزد .
_چیه خوشگل ندیدی؟
_دیشخ توی خواستگاری هم گفتم میمون ندیدم
_هووی درست صحبت کنا یدونه بهت میزنم بری با برف ساله بعد برگردیا .
_هه نه بابا همین مونده که یه دختر منو بزنه
حوصله ی جر و بحث با رادمهر رو نداشتم گوشیم رو از کیفم در آوردم و زنگ
زدم به خونه ی طناز اینا؛ بعد از پنج بوق برداشت.
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_سالم خاله خوبید؟
_سالم رها جان ممنون تو خوبی ؟
_ممنونم ،خاله من االن توی خونه کار دارم راه افتادم به ستتمته خونه گفتم اگه
میشه شما برید پیشه طناز .
_باشتته عزیزم خیلی زحمت کشتتیدی ممنون که دیشتتخ موندی پیشتتش اتفااا
خودمون هم حاضر شدیم داشتیم میرفتیم بیمارستان که زنگ زدی.
_نه خاله و یفم بود  ،کاری ندارید
_نه عزیزم خداحافظ
_خداحافظ
گوشی رو اتع کردم و انداختم تو کیفم.
_کی میرسیم ؟
_مگه من راننده شخصیتم که باهام اینموری حرف میزنی
_خخ بابا دسته کمی از راننده شخصی نداری
اخماش بدجور رفت تو هم.
_حیف.....
_حیفه چی؟
_حیفه اینکه آرش گفته برسونمت وگرنه...
_وگرنه چی ،داری سره من منت میزاری اصال نگه دار پیاده میشم
_خخ بابا  ،حاال واسه من ناز هم میکنه خانم .
یه چشم غره ی توپی بهش رفتم و روم رو کردم اونور .
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م سیر توی سکوب طی شد و بعد از چهل و پنج دایقه ر سیدیم به خونمون .
بدونه اینکه خداحاف ی کنم پیاده شدم و در رو محکم بستم.
داشتم میرفتم به سمته خونه که رادمهر شیشه ی ماشین رو کشید پایین و گفت:
_رها
برگشتم و زل زدم تو چشم های اهوه ایش.
_بله
_یه خداحاف ی کنی بد نیستا
_من از بچه پرو ها خداحاف ی نمیکنم
این رو گفتم و رفتم به سمته خونه.
_رها
دوباره برگشتم
_بله
_جمعه عقده شادمهر و ریماست میدونستی؟
_بله میدونستم
برگشتم به سمته خونه و دوباره صدام زد
_رها
با لحن تند و عصبی گفتم:عه باز چیه؟
_هیچی فقط میخواستم بگم موا خ خودب باش  ،خدافظ
نه بابا این یدفعه مهربون شتتد معلوم نیستتت فازش چیه یه بار خوش اخالاه یه
بار گنده دماغ .
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_باشه خدافظ
کل ید رو ا نداختم و رفتم داخ له خونه هیچکس توی ح یاط نبود  .هووف تازه
ساعت یازده هره .
بابا توی پذیرایی نشسته بود و داشت اخبار نگاه میکرد.
_سالم بابا جون
_سالم دخترم خوبی؟
_ممنون شما خوبید؟
_شکر  ،طناز حالش خوبه ؟
_بله بهتره  ،راستی مامان و ریما کمان؟
_رفتن بیرون واسه خریده جهیزیه
_هوووو کو تا جمعه
_نمیدونم واال شادمهر زنگ زد گفت آماده شید دارم میام یه نیم ساعتی هست
که رفتن.
_شما چرا نرفتید؟
_من حوصله ی این کار هارو ندارم دخترم
_خخخ باشه من برم تو اتاام.
_باشه دخترم.
در اتاق رو باز کردم رفتم داخل هوووف چقدر اینما بهم ریختس باید جمع و
جورش کنم.
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لباس هام رو در آوردم و برعکس همیشه اشنگ گزاشتمشون تپ چوب لباسی
 ،یه تیشرب مشکی پوشیدم با یه شلوار خونگی سفید موهام رو هم باال بستک
و مشغول تمیز کردن اتاام شدم.
......................

وااای چقدر خ سته شدم نگاهی به ساعت کردم ساعت دو هر بود یعنی من
سه ساعت کار کردم ایول به خودم.
از اتاام زدم بیرون و رفتم توی پذیرایی خبری از مامان و بابا نبودن .فقط ریما
روی کاناپه دراز کشیده بود.
_سالم ریما
_به به سالم رها خانم خوبی خواهری؟
_ممنون تو خوبی
_عالیم
_بله معلومه که باید عالی باشتتی رفتی جیبه شتتوهرب رو خالی کردی حاال
میخوای عالی هم نباشی .
_رها جان تو هم شوهر میکنی میفهمی حسه من رو
_اووق من عمرا شتتوهر بکنم ،اصتتال شتتوهر چیه زندگی ممردی خودمون رو
عشقه
_االن میگی بده ولی چند سال دیگه حالت رو میبینم
_خخ حاال بگو ببینم چی خریدی؟
_نصفه وسایل هارو خریدیم،وسایل آشپزخونه  ،وسایل برای و...
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_آهان  ،خوشبخت بشی آبمی گلم
_ممنون خواهر کوچولوی خودم
_عه ریما من کما کوچولوام هی بهم میگی کوچولو
_خخ باشه ببخشید  ،راستی رها
_بله
_امشخ خونه ی شادمهر اینا شام دعوتیم .
_چی!!!!!!!
_وا چرا داد میزنی  ،زنگ زدن خونمون گفتن شام دعوتید
_من که نمیام خودتون سه تایی برید
_عه لوس نشو دیگه
_لوس نمیشم درس دارم
_رها انقدر چاخان نکن من که می دونم چهارشنبه ها کالس نداری
_خخ به هر حال درس دارم نمیتونم بیام
_نه خیر باید بیای نیای به زور می برمت .
واتی ریما می گفت به زور می برمت یعنی وااعا به زور میبره ها.
_هوووف خیلی خخ
_آفرین دختر خوب  ،راستی رها برادر شادمهر رو دیدی دیگه رادمهر؟
من هر روز ایافه ی نحسش رو میبینم
_آره شبه خواستگاری دیدمش
_خیلی پسره خوبیه مثله تو داره معماری میخونه
_خخ چیکارش کنم
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_واا رها این چه مدل حرف زدنه
_ریما ولم کن حوصله ندارم  ،ناهار کی حاضر میشه ؟
_حاضره االن میارم
_پس مامان و بابا چی؟
_اونا خوردن رفتن خونه ی همسایه یه ره مریض احوال رفتن بهش سر بزنن .
_آهان پس سری بیار که روده بزرگه داره روده کوچیکه رو میخوره .
بعد از خوردن ناهار رفتم تو اتاام تا یکم استراحت کنم.
.............................

با نوازش دست مامان از خواب بیدار شدم.
_سالم مامان
_سالم عزیزم
_مامان ساعت چنده؟
_ساعت هفته بلند شو حاضر شو که بریم
_کما؟
_شام خونه ی آاای کیانی دعوتیم
اوه اصال یادم نبود  ،از جام یدفعه پریدم
_وا دختر چخبرته مگه جن دیدی
_نه ببخشید  ،شما برید پایین من حاضر میشم میام
_باشه پس زود آماده شو بیا.
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_چشم
از تختم باند شدم رفتم به سمته کمد  ،در کمد رو باز کردم یه مانتوی سبز پر
رنگ پو شیدم با یه شلوار م شکی کتان یه شال سبز پر رنگ هم انداختم روی
سرم یه آرایش سبز مالیمی هم کردم  ،کیفم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم.
_مامان بابا من حاضرم بریم
_صبر کن ریما هم بیاد بعد میریم
_باشه
یه ده دایقه منت ر موندیم تا ریما خانم تشریفشون رو آوردن.
_میزاشتی نیم ساعت دیگه میومدی حاج خانم
_خخ چیکار کنم مونده بودم کدوم مانتوم رو بپوشم
_باشه بیا بریم
چهارتایی رفتیم داخل ماشین نشستیم  .بابا که جای راننده نشسته بود  ،مامان
هم صندلی بغلش من و ریما هم پ شت ن ش سته بودیم بابا ا ستارب رو زد و راه
افتاد.
تا خوده مسیر من و ریما چرب و پرب می گفتیم و میخندیدیم .
_خخ پیاده شید که رسیدیم
سه تایی پیاده شدیم  ،بابا ماشین رو پارک کرد و اومد پیشمون.
_رها زنگ رو بزن
_چی من بزنم خونه ی شوهر توهه من باید زنگ رو بزنم
_اذیت نکن دیگه بزن
_هوووف باشه
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زنگ در رو زدم و در رو برامون باز کردن  .واای چه خو نه ای بود یه ح یاط
داشتند چهار برابر حیاط ما  ،سه تا ماشین هم پارک شده بود.
یکیش فراری ارمز رنگی بود که ابال تو دانشگاه دیده بودمش برای رادمهر بود.
یکیش هم که کمری مشکی بود خیلی ناناز بود
و یکی دیگه ام که اونور حیاط پارک شتتده بود یه آ او دی مشتتکی رنگ بود فکر
کنم برای بابای رادمهره.
همینمور داشتم حیاط رو دید میزدم که با صدای مامان رادمهر به خودم اومدم
.
_سالم رها جان خوش اومدی
با منگی جواب دادم :
_سالم خیلی ممنون پس مامان و بابا و ریما کمان؟
_اونا رفتن داخل عزیزم تو اینما بودی داشتی حیاط رو نگاه میکردی
واای خاک بر ستترب رها آبروب رفت االن پیشتته خودش فکر میکنه که خونه
ندیده ای
_آهان
_بیا بریم تو عزیزم هوا سرده سرما میخوری
باهم رفتیم تو به همه ستتالم کردم ایری از رادمهر نبود ،بهتر یه روز ریخته اونو
نمی بینم.
مشتتغول چایی خوردن بودم که رادمهر از پله ها اومد پایین  ،یدفعه چایی پرید
تو گلوم.
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_واای دخترم چیشدش
_خوبم خانم کیانی چایی پرید تو گلوم
رادمهر بدون توجه به من اومد توی پذیرایی به همه سالم داد به جز من به درک
بره بمیره پسره ی پرو.
مشغول آنالیز کردنش شدم  ،یه تیشرب اهوهای جذب پوشیده بود با یه شلوار
کتون مشتتکی موهای خوش رنگ خرماییش رو هم داده بود باال خدایی خیلی
خوشگل شده بود.
مشغول خوردن چایی شدم که یدفعه سرم درد گرفت .
_رها جان عزیزم خوبی
_نه سرم درد میکنه مامان
_چیزی نیست عزیزم زود خوب میشی
_واای مامان تروخدا یه ارصی چیزی بده من بخورم سرم داره میترکه
_باشه وایستا االن از خانم کیانی میگیرم
سرم رو بین دستام گرفتم سرم بدجور درد میکرد.
خانم کیانی_رادمهر جان  ،رها رو ببر اتاق خودب تا یکم استراحت کنه بعدش
بیا این ارص رو براش ببر.
واای نه خدا آخه چرا باید برم اتااه رادمهر .
به بدبختی تمام بلند شدم و باهاش رفتم باال .
_واای سرم
_خخ حاال انگار زخم شمشیر خورده انقدر آه و ناله نداره که
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دره اتااش رو باز کرد و رفتم روی تختش دراز کشیدم بر عکس من اتاق رادمهر
خیلی تمیز و مرتخ بود.
_برو اون ارصرو بیارسرم داره میترکه
_باشه
دره اتاق رو بست و رفت پایین .
واای خدا شتتنبه فاطمی میخواد امتحان بگیره هیچی نخوندم حاال چه غلتی
بکنم فردا که میخوام برم لباس بگیرم پس فردا هم که عقده ریما ست چموری
میتونم درس بخونم .
همینمور مشتتغول فکر کردن بودم که یه نقشتته ی شتتیتانی اومد توی ذهنم ،
یکشنبه فاطمی به رادمهر گفته بود که سواالب رو در بیاره و شنبه بده به فاطمی
بزار اتااش رو بگردم شتتاید ستتوال ها توی اتااش باشتته  ،از تخت بلند شتتدم و
رفتم سمته کتابخونش هر چقدر گشتم پیدا نکردم مشغول گشتن بود که تقه ای
به در خورد و در باز شتتد یا ابلفضتتل رادمهر اومد طوری که نفهمه خودم رو
پرب کردم روی تختش ولی فکر کنم فهمید.
_دنبال چیزی میگردی؟
با تته پته جواب دادم :
_من .....نه  ...کی ....گف...ته
_رها انقدر به من دروغ نگو از چشماب و مدل حرف زدنت معلومه
_نه خیر دروغ نمیگم االن هم پاشو برو میخوام استراحت کنم.
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ارص رو همراه با آب خوردم و لیوان رو دادم بهش رفت ستتمته در و دو باره
برگ شت به سمتم و گفت:اگه دنبال سوال های امتحان می گردی من تو اتاام
گزاشتمشون خانم زرنگ .
پوزخندی زد و از اتاق خارج شد.
به درک که تو اتاات نزاشتی واال پسرن ی پرو  .یه نیم ساعتی استراحت کردم و
رفتم داخل پذیرایی میز شام رو چیده بودن و فکر کنن منت ره من بودن.
نیلی جون (مامان رادمهر)_ خوب شدی دخترم
_بله بهترم
_خخ خداروشکر  ،بیا بشین شامت رو بخور تا از دهن نیوفتاده
_چشم
رفتم ستتره میز و همه مشتتغول خوردن شتتام شتتدیم چند نوع غذا روی میز بود
فسنمون ،مرغ  ،ق
رمه سبزی  ،ساالد  ،دسر  ،ماست  ،نوشابه و.....
خونشون دسته کمی از رستوران نداشت .
بعد از خوردن شام من و ریما بشقاب ها رو جمع کردیم و بردیم تو آشپزخونه
_نیلی جون بزارید من میشورم
_نه دخترم برو بشین من خودم میشورم
_آخه تنهایی که سختتونه بزارید کمکتون کنم
_نه دخترم تنها نیستم سارا (خدمتکار شون ) هم هست کمکم میکنه
_باشه پس اگه کاره دیگه ای دارید بگید که براتون انمام بدم
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_کاری که نه فقط رادمهر رو صدا کن کارش دارم.
عه آخه چرا رادمهر آدم اعته بگو خودم انمام میدم دیگه
_چشم االن صداشون میکنم
_مرسی گلم
از آشپزخونه اومدم بیرون و با صدای مالیمی رادمهر رو صدا زدم.
_آاا رادمهر
اوهو آاا رادمهر  ،از لحن خودم خندم گرفته بود
خودش رو زد به نفهمی که یعنی هیچی نشنیدم
_آاا رادمهر میشه یه لح ه بیاین
دوباره هیچ جوابی نداد بد جور اعصبانی شدم و داد زدم:
_هووی باتوام چرا جواب نمیدی؟
شادمهر و ریما برگشتن به سمته من از خمالت آب شدم خوب شد بابا و بابای
رادمهر داشتن باهم حرف میزدن و صدای من رو نشنیدن.
_بله
_میشه یه لح ه برید آشپزخونه نیلی جون کارتون داره
از جاش بلند شد یه پوز خندی زد و رفت به سمته آ شپزخونه  .رفتم بغل د سته
ریما نشستم و میشم تا بناگوشم باز بود .
_چی میگید
ریما_برو بچه فضولی نکن
_عه ریما من کما بچه ام؟
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شادمهر_ راست میگه ریما جان این کما بچس
ریما_خخ بچس دیگه
_نه خیر من بچه نیستم
نزا شتم دیگه حرفی بزنه از روی مبل بلند شدم سوی شرتم رو تنم کردم و رفتم
داخل حیاط.
واای چه حیاطه اشنگی دارن حیاطشون پر از گله کوفتت بشه رادمهر  .مشغول
دیدن گل ها بودم که سایه ای افتاد روم  ،یا ح سین این دیگه کیه برگ شتم دیدم
رادمهره  ،پسره ی الدنگ اگه سکته میکردم چی خونم میوفتاد گردنت .
_واای تو اینما چیکار میکنی سکته کردم
_اوال خونمونه دو ست دارم وای ستم اینما ،دوما تو تل مارو سکته ندی خودب
سکته نمیکنی
_خیلی پرویی بخدا
_باشه من پرو االن هم برو اونور دوستم اومده جلو در منت ره
واا ساعت ده شبه یعنی کما میخواد بره  ،اصال به من چه بزار بره پسره ی پرو .
_بفرمایید راه باز جاده دراز
رفت سمته در  ،در رو باز کرد یه پسره خوش هیکل با چشمای سبز جلوی در
ایستاده بود زیاد اشنگ نبود ولی زشت هم نبود.
صدای رادمهر رو شنیدم که میگفت :
_از ساحل خانم چخبر آاا احسان ؟
_سالمتی سالم رسوند بهت ،گفتش که فردا سه تایی با هم بریم رستوران
_بله حتما حرف ساحل خانم رو که نمیشه زمین انداخت.
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_باشه نت برم دیگه مزاحمت نشم پس  ،فردا ساعت هشته شخ جلو خونتونم
.
_باشه احسان جان خداحافظ
_خداحافظ
رادمهر در رو بست و دوباره اومد به سمته من  .ساحل دیگه چه خریه نکنه زنه
رادمهر باشه  ،نه بابا کی به این دیونه زن میده آخه .
_به چی فکر میکنی ؟
_فضولیش به شما نیومده آاای کیانی
هیچی نگفت و زیره لخ زمزمه کرد :ایول فردا میرم ساحز رو میبینم خیلی واته
که ندیدمش.
توجه ای به حرفاش نکردم و رفتم داخل خونه
.............................

از همه خداحاف ی کردیم و سوار ماشین شدیم و راه افتادیم به سمته خونه.
_رها
_بله
_تو کی میخوای گواهی نامه بگیری خواهر من؟
_ای بابا دوباره گیر دادیا ریما
_چه گیری آخه اسفند میری توی نوزده سال ولی هنوز گواهی نامه نگرفتی
_برو بابا کی حال داره گواهی نامه بگیره من رانندگی بلدم گواهی نامه میخوام
چیکار
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_تو داری اانون رو زیره پا میزاری و بدونه گواهی نامه رانندگی میکنی
_عه ریما بسه دیگه شدی مادر بزرگ هی آدمو نصیحت میکنی
_چه نصیحتی آخه دارم میگم گواهی نامت رو بگیر
دیگه حرفی نزدم حوصتتله ی حرف های ریما رو نداشتتتم بعد از نیم ستتاعت
رستتیدیم خونه رفتم تو اتاام لباس هام رو درآوردم و خودم رو پرب کردم رو
تخت.
.............................

با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم هوووف ساعت یازده هره  ،رفتم دستشویی
دست و صورتم رو شستم صبحونم رو خوردم و دوباره برگشتم به اتاام .
امروز باید برم خرید فردا عقده ریماستت منم هنوز هیچی نخریدم حاال با کی
برم؟؟؟؟
ریما که با شادمهر رفته بیرون طناز هم که دست و پاش شکسته با کی برم؟
آهان فهمیدم با نازنین میرم .
نازنین از دو ستای ادیمیم هستش که ما باهم خیلی صمیمی هستیم اونم مثله
خواهرم میمونه ولی طنی رو بیشتر از اون دوست دارم .
گوشیم رو برداشتم و شمارش رو گرفتم بعد از پنج بوق برداشت .
_بله
_سالم نازی جون
_به سالم رها خانم  ،پارسال دوست امسال دیگه هیچی
_خخخ ببخشید نازی جون  ،چتوری تو دوسته ادیمی
_ممنون تو خوبی دوست جونی
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_فداب عزیزم  ،نازی جون
_جونم
_امروز میخوام برم خرید فردا عقده ریماست میتونی باهام بیای
_به به مبارک باشه ایشاالله اسمته خودب
_ممنون عزیزم
_باشه فقط ساعتش رو بگو همون ساعت میام جلو خونتون
_ساعت پنج
_باشه فقط شام مهمونه من
_نه دیگه مهمون من
_نه خیر مهمون من
_خخخ باشه نازی  ،کاری نداری؟
_نه عزیزم فعال
_فعال
تازه ساعت سه برم حموم یه دوش بگیرم بعدش حاضر شم برم.
حولم را برداشتتتم رفتم حموم یه دوش گرفتم و برگشتتتم  .هووف حاال چی
بپوشم؟
یه مانتو و شلوار لی پوشیدم یه شال آبی نفتی هم سرم کردم کیفم رو برداشتم و
از اتاق زدم بیرون.
_سالم مامانی
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_سالم کما به سالمتی
_دارم میرم خرید دیگه
_با کی میری؟؟
_نازنین
_باشه پس زود بگردیا شام بیرون میخوری؟
_آره بیرون میخورم  ،برم دیگه کاری نداری مامانی؟
_نه گلم برو بسالمت
_خدافط
_خداحافظ عزیزم
کفش هام رو پوشیدم و بدو بدو رفتم دمه در  ،اوه پنج دایقه دیر کردم
در رو بستم و رفتن سمته ماشین نازی اوه چه عروسکی داره .
_سالم نازی جون
_سالم رها خانم گل گالب  ،خوبی؟
_عالیم تو چتوری؟
_منم عالیم
_خخ خداروشکر
استتتارب رو زد و راه افتاد توی راه هی چرب و پرب می گفتیم و میخندیدیم ،
بعد از یک ساعت رسیدیم .
_رها پیاده شو که رسیدیم من میرم ماشین رو پارک کنم تو هم همینما بمون.
_باشه
پیاده شدم نازی رفت توی پارکینگ ماشین رو پارک کرد و اومد.
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_خخ بریم
_بریم
وارده پاساژ شدیم واای چه لباس های اشنگی داشت دلم میخواست همش رو
بخرم ولی از شانس گنده من همش سایزاش برام بزرگ بود.
_رها
_بله
_این چتوره؟
_کدوم
_همین لباس بنفشه دیگه فکر کنم سایزب رو داشته باشه
_آره خیلی اشنگه بیا بریم تو ببینیم داره سایزم رو یا نه
_باشه بریم
رفتیم داخل مغازه فروشندش زن بود لباسی رو که بهش گفتیم رو برامون آورد.
_رها برو تو بپوش ببین چتوره
_باشه
رفتم داخل اتاق پرو لباسم رو پوشیدم کیپ تنم بود انگار واسه من دوخته شده
بود لباسش عالی بود.
_نازی بیا ببین
_واای دختر چقدر بهت میاد
_آره خیلی بهم میاد همین رو میگیرم
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_باشه پس سری در بیا کهرحساب کنیم بریم روده بزرگ داره روده کوچیکه رو
میخوره.
_خخخ باشه
لباس رو درآوردم مانتو رو پوشیدم و رفتم بیرون.
_به تنتون شد خانم؟
_بله دستتون درد نکنه چقدر میشه؟
_اابلی نداره
_خیلی ممنون
_هفصد هزار تومن
_بفرمایید
پولش رو حساب کردم و از مغازه اومدیم بیرون .
_رها یه رستوران پیدا کن من خیلی گشنمه
_بیا یه رستوران اونور خیابون هستش
_بدو پس بریم.
از خیابون رد شدم و رفتم داخل رستوران  ،یا خدا چقدر شلوغه اینما.
_رها بشین اینما
_نه اینما خوب نیست نازی
_واا پس کما بشینیم جا نیست که
_نه من دوست ندارم اینما بشینم وایسا به گارسون بگم یه جای خوب برامون
پیدا کنه .
_باشه
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رفتم به سمته گارسون داشت با یکی از مشتری ها صحبت میکرد.
_سالم
_سالم بفرمایید خانم
_ببخشید همه ی جاها پر شده ما کما بشینیم؟
به طرفه میزی که نازی بغلش وایستتتاده بود اشتتاره کرد و گفت :بفرمایید اونما
بشینید اون میز خالیه .
_نه من دوست ندارم اونما بشینم
_چرا؟؟
_چرا نداره که دوست ندارم
_باشه پس با من تشریف بیارید طبقه ی باال اونما یه میز خالی هست.
_باشه
به نازنین اشتتاره کردم که بیاد  ،با گارستتون رفتیم طبقه ی باال یه میز خالی بود
نشستیم اونما.
_خخ خانم ها چی میخورید؟
_نازی چی میخوری
_هرچی خودب میخوری برای من هم سفارش بده
_اوکی
منو رو نگاه کردم خیلی وات بود پیتزا نخورده بودم بزار پیتزا سفارش بدم .
_آاا دوتا پیتزای مخلوط با دوتا نوشابه ی مشکی
_چشم  ،چیزه دیگه ای نمیخوایند ؟
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_نه خیلی ممنون
گار سون رفت تا سفارش هارو بیاره ساعت نزدیک ه شت و نیم بود  .از پنمره
ی رستوران داشتم خیابون هارو میدیدم هوا پاییزی بود و خیلی هم سرد .
مشغول نگاه کردن خیابون ها بودم که صدای نازنین رو شنیدم .
_رها  ،رها کمایی
_بله چیشده ؟
_کمایی تو دوساعته دارم صداب میکنم تو افکارب غرق شدیا
_خخخ خخ حاال بگو ببینم چیشده؟
_اون پسره رو نگاه کن چقدر خوشگله المصخ چشماش سگ داره .
برگ شتم به سمتی که نازی دا شت بهش ا شاره میکرد  .واای خاک عالم اینکه
رادمهره ای بابا این اینما چیکار میکنه آخه  .رادمهر با اون پستتره که دیشتتخ
اومده بود دمه درشتتون استتمش چی بود آهان احستتان با یه دختره که چهره ی
خیلی اشنگی داشت نشسته بود سره یه میزی و داشتن همینمور میخندیدن .
بچه پرو  ،رو نگا چموری میخنده رو آب بخندی  .یعنی اون دختره کی میتونه
باشه ؟
آهان فهمیدم شتتاید همون دخترس کت استتمش ستتاحل بود آره خودشتته واای
دختره خیلی خوشتتگله تیپش استتپرب بود و آرایش مالیمی هم روی صتتورتش
داشت.
_رها
_هوم
_دیدی پسره چه خوشگله
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ایش این کماش خوشگله آخه
_نازی زیاد هم خوشگل نیستا تو بیش از اندازه خوشگل میبینیش
_نه خیر خیلی هم خوشگله
_باشه اصال تو خوبی تو راست میگی .
نازنین هیچی نگفت و محو نگاه کردن به رادمهر شتتتده بود اووق حالم بهم
خورد.
گارسون بعد از ده دایقه اومد و سفارش هارو چیدش روی میز .
_چقدر خوشمزس نازی خیلی وات بود پیتزا به این خوشمزگی نخورده بودم.
_آره خیلی خوشمزس .
بعد از خوردن پیتزا بلند شتتدیم و رفتیم پایین نازی حستتاب کرد و از رستتتوران
خارج شدیم .
خداروشتتکر رادمهر من رو ندید وگرنه هی میخواستتت بپرستته اینما چیکار
میکنی نکنه منو تعقیبت کردی و از این جور چرب و پرتا .
ناز
نین ماشین رو روشن کرد و راه افتاده سمته خونه ی ما .
_رها پیاده شو که رسیدیم
_دستت درد نکنه نازنین ممنون که باهام اومدی
_خواهش میکنم و یفم بود
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از نازنین خداحاف ی کردم و رفتم ستتمته خونه کلید رو انداختم وارده خونه
شدم .
.........................................

با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم ساعت شی شه صبحه هووف ساعت هفت
واته آرای شگاه دارم  .به هزار جور زحمت از تختم دل کندم و رفتم د ست شویی
صورتم رو آب زدم م سواک زدم و اومدم بیرون  .رفتم داخله پذیرایی صبحونم
رو خوردم و آماده شدم تا برم آرایشگاه .
_رها دخترم حاضر شدی؟
_بله بابا جون حاضرم بریم
رفتم داخله ماشین نشستم انقدر سردم بود خودم رو بقل کرده بودم.
_بابا میشه بخاری ماشین رو روشن کنید دارم یخ میزنم
_بله چرا که نمیشه
بابا بخاری رو روشن کرد و کم کم داشتم گرم میشدم .
_دخترم پیاده شو که رسیدیم
_ممنون بابا  ،راستی مراسم کی شروع میشه ؟
_ساعت هفت شخ
_بعد آرایشگاه خودتون میاین دنبالم دیگه؟
_نه دخترم خودم نمیتونم پسره آاای کیانی رادمهر جان میاد دنبالت
_چی!!!!اون بریا چی میاد؟
_اشکالی داره ؟
_نه ولی اگه خودتون میومدید بهتر بود آاا رادمهر به زحمت میوفتن .
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_نه رها جان خودش زنگ زد گفتذمیاد دنبالت .
_باشه من برم تا دیر نشده خدافظ
_خداحافظ دخترم
دره ما شین رو با حرص ب ستم و رفتم داخله آرای شگاه عه آخه اون چرا باید بیاد
دنباله من آدم اعته آخه .
_سالم خانم خوش اومدید
_سالم خیلی ممنون
_وات داشتید؟
_بله
_پس بفرمایید بشینید اینما تا فریبا خانم بیان
روی صندلی مخصوص آرایشگری نشستم و منت ر شدم تا آرایشگر بیاد.
_سالم خانم
_سالم
_خانم رها تهرانی درسته؟
_بله
_عزیزم بلند شو اول لباست رو بپوش بعد بیا بشین اینما
_باشه
رفتم لباسم رو پوشیدم و نشستم روی صندلی که آرایشگر گفته بود .اول شروع
کرد به ا صالح کردن صورتم  ،بعدش موهام رو خیلی ا شنگ برام درست کرد
انقدر موهام رو کشید جونم داشت در میومد .
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بعد از درست کردن مو شروع کرد به آرایش کردن صورتم یه دو ساعتی داشت
صورتم رو آرایش میکرد ای بابا حاال مگه تموم میشه.
صورتم رو آرایش کرد و یک ساعتی هم روی ناخن هام کار کرد.
_خخ عزیزم میتونی بلند شی تموم شد.
بلند شتتدم و خودم رو توی آینه ی ادی که روی دیوار بود دیدم واای چقدر ناز
شدم آرایشم فوق العاده بود آرایشم بنفش بود و با لباسم ست شده بود .
موهام رو هم پشتش رو مدل گل برام درست کرده بود  ،روی ناخن های بلند و
کشیده ام رو الک بنفش پرنگ زده بود و روش رو تزیین کرده بود.
_چتوره عزیزم ؟
_عالیه فریبا جون دستت درد نکنه
_خواهش میکنم عزیزم
بعد از خداحاف ی کردن از آرایشتتگاه خارج شتتدم  ،فراری رادمهر رو دیدم که
جلوی آرایشگاه پارک کرده رفتم به سمته ماشین و درش رو باز کردم.
_سالم
_علیک
بچه پرو بلد نیست درست به آدم سالم بده شیتونه میگه یدونه بزنم تو دهنش
دندوناش بریزه تو شکمش .
دره ماشین رو محکم بستم تا حرصه رادمهر در بیاد  ،ولی انگار نه انگار اصال
هیچی بهم نگفت به درک بچه پرو .
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استارب رو زد و راه افتاد به سمته خونه بعد از یک ساعت رسیدیم بدونه اینکه
ازش تشکر و خداحاف ی کنم از ماشین پیاده شدم و دوباره محکم در رو بستم
.
_یه تشکر کنی بد نیستا
_و یفت بود که منو برسونی آدم برای و یفش منت سره کسی نمیزاره
_إ جدی خوب شد گفتی نمیدونستم
_حاال که میدونی منت نزار سره من
رفتم به سمته خونه کلید رو انداختم و وارد خونه شدم ساعت پنج ع صر بود
هوووف چقدر زود گذشت.
_سالم مامان
_به به سالم رها خانم چقدر اشنگ شدی عزیزم
_ممنون مامان جون چشم هاتون اشنگ میبینه
مامان بغلم کرد و هزار بار ب*و*سم کرد.
_واای مامان انقدر ب*و*سم نکن آرایشم پاک میشه
_ببخشید عزیزم حواسم نبود
_مامان مگه شما آرایشگاه نمیری؟
_نه عزیزم اصال وات نشد منت ره تو شدم که بیای یه ضره مارو درست کنی
_خخخ چشم پس بیاین بریم تو اتاام
_باشه گلم بریم
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رفتیم داخله اتاق تا جایی که تونستتتم مامانم رو آرایش کردم ولی خداوکیلی
خیلی اشنگ شده بود.
_چتوره مامان؟
_عالیه عزیزم به ن رب نباید از این کرم پودر کمتر میزدی؟
_نه مامان جون اندازه ی اندازست  ،االن هم بلند و که بریم بابا میاد دنبالمون
_باشه عزیزم بریم
مانتوم رو پوشیدم شالم رو هم سرم کردم کیف دستی رو برداشتم یه نگاهی تو
آیینه به خودم کردم یه ب*و*س برای خودم فرستادم و از اتاق خارج شدم.
_مامان بابا من حاضرم بریم
_دخترم برو تو ماشین بشین تا مادرب بیاد
_چشم
کفش های پا شنه ده سانتیم رو پو شیدم و رفتم سمته ما شین درو باز کردم و
نشستم .
بعد از پنج دایقه مامان و بابا اومدن
بابا ماشین رو روشن کرد و راه افتاد منم طی راه با گوشیم بازی میکردم.
_دخترم رها جان مادر بلند شو رسیدیم
_باشه مامان خوشگلم
سه تایی پیاده شدیم و رفتیم به سمته سالن دایقا ساعت هفت بود مهمون ها
یکی یکی وارد می شدنند و تبریک میگفتن .
رادمهر هم که وایستاده بود و داشت با یه دختره حرف میزد ایش چه
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دختره بی ریختی هم بود خدا نستتیبه گرگ بیابون هم نکنه  ،همه جاش عملی
بود دماغ  ،گونه لبش هم که پروتز بود.
أه أه چه آرایشه بدی هم داشت اوووق خدایی خیلی زشت بود.
مشغول دید زدن مهمون ها بودم بودم که ساحل و احسان رو دیدم وااا اینا اینما
چی کار میکنن  ،بیخیالشون شدم روم رو کردم اونور که یدفعه رادمهر رو دیدم
أه باز این مثله جن اهر شد.
_سالم
چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:سالم
_خوبی
_مگه میشه عقده خواهرم باشه بعد من خوب نباشم
_خخ حاال مارو نخور
_هه آخه خوردنی هم نیستی که
_رو که نیستش سنگه پا ازوینه
به یه لحنی این رو گفت که میخواستتتم از خنده غش کنم خندم رو اورب دادم
و گفتم :بفرمایید کاری داشتید؟
_نه خیر کاری نداشتم فقط میخواستم بگم عروس داماد تشریف آوردن
_نمیگفتی هم خودم می فهمیدم آاای کیانی
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کیانی رو یموری گفتم همه ی مهمون ها خیره شدن به ما .میخواستم داد بزنم
بگم هان چیه آدم ندیدید ولی جلوی خودم رو گرفتم و هیچی نگفتم.
رفتم به ستتمته ریما و شتتادمهر که داشتتتن میومدن واای چقدر ناز شتتده بود از
کوچیکی چقدر دوست داشتم هر چه زودتر ریما عروسی کنه و من توی لباس
عروس ببینمش البته االن عقدشه ولی دسته کمی از عروسی نداره .
_سالم آبمی گلم
_سالم رها جونم خوبی فداتشم
_اربونت آبمی گلم تو خوبی ؟
_بخوبیت رها جونم
_به به سالم آاا شادمهر خوب تونستی آبمی مارو تور کنیا
خندید و گفت:ستتالم رها خانم ما که خیلی واته آبمی جناب عالی رو تور
کردیم .
_خخخ
_خخ خواهرا  ،اگه کارتون تموم شده ما بریم پیشه بقیه ی مهمون ها
_بله بفرمایید
ریما و شادمهر رفتن پی شه بقیه ی مهمون ها سالم و احوال پرسی کردن و بعد
رفتن سمته جایگاه خودشون نشستن.
بعد از نیم ست عااد اومد و شروع کرد به خوندن ختبه عقد
_دوشیزه ی محترمه و مکرمه سرکار خانم ریما تهرانی آیا وکیلم شما را به عقده
دائم جناب آاای شادمهر کیانی در بیاورم وکیلم؟
_عروس رفته گل بچینه
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_برای بار دوم می گویم آیا وکیلم شتتما را به عقده دائم جناب آاای شتتادمهر
کیانی در بیاورم وکیلم؟
_عروس رفته گالب بیاره
_برای بار سوم میگویم وکیلم؟
ریما کتاب ارآن رو بستتت نگاهی به شتتادمهر کرد و گفت :با اجازه ی مادر و
پدرم بله
بعد از اینکه بله رو گفت همه شتتروع کردن به دستتت زدن و صتتوب زدن و کل
کشیدن.
_جناب آاای شتتادمهر کیانی آیا وکیلم شتتما را به عقده دائم ستترکار خانم ریما
تهرانی در بیاورم وکیلم؟
_بله
بعد از عقد انقدر ر*ق*صیدن که نگو اون آهنگ تموم میشد میشنستم اونیکی
شروع میشد یکی از فامیال میومد دستم رو میگرفت و میگفت بر*ق*ص .
دیگه نایی برام نمونده بود رفتم روی یکی از صندلی ها نشستم از شانس خرکی
من هم ساحل بقل دستم بود.
_سالم رها جون خوبی
واا این منو از کما میشناسه
لبخنده مصنوعی زدم و گفتم :سالم ببخشید شما منو از کما میشناسید ؟
خندید و گفت:تعریفت رو از رادمهر شنیده بودم
هه مگه رادمهر از من تعریف هم میکنه
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_بله ایشون لتف دارن
_بهم گفته که تو  ،توی دانشگاه چه بالهایی سرش آوردی
تازه کماشتتو دیدی شتتنبه بازم براش دارم واای گفتم شتتنبه امتحان فاطمی منم
هیچی نخوندم حاال چه خاکی بریزم تو سرم .
_خخخ بله
میخواست دوباره حرف بزنه که گفتم:ببخشید من باید برم کار دارم فعال
_باشه عزیزم
از روی صتتندلی باند شتتدم و رفتم به ستتمته مامان  ،نستتبت به ستتاحل اصتتال
احساس خوبی نداشتم نمیدونم چرا ولی دوست نداشتم باهاش هم کالم بشم
.
_مامان
_جانم
_یه لح ه میای
_اومدم
مامان اومد به طرفه من و پرسید :جانم چیشده
_مامان طناز نیومده چرا من نمیبینمش
_چرا اومده اونما نشسته
_آهان باشه ممنون
رفتم به سمته طناز واای عوضی چقدر خوشگل شده بود لباس آبی پوشیده بود
آرایشتتش هم آبی بود خیلی ناز شتتده بود  ،الهی بمیرم هنوز دستتت و پاش تو
گچه .
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_به به سالم طناز خانم
_سالم رها خانم  ،خوبه دیگه چند روزه به ما سر نمیزنی شاد و شنگولی
_خخخ دیونه بخدا کار داشتم وگرنه میومدم پیشت
_تو که راست میگی
_صد در صد
_خخ بگو ببینم چخبر ؟
_سالمتی تو چخبر؟
_خبرای خوب و دسته اول
_خخ بگو ببینم چیشده؟
_اون روز که آرش اومده بود مالااتم
_خخ
_بعد از اینکه تو و رادمهر رفتید ازم خواستگاری کرد
چشمام شده بود اندازه ی دوتا هندونه
_وااعا!!!!!!!!
_آره
_شوخی میکنی
_مگه من با تو شوخی دارم
_نه ولی باورم نمیشه که آرش به اون خوشگلی میخواد توی بیریخت رو بگیره
این حرف رو زدم و بلند خندیدم
_کوفت باور نکن چیکارب کنم
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_نمیدونم یه کاری کن که باورم شه
_باشه شنبه میبنی
_میبینیم
_تازه کماشتتو دیدی ماه بعد گچ پا و دستتتم باز میشتتته بعدش گفت میاد
خواستگاریم.
نمیتونستتتم باور کنم یعنی وااعا طنی میخواد ازدواج کنه آخ جوون یه عروستتی
افتادیم خخخ.
خواستتم یه ضتره اذیتش کنم گفتم :من که باورم نمیشته اون به اون خوشتگلی
میخواد توی زشت رو بگیره .
_عوضی حیف که دست و پام تو گچه وگرنه حسابت رو می رسیدم
_خخ بابا ترش نکن شوخی کردم
_شوخی هاتن مثله خودب بی مزس
_دسته شما درد نکنه دیگه یعنی ما بی مزه ایم
_نه بابا شوخی کردم تو رها دوست جونه خودمی
_خخخ
_رها
_هوم
_یه چیز بگم ناراحت که نمیشی؟
_نه بگو
_تو و رادمهر خیلی بهم میاین انگار خدا شما دو تارو برای هم ساخته
چشمام شده بود اندازه ی دوتا هندونه این دیونه شده بود چی میگفت .
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_ جانممممم چی گفتی تو؟ من حالم ازش بهم میخوره توذ حاال میگی بهم
میاین عه عه فکرشو بکن من با
اون اوووق .
_خخ حاال من یه چی گفتم انقدر دیونه بازی در نیار
_طنی جان گلم یه حرف بزن که با عقل جور در بیاد
_برو بابا از خداتم باشه باهاش ازدواج کنی
_هه تو خوابم ببینی من زن اون بشم پسرن ی بی ریخت
طنی دیگه حرفی نزد ولی چشتتماش رو داشتتت اینور اونور میکرد واا این چش
شده نکنه خل شده  .یدفعه یه سرفه ی بلند کرد که باعث شد من به خودم بیام
برگشتم دیدم رادمهر پشته سرمه یا خدااا نکنه حرف های مارو شنیده باشه واای
شرفم رفت زیره سوال حاال چه غلتی بکنم.
یه نفس عمیقی کشیدم و با جدییت پرسیدم  :بله کاری داشتید؟
_باشما کاری ندارم خانم کوچولو با خانم رفیعی کار داشتم
اوه ضتتایع شتتدم در حد تیم ملی این رادمهر هم بدجور آدمو ضتتایع میکنه ها
عوضی .
_بله بفرمایید  ،طناز من میرم شما به کارتون برسید فعال.
نزاشتم طنی دیگه حرف بزنه راهمو کشیدم و رفتم به سمته ریما .
_سالم عروس خانم چتوری؟
_سالم خواهر گلم خوبم تو خوبی ؟
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_خوبم ولی پام خیلی درد میکنه انقدر که ر*ق*صیدم
_االن نر*ق*صی پس کی میخوای بر*ق*صی ؟
_عروسی خودم
_خخخ برو بچه فعال دهنت بو شیر میده
_نه خیر کی گفته دهنم بو شیر میده
_همین بنده ای که جلو روتون نشسته
_باشه اصال تو خوبی تو راست میگی  ،راستی شوهرب کو؟
_دوستش کارش داشت رفتن تو باغ
_آهان
بعد از گپ زدن با ریما ن ش ستیم و م شغول خوردن شام شدیم  ،بعد شام همه
اومدن به ریما و شادمهر تبریک گفتن و رفتن .
ریما و شتتادمهر هم رفتن ستتره زندگیشتتون خودشتتون درستتته که باید عروستتی
میکردن بعد میرفتم سره زندگی شون ولی دو ست ندا شتن عرو سی بگیرن البته
بگما عقدشون دسته کمی از عروسی نداشت .
ستاعت دو شتخ بود که رستیدیم خونه لباس هام رو درآوردم لباس خواب گل
گلیم رو پوشتتیدم بدونه اینکه آرایشتتم رو پاک کنم خودم رو پرب کردم و رو
تخت خوابم و خوابیدم .
..........................................

با صدای آالرم گو شیم بیدار شدم واای که چقدر خوابم میاد کی حال داره بره
دانشگاه شیتونه میگفت بپیچونم نرم دانشگاه ولی باید برم وگرنه فاطمی کلمو
میکنه با بدبختی از تخت خواب بلند شدم و رفتم به سمته دستشویی.
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دره کمد رو باز کردم یه مانتو و شتتلوار اهوه ای برداشتتتم با یه مقنعه مشتتکی ،
لبا سام رو پو شیدم گو شی رو بردا شتم انداختم تو کوله  ،کولم رو انداختم رو
دوشم و از اتاق خارج شدم.
_سالم مامی صبح بخیر
_سالم صد بار گفتم به من نگو مامی مگه تو بچه دوساله ای
_نه ولی مامی اشنگ تره
_خخ انقدر بحث نکن بیا بشین صبحونت رو بخور
_چشم اربان
بعد از خوردن صبحونه مامان رو یه ماچ آبدار کردم و رفتم .
ای بابا طنی که نمیاد دنبالم  ،بابا هم که خونه نیست حاال با کی برم ممبورم با
آژانس برم .
رفتم سره خیابون یه تاک سی گرفتم آدرس دان شگاه رو بهش گفتم و راه افتاد به
سمته دان شگاه بعد از نیم ساعت ر سیدیم پولش رو ح ساب کردم و از ما شین
پیاده شدم .
واای پنج دایقه دیر رسیدم حاال چی کار کنم؟
تند تنداز پله های دانشتتگاه باال رفتم و رستتیدمملوی کالس نفس عمیقی
کشیدم و دو تا تقه به در زدم  .صدایی از استاد نیومد دوباره در رو زدم ولی بازم
صدایی نیومد.
در رو باز کردم همه ی بچه ها داشتتتن صتتحبت میکردن خداروشتتکر فاطمی
هنوز نیومده بود.

تو و من

177

ای به خشک شانس همه ی جاها هم پر شده بود دوتا صندلی خالیه که یکیش
بغله رادمهره یکی هم بغله یه پ سره که ا سمش نیما بود  ،بغله رادمهر که ا صال
نمیتونم ب شینم چون متمئنم بهم هیچی نمیرسونه پس میرم پی شه نیما می شینم
شاید اون بهم برسونه.
روی صندلی نشستم و کتابم رو درآوردم تا یه ضره بخونم .
نیما_سالم رها
_کیشمیش هم دم داره رها خانم
_ببخشید رها خانم
_سالم
_خوبی
_نه خیر خوب نیستم شما خوبی؟
_عالیم چرا خوب نیستی رها خانم ؟
کتابم رو محکم بستتتم و روبه روش گفتم:چونکه درس نخوندم هیچی هم بلد
نیستم فهمیدی؟؟
_خخ اینکه ناراحتی نداره خودم بهت میرسونم
واای خیلی خوشحال بودم نیشم تا بنا گوشم باز بود .
_جدی میگی؟
_آره
_باشه ممنونم
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لبخندی زد بهم و هیچی نگفت .بعد از ده دایقه ا ستاد اومد و برگه هارو پخش
کرد  ،من موندم مگه رادمهر طراحه ستتوال ها نبود پس چتور داشتتت امتحان
میداد؟
م شغول خوندن سوال اول شدم که فاطمی گفت :خانم تهرانی شما بلند شید
بیاید صندلی کنار آاای کیانی بشین.
عه لعنت بر این شانس یه بار هم که میخواستم تقلخ کنم این استاده گیر داد .
چاره ای نبودکولم و برگم رو برداشتم و رفتم نشستم صندلی بغله رادمهر.
از اول تا آخر ستتوال رو خوندم ولی هیچکدومش رو بلد نبودم ای بابا چی کار
کنم ممبورم برگم رو سفید بدم .
مشتتغول نگاه کردن زمین بودم که برگه ای دیدم اونو برداشتتتم و بازش کردم آخ
جون رادمهر جوابه همه ی ستتوال هارو برام نوشتتته بود  .تند تند جواب هارو
نوشتم و برگه رو دادم به فاطمی و از کالس خارج شدم.
رفتم توی حیاط گوشیم رو درآوردم و یه زنگ به گوشی طناز زدم .
_الو سالم طنی
_سالم رهایی خوبی؟
_عالی تو چتوری چرا نیومدی دانشگاه ؟
_با این وضع پا و دستم چتوری بیام آخه
_اوه راست میگی
اصال حواسم نبود
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_آرش من چتوره؟
_اوهو هنوز ازدواج نکرده آرشم آرشم میکنه
_بله خانم حسود
_هه من کمام حسوده آخه
_نه بابا شوخی کردم نه خدایی حالش چتوره؟
_چبدونم مگه شوهره منه
_هووی درست صحبت کنا اون فقط شوهر منه فهمیدی
_خخخ باشه کاره دیگه ای نداری؟
_نه برو به دانشگاب برس فعال
_بای
رفتم داخل بوفه تا یه چیزی بگیرم بخورم ضعف کردم بخدا  .رادمهر و آرش رو
دیدم که روی یکی از صندلی های بوفه نشستن و دارن هرهر میخندن عه چقدر
این میخنده  ،رفتم به طرفه میزشون.
_سالم
آرش_سالم خانم تهرانی
رادمهر _علیک بفرمایید
ایش بچه پرو شیتونه میگه یدونه بزنم با برف ساله بعد بیاد پایین.
_آاای کیانی اومدم ازتون تشتتکر کنم بابته اینکه جوابه ستتوال هارو بهم گفتید
ممنونم.
اول یکم مکث کرد و یدفعه زد زیر خنده  ،واا این دیونه چرا میخنده
_خواهش میکنم اابل شما رو نداشت
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اینو گفت و دوباره خندید .
_میشه بپرسم چرا میخندید مگه جک گفتم
_نه ولی از جک هم باحال تر بود
_خدا شفاب بده ایشاالله
_ خدا تو رو شتت فا بده که هر چی از روی زمین پ یدا میکنی به جای جواب
مینوسی رو برگت .
_نمیفهمم من ورتو
_بایدم نفهمی همه ی اون جواب هایی که توی برگه براب نوشتتتن غلط بود تو
هم که ساده برداشتی همش رو نوشتی .
واای خدا این چی میگ فت یعنی  ،یعنی همش غلط بود ب خدا میکشتت مت
رادمهر.
_خیلی عوضی رادمهر حالم ازب بهم میخوره برو بمیر.
این و گفتم و از بوفه رفتم بیرون .
واای حاال من چیکار کنم یعنی امتحانم رو میشم صفر بدبخت شدم .مشغول
ادم زدن داخله حیاط بودم که گوشیم زنگ خورد  ،گوشیم رو از جیبم درآوردم
إ اینکه مامانه یعنی چیکار داره؟
_سالم مامان
_سالم گلم خوبی درسا خوب پیش میره ؟
_منم خوبم درساهم خوب پیش میره کاری داشتید زنگ زدید؟
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_آره عزیزم امشتتتخ شتتتادمهر و ریما و خانواده کیانی رو دعوب کردم شتتتام
خونمون میخواستم اگه میشه زود بیای خونه  ،کلی کار ریخته رو سرم .
_چشم مامانه اشنگم االن میام
_باشه پس منت رم خداحافظ
_خدافظ
عه مامانه منم بیکاره ها هی مهمون دعوب میکنه حاال ریما و شادمهر مشکلی
نداره ولی مامان و بابای رادمهر دیگه چرا البته بگما من با اونا هم کاری ندارم
مشکلم شخصه خوده رادمهره  ،وایسا امشخ حالش رو میگیرم.
با تاکسی خودم رو رسوندم خونه کلید رو انداختم و وارده خونه شدم .
_سالم بر پدر و مادر گرامی
بابا_سالم دخترم خسته نباشی
_سالمت باشید ،مامان کماست؟
_داخله آشپزخونه
_آهان پس من میرم لباسم رو عو

کنم بعد میرم کمکش

_باشه دخترم برو
رفتم داخل اتاام لباستتم رو درآوردم و همینتور پرتشتتون کردم روی تخت یه
لباس راحتی پوشیدم و از اتاق خارج شدم.
_سالم مامان گلم
_سالم عزیزم خسته نباشی  ،ببخشید وسته کالست زنگ زدم
_نه بابا این چه حرفیه مادر من در ضتتمن تو حیاط بودم زنگ زدید  ،خخ چه
کاری باید انمام بدم سر و پا گوشم .
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_اول برو ساالد رو در ست کن بعد شم پودر ژله ها رو گذا شتم داخله کابینت
برشون دار بی زحمت ژله ها رو هم درست کن .
_رو چشم امر دیگه ای ندارید ؟
_فعال که نه برو اونارو درست کن تا بعد بگم چیکار کنی .
ساالد و ژله ها رو درست کردم چند تا کار مامان هم گفت که اونا رو هم انمام
دادم .
انقدر مشتتغول کار کردن بودم زمان از دستتتم رفت واای خدا نیم ستتاعت دیگه
میان .
رفتم داخل اتاام و از کمدم یک لباس نقره ای خوشتتگل برداشتتتم و پوشتتیدم و
شال نقره ای ام رو سرم کردم.
روی صندلی نشستم و توی آیینه مشغول رایش صورتم شدم یک آرایش ساده
ای کردم و از اتاق خارج شدم.
صدای ریما رو شنیدم که داره با مامان صحبت میکنه انقدر ذوق زده بودم حاال
خوبه یک روز بود رفته بود ستتر خونه زندگیش  .،از پله ها پایین اومدم و خودم
رو پرب کردم بغلش .
_سالم آبمی خوشگله من چتوری
_سالم ریما جونم من خوبم دلم براب خیلی تنگ شده بود
_منم همینتور عزیزم یک روز برام اد یک سال بود  ،بیا بشین ببینم تعریف کن
من نبودم چه کردی؟
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از بغله ریما اومدن بیرون واای خاک بر سرم شادمهر داره همینتور بهمون نگاه
میکنه انقدر دلتنگ ریما بودم شادمهر رو فراموش کرده بودم.
لبخندی زدم و گفتم :سالم خوبی شادمهر
جواب لبخندم رو داد و گفت:سالم رها خانم ما که عالیم شما خوبی ؟
_ممنون منم خوبم
_خخ خداروشکر
همه رفتیم روی کاناپه نشستیم و مشغول حرف زدن بودیم .
_خخ رها آبمی بگو ببینم چیکارا میکنی؟
_هیچی فقط درس میخونم
_آفرین درست رو بخون تا یک مهندس خوب بشی
_چشم نصیحت دیگه ای نیست مادر بزرگ ؟
خندید و گفت :نه عزیزم دیگه نیست
بعد از ده دایقه مامان و بابای رادمهر و خودء رادمهر هم اومدن  .اوه آاا چه
خو شتیپ کرده یک تی شرب سفید با شلوار کتان سفید پو شیده و ته ریش هم
گذاشته موهاش هم داده بود باال  ،تیپه دختر کشی داشت .
_رها ،رها باتوام کمایی
_بله ریما چیشده
_کمایی دوساعتء دارم صداب میکنم
_هیچی داشتم رادمهر رو آنالیز میکردم
خندید و گفت :ای بال نکنه چشت رادمهر رو گرفته
_چی میگی ریما دیونه شدی من عمرن با این بد اخالق اخمو ازدواج کنم
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_اوه حاال هرکی که ندونه من که میدونم باهاش تو دانشتتگاه توی یک کالس
هستی.
از تعمخ شاخ درآوردم این از کما میدونه دیگه .
_تو از کما میدونی؟
_حاال بماند بمای این حرف ها بیا این چایی ها رو ببر تا سرد نشده
_اول بگو بعد من میبرم
_وای چقدر با من بحث میکنی رها بیا اینارو ببر
_باشه نگو ولی باالخره من که میفهمم
_خخ بیا این چایی رو ببر
_عه کشتی منو با این چایی تو برو بشین من خودم میارم
_باشه زود بیا تا سرد نشده.
ریما از آ شپزخونه خارج شد و منم چایی ها رو بردا شتم و به سمت پذیرایی
رفتم.
به همه چایی پخش کردم واتی به رادمهر رسیدم چایی نرسید آخی بیچاره .
توی دلم خندیدم و گفتم:ای وای ببخشتتید آاا رادمهر یادم رفت براتون چایی
بریزم .
پوزخندی زد و گفت:هه شما به یک دکتر مراجعه کنید.
_برای چی ؟
_فکر کنم آلزایمری چیزی دارید.
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عه باز این منو ضایع کرد وای خدا یعنی می شه من یک بار فقط یک بار جلوی
این ضایع نشم.
نخواستتتم کم بیارم گفتم :فکر کنم شتتما اینما اضتتافه بودید وگرنه حتما براتون
چایی میریختم.
بابا که خیلی اعصباین بود گفت :إ رها این چه حرفی بود زود باش از آاا رادمهر
معذرب خواهی کن .
_برای چی من بابا جون ایشون باید از من معذرب خواهی کنن نه من از ایشون
.
رادمهر ا
ز جاش بلند شد و روبه روی من ایستاد و گفت :هه بچه که زدن نداره
_من ورب چیه؟
_من ورم اینکه من با بچه ها جر و بحث نمیکنم برو ستترء درس و مشتتقت
خانوم کوچولو.
یدفعه از دهنم پرید و گفتم :درس و مشتتق من  ،درس و مشتتقء تو هم هستتت
آاای رادمهر کیانی.
بعد از این حرفم همه از تعمخ دهنشون باز مونده بود.
مادر رادمهر_رها جان دخترم من ورب چی بود؟
_ها...ن ،هی...چی از دهنم پرید.
انقدر هول کرده بودم با تته پته حرف میزدم  ،سینی چایی رو گزا شتم روی میز
و رفتم ن ش ستم بغله ریما  .وای خدای من چه سوتی دادم و سته جمع انقدر
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خمالت زده بودم سرم همینتور پایین بود و دا شتم با ری شه های شالم بازی
میکردم.
_رها تو خمالت نمیکشی
_هان
_هان نه بله خانم بی ادب
_عه ریما ولم کن حاال واسه من شدی استاد اخالق
_سرتو بیار باال تو چشمای من نگاه کن
سرم رو آوردم باال و زل زدم تو چشماش .
_بله بگو
_خمالت نمیکشی تو چرا با رادمهر اینموری صحبت کردی؟
_دوست داشتم اصال حقش بود بچه پرو
_ صداتو بیار پایین االن همه حرفامون رو می شنون  ،بلند شو بریم آ شپزخونه با
هم صحبت کنیم.
_ای بابا همین جا بگو دیگه هی منو میکشی اینور اونور
_گفتم بیا روی حرف من حرف نزن
_هووف باشه
اول ریما بلند شد و رفت داخل آشپزخونه منم پشت سرش بلند شدم و رفتم به
سمت آشپزخونه.
_بله ریما چیکار داری؟
_تو خمالت نمیکشی اون چه رفتار زشتی بود که انمام دادی
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_خخ راست گفتم دیگه این توی خونه ما اضافیه
_إ رها کی همچین حرفی رو زده
_من گفتم میفهمی من گفتم
_صداتو برای من بلند نکن رها فقط خمالت بکش همین
ریما حتی نزاشت جوابش رو بدم حرفش رو زد و از آشپزخونه خارج شد .
روی صندلی میز ناهار خوری نشستم و سرم رو گذاشتم روی میز  ،یعنی وااعا
رفتارم خیلی ز شت بود ای خاک بر سرب ریما عر ضه ء یک تالفی کردن هم
نداری.
یک ده دایقه ای توی آشپزخونه بودم که صدای مامان رو شنیدم .
_دخترم چرا اینما نشستی برو تو پذیرایی زشت ء جلوی مهمون ها
_مامان حوصله ندارم تروخدا ولم کن
_چیشده عزیزم ؟
_هیچی مامان مهم نیست
_باشه نگو پس حداال بلند شو بهم کمک کن شام رو بکشیم
_چشم اومدم
با مامان شام رو کشیدیم و بردیم سر ء میز  ،به به همه چی هم که هستش.
بابا_ خخ بفرمایید شروع کنید بسم الله.
م شغول خوردن شام بودم که متوجه چیزی شدم  ،رادمهر دایقا رو به روی من
نشتتستتته بود و همینتور اینه بز زل زده بود بهم  ،عه انگار آدم ندیده تو جه ای
بهش نکردم و دوباره شروع کردم به خوردن.
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بعد از خوردن شام  ،مامان چایی و میوه آورد و همه مشغول خوردن و گپ زدن
بودن فقط من و رادمهر بودیم که سکوب کرده بودیم و هیچ حرفی نمیزدیم .
بعد از حرف زدنشون باالخره بلند شدن و رفتن هوف راحت شدما .
_مامان بابا من میرم بخوابم شخ بخیر
هر دوشون هم زمان جواب دادن  :شخ تو هم بخیر عزیزم
خندیدم و گفتم  :چه هماهنگ
وادر اتاام شدم لباس هام رو درآوردم و پرتشون کردم اینور اونور .
تو اتاق ء من شتر با  ،بارش گم میشه .
...................

وای خدا ساعت هفت صبح ء  ،ه شت باید دان شگاه با شم متمئنم بازم دیر
میشه .
سری مانتو  ،شلوار و مغنعه ام رو پو شیدم یک آرایش ساده ای هم کردم کولم
رو برداشتم و از اتاق زدم بیرون .
_سالم بابا جون صبح بخیر میشه منم برسونید خیلی دیرم شده
_سالم دخترم صبح تو هم بخیر  ،باشه برو تو ماشین بشین تا من بیام .
_چشم
تند تند کفش هام رو پو شیدم و رفتم داخل ما شین  ،هوا انقدر سرد بود دا شتم
یخ میزدن انگار نه انگار که پاییز بود انگار وسته زمستون ء .
بابا اومد نشست داخل ماشین و استارب رو زد .
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بعد از چهل و پنج دایقه ر سیدیم دمه دان شگاه از بابا خداحاف ی کردم و پیاده
شدم خداروشکر ترافیک نبود و منم دیر نرسیدم .
توی حیاط مشتتغول ادم زدن بودم که طناز رو دیدم با آرش روی یک نیمکت
نشستن اوه اوه لیلی و ممنون شدن واسه من خدا شانس بده واال .
آروم اروم ادم بردا شتم و رفتم پ شته نیمکت ای ستادم صدای حرفا شون رو می
شنیدم که میگفتن :
طناز _ عه آرش پس کی میای خواستگار بخدا خسته شدن هی خواستگار میاد
من ردشون میکنم .
آرش _ طناز جان عزیزم آروم باش امشتتخ با خانوادم صتتحبت میکنم تو فقط
شماره ء باباب رو بده .
طناز _ وااعا میای آرش؟
آرش _ مگه دروغ دارم که بهت بگم عزیزم
به اینما که رسید تک سرفه ای کردم که تازه متوجه شدن من اونما ام .
_به به سالم لیلی و ممنون
_سالم  ،رها تو اینما چیکار میکنی؟
_کار خاصی نمیکردم داشتن به حرفای شما گوش میدادم .
_خیلی بیشعوری رها
_خخ حاال کی عروسیه؟
_فعال معلوم نی ست  ،االن هم برو میخوایم حرف های خ صو صی بزنیم خانم
فضول.
_هووف باشه فعال
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انقدر سرد بود جایز ندونستم دیگه توی حیاط باشم سری رفتم داخل کالس .
یکی یکی بچه ها میومدنند و میشنستن سرء جاشون بعد از پانزده دایقه استاد
نادری وارد کالس شد حاضر غایخ کرد و شروع کرد به درس دادن .
انقدر درس داد مخم ترکید .
بی ست دایقه به پایان کالس مونده بود که گفت  :دان شمو های عزیز شما باید
درب
اره ی متلبی که روی تخته براتون نوشتتتن دو به دو تحقیق کنید من گروه دو
تایی شما رو دسته بندی کردم اسم ها رو براتون میخونم  ،فرشته حسنی با آاای
خسرو تاجیک .
همینتور داشت اسم ها رو میخوند که رسید به اسم من  ،نیشم تا بنا گوشم باز
بود که ببینم با کی می افتم  ،همش خدا خدا میکردم که با طنی بیوفتم .
_خانم رها تهرانی با آاای رادمهر کیانی
واای یع...نی من باید با اون تحقیق کن..م وااای نه من نمیتونم .
انقدر حالم بد بود نمیدونم یدفعه چی شتتد که غش کردم صتتدای طناز رو می
شنیدم که میگفت وای رها چیشده .
...................

چشمام رو باز کردم و دیدم روی یک تخت دراز کشیدم و سرم به دستم وصل
بود حالم خیلی بد بود سر گیمه داشتم وحشتناک.
_من  ،من کمام ؟
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_رها جان عزیزم تو توی بیمارستانی آروم باش
_طناز تویی؟
_آره رها جونم ،یدفعه چیشد حالت بد شده؟
_نمیدونم یدفعه سرم گیج رفت افتادم زمین
_فکر کنم بخاطره حرفی بود که استاد زدش
واای دو باره اون حرف یادم اومد که استتتاد گفت :خانم رها تهرانی با آاای
رادمهر کیانی.
_طنی چیکار کنم حاال من حالم از اون بهم بخوره حاال دو ماه برم باهاش
تحقیق کنم .
خندید و گفت :گفتم که خدا درو تخته رو خوب جور میکنه
_عه طنی ولم کن فقط بگو چه خاکی تو سرم بریزم
_خاک رس
_عه مسخره االن واته شوخیه
_خخ بابا شوخی کردم  ،دیگه باید باهاش ب سازی که حداال ده نمره ء ترم رو
بگیری .
_چی ده نمره داره وای بدبخت شدم
_خخ مگه چی میشه باهم تحقیق کنید آسمون به زمین نمیاد که
_برو بابا  ،حاال تو با کی افتادی؟
نیشش تا بناگوشش باز شد و ذوق زده گفت  :با آرش
_عه خوشبحالت ای کاش من با اون میوفتاد
_هی با شوهر من می افتادی میکشتمت
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لبخند شیتونی زدم و گفتم :ای کاش میوفتادم هی شانس نداریم که
جیغ کشید و گفت  :عوضی خیلی بیشوری
خندیدم و گفتم  :خخ بابا شوخی کردم .
_طنی
_هوم
_هوم و درد بلند شو برو به این پر ستارء بگو بیاد این سرم رو از د ستم در بیار
مرخصم کنه برم دیگه حال و حوصله ی بیمارستان رو ندارم .
_باشه
دکتر اومد یه ضره فک زد برام بعد مرخصم کرد .
_ یه تاکسی بگیر بریم دیگه
_تاکسی چرا آرش با رادمهر تو ماشین منت رن
_چی !!!!!! مگه اونا هم اینمان
_آره بابا رادمهر که خیلی ناراحت بودش گفت منم باهاتون میام  ،ما هم ابول
کردم .
_ایش همینم کم بود که این واسه من ناراحت بشه پسره ی سه نقته
_خخ حاال بد کرده اومده  ،برو بشین تو ماشین سرده سرما میخوری
_هووف باشه
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طناز رفت جلو صندلی بغله آرش نشست  ،منم رفتم پشت صندلی بغل رادمهر
ن ش ستم  .طناز را ست میگفت خیلی ناراحت بودش غم دا شت از چ شماش
میبارید.
آرش _ رها خانم خوبی
_ ممنون بهترم
_خخ خداروشکر
م سیر توی سکوب گذ شت و هیچ ک سی صحبتی نمیکرد  ،آرش یک موزیک
فرانسوی گذاشت زن ء همش فرانسوی میخوند منم اینه این خنگا نمیفهمیدم
چی میگه .
بعد از سی دایقه ر سیدم جلوی خونه از طناز و آرش خداحاف ی کردم ولی به
رادمهر محله سگم نذاشتم پسره ی پرو .
داشتم میرفتم سمته خونه که صدای رادمهر رو شنیدم .
_رها فردا صبح ساعت نه پارک دمه دانشگاه میبینمت باید درباره ی تحقیقمون
با هم صحبت کنیم .
سرم رو تکون دادم و رفتم دمه در کلید رو انداختم و ،وارد خونه شدم .
نگاهی به ساعتم کردم ساعت هفت شخ بود یا خدا چقدر زود گذ شت  .در
خونه رو باز کردم همه جا تاریک بود هیچکس توی خونه نبود چراغ هارو ،
روشن کردم و راهی شدم به سمته آشپزخونه.
درء یخچال رو باز کردم و بتری آب رو برداشتتتم و یک نفس همش رو خوردم
وای خدا چقدر تشنم بود .

wWw.Roman4u.iR

194

راهی اتاام شتتدم لباس هام رو درآوردم و ولو شتتدم روی تختم وای که چقدر
خسته ام ،گوشیم رو برداشتم و زنگ زدم به گوشی بابا بعد از سه بوق برداشت
.
_سالم بابایی
_سالم عزیزم خوبی؟
_ممنونم شما خوبید ؟
_شکر
_بابا کما رفتید چرا نه شما نه مامان نیستید تو خونه
_ما رفتیم خونه ء عمت یه ضره حالش بده اومدیم بهش سر بزنیم
_آهان از طرفه من بهش سالم برسونید  ،چرا منت ر نمونید تا من بیام ؟
_منت ر موندیم ولی دیدم نیومدی رفتیم
_آهان باشه من دیگه مزاحمتون نمیشم خدافظ.
_مراحمی دخترم خدانگهدارب .
گوشی رو اتع کردم و انداختم روی میز آرایشیم .امروز چه روز مضخرفی بود
عه چتوری دوماه اون پسره سه نقته رو تحمل کنم لعنت بر این شانس
فردا هم که آاا ارار گذاشتتته بریم پارک باهم حرف بزنیم ایش چندش  ،اگه
شدش فردا با استاد نادری حرف بزنم منو با یکی دیگه بندازه .
انقدر به فردا فکر کردم که باالخره خوابم برد .
با صدای زنگ گو شیم از خواب بلند شدم  ،ای بابا این دیگه کیه کله صبح به
من زنگ زده .
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با صدای خواب آلودی جواب دادم  :بله
_سالم رها جون خوبی؟
_علیک کله ی صبحی زنگ زدی حال منو بپرسی  ،شما؟؟
_واا نشناختی ؟
_چبدونم آخه معرفی کن ببینم کی؟
_نازنین صادای هستم  ۱۹ساله از تهران دوست و همکالسی خانم رها تهرانی
حاال شناختی؟
_ای وای نازی تویی ببخشید اصال صبح ها صدا ها رو خوب تشخیص نمیدم
 ،خوبی؟
_اربونت تو چتوری دوست جونی؟
_هی بد نیستم
_چیزی شده؟
_نه بابا حاال چیکار داشتی زنگ زدی ؟
_هیچی میخواستم ببینم امشخ هستی شام با هم بریم بیرون؟
_بله معلومه که هستم ساعت چند؟
_ساعت هفت و نیم شخ میام دنبالت چتوره؟
_عالیه  ،خخ دیگه کاری نداری؟
_نه برو بخواب خانم خواب آلو
_باشه فعال
_بای
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گوشتتی رو اتع کردم و یک نگاهی به ستتاعت انداختم واای ستتاعت هشتتت و
نیمه  ،نه با رادمهر ارار دارم.
اینه جت بلند شدم و خودم رو ر سوندم به د ست شویی .سری مانتو و شلوار و
مغنعم رو پوشیدم  ،کولم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم.
_سالم مامان صبح بخیر
_سالم دخترم صبح تو هم بخیر  ،کما با این عمله مگه امروز دانشگاه داری؟
_نه ولی با یک نفر ارار دارم
_با کی ؟
ممبور شدم دروغ بگم چون نمیتونستم بگم با رادمهر که .
_با دوستم شیدا همکالسی دانشگام ء
_باشه گلم برو زود بگردیا
_چشم خدافظ
_خداحافظ
تند تند کتونی های اسپرتم رو پوشیدم و از خونه زدم بیرون .
سری یک تاکسی گرفتم و خودم رو رسوندم به پارک بغله دانشگاه.
اوه اوه رادمهر روی یکی از نیمکت ها نشتتستتته و با اخم داره به ستتاعتش نگاه
میکنه به ن رم داره حرص میخورن بدرک بزار انقدر حرص بخوره تا بمیره.
آروم اروم به سمتش ادم برداشتم .
هوا انقدر سرد بود یخ زده بودم دندونام داشت بهم میخورد.
با صدای آرام و لرزانی گفتم :سالم
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_علیک ساعت ء خواب ،میدونستی  ۱۵دایقه دیر کردی خوبه بهت گفتم راس
ساعت نه اینما باش .
_خخ حاال مگه چیشده  ،سرء منم داد نزنا من صدام بلند تر از توهه.
پوزخندی زد و گفت  :هه جدی خوب شد گفتی نمیدونستم
_حاال بدون
_خخ انقدر با من بحث نکن بیا بشین باید درباره ی تحقیق صحبت کنیم .
بدون هیچ حرفی نشستم.
یه نیم ستتاعتی برام فک زد ولی من از حرف هاش هیچی حالیم نمیشتتد فقط
سرم رو به عالمت تایید تکون میدادم .
_عه چقدر فک میزنی سرم رفت بگو ببینم برای این تحقیق باید چیکار کنیم؟
_ببین استت تاد به ما دو ماه و ات داده ما توی این دو ماه با ید کلی را جخ
موضتتوعمون تحقیق کنیم که ده نمره کامل رو بگیریم فقط هر روز باید یک
جایی ارار بزاریم و همدیگه رو
ببینیم .
عه یعین من دو ماه باید ایافه ی نحس ای رو ببینم .
_خخ باشه
_فقط....
_فقط چی؟
_شمارتو بگو سیو کنم
_چی شمارم رو بدم به تو عمرن
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_منم مشتاق نیستم شمارم رو بدم بها وگرنه ممبورم میفهمی ممبور
_خخ بابا انگار کی هستی تو  ،سیو کن ۰۹۳۶.....
_االن یه تگ میندازم شمارم بیوفته
_اوکی
ببین رها ما باید توی این دو ماه دستتت از لج و لمبازی هامون برداریم وگرنه
اگه هی بخوای با من لج کنی تحقیقمون خیلی بد میشه افتاد؟؟؟
_هه من با تو لج میکنم تویی که همش سر به سرء من میزاری
_چرا دروغ میگی کی بودش که روز اول کالس به من زیر پایی انداخت ؟
یاد اون زیر پایی افتادم و یهو زدم زیرء خنده .
_اون زیر پایی که حقت بود نوش جونت
_بچه پرو شیتونه میگه یدونه بزنمت یک ماه بری تو کما
_شیتونه غلط کرده با او  ،االن هم من باید برم دیرم شده خوش گذشت فعال
_به من که اصال خوش نگذشت
_به درک چیکار کنم
_هیچی کارء خاصی انمام نده فقط بیا این برگت رو بگیر که صفر شدی .
_برگه من دست تو چیکار میکنه؟
_ا ستاد فاطمی داد گفت بدم بهت در ضمن گفت بهت بگم دیگه حق نداری
پاتو  ،توی کالسش بزاری خانم تهرانی
_به جهنم بهتر
برگه رو از دستش گرفتم یه چشم غره ء توپی بهش رفتم و از پارک خارج شدم.
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برگم رو از اول تا آخرش رو دیدم واای همش غلط بود فاطمی یک صتتفر کله
گنده بهم داده بود .
یک ربعی ای ستادم سرء خیابون ولی هیچ ما شینی پیاده نمی شد ای به خ شک
شانس ،م شغول دری وری گفتن به این ما شین ها بودم که یک ما شینی جلوی
پام نگه دا شت ای بابااین دیگه کیه ما شینش شی شش دودی بود هیچی معلوم
نبود .
پنمره رو کشید پایین  ،عه اینکه این پسره ء پرو اینما هم ولم نمیکنه .
_چیکار داری ؟
_بیا بشین االن ماشین پیدا نمیشه
_نمیخوام حاضرم ده ساعت وایستم اینما ولی توی ماشین تو نشینم
_باشه خودانی از ما گفتن بود
یه ضره با خودم فکر کردم دیدم بد هم نمیگه بزار بشینم من رو برسونه چون ده
ساعت هم وایستم ماشین نمیاد .
خواستم درء ماشین رو باز کنم که یکدفعه راه افتاد  ،پشته ماشین میدویم و هی
داد میزدم .
_وایستااا رادمهر وایستاااا
ماشین رو نگه داشت و من هم رفتم طرفه در .
_عوضتتی نمیگی یدفعه دستتتم بمونه الی در خمالت نمیکشتتی با یک دختر
اینموری رفتار میکنی .
_حقته
_فردا شبه عقدته
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خندید و گفت  :ایشاالله خدا از زبونت بشنوه
_ایش حاال کی میاد زنء تو بشه آخه
_هه همه از خداشونه بیان زن من شن ولی من ابول نمیکنم
_تو که راست میگی
_به اول خودب صد در صد  ،االن هم هی فک نزن بیا بشین تا یخ نبستی
بدون هیچی حرفی درء ماشین رو باز کردم و رفتم نشستم .
_خخ پیاد شو دیگه رسیدیم
لبخندی زدم و گفتم  :ممنونم
_خواهش میکنم  ،رسوندن یک موجودی مثله تو تشکر کردن الزم نداره که
جیغی زدم و گفتم  :خیلیی بیشوریییی
در رو محکم بستم و رفتم به سمت ء خونه .
رفتم توی اتاام و لباستتام رو درآوردم یک کتاب از داخل کتابخونم برداشتتتم و
مشغول خوندن اون شدم .
یک فصل از کتاب رو خوندم و دراز کشیدم روی تخت خوابم داشتم امروز رو
یک بار دیگه مرور میکردم  ،صبح بلند شدم تند تند لبا سم رو پو شیدم سری
خودم رو رستتوندم به رادمهر  ،رادمهر خیلی اعصتتبانی از دیر کردنه من  ،رفتم
پی شش یکم بهم ت شر زد بعد شم حرفاش رو درباره ء تحیقمون گفت  ،شمارم
رو ازم گرفت منو رسوند خونمون.
انقدر به امروز فکر کردم تا خوابم برد .
.............................
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با صدای مامان از خواب بلند شدم .
_دخترم  ،عزیزم بلند شو نازنین اومده دنبالت
واتی صدای نازنین رو شنیدم از جام پریدم به کل ارارمون رو یادم رفته بود .
_سالم مامان نازی کوشش ؟؟؟
_پایینه عزیزم بلند شو د ست و صورتت رو آب بزن لبا ست رو بپوش باهاش
برو .
_چشم شما برید منم تا یک ربع دیگه میام
_باشه عزیزم
دست و صورتم رو آب زدم لباسام رو تند تند پوشیدم یک آرایش ساده ای کردم
 ،کیفم رو برداشتم و رفتم بیرون.
_سالم نازی
_سالم چرا انقدر دیر کردی خوبه گفتم هفت و نیم جلو خونتونم
_ببخشبد خواب موندم
با تعمخ ازم پرسید  :یعنی از صبح خوابیدی
_نه بابا مگه خرسم  ،بیا بریم بهت میگم
_هووف باشه
_مامان ما میریم خدافظ
_مرااخ خودتون باشید دخترا خدافظ
کفشم رو پوشیدم و رفتم به طرفء در .
درو باز کردم و از خونه خارج شدیم .
_برو بشین تو ماشین
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_باشه
نشستم داخلء ماشین و آهنگ رو پلی کردم :
شخ از پنمره بهم زل زده
بمون ماه من پناهم بده
پناهم بده که بارون میاد
که پرپر میشم تو دستای باد
نترس از من و غروب نگاه
یه کبریت بکش رو تاریکیا
بهم شک نکن اگرچه گمم
پناهم بده گل گندمم
تو این لح ه ای که ماتیم بهم
من از تلخی تو ناراحتم
بگو چی شده که همراهمی
تو هم مثل من کمی مبهمی
پناهم بده اگه بی کسم
که از عمق شخ به تو می رسم
پناهم بده که ناباورم
مگه میشه که ازب بگذرم
(بابک جهانبخش _ پناهم بده)

202

تو و من

203

من و نازنین هردو آهنگ رو زمزمه میکردیم  ،بعد از چهل دایقه رستتیدم به
رستوران .
_إ نازی اینکه همون رستوران ابلیس میشه بری
م یه جا دیگه
_نه خیر نمیشه اینما غذاهاش خیلی خوش مزس
_هووف باشه
نازی ماشین رو پارک کرد هردو از ماشین پیاده شدیم و رفتیم به طرف رستوران
اوه چقدر شلوغه اینما .
_سالم خیلی خوش اومدید خانم ها
_خیلی ممنون  ،نازی برو تو
دایقا همون ر ستورانی بود که سری پیش با نازنین اومدیم همون ر ستورانی که
رادمهر هم اونما بود .
_رها بریم طبقهء باال بشینیم
_اوکی
از پله های رستوران رفتیم باال و رسیدیم به طبقه دوم  ،نشستیم و گارسون اومد
تا سفارش هارو بگیره .
_خخ خانوما چی میل دارید ؟
_رهایی چی میخوری ؟
_نمیدونم هر چی سفارش میدی واسه منم بده
_شد یه بار بیایم رستوران یکی نگه هر چی خودب میخوری سفارش بده
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خندیم و گفتم :خخ عزیزم چرا ناراحت میشتتی  ،آاا برای من یک استتتیک
گوشت بیارید با یک نوشابه .
_چشم و شما ؟
_برای من هم یک استیک ماهی بیارید با نوشابه و ساالد
_چشم امر دیگه؟
_خیلی ممنون
گارسون رفت تا سفارش هارو بیاره .
_نازی
_هوم
_میتونم یه چیزی بهت بگم
_آره حتما بگو
_سری پیش اومدیم این رستوران تو یه پسرء رو دیدی گفتی چقدر خوشگله و
از این جور حرفا
با ذوق نگام کرد و گفت  :خخ
_اون چیزه ......
_چیزه
_اون همکالسی دانشگاه من ء منم خیلی باهاش لمم یه اتفااایی بینمون افتاده
که نگو نپرس
_جدی میگی ؟
_نه پ شوخی میکنم
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_تو چرا باهاش لمی پسره به اون خوبی
_ ساکت شو بابا کماش خوبه تو فقط اهرش رو دیدی باطنش رو که ندیدی
 ،تازه یه اتفاق دیگه ای هم افتاده
_چه اتفاای
_استادمون یه موضوع گفته باید دوماه درابتش تحقیق کنیم بعدش گروه بندی
کرده منو و اون باهم افتادیم
_وااای راست میگی خوشبحالت
_چی چی خو شبحالم من میگم ازش بدم میاد تو میگی خو شبحالت  ،تازه یه
چی دیگه هم هست
_هوووف دیگه چیه ؟
_شوهر ریما هستش شادمهر
_خخ
_این پسرء میشه بردار شوهرء ریما
_درووغ میگیییی؟
_عه چه دروغی دارم بگم
_دیگه وااعا خوشبحالت  ،حاال بگو ببینم اسمه این پسره خوشگل و خوشتیپ
چی هست؟
_رادمهر  ،رادمهر کیانی
_واای خدا چه اسمه اشنگی شمارشو داری مخشو بزنم
_دیونه ای به ارآن
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_باشه من دیونه ولی تو هم خوب بلدی مخ بزنی
چشم غره ای بهش رفتم و گفتم :مخ کی مثال ؟
_مخ همون رادمهر بیچاره رو
_هه عمرا من مخ اونو بزنم پسره ء سیریش نچسخ
_سیریشش چی بود نچسبش چی بود؟
_خخ حاال برای من غلط گیر نشو حوصله ندارم
گارستتون اومد و غذا هارو اشتتنگ و مرتخ چید روی میز  ،به به انقدر گشتتنمه
میخوام کله میز رو بخورم .
_خانوما چیزه دیگه ای احتیاج ندارید ؟
_نه خیلی ممنون
_نازی
_بله
_چیکار کنم من نمیخوام با اون تحقیق کنم
_عه رها دو ماه دیگه یه ضره تحمل کن
_نمیتونم بخدا
_خخ باشه نتون بیا غذامون رو بخوریم االن از دهن میوفته
مشغول خوردن غذا بودم که صدای اس ام اس گوشیم بلند شد  .گوشیم رو از
کیفم درآوردم و نگاهی بهش کردم عه اینکه رادمهرء .
اسمت اس ام اس هارو باز کردم و دیدم نوشته که :
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فردا ساعت یک هر کافی شاپی که آدرسش رو براب فرستادم میبینمت خانم
کوچولو شخ خوش .
براش نوشتم  :هه اگه من خانم کوچولو ام تو بابا بزرگی
ارسال کردم و گوشیم رو انداختم تو کیفم .
_کی بودش شیتون
_کی میخواستی باشه رادمهر بود
_اوه بهم پیامک عاشقانه هم که میدید به به مبارکه
_مر

پیامک عاشقانه چیه دیونه آدرس کافی شاپ رو برام فرستاده بود

_اوه اوه پس کافی شاپ هم میری چشممم روشن
_نازی بخدا میام خفت میکنماااا
خندید و گفت  :خخ بابا چرا ترش میکنی  ،غذاتو بخور
هر دو غذاهامون رو خوردیم  ،پول غذا هارو حساب کردم و از رستوران خارج
شدیم .
_نازنین همینما نگه دار من پیاده میشم
_هنوز مونده به خونتون که
_میخوام یکم ادم بزنم
_باشه موا خ خودب باش  ،بفرمایید
_ممنوم دوست عزیز
_اربونت دوست گلم  ،خدافظ
_خدافظ
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دره ماشین رو بستم و آروم آروم ادم میزدم  ،بارون نم نم داشت میومد و داشت
خیسم میکرد از بچگی عاشق ادم زدن توی بارون بودم .
رسیدم به خونه کلید رو انداختم و وارد شدم .
.....................

_وااای مامان نه تروخدا
_چی چیو نه باالخره که یک روز باید این اتفاق بیوفته
_آره ولی االن اصال زمانش نیست من آمادگیش رو ندارم
_من نمیدونم زنگ زدن گفتن امشخ میان واسه امر خیر
_ای خدااا من نمیخوام شوهر کنم مگه زوره
_زور نیست ولی یه روزی باید شوهر کنی مگه دسته خودته ،من میرم پایین تو
هم بیا سری ناهارب رو بخور
_نمیخوام االن باید حاضر شم برم بیرون کار دارم
_باشه فقط هر جا هستی شخ ساعت هشت خونه ای فهمیدی ؟
_هووف باشه
رفتم سمتء کمدم لباسام رو برداشتم و پوشیدم  ،کیفم و گوشیم رو برداشتم و
از اتاق زدم بیرون .
_مامان بابا من میرم بای
_کما دختر؟
_به مامان گفتم بابا جون ازش بپرسید االن دیرم شده باید برم بای
_مرااخ خودب باش خدافظ
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کفشام رو تند تند پوشیدم و از خونه خارج شدم .
...............................

با بدبختی خودم رو رستتوندم به کافی شتتاپ ،بزار ستتاعت رو ببینم اوه ستتاعت
یک و ده دایقس واای االن غر میزنه که چرا دیر رسیدم .
سر و وضعم رو آماده کردم و آروم آروم رفتم به سمتء کافی شاپ .
_سالم
لبخندی روی لبش نشست و گفت  :سالم  ،بشین
اوه چه عمخ من یک لبخند از این دیدم .
_خوبی؟
_ممنون تو خوبی؟
_ممنونم رها جان
اوهو رها جان سقف ریزش نکنه یه وات .
_چیشده یهو مهربون شدی ؟
_من همیشه مهربون بودم البته فقط برای دوستام و خانوادم
_خخ بابا واسه من اپی نیا حوصله ندارم  ،بگو باید چیکار کنیم االن؟؟
_میریم برای تحقیق دیگه
_باشه فقط تا شخ طول نکشه چون میخواد برامون مهمون بیاد
_حتما خانواده ء ماست دیگه ولی مامان چرا بهم چیزی نگفت؟
پوزخندی زدم و گفتم  :هه نخیر شما نیستی خواستگار هستش
_خواستگار برای کی ؟
_بن رب کسه دیگه ای هم هست جز من
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لبخنده تلخی زد و گفت  :آهان خوشبخت بشی
_من که رد شون میکنم کی حال شوهر کردن داره آخه  ،ا صال این حرف هارو
برای چی دارم به تو میگم .
_خخ حاال بلند شو بریم
_ولی منکه چیزی نخوردم
_مگه آوردمت اینما کافه خوری بلند شو ببینم
با صدای ارومی گفتم  :ایش پسره نچسخ
_چیزی گفتی
_آره گفتم پسره نچسخ
_خیلی پرویی بخدا
_به تو کشیدم
_انقدر با من بحث نکن حوصله ء بحث با خانم کوچولو هارو ندارم
دستم رو بردم باال و براش خط و نشون کشیدم .
_اگر  ،اگر فقط یک باره دی گه بهم بگی خانم کوچولو خونت گرد نه خود ته
فهمیدیییی؟؟؟
زبونش رو آورد بیرون و گفت :خانم کوچولوووووو
اینو گفت و از کافی شتتاپ اومد بیرون  ،اون در میرفت منم میوفتادم دنبال اون
مردم بهمون چپ چپ نگاه میکردن .
_وایساااا ببینم  ،بهت میگممم وایسا
دیگه نمیتونستم بدوم ایستادم و منت ر شدم بیاد طرفم .
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_چیشد خانم کوچولو خسته شدی
_عهه رادمهر بخدا میزنم تو سرتا نفسم گرفت چرا انقدر میدویی
_ببخشید  ،االن هم برو داخل ماشین تا سرما نخوردی هوا سرده
_خخ درش رو باز کن که بتونم برم تو
با حالت تمسخر مانند گفت  :خوب شد گفتی نمیدونستم
لبخنده شیتونی زدم و گفتم  :حاال بدون
_بفرما اینم در حاال برو تو خانم کوچولو
داد کشیدم و گفتم  :رادمهههههر
_عه چرا جیغ
میزنی گوشم کر شد
_حقته بزار کر شی بعدش ناشنوا شی
حرفی نزد ماشین رو  ،روشن کرد و راه افتاد .
_االن کما داریم میریم ؟؟
_محل تحقیقمون دیگه
_خخ کماست؟
_یه جایی مثل پارک
_آهان
به محلمون ر سیدم رادمهر را ست میگفت یه جایی شبیه پارک بودش یه ضره
تحقیق کردیم  ،رادمهر من رو رسوند خونه و خودش هم رفت .

212

wWw.Roman4u.iR

_ سالم مادر جان کمایی آخه؟ برو سری لبا ساب رو در بیار نیم ساعت دیگه
میان
_باشه ماد من چرا انقدر استرس داری اخه؟
_استرس نداشته باشم  ،راستی گوشیت چرا خاموش بود ؟
_فکر کنم شارژ خالی کرده بود
_باشه برو سری لباست رو عو

کن  ،لباساب هم که باید بپوشی رو گذاشتم

روی تختت.
_ولی مامان من باید برم یه دوش بگیرم
_دختر جان مگه اردکی هی میری حموم
_من نمیدونم من باید برم حموم سری یه دوش میگیرم میام
_خخ باشه برو سری
وارد اتاام شدم به به اتاام چقدر مرتخ شده دست مامان گلم درد نکنه  .لباس
هام رو درآوردم و سری رفتم یک دوش پانزده دایقه گرفتم .
از حموم اومدم بیرون موهام رو خشتتک کردم لباستتام رو پوشتتیدم یک آرایش
ساده ای کردم و از اتاق زدم بیرون .
_کمایی تو دختر االن میرسن اینا
_کو هنوز نیومدن که
_خخ برو توی آشپزخونه میوه هارو شستم بچینشون توی رف
_مامان
_بله
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_یه چیزی بگم مسخرم نمیکنی ؟
_ای بابا ،باز چیشده بگو ببینم
_من چیزه ...
_چیزه؟؟؟
_من بلد نیستم چایی بریزم
_وااا دختر تو دو ماه دیگه میری نوزده سال بلد نیستی چایی بریزی؟
_خخ بلد نیستم دیگه شما بهم یاد بده میترسم یا کمرنگ بشه یا پرنگ
_خیلی خخ برو تو آشپزخونه من یه چی به باباب بگم میام
_باشه فقط زود بیا
صدای مامان رو شنیدم که داد کشید  :واای اومدن
منم انقدر حول شده بودم نمیدونستم باید چیکار کنم سری یک نگاه به خودم
توی آیینه انداختم  ،خخ همه چی صتتاف و مرتخء واای خاک بر ستترم چایی
هارو چیکار کنم مامان که رفته ن ش سته پی شه مهمون ها نمیتونه بیاد اینما برای
من چایی بریزه که .
تند تند لیوان هارو توی ستتینی گذاشتتتم و مشتتغول ریختن چایی بودم  ،یکیش
پرنگ میشتتد یکی کمرنگ یکی خیلی غلیظ انگار آب ایر درستتت کرده بودم ،
از تصوراب خودم خندم گرفت .
صدای بابا رو شنیدم که گفت  :رها دخترم چایی رو بیار
یک نفس عمیق کشیدم سینی رو برداشتم و از آشپزخونه خارج شدم .
کال ستته نفر بودن یک مرد میانستتالی بود با یک زن حدودا چهل ستتاله  ،یک
پستتری هم بود که انگار اون خواستتتگارم بود  ،یک پیرهن ستتفید پوشتتیده بود
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روش هم یک کت و شتتلوار آبی نفتی  ،تیپت تو حلقم  .چهرش رو زیاد نمی
پسندیدم چون زیاد اشنگ نبود چهره ء شوهر آینده من اینموری نیستش .
به همه چایی رو تعارف کردم و نشستم روی کاناپه کنار مامانم .
همه داشتن چایی رو میخوردن ایافشون مچاله شده بود بیچاره ها .
_خخ آاای تهرانی اگر اجازه بدید این دو تا جوون برن حرفاشون رو بزنن .
_خواهش میکنم اجازه ء ما دستتتء شتتماستتت  ،رها جان دخترم آاا حامد رو
راهنمایی کن به سمت اتاات .
_چشم  ،بفرمایید
فهمیدم پس استتمش حامدء استتمش اصتتال به ایافش نمیخوره من فکر کردم
اسکندری  ،اصغری یا چیزه دیگه ای باید باشه .
از تصوراب خودم خندم گرفت .
_ببخشید میتونم بپرسم به چی میخندید؟
لبخند پیروز مندانه ای زدم و گفتم  :نه خیر نمیتونید بپرسید
از حرفم بدجور جا خورده
_میتونم بشینم ؟
_خواهش میکنم بفرمایید
_خخ از کما شروع کنیم ؟
_مگه باید از جای خا صی شروع کنیم  ،شما حرفتون رو میزنید منم حرفم رو
میزنم اگر به نتیمه ر سیدم که هیچی ولی اگه نر سیدم شمارو به خیر و مارو به
سالمت .
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_خخ من زنء آیندم باید خونه داری بلد باشته  ،آشتپزیش خوب باشته هنرش
خوب باشه بتونه بچمون رو درست ادب کنه ....
حرفش رو اتع کردم و گفتم  :ببخشتتید شتتما زن رو با کلفت خونتون اشتتتباه
نگرفتید احیانا؟؟؟؟
_خانم محترم این چه وضع حرف زدنه
_من هر جور دلم بخواد صتتحبت میکنم بعدشتتم فکر نکنم ما به نتیمه ای
برسیم حاال هم بفرمایید تا بیشتر دعوامون نشده .
یک چشم غره ای بهم رفت و از اتاق رفتش بیرون .
ایش پستتره ی بیری خت میخواد ب یاد من خوشتت گل رو بگیره با اون استت مه
مضخرفش حامد .
از اتاق خارج شدم و رفتم به سمته پذیرایی .
رو به همه لبخندی زدم و گفتم  :ببخشتتید من و آاا حامد به نتیمه ای نرستتیدم
االن هم که چایی و میوتون رو خوردید بفرمایید خدانگهدار .
این رو گفتم و دوباره رفتم توی اتاام .
لباسام رو درآوردم و دراز شدم روی تخت خوابم .
_رها جان مادر بلند شد لنگ هرء چقدر میخوابی آخه
_مامان اذیت نکن دیگه بزار بخوابم خسته ام
_واا دختر مگه کوه کندی بلند شو ساعت دو هرء
_هووف باشه شما برید من میام
_باشه سری بیایاا
_مگه چخبره ؟
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_خبری نیست ریما اومده
_وااعا؟!؟
_آره بلند شو مادر جان
_چشم االن میام
یا خدا چقدر من امروز خوابیدم البته حقم دارماا دی شخ تا ساعت سه شخ
داشتم با لخ تابم کار میکردم کارم که نه ولگردی میکردم .
از تختم بلند شدم یک کش و اوسی به بدنم دادم و رفتم دستشویی .
دست و صورتم رو شستم و رفتم داخل پذیرایی ریما نشسته
بود روی کاناپه و داشت با مامان گپ میزد.
_به به سالم جمعتون جمعه گلتون کمه
_به سالم خواهر گلم چتوری؟
_عالی تو چتوری ؟
_منم عالی
_خخ خداروشکر
ریما لبخنده شیتونی زد و گفت :چخبرا رها خانم؟
_هیچی سالمتی
_فقط همین ؟؟ از دانشگاه چخبر خوش میگذره با آاا...
نزاشتتم ادامه ی حرفش رو بزنه جلوی دهنش رو با دستتم گرفتم و رو به مامان
گفتم :مامان جان میشه دو تا چایی برای ما بیاری؟
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_بله چرا که نمیشه االن براتون میارم
_ممنون
مامان رفت داخل آشتتپزخونه دستتتم رو از جلوی دهن ریما برداشتتتم و گفتم:
خیلی بیشعوری ریما چرا جلوی مامان سوتی میدی آخه
_سوتی نیست حقیقته
_خیلی بدی
_باشه من بد بگو ببینم چخبرا از آاا رادمهر
_هیچی بدبختی
_چه بدبختی؟
تمام ماجرا رو براش تعریف کردم ریما از زوره خنده ارمز شتتده بود هی من یه
جمله میگفتم اون از خنده میترکید انقدر خندیده بود ولو شده بود روی زمین.
_به چی میخندی؟
و سته خندش گفت :هیچی  ،دا ستان شما خیلی جالبه می شه ازش یک کتاب
در آورد.
_عه ریما
_خخ بابا جوش نزن
مامان چایی ها رو آورد و گذاشتشون روی میز .
_دستت درد نکنه مامان گلم
_خواهش میکنم عزیزم
مشغول خوردن چایی بودیم که ریما گفت :رها شنیدم دیشخ براب خواستگار
اومده کلک .
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_هه چه خواستتتگاری آخه اون یارو چی بود استتمش آهان حامد یا همون
اسکندر خودمون زن نمیخواست که کلفت میخواست .
مامان پرید وسط حرفم .
_إ دختر این حرفا چیه پسرء به اون خوبی
_کماش خوب بود آخه مادر من پسره ی سه نقته
_خخ حاال انقدر پشتء سرمردم غیبت نکن چاییت رو بخور تا سرد نشده
_چشم
چاییم تموم شد از مامان تشکر کردم و رفتم داخل اتاام .
م شغول خوندن درس بودم که صدای زنگ گو شیم بلند شد رفتم به سمتش إ
اینکه شماره ناشناس ء یعنی کی میتونه باشه؟
_بله
_الو سالم رها خوبی ؟ منم رادمهر
_سالم ممنون تو خوبی
_هی بد نیستتتم ،میخواستتتم بگم اگر امرزو میتونی ستتاعت شتتیش بریم بیرون
باهم
_بیرون برای چی ؟
_هیچی آب و هوامون عو

شه

خواستم یکم اذیتش کنم گفتم :نه نمیتونم بیام
_چرا؟؟
_نمیتونم دیگه
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_عه حیف شد ای کاش میومدی باشه ٬کاری نداری؟
_چرا یه کار دارم
_بگو
_شخ ساعت شیش بیا دنبالم بریم
_جدی میگی
_په نه په شوخی میکنم
_باشه پس شخ میبینمت بای
_بابای
گوشی رو اتع کردم و پرتش کردم روی میز
...............................

هووف ساعت پنج و نیمه  ،نیم ساعت دیگه میاد  .خخ چی بپوشم ؟
یک مانتوی کرم با شلوار شیری رنگ پوشیدم یک شال شیری هم سرم کرد یک
آرایش مالیمی کردم کیفم و گوشیم رو برداشتم از اتاق زدم بیرون .
از مامان و بابا تند تند خداحاف ی کردم و رفتم جلوی در به به آاا چه تیپی زده
مشتتغول شتتدم به آنالیز کردنش یک شتتلوار مشتتکی کتون با یک تیشتترب
خاکستری جذب اشنگ هیکلش معلوم بود واای خیلی خوشگل شده بود .
_سالم
_سالم رها خانم بفرمایید
در رو برام باز کرد و رفتم نشستم .
_چخبرا خانم کوچولو ؟
_اوال سالمتی دوما بابا بزرگ
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خندید و گفت  :رها خدایی خیلی با مزه ای
_برو بابا
_من باباب نیستم بهم نگو بابا احساس مسئولیت میکنم
_من خودم بابا دارم یه بابای خوب هم دارم
_اون که صد البته
_خخ کما میریم ؟
_میریم پارک بستنی بخوریم
_توی این هوای سرد ؟؟؟؟
_آره انقدر میچسبه
_باشه پس بزن که بریم
بعد از نیم ساعت ر سیدیم به پارک ملت یک ضره ادم زدیم رادمهر رفت دو تا
بستنی متری خرید انقدر زیاد بود نتونستم همش رو بخورم.
_واای رادمهر این خیلی زیاده
_خخ هر چقدر تونستی بخور بقیشو من میخورم
_ایش دهنی میخوری
_بله دهنی شما فرق داره
_چه فرای ؟؟
_وللش حاال بستنیت رو بخور تا آب نشده
_چشم
_چشمت بی بال
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بستنی رو نصفش رو خوردم و بقیش رو دادم به رادمهر .
_رادمهر من میخوابم هر مواع رسیدیم خونمون بیدارم کن
_باشه خانم خوش خواب
یک ربعی خوابیدم که دیدم صدای یک آهنگ پخش شد .
_چخبرته بابا کمش کن
_نمیتونم من باید آهنگ رو با صدای بلند گوش بدم
_مگه کری آخه
_نه ولی اینموری حالش بیشتره
_حاال یه ضره کم کن بخاطره من
_چشم
صدای آهنگ رو کمتر کرد و من تونستم حداال یه ضره بخوابم .
_خانم کوچولو بلند شو رسیدیم
_چه زود رسیدیم
_دیگه دیگه  ،بلند شتتو برو خونتون بخواب ماشتتین من تخت خواب تو که
نیستش
_هووف باشه  ،خدافظ
_شبت بخیر خوابای خوب ببینی
لبخندی زدم و گفتم :شخ تو هم بخیر
رفتم به سمت خونه کلید رو انداختم و وارد شدم .
......................................................

(دو ماه بعد)
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تحقیقمون رو تموم کردیم امروز صبح بریدم تحویل ا ستاد نادری دادیم  ،هیی
این دو ماه چقدر زود گذشتتت توی این دو ماه خیلی بهم خوش گذشتتت رفتار
من و رادمهر با هم خیلی بهتر شده بود دیگه باهم جر و بحث نمیکردیم دیگه
من با هاش لج بازی نمیکردم این دو ماه بهترین ماه های ز ندگیم بود هم
ناراحت بودم هم خوشحال .
خوشتتحالیم برای این بود که تحقیق تموم شتتد و منم از شتترش راحت شتتدم و
ناراحتیم برای این بود که دیگه هر روز نمیتونم با
رادمهر برم بیرون دیگه هر روز نمیتونم ببینمش فقط سه روز در هفته اونم توی
دانشگاه من به رادمهر خیلی عادب کرده بودم خیلییی.
گوشیم رو برداشتم و شماره ء خونه ی ریما رو گرفتم بعد از پنج بوق برداشت
.
_الوو
_الو سالم ریما خوبی
_سالم فداب خواهری تو خوبی؟
_هی بد نیستم
_صداب چرا گرفته ؟
_هیچی چیزی نیست  ،ریما میتوم بیام خونتون میخوام باهاب حرف بزنم
_آره عزیزم بیا من هستم
_باشه تا یک ساعت دیگه اونمام خدافظ

تو و من

223

_خدافظ خواهری
لباسام رو پوشیدم کیفم رو برداشتم و از اتاق زدم بیرون .
_مامان من میرم خونه ریما کاری نداری؟
_نه موا خ خودب باش
_چشم خدافظ
_خداحافظ عزیزم
رفتم سره خیابون یک تاکسی گرفتم .
_ببخشید خانم کما میرید؟
یک برگه ای بهش دادم و گفتم :لتفا برید به این آدرس
_چشم
_ممنونم
یک ساعت بعد رسیدم دمه خونه ریما  ،زنگ رو زدم در رو برام باز کرد و رفتم
تو.
رفتم تو بغله ریما و گفتم :سالم ریما جونم
_سالم عزیزم خوبی؟
_نه
_چرا؟؟
_بریم تو براب تعریف میکنم
_باشه بیا تو سرده
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رفتیم دا خل خو نه پالتوم رو درآوردم و دادم به ری ما تا برام بزار تو ا تاق ،
خداروشکر شادمهر نبود میتونستم حرفم رو به ریما بزنم.
_ریما تروخدا زحمت نکش من که غریبه نیستم بیا بشین میخوام باهاب حرف
بزنم
_باشه بزار این چایی هارو بریزم میام
_میگم چیزی نمیخوام
_نه خیر باید بیارم براب فردا میری جلوی فک و فامیل میشتتینی میگی رفتم
خونه ی خواهرم یه چایی واسه ما نیاورد.
_من غلط بکنم آبمی جونم بیا بشین
_خدانکنه دیونه ،االن میام
_بزار همینما سینی رو
_خخ بگو ببینم چیشده؟
_راستش از کما شروع کنم؟
_از هرجا که دلت میخواد خواهر گلم
_ریما میدونی چیه من یک ماهی می شه که یک ح سی اومده سراغم نمیدونم
چه حسیه
_خخ بگو حست چموریه
_چموری بگم ببین امروز من و رادمهر تحقیق رو تحو یل استتتاد دادیم تموم
شد رفت  ،بعدش یه ح سی اومده سراغم انگار دلم باز میخواد هر روز با هم
بریم بیرون من  ،من خیلی بهش عادب کردم ری ما من یه روز نبینمش دیونه

تو و من

225

میشتتم میفهمی دیونه،دلم میخواد برگردم به دوماه پیش خیلی روز های خوبی
رو باهم داشتیم به ن رب این چه حسیه؟
لبخنده شیتونی زد و گفت :حس عاشق شدن
حول کردم اصال نمی فهمیدم چی میگفت یدفعه بدنم داغء  ،داغ شده بود .
با تته پته جواب دادم  :چی ...می..گی ریما یعنی...من ..عا..شتتق راد...مهر
شد...م؟
_بله شما عاشق شدی البته عاشقی چیزه بدی نیستا .
_ریما میشه یه ضره درباره ی عاشق شدن بهم توضیح بدی؟
_چراکه نمیشتتته  ،ببین واتی یک نفر عاشتتق یکی میشتتته بهش خیلی ابراز
احستاستاب میکنه مثال چتوری بهت بگم آهان ببین واتی تو رادمهر رو صتدا
میزدی اون در جوابش بهت میگفت جونم و ضتتربان الخ تو میرفت باال  ،تو
دو ست داری همی شه باهاش بری بیرون دو ست داری همی شه در کنارب با شه
دوست داری فقط ماله خودب باشه .
یک چکه اشتتک از گونم جاری شتتد ریما راستتت میگفت من  ،من اونو خیلی
دوست دارم راست میگفت من عاشق اون شدم .
_رها جان عزیزم چرا گریه میکنی عاشق شدن که چیزه بدی نیست
_اگه منو دوست نداشته باشه چی؟
_دیونه ای به جون خودم انقدر نفوذ بد نزن ٬االن همه چاییت رو بخور تا ستترد
نشد.
چایی رو برداشتم و مشغول خوردنش شدم .
_ریما فکر کنم تلفن خونتون داره زنگ میزنه
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_آره من برم ببینم کیه
_باشه
ریما رفت سمته تلفن .
_الوو  ،ستتالم خوبید مامان جون  ،بله خوبن ستتالم دارن خدمتتون  ،جانم
کاری داشتید  ،چی امشخ ؟؟ چشم میام خدافظ.
تلفن رو اتع کرد و با ایافه مچاله شده اومد سمتم .
_کی بود؟
با گیمی جواب داد :هاان
_میگم کی بود؟
_آهان مامان شادمهر بود زنگ زد گفتش امشخ بیاین خونمون میخوایم
این رو گفت و حرفش رو اتع کرد.
_میخوایم چی؟؟
_میخوان برن خواستگاری برای رادمهر
_چییییی؟!
_رها جان عزیزم آروم باش یه خواستگاریه دیگه
اشکام همینمور داشت روی صورتم جاری میشد چرا آخه خدا؟ چرا باید برن
برای رادمهر خواستگاری من  ،من اونو دوستش دارم .
با صدای گریانم گفتم:چتور میتونم آروم باشم ریما  ،چتور؟؟؟
_رها دنیا به آخر نرسیده بخدا یه خواستگاریه سادس
_واای ریما اگه ازدواج کنه چی من میمیرم
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_ازدواج نمیکنه نترس
اشتتکام رو پاک کرد و رو به ریما بلند شتتدم و گفتم :ریما پالتو منو بیار میخوام
برم
_چقدر زود
_بیار میخوام برم یکم ادم بزنم
_اما االن که دیگه نزدیک های شخء بارون هم داره میاد
_اشکال نداره
_باشه پس صبر کن تا پالتوب رو بیارم
_ممنون
ریما پالتوم رو آورد و من هم سری پوشیدمش و از خونه زدم بیرون.
آروم آروم ادم بر میداشتتتم  ،بارون نم نم میبارید از بچگی عاشتتق بارون بودم
خیلی دوست دارم زیرء بارون ادم بزنم و خیس شوم .
دلم گرفته بدجور آستتمان هم دلش مثله منه میبارد انقدر میبارد تا خالی شتتود
ولی من هر چی گریه کنم خالی نمیشم خدایا من چتوری عاشقش شدم .
رسیدم دمه خونه کلید رو انداختم و وارد شدم .
مامان به ستتمتم دوید و گفت  :واای دختر تو کمایی مارو نصتتفه جون کردی
ساعت ده شخ ء کما بودی تو ؟ گریه کردی رها؟
اشکام رو پاک کردم و گفتم :ببخشید مامان دلم یه ضره گرفته بود داشتم بیرون
ادم میزنم
_آخه زیره بارون  ،برو تو لباساب رو عو
_چشم

کن تا سرما نخوردی
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رفتم تو اتاام لباستتای خیستتم رو در آوردم و دادم به مامان تا برام بندازه ماشتتین
لباسشویی.
_مامان جان من میرم حموم یه دوش بگیرم
_باشه برو عزیزم
یک دوش آب گرمی گرفتم و از حموم اومدم بیرون لباسام رو پوشیدم و نشستم
روی تختم به دیوار همینمور زل زده بودم .
یاد امروز افتادم که ریما اون
_بفرمایید مادمازل
_ممنون آاا
_خخ من دیگه میرم کاری نداری؟
_نه فقط مرااخ خودب باش
_تو هم همینتور  ،شبت بخیر عزیزم خدافظ
لبخندی زدم و گفتم  :شخ تو هم بخیر خدافظ
به رادمهر دست تکون دادم  ،آروم در رو بستم که مامان و بابا متوجه نشن .
آروم آروم رفتم به سمت اتاام درش رو باز کردم و رفتم داخل اتاق .
لباس ها رو از تنم درآوردم و پرتشتتون کردم توی ستتتل آشتتغال رو تختم دراز
کشیدم سرم به بالش نرسیده بود خوابم برد.
..................................

با صدای زنگ گوشیم از خواب بلند شدم عه این دیگه کدوم خریه .
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_بلههه
_سالم خوبی رها چته چرا داد میزنی
_رادمهر کله صتتبحی زنگ زدی چی بگی آخه دیونم کردی بزار بخوابم دیگه
خوابم میاد
_چقدر تند میری یواش تر بزار ماهم برستتیم بهت ،اوال که االن کله هره دوما
امشخ ارار بیام خواستگاریت
پتو رو از رو خودم کشتتیدم اونور و از روی تخت بلند شتتدم با حالت تعمخ
آوری گفتم :جدی میگی؟!
_دروغم کما بود آخه اول مامانت به مامانت زنگ زد  ،مامانت گفت اول
مرخص شه بعد مامان منم گفت رادمهر دی شخ رها رو برده خون شون مامانت
بدجور تعمخ کرده بود فکر کرده بود مرخص شدی .
خندیدم و گفتم :چرا گفتی به مامانت آخه؟
_دیگه دیگه حاال وللش امشخ ساعت هشت و نیم یا نه اونماییم
_چشم تشریف بیارید سرورم
_عاشقتم همسرم
_انقدر نمک نریز خدافظ
_خدافظ عزیزم
گوشیم رو پرب کردم اونور انقدر که ذوق زده بودم وای خدای شکرب به آرزوم
رسیدم از اتاام اومدم بیرون و سری رفتم تو پذیرایی پریدم بغله مامانم .
_دختر تو چته چرا اینموری شدی؟
_وای مامان خیلی خوشحالم
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_برای چی ؟
_امشخ رادمهر میخواد بیاد خواستگاریم دیگه
_بلند شو دختر خمالت نمیکشی جلوی من و باباب اینموری حرف میزنی
_خخ مگه چی گفتم
_خانم چرا میزنی تو ذوقء بچم
_واال نگاه کن بابا میزنه تو ذوام عه
_دخترم عزیزم برو تو آشپزخونه ناهارب رو گذاشتم برو بخور
_چشم
رفتم توی آشپزخونه هرچی بودش رو خوردم شده بودم اینه جارو برای  .بعد از
خوردن ناهار رفتم توی پذیرایی ن ش ستم و م شغول خوردن چایی بودم که تلفن
خونه زنگ خورد .
_بشین رها جان من میرم بر میدارم
_ممنون بابا جون
بابا رفت و تلفن رو برداشتتتت  ،نمیدونم چرا بابا هی تعمخ میکرد مگه اون
کسی که پشت تلفن بود چی میگفتش ؟
_چی میگید خانم یعنی چی دخترم از بیمارستتتان فرار کرده دیروز یک آاایی
پیششون بود که دکتر مرخصش کرد و ایشون هم دختر من رو آورده بودن خونه
دیگه این حرف ها چیه ؟
بعد از حرف بابا یکدفعه چایی پرید توی گلوم من هی ستترفه میکردم و مامان
هم میزد پشتم .
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_ای دختر چقدر تو هولی بزار خنک شه بعد بخورش خخ داغ داغی میخوری
_مامان بسه انقدر نزن پشتم درد گرفت
بابا تلفن رو گذاشت و اومد به سمت من .
_رها جان دخترم مگه دیشخ دکتر مرخصت نکرد؟
با تته پته جواب دادم :چی ...آ...ره  ..مر..خصم کر...د
_پس این پرستار چی میگه ؟
_چی میگه مگه؟
_میگه دیشخ همراه با یک آاایی فرار کرده
_چی؟! من؟
_بله تو میگه پول بیمارستان هم ح ساب شده روش هم نوشته بودن هزینه رها
تهرانی
_من نمیدونم واال شاید ا شتباه کردن  ،حاال ول کنید پدر من اینا روزی صدتا
مریض دارن حاال شاید اشتباهی پیش اومده
_شاید
لیوان چایی رو گذاشتم توی سینی و گفتم :من میرم تو اتاام یه ضره کار دارم
_برو دخترم
رفتم داخل اتاام یه ضره با لپ تاپ ور رفتم .
................................

وای خدا نیم ساعت دیگه میان من چی بپوشم ؟؟
_رها  ،رها جان در رو باز کن
_سالم ریما اومدی بیا تو
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ریما محکم بغلم کرد و گفت :ستتالم عزیزم خوبی خواهری نمیدونی که دلم
چقدر براب تنگ شده بود شیش ماه چ شمای خو شگلت رو باز نکرده بودی
خوشحالم که االن خوشحال و خندون میبینمت .
لبخنده تلخی زدم و گفتم :منم همینتور خیلی دلم براب تنگ شتتده بود آبمی
جونم خیلی .
_خخ حاال رها جان چرا گریه میکنی مگه آدم روز خواستتتگاریش گریه میکنه
فاز غم نگیر حاال بگو ببینم چیشده چرا انقدر غر میزنی خواهری؟
_میدونی چیه نمیدونم باید چی بپوشتتم که بهم بیاد من کال با لباستتام مشتتکل
دارم .
نیشتتخندی زد و گفت :انقدر نگران نباش من و شتتادمهر بعد هر رفته بودیم
بیرون بعد براب یک لباس خیلی اشنگ خریدم فقط خداکنه بهت بشه بیا بگیر
برو بپوشش .
_واای ممنونم ریما جونم بهترین چیز بود که میتونست االن خوشحالم کنه .
لباس رو پوشتتیدم وای خدای من چقدر بهم میومد کی په تنم بود یک آرایش
مالیمی هم کردم و رفتم پایین .
_مادر کمایی تو برو تو آشپزخونه اومدن اینا
_وای خدای من اومدن ؟
_آره برو توی آشتتپزخونه ریما هم اونماستتت چایی هارو ریخته که مثل ستتری
پیش اونمور چایی ندی به مردم .
_وای مرسی مامان جونم عاشقتم
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مامان رو یک ماچ آبدار کردم و دویدم رفتم به سمت آشپزخونه .
_بیا رها جان چایی هارو همش رو ریختم یک دستن
_ممنون ریما جونم امتحانش کردی دیگه تلخ ملخ نباشتتته آبروم جلو خانواده
شوهرب بره .
خنده شیتونی کرد و گفت :خانواده شوهر آینده تو هم هستن
یک نیشگون گرفتم ک
ه دادش در اومد .
_آی رها چیکار میکنی خره
_برو برو وای نستا تا یک نیشگون دیگه نگرفتمت
ریما از آ شپزخونه رفت  .بعد از چند دایقه بابا گفت :رها جان چایی هارو بیار
.
وای خدا چقدر من استرس دارم  ،از استرس داشتم میمردم .
چایی هارو برداشتتتم و از آشتتپزخونه خارج شتتدم ،واای رادمهر چموری داره
نگام میکنه از خمالت داشتتتم آب میشتتدم میرفتم توی زمین انقدر خمالت
کشیدم لپام سرخ شده بود .چایی رو به هم پخش کردم سینی رو گذاشتم روی
میز و نشستم کنار ریما.
_خخ عزیزم من که میدونم تو و رادمهر جان همدیگه رو خیلی دوستتت دارید
پس با اجازه آاای تهرانی و خانم تهرانی بلند شید برید یک گو شه حرفاتون رو
بزنید.
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مامان گفت :خواهش میکنم خانم کیانی اجازه ماهم دستتت شتتماستتت  ،رها
جان بلند شو آاا رادمهر رو راهنمایی کن تو اتاات .
_چشم
بلند شدم و رادمهر هم پ شت سرم بلند شد از پله ها رفتیم باال و رفتم داخل
اتاام .
_رها متمئنی توی اتاات جنگ نشده؟
_نه چتور مگه
_تو خمالت نمیکشتتی نگاه کن اینم اتاق تو داری آخه فردا پس فردا میخوایم
بریم زیر یک سقف بعد خونم باید اینموری باشه
_برو بابا به من چه اصال برو یک زن دیگه بگیر اگر ناراحتی
_میرماااا
_تو غلط میکنی بری  ،بخدا بری میزنم دنده مندتو میریزم تو شکمت
_وای خدا رها میدونستی اعصبانی میشی خیلی اشنگ تر میشی؟
_من همیشه اشنگم مگه نه؟
_اون که البته ولی االن نمیتونم درست بگم باید صبح که از خواب بلند میشی
بگم
_کوفت عوضی من ورب اینه که من آرایشم رو پاک کنم زشتم
رادمهر از خنده روده بر شده بود دراز شده بود روی زمین و داشت اهقه میزد .
_ای هناق بگیری تو بلند شو االن یکی بیاد آبرومون میره .
_وای رها تو خیلی باحالی
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_من همیشه باحالم بلند شو ازب یک سوال دارم
نشست روی تختم و گفت :بگو سرتا پا گوشم
_اون دختره بودش یک بار توی خونتون دیدم یک بار دیگه هم توی عروستتی
ریما دیدمش اسمش چی بود؟ آهان ساحل اون کیه ؟
_زنمه
_عه رادمهر جدی باش دیگه چرا همش مسخره بازی در میاری
_خخ ببخشید واسه عو

شدن فضا گفتم

_خخ بگو ببینم کی بود
_زنم دیگه
این رو گفت و دوباره ولو شتتد روی زمین ایش این چقدر میخنده عه حالم رو
بهم زد من که همش توی دان شگاه اخمو میدیدمش االن اهقهه میزنه وا سه من
.
_انقدر نخند مسواک گرون میشه جواب منو بده
_هیچی دختر عمومء
_وااعا؟! جدی میگی؟؟
_مگه شوخی دارم دختر عمومء دیگه
_پس اون پسره کی بود همراش بود
_احسان رو میگی؟ اون شوهرشه دوست منم هست
_آهان
_خخ سوال دیگه؟
_هیچی تموم شد
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_من یک سوال ازب بپرسم ؟
_آره حتما بپرس
_اون روز که با یک دختر اومدی بودی رستوران
_کدوم رستوران
_همون رستوران که من ،ساحل و احسان رفته بودیم اونما شام میخوردیم
_آهان اون خخ
_یک دختره رو به روب نشسته بود اون کی بود؟
_اون دوست دوران دبیرستان بود
_آهان
_راستی تو از کما میدونی من و اون اونما بودیم
_دیگه دیگه
_عه بگو اذیت نکن
_من هر روز شما رو تعقیخ میکردم بعدشم من توی اون رستوران تو رو دیدم
_دروغ
_این کلمه رو یک بار دیگه بگی زنگ میزنم اون بیمارستتتان بیاد ببرتت اون
لباس هارو تنت کن ها .
_هرهرهر خندیدم همین االن
_ولی خدایی لباس خیلی بهت میومد ناز شده بودی
با حالت اعصبانی داد کشیدم  :رادمهررررررررر
_جون رادمهر تو فقط اسم من رو صدا کن
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_خیلی بیشوری من تو اون لباس اشنگ میشدم دیگه آره ؟
_آره
دمپایی روفریشیم رو درآوردم و پرب کردم به طرفش  ،جای خالی داد
_جای خالی میدی آره مگر اینکه دستم بهت نرسه
_ببخشید غلط کردم چیز خوردم
هر دو یکدفعه زدیم زیره خنده .
_خخ بسه از روی تختم بلند شو تختم شیکست بریم پایین نیم ساعت داریم
فقط فک میزنیم .
_باشه بریم
از اتاام خارج شدیم و رفتیم به سمت پذیرایی.
_ما حرفامون رو زدیم
_خخ به چه نتیمه ای رسیدی عروس گلم؟
_ما به توافق رسیدم خیلی بدرد هم میخوریم مگه نه رادمهر
_آره ما این هم دیونه ایم بدرد هم میخوریم
چ شم غره ای ن سارش کردم و یک نی شگون ریز گرفتمش و زیر گوشش گفتم :
من دیونه ام دیگه نه باشم دارم براب
_رها جان عزیزم االن زشته بزار برای بعدا
این رو رادمهر گفت و یدفعه همه از خنده ترکیدن نگاهی به رادمهر انداختم و
گفتم :تو و من
_من و تو
_میگم تو و من
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_نه خیر من و تو اینقدر با من بحث نکن رها
_ای بابا میگم تو و من عه
_رادمهر جان پسرم حرف عروسم درسته تو و من
_شماهم بله مادر من؟
_ماهم بله  ،رها جان عزیزم نمیخوای دهنمون رو شیرین کنی؟
_بله بله حتما
شیرینی رو پخش کردم و نشستم کنار رادمهر  ،وااعا هم راست میگفتا ما دوتا
دیونه ایم دیونه ی وااعی.
(دوهفته بعد)
با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم وای خدا کی ساعت شیش صبح حال داره
بره آرایشگاه آخه؟
_رها مادر بلند شو دیر میشه ها
_بلند شدم مادرم
با غرغر از خواب بلند رفتم به سمت دستشویی  ،دست و صورتم رو شستم و
رفتم به ستتمت کمدم تند تند لباستتام رو پوشتتیدم  ،لباس عروس و کفشتتام رو
برداشتم و رفتم تو پذیرایی.
_سالم را
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خبر رو بهم داد  ،اتره ا شکی روی صورتم جاری شد تا به خودم اومدم دیدم
کله صورتم خیس شده واای یعنی من بخاطره اون پسر که تا دوماه پیش باهاش
لج داشتم و ازش متنفر بودم دارم گریه میکنم؟
من تاحاال عاشتتق نشتتدم این اولین بارمء خداکنه رادمهر هم عاشتتقه من باشتته
فقط واسه خودم باشه من رادمهر رو دوست دارم من اونو میپرستمش .
روی تختم دراز کشیدم انقدر فکر کردم تا باالخره خوابم برد .
.....................................

یک هف ته از اون روز گذشتتتت نه رادمهر رو دیده بودم و نه ری ما که بدونم
خوا ستگاری به کما ر سید از تختم بلند شدم و خوا ستم برم به سمت در که
گوشیم زنگ خورد .
ای بابا این دیگه کیه .
_بله
_الو سالم رها خوبی؟
_إ سالم رادمهر تویی ؟ عالیمم تو خوبی؟
_بخوبیت  ،چخبرا خوش میگذره بدون ما؟
_هی بد نیست
_میخوا ستم ام شخ دعوتت کنم ر ستوران میخوام یک چیزه خیلی خیلی مهم
رو بهت بگم.
_باشه کی بیام؟
_تو ساعت هشت آماده باش من خودم میام دنبالت
_باشه کاری نداری؟
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_نه اربانت خدافظ
گوشتتی رو اتع کردم و گذاشتتتم روی میز آرایشتتیم  .هه چی میخواد بهم بگه
حتما میخواد بگه من دارم زن میگیرم ماه بعد عقدمه .
ولی من اصال آمادگی شنیدن این حرف رو ندارم .
لباس هام رو پوشیدم و آماده رفتن شدم  .هووف ساعت پنج ع صر ء خخ سه
ساعت وات دارم میتونم برم کتابخونه .
کفش هام رو پو شیدم و رفتم داخل حیاط بابا رو دیدم که دا شت ما شینش رو
میشست.
_سالم بابا جون خسته نباشی
_سالم دخترم سالمت باشی
_بابا جون من میرم کتابخونه شخ هم شام با یکی از دوستام بیرونم
_باشه پس بزار برسونمت
_نه زحمت نکشید خودم میرم
_نه دخترم چه زحمتی  ،بشین تو ماشین
_باشه ممنونم
بابا اومد نشست استارب رو زد و راه افتاد .
_بابا مگه ماشین رو االن نشستید؟
_چرا دخترم االن آفتابه خشک میشه
_آهان
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بعد از چهل دایقه رسیدیم به کتابخونه از بابا خداحاف ی کردم و رفتم به سمته
کتابخونه خخ خداروشکر خلوته .
کتاب های مورد ن رم رو از افسه برداشتم و رفتم نشستم روی یکی از صندلی
ها.
یک پسر هم نشسته بود روبه روی من .
م شغول خوندن کتاب بود که چ شمم افتاد به پ سره دا شت بهم چ شمک میزد .
ایش پسره ء بیشور همین مونده این به من چشمک بزنه .
بهش توجه ای نکردم و دوباره سرم رو کردم تو کتاب  .صدای پیس پیس شنیدم
پسره هی میگفت  :پیس پیس
منم اع صبانی شدم و گفتم  :ای درد پیس پیس مر

پیس پیس م شکل داری

تو ؟ بزار کتابمو بخونم دیگه هی اذیت میکنی .
پسره دهنش دومتر باز بود هه فکر کرده من از این دخترای خیابونیم .
_بیا بزن منو خانم
پوزخندی زدم و گفتم :هه بچه زدن نداره که
_هووی خانم کوچولو درست صحبت کنااا یدونه بزنمت سه ماه میری کما
_ببین آاای به اهر محترم اوال خانم کوچولو خودتی هیچکس نمیتونه به من
بگه خانم کوچولو جز یک نفر دوما تو غلط میکنی منو بزنی مگه کی هستتتی
هااان.
همه ی مردم داشتتتن مارو نگاه میکردن  ،مستتئول کتابخونه اومد و گفت :آاا
خانم چخبرتونه کتابخونه رو گذاشتید رو سرتون .
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_آخه نگاه کنید خانم من دارم کتاب میخونم این آاا صتتدای عمیخ غریخ در
میاره
_چی میگی خانم ما گوشت ایراد داره من آخه چه صدایی در آوردم ؟
_کیفم رو برداشتم و روبهش گفتم :برو بابا
گوشتتیم رو درآوردم و آدرس کتابخونه رو واستته رادمهر فرستتتادم  ،رادمهر اینه
جت با ماشینش اومد جلوی کتابخونه  ،رفتم سمته ماشینش و درو باز کردم.
لبخنده اشنگی تحویلش دادم و گفتم :سالم
_سالم عزیزم
_خوبی رادمهر؟
_بخوبیت رها جان  ،تو خوبی؟
_هی بد نیستم
_چیزی شده؟
_نه مهم نیست حرکت کن بریم
_منکه میدونم یه چیزی شده بگو ببینم
_هیچی توی کتابخونه با یه پسرء دعوام شد
اخماش رفت توهم و اعصبانی گفت:بگو ببینم االن کماست؟
_رادمهر تروخدا ولش کن
_گفتم کماست؟؟
_جون من  ،مرگ من ولش کن
_إ این چه حرفیه دیونه چرا جونت رو اسم میخوری
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_ببخشید  ،ولش کن دیگه
_هووف باشه فقط بخاطره تو
_ممنونم
رادمهر حرکت کرد و رفت به سمت یه رستوران .
داشتم داخل ماشین رو میدیم که نگام به پشت افتاد .
_رادمهر این گل برای کیه؟
_واسه زنم
چشمام اندازه دوتا هندونه شده بود واای یاخدا این چی میگه .
با تته پته گفتم :ز...نت  ،ز....نت کیه؟
_زنم دیگه واس زن آیندم البته هنوز بله رو ازش نگرفتم
_آهان
یهو زد زیره خنده  ،واا دیونه شده اینم .
_چرا میخندی ؟
_هیچی مهم نیست
بعد از نیم ساعت رسیدیم رستوران وای چقدر شلوغه شاممون رو خوردیم و
از رستوران اومدیم بیرون .
_رها
_جانم
_میای بریم پارک ملت از اون بستنی متری ها بخوریم؟
یه ضره فکر کردم و گفتم :باشه بریم
خداروشکر پارک چند تا خیابون اونور تر بود نمیخواست با ماشین بریم .
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رفتیم دمه بستنی فروشی  ،رادمهر دوتا بستی متری گرفت .
_رها بیا بریم روی اون نیمکت بشینیم
_باشه بریم
بستنی رو خوردیم و مشغول دیدن ماه توی آسمون بودیم .
_رها یه سوال بپرسم؟
_اوهوم بپرس
_تو تاحاال عاشق شدی؟
واتی این حرف رو زد اشک توی چشمام حلقه زد آخه المصخ چرا اشک منو
در می
اری آره عاشق شدم عاشقء تو شدم .
_آره شدم
_عاشق کی؟
_باید بگم؟
_اگه دوستداری آره بگو
_نه نمیگم وللش
_باشه
_تو چی عاشق شدی؟
_آره شدم
_عاشق کی؟
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_باید بگم؟
_انقدر حرفای منو نگو  ،بله باید بگی
_باشه میگم
_بگو دیگه
رادمهر اومد روبه رو زانو زد چ شماش رو ب ست و گفت :عا شق شدم آره من ،
من عا شق تو شدم  ،رها از همون اولی که پام رو گذا شتم توی دان شگاه توی
کالس بهم زیر پایی انداختی عا شقت شدم دیونت شدم رها هر روز با هم لج
و لمبازی میکردیم ولی  ،ولی من دو ستت دا شتم و دارم من ،من میخوام ازب
خواستگاری کنم با من ازدواج میکنی؟
شوکه شده بودم اینه چی یا خدا اینا همه خواب ء؟ یه چک زدم به خودم نه بابا
این ها همش حقیقته .
زبونم بند اومد بود با تته پته گفتم :تو....عا.....شق من شد....ی؟
_من عاشقت بودم هستم و خواهم بود رها تو هم به من حسی داری اگر حسی
داری بگو اگر نداری بهت اول میدم دیگه مزاحمت نشتتم اول میدم حستتتت
نسبت به من چیه؟؟
_من ،من تو رو دوست دارم
_جدی میگی ؟
_اوهوم
_خخ پس وایسا من برم یه چی براب بیارم
_چی؟
_همینما وایسا جایی نریا
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_هووف باشه
بعد از ده دایقه اومد  ،همون گلء با یک جعبه دستش بود
دوباره زانو زد و جعبه و گل رو به طرفم گرفت و گفت :تقدیم با عشق
_واای ممنونم
گل و جعبه رو ازش گرفتم دره جعبه رو باز کردم یک گردنبند از جنس طال بود
واای خیلی اشنگ بود .
_واای رادمهر دستت درد نکنه خیلی اشنگه
_اابل شمارو نداره  ،بریم یه ضره ادم بزنیم
_اوهوم بریم
از پارک اومدیم بیرون داشتیم از خیابون رد می شدیم که یک ماشین با سرعت
خیلی زیاد و اومد زد بهم .
اون مواع هیچی نفهمیدم فقط فهمیدم پرب شدم روی هوا ...
..........................................

«رادمهر»
_واای رها ،رها عزیزم بلند شتتو چشتتماتو باز کن  ،رهااااااا رهااااییییی من
تروخدااا بلند شو چشمای اشنگت رو باز کن .
بلند شدم که برم به سمت ما شین که دیدم در رفت سری یک الم و کاغذ از
جیبم درآوردم و تند تند شماره پشت ماشین رو نوشتم .
گوشیم رو درآوردم و زنگ زدم به اورژانس.
_رهاا تروخدا بلند شوووو  ،رهاااااااااااا
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نمیتونستتتم جلوی خودم رو بگیرم اتره اتره اشتتک از چشتتمام میریخت روی
گونم  ،دوره رها پر از خون شده بود  .مردم همه دورمون جمع شده بودن .
بعد از ده دایقه آمبوالنس اومد و رها رو برد بیمارستتتان  ،ستتری رفتم داخلء
ماشینم و استارب رو زدم  .پشت آمبوالنس حرکت میکردم و محکم دستم رو
میکوبیدم به فرمون .
رستتیدیم جلوی بیمارستتتان ستتری ماشتتین رو پارک کردم و دویدم به داخلء
بیمارستان .
رفتم جلوی پذیرش یک زن که فکر کنم پرستار بود وایستاده بود .
_خانم ببخشید رها تهرانی رو کما بردن؟
_منتقلشون کردن آی سی یو
_چیییی
_خخ آاا تصادف کردن ضربه به سرشون وارد شده کلی خونریزی کردن
_آی سی یو کماست؟
_طبقه دوم  ،از پرستار ها بپرسید بهتون میگن
از پله ها سری رفتم باال  ،با بدبختی آی سی یو رو پیدا کردم  .میخوا ستم برم
داخل که یک پرستار اومد جلوم رو گرفت .
با صتتدای پر عشتتوه اش گفت :آاای محترم کما میرید مریض این تو هستتتش
نمیتونید سر خود برید تو که  ،از همین بیرون میتونید ببینیدشون .
_هنوز بهوش نیومده
_نه خیر کلی خون ریزی کرده  ،حالش هم اصتتال خوب نیستتت اگر دکتر بگه
شاید عمل هم باید انمام بده .
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روی یکی از صندلی ها نشستم و سرم رو بین دستام گرفتم  ،آخه خدا چرا من
؟ من رها رو دو ست دارم اونم منو دو ست داره اگر بالیی سرش بیاد خودم رو
زنده نمیزارم .
چند دایقه ای بعد دو تا پلیس اومدن به سمتم .
_سالم آاا میشه چند تا سوال ازتون بپرسم ؟
سرم رو بلند کردم و گفتم :سالم  ،بله بفرمایید
_شما چه نسبتی با این خانم دارید؟
_من  ،من همکالسی دانشگاشون هستم
_پس برادر یا شوهرشون نیستید ؟
_نه خیر فعال نیستم
_خیلی خخ  ،شتتما واتی ماشتتین به خانم تهرانی زد پیشتتشتتون بودید شتتماره
ماشین رو یادداشت کردید؟
_بله  ،االن بهتون میدم
دستم رو کردم توی جیبم و کاغذ رو درآوردم و دادم بهش .
_خیلی ممنون  ،لتفا اگر شتتماره ای از خانواده ء این خانم دارید زنگ بزنید
بهشون چند تا سوال هم از اون ها داریم .
_چشم
گوشیم رو از جیبم درآوردم و شماره بابای رها رو گرفتم،بعد از سه بوق جواب
داد.
_بله
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_الو سالم آاای تهرانی خوب هستید ؟ منم رادمهر
_سالم رادمهر جان شکر بد نیستم شما خوبی؟
_ممنونم  ،آاای تهرانی
_بله پسرم
_من یه چیزی بهتون میگم ولی تروخدا هول نکنید
_چیشدن پسرم
_رها  ،رها تصادف کرده
_چی میگی پسرم  ،رها که با دوستش بیرون بود چتوری آخه تصادف کرده
_با دوستتتش بیرون نبود با من بودش داشتتتیم از خیابون رد می شتتدیم که یک
ماشین اومد زد بهش و فرار کرد .
_آدرس رو برام سری بفرست دارم میام
_چشم خدافظ
آدرس بیمار ستان رو اس ام اس کردم  ،رفتم جلوی آی سی یو ازپ شته شی شه
دا شتم رهام رو نگاه میکردم چ شماش ب سته بود کلی شیلک و د ستگاه دور و
اطرافش بود  ،ای کاش من به جای تو بودم رهای من همش تقصتتیره منه اگر
نمی گفتم بریم بیرون االن
اینموری نمیشد .
صدای آاای تهرانی رو شنیدم که پشت سرم بود .
_دخترم پاره تنم ته تغاری من چشتتماتو باز کن عزیزم  ،چشتتماتو باز کن بیا
دوباره همون شیتونی های بچگیت رو بکن .
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_آاای تهرانی اروم باشید درست میشه رها بهوش میاد من متمئنم.
_دکترش کو پسرم؟
_توی بخشء من باهاش صحبت کردم گفت مادر یا پدرش باید بیان ر ضایت
بدن تا عملش کنیم .
_باشه کما باید برم ؟
_برید پذیرش چندتا برگه هستش اونارو باید امضا کنید
_باشه پس من رفتم
_فقط آاای تهرانی....
_بله پسرم
_به مادرش که چیزی نگفتید چون ممکنه ...
حرفم رو اتع کرد و گفت :نه هیچی نگفتم اون اگه بفهمه حالش بدجور بد
میشه  ،راستی پسرم تو با رها رفته بودی بیرون
_بله جریان داره اومدید بهتون میگم
_باشه
روی صتتندلی نشتتستتتم و با انگشتتت ها دستتتم بازی میکردم که یکدفعه آاای
تهرانی با دکتر اومدن .
_آاای دکتر چیشد ؟ باید عمل بشه؟
_بله االن مریض رو انقال میدیم اتاق عمل
_باشه خیلی ممنون
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رها رو بردن اتاق عمل من و آاای تهرانی هم نشسته بودیم روی صندلی و برای
سالمتیش دعا میکردیم .
خدایا تروخدا ازب خواهش میکنم رها رو خوب کن اون  ،اون ستتنی نداره که
بخواد طوریش ب شه من عا شق رهام من برای رها میمیرم تروخدا اون رو از من
نگیر .
صلواب می فرستادم و گریه میکردم .
بعد از دو ساعت دکتر اومد بیرون سری رفتم پیشش و گفتم :آاای دکتر چیشد
؟ عملش خوب پیش رفت ؟ االن حالش خوبه ؟
_پسرم آروم باش عملش خوب پیش رفت ولی...
_ولی چی لتفا بگید
_شما بیا تو اتاام بهتون میگم
_چشم
دکتر رفت و روبه آاای تهرانی گفتم  :من میرم ببینم دکترش چی میگه
_منم بیام پسرم؟
_نه شما همینما بشینید من میرم خودم میام بهتون میگم
_باشه
رفتم جلوی اتاق ایستادم و تقه ای به در زدم .
_بفرمایید
_سالم آاای دکتر
_سالم پسرم بفرمایید بشینید
_ممنون ،میشه بگید رها حالش خوب میشه یا نه؟
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_عملش که خوب پیش رفت ولی هنوز بهوش نیومده
_کی بهوش میاد؟
_معلوم نیستتت شتتاید یک هفته شتتاید یک ماه و شتتاید هم یکستتال هیچ چیز
معلوم نیست
واتی دکتر این رو گفت یک اتره اشتتک روی صتتورتم ستتر خورد یعنی  ،رهای
من معلوم نیست کی بهوش میاد .
_آاای دکتر یعنی چی معلوم نیست آخه مگه میشه
_بله ای شون توی کما ه ستن ضربه ی محکمی به سر شون وارد شده ممکن
هستش واتی بهوش اومدن هم حاف شون هم از دست داده باشن .
_واای نه
به دیوار تکیه دادم که یکدفعه افتادم روی زمین هیچ چیز دسته خودم نبود انگار
یه چیزی محکم خورده بود به سرم .
.........................................

چشتمام رو باز کردم که دیدم روی یکی از تخت های بیمارستتانم و یک سترم
هم به دستم وصله.
سرم رو از دستم کندم و رفتم به سمت در ،در رو باز کرد که یک پرستار جلوم
بود .
_کما آاا؟
_دارم میرم شما مشکلی دارید ؟
_بله چرا سرم رو از دستتون کندید باید سرمتون تموم میشد
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_ برو بابا
کنارش زدم و رفتم به سمت آی سی یو .
_سالم آاای تهرانی
_سالم پسرم حالت بهتره؟
_بله بهترم
_خخ بگو ببینم دکتر چی گفت ؟
سرم رو گرفتم پایین و با حالت ناراحتی گفتم :دکتر گفت معلوم نیست رها کی
بهوش میاد شاید یک هفته شاید یک ماه و شاید هم یک سال  ،گفت واتی هم
که بهوش میاد معلوم نیست شاید حاف ش رو از دست بده .
با تته پته گفت :چی  ،چ..ی می..گی پس..رم
بغض دا شت خفم میکرد دیگه نمیتون ستم ادامه بدم سری از بیمارستان خارج
شدم و رفتم یکم ادم بزنم.
بارون نم نم میبارید ادم زدن توی بارون رو دو ست دا شتم و همچنین ادم زدن
با رها رو  ،اون روز ها چقدر روز های خوبی بود یاده روز اولی افتادم که بهم
زیر پایی انداخت  ،واتی دیدمش فهمیدم که بهش یک حستتی دارم ولی انقدر
مغرور بودم که هیچی به روی خودم نیاوردم .
بارون شدید تر شده  ،همه ی مردم به این طرف و اون طرف میدوییدن ولی من
همینمور راه میرفتم ا صال حالم خوب نبود  ،دا شتم همینتور راه میرفتم که پام
به سنگی گیر کرد که افتادم روی زمین سرم بدجور گیج میرفت همه جا رو تار
میدیدم خیلی سرد بود خیلی.
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چ شمام رو باز کردم که دیدم گو شه یک م سمده ای دراز ک شیدم  ،بلند فریاد
کشیدم  :اینما کماست؟ کی من رو آورده اینما؟
یک پیر مرده حدود شصت هفتاد ساله اومد پیشم نشست.
_چیشده پسرم چرا داد میزنی؟
_کی من رو آورده اینما؟
_من آوردم دا شتم میرفتم م سمد که تو راهم دیدمت روی زمین ولو شده و از
سرما به خودب پیچیدی گفتم بیارمت مسمد
با صدای غمگینی گفتم :خیلی ممنون
_خواهش میکنم پسرم  ،بگو ببینم چیشده چرا روی زمین افتاده بودی؟
_نمیدونم آخرین چیزی که یادمه اینکه پام گیر کرد به یک سنگ و افتادم .
_توی این بارون چیکار میکردی آخه پ سر جان اگه من نر سیده بودم که سرما
میخوردی.
_هه واتی عزیز ترین ک سم توی کما ست من سرما بخورم در برابر اون چیزی
نیست که من آرزوی مرگ دارم .
_إ پسر این حرفا چیه زبونت رو گاز بگیر
_ببخشید اگر با حرفام ناراحتتون کردم  ،ببخشید اذان کیه ؟
_اذان صبح رو نیم ساعت پیش گفتن  ،میخوای نماز بخونی؟
_بله  ،اگر میشه یک مهر به من بدید
_چرا که نه حتما االن براب میارم
_خیلی ممنون
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نمازم رو خوندم و مشغول دعا خوندن شدم تا ساعت هشت صبح داشتم نماز
و دعا میخوندم فقط برای سالمتی رها .
از مسمد اومد بیرون و راهی شدم به سمتء بیمارستان .
وارد بیمار ستان شدم و رفتم به سمت آی سی یو  ،دکتر و پر ستار رو دیدم که
داخل ای سی یو هستن و دارن درباره رها صحبت میکنن.
دکتر از اتاق اومد بیرون رفتم به سمتش و گفتم :سالم آاای دکتر
_سالم پسرم کاری داشتی ؟
_نه فقط میخواستم اگر میشه برم ببینمش
_نمی شه همین چند دایقه پیش پدر شون و مادر شون پی ش شون بود  ،مادرش
اینما رو ریخت بهم خیلی گریه میکرد و االن هم دیگه نمیتونم بزارم شما برید
.
_آاای دکتر فقط چند دایقه خواهش میکنم
_باشه فقط پنج دایق
ه  ،بیشتر نشه
_چشم خیلی ممنونم
دکتر با پرستتتار هماهنگ کرد که بزار من برم  .رفتم داخل ای ستتی یو  ،روی
صندلی نشستم .
ستتالم رهای من خوبی عزیزم چخبرا آخه چقدر میخوای بخوابی اون چشتتم
های نازب رو باز کن ببین رادمهر بد اخالاه اومد  .رها عشتتق من یه وات من
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رو تنها نزاریا باشتته میدونی که به اندازه یک دنیا دوستتتت دارم اگه تو بری من
باهاب میاما گفته باشم .
ا شک از چ شمام سرازیر می شد خیلی سخت بود واتی که تو یکی رو دو ست
داری براش بمیری این بال سرش بیاد .
_آاا بفرمایید واتتون تموم شده
_باشه خیلی ممنون
......................................

شیش ماهی گذشت ولی هنوز رها بهوش نیومده بود ولی من هنوز امیدم رو از
دست ندادم متمئنم بهوش میاد .
از روی تختم بلند شتتدم و رفتم جلوی کمد لباستتام  ،یه کت و شتتلوار طوستتی
برداشتم با یک پیرهن سفید پوشیدمشون موهام رو مدل دادم عترم رو هم زدم
دسته گلم رو برداشتم و از اتاق رفتم بیرون .
مامان با لبخندی اومد به طرفم و گفت :به به آاا رادمهر چیشتتده انقددر شتتیک
کردی خودتو نکنه میخوای بری خواستگاری ؟
نیشتتخندی زدم و گفتم :بله دارم میرم خواستتتگاری  ،خواستتتگاری رهام ببینید
گل هم براش گرفتم دارم میرم مالااتش
_پ سرم عزیزم اون با این کار های تو بهوش نمیاد .چرا هر روز یک تیپی میزنی
و میری بیمارستان اگر اون میخوا ست بهوش بیاد همون شیش ماه پیش بهوش
میومد .

تو و من

257

اخمی کردم و گفتم:مامان این حرف ها چیه من متمئنم رها بهوش میاد حتی
بخاطره منم که شده بهوش میاد .
_پسرم اون توی کماست حتی ممکنه حاف ش رو هم.....
حرفش رو اتع کردم و گفتم :مامان به جای این همه زخم و زبون اگر توی این
شتتیش ماه بهم روحیه میدادید االن اینموری نمیشتتد  .االن هم دیگه نمیخوام
حرفی بشنوم من رفتم خدافظ.
کفش هام رو پوشیدم و رفتم سوار ماشینم شدم  ،آاا رحمان رو دیدم که داشت
به گل های توی باغچه آب میداد  ،شتتیشتته ماشتتین رو کشتتیدم پایین و گفتم:
سالم آاا رحمان خسته نباشید
_سالم پسرم سالمت باشی  ،در رو براب باز کنم؟
_بله اگر زحمتی نیست باز کنید برام
_چشم حتما
ا ستارب زدم و از خونه خارج شدم  ،اوه هوا چقدر گرم شده انگار نه انگار که
مرداد نه یک بارونی هیچی خ شک خ شک  .ر سیدم جلوی بیمار ستان ما شین
رو پارک کردم و رفتم داخل .
_سالم خانم ببخشید آاای دکتر فرجی کما هستن ؟
_سالم این سالن رو تا آخر برید دسته چپ اتاق
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_خیلی ممنون
آروم آروم ادم برداشتتتم به ستتمت اتاق در اتاق باز بود دکتر هم داشتتت یک
مریضی رو معاینه میکرد.
_سالم آاای دکتر
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_به سالم آاای کیانی گل خوبی پسرم
_هی بد نیستم  ،میتونم برم ببینمش؟
_بله که میتونی فقط بیشتر از پنج دایقه نشه ممنون
_چشم حتما
رفتم به سمت آی سی یو  ،روی صندلی نشستم و گل رو گذاشتم رو یک میز و
مشغول حرف زدن با رها شدم .
دل من فقط به بدونت خوشتته ،منو فکر رفتن تو می کشتته،لح ه هام تباه بی تو
زندگیم سیاه بی تو،نمی تونم بمون .سالم رهای من خوبی عزیزم چتوری همه
کسم نمیخوای چشماب رو باز کنی من رو ببینی رهای شیتون من آخه چقدر
میخوای بخوابی بلند شو ببین از این گل رز ارمز که دوست داشتی براب آوردم
جون رادمهر چشتتماب رو باز کن دلم برای صتتداب نگاهاب شتتیتنت هاب
خیلی تنگ شتتده اگه دوستتتم داری چشتتماب رو باز کن رهای من ستتال پیش
استتفند براب تولد گرفته بودیم ولی تو هنوز از این خوابه اشتتنگ بیدار نشتتده
بودی  ،تروخدا بلند شتتو یدونه از اون زیر پایی اشتتنگاب که من دوستتت دارم
بزن .
دیگه نتونستم ادامه بدم یک اتره اشکی روی صورتم جاری شد و ریخت روی
دست رها .
بغض راه گلوم رو بسته بود به هق هق دراومده بودم  .رهااا بلند شو تروخدا بلند
شتتو دیگه تحمل دوریت رو ندارم دلم میخواد بلند شتتی و بهم نگاه کنی مثله
اون مواع ها من رو اذیت کنی ....

تو و من

259

میخوا ستم ادامه حرفام رو بزنم که یکدفعه وای ستادم رها  ،د سته رها داره تکون
میخوره آره رها داره صدای من رو میشنوه .
صدای ارومی رو ازش شنیدم که گفت :رادمهر
_جونه رادمهر  ،رها جان عزیزم بهوش اومدی واای خدایا شکرب .
از آی سی یو اومدم بیرون و رفتم پیشه دکترم و داد زدم :دکتر بهوش اومد
دکتر و پرستار سری رفتن داخل ای سی یو و بعد از ده دایقه اومدن بیرون .
_آاای دکتر چیشدش ؟
_خدارو شتتکر بهوش اومده و حاف ش هم ستترء جاشتته تا یک ستتاعت دیگه
منتقل میشه به بخش .
_وااعا جدی میگید واای خدای من شکرب
ستتری گوشتتیم رو برداشتتتم و زنگ زدم به آاای تهرانی بهش همه چیز رو گفتم
انقدر خوشحال شده بودن گفتن تا نیم ساعت دیگه اینمان.
یک ستتاعتی گذشتتت رها رو بردن داخل بخش خیلی هیمان داشتتتم بعد از
شیش ماه میخوام صداش رو بشنوم.
_خانم پرستار میتونیم بریم داخل؟
_بله بفرمایید
رفتیم داخل اتاق رها روی یک تخت دراز کشیده بود و هنوز چشماش بسته بود
.
آروم آروم رفتم جلو و با صتتتدای ارومی گفتم :ستتالم رهای من خوبی عزیزم
چشمای خوشگلت رو باز کن .
«رها»
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صتتدای اروم و اشتتنگی رو شتتنیدم که گفت :ستتالم رهای من خوبی عزیزم
چشمای خوشگلت رو باز کن .
صداش چقدر برام آشنا بود عاشق ا
ین صدا بودم  ،چشمام رو به آرومی باز کردم اولش همه جا رو تار میدیدم .
مامان و بابا رو دیدم با رادمهر  ،واای رادمهر
_رادمهر
_جونم عزیزم
_رادمهر دلم براب تنگ شده بود خیلی تنگ شده بود
_منم دلم براب تنگ شده بود عزیزم  ،االن حالت خوبه؟
_آره یکم سرگیمه دارم
_استراحت کنی خوب میشی
_سالم مامان بابا جونم چرا گریه میکنید ،مگه من مردم که گریه میکنید
_خدا نکنه دخترم
مامان و بابا رو بغل کردم  ،وات مالااب تموم شده بود یک نفر باید پی شم می
موند مامان و بابا هرچی ا سرار کردن بمونن ولی من نخوا ستم دو ست دا شتم
رادمهر پیشم باشه.
_چرا گریه میکنی رها
_بخاطره اون حرفاب
_کدوم حرفام عزیزم ؟
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_همین حرفاب که باعث شدی من بهوش بیام نمیدونی که تو دلم عروسی بود
خیلی خوشحالم که پیشم هستی رادمهر خیلی .
_من هر روز میومدم اینما یعنی شتتیش ماه که من میام اینما هر روز باهاب
حرف میزدم اربون صتتتدات میرفتم واستتتت گل رز ارمز میگرفتم  .ولی خدا
خواستش که امروز بهوش بیای عزیزم .
_وااعا ؟! یعنی من شیش ماه اینما بودم تو هر روز میومدی اینما ؟
_تو تاحاال از من دروغ شنیدی؟
_لبخنده شیتونی زدم و گفتم  :بله شنیدم
با تعمخ گفت :کی ؟؟؟؟
_دیگه دیگه
_عه بگو دیگه کی گفتم؟
خندیدم و گفتم :شوخی کردم
_مسخره
_اسمه باباب اصغر ء
زبونش رو درآورد و گفت :اسمء بابای من سعید نه اصغر
_بیشور فقط بلدی منو ضایع کنی
_من غلط بکنم
_خخ باوا  ،کی من مرخص میشم حوصلم سر رفت
_هر مواع دکترب بگه
_دکتر نمنه باوا من نمیتونم اینما بمونم اگر به دکتر باشتته میگه یه ماه دیگه هم
باید اینما بمونی
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_خخ پس چیکار کنیم؟
لبخنده شیتونی زدم و گفتم :فرار کنیم
_چیییییی؟! فرار عمرن
_ببین انقدر با من بحث نکن برو واس من یه مانتو بیار با یه روسری تا از اینما
فرار کنیم .
_از دست تو رها تو تازه بهوش اومدی حالت خوب نیست
_خیلی هم خوبه برو واس من یه لباس جور کن با این لباس تیمارستتتانی ها
نمیتونم بیام که شبیه این روانیا میشم .
_لباس از کما جور کنم آخه بیا با همین ها میریم شخ کسی نمیفهمه که
_هوووف باشه
از تختم بلند شتتدم و داشتتتم با رادمهر میرفتم بیرون که یه چادر گلگلی روی
یکی از تخت ها بود دیدم  ،رفتم به طرفش سری برش داشتم و سرم کردم .
_این چیه سر کردی اینه دیونه ها شدی
_این چادره  ،چااااددددرررر میفهمی یا بفهمونم بهت؟
_میدونم چادر چرا اینو سر کردی مثل این مامان بزرگ ها شدی
دستم رو بردم باال براش خط و نشون کشیدم  :اگر فقط اگر یک بار دیگه به من
بگی مامان بزرگ میزنم دهنت رو صاف میکنم فهمیدی
_اوه چه بد اخالق
_واای رادمهر انقدر اعصاب من رو نریز بهم برو یه ویلچر پیدا کن بیار .
یهو پغی زد زیر خنده.
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به چی میخندی

_ویلچر میخوای چی کار نک نه ای نه این پیر زن ها پاب درد میک نه چادرم که
پوشیدی دیگه هیچی
جیغ کشیدم  :رادمهرررررر
_جون رادمهر
_خفه شو باشه فقط برو واسه من یه ویلچر پیدا کن کار دارم
_چشم
رادمهر رفت ویلچر رو برام آوردم چادر رو ستترم کردم و صتتورتم رو باهاش
پوشوندم نشستم روی ویلچر .
_راه بیوفت
_مگه من رانندتم اینموری باهم حرف میزنی؟
_واای رادمهر برو دیگه
_خخ بابا
رادمهر راه افتاد و من رو برد توی آ سان سور خدارو شکر پرستار ها نبودن راه رو
هم خلوب بود ساعت یازده شخ بود همه خواب بودن .
رسیدیم به طبقه اول از آ سان سور خارج شدیم و دا شتیم میرفتیم به سمت درء
خروج که یک پرستار اومد جلومون رو گرفت
با لحنی پر از عشوه گفت :سالم آاای عزیز کما دارید میرید؟
_چیزه  ،ایشون مادرم هستن مرخص شدن دارم میبرمشون خونه
_میشه برگه مرخصیشون رو بدید ببینم
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رادمهر حستتابی حول کرده بود منم جای اون بود حول میکردم  ،عوضتتی میگه
من مادرشم آخه من نوزده ساله کمام میخوره مادر این گنده بک باشم آخه .
از فکر خودم خندم گرفت.
_چیزه خانم پرستار برگه مرخصی رو من باال جا گذاشتم
_باشه پس من میرم بیارمش شما همینما وایمیستید جایی نرید
_چشم بفرمایید
پرستار رفتش چادر رو از روی صورتم برداشتم و گفتم :بدو سری برو رادمهر
_باشه
رادمهر همچین تند میرفت انگار داشتتت جی تی ای بازی میکرد یه بار نزدیک
بود با مخ برم تو زمین.
_وایسا بابا البم ریخت تو دهنم
_بهم نگو بابا احساس مسیولیت میکنم
_ایش پرو
از روی ویلچر بلند شتتتدم چادر رو انداختم رو زمین و بدو بدو میدو یدم به
سمت ماشین رادمهر .
_کما میری رها؟
_کما باید برم دارم میرم تو ماشین دیگه مگس مغز
_اوال مگس مغز خودتی دوما ماشین الستیکاش پنچر شده کما داری میری تو
_جلل باار یعنی چی پنچر شده آخه شانس گنده من دیگه
_خخ حاال انقدر غر نزن
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_چه غری آخه یه تاک سی بگیر بریم من با این لباس تیمار ستانی ها عمرن بیام
تو خیابون
_اگر ممبور بشی باید بیای
_عمررن من حاضرم همینما بشینم ولی با این لباس ها راه نیوفتم بیام تو کوچه
خیابون .
_رهاا بلند شتو تا اون روی ستگ من نیومده باال خودب خواستتی فرار کنیم به
من چه هان ؟
_خخ یه تاکسی بگیر حداال
_کیف پولم جا موندش با
ال
_ای بابا
_رها جان عزیزم عشق من بلند شو بریم
ویییی رادمهر بهم گفت عشتتقم وییی خدا چقدر این کلمه بهم آرامش میده با
ذوق زدگی گفتم :چی گفتی رادمهر یک بار دیگه بگو
_گفتم بلند شو بریم
_نه نه ابلش چی گفتی
_چی گفتم؟
_عه آلزایمر داری تو وااعا نمیدونی چی گفتی
_گفتم عزیزم بلند شو بریم
_بعد عزیزم چی گفتی؟
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_عه رها کالفم کردی مگه بیست سوالی بلند شو بریم ببینم .
با ایافه پنچر شده ای بلند شدم و اینه جوجه اردک پشتء سر رادمهر راه میرفتم
.
_عه پس کی میرسیم نیم ساعت داریم راه میریما من خسته شدم .
سر جام ایستادم و تکیه دادم به دیوار
_چیکار میکنی رها یک ربع دیگه میرستتیم خونتون انقدر اذیتم نکن تروخدا
منم به اندازه تو خستم ولی دیگه چه میشه کرد باید بریم .
_ساعت چنده؟
نگاهی به ساعتش کرد و گفت :یازده و نیم
_وااای ننه من خوابم میاد دیگه طاات ندارم بخدا خستم شدم با چوب هم من
رو بزنن دیگه نمیتونم راه برم  .بیا همینما بخوابیم
_رها چی میگی دیونه شدی خل شدی روانی شدی ...
پریدم وسط حرفش و گفتم :هووی چته تو حار شدی هرچی از دهنت در میاد
بهم میگی میزنم تو سرتا .
به دیوار تکیه داد دستش رو گذاشت روی پیشونیش و گفت  :وای رها از دست
تو حاال میگی چیکار کنم؟
یک فکری رسید به ذهنم .
_آهان فهمیدم
_چی؟
_من میشینم رو کولت من رو تا دمه خونمون میبری چتوره؟
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رادمهر چشماش شده بود اندازه ی دو تا هندونه .
_چیییی تو چی گفتی عمرن
_من نمیدونم یا این کارو میکنی یا ممبوریم همینما کپه مرگمون رو بزاریم
فکراب رو بکن .
_هووف باشه  ،بیا رو کولم
_جدی میگی
_نه په شوخی میکنم بیا دیگه
انقدر ذوق زده بودم انگار به خر رانی داده بودن سری پریدم رو کولش .
_هووی چخبرته کمرم نااص شه تو جواب میخوای بدی
_حاال که نشده راه بیوفت .
یک ربعی راه رفت که باالخره رستتیدیم به خونمون بیچاره فکر کنم کمرش
شکست البته بگما من وزنم زیاد نیست شصت کیلوام .
_بیا پایین کمرم شکست
_خخ دارم میام دیگه نمی بینی
از روی کولش اومدم پایین اون لباس تیمارستتتانی هارو صتتتاف کردم واای
ستتاعت دوازده شتتخ من چتوری زنگ بزنم برم خونه آخه هم مامان هم بابا
خونه خوابن من چتوری برم تو خونه؟
_زنگ بزن برو دیگه چرا وایستادی؟
_خخ چیزه ...
_چیزه؟
_االن مامان و بابا خوابن منم نمیتونم بیدارشون کنم که کلیدم هم که ندارم
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_خخ؟
_خخ به جماله بی نقتت بپر باال در رو برام باز کن
_چی میگی رها چی خورده تو سرب امروز چرا اینموری شده البته معلوم هم
هست که تصادف کردی شیش ماه تو کما بودی حالت اصال خوب نیست بیا
برگردیم بیمارستان .
_چی میگی تو آ خه دیو نه روانی من عمرن دی گه پام رو بزارم اون ما  ،با من
بحث نکن یا خودب میری باال در رو برام باز میکنی یا خودم میرم حاال خود
دانی .
یک چشتم غره ای بهم رفت و از باالی دیوار رفتش باال پرید اونور و در رو برام
باز کرد.
دمهر
_سالم خانم خواب آلوی من بدو بریم تا دیر نشده
_باشه
از مامان و بابا خداحاف ی کردم و رفتم نشستم توی ماشین رادمهر.
_چقدر آروم میری یه ضره گاز بده حوصلم سر رفت.
_چشم امر دیگه
بعد از یک ساعت رسیدم آرایشگاه .
_بفرما رسیدیم پیاده شو
_ممنونم پس من میرم همون ساعتی که بهت گفتم بیای
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_چشم  ،موا خ خودب باش خانومم فعال
_توهم موا خ خودب باش عزیزم خدافظ
دستی تکون دادم و رفتم داخل آرایشگاه
وای ای خدا دوباره شلوغ دلم میخواد بشینم زار زار گریه کنم.
_سالم نازی
_سالم رها جان خوبی عزیزم برو بشین االن فریبا دوستم کاراب رو زود انمام
میده
_مرسی عزیزم ایشاالله تو عروسیت جبران میکنم  ،راستی طناز و آرش کوشن
؟
_طناز که گفت میره آرای شگاه بعد میاد اینما  ،آر شم که با رادمهر میخوان برن
ماشین رو گل بزنن بعدشم برن آرایشگاه.
_آهان باشه من االن میتونم برم پیش طناز کارش دارم
_االن که فکر نکنم دارن روی صورتش کار میکنن
_هووف باشه  ،من اونما بشینم دیگه؟
_آره همونما بشین االن فریبا میاد
_باشه
اول رفتم توی اتاق لباس هام رو پو شیدم کفش پا شنه بلندم رو پام کردم و رفتم
روی صندلی مخصوص نشستم .
_سالم رها جان آماده ای عزیزم ؟
_سالم فریبا جون بله آمادهء آماده
_باشه پس من شروع میکنم
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اول شروع کرد به درست کردن موهام بعدش ا صالح صورتم و در آخر آرایش
صتتورتم و الک ناخونام .انقدر موهام رو کشتتیده بود ستترم داشتتت میترکید
نمیدونم این آرایشگر ها چرا اینمورین سره آدم رو میکنن .
بعد از تموم شتتتدن کار هام بلند شتتتدم و یک نگاه به خودم توی آینده ادی
انداختم  ،واای خدای من چقدر اشنگ شدم .
_سالم عروس خانم چتوری دوست جونم ؟
_واای سالم طنی من خوبم تو چتوری ؟
_عالیم  ،خو به همین هفته پیش همدیگه رو دیدم یعنی انقدر دلت برام تنگ
شده ؟
محکم گفتم :بله
_خخ بسه  ،نازی جون اگر کارب تموم شده بریم پایین آرش و رادمهر اومدن
_آره عزیزم بریم
سه تایی از آرایشگاه خارج شدیم و رفتم جلوی آرایشگاه وایستادیم .
آرش و رادمهر رو دیدم که به ماشین تکیه دادن و مشغول آنالیز کردن ما بودن.
رفتم جلو و بهشون گفتم :چشماتون رو درویش کنید .
_چ شم اربان حاال بفرمایید ب شینید داخل ما شین نم نم داره بارون میاد خیس
میشید
_چشم سرورم
لبخندی تحویلش دادم و ن ش ستم داخل ما شین اواخر مرداد ماه بود و هوا هم
ابری بود نم نم داشت بارون میومد.
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رادمهر هم اومد داخل ماشین نشست کمربندش رو بست و راه افتاد .
_رها خانم من چتوره
_عالی تو چتوری
_منم عالی  ،اون تور رو از روی صورتت بزن اونور میخوام ببینمت
_حاال بعدن االن وللش
لبخنده شیتونی زد و گفت:نکنه از من خمالت میکشی هان؟
_من ؟!نه خیر چرا باید خمالت بکشم اصال بیا ببین صورتم رو .
تور رو زدم باال و صورتم رو آوردم جلو
_بیا دیدی خمالت نکشیدم
_واای خدا چقدر اشنگ شدی ملکه ی زیبا من
از خمالت بدجور صورتم ارمز شده بود صورتم رو اونور کردم و مشغول نگاه
کردن بارش بارون شدم .
_چه بارون اشنگی میاد رادمهر
_آره خیلی اشنگ شانس داریما روزء عروسیم داره بارون میاد
_اوهوم شانسمون خوبه
بعد از چهل دایقه رستتیدیم به آتلیه یک زن بود که هی چیک چیک عکس
میگرفت هی میگفت این کار رو کنید اون کار رو کنید .
ساعت نزدیک های هشت شخ بود که رسیدیم به باغ
هر دو از ماشتتین پیاده شتتتدیم و رفتیم داخل باغ بارون اتع شتتتده بود .همه
میومدین بهمون تبریک میگفتن .
_سالم عروس گلم ایشاالله خوشبخت شی عزیزم
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_ممنونم مادر جون
رفتیم جایگاه عروس و داماد ن ش ستیم همه خیلی خو شحال بودن مخ صو صا
خانواده من و رادمهر.
_رها
_جونم
_کی فکرش رو میکردش من و تو یک روزی با هم ازدواج کنیم ؟
_کاره دل دیگه چه میشتته کرد  ،بعدشتتم نکنه پشتتیمونی داری با من ازدواج
میکنی هاان ؟؟؟
_من غلط بکنم خانم خوشگل من  ،من عاشق توام براب میمیرم .
_منم عاشقء توام عزیزم
ریما اومد جلومون و گفت :به به لیلی و ممنون چخبرتونه بابا عااد اومده اگر
حرفاتون تموم شده میخوایم بگیم شروع کنه
_خواهری ما حرفامون تموم شد بگو شروع کنه
_چشم لیلی و ممنون
عااد اومد و مشغول خوندن ختبه عقد شد  :خانم رها تهرانی آیا وکیلم شما را
به عقد دائم آاای رادمهر کیانی در بیاورم وکیلم؟
_عروس رفته گل بچینه
_برای بار دوم میگویم خانم رها تهرانی آیا وکیلم شتتما را به عقد دائم جناب
آاای رادمهر کیانی در بیاورم وکیلم؟
_عروس رفته گالب بیاره
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_برای بار سوم میگویم وکیلم؟
ارآن رو آروم بستتتم ن گاهی به رادمهر کردم و گفتم :با ا جازه مادر و پدرم و
بزرگترهای جمع بله .
بعد از بله گفتن من همه شروع کردن به کل کشیدن و صوب زدن .
مهمون ها تک تک میومدن و تبریک میگفتن .
یک ضتتره با رادمهر ر*ق*صتتیدیم  ،شتتاممون رو خوردیم و میخواستتتیم بریم
سمت خونمون .
_خخ رها جان بریم عزیزم ؟
_اوهوم بریم
با مامان و بابا خداحاف ی کردم  .از چ شما شون ا شک میومد نمیدونم ا شک
ناراحتیشون بود یا اشک شوق.
_مامان و بابای عزیزم من رفتم
_برو دخترم خدا به همراب
_برو مادر جان مواظ
ب خودب باش
_چشم خدافظ
در ماشتتین رو باز کردم و نشتتستتتم رادمهر استتتارب رو زد و راه افتاد به ستتمت
خونمون .
_رادمهر
_جونم
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_خونمون چتوریه بزرگ یا کوچیک ؟
_اووم خونمون  ۳۰متر بعد اتاق خواب نداره یک حموم و د ست شویی کوچیک
داره آشپزخونه هم نداره باید روی شوفاژ غذا بپزی.
جفت چشمام شده بود اندازه هندونه.
_رادمهر جدی میگی؟
_هه اینو نگاه مگه دیونه ام آخه دختر خونمون خیلی بزرگ سه تا اتاق داره دو تا
دستشویی یدونه حموم و هرچی که تو دلت بخواد .
_واای ممنونم رادمهر
_خواهش میکنم عزیز دلم  ،خخ یه آهنگ بزارم ؟
_اوهوم بزار
رادمهر موزیک رو پلی کرد:
من که عاشقت شدم دلم سپردم به تو
عاشقم باش و عزیزم از کنار نرو
تو که از تموم دنیا واسه من اشنگتری
نکنه یه روز بیاد که من رو از یاد ببری
تو خودب خوب میدونی عاشق تر از من دیگه نیست
بیا خوشبختیمون رو  ،رو آسمون ها بنویس
من و تو بهم رسیدیم فاصله تموم شد
تو رو از خدا میخواستم آخرش همون شد
من و تو  ،تو و من ما بهم رسیدیم
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من و تو  ،تو من چه سختیا کشیدیم
من و تو  ،تو و من برای هم میمردیم
من و تو زندگیمون رو به خدا سپردم
(سعید ا هری _ من و تو)
_رادمهر کی میرسیم خیلی خستم
_االن میرسیم عزیزم
_رها عزیزم بلند شو رسیدیم
_بزار بخوابم همینما خستم رادمهر
_عزیزم اینما که نمیشه
_من خوابم میاد
_باشه پس ممبورم بغلت کنم ببرمت
هیچ مخالفتی نکردم  ،رادمهر بغلم کرد و من رو برد داخل ساختمون وای خدا
بوی عترش آدم رو مست خودش میکرد.
به بدبختی در رو باز کرد و من رو سری برد توی اتاق .
من رو گذاشتتت روی تخت خواب و خودش داشتتت از اتاق میرفت بیرون که
صداش زدم  :رادمهر
_جونم عزیزم
_کما میری
_میرم تو اتاام لباسم رو عو

کنم بعدشم بخوابم

_لباستتاب رو بیار اینما  ،این اتاق خیلی بزرگ تختشتتم دونفرستتت پیش هم
میخوابیم
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_بله چشم اربان
بلند شتتدم لباستتام رو درآوردم راستتتیتش خمالت می کشتتیدم جلوی رادمهر
لباس آستین کوتاه و تاپ شلوارک بپوشم .
تند تند لباستتتام رو عو

کردم و رفتم روی تخت پتو رو هم کشتتیدم روم که

رادمهر من رو نبینه .
_خانومم شما نمیخوای لباست رو عو
_عو

کنی؟

کردم دیگه

_کو من که ندیدم
_مگه باید ببینی ؟
_بله اون پتو رو بکش کنار
وای خدا حاال چه غلتی بکنم من از این خمالت میکشتتم  ،پتو رو زدم کنار
رادمهر همینمور روم زوم مونده بود .
_چشماب رو درویش کن بچه پرو
خندید و گفت :ببخشید حاال بگیریم بخوابیم که خیلی خسته ام
_منم همینتور
....................................

صبح با صدای رادمهر بلند شدم .
_رها جان عزیزم بلند شو صبحونت رو بخور
_رادمهر بزار بخوابم خسته ام
_بابا بلند شو کله هرء
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_مگه ساعت چنده؟
_ساعت نه صبح
_برو باوا چه کله هره من خونمون تا ساعت دو میخوابیدم
_خرس اتبی رو گذا شتی جیبه چپت بلند شو تو خونه ی من راس ساعت نه
باید بیدارشی.
_هووف باشه
با غر غر پتو رو زدم کنار و رفتم داخل دستشویی  ،دست و صورتم رو با حوله
خوش کردم و اومدم نشستم روی صندلی.
به به آاا چه میزی چیده همه چی توش هست .
_رادی همه اینارو خودب چیدی ؟
_اوال رادمهر نه رادی دوستتت ندارم از مخفف کردن استتم ها دوما بله خودم
چیدم
_به به کد بانو همین روزها باید شوهرب بدیم
خندید و گفت :فقط زحمت شستن رف ها با خودته
_برو بابا من خونمون هم رف نمیشستم بیام اینما بشورم
_اوال به من نگو بابا احساس مسئولیت میکنم دوما اینما باید بشوری فهمیدی
؟
_مگه کلفت گیر آوردی من نمیشورم وسالم
_مگه میتونی نشوری
_بله در میرم
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لبخنده خبیثانه ای زد و گفت  :خودم میام میگیرمت خانم کوچولو
_هه عمرن بتونی من رو بگیری شتر در خواب بیند پنبه دانه
_میگیرمت حاال صبحونت رو بخور
صتتبحونم رو خوردم و رادمهر مشتتغول جمع کردن رف ها بود منم داشتتتم
میرفتم تو اتاق که گفت :کما میری وایستا ببینم
_میرم تو اتاام کتاب بخونم
_اول میای رف هارو میشتتوری بعدشتتم میای پیشتته من روی کاناپه میشتتینی
باهم فیلم ببینیم بعدش با هم میریم گردش آخر ستتر میتونی بری کتابت رو
بخونی حله؟
_هووو کی میره این همه راه رو ؟
_شما باید بری االن هم بدو بیا بشور
زبونم رو درآوردم و گفتم  :عمرن
این رو گفتم و فرار کردم من میدویم رادمهر میدومد دنبالم.
_رها وایستا من تسلیم
_دیدی  ،دیدی نتونستی من رو بگیری
_خخ وایستا نفسم گرفت
د ست به کمر وای ستاده بودم و گفتم  :خخ حاال کما میخوا ستی من رو ببری
بابا بزرگ؟
_به ن رب کما بریم ؟
با شوق و ذوق گفتم :بریم شهربازی بعدشم بریم سینما
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_مگه تو بچه ای دختر شهربازی چیه آخه فیلم هم بشین خونت ببین
_عه بریم دیگه رادمهر
_باشه فقط بخاطره تو
_آخ جووون
رفتم داخل اتاق لباسم رو پوشیدم یه آرایش خوشمل کردم و رفتم تو پذیرایی .
_حاضری رهایی
_بله حاضر حاضر
_اوه رها فکر نمیکنی زیادی خوشگل شدی؟
_من همیشه خوشگلم تو درباره من چی فکر کردی هااان
_خخ بابا من رو نخور بدو بریم
_ایش آخه خوردنی هم نیستی که
_برو برو انقدر بحث نکن
رفتم نشستم داخل ماشین هووف چقدر گرم هوا انگار نه انگار که تابستونء .
_رادمهر اون کولر ماشین بی صاحخ مردب رو روشن کن خفه شدم از گرما
_خخ چرا دعوا داری االن روشن میکنم
بعد از چهل دایقه رستتیدیم به شتتهر بازی  ،یکی دوستتتالی بود نیومده بودم
شهربازی.
_خخ چی میخوای سوارشی؟
_رنمر
_چیی؟!
_رنمررررر
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_حرفشم نزن من سوار این چرب و پرب ها نمیشم بیا بریم از همین ماشین ها
سوار شیم
_برو بابا مگه دوسالم از اونا سوار شم فقط فقط رنمر.
_من که نمیام خودب برو
لبخنده خبیثانه زدم و گفتم :نکنه میترسی ؟
با تته پته جواب داد  :نه...نه چر...ا با...ید بتر..سم
_از مدل حرف زدنت معلومه آخه
_نه خیر نمی ترسم االن هم بریم بلیتش رو بگیریم
_باشه بریم
رادمهر رفت دو تا بلیط رنمر گرفت  ،نوبت ما رستتید رفتیم نشتتستتتیم  .رادمهر
انقدر ترسیده بود چشماش رو بسته بود.
داشتم همینمور ریز ریز میخندیدم که رادمهر گفت :به چی میخندی دایقا
_هیچی راحت باش
رنمر شروع کرد به حرکت کردن  ،من تا تونستم جیغ می کشیدم بیچاره رادمهر
کر شده بود هی یه چیز هایی میگفت ولی من هیچی نمی فهمیدم .
رنمر وایستاد و هر دو پیاده شدیم .
_رادمهر چت شده ؟ چرا ارمز شدی
_هیچی فقط یکم حالت تهوع دارم
_اشکال نداره منم اولین بار سفارش شده بودم حالت تهوع داشتم .
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چند تا دیگه دستتتگاه بازی کردیم نزدیک های غروب که رفتیم رستتتوران شتتام
خوردیم .
_رها به ن رب بریم همون پارک که اولین بار ازب خواستگاری کردم؟
_اوهوم بریم
رفتیم داخل پارک چقدر هم شتتلوغ بود  ،بچه ها توی زمین های بازی بودن و
داشتن بازی میکردن.
_رها ماه رو ببین چقدر اشنگه
_آره خیلی اشنگه
_آستتمون برای دل خودش یک ماه داره منم برای دلم یدونه ماه درخشتتان و پر
نور دارم .
_بعد اونوات اون ماه دل تو کیه ؟
_رهای خودم زندگیم نفسم  ،رها جونم دوست دارم
_منم دوست دارم عشق من  ،رادمهر اگر تو نباشی دیگه زندگی واسه من وجود
نداره من عاشتتق توام من براب میمیرم  .بعد از اون دوماهی که تحقیقمون تموم
شده بهت خیلی وابسته بودم دلم میخواست دوباره هر روز ببینمت .
_تو از بعد از دوماه ولی من از اولین روز دانشگاه عاشقت شدم  ،واتی ابال ها
کوچیکتر بودم اصال به عشق دریک نگاه هیچ اعتقادی نداشتم ولی از اون روز
اولی که دیدمت عاشقت شدم .
_دیگه اون چیزها زیاد مهم نیست مهم اینکه تو و من بهم رسیدیم مگه نه ؟
_بله صحیح است
«یک سال بعد»
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_آی رادمهر دارم درد میکشم پس چرا این آمبوالنس نیومد آی دلم آی ننه.
_عزیزم زنگ زدم گفتن تا پنج دایقه دیگه میان یه ضره صبر کن
_رادمهر این بچه داره لگد میزنه بدجوری هم میزنه
_بچمونه دیگه لگد نزنه پس چیکار کنه  ،فکر کنم اومدن
بچه بدجور لگد میزد دلم درد میکرد افتضتتتاح این بچه بدنیا آوردن هم خیلی
سخته ها  ،اومدن من رو بردن توی بیمارستان  ،به مدب یکی دوساعت بیهوش
بودم .بعد از بدنیا آوردن بچه منتقلم کردن بخش .
_رادمهر چیشد بچم سالمه ؟
_آره عزیزم االن میارنش
پرستار بچم رو بغل کرد بود و اومد گذاشت بغلم .
_وای رادمهر چقدر نازه ای اربونش برم من
_آره پسرم همه جاش به خودم رفته
_چی میگی تو شبیه منء
_نه خیر نگاش کن چشماش که اینه خودم اهوی پوستشم سفیده دماغشم که
اینه خودم متعادله نه مثل تو ...
_مثل من چی؟
_چیز هیچی اصال ولش کن
_گفتم دماغش اینه من چی رادمهر؟
_این تو خوش فرم هست
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_آهان حاال شد  ،ولی شبیه من ء فهمیدی
_ای خدا رها اینه اون مواع ها لج نکن شبیه منء وسالم .
_میگمممم شبیه منههه
_هووف باشه حاال اسمش رو چی بزاریم؟
_هایدن عالیه
_نه بابا هایده چیه فردا بچم میره مدرستته مستتخرش میکنن هایده هایده کی تو
رو زاییده؟
_اوال هایده نه هایدن دوما استتم به این اشتتنگی غلط میکنن بچم رو مستتخره
کنن
_رادین چتوره
_واای عالیه
_پس همین رو میزاریم رادین کیانی
_آره همین رو میزاریم  ،رادین
_اگر دختر میشد میخواستم بزارم کوکخ خوب میشداا؟
_ایش کوکخ چیه آخه
_شوخی کردم بابا چرا به دل میگری
دوتایی زدیم زیر خنده و گفتیم  :تو و من
پایان /مریم 95/9/27 /

با تشکر از مریم اسماعیلی عزیز بابت نوشتن این رمان زیبا

