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خدایا عشق را به شناخت

مهر را به وصل

و وصل را به وفا اذین بخش

با یاد خدا

>>رژان

خدا رحم ..فضاى سبز بشه نجایرو ترك کنه ا منگاهشینش يتا رز ستین دیبع،   دیببر فیدستى تکون دادم که تشر...چه جنتلمنم هست 

باالفشنگى اومدم  میمامان جون تیاز ترس رو،  کرد 

سالم:  رز

کفشم رو ... فهیانگار از برکت نبات داغاى نازى جون رد...جدا خنده بود دیکه دوتاى من بود مى پوش انوسىیسارافون عهد دق نیباا افشیق

...طبق معمول آشپزخونه براى جلوس میکندم ورفت

!دى؟یفلفظه قلم مى حر نقدریبگو کجا بودى ا عیزود تند سر!! رو قربون  تیاحوالپرس  -

!خالست  دارشیژستات خر نیا،   زونىیم:   -

!نتال رو بده تا بگم  ،  خبر داغ دارم :  نگاهى چرخوندم تا از بابت نبود خاله مطمئن شمو گفتم هی

...رو گذاشت جلوم و خودش با انگشت افتتاح کرد نتال

! زیدور زدم صد از صد عز پیخوش ت ياقا هیامروز با :   -

!اومده ؟ انیاول ش يا:  رز

نچ:   -

!بگو،  شوشولوهان میاستعداد خالفى که در تو موجود حدس بعد نیبا ا:  رز

خاله کجاست؟:   -

!؟یباهاش دورم بزن يبود که رخصت داد یپیحاال پسر چه ت:  گفت حرصى

!شینیبب دیبا گریکردم ج دایبابابزرگ پ هیچند؟ ىیلویپسر ک!سال سابقه دوستى گول خوردى10خرى با  لىیخ:   -

...تو حلقم تیبشردوست!به نام ؟ يگذاشتن پارك تو زد شونیمریملت بابا بزرگ الزا گهید یخنگ!!!دروغ:  رز

همه خسته  به،  يشده بود شیشرت صورت یمرد بود عاشق ت ریاون پ...داده باز ابانمیدر ب زدیا ایثان،  کردن از پر کردنه  ریاوال کار خ:   -

...گهیم دینباش

خب؟:  زر

...شکالت رو بستم  شهیدرب ش فوریک:   -
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 نقدریاما ا ،  پاتال ها بچرخم رویمجبور نبودم با پ يشد یفحشت دادم که اگه لوس نم یاولش کل،  هام هم قدم شد شروع کرد گپ زدن با

ازش خواستم بابابزرگ صداش کنم...دهمه رو دا،  رو عمل کرده  شینیهست ب هیشماره شناسنامه سوپرمن تا پسر افغان...بود یادم باحال

!!واقعا؟:  رز

به سر کچلش قسم:   -

!!تهیباشخص لىیخ هیاز اون آدما ،  اى ول :  رز

!شهیخانمش هم خوشحال م..آدرسشون دادگفت هر وقت خواستم بهشون سر بزنم،  تازه  :   -

پسر مسر داشته باشه  دیشا،  امیمنم م! یاخرش يرژ  -

مسخره:   -

...یبرا دوستت بکن يکار هیبده ،  تو هم که طلبه ،  خب  ریکاره خ، :   رز

..رو کور کرد اتمونیزنگ تلفن چرند صداى

قطع شد اماخاله بود:  رز

خواستگارى پسر مردم رو شوت کردم و پاشدم  میتصور سبد گل به دست بر:   -

!خونشون؟ يریم،   يجد:  گفت  ومدیکه دنبالم م نطوریهم رز

..سر کوچست نیخونشون هم! پاتوق خوبى باشه حیفکر کنم براى زنگ تفر،  به بابا بگم  :   -

>>رژان

از احضار مامان نمیبله ا...مدل زنگ مختص رزه نیا

رژان...رژان   -

خوردم و جلوى رزى  زیبه جاى پله از رو نرده ل...حاال مى فهمم بسى بسى گشنمه،  بود تو کتابا غرقشم کینزد،  به موقع است ،   خوبه

کردم نگیلند

میاوردم با هم بزن,درس کرده  کیک نایرم،  سالم:   رز

ده یبه ما غذا نم ادیجون هم که تا شوشوش ن يشاد نیا،  کردم یم ریمیداشتم م،  مرامت:   -

 یکن یم وبتمغی، امینم... یزن یتمرکزمو بهم م یگیم،   ارمیم:  سرکى از آشپزخونه نشون دادو گفت  هی مامان

رز فکر نکنه مزاحم شده نیگفتم ا يزیچ هی،  قهوه خوش عطرت خودم فدا مدات  نیباا:   -

:  جلو راه افتادو گفت رزجلو

بچه پر رو،   يقبول شد یمگس پران دیبخور گلوکز خونت بره باال شا نویا ایب   -

:  پشت کانتر و گفتم نشستم

ینیب یحاال م شتریمتر نه بنه ک،   ندهیبه نام ا ياز وکال یکی  -

دونه عرفشه  هیدونه  هی اما،  يخور یلپ لپ م ياالن دار:  رز

:  کردمو گفتم  مشیشکلک تقد هی
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خوب ،  شرکته بابا که شدم  ریبعد مد...شمیاباد کتول که قبول م یعل تیریمد19با معدل ...واال ... یمن و داشته باش يرزى به نفعته هوا  -

...خدمت برسه ینیریبا گل وش گمیروم کىیهامون  یتیاز هم وال ،  مى کنم  قیتحق

...برا نقاشى کنىیم دایسوژه هم پ یکل،   عتیتازه اونجا در دل طب! چطوره؟:   -

باشه که حله لیدستت درد نکنه اگه مثه عمو زن ذل:  رز

خود صابون به دلت نزن یب،  دونست  هیشوهر من :  باخنده گفت  زویقهوه رو گذاشت رو م نىیس مامان

ارزو بر جوانان حالله واال،  ا خاله   -

ارزوهات تو حلقم:   -

 هیپسره پادو نیبدمت به ا دیبا يهنر یب نقدیا یتو برو که اگه قبول نش،  ترشه  یداره نم يهنر هیخوبه رز اقال :  با چشم غره گفت  مامان

یانیسوپر در

میمان خانم داشتما:  گفتم  دمویقهومو چش،  گرفت  لجم

میکرد داینه پ:  رز

به خدا یانصاف یب ییلویک 47ادم  هیهمه فشار رو  نیاخه ا.شهیتموم م یکنکور لعنت نیا یخدا ک يوا:   -

 هیبچم نشست پا نقدریجون سر کنکورش ا فاطمه،  گهیجلوم را گرفته م شیچند روز پ... یزن یخانم توکل را م نیتو هم که حرف ا:   مامان

...چاق شد لویک20،  اباش کت

..واال فهیدرس بخونه ح دیاریبه رژان فشار ب کمی

!بگم ؟ یموندم چ.  -

...دیکرد یلرزونه م یها که صداش ساختمونو م یغش غش الک نیمثه خودش از ا دیخاله با یچیه:  رز

...بزن کیک،  لیخانم وک  -

!!دىیمنو د ندهیآ نمینه مى ب:   -

جا قبول شى نیبهتره هم ،  مدل عمو وجود نداره  گهیتو شمال د،   گهیحاال که خاله م  -

:  رو برداشت وگفت میفنجون خال مامان

دیفکرا درس بخون نیا هیجا .. گهیبرو د  -

:  بچه آدم پاشدم وگفتم مثه

...به سوى سرنوشت که هرگز نتوان از سر نوشت  شیپ  -

صداش ...کنه یم يلرزه برابر نیاماخنده هاش به قول عمو ناصر با زم ..،  انواده ساده اى هستن خ یلیمان که خ هیروبرو هیتوکل همسا خانم

..بعد زبان بگشا تیخصوص وارىیبرو تو چهارد زمیبگه عز ستین کىی...هم اکوئه مثل االن که داره تو راهروبه فاطمه جونش غرغر مى کنه 

تونه  یالبته سه سوته هم م..بگه که ادم ذوق مرگ بشه  یمى دونه چ شهیکردم رزى همفکر ،  بودم خهایکه مثال در پى حفظ تار نطوریهم

 افهیآخر پز وق،  دختر تو کالسمون بود  هی رستانیاول دب...ادیب ادتیساعت طول بکشه تا اسمت 2چنان از عرش به فرش برسونتت که 

...که از مدرسمون رفت، ردادبش ک نیرزى همچ...
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 خیاون عاشق هنر بود و من عشق تار یاز همون بچگ،  که اومدن تو ساختمون ما یاز موقع عنىیساله دوستم  10 کیبا رز نزد من

..یوجغراف

 ،  بود یکه خوراك پزشک رشینظ حتى دانشگاهم با وجود رتبه بی،سال ازش بزرگتره وبرعکس رز درسخون وآرومه4خواهر رز  نایرم

..یصدوقزد تا بشه وارث داروخانه دکتر  يداروساز

کنه سر به سر من ورز  یم تین،  که  یبه جز مواقع هیداداش خوب یلیخ،  خونه یاصفهان م يسال از من بزرگتره و فوق معمار6،  هم  انیشا

بزاره

...خوانم کنم ووکالت ب دیرا ناام نشیبشم جانش ندهیبخونم و در ا تیریخواد مد یبابا رو که م دیدارم ام مینوبت من که البته تصم حاال،  

 داد تیرو مخش گردش کردم که باالخره رضا نقدریخورم اما ا یبه درد دادگاه نم یبه نظرش منه نازك نارنج...زدیاول سازمخالف م انیشا

 ،..

...کنم  یمن حل م شهیرو هم نایرز ورم هیچون دعواها دیشا،   شمیم یخوب لیدونم چرا بهم الهام شده وک ینم

هرچندفعال ،   ارمیکه به موجبش قول داده رتبه الزم رو م ختیبرنامه درسى برام ر هیپا داره  هیمرغ  دیاز اونجا که د جونم داداش،  باالخره

،  هفته ازش عقبم 2

بشم الیخ یرو ب facebook دیفردا با از

شام ایو بپاش..،   یشیانگار کر هم م... ایتو رو يته خودکار را نکن تو دهنت که بر نقدریا...رژان:  مامان

..کردیمخم داشت ورم م... دیبابا عاشقتونم به موقع اومد:   - در جواب سالم بابا گفتم...مى رفتم  نییپله ها که پا از

د؟یبهتر ای دیخوب:  دمیماچه مهربون پرس هیبا .

...زیدور م مینشست

از بابابزرگ تازت بگو ختنیزبون ر هیبه جا:  گفت  دویغذا رو برام کش مامان

 انیجر:  دیپرس يخندون اما صورت جد هیبا چشما دهیرا م هامیکار نیریکه مامان راپورت ش شهیتعجب کرده بود مثل هم کهیدر حال بابا

دونه؟ هی یکی هیچ

...همه داستانو گفتم کلهم

میتا با هم اشنا بش نجایا انیبگو فردا شام ب،  خب:  بابا

میمواقع بود نیمامان در ا هیدییدومنتظر تا هر

مسنن؟ یلیخ:   مامان

از عمو ناصر بزرگتر باشن کمیبابا فک کنم  نه

 انیهم ب نایبگو ناصرا يخوا یم:  رو کرد به مامان وگفت بابا

!رهیکه ناصر سخت گ یدونیم میحاال بزار اول خودمون اشناش:   مامان

 هی... دهیبه ما حال م یو بابا گاه مییرا هی انیالبته اصوال من وشاکه  تهیبا اکثر يما را اماخانه،  زنهیحرف اخر را عموناصر م نایرز ا خانه

کنه یهم به امر مامان ما رو وتو م ىیموردا
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بشه ادیخونم ز نیکه به قول خودش ادرنال يادورویساعت درس بعدش پ2 شمیسحر پا م،  زود بخوابم دیشب هابا انیبرکت برنامه شا به

 دمیدو بودم که بابابزرگ رو د مشغول

...براى شام دعوتشون کردن ،  بابا:  و بعد سالم گفتم  ستادمیا

خوشحال شد،  تعجب نیع در

:  گفت میکه همقدم شد نطوریهم

... میایم حتما،  نتتیمشتاق شده بب،  زهره گفتم  هیاز نشاط تو برا نقدریمن ا،  خوب  چه

... رمیخانم خوشگل و بگ نیاجازه ا امیب

:  دستى به پشتم زد و گفت...نگاش کردم  مشتاق

سراغ بابابزرگ اىیب ادیز دیبا

:  خنده جواب دادم با

...حقوق داره يبلکه دکترا ستیپزشک ن دمیصحبتاش فهم نیح،  مزاحمتونم ها میدا دیگرفت لمیتحو ادیجنبم اگه ز یب  -

!منم مى خوام حقوق بخونم   -

چندمى؟،  چه خوب ،   به

ستادیا... میدیبه ورودى پارك رس گهید

 گهیچهل روز د بایتقر عنىی... دمیامسال کنکور م:   -

کرد ویس دكیبه اسم خورش...شمارتون را بگو  زمیعز  -

:  لبخند مو دبانه گفتم هی با

دینه خورش ،  آفتاب  عنىیرژان   -

:  در مى آورد گفت چشوییکه سو نطوریهم،  و در ادامه ،   میبا هم بر ایب

مگه تو به من نگفتى بابابزرگ انگار ...کوچولو همه جا رو گرم مى کنه دیخورش هیبا نشاطش مثه ،  لبخند قشنگ  نیصاحب ا نهیحسم ا  -

صدات کنم دكیخورش خوامیمنم م!!صد سالمه

...میکردمو سوار شد دییسر تا با

بودنش استفاده کنم یعلم تیه هیبتونم از سهم دیدلم ذوق داشتم که شا تو

کاش بچسب به کار درست هیالزم بود که بگه جا انیشا نجایا

شهیما خواهرو برادر تموم نم هیحرفا شهیشب صبح م یبه قول مامان گاه،  ..دلم براش تنگ شده  چقدر

خداحافظى کردم و رزم براى بار چندم سفارش  فونیبا صداى آ...نمى دونم چرا هول شدم...شدم زنگ زدم به رز  گریحسابى ج نکهیا بعد

زنگ بزنم اخبارو بگم دیرفتن همون موقع با یرد هر ساعتک

ظاهر شدن نىیریجعبه ش هیسبد گردو و  هیبا ...زنگ خورد 8 ساعت

بغل گرم جا شدم  هیکه اماده معارفه بودم تو  نطوریخوش آمد گفت و من هم بابا
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عاشقت شدم دهیرضا ند هیفایاز تعر،  رژان باشى  دیتو با:  جون زهره

زهره هستم  :  کردم که سبد رو داد به بابا وگفت  نگاه جیگ

 ىیرایهمه رو سوق داد سمت پذ دییبفرما هیهمزمان خودشو معرفى کرد و با  مامان

کرد که مامان سر ذوق اومد فیجورى تعر،  خانه  دمانیمامان تو چ قهیجون دستشو گذاشت دور کمرمو از سل زهره

هیاول يگپ وگفت ها بعد

تصور کردم لیبابا نو يها هیگفت که من شما را تو ما یم یبابابزرگ چنان،  دییبفرما مهیجر هیدختر من را  نیکترجون اد:  گفت بابا

شهیم نیاما به زبون رژان جان دلنش یلیراستش کلمه ثق:  تازم بابابزرگه

کنند یرو عمو صدا م نیمع هیمن را خاله ورفقا هیمن دوستا يبچه ها:   مامان

از عمو وخاله اشباع شدم گهیدا من دخ يا:   -

شما مانع شو مامان ،  کردم  داینشم راه حل پ يجوون عقده ا هیپس فردا  نکهیا هیحاال برا دمیبابابزرگهامو ند من،  دیهمون بابا بزرگ شما

لوس رو برداشتم يبچه ها پهیو تر ادیخدا را خوش نم..جان 

شد بیحرف حرفه تو تصو ییما زیتو عز:  جون زهره

و با نگاه بابا را ok،  پدر جون  گمیداد منم به شما م یساعتش پز پدرجونش را م7ساعت که تو مدرسه بود 8داشتم از  یهمکالس هیمن  اخه

موقع ناراحت نشده باشه هیرصد کردم که 

شد یکیپدر جون  دییخنده بابا با تا که

 یتو ترش نیا مشیوبا اشاره به گلدونه بلند بامبو ها اضافه کرد قراره بنداز،  لوسه  یلیدونه ما خ هی یکی نیها ا میندار یدکتر مرجوع:  بابا

شهیم یخوب

که زود نبرنش دیکن مشیتو گلدون قا دیفکر کنم با،   ادیدلتون م:  جون زهره

شام هیبا نظرلطفتونه همه را دعوت کرد برا مامان

!میشد یخوشحال م امدنیبچه ها هم م:  مامان

گذرونه یخونه و پسرم رسا که تخصص قلب م یم یداخل یطراح ایتالیکه داره ا وایش،  دختر دارم هیراستش من :  پدرجون

...رحمت خدا رفت به،  يماریدوره ب هیبعد از  شیبود که چهار سال پ يفرشته ا خانمم

 رینظیپسره ب هیاما ،  بهش مهلت نداد روزگار نیگل چ شیسال پ10 که،  میگرمابه وگلستان بود قیرف رستانیوشوهر زهره از دب من

کنهیپدرشو هم اداره م يوگالر تهیریسال اخر مد الیدان،  ادگارشهی

...اما خونه ما باغ دلگشا است ...وقته مستقل شدن یلیبچه ها هم که خ،  همدم برا هم  میما شد:  جون زهره

شما رو براشون محفوظ بداره هیخدا سا:  بابا

افتادم  شیچند ماه پ ادی(،  تو گلوم دیغذا پر هوی،  کنه  یم یکه رسا زندگ وارشماستیبه د وارید نیهم ،  ما یمینه قدخو یراست:  پدرجون

طبق معمول جسارت کار دستم داد افتادم ودستم شکست اما از ... هیهمسا واریبالکن اتاق رز رفتم رو د از،  میکه هوس خرمالو کرده بود

طبق  دشیکنیم کاریچ نجایبرم نازل شد جواب ا ینکیع یپسر عصبان هیبودم که  نیجمع پخش شدم بر زممشغول  نکهیتر ا عیاون ضا
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بعدا چند بار پسره را ،  پالك اشتباه کردن ولنگ لنگان فرار کردم هیاما فکر کنم  نجایکه لک لک ها انداختنم ا ختمیمعمول اتومات نمک ر

الیهم دان دمیکه باهاش د یعلوم شد اون طلبکاره رسا است واحتما ال اون نردبونم االن،  اوردمیاما رو خودم ن دمیتو کوچه د

اب بهم داد  وانیل هی،  که فکر کنم درام داستان گرفته بودش مامان

 قیاتفاقا رف،  خونه یم يمعمار اصفهان،  شنیم پیجان اک الیدکتر ودان يبا اقا ادیکه ب انیشا..پس ان شاا!به :  طبق معمول با خنده گفت:  بابا

!دیبازه شد

...لذته هیکه مصاحبتش ما ییمثل رژان از اون جوونا الیاما دان رجوشهیرسا د:  پدرجون

)هیچه پسر گنده دماغ دونهیپس باباش هم م دیرس بیشاهد از غ(

من کرد ادیهم  یکیاخ جون :   -

يایدسروتعارف کن تا قشنگ به چشم ب :   مامان

نفعمه  به،  دیحساب کن یو منفهمون من مینخواست:   -

دندیخند همه

کنار  فاتویتشر ،   نیبعد ا ،  منم مثل خواهرت ،  دیهم خودتونو به زحمت انداخت یلیخ،   میستیجون ما اهل تعارف ن يشاد:  جون  زهره

!بزار

ها  بچه،  میکنیم امونیجوون ادی مینیشیر هم جدا ماما ما هم دو،  جوونان  شتریب،  رسا تولد گرفته يبرا الیاخر هفته دان نیا یراست:  پدرجون

شنیهم که مشغول رقص م

)رز  هیخبر اث برا(

 دیمهمون دارن اما تو با نایمامان ا،  وگفت  دیبه شونم کش یتونم به رز برسونم که زهره جون دست یبودم که م يتو عالمه اخبار قهیدق چند

يایب

!امیمن خونه پسرتون نم نه:  اجازه فرمودن  یزبان سرخ ب دوباره

منو با چشماشون نشونه گرفته بودن یشده بود وهمه سوال رید گهیغره مامان حساب را داد دستم اما د چشم

تو جوب؟ يسر خورد یگفت:  دینگاه ها مهربون شد اما بابا که به دروغ حساسه پرس،  کردم فیانوتعریجر یوقت

 کنم که روم نشد  یاما از صاحبخونه برم عذر خواه دیکنیم یطونیدرس ش هیبه جا ،  نده ریان گکه مام،  بگم  ينجوریمامان جون گفت ا:   -

کنه یپسرتون احتماال خونمو حالل م اما،  دیرو به پدر جون که لبخند داشت گفتم فکر کنم شما خرمالوها روحالل کن، 

)بسه یعنی(رژان :   مامان

!باکت نباشه یتو گل خودم،  ل کمتر بگه جرات داره به رژان ما از گ یک:  پدرجون

یخود دان،  دانشگاه تهران دادم یبرا قبول نیکه اخمش باز شده بود گفت من قول ماش :   بابا

خونه  یدرسشو هم به جاش حتما م،   دیلپم کش:  جون  زهره

خونه یم دینگران نباش:  جون  پدر



کاربر انجمن نودهشتیاطالیه کالهی    –هر کدوم یه جور اما نه ناجور        کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠

تمام کنم دیتابلو دارم با هی:  رز

!خوشگله؟ یمن مهمتره گل تابلو از:   -

گرفته بود رو با فتو شاب اصالح مى کرد دیکه ع ىینورعکسا داشت

فمیبرات بتعر زىیاما برگشتم عمرا چ ایباشه ن:   -

:  و چرخوند وگفت شیصندل،  من افتاد  ادیانگار تازه  رز

ینش که پر رو،  برات کالس بزارم دیاما خب باالخره با يفکر کن بزارم تنها بر  -

.اىیاز خداته ب:  کردم وگفتم  مشیشکلک تقد هی

...درست کنم نارویمنم ا،  اما االن برو سر درست تا خاله جفتمونو محروم نکرده ،  آره بابا   -

،  رندهیروز بکوب درس خوندم که مامان گ4 نیا  -

 رفتمیسوت پذ3،  میمنم ضد عدس پلو که نهار داشت،  نهارپدر جون دعوتم کرد  شیچند روز پ فقط

...انیشا يداشتم برا یفیتعر یبر گشتم کل یخوش گذشت وقت...رز رو هم بردم  تازه

!نه انهیشا هیشب یلیخ الیگفتم به نظرم دان انیشا ریتصو دنید با

!دونم هیمن :   گهیم فتهیخود ش ،  که گفتم بهش

ترسه یخاله هم ازش م شهیم يجد یوقت انیشا کهیدر صورت،  باشه يتونه جد یاز اوناست که نم الیگه چون فکر کنم دان یراست م:  رز

کشتت یم انیشا ینش قبول،  میبا هم بدرس میبمون داریب ایب شبا،  شهیمنم امتحانام شروع م یمهمون نیبعد ا شییرژان خدا:   -رز

مطمئن باش،   يافتاد یمهمون هی وریاخر شهر:   -

انیشا یلیاره فارق التحص:  رز

؟یپوش یم یبگو فردا چ نایا هیبه جا،  ضد حال :   -

نایرم یزردمو با شلوار مس یشمیبلوز ابر:  رز

okوقته به سرم زده یلیخ،  مامان  هیرنگ موها،   لیدر آربا فو تیموهام ل ال يجلو کهیچند تا ت ایب،   الیخ یعکسا رو ب يرز:   -

الیسه شیخب برو پ:  رز

میخند یهم م یکل میاون دفعه که سقف را رنگ کرد مثه،  يخور یم يدرد پس تو به چه الیخ یب:   -

رنگ  کمی تیبلور دیبرو سوالر اون پوست سف ياگه هوس تنوع کرد،  حرف نداره  موهات،  مییگر یم ادیالبته بعدش هم که خاله م:  رز

رهیبگ

بعد ،  ره سوالر  یم شیعروس يبرا الشونیاز فام یکیگفت  یسر کالس عاطفه م روزید،  نرو گهیتو هم د،  قصد جونمو که ندارم:   -

رهیم یماه بعد هم م3ده برو دکتر نگو کبدش سوخته بوده  یم ییبو هیتنت  گهیشوهرش م شیعروس

!برو بابا خب دختره احتما ال خودشو خفه کرده بوده :  رز

...زنه یهفته با هام حرف نم هیفوقش ،  ! مدهیبجنب تا ن ،   رهیخوام مامان تو عمل انجام شده قرار بگ یم يرز. گهید ایب:   -
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زنه  یاز خونه برم غر م شیارا  یب ینه به مامان که اگه من اتفاق،   رنیگ ینم ریخاله با مامان همش با همن چرا ازهم تاث نیمن موندم ا:  رز

حرفه یچهره دخترونه م ییبایساعت برات در مدح ز هی یباش هیبه خاله که اگه پا نه،  یرس یچرا به خودت نم

:  گفتم ،  دادم بپوشه  یداغونم را م هیاز بلوزا یکیکه  نطوریاما هم،  گفت یراست م،  گرفت  خندم

…نیبچ لیهم برو فو تو،  ارمیرنگشو ب نایبرم از حمام مامان ا  -

به زور  نایمن ورم کهیشده در حال يحرفه ا ستیانیپ هی بایحوصلش هم االن تقر نیهم هیبرا،  رز حوصله و دقتشه  اتهیاز خصوص گهید یکی

اخرش هم استاد عذرمون رو خواست ،  میبزن میتا اهنگ بلد شد 2

:  زدنم که تمام شدگفتم الك

 نجایا ياست منو نشوند قهیدق40،   يحوصلم سر رفته رز گهید  -

خوب بشه یلیفکر کنم خ،  شو برو بشور پا.بزارم  ییچا رمیخودم م،   یکن ینم ییرایتو که قربونش برم پز:  رز

..رفت هوا غمیاماحوله روکه برداشتم ج،  وبا حوله خشک کردم موهاموشستم

>>رسا

شد داشیپ يتنور هیتزایبا دو تا پ الیخونه که دان دمیرس تازه

...احتماال دنبال نوشابه بود خچالیتو  سرش

!رفتن هم نبود رونیاما حسه ب ،  شد  یبد م هیحاضر یز هرچحالم ا..خدا تو رو رسوند ستیگشتم نبود نگرد ن:   -

خونه که باهم در  اریب ،  ال وبل شهیدکترم گنیبار با هزار ناز م هی قهیدق 5تونو که  یگوگول هیپرستارا نیاز ا یکیبابا هزار بار گفتم :  الیدان

روز  هی! يبرا دلبر رهیگیم میلذا تصم،   يدیکنه که گوش نمصحبت  گهید زیاون بدبخت بخواد در مورد چ. دیگپ بزن ماریب تیمورد وضع

پشت گوش بنداز  یحاال ه...رسهیم یینوا هیبه  کمتیبا سس قارچ خالصه ش گویفرداش ژ...برات بزاره در قفس  نبوقلمو

...هم نزده رفت باال..که شربت درست کنم  زیگذاشتم رو م خیبا  وانیدو تا ل...کم چرت بگو :   -

!!! شهیآدم از گرما خفه م مدهیاوف هنوز تابستون ن:  لایدان

؟يزدیشنگول م! کن ظهرچه خبر بود؟ فیحاال تعر:   -

طورى نمکدونات هم خالى نبود نیاگه از تجارب من درس مى گرفتى ا... يعرضه ندار:  الیدان

دراوردم  نتیظرف نمکواز کاب اصل

!گهیبگو د..خدمت شما :   -

...بگم که  يزار ینم:  الیدان

کردم  گاشین

 ایفکر کن ک...دمه دراشاره کرد مهمون داره  ،  سوت خودموگذاشتم خونشون میس،  مامانوکردم یآهان نهارهوس پلو زعفرون:   الیدان

بودن؟

دونم ؟ ینم ،  فلفل نخور نقدریا:   -

قشیو رف فریجن:  الیدان
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ن؟ییک نایا:   -

.. میمامان ما روبگو چه با جنبه بوده ما خبر نداشت ،  ه جنم دکتروعشقه نش يتا سه نشه باز گنیم:  الیدان

!چه ربطى بهم داشت؟ نایاالن ا...یباف یبهم م يدار یچ:   -

تهیابج ،  اطیکه اون روز لک لکا انداخته بودنش تو ح ییجوجه طال نیکه ا نهیاصل داستان ا:  الیدان

یزن یم 8و6چرا .هان:   -

...شینیبب دیبا،  بالست لىیکردخ یم یپدرجون پدرجون کیکن باور :  الیدان

کردم  یم یداشتم قاط واشی واشی گهید

!زتیجون عز الیدان:   -

...  میکن دایپ ىیهندونه ها نیعمرا تابستون همچ،   ختیریچنان برا مامان زبون م...اما بامزست ...باورکن :   الیدان

 دمیداد که فهم یسوت هیاما ! اون چه خوشرنگه ! چه خوشمزست  نیواى ا...  دیمهربون لىیجون شما خزهره :  صداى دخترونه ادامه داد با

... شیبود دهید اطیکه تو ح هیهمون قیدق

خفش  بایتقر فریجن ،  سر به هوام  لىیآخه من خ،   یرا کج گذاشت یبهمان یرا نزاشت زیزنه که فالن چ یغر م شهیمامانم هم:  گفت  زیسرم

 کرد

دمیاما ربطشو نمى فهم زنهیدونستم راجع به کى حرف م یم االن

!؟یزنگ بزن يخوا یم یبه ک:  الیدان

هنگ کردم مى خوام از زهره جون بپرسم چه خبره؟:   -

>>رژان

!دلقک ها شدم؟ نیع:   -

!اخرش نمیاما گفتم نکن ا،  خندم یبه تو نم:  رز

!واى مامان :   -

کوب شد باالخره زبون باز کرد خیکه رو صورت من م مامان

!!ن؟یکرد نجورىیچرا ا..ختهیچه ر نیا  -

کنه یرز کنترل م يرا جلو تشیمعلوم بود داره عصبان...مبل ومن ناخودآگاه پاشدم ينکنده نشست رو مانتو

میفکر نمى کرد...شما بشه هیرنگ موها میخواست یخاله ما م:  رز

چه کنم نمیبب ادیبگو ب يبرو به ناز!د؟یداشت يشگریارا پلمیبدونم کدومتون د دیبگ:   مامان

..شد  يناخواسته اشکم جار،  شد بیاز خدا خواسته غ رز

...و برداشت رفت تو آشپزخونه داشیپاشد خر...نگام نکرد مثال قهره  شهیاما مامان طبق معمول که ناراحت م... مونمیمامان به خدا پش:   -

!زنگ زدن  :  مامان

در روباز کرد ییباالخره خودش البته با چشم غره غراا ،  انگار  جمیاصال گ،  وردم نخ تکون
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...نییپا مدهیرزى از ترسش ن...دونم دمه در چى مى گفتن نمى

:  گفت یشگیجلو تروارد شدو بالبخند هم يناز خاله

!دى؟ینشن،  مدلش خوشگله خوشگل همه  گنیم،   يهم خوب شد یلیخ،   هیواسه چ تیوا گر...پاشو دختر گنده   -

زده  نویرنگ مع:  مامان

!کنه؟ یمگه بابا موهاشورنگ م:   -

...بااجازتونه دبش مهمونم کرد هیومامان  دیخند خاله

:  به مامان گفت  دمیکه مى رفتم شن نطوریهم،  عروسک شهیدرست م امیبرو باال تا ب:  يناز خاله

...کنم یم رهیابروش ت کممی،  زارم  یبراش رنگ م رمیمن م،  اتفاقا اب ورنگ گرفته،  بسه تو ام   -

...چهره تمام شد رییداستان تغ نیغلط کردن افتادم تا ا به

که اومد کلى واسم ذوق کرد نایرم

... بهیبرام غر افمیاماق

قهر مامان هم ضدحال بود پیتر...حوصله درس نداشتم  گهید..اومدم خونه یوقت

...کردمو رفتم باال که لباسموعوض کنم یسکوت رو رضا تلق ،  مامانجون برم خونه! مامان:   -

بزرگم تو راهه شمال به مشهد تصادف  يبوده عمو کیکوچ یلیخ انیشا یوقت،  نجاستیفکر کردم چقدر خوب که مامانجون ا یتاکس تو

...تهران  ادیب کنهیمامانجونومجبور م ،  بعدش بابا،   رهیم یوم کنهیم

 داره که باهم دوره دارن  کمیچند تا دوست فابر،  مامانجون رفت لواسان به قول خودش دلش برا گالش تنگ شده بود ،  سال بعد  چند البته

خنده یوبرات فقط م رهیگ یغصه هاشوتو دلش م شهیکه هم ییاز اون خانما عاشقشم،  رنیسفر م،  ، 

ابون؟یخانم کدوم خ:  راننده

فاکوچه سمت چپ لط نیدوم:   -

بغلش شارژم کرد یشگیهم نیریش يبو،  مامانجون توبالکن منتظرم بود،  شدم الیداخل و یوقت

يمادر شوهرت دوست داره سر شام اومد:   مامانجون

...دوس دارم درست کرده بود یلیکه خ یمن شام هیخوره اما برا یچون مامانجون شبا شام نم امیمامان خبر داده م دمیفهم

اخه نهار هم نخوردم،  ر گشنم بوده چقد دمیفهم تازه

!یمامان هیعال يوا:   -

چطوره؟..میشمار یستاره م یبچگ ادی رمیگ یخنکه اما بغلت م کمی،  جا بندازه  وونیتازه گفتم ستار برامون تو ا:  جون مامان

مثه برگه گلش چسبوندم هیبوس به لپا هیزده  ذوق

دمیاز تو د شیبچم که راهه دوره رو ب،   انیامسال شا،  ذره شده بود واسط هیدلم  گهید،   شهیکنکور تموم م یک،   زمیعز:  مامانجون

ازادم گهیسه هفته د...ان شاا... دیبرام دعا کن...دمشه :   -
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اما  دارشدمیب،  موقع غذاشونو بار گذاشته بودن  نیا مایهمسن تو قد هیدخترا،  پاشو تنبل :  گفت یمامانجون که با خنده م هیبا صدا صبح

آخرو بکار بردو بنده به زور سرما سه سوت بلند شدم کیمامانجون تاکت..حس تکون خوردن نبود 

!آخ جون مرباى به:   -

بعدشم اصن معنى نمى ده مادر ،  خواد یصالحتوم يبه خداشاد ،  میرژان بعد صبونه بپوش بر،  براتون گذاشتم ببر شهیش هی:   مامانجون

..باشن ودختر از هم قهر

زشت شدم:   -

اما اگه راستش وبخواى ...برات خواندم یالکرس تیصد تا ا شبیقربونت برم د...نه جونم :  دستىش گذاشت رو گونم وگفت مامانجون

يوقت دار یحاال کل نکارایمامان واسه ا..،  شست  یبه دل م شتریچهره خودت ب تیمعصوم

!کردم یغلط هیخب :   -

... شهیوقار که با رنگ عو ض نم...صبح با شادى هم حرف زدم ..حاال باالخره تنوعه يکرد یهوس هی:   مامانجون

از درس باز  نکارایکه واسه ا زنهیم نویمادر شى تاحالشو بفهمى دلش شور ا دیبا:  ادامه داد شیشگیکردو با لبخند هم نیریش موییچا برام

!من برم آماده شم...شدى

!الیخ یب اما،  یار بود شب هم برم مهمونام تازه قر یمن که اشت:   -

امشب من مهمونتم،  چه خبر بود یگیبرام م يایبعدش هم م ير یشب م ،  هیچ الیخ یب:   مامانجون

.جمع کردم زویم دیتا شما اماده بش،  قربونتون بشم من:   -

...سر به سرم گذاشت  یاز لحظه ورودکل...،  آخه شبش اغلب دوره دوستانه دارن...خونه  ادیشنبه ها ظهر بابا زودتر م پنج

شما؟،   ارمیخانمو به جا نم نیواى مامان ا! ...ستىیمنم ن هیشب گهیموهات رو رنگ کردى د..عمرا!زن من شى ؟ هیشب نکاروکردىیا:  بابا

...اول نبودم تریمن ت گهیاومدود میمامان اب شد و به جانبدار خیگفتن که باالخره  نقدیهم دنبالشوگرفت وخالصه ا مامانجون

!شب اماده شو يپاشو برو برا:  مامان

:  کردم و به بابا گفتم ماچش

دیماهه قدرشو بدون یلیخانم خوشگلتون خ نیا   -

یپدر صلوات،  تو برو 1.67دونم  یقدشو م:  بابا

 يبعد عمر گهید شهیم یراض مامان هم ينجوریا...دمیقرمز وکفش پاشنه بلند قرمزام پوش کیکمر بار دموبایوشلوار سف کت

هم  دهیاى م ژهیحال و میکه به چشماى اب یدلم مىخواست رژگون و خط اب،   هیخطر،  اکتفا کردم  ملیبه رژلب قرمز و ر...شناسمشیم

...شده  ادهیپ طونیجون از خر ش دىحاال که شا،  شرط عقله اطیبکشم اما احت

راحت  هیوبا ...روکه سفارش داده بودم گرفت واز رز هم بابت شکالت تشکر کرد  يا دهیارکسبد ،  اومد استقبال الیدان،  میوارد شد یوقت

شد دیتا من مامانو صدا کنم ناپد دیباش

که پدرجون وزهره جون ظاهر شدن،  دادو من مشغول کنجکاوى بودم  یبه موهاش حالت م رز
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 نمیا:  سمتمون اشاره کرد و گفت  ومدیعصا قورت داده مهم  لىیکه خ نکىیبه همون پسر ع الیکه دان میخوش وبش بود مشغول

خودمون جناب رسا مالک نهیدکتر بعد از ا شویساله پ26نوزاد

...کرد یدست داد و اظهار خوش وقت يعاد یلیخ

زهره  هیدر واقع ،  برنزه با چشماى عسلى موهاش هم که بلند  الیگندمى وچشم وابرو مشکى ودان نیا،  مثه آفتاب مهتاب مى مونن الیدان با

...الرژه کسیا لیجون در استا

!نه ایکردم که منو شناخته  شک

به اشپزخونه بزنه و از ما  يسر هی رهیگفت م،  کرد  یخواهرش معرف يمن ورزو به بچه ها نکهیزهره جون بعد از ا..بودن  ينفر30 بایتقر

...جدا شد 

پاشو تا قر تو ..برو بکس باحال مثه خودمون  نیرفتن تو کف ا نهیهمشون دست به س گاین،  آق دکترن  هیقشنگ تابلو إکدوما رفقا:  رز

...کمرم خشک نشده 

دم  یهم بها نم یلیرقصم اما خودم خ یقشنگ م گهیم انیشا

وسط  يبر دیپس نبا ،  شترهیارزشش ب نمایوس ياز معمار یعنی استیدن5هنر  یمعتقده وقت کنهینگاه م يبه رقص حرفه ا یلیجون خ يناز

..يدست وپا تو تکون بد یالک

>>رسا

...کرد فیاز رژان تعر یجون همه داستانو گفت وکل زهره

که از شانسم برا تولدم هم دعوت شده بود،  از اون بچه پر روها باشه  دیبه نظرم با اما

نداشت جهیاما نت...بشه ییاشنا نیا الیخ ینظر داشتمش که اگه مشکوك زد به بابا بگم ب ریز یتولدم حساب،   شبیپر

اما وقتى دعوت !بود دستش درد نکنه  لهیبابا هم وس ،  ونهیهمه پسر خوب أکاذ نیکه مشغول کنجکاوى بود با خودم فکر کردم آره ا اولش

 دینمونده رقص ادمیشدم چون فقط چند بار با دوستش که اسمشم  شرمنده،  رفتیرو نپذ چکسیه

خواسته بود  مشونیبود دهیچند بارم که تو پارك د...خوشش اومده بود ازش،  فریجن گهیبهش م شییطال هیوچشما کلشیبابت فرم ه الیدان

... ستیاما امشب معلوم شد مثه دانى اهل حاله اما خب جلف ن ،  بزنه که اون نخ نداد کیباهاش ت

،  ارمیخرمالوها رو بروش ب انیسفارش کرد مبادا جر یلکه بابا ک،  مخ بابا وزهره رو زده  يچه جور زهیچه ر نیفلفل نب گنیراست م واقعا

لخت  رهیت يقهوه ا هیکه با موها يدختر نیاز درخت افتاد هم يفرفر يو موها ییمویکه با شلوارك ل يباور کرد اون دختر شهینم اصال

شده به  لیتبد طونیاون دختر بچه شو در واقع ،  نکرده یفرق شیدرشت اب هیشده فقط اون چشما یکامال شرق يبلور تقرمز وپوس هیولبا

مهمونى  پیحال برا هر ت نیودر ع کیش،  هم بکار برده دنشیو تو نوع لباس پوش اطیکه عالوه بر رفتارش احت،  دختر جذاب و خانم  هی

...موجه

 یحت،  کرد یکردن به من حذر مفقط از نگاه ،  شد خوند یاز نگاهش م نیا. بود هیبق لیدر حال تحل شتریب دیکه با بابا رقص کیموقع ک تا

!چاقو روهم داد به زهره جون نه خودم

...زنه  یتو ذهنم چرخ م میدا ییجورا هیاون شب  از
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ادیداداشش اومده وامروز نم ایاما گو... بشناسمش شتریاومدم پارك که ب امروزصبح

کرد یطونیش شهیکه نم نکنیمثل خودش دارن رصدمون م یتا ادم حساب6که دکتر با  نجایبابا ا:  الیدان

..یطونیورزش نه ش میاومد،  بدو :   -

يایکن ب فیرد،  سانت دور بازوم اضافه شده3 کماهی نیتو ا نیجون من بب،  رفت باشگاه دیصفا برا ورزش با میامد:   الیدان

...کنن یمثه من حال نم یبسیدکتر که با  ییبچه ها يسر هی،  ستیجور ن میباشگاه ها با روح نیا طیاما واقعا مح،  گفت یم راست

عادت دارم یتو پارك از بچگ یصبح گاه يبه دو اما

>>رژان

با پدر جون وزهره جون هم اشنا شد...دو روز اومد تهران  یچند روز بعد از مهمون انیشا

خواست ،  برنامه است  بندیعمول پاکه طبق م انیاما شا،  و رسا هم اشنا بشه  الیتا با دان میمى خواست دور هم جمع بش لىیجون خ پدر

...بعد کنکور من هیبمونه برا 

...کردم نهیخودموقرنط بایدو هفته تقر نیا

میدیجون واس امس هاش خند ياز دست ناز یتو راه کل،  زهره جون هم دعوته  ،  باغ مامانجون  میقراره همگى بر زهیجا امروز

... هایسبز سراغ باغچه میبا رز رفت میدیکه رس یموقع واز

همه خر زدن قبول بشم  نیخداکنه بعد ا:   -

!سال کسل کننده اى که من گذروندم رو هم بدى نیتاوان ا دیاگه قبول نشى با،  تنگ شده بود  نجایدلم براى ا:   رز

!نیقبولم تو فقط بگو آم:  از گوجه هارو پرت کردم سمتشو گفتم کىی

...تو سبدو بلند شدم ختمیرو ر حونایر

تو افتاب خوبه تب  یهندوانه بخورخنک ش ایرز خاله تو هم ب،  کمک مامانجون برو،  دیکن یم يبزرگ شده هنوز گل باز کلتونیه:  مامان .

!!دیکن ینم

!که هنوز بچن نایا ،  ولشون کن میما که چل سالمون هنوز عشق شر وشور دار:  جون  يناز

!بابت کمک به مامانجون میختیعرق ر یبابا کل،  رونشون دادم  حونایر

!قدش بچه باشه  نیبا ا ادیبه رز هم نم!؟ ستین ادتونی،  دیسنم قانونى شد بابتش کلى تو خرج افتاده بود شیچند وقت پ نیخاله من هم:   -

ونکدا  میبازى کن نییپا ادیرز ب دیدمه در مى گفتى خاله بزار ومدىیمى  ستین ادتی دیصد سا لتونم که باشه واسه ما بچه ا:  دیخند خاله

مى کنما هیگر

گرفت بگه واال  ادی نیواى خودم کشتم تا ا...اون روزا اومد جلو چشمش  لمیانگار ف مامان

جو ابرو  هیو مثال شاکى ادامه دادم  اجهیدر آشپزخونه به شما احت یهست یمن پاشونشون بده چه عروسه گل ریخانم به جاى ذکر خ مامان

!؟ نینیبزنن مى ب ششیبه ر شهیجون مى خوان تشما دارم زهره  شهیپ

پاشد آره برم ساالد درست کنم مامان

دنیوبا مامانجون خند ردتیبال نگ:  جون زهره
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کمکتون امیخاله من دستامو شستم ب:   رز

ادیاز حلوا بدم م نقدیوبلند تر گفتم ا،   نیریخود ش:   -

قربون سروصداتون :   مامانجون

 وونیغذا بى تعارفه گفتم ستار کباب درس کنه تو ا...ساالدو آماده کردم ،  بشور  دنیکه بچه ها چ هایسبز نیفقط ا زمیعزشادى :  مامانجون

میدور هم بخور

دستتون ن درد نکنه،  چه عالى:  جون  نازى

شخص بنده بود شنهادیپ:   -

دختر نعمته گنیراست م واقعا،   شهیم يخونه پر از انرژ،  ما  شیپ ادیرژان که م:  جون  زهره

دندیکه همه خند،  خوشمل کردم میتعظ هیترم  کیبه گوجه سبزها نزد نمیکردم کجا بش یفکر م کهیحال در

!!يهمه طرفدار دار نیا ،  خدا روشکر کن:   مامان

لطفتون واال ،  ارادتمندم :   -

..یلیدوماد قابله خ،   دینیبب اریست بنوه فرشته ا یماله عروس زمهیپاکت عکس رو م هیرژان برو :  مامانجون

عقد؟ ای یعکس عروس نایا:   -

!کهیلباسش چه ساده وش:  رز

شونیرفتن سر خونه زندگ گهیبود د یعروس،  نه :  مامانجون

دنباله داشته  متر2کنم که  یلباس انتخاب م هیمن ،   دیپوش شهیم یرا که تو هر مهمون نیباشه ا ییایرو دیبه نظر من لباس عروس با:   -

باشه

!بعد لباس انتخاب کن ،  شما اجازه بده پاشنه در ما روبردارن:  مامان

!ستین بیارزو بر جوانان ع گنیمامان جان م:   -

گلم نمیبا دستش زد رو پام وگفت ارزوهات را به چشم بب مامانجون

...بر دل خودتونمکه حاال حاال  ،  دینکن شیروجد هیمن قر بونتون برم قض:  روگفتم  دستش

...نگاشون به عکسا بود وگوششون با ما  هیبق

!نه  ای میوقتش شده لباس بدوز نمیبب ،  اریب ییچا هیپاشو خاله :  جون  يناز

!ارهیبرسمش ب ستیابم بلد ن یدونیتو که م یچیکه ه يچا:  پاشد گفت  کهیدر حال مامان

دیسربه سر گل ما نزار:  جون  زهره

تا خدمه 4هم  رهیدنباله دار براش بگ یها که هم لباس عروس برق برق یپسر حاج نیاز ا یکیبه  مشیکه بد نهیاهش اخاله ر:   رز

یمادر مصطف میصداش کن دیبا گهیکه د نهیا بشیکاراشوبکنن فقط ع

رهیگیم ادیحاال به وقتش  :  مامانجون
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انگار خودش مدرس  گهیم نیهمچ! ..بهتره رنیباشن که جفتمونو بگبه نوبت دوتا داداش  ابیرزى به عالوه زبون درازى گفتم اس برا

!!هیکدبانوگر

شم  تیپس عمرا جار ،  کنم مى خوام همون لباسه تو روبپو شم ینم فیشب پول شوهرمو ح هیچون من واسه  ستین سرینه خوشجلم م:  رز

!اونجا هم جارو به دست دنبالمى  تیجار اگه بشم سىیفقط تو خوابم ن میا هیهمسا نیهم! خونه بخت میروزبر کیکه تو 

:  محض خنده گفتم! ادیرزى ب نینشده کسى که پس زبون ا زاده،  میدیخند جماعت

تا شب جر،  لوپز بپوشه فریرا جن ستنیفرانیچون فکر کن لباس جن زیمتاسفم دوست عز  -

!به نفع دومادم یکی:  ورو به مامان گفت دیجون خند يناز

رو برداشت واسه تعارف ینیریبکنه پس ظرف ش18+ یجون باز شوخ يزنا دیترس مامان

...بعد،  بشه  دایپ ياصل کار دیبزار  -مامان

يکاره ا یچ شهیمعلوم نم ادیتا جوابا ن هیکه کنکور رقابت فیفقط ح ،  خوب از پس تست ها بر اومدم یلیخ

...از پشت بغلش کردم واشی...تنطاق چند تا از برو بچهمشغول اس دیشد کمیمامان دل کوچ ،  دمید رونیدر که اومدم ب از

ریشادى جون ش رمیش:   -

دوباره چنان بغلش کردم که خودش شد و  ،  هاش ضعف رفت یتو دستش دلم برا همه ما درانگ هیخنده تو چشماش و کتاب دعا از

ابونیزشته وسط خ:  که جدام مى کرد گفت  نطوریهم

:  گفتم  نیسمت ماش میرفت یکه م نطوریم اما دستش و گرفتم وهمجدا شد نشیانرژى از تو س با

!عشق وحال يبه سو شیپ  -

!!خونه میر یدنبالش بعد م میمى ر, مامانجون رفته از صبح امامزاده صالح برات دعا کنه:  مامان

!دخترت رو لوس کن کمیدرکه  مینهار بر،  مامان :   -

!رون؟یب ير یبعدشم مگه شب با دوستات نم،  اومدجوابا  یلوس کردنت باشه وقت:  مامان

!داره یچه ربط:   -

ارنیشبه در نم کی کسالوی یکه تالف نهیربطش ا:  مامان

ادین شیپ یموقع مشگل هی ننیخونه ى ما بش انیبگو همه ب یخواست،   يایب دیزود با شب،  ستنین چکدومیه انیوشا نیمع تازه

بدن ریبه ما چند تا دختر گ انیحاال م،   ادینم شیپ یهستن مشگل رونیشون بهاb.fنصفه شب با 2ملت تا :   -

!یمانیکه باز ارد پش يچرا عاقل کند کار،  که گفتم  نیهم:  مامان

ضد حال:  لب گفتم  ریز

یکرد وگفت خودت گامیخنده ن با

کنم موروشنید اشاره کرد گوشدا یم انیپشت سر هم به شا هیجوابا کهیمامان در حال،  ..مامان زنگ خورد لیمبا

...شد که اسم پدر جون افتاد تینور بر صفحه اش رو تازه

سالم استاد:   -
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!یشیموقع قبول نم هیحاال دور بر ندار  :  گفت واشی مامان

..دیریگسراغمو ب گهیماه د2 دیبا ،  پدرجون گفتم البته اعتماد به نفسه من به سقفه هیبدون توجه به حرفا،   دمیترس انگار

...به خدا دمیشام م دیشما دعا کن بله

>>رژان

شدن میورز فردا امتحان دارن و جفتى ج نایرم ،  قول دادم برم کمک ،  نذر شعله زرد داره يناز امروزخاله

...از بالشم جدا بشم ستیاما حسش ن ،   دارمیوقته ب یکل

 ،   ایرا يبرا یسوغات دیکه کنکور دادم همش به بهانه خر يروز از،  يبدرمامان  شیپ رمیم کماهی،  شنبه طبق معموله هرسال پروازمه3

رونمیب مییدختر دا

 نیاومده چون ع رانیکنن اون از ا یهمه فکر م میر یکه م رونیب ،  شهیسنت قیبا همه مصاد رانیعاشق ا هیرلندیمامانش ا نکهیبا ا،   جالبه

مدله هیدماغشون هم  یحت،  یمامان من چشم وابرو مشک

قوز  نیبه ا یبیعج لیم ایگو شونیا اما،  شهیم الرنیسوف نیمن ومامانه از من که برو عمل کن اگه عمل کنه ع يتضاد فکر نیدماغ اول نیا

..ستنیبه از دست دادنش ن یجوره راض چیشون دارن که ه ینیب يباال

 هیبعد ملت که برا،  گرفت ریرا با دو ماه تاخ شیسالگ18بابا که تولد دوره مامان و هیاز رفقا یکینه به دختر ،  به اعتماد به سقف مامان نه

...سودا دماغش به خاطر بلوغ ورم داشت خودش خوب شد:  شد مى گفت یمامانش حول م،  تولدش مى گفتن مبارکه

..رو داشته يکه کرد یتمام شدن دوران بلوغت ارزش خرج نیسودا اما ا:  هم که پر رواخرش گفت انیشا

،  ياونم رادار قو،  کرد یم زشیرز داشت تو گوش من انال،   مشیدیاول که د دفعه،  الیمثل دان یزنگ ایباشه مثه مامان  یروم ای دیادم با کال

باحاله یلیخ ییخدا.. دیکامال رو مدم وخند گهیالبته مد هم هست االن د..داشت شرش رو کم کردم یگرم اضاف200یاره بابا عمل هوگفتی

.. نجایمن ا،  دوستام اونجان گهیساعت د2،  ها را پس زدم فکر  نیا

کردن یهم زدن تو دلشون دعا م نیرفتم باال مامان وخاله داشتن ح یوقت

بعد حال واحوال وبوس خاله،  التماسه دعا اعالم حضور کردم با

!!يصدات کردم تکون نخورد یهرچ!؟يچه عجب خواب اصحاب کهف رفته بود:  گفت مامان

خاله من در خدمتم :  -

...یباش نجایا انیکه مهمونا م،  ها هیهمسا هیببر برا،  کشم  یاالن م:  خاله

زهره جون روگذاشتم آخر ظرف

!امین دیکنه شا یسرم درد م کمی،   يظرفش رو بشورم بدم ببر ایب:  جون زهره

!اصر عمو ن ریداره ظرفه از برکت قوم کث ادیکه ز زىینازى جون چ!نداره  اشکالى

...زشت بود داخل نشم گهیجون صدام کرد و د پدر

!!انگار داره اتم مى شکافه،  سرش تو لب تابش بود رسا

دن چرا؟وچشمک زدم ینم وهیم يد یاب م یدرخت ها را هرچ یبعض:  به پدرجون گفتم رو
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؟!چطور :  جون با خنده گفت پدر

ارنی یجواب سالم را که واجب هم هست به جا نم شونیا حاال،  دیمعه دادجا لیپسر پزشک تحو هی دیدیهمه زحمت کش نیاخه ا:   -

سالم از کوچکتر به بزرگتره:  گفت عیکه انگار فقط سرش تو لب تاپ بود سر رسا

!انگار مى ترسم؟..زد تو چشام زل

!يمتوجه نشد يسالم کرد تو مشغول بود:  جون  پدر

اما ،  مثال تودلم ،  بدجور مى طلبه حرصش بده ادم،  مونه یعصا قورت داده م یلیخ،  رهیبگگر  شتریکه ب،  افتاب یلبخند زدم به گرم هی

!مارستانتون؟یهم داره ب یسنج ییشنوا:  که بشنوه گفتم  يجور

...شدم  الیخیمنم ب اوردیخودش ن يرو به

تا کى هستن همه؟:  جون  زهره

!دوستاى نازى جون باحالن،  خوش مى گذره  ،  دیایب دیکوچولو استراحت کن کی:   -

باشه:  جون زهره

بابا که رحم نمى کنه وظرف رو از زهره جون گرفتم و!دیندان دیحلواى تن تنانى تا نخور هیپدر جون شعله زردش عال:   -

...رونیاومدم ب،  خداحافظ غرا هیبا .

>>رژان

... نایبرم خانه زهره جون ا،   شمیطبق معمول پنج شنبه ها دارم اماده م

پس ،  دوره دارن  نایمنم که مامان ا،   رنیورسا اصوال به گفته پدر جون سرشون شلوغ تر از اونه که سراغ اونها را بگ الیجمعه ها دان شب

..بشم زیبرم اونجا عز دهیحال م

پاشنه  هیکه اونم به لطفه کفشا کنهیم يبرابر یبد جور خوب شدم فقط ارتفاعم با بند انگشت،   دمیپوش يقهوه ا زیشلوار کتون کرم با شوم هی

 نیکه ا يبستم نگاهم رفت رو جمله ا یرا م میکه کمر پهن شکالت نطوریهم،  لژ هم جلوش زدن که راه رفتن ادم اسون شه حله هیبلند م که 

شال و ،  ))میده یاز دست م زیرا ن مانیکه فرصت لذت بردن از داشته ها میشیمى اند میگاه انقدر به انچه ندار((ام شده نهیا نماه مهمو

تو ،  لبخند تپل مهمونه لبام شد  هیشکر بلند گفتم که ناخوداگاه در ازاش  ایخدا هی،  مى گشتم دیکه دنبال کل نطوریمانتو ام را تنم کردم وهم

... فیفشم متنفرم از کهر چقدر معتاد ک،  دست گرفتن برام حل نشده فیمعضل ک نیمى رم دانشگاه هنوز ا گهیروز د4کوچه فکر کردم 

 نهیپس گز شهیقرن تجربه محسوب م میاز جووناى با ن کهییاز اونجا ستیتو سالم و احوال انتنم گرفت که زهره جون دماغش چاق ن همون

:  دمیپرس لیدل نیتام الیبى خ ستیماهانه هم ن

!؟ دیجون چرا دمق زهره

!عوارض اون باشه؟ دیاز قرصهام را عوض کردم شا یکیالبته ،  حوصلم  یب یالک،  حالم نیچند روز ا :  جون  زهره

اصال هفته اى ...واال،  باشه که بتونه عروس را درسته قورت بده يدقویمادر شوهر با،   دیتوجه بش یبه خودتون ب نمیزهره جون نب يوا:   -

از ...سرم رو مىچرخوندم و الکى نچ نچ مى کردم،  نگاه وچشمام رو مل مل کردم  نهیاز درسا مثال ا کىی...دیابهت کن نیساعت تمر مین

جا خوردم  ونصداى خنده زهره ج



کاربر انجمن نودهشتیاطالیه کالهی    –هر کدوم یه جور اما نه ناجور        کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١

:  گفت  دیکه مى خند نطوریهم

!رژان ردتیبال بگ  -

!!به خدا فمیح،  بال به دور باشه ازم ادیا دلتون م:   -

،  پاشد

!؟کالس تموم نشده ها!کجا :    -

رسهیرضا م واشی واشیکه  مینیوبچ زیم ایهم ب تو،  زمیبرات اسپند دود کنم عز رمیم:  جون زهره

با بوى اسپند حال مى کنم لىیبرعکس رزى من خ،   شیتو ات ختیر ییزمزمه ها کیدور سرم گردوندوبا  اسپندو

براى عروس نداشتم رهیمن که دختر ندارم از حاال دلم ضعف م،   ستمیمن شاگرد خوبى ن اما،  اایخوب بلد:  جون زهره

 میقرار هم بود با رز بر،  منم اصال حال وحوصله نداشتم  روزید...میشد زیم دنیاى گفتم جفتمون خندان مشغول چ دهینشن زاىیچ حق به

 شگاهیارا

؟يکرد کاریچ،  مبارکه :  جون  زهره

...باال رهیدز ارامشه خونش م نتشیب یادم م گرهیج،   یکعبه برا خدافظ شیرفتم پ،   چوندمشیپ:   -

 به دلم نشست  شیاما بعد خانم،   ستیشما ها ن پیبا چادر که اومد اول تعجب کردم اخه هم ت ياون روز خونه ناز،  ..اره ما شا ا:  جون زهره

؟يتو چطور با هاش دوست شد،  اسمش هم قشنگه، 

 یروانشناس،  عشق مطالعه است ،  ه اشنا شدمبا کعبه هم تو کتابخون،  پهنه یابیکه من همه جا تورم برا دوست  نیدونیم،  با خنده گفتم:   -

!ساله بمب خندست 4خواهر داره  هیچقدر ارومه  دیدیزهره جون د يوا ،  مى خونه 

...کنه یدستبندم نگاه م نیزل زل داره به ا دمیرفته بودم خونشون نشست کنارم د دیع

 :  باالخره با کلى ناز گفت نینمى دون،  کوثره اسمش

!بدش به من يدیقسنگه ع لىیستبندت خلژان جون د  -

با کعبه برات بخرم نشیع یکیرا بده برم  تیدیع هیاست مامانم برام گرفته اما پوال هیهد نیگفتم نه ا:   -

ستیقشنگ ن نمیدستبندت همچ دمیقشنگتره االن که خوب د یلیخ یولش کن خانه بارب:  جوابم داد یچ یوجب مین دیدونیم

فندق خانمه نیساعت کل کل با ا هیاونجا خوراکم  رمیهروقت م،  و پرم زد ت یراحت نیهم به

...در اومد هیصدا

! زنهیاول زنگ م شهیداره اما هم دیکل نیرضا است بش  -جون زهره

...بودم  دهیمدلش رو ند نینگفتم اما ا زىیچ

... شهیات تنگ مدلمون بر،   يریم يکه دار دممیشن،  ؟ییخانم کجا،   دكیبه به خورش:   پدرجون

وگردش  دیخر هیبو،   میمامان بدر شیتا مى رسم پ نهیا شیاما خوب،  همه تنگ شده هیکه خودم هنوز نرفته دلم برا دینگ یاز دل تنگ يوا

!؟یتازه من اومدم خدافظ رمیدارم م دیدیاز کجا فهم یراست،  شمیکال سر حال م خورهیکه بهم م

معرفت تر از خودت گفت یب دایاون ش،   دیهمروزگار همتون لنگه  يا:  جون پدر
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نهار دیایب،  مهمه نیهر جا هستن خوش باشن وموفق ا:  جون زهره

اسمش روشه جواهر ده دینیبب دیایب دیبا شهینم تیجا وال چیه وریاخر شهر،  شمال میاومدم باهم بر دیچشم بهم بزن:   -

ادیب شهیزن درسش تموم مدختر بابا را هم گول ب نیا،  لیخانم وک:  جون پدر

!دینیب یحاال م...تونه به رژان نه بگه یم یچشم ک:   -

>>رسا

به عکس رژان تو  یاما چرا وقت،  بودن ریبرام چشمگ یچشمو ابرو مشگ هیدخترا شهیهم،  روزگار دچار بشم نیبه ا دمید یخواب هم نم تو

کالفم اصال نمى دونم ،  رفتم سراغ عکسش نمیکه اخر مى ب زنهیپرسه م المیتو خ نقدریا،  مونم  یم رهیخ مدتها،  زنمیبوکش سر م سیف

دکتر  شیچند وقت پ نی؟مگه هم!یکه چ ادیاصال خوشم ب.. نهیریهر چند بچه پر رو اما ش ادینه بدم که نم،   ادیبدم م ای ادیازش خوشم م

..،  اشنان طیدارن که با مح یپزشگ يما را فقط بچه ها يارک وهیتحمل ش دیغارتون را از هم انتخاب کن اری دینگفت شما ها با ياحمد

زنه یزنگ م شهیداره چرا هم دیکل نکهیدونم با ا ینم،  به خود اومدم الیکه مخصوصه دان،  زنگ در  يعوالم بودم که با صدا نیا تو

میچطوره ؟اومدم نهار را با هم بزن وتیها ار ،  سالم :  الیدان

ارنیدو تا ب يمى خوا یبزن هرچ زنگ ،   يخوب کرد:   -

از  يحذ بصر هیرستورا ن که  میبپوش بر،   ستین يخوشمزت خبر ياگه که از پلو کار،  برو بابا :  ول شد رو کاناپه گفت کهیدر حال الیدان

 شهیغذا مون هم بهتر هضم م.. میجامعه نسوان هم ببر

عوض بشه.حال وهوام هم دیخوبه شا...،  رمیدوش بگ هیباشه پس صبر کن من :   -

رفت سراغه لب تاب..بجنب هیبا  یدان

 تینه قدرت امدن به سو..دارم تیبا خود شب و روز گفتگو..دارم تیانکه ارزو يا..به به:  گفت  الیکه دان..بودم دهیبه در حمام نرس هنوز

تیرو دنینه طاقت ند..دارم

خوره یجا به دردت م هیتم حفظ کن نوش دمشیصبح د..حمام را باز کردم و گفتم قشنگه نه  در

...اونم با کفش،   زیگذاشته بود رو م ادیکه بدم م نیکه با ا الیدان هینگام رفت به پاها،  حمام که در اومدم از

!که؟ يا هیپا.. ادیپرس جوجه با استخوان م2اال ن ،  کردم برو لباس بپوش  ادیکولر را ز،  باشه جان برادر تیعاف:  الیدان

خونه  رمیها رو ندارم تو بمون با جوجه ها منم م نگیتیم نیکه من حوصله ا دونىیم..گفتم  دمیتند تند لباس مى پوش کهیو اتاق در حالت از

!رفتن خبرم کن ،  نایبابا ا

ودت هم رو خ.. يچراغ خاموش عاشق شد.. میداشت..طرف  هیک یگیم3بشمار :  اومد تو اتاق نشست رو مبل وگفت  کهیدر حال الیدان

خان نه برگه چغندر الیدان گنیبه من م..؟يارینم

okبرواتاق بنفشه  ارشونین نجایا فقط،  انیاالن رفقات م،   الیخ یب:   -

امیپاشد و گفت االن م،  زنگ اومد هیصدا

با ظر ف غذا اومد داخل الیدا ن شمکهیم میکار ج هیسالم واحوال به هوا هیفکر کردم بعد ،  برداشتم کتم
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فکر .. میجوجه دار گمیم..را منحرف کرده  زهیپاستور هیتو یک نمیبب فیکامل بتعر دیبعد که خون به مغزت رس میخور یم ایب :  الیاند

!اونم خونه تو؟..کرده داف خبر کردم

واقعا خودم هم از فکرم خندم گرفت..راحت نشستم  الیخ با

بود برام  زیعز نقدرینگاه کردم واقعا فکر نکنم اگه داداش داشتم ا،  شده مى گفت که وارد  يدیجد هینایماش متیکه داشت از ق الیدان به

نباشه یالیخ..بگم  يزیخوام چ یکه اگه نم چوندهیمثال االن حرف رو پ..

اما ذهنم مشغوله رژان شده ستیدر کار ن یعاشق،  گفتم  ختمیر یکه براش نوشابه م نطورینگاش کردم وهم:   -

دیکن وخند ایبرو خودت را س:  ث گفتمک هیچند ثان با

خانواده ،  رژان خوشگله:  که انگار هنوز دنباله جوابشه گفت یداد بعد با نگاه هیتک،  دستاش را با دستمال پاك کرد ،  تعجب نگاش کردم با

باحال تره اما هنوز بچه است رسا یلیداره تازه از تو بدعنق هم خ

نمى دونم چرا هر بار مى رم  ،  روزه رفته 10داشت اما نمى دونى  یبر نم زایچ نیاصال منطق من از ا،  دونم خودم هم تو گل موندم یم:   -

..ازش بشنوم يخبر هیبال بال مى زنم  نایخونه بابا ا

داد به کانتر معلوم بود جا خورده هیساز را روشن کرد تک يچا کهیحال در

ادامه  دیخند یم کهیو در حال گهید شهیسنشم بزرگ م..مورد نظر حرف نداره سیک،   گمیممنه جواهر شناس ..نداره داداش یناراحت:  الیدان

صدا کنه  لیبهات تو فام ریزنت بدم که ش يطور:  داد 

زن گرفتنم تیچقدر هم که من االن تو موقع..اعصاب ندارم ..تو رو خدا  الیدان

بگم يزیچ هی:  الیدان

کردم دییسر تا با

 ادیبا عقل جور در ب ستیحرف دله قرار ن هیقض نیا..دست مردم  دمیاما من نخوردم نون گندم اما د..ییدودوتا چهار تارسا تو اهله :   -

! نکن یسع یپس الک..

رژان را هم مى .. سیپار ادیرا بگو ب یباش دایکه قرار با ش يسه روز،  لندن يریم نارهیسم نیواسه ا ياصالتو که دار..خودت زمان بده  به

رابطش را با ! هیتو کارات رو حسابه اون ادم دل یهرچ..رسونم  یتقلب هم بهت م هی..شناخت شهیرا تو سفر بهتر م یمى گن هر کس.. ینیب

 دو بار زنگ زدم مامان گفت دارم با رژان صحبت مى کنم وقطع کرد ..زد  یحرف مskypeساعت با مامان تو 2پنج شنبه .. نیبب رمامان ودکت

دیدوخندیشیم یخوب هیکال مکمل ها، 

اما  نمشیخواد برم اونجا بب یدلم م یگ یلندن اما بدم نم هیگرفته برا ضیقابل تعو ریغ طیبل دایش الیدان:  گفتم ،  ارومم کرده بود حرفاش

چطور رله کنم میندار یخب صنم

شماره اونجاش را هم ،  براش يببر یمى تون نیبد نیمى خوا يزیاگه چ سیپار يریم يبه دکتر بگو زنگ بزنه به مامانش بگه تو دار یچیه

يدار اجیاش احت قهیبه سل يبخر یبرا مامان سوغات ياونجا زنگ بزن بگو مى خوا بعد،  ریبگ

یدفتر مشاوره بزن هیمى تونى بازارت کساد بود ،   الیدان یهست یک گهیبابا تو د:   -

مید یکه مشاوره نم یجناب ما به هرکس:  الیدان
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داداش یاخرش:  ش کردم بغل پاشدم

بزنم مییچا نیحق الزحمه مشاورم با ا،  رو کن  يزیچ یشکالت هیحاال :  الیدان

>>رسا

خدا را ،  داشتم کم مى اوردم  گهیکه د،  سخنران هیها وحرفها نتیچشمم به پاور پو ریبعد از ظهر چنان نفس گ5تا8از صبح ،  روزه اومدم 4

  میها باهم جور شد یجنوب یاز دانشگاه اهواز بود که به واسطه خونگرمى ذات شونیکی،  شرکت کرده بودننفر 4 رانیشکر که تموم شد از ا

حاال بهنام بابت ،  کنم قشیزبونم نگه داشتم عت الیگذاشت ومن به قول دان ییبا دو سه تا از دکترها باب اشنا یزبون یب زبونباحاله با  یلیخ، 

دلم ،  بوده اصرار کرده نهار مهمونش باشم  یداستان تا حاال چ فتهیاون ب يزار2زاشتم  یاستراحت وقت م میخوبه وتو تا یلیزبانم خ نکهیا

!مرامى اگه نرم یمى شم اما ب دایش رهیچون ازفردا هم درگ،  استراحت مى کردم قطمى خواست امروز را ف

اضافه وکم  تیشخص یلیخ کهییقبال رفته بودم اما از اونجا نکهیبا ا من،   میدیو موزه مادام تسو را هم د یرانیرستوران ا هی میبود رفت خوب

اورد که کم کم از خنده داشتم دل درد مى گرفتم  یدر م يسر عکس انداختن دلقک باز یاز لطف هم نبود بهنام کل یشده بود رفتنش خال

گرفتم و رفتم تو تخت نایتماس با بابا ا هیهتل فقط  دمیرس یوقت گهید

 يوبله ا رونیب دمیلحاف کش ریکه درب اتاق را زدندخودم را از ز.کجام وساعت چند را نداشتم  نکهیتلفن پا شدم اما هنوز درك ا هیصدا با

طرف گم شد يگفتم که تو درب زدن ها

شرتم را تنم کردم در را باز کردم یکه ت نطوریزور بلند شدم وهم به

!!زیسورپرا:   -دایش

!دى؟ینمى رس9سالم مگه  :   -

میامشب با هم بزن يصبر مى کرد..نمى زنه  یکه شنگول ادیکه خواهرش م یادم شب.. يکجا بود شبیاقا د 11ساعت :  دایش

که به باقلوا ها ناخنک مى زد  نطوریوهم..حرفا را نداشتم  نیبه خدا هنوز وقته ا..کنند دارمیشرمنده گفته بودم ب..يچه خوشگل شد:   -

دمشیبغلش کردم وبوس

که .. رونیب میخوشبحالت نشه بپوش بر یلیخ نکهیا يذره هم روش اما برا هی نیخاطر شما اومدم ا لومتریک900منکه  یداداش:  دایش

 غمتیبت نجایدلم صابون زدم ا یحساب

...میبر.. رمیدوش بگ هی:   -

>>رسا

گونش را  راهنمیدکمه پ نیبعد بستن اخر،  ،  دور بود نجایاز ا یلیکردم انگار خ نگاش،  اددیبهت م یلیخ یمامان حق داشت اب:  دایش

زدم ،  اش  یچقدر سخته چاشن تیموقع نیلبخندکه فقط خودم مى دونستم زدنش تو ا هیکردم و ینوازش

...جواب داد لبخندم

،   موىىیل،  بپوشه دیسف دیادم سبزه با،  مثله بابات يتو خاله سوسکه ا!يبه قهوه ا يغر مى زد که چرا بند کرد شهیبه منم هم:  دایش

!ادته؟ی،  دیرنگا لباس مى خر نیا شهیبابا هم هم يبرا..یصورت
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 نهیکه دنبال ساعتم مى گشتم از تو ا نطوریوهم،  در مورد خاله سوسکه بودنت که کامال موافقم:  کنه پس گفتم رییمى خواست جو تغ دلم

متوجه نگاهم شد که،  دیودش مى رسدراورد به خ يرژ فشیاز داخل ک،  عکس العملش را چک کردم

ها نهیالغر شدم اما دستم هنوز سنگ:  وگفت دیخند

،   یستیعدس ن گهید گىیراست م:  کردم و گفتم ینگاه،  پس از جلوش که رد شدم برم داخل حمام،  روکردم مونیبچگ هیکل کل ها هوس

!يشد ینخود چ هیشب

!!نکن نخودچى..دادم یمشت خرجه بازوم کنه که جا خال هی خواست

:  مهربون گفت یزدو با نگاه،  که دوبار برس زده بودم ییبه موها یاسانسور چنگ تو

...ییبچه مثبتا هیشب یلیخ ياونجور،  بهتره یلیخ ينجوریبه خدا ا  -

مى پسندى قبول  ينجوریمگه بده اما اگه تو ا،  گفتم ،  نظمى بهش دادم  هی نهیتو ا کهیحال در

 مکتین هیرو  مینشست خسته،  میعکس گرفت یکل اچهیدر کنار،  میپارك انتخاب کرد دیز داخل هارا ا رمونیمس

...زمان حرفاى اصلى بود گهید

ه؟یبرنامت چ،  درست تمام بشه  دایش:   -

واقعا برام مثله برگشت رو به اما ،  مردمش خونگرمن رمیم ایتالیاما از ا،  چند تا دانشگاه درخواست دادم هیبرا،  مىخوام فوق بخوانم:  دایش

 ،  منم تنهام کایامر ایب گهیخاله هم م،  مى کنه  المیخ یب گهیزبون د هیاما فکر ،   شیاتر ایب گهیهمش م ایپر کننیفکر م یسنت یلیخ،  عقبه

شمیدور م گهید یلیخ اما،  نجایهم که با سام اومدن ا ایپر،  بوستون  فتهپرهام که ر

را از  زیهمه چ،  بهت کمک مى کنه،  فکر کردم ،  خارج يایبده ب تیبا بابا بحث کردم که رضا دایش:  گهیم یاشت چداد نیگوش کن بب پس

!!عوض نشده چیه تتیاماانگار ذهن،  تجربه هم هست نکهیا نیع در،  ینیدور بهتر بب

امیراحت کنار ب یتونم با همه چ یمثله تو نم من،  شهیتا عمر دارم هم عوض نم:  دایش

 چیه،  یعشقت به مامان را ثابت کن يمثال مىخوا،  بزرگ شو دایش:  سمتش وگفتم  دمیچرخ،  که کمتر از خودم سراغ داشتم  ییصدا با

کس به اندازه بابا عاشق مامان نبود

...را گذاشت جاش قشینشده رف کسالیعاشق بود که  نقدریاره ا:  دایش

>>رسا

 کایمامان خواست درمانش امر یوقت ادتهی،  شب بابا تنهاش گذاشت؟ کی یحت،  سال در حال مداوا بود3 انمام،  زمیعز،  گلم  ،  دایش:   -

 یوقت نجایمداوا ا گهید دونىیم!؟ یینجایچند ساله ا،  دانشگاه رها کرد ومامانو برد یبابا با چه مشقت،  خراب نشه مونیادامه بده که ما روح

..يا نهیچه هز یعنی یستیهم ن مهیب

!اون مدتو که خونه خاله بودن:  دایش

!؟ینیرو مى ب ياش که دوست دار یفقط اون بخش ،  تیچرا از واقع دایش:   -

 رهیخونه من م ادیبابا هنوز هر چند وقت م شهیم باورت،  شنیبابا ومامان که عاشق بودن با مرگ و ازدواج مجدد از هم جدا نم،  به خدا :   -

زنهیرف متو اتاقشون وبا مامان ح
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کس مثله اون ما رو خوب نمى  چیبزار بگم چون ه،  سوا داشت؟ ياصال مى دونى چرا بابا زهره جونوانتخاب کرد که از مامان فقط سر:   -

 بویاس نیساله کنکورت کمتر هیتو،  بود که تو  نیبراش مهم ا نکهیا هیکرد؟برا نکارویسال نشده ا هیرغم حرفه مردم  یچرا عل،  شناخت

..سال عقب انداختى هیخودت را  هاتیولج باز یبا بچگ تو نکهیاز ا غافل،  نىیبب

،  طورى نگام کرد  دایش،  داستیبابا چه طور دلتنگه ش فهممیفقط من م،  باز بشه  دیگره با نیا ،  اشکاش جارى شد اما حاال وقتش بود دمید

،  رنیمامانوبگ هیچند تا از دانشجوهاش مشتاق بودن جا نىیکه بب يگ بودبزر نقدریا:  وگفتم نمیتو س دمشیکش،  صحبته هیمنتظر بق ییگو

!کردى مومخود مس یذهنتو ب چرا

بسه خواهش مى کنم:  هق هق گفت  ونهیم دایش

 دایش تیخصوص نیبارز تر،  حرفام روش اثر بزاره  دوارمیام،  کافى بود  گهید،  تا تونستم بغضم را پس بزنم دیطول کش قهیدق چند

...شهیربونى توام با لجبازمه

رنگه موهاشون یپودلشه حت هیخانمه چقدر شب نیا ییکن خدا گاین،  سگشونند هیاصوال صاحب سگا شب گنیم دونىیم:   -

از کجا در اوردى ؟ گهید نویاما ا شنیهم م هیزن وشوهراشب دمیشن،  برو بابا :  رفت عقب وگفت  کمیخنده کم جون  هی با

!گرون بودا یلیدستمال شما خ نیا:  کردم و گفتماشاره  رنمیپ به

خوشگل ترش برات مى خرم کىی میریسرم حاال م هیفدا:  وگفت پاشد

!روپاك کنم؟ نایا تونمیم نمیبب کمیدستمالم بده من  هی،  چشمتوپاك کن تا ملت غبضه روح نشدن  ریز فعال

شماره ده مهمون معدم شدم یدو تا سمفون تا االن ست؟منکهیبعد اون سخنرانى غرا گشنت ن نمیبب:  دایش

 هیغذا هیمى مردم دلم  یشب داشتم از گشنگ هی،   یرونیپسره ا هیمسئول غرفش ،   20بهت بدم  ایالزان هیکه تا سه نشده ببرمت  میبر پس

 نجایا اىیبه طورم بخوره که الزان نىونای ای یترک هیغذا هی دیرفتم فود کرت شا ،  ندارم ونهیم ادیمى دونى که با فست فود ز ،  تپل خواست

:  گفت دیرو د متایاسمش بهنامه اون تا ق،  باهاش بودم هم بود  روزیکه د قمیرف همون،  چشممو گرفت 

گرفت لمونیوتحو مییرونیا دیامگا سه هم داره که پسره فهم،   میبزن پسیاند چ شیف میگرونه بابابر  -

میسوار اتوبوس بش میبر،  برمتونم را ه  ینم گهیرسا من د:  دایش

ایب،  مترو  ستگاههیا ابونیطرف خ اون

گذروننیم نیزم ریکنند که نصف روزشون را ز یبه خدا من نمى دونم چى فکر م ىینایتو هم که مثه ا،  ا :  دایش

وقت طالست نجایا نکهیبه خاطر ا،   زمیعز:   -

هیدسته ک ایدن میفهم مى ، میبا اتو بوس بر میما که االن عجله ندار:  دایش

از گشنگى شىیدارى هالك م،   یخودت االن گفت:   -

مضمونه ناز کردن داره الگامونیاز د یداشته باش ما خانمها نصف:  دایش

!رهیکه تو رومى گ ىیاون بنده خدا چارهیب،  اوف :   -

زنا  نیهستن ا یگرفت واقعا عجب جماعت خندم

:  باحرص گفت،  ،  پس گردنى مهمونش کردم هی،  شکفت خوب گل از گلت!ه؟یخبر:  دایش
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چم وخم کار دستته یبش دیسوار بر اسب سف یخواست ،  احمق جان ،  داره  متیمعلومات ق نیا  -

بجنب استاد:   -

که سقفم نداره،   مینیباال بش،  سوار شدن داره  ىیقرمزه گوگولى خدا هیاتوبوسها نیاى ول ا،   ایب :  دایش

چشم فردا ،   گردونتتیم،   مونهیاتوبوسها مثله طور م نیجان ا دیمج:  وگفتم دمینشوچسبیبون که است ایبى هوا داشت مى رفت سمته خ:   -

میشیحتما سوار م

...میسوارش ،  ادیب گذرهیبونه اکسفورد م ایخطى که از خ هیاز اتو بو سها کىیتا  میصبر کن دیاالن با اما

!روز افسوس بخورى  هینزار ،  رو رها کن یطحس هیفکرها دایش:   -

.منو گرفته هیفعال که رژان خوب جا:  دایش

شد ریاسم رژان ذهنم درگ از

...خودشوباز کرده ها هیخوب جا گریاما ج! منونگرفته هیجا ،  مى دونم ،  چرا اونجورى نگاه مى کنى:  دایش

برم دانشگاه  دیگفتم با ،  کردم دایحاله بدى پ نقدریا،  کرد شیقتى بابا بهم معرفو،  ارزو داشتم شهیهمون خواهرى که هم قایرسا دق واى

کردم هیساعت گر هیوتماسوقطع کردم اما بعدش 

خنگول،  رهیتو روبگ هیجا تونهیاخه مگه کسى م:   -

!گمیمن بودى بفهمى چى م هیجا دیبا،  آخ ول کن دماغمو  آخ

...شده على رغم حرفاش اونم دلش تنگ  دمیفهم

د؟یچى شد که قاطى شد:   -

پروژم نبودم  رهیاگه درگ،  از اونجا عاشقش شدم،  اول خواستم نخونده پاکش کنم اما کنجکاوى نزاشت ،  برام فرستاده بود لیمیا هی :  دایش

ششیپ سیمى رفتم پار

!باشم که اومدى زیعز یلیخ دیپس من با:   -

هدر مى شد اگه نمى اومدم هم زامینشو و لىیدچار خود تحو:  دایش

هینجوریا:   -

...برات تنگ شده بود یلیدلم خ یینجایواقعا خوشحالم که ا:  بغلم وگفت يرو رها کرد تو خودش

:  فکر کن بهش گفتم،  مهربونه لىیرژان هم خ شییخدا اما

ستمینا نداستا نیمن اصال تو ا ،  ازم خواسته چند نمونه مدله جواهر براش بفرستم الیدان   -

!هم گذاشته تیبرنامه طرح دزدى از الفا،  قراره بده به تو،  بسپار به من:  گفت خودش

مونده تنه من  دیودوخت دیدینمونش خودتون بر نیا،  واقعا زنها رهبرى مى کنند،  اند  سییر کننیفکر م مردا،  گنیواقعا راست م:   -

!؟...میداد شونیباز تو دلم شرمنده بودم که اما،  میدیهم خن دوبایکن

 دنیبا د،  رفت دایکه ش شبیکوتاه بوده ومن د لىیهرچند خ،  معتقد بود بمب انرژى شده  دایش،  میگذروند دیوخر حیروز بعدوبه تفر دو

...هستن زانشیادم عز ىیدارا نیفکر کردم واقعابزرگتر،  عکسها
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حسش کنه چیه نکهیبدون ا استیادم تو عمق در ،  هیر اوج علم مهندسکه تبلو دىیتجربه جد ،  با قطار مانش اومدم سویبه پار لندن

خوابم  دمیمى د ونیزیکه تلو نطوریلباسامو جابه جا کردم و هم،  خوردم  تییسکویهتل ظهر شد چند تا ب دمیرس تا،  دمیرس30:  11 ساعت

برد

از  يهمون ابشار جار ای نیفانت دنیمترو که اومدم باالداز ،  سفارش کرده بود حتما برم دایوسن ژرمن که ش شلیرفتم محله سن م عصر

تماشا وهواخورى شروع کردم قدم زدن کمیبعد از ،  مجسمه هاى سنگى و مردم اطرافش برام جالب بود 

وتو ر هشیمى کرد که شب قیپوستى بهم تزر ریز جانیکه به چشم مى اومدن ه ىیها  ستیومغازه هاى کنار هم کنار هم وتو ر رستورانها

خودمون  کیشلیکباب ش هیو غذاى مخصوصش را که شب ونانىیرستوران  هیشام رفتم  هیبرا،  بشه حس کرد دیالله زار خودمون شا ابونیخ

... دونم ینم هیچه سر واقعا،  نیوطن دار يغذا لیم نجایو ا میهست یفرنگ يخوب و غذا کیاغلب دنبال است نکه تهرا بیعج،  بود خوردم

...فردا که خوابم برد دارید يایول نت گردى بودم و در روهتل مشغ دمیرس

هتل خودم رو مهمون  يمصفا يدر فضا عىیطب وهیاملت تپل با ابم هی تییسکویقهوه فورى با ب هیمى تونستم به جا،  به موقع پاشدم صبح

 دیاون طرفتربا تابش خورش ابانیچند خ،  دىوقتى از سوز ازاردهنده لرز کر،  هواست،  جوامع ثبات نداره نیکه توى ا زىیتنها چ...کنم

از کت  کىیدادم  حیترج دیخورش دنیبا د دمیچند روز مى پوش نیوکت تکى که ا نیج هیبه جا،  تاول بزنى ماندهچنان داغ مى کنى که کم 

ههم حالت رسمى ندار ادیز ،  دیشرت سف یت هیاورده بودم بپوشم با  ناریسم يام وکه برا نیلن هیوشلوارها

 نمیا،  بغلم گذاشتم  فیمقدارم داخل ک هیشلوارم و بیبخشى رو داخل ج،  مقدار پول برداشتم نصف اش کردم هیصندوق داخل اتاق  از

...ایتالیا دایش دنیاز وقتى که رفته بودم د ،  تجربه است 

 نقدریا،  ده بود که نمى تونست انتخاب کنهذوق زده ش نقدریطرح مارك مورد نظرش ا هیها فیک دنیازد دایکه ش دیخر میرفته بود باهم

اون در حاله ،  روحساب کنه شیکیاورد که  فشودریک دایش،  دست فروش ها شلوغ بود که گفتم هر دوش روبردار مهمون من نیاطراف ا

...نبود فشیتو ک دایکارت پوله ش میشانس اورد،  هر دومونو زدن فیبا پسره که ک زدنتعارف بود منم مشغوله چونه 

...خانمها نیعجب موجوداتى هستن ا،  داده به دوستاش چون رو اعصابش بودن فاروکادویهر دو اون ک:  بعدا گفت  دایش نکهیا جالب

..رونیزدم ب دیدوشه ادوکلن که عادتمه وبر داشتن کارت کل هی با

>>رسا

تخم  سىیصبحانه مدل انگل الهیبى خ،  بحانه خورى که شدمص وارد،  ستین شتریب ستگاهیا2 تیفاصله ام با گالرى الفا،  نت چک کردم تو

کردم وتهش هم  نیریمتنوع فرانسوى و مرباهاى رنگارنگ کنارش چنان چشمک مى زد که کامم را ش هیها نىیریوش نان،  سیمرغ با سوس

امضا زدم پشته  هی،  بشه زونیدنم مب نیکه کافى،  معروفه زدم سىیانگل ياما به چا هاستیماله هند متشعام خودمون که زح دنىینوش هی

...که به قول شاعر عشق اغاز شه رونیاومدم ب اعلىیوبا ،  شماره اتاقم

.خبرى که ازش نشد شمارشو گرفتم،  اپرا  ستگاهیا دمیرس ازدهیبه  قهیدق ده

جرات  اینرخ باالش  نیبا ا ادیبا تاکسى مکنجکاو شدم که داره ،  مى رسه گهید قهیکرده احتماال تا ده دق ریگ کیتو تراف:  شرمنده گفت .

داشت ...مى اد شتریب رهیراست باال م واریبودم از د دهیدوم به رژانى که د نهیگز،  نهیبش نیپشت ماش نجاینگرفته ا نامهیکرده هنوز گواه

داشت با شلوارك  ىیش نوار طالا قهی هیکه حاش دیبا بلوز سف ستادورژانیفورد مشکى ا هی ابونیاون طرف خ دمیشد که د ىطاقتم طاق م
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 هیچقدر موهاشوکوتاه کرده شب،   دهیهنوز من را ند،  وساده بود اما طبق معمول شتابزده کیشد ش ادهیبا لژ چوبى پ دیسف هیکفشها،  ىیطال

به خودم اوردو   ، من  دنیلبخندش با د،  به کنار جمع کرده کیکوچ دیگل سف هیرا با  هاشیوچتر دنقاب مواج دور صورتش حلقه ش هی

طرف نیا ادیکه ب ،  و رفتم سمت چراغ منتظرش  دمیکش قینفس عم هی،  دستى تکون دادم

دکتر ریبخ دنیرس:  رژان

:  که با هاش دست دادم گفتم  نىیوح،  یمرس:   -

همون رسا صدام کنى شمیممنون م  -

شد  رید دیببخش:  رژان

هم انرژى داشته  رهیاشتهاشو بگ هیقهوه مى زد که به قوله خودش هم جلو هیاول  دایش م؟اخهیقهوه بخور هیصبحانه خوردى؟مى خواى :   -

باشه که کل مغازه ها رو وجب کنه

گفت وراه افتاد مىیبر نه

بودم که  متعجب،  ستمیخدا روشکر کردم که چگالى بدنم باالست و تونستم با ستادیا کدفعهی ،  شتاب گرفتم که عقب نمونم  کمی

...حرصم  ایخندم گرفته  شترینمى دونم ب،  اورد جلوسرشو

،   میمثال ما خواهر وبرادر،  طبقست گفت و اضافه کرد  نیاالت تو هم وریز نکهیراجع به ا زىیچ هی،  بچه مدرسه اى کردم هیعالفه  خودم

بخرى بعد،  نه ایمى پسنده  نىیکنى مجبورى عکسشو براش بفرستى که بب دیبراى نامزدت خر خواىیم

شنگول مى  نقدریکه ا نمیا،  بازى کنم لمیروز ف هیعمرا فکر مى کردم ..هم فکر بود نیا الیخدا لعنتت کنه دان ،  زنهیم ىیعطر خوش بو چه

بگم پدر عاشقى بسوزه ادیزنه دلم نم

!خوبى؟:  گفت نمیفشار انگشتش رو س با

..میهم گفت دروغ،  دمیلحظه فکر کردم اشنا د هی دیاره اره ببخش:   -

طول ندى گهیکن که د لتوامادهیمبا نیدورب:  رژان

روز 4بهنام چه صبرى داشت که  نیبلبل فرانسه صحبت مى کرد و من االن متعجب بودم که ا نیع میدیساعت کل اون قسمتود هی حدود

و گاهن با اشاره رژان وى  انمینم در جروانمود ک دیداغونتر چون با تمیاما من موقع ،  دیدرصد مى فهم20نشست که  ىیسخنرانى ها هیپا

..بله  عنىیبگم 

:  سمت خروج با تعجب گفتم  رهیداره م دمید

! بزنى؟ گهیسرم به طبقات د هینمى خواى   -

!میریم لىیاما اگه ما! کردى؟ دایش داتوبایشما که خر:  رژان

رد شد  دهیند دیکه از مرکز خر دمیدختر د هی باالخره،  نسیب گبفرستم برا کتا دیبا رمیعکس ازت بگ هیباشه  ادمیاما  مینه بر :   -

!اخبارو کامل مخابره کنه؟ دهیکى رس دایکردم ش فکر

بودم که کامل شد مدهیقسمتش ن نیا شییاما خدا،  وجب کردم شیرا دو هفته پ نجایلو بدم من ا،   رایبلند اما گ دیخند:  رژان

اى که ندارى؟ هد؟برنامیموافق ،  نهار میپس بر:   -
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!نهار؟ هیبرا ستیاما زود ن،  شما باشم دریقرار ل ،  نه:  رژان

دارى؟ لیم ییفکر کن چه نوع غذا میبر تا،  زهیتو شانزل دمید دنیاومدنه چند تا رستوران که به نظر خوب مى رس:   -

وعده در روز دارن 2بگه بابا مردم  ستین کىی،  ردشمکه مامان بدرى از روزى که اومدم نزاشته از کنارش  لمهیراستش فست فود م:  رژان

دبل  ایکنتاکى  هیبراى  میبش میبا هم ج ادیب مییمنتظر بودم دختر دا،  ،  از ما هم گنده ترن چینمردن که ه کایتو امر خورنیفست فود م

 ادینگو بدت م.. خوددبش اما االن جاى 

okباشه  دریاما هر جا باب دل ل ،  ستیودنش نبر خوب ب لیدل انیجر کیلزوما عام بودن  میا:   -

دى؟یالدفانسو د..بزن قدش :  رژان

:  جدى گفتم  کمی شمیمنم دارم شنگول م واشی واشی... ارمیمدل حرکت دستشو ادامه داد ومنم سعى کردم کم ن چند

..سیپار امیدفعه اول م  -

>>رسا

مرسى:  فت گ مینشست تا،  میخط مان را عوض کرد باری نکهیا بعد

؟!بابته:   -

گهید طیبل:  رژان

محلى داشتن کلى ارزش داره دریل،  از شما که وقت دادى مرسى،  دیدار اریاخت:   -

برداشتى هم داشتى؟،  چطور بود  ناریسم:  گفت دویخند

که واقعا  میداشت صىیرا حى هاى تشخج شیچند تا نما،  قلب عنوان شد ترالیم چهیسرى مقاالت خوب راجع به عمل بسته در هی،  اره :   -

عالى بودن

مى کنه به من میکه اونم تقد زهاستیجور چ نیچند تا کالسور و خودکار وا نارهایعموما برداشتش از سم انیشا،  ستىیب:  رژان

نبودموخودکارى که براى نت نوشتن موجود بود را نشون دادم کاریمنم ب،  از اون لحاظ:  سر خوشى گفتم با

نصف مطالعشون  نایا خب،  نییپا  رانیچرا نرخ مطالعه تو ا میگیم گاین،  ها غلطه نجایبا ا رانیا سهیمقا،  درست نبود اسمیاما واقعا ق:  نرژا

 تشونیو الو هر دو گرد وقرمزند اما خاص بیس،  شدن همش در حال نبرد تن به تنى ادهیاونجا از سوار شدن تا پ که،  دنیرا تو مترو انجام م

...ستین کىی

 نجایرژان چرا ا:  نه گفتم ایافسوس و تعصب داشت اما براى خوندن ته ذهنش که عشقه خارجه  هیجالب بود وشاکى بودنش هم بو حرفاش

مامان بزرگت هم که ،  قانون ما هم از فرانسه گرفته شده سهیب،  نجاستیدانشگاه هاى خوبى تو رشته حقوق ا،  براى دانشگاه اقدام نکردى

...تنهاست نجایا

 هیدانشگاه خوب قبول بشم که اگه  هیرا نداشته باشه اما سعى ام را کردم  بیس تیحتى اگه خاص،  مانوسم شتریچون به طعم الو ب:   رژان

رسه نگرانى توش موج مى زداضافه کردالبته اگه خواستنم به توانستن ب کمیوبا لبخندى که  ،  کنند رشمیپذ امیموقع براى فوق خواستم ب

،  زهیکه همه چى از اسمون بر ستیبهشت ن نجایرنگه و واقعا ا نیباشى اسمون هم ىیهر جا دونهیفکر مى کردم هر کسى اومده م کهیحال در

زدم  رتیگفته بود مردم وکشور شما واقعا ح دایبه ش رانیکه اومده بود ا دایش هیاز استادا کىی،  فیپختش به دلم نشست اما واقعا ح جواب
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معاشرت کردم که فرهنگ ونبوغشون مثال زدنى  ىیو با کسل دمیکشورى د کهیکشور شما هم مثل عربستان باشه در حال دمفکر مى کرکرد 

باش نىیریبه فکر ش عنىیقبولى  گهیبابا که م:  گفتم،   میمى داد شترىیب تیاهم سمیبه صنعت تور کمیکاش ...بود

.نىیریش هیجا میخوریم مبستنى ه هی،  میبش ادهیپ دیپاشو با:  رژان

میرو کشتى بخور وریراستى شب مامان بدرى دعوتتون کرده شام را سن ر:  گفت میپله هاى مترو که باال مى رفت از

اروم ،   فتهیبهش بخوره ب کىی شیپر وزن نیبا ا دمیترس،  ومدنیمى  نییاز اون سمت شتابان پا تیوجمع رفتیرژان بى حواس باال م:   -

واریچپش وسوقش دادم سمت د اومدم سمت

البته ممکنه زهره جون هنوز  مشونینیبب پیتو اسکا میبا پدر جون وزهره جون بر میروبروى اپل استور مى تون میبستنى که مى خر:  رژان

میریعصر تو کشتى تماس مى گ میبزار،  خواب باشه

االن میریرا مى گ دایاما ش،   شمیشب که مزاحم نم:  گفتم،  را نگرفتم دایش دیافتاد خبر رس ادمی

 ،  کردم مى خواد باهات اشنا بشه فیدر ضمن از بس من از پدرجون تعر،  رزرو کرده جا،  شهیمامان بدرى ناراحت م اىیاگه ن،  نکن تعارف

که تو را پدرى فاضل از بهر پدر تو راچه حاصل رمیبگه گ ستین کىی

منظورى نداشتم،  ضرب المثل بگم گند مى زنم خوامیمن هر وقت م دیببخش لىیى خمکث گفت وا هیبعد ،  خندم کنترل کنم  نتونستم

...حواسش رفت سمت بستنى هاى رنگارنگ گهیاونم د،  کردم دییسر تا با

اون  زیانگ رتیمعلومه ذوق عکاسى داره چون تمام وقتى که من محو ساختمانهاى ح،  را چک مى کرد  میکه گرفته بود ىیعکسا کهیحال در

 نیبب،  را نشونم داد وگفت میکه با هم گرفت ىیاز عکسا کىی،  داشت عکس مى گرفت،  بودم شدیاتو بان رد م شیکیمنطقه که مثال از وسط 

هم با هم هارمونى داره لباسامونچقدر خوب شده اخه رنگ 

..نهار میبدو بر نهیچشام نمى ب:   -

اضافى نىیزم بیمنو کامل با س هی؟خندم گرفته بود !را کجا جا دادى نىیمز بیهمه س نیگفتم تو ا،  با تعجب از اشتهاش:   -

.زشته ادم لقمه هاى مهمونش را بشماره لىیخ:  رژان

مهم :  لبخند کم جون گفت هیکه با  دیانگار تاسفم راد... رژان،  فىیظر لىیبه خدا منظورى نداشتم اخه خ:  گفتم،  بود ناراحت شده معلوم

...ستین

>>رسا

:  گفتم،  میروى کن ادهیتا اومدن مامان بزرگش کنار رودخونه پ میاسکله و خواست هیکایبه نزد میدیرس ازهت

ستى؟یتو رو مود ن ای ستمیمن پاى خوبى ن،  دو دور مى زنى قهیتو که تو پارك در دق  -

.مونهیکى عقب م مینیبب ،  کفشاتوبا من عوض کن  سایوا :  رژان

:  گفتم ارهیدر ب فشیرا از ک زىیکه منتظرش بودم تا چ نطوریت رو پاش و لى هماگاه نگاهم رف ناخود

میقدم بزن میخوایم میبره تازه عجله که ندار ندرالیعمرا اگه پام تو کفش س  -

هستى؟ قىیاهل موس:   رژان

اما تازگى کمتر وقتشو دارم،   زنمیم تاریگ:   -
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فکر ،  از اون دسته اى ام که هنر ندارم اما هنرمندا رو دوست دارم من،  ارىیب تارتویشمال گ میبر میباشه خواست ادتیچه عالى پس :   رژان

حرف مى  نقدریا تازه،  لیهم تعط نیتمر،  تو باغ نبودم دادیکال استاد که درس م اما،  انویبا اصرار منو نوشت با رز برم پ چارمیکن مامان ب

ماچ  هیاستادمون اخرش بعد چند جلسه عذرموخواست و اون لحظه ،  کرده بود پرت مى شد  نیرهم که تمام هفته تم چارهیب ززدم حواس ر

گرفت  تاریهم با دوستاش معلم گ انیشا چون،  میکال فکر کنم ما خانوادگى استعداد ندار،  مامان گرفت موازیازم طلبکار شد که حکم ازاد

!ترهبه لىیتو دکورش خ تارشوبزارهیدگیرس جهینت نیاما به ا

قول معروف کار هرکس نبود خرمن کوفتن به

!شکسته نفسى کردى:   -

ومدین ادمیبگم  خواستمیم گهیمثل د هینه :   رژان

:  گفتم.وقت چیروراست نبوده ه نقدریهم ا دایحتى ش دنیچیپ لىیدخترا خ ،  به نظرم شهیهم ،  ادم زالله نیچقدر ا فکرکردم

االنم جلوى مامان  ،  بهم تقلب مى رسونه الیمواقع لزوم دان در،  ستیبه خوبى تو ن مییال من روابط اجتمامث،  هر که را بهر کارى ساختن  -

تقلب بده فشوکردىیبزرگت لطفا براى اعتبار بابا هم که تعر

.دیخند

مرد هم :  گهیم نهیبب الویاگه دان هتماالا،  اریاقاى تمام ع گهیم رنیگیمثل تو که خودشونوم ىینگران نباش اتفا قا مامان بزرگم به ادما:  رژان.

..دیوخند.مامان بزرگش باشه هیکه اهتماال سعى مى کرد شب ىیبا صدا ،  حراف  نقدریا

بود چه اهنگى بزارم حال مى کنى  نیاصال منظورم ا إ

اما نمى دونم چرا تک تک ،  نمى دادم  اما بها،   دنیبودم گاها منو ادم تو ژست و از خود متشکرى مى د دهیودانشگاه هم شن مارستانیب تو

:  سرى تکون دادم و گفتم  ،  رژان برام مهمه هیحرفا

.هرچى مورد نظرت بزار   -

مى گشت که زنگ خورد لشیرو مبا داشت

خىیش لهیهاى مرحوم جم هیتو ما زىیچ هی شمیمامان بزرگ قدرقدرت رو به رو م هیمى کردم االن با  حس

نجاستیا گهید قهیدق5ان بدرى گفت مام:  کرد و گفت قطع

ه؟یچ شونیلیفام:   -

ساجد:  رژان

ارامش بهم داد ،  سالم پسرم مهربانانه هیکه با ،  روبرو شدم فیخانم کامال اراسته و ظر کیبعد با  قهیدق چند

نخورند نینا زم ایمراقب بودم اح نکهیا نیکردم در ع شونینا خوداگاه همراه نطوریخوشوقتى کردم و هم اظهار

خانم ساجد منو را نگاه مى کردم  شنهادیمثال به پ..اما جاش نبود سوال کنم. ستیتازه متوجه شدم رژان ن،  مورد نظر زیسر م مینشست وقتى

اما حواسم به در بود که وارد شد

کجا موندى؟:  ساجد خانم
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کشتى اندازه  نیا تیظرف ،  مشگل من نبودا  ،  عاشقم بشه نشدسوار بشه و  ویکاپریهاى لىو ناردو د هیتو ما کىیهرچى صبر کردم :  رژان

!ستین کیتانیتا

دارى؟ لیم چى،  نیرا بب منو،  ستیشوخى جالبى ن:  ساجد خانم

کرب شکالت داره؟:   رژان

>>رسا

اما مهربونى صدا ونگاش  دیهم رس،  بود  رازیش هیگذشت که خانم ساجد حتى به اصالت مادرم که از شاهسوندها ىیبه گپ و گفت ها شام

اطالعاتش داشت باال مى رفت  رهیدا نکهیدر ضمن به نظرم رژان هم از ا دینرنج هاشیدوست داشتنى باشه وبشه از کنجکاو،  سبب مى شد

ل ناگفته اصو نکهیا نیدر ع،  کرد  ىشیبافتنى تدا لیمثل اغلب مامان بزرگ ها مى شد با کاموا وم،  مى زد شتاقحسابى ذوق کرده بود و م

،  که باعث شده بود حتى رژان هم جلوش دست به عصا باشه،  اى داشت

پتو برگشت وطورى ان را با مهر ونگرانى از عود شدن پا درد خانم ساجد  هیبعد با  قهیشد وچند دق دینا پد دیببخش هیوسط غذا با  رژان

 باشیملموسى بود از درون ز ریبرام تصو که،  دیپاشون کش هیرو

رو  یکه حواله من کرد وبوس دیببخش هیبا  میرسیم گهیساعت د میوقتى اعالم کردن تا ن،  از وجودشه نفکیجزىئ ال طنتیاز انجا که ش اما

..گفت مى ره روى عرشه،  گونه مامان بزرگش

 نیبرو پسرم تو هم از ا پاشو،  شمیمنم جوون م ادیوقتى م،  انرژى فوق العادش به پدز بزرگش رفته:  رژان رفت خانم ساجد گفت وقتى

میمى رس واشی واشی..لذت ببر زیشب دل انگ

نه؟ ایبودم برم  مانده

 نجایشما ا،  منظره هم برام تازگى نداره نیا،  کنهیم تمیسرما اذ امیمن ب،  کرد پاشو دیلبخند گرم تاک هیچون با ،  انگار ذهنمو خوند  که

ستیبراتون خالى از لطف ن دنشید دیمهمون

 ىیطال سهاىیبه پل عشاق معروفه به اسم الکساندر سوم که تند نجایبودوداشت پلى روکه ا ستادهیروبروى درب عرشه رژان ا،  که رفتم  باال

رژان بود که از گره کردن دستاش به  ریکننده تر از اون تصو رهیاما براى من خ،  مى کنه تماشا مى کرد جادیا عىیدو طرفش منظره بد

...غرق در تماشا بود  یسردشه حساب دیدورش مى شد فهم

متوجه ،  هاى طرح ستاره نگاهمو از الله گوشش تا روى گردن بلندش رهنمون کردومرمر پوستش بى شباهت به مهتاب نبود گوشواره

... نگاهم شداما من همچنان در بحر چشماش غوطه ورم

انعکاس چراغا مثل طال شده داخل اب ،  شنگه چقدر ق نیبب ایباالخره اجازه مرخصى گرفتى ب:  به سمتم وگفت اومد

:  که از ارادم خارج بود به زبونم فرمون داد وگفتم ذهنم

چقدر خوشگلى  -

..تیبود که برم گردوند به واقع ندىیخنده بلندش پالس خوشا هیصدا دیشا

عروس شهر ،  خوشگله سیاما اره واقعا پار،  خوشگل خنده دارم تا شتریشده ب شتنیموهام که مثل ان نیاگه منظورت منم که االن با ا:  رژان

مى دونى دوماد کجاست؟!..گهید استیهاى دن
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:  کتمودر مى اوردم گفتم  کهیحال در

نه واال کجاست؟  -

خودمون کلى  نیزید نیزمستون هم.. رجنوبیجزا زییپا،  وشمال  زیتابستون تبر،  واصفهان  رازیش بهشتیکن ارد فکر،  گهید رانیا

!عروس از خداش باشه ،  وشگله خ

سمت دماغه کشتى میواشاره کرد بر دیکتم ممنونى گفت وپوش بابت

با ...شرابى که خورده بودم  ایعطر خوشش مستم کرد  دونمینم،  رو حذف کردم  نمونیها بودبا دو گام فاصله ب ایبه شهر رو رهیخ کهیحال در

:  جسارتى بى سابقه گفتم

بودم  دواریام کهیحال ددرینگاهش که کردم کلمات از ذهنم پر،  ادم منطقى هستم،  از تخصص ام مونده کسالیمه سال26من . رژان:   -

:  احساسم را از چشمام بخونه ادامه دادم

!ازدواج تمین میمعاشرت کن شتریبا هم ب شهیم  -

..کرد سمت درب خروج یسمت خانم ساجد که اشاره مرفت به  امیاما تا به خودم ب،   دهینشن دیگنگ نگام کرد که فکر کردم شا چنان

..شد که داخل تاکسى بودم به سمت هتل عىیووقتى تپش قلبم طب،  سرعت تشکر وخداحافظى کردم  به

>>رژان

گوجه فرنگى هیرنگشم شب،  نگاش که کردم زل زده بود به کفشاش،  لحنش معمول نبود،  صدا م کرد که برگشتم  جورىی

عموناصر انداختم که مشروب مى خوره قرمز  ادی شیزدم صورت گل ایبا چرخشم سمت نقطه وصل اسمون ودر رشیاه خبه نگ یچیق هی

پخش  هیامروز ،  دلم واسه همه تنگ شده چقدر،  شهیم

...امروز خوش گذشت ستیعنقم ن نیهمچ:   گفتیراست م دایش

چون باد  دینگاش کردم شا!ازدواج؟،  چى گفت  نیواى ا،   چارهیف کم اورده بفکر کنم حر! گه؟یم وگرافىیدونم حاال چرا داره برا من ب نمى

...نه بابا بچه داغ کرده،   دمیاشتباه شن ادیم

!نخور،   تشوندارىیبگه اخه تو که ظرف ستین کىی،  جو زده شده چارهیب،  رورسوند یمامان خدا،  دمیخندیبود اگه م عیضا چقدر

همه خوابن گهیخونه اونجا د میفکر کنم تا برس فیح،  ساعته دارم واسه رز2 خبر

واال تا  ستیونوش ن شیخوبه همش سرش تو کتاباشه و به قول پدرجون اهل ع،  داد هیاون همه جنتلمن بازى که براى مامان بدرى ارا فهیح

!!حرمسرا داشت  هیحاال 

:  گفتم الکى

دست !بانزاکتش چه گافى داد هیبه رز هم نمى گم آقا چارهیب،  شتم که خندمورها کنمفضا الزم دا کمی،  جانمونده باشه  زىیچ نمیبرم بب   -

کنمیطى م دىیند دىید شتر،  الیخیب اره،  شهیاگه به گوش پدر جون برسه ناراحت م رهیمى گ

:  مامان بدرى مشغول تعارف وتشکر بود که کتشو دادم و گفتم با

میپس فردا باهم برنامه بزار هیبرااما زنگ مى زنم  میشرمنده فردا مهمون  -

برتتونیمن با محمد کارى ندارم م،  کاخ ورساى  دیبر دیبا هم مى تون ،  اره خوبه:  مامانى
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که دست داد زمزمه کرد بابت امروز ممنون نطوریبود فقط نگام کرد وهم پکر

داغ بود لىیدستاش خ..تب کرد ..تشوداد به من ک چارهینکنه ب..نگاه مامانى هم هنوز مهربونه،  بابا پس حالش جا اومده  نه

>>رژان

وفقط با  دهیکال خط کش هایاما دور فرانسو،  از انقالب اومده فرانسه  شیپ لىیدرس خ هیبرا ،  هیمامان بدر هیاز دوستا کىیزرمنش  خانم

سنش وبا وجود  نیواقعا هم با ا،  مى برن  نیاز بروحه ادمو،  در حال شکوه و ناله میاندو دا سىیملت خس معتقده،  کنهیمعاشرت م هایرانیا

ادم ،   هیبود تا نظر هیاما فکر کنم فرض شنیم ریازدواج نمى کنن زود پ کهیجا خوندم کسان هی،  سرحاله لىینکرده خ زدواجا چوقتیه نکهیا

!شهینم ریفکر بچه هم عذابش نمى ده که پ،  وقتى اقا باال سر نداره 

.سگه  هیهم  همدمش

!نمى گى؟ چىیچرا ماتت برده ه:  مانىما

گردهیبابام دور مامان نم گردهیدوره خانم زرمنش م کولىیکه ت نقدریا گردمیداشتم فکر م:   -

بشه خوادجدىیعادتشه وقتى م نیا،   شینینوك ب دیبدرى انگشتش را کش مامان

!گهید ستىیدانشگاه بچه که ن رىیارى مد،  به حرفات دقت کنى شتریب دیبا! زشتى بود اثیچه ق نیا،   :  مامانى

! حرف بدى نزدم:   توگفتمیواقع من

:  نگام کرد که موش شدم و ناخواسته گفتم  طورى

.حواسم جمع مى کنم شتریب  -

مامانى  نیا به وصال بابام برسه از دست نکهیروشنفکر وخوش مشربى بوده واال مامانم قبل ا،  کرده  لیمرد تحص امرزیبابابزرگم خدا ب خوبه

:  نکنه بلند فکر کرده باشم اما گفت دمیاول گرخ،  عوالم بودم که مامانى سرشواورد جلو  نیا تو،  کردیدق م

اشنا بشه شتریبا هات ب خوادیم رونیب دیبرادر زاده زرمنش از من اجازه گرفته قبل شام با هم بر نیا  -

 ریمامان بدرى من دهنم بو ش:  دلخور گفتم  نیهمچ،  شهیمامانى ناراحت م،   ارمینه ب شهینم اما،  بابا چرا همه زدن تو کار بنگاه شادمانه  اى

!دهیم

..اىیومى  دیگپ مى زن کمینمى خواد عقدت کنه که :  بدرى مامان

 اتاقوباز کردبشم برم داخل تخت که مامان بدرى در  الیمى خواستم مسواك رو هم بى خ،  سوت لباسموعوض کردم2،  خونه میدیرس وقتى

کنهیاى مهمونم م قهینطقه پنج دق هیاالن  دادیاى دادم ب، 

!مسواك نزدى؟:  مامانى

وبه ناچار پاشدم ومدمیچرا داشتم م:   -

اتاق من ایقرصامو بخورم تو ب رمیم،  میصحبت کن کممی ایب:   مامانى

،  مامانجون نمىپرسه اما دوست دارم براش بگم  بهیعج،  و بپرسهخان دیرش نیوبم حرفام با ا ریحتما مى خواد ز،  مسواك زدم هیثان کیج

مامانى مسواك به دست رفتم تو اتاقش هیبا صدا،  به خدا ضمیمر،  نگم شهیاما قلقلکم م پرسهیمامانى م کهیدرصورت
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 لىیخ ىیخدا،   دمیبزرگمومى دبابا خواستیدلم م چقدر،  کشیداده بود به ار هیتک شیوودیهال هیلباسخوابا نیاز ا کىیبا  شهیهم مثله

 داینمى رم وپدرجونو پ ایبازم خدا روشکر ناکام از دن،  نزاشته ادگاریبرا من به  ىیلشگر خاله ودا هی گریمامانى ج نیبوده که با ا دهیفهم

نیگزیکردم جا

کاستیدانشگاه معروفه تو امر هیپزشگى  هیدانشجو دونىیدى؟میرو چطور د امیچه خبر ؟ت:  بدرى مامان

لهجه فارسى داغونى داشت دچهیاز نخبگان معاصره اما مامانى نمى دون انیبشر به قوله شا،  ساله اخره نزیجان هاپ ک:  اره گفت :   -

د؟یچى گفت حاال،  شونهیکه فارسى بلده نشون اصالت خانوادگ نیاومده چه انتظارى دارى هم ایدن کایخب امر:  مامانى

گفتم  اول،  فتهیبه خرج ب نهمهیگناه داره ا دمیمنم د،  غالمى بابا هیبرا رانیا ادیب هیمى خواست ژانو،  اومده ایدن ماهه6فکر کنم  چىیه:   -

:  انگار جزو لباساشم گفت ،  مشغوله درسم 

عقب زود پسر  سایجناب وا:   گفتیبود بهش م انیبه خدا اگه شا،  تصورش خندم گرفت  از،  برمتیم رمیمى گ رشیبه سرعت برات پذ  -

خاله شدى

باالخره چى شد؟،  داشته باشى ادیمعلومه که مشتاق ز لىیاص،  خوشگلى ،  عقب ستهیوا دیبا انیشا واشی واشی:  مامانى

حرف بزنه  ومدیچون تا م میاز اوناکه نمکه زندگى نمى شد بکن،  زن وشوهرى هم  هیدعوا هیما  دیفکر کن،  کردم  الشیفعال بى خ چىیه:   -

..گرفتیمن خندم م

راستى به رسا زنگ زدى قرار فردا روبزارى؟،  .تو روبه غربت بده نیاصال فکر نکنم مع،  مامان  نىیخوب بب هیخوابا،  ببوسمت  ایب:  مامانى

بازم ازتون تشکر کرد ،  زنگ زدم عصر بر مى گشت لندن:   -

چراغوخاموش کن لطفا،  موقر وخوبى بود پسر

... دیخوب بخواب:   -

>>رسا

 بیاما ترسى غر دنشیروى عرشه رو پس بزنم وبرم د ریخواستم تصو لىیخ،  نهار خونه ى ما بودند روزیروزه رژان برگشته واتفاقا د سه

مانع شد

گمشده اش رفت هیروزا چشمام پ نیطبق معمول ا،  که خارج شدم اطیح از

سمت من دیونگاهش چرخ دیپسره روبوس،  ،  خم شد ،   کوپه قرمز حرف مى زنه هیوندایه هیپسرى پشت  هیبا  داره

دار نکردم  موتیخدا لعنتم کنه که در را ر..بچه مدرسه اى  هیمنو چه به .. ستیاما االن وقتش ن،  خونموحس کردم  انیزدن جر خی

ناچار سرى تکون دادم..نگنه ام کردسالم پر نشاط م هیاما سرمو بلند نکردم که با  دمیرو د شیصورت هیکفشا..شدنش ملموس بود  کینزد..

بوى خنک دوست  دمیکتت که دادى تنم کنم فهم،  دستت بهش برسه  گهیعمرا د،  کرد  توضبطیسوغات الیدان!مدى؟ین روزیچرا د:  رژان

بپسندى دوارمیام،  دارى 

نگاهم !ش؟یورده بود ایچرا تولدم ن،  ى اوردمن نم ویدر ضمن نمى دونستم با کسى هستى و اال تو کشتى اون صحبت ها روبه م،  مرسى :   -

سمت ما ومدیپارك کرد وم نشویبى هوا سمته پسره بود که ماش

 :  رژان با پسره که سالم گرمى کرد دست دادم و رو به رژان گفتم! گى؟یتوجه به چى م بى
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کنى؟یمعرفى نم  -

:  لبخنده منبسط بدل شد و گفت هیسئوال صورتش به  عالمت

!زمیعز داداش،  نایشا  -

رابطه گند نزده بودم  هیطور به  نیتا بحال ا..واى

اونم ،  گفتم  کىیتبر،   شهیکوچول هم معلوم م نیواضافه کرد البته تا اون موقع امار ا شیلیدعوتم کرد اخر هفته مهمونى فارق التحص انیشا

مزاحم نباشم دور شد هیحتما منتظرمه با  نکهیبا اشاره به ا

:  بودوقتى گفت شتریحرفش ب شهیاما ات ،  نگاهى کرد که شرر به جانم زد هی رژان

،  نگرانش نباش ،  شما روگذاشتم به حساب سرت که گرم بود  ضیراستى من اون عرا،  در حد قضاوتت نباشه تیپزشگ دوارمیام،  دکتر   -

فعال باى،  نشه  رتید

،  رمیبه جلوإعقب تر م لمیم شتریفکر کردم واقعا چرا هرچى ب،  و بدرقه مى کردمرفتنش ر نهیکه از تو ا نطورینشستم وهم نیماش پشت

فکرى بر احوالم کن ای خدا

...هست که مسکنى بشه بر حجم افکارم مارستانیخوبه ب بازم

>>رژان

،  دیپنج شنبه رس نیا باالخره

گهیبچه بزرگ بودنه د اىیاز مزا نمیا،  گتره اخه بزر میمصادره کرد نایرو فرستادم باال و اتاقش رو با رز و رم انیشا

کرده میفول انرژ کیتلفن وتبر لیس شبیاز پر،  خوشحالم رتبم دو رقمى شده  لىیخ

!دهیم ریخاله گ نیاز ا شتریب گهیچرادهنت باز مونده؟ پاشو د:  رز

چشمش هم بکش ریخط ابى ز نیاز ا:  نایرم

!نشدى که سمیبى خودى عس،  ماچ حواله رز کردم هی نهیتو ا انىینگاه پا هیوبا ،  نه بابا خوبه:   -

:  گفت دیکه لباس مى پوش نطوریهم نایرم

!ترشى نخوره دیفقط با  -

 :  و از ترس رزى خوردم وگفتم خندم

..دیایمن رفتم زود ب  -

حاال ،  بود چقدر موقع پرو برام ذوق کرد نجایى کاش ااخ،   دمیخر ایرا قهیرنگشه که به سل پوریبلند گ نیبا باال تن واست ،  ساتن ابى راهنمیپ

دادم که گوشوارم که سته  چیطرفشوپ هیمن زودتر اماده شدم چون موهاموهمونطور شلوغ رها کردم وفقط ..تا چند وقت دلم براشون تنگه

دا باشهیپ ،  لباسمه

ادیبهت م لىیلباست خ،  خاله چه خوب شدى،   لیبه به خانم وک:  خاله 

!چى بپوشه؟ خوادیم دىید :  مىگفتى زىیچ هی قتیرف نیا به
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که همه دخترا  گهیساعت د1! هیپارت،  اما مسخرم کرد که تو فکر کردى عقد داداشته  ،  شهیبپوشه با حال تر م شوییمویل رنیمنم گفتم پ:   -

.دیشیم عیشد ضا داشونیبا تاپ و شلوار پ

دیتر گریعال که شما ازهمه جخاله ف الیخیاما ب ،  شرط بستن نایرم با

منو بکنه حالل نمى کنم بتهیکسى غ:  از باال گفت  انیشا

!مهندس متینیرخ بنما بب:  خاله

میقد هیخواهرم خواهرا،  بده  سیسرو کمی ایرژى ب:   انیشا

!شه؟یفکر کرده واقعا عروس نمیبرو ب:   -

:  گفت نییپا ومدیکه م نطوریکه بابا هم،  مامان راحت شد  دىییااز نگاهه ت المیخ،  ومامانجون از اشپزخانه اومدن مامان

چه زود بزرگ شدن نىیبیم نازى،  نیخوشگله ى ما رو بب   -

:  کرد ومامانجون گفت دییخاله با لبخند تا..

اسپند دود کنن کمیشادى کاش بگى   -

:  با سالم وارد شد که بابا در جوابش گفت نایرم

...همه خوشگال جمعند،  ده امشب جا گلستان ش نیا  -

وسط پله ها مونده  انیشا دمیکه د ارمیب نمویدورب رفتم

:  بلند گفتم  کمی،  مى کرد ریس ناینگاش سمت رم،   اریب نمویبرو دورب انیشا:   -

!گهید برو،  دىیدختر خوشگل ند ایسکته کردى؟  -

چى ؟:   انیشا

میریعکس بگ خوامیم،   مدنیمهمونات ن تا،  اریب زمیاز رو م نمویدورب،  نخودچى:   -

:  دگفتیچیکه داخل گلدونا گل م نطوریهم مامان

چرا کراوات نزدى؟ نیمع  -

:  در اوردوبا چشمکى حواله مامان گفت  بشیازج بابا

!اوردم برام ببندى  -

:  مى کرد گفت زیتم نیدوربکه لنز  انیخوددار رو به شا شهیمعلوم بود قند تو دلش ابشده اما مثله هم مامان

!زشته رسنیکراواته باباتو ببند االن مهمونا م انیشا  -

:  رو به رزى که سالم کرد گفت و،  بندمیخودم م لویبیبرو س:  بابا

!با وجودشون مصفا شده نجایکه ا ریسه تفنگدار عکس بگ نیتو از ا  -

اد؟یناصر کى م :  بابا

!شهیم داشیاالنا پ،  کردم  دارشیاومدنه ب،  ل باشه که شب سر حا دیخواب کمی:  خاله

.زدن زنگ
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>>رسا

میباهم رفت،  اومد  الیبود که باالخره دان میحوالى نه ون،  وزهره قبال رفته بودنو بابا

.بهمون خوش امد گفت،  مامانه رژانه دمیفهم الیخانم که از دان هی میوارد شد وقتى

! موروثى از مادربزرگ تا نوه لیفام نیبودن تو ا نیدلنش دیشا

:  کرد و گفت مونییراهنما ىیرایتعارفات به پذ ضمن

..دیباش خوش،  میهم تو بالکن هست میقد هیما جوونا  -

رفقا بعد از مدتى بود داریکه نشا ن از د ىیوصداى احوال پرسى ها کیصداى موز ونیم

..خانم خانما.. به:  گفت الیدان

عطر  هیبو،  اندام موزون برا من جاذبه داشته  ای بایاز صورت ز شیب شهیکه هم زىیچ،  جالبه،  بود مشامم پر کرد اشنا لىیخوشى که خ عطر

 ،  که دنبال جوجه خروسن شىیشوهر مرده م هیخانم دکترها نیاز ا کىیسر به سرم مى زاشت که تو اخر خر  شهیهم الیدان،  اشخاص بوده 

ساعت بعد از بوش  میکه ن کننیرو خودشون پس پس م ياسپر هیبزارن  هیما لىیپوله عطر بدن خ کلى انینم هچون دختر دانشجوها ک

.ستیخبرى ن

کردم که بى جواب موند ىیکه مردمک چشمم رو پر کرد سالم بى صدا نطوریهم

!ن؟یاومد رید؟دیچطور:  رژان

که به  ویمارک سیکه خودنو نطوریخدمت شماو هم نینم اضمن خا در،  میتازه االن وقت رقص ودست که هست میبه موقع اومد:  الیدان

بگو زىیاز کما خارج شو چ عنىیبه من زد که  ىینوك پا هیبودم بهش مى داد  دهیاون من خر شنهادیپ

رىیقبولى دکترات را جشن بگ دوارمیام،  قابل نداره:   -

که من در ابى موجش غرق شدم شینگاهى چاشن میزمزمه کرد ون مرسى

..نمى اومد دانشگاه تهرانى باشى افتیبه ق،  رژان فکر کنم اشتباهى شده  ىیاما خدا:  لایدان

..دینیظاهرب نقدریمن نمى دونم شما پسرا چرا ا:  وگفت دیخند

هیمنم نمى دونم اما فک کنم اشکال ساختار:  الیدان

:  گفت الیشدو رو به دان کینزد انیشا

...؟و با من دست داد وخوش امد گفت! سییر ىیپس کجازودتر منتظرت بودم  الیبابا دان  -

!دیلبى تر کن هیاول  میبر:   انیشا

باشم مارستانیب دیاول صبح با،  ممنون :   -

:  رو به رژان گفت انیدستش گذاشت پشت شا الیدان

کنه وبا خنده از ما دور شدن بگىینزار غر سپارمشیبه توم  -

فاجعه کنکور تموم شد نیبخوابم خوب شد ا ریبرس که شبم د چه،  بتیح زود پاشدن برام مصمنکه صب..ممنون که اومدى:  رژان

:  ومنتظرشن با انرژى که از حضور اون شکل گرفته بود گفتم کننیبودم که دوستاش دارن ما رو رصد م متوجه
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..بگم کیاشنا شم وتبر باهاشون ،  بزنم نایسر به بابا ا هیمزاحمت نباشم به دوستات برس منم  لیخانم وک  -

>>رسا

مکان برا تلفن وتمدد  نیبهتر گهیم،  کنهیم دایرو پ نجایاول ادرس ا ،  میریهر جا م الیاما دان شهیمن عمرا روم نم،  مى شستم دستامو

! اعصابه

نشستن رو کاناپه اى که موازى  رانگا،  ادین نجایبودم ا دواریام،  کرد خکوبمیرز م هیکه صدا رونیب ومدمیتو موهام کردم وداشتم م دستى

صحبتشون کنجکاوم کرد انینه که جر ای رونیمونده بودم برم ب،  تو حال بود نجایا

نه  فهممیم کینامیکم مونده بود بگم داداش من نه د گهیمى داد د حیداشت را جع به اختراعش توض قشیدق19 قهیدق20بابا از :  رز

.زیخفه پل،   کیمکان

!باز شد؟ شتیو که ناخرشو بگ:  رژان

  رمیهم اقامت مى گ کنمیهم درسم تموم م ،  ساله3،  براى فوق کانادا رمیم دنیاختراعم که ثبت بشه بهم معافى م:  صداى بمى گفت هیبا  رز

!!مجبور بودم ژکند بزنم!شد بزنمش مخ بزرگو که نمى،  میکن مونوجدىیدوست میتا اون موقع درس تو هم تموم شده مى تون ، 

چى بش گفتى حاال؟:  رژان

دمییهم زا کمیگفتم شرمنده تا اونموقع من دو تا ش:  رز

!واقعا گفتى؟،  دروغ مى گى :  رژان

خوش باشه االتشیولش کردم با خ،  نه خر:  رز

 ره؟یها رو جاى مرغ بگ نىیجوجه ماش نیکسى ا دىیتا حاال د سمیخب عس:  رژان

!نه ایل ناز وعشوه بخرن بعدش تازه تو بگى اره چند سا انیزرنگن نم لىیپسرا خ نیا

حاال که درسش تموم شده رو کرد،  بوده نایرم فتهیلعنتى منم تا امشب نمى دونستم اقا ش انیشا نیهم

نشه داشیپ نورایکنه کسى هم ا خدا،  رونیبود اگه االن مى رفتم ب عیداشت خشک مى شد اما ضا پاهام

همه از بچه ها که دوست پسر دارن از کره  نیا،  شونیعهد بوقه که ملت دو سوته برن سر خونه زندگ مگه،  زادهیمثه ادم شیچ انیشا:  رز

بزنم کیدکتر خودمون ت نیبا ا چطوره،  ستیرمنس برا تو شلغم بى بخار برداشته پسر ن پیساله تر2که  چارهیساسان ب نیهم! ماهن

!که با سارا دوسته؟ دینو:  رژان

!خانم دکتر شمیشبه م هیذوق مى کنه  گایاکت را مى گم فک کن بابام در حد ال لاقاى با نز نیا

بى شعور باشه که بات دوست بشه لىیمگه خ ادیمسخره اون حتما مى دونه دانى ازت خوشش م:  رژان

...پشتم نیاگه بفهمن من ا...کم داشتم  نویهم

!هیدل ایش چه درنداشتم تازه حتما مى دونه داداش پىیمنکه با اون تر:  رز

...میجون خداى اسمونهاست پاشو بر اخ،  ادىیتازه از سرشم ز گىیراست م،  چه مى دونم:  رژان

خدا رو شکر کنم اگه من براش محلى از  دیاما بازم با،  خندم گرفت  دمیحرفاشون راجع به خودم شن نکهیا از،  رونیمکثى اومدم ب هی با

..هاست هم ناموفق بوده شهیهنر پ هیعا شبساسان که واق نیا،   ستمیاعراب ن
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 الیسانت مى شد اما در مقابل دان10فک کنم پاشنه کفشش حدود  نکهیا با،  دیمى رقص الیاتفاقا رژان داشت با دان،  شدم ىیرایوارد پذ وقتى

ده بار  نکهیبعد ا،  شچشا تیمعصو م،  لباسش  دگىیپوش،  موهاش  شیچقدر متفاوت ارا،  نگاهش کردم ریس،  جوجه مى زد1/90

...اعالم کردن شام امادست دمیبهشون رس نکهیکه برم جلو وازش درخواست رقص کنم اما هم شدباالخره صداش ضربى  دمیانگشتاموکش

:  از شام جناب فدوى گفت بعد

 قایوچنان شورى به وجود اورد که دق دیبا هاش رقص ،  نایبه رم هیوبعد دادن هد انهیوشا نایبهانه امشب نامزد شدن رم نیو مهمتر نیسوم   -

..کردنیهم با سوت همراهى م انیشا هیمعلوم بود همه خوشحالن حتى بابا هم رفت وسط و دوستا،   شهیگفت دود از کنده بلند م دیبا

 هینن برا اهنگابچرخه دست پسراودخترا غوغا ک تاریوبابى شد که گ نایکرد به رم میاهنگ عاشقونه تقد هی انیکه رفتن شا بزرگترا

:  گفت الیخوبى بود دان فضاى،  شونیدرخواست

  ..اما نه امشب زمانش نبود..بزنم منم

:  .   :ساخته و منتشر شده است)com. 98ia. www (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا :  :  .. 

>>رژان

،  کنهیکه هنوز پنجه پام درد م دمیبقدرى رقص شبید واى

.باش زده داریاالنم دو ساعته ب دیتر خواب ریکه از من د شبیمامان چه جونى داره د نیدونم ا نمى

 هیبود حاال ما تیکلى باعث جذاب شبیها د اهىیس نیهم نهیجلوى ا نشستم،  اههیچشمام تا روى لپام س ریشستم اما واى هنوز ز صورتم

اومدم  رجهیموى بلند به به به شدم وش دیبا دسما ل مرطوب سه سوت روى سف،  خودش قشنگه هیتو جا زیهر چ گنیبى خودى نم،  وحشت 

ه؟یدست ک ایدن نمیبب نییپا

رفت؟برادرى کى چشمتو گ هیجا شبیبگو د میکن بتیغ کممی!؟ دىیرژان خانم م نیچاى به ا هی،  معصومه خانم خودمون به سالمت:   -

بزار به کارم برسم رونیبرو ب زیچاى بر سیحرفا ن نیمادر وقته ا:  خانم معصومه

کجان؟ هیوگفتم پس بق ختمیبرا خودم وخودش ر بیاب س وانیل هی

مهندس هم خانم بزرگ را بردن برسونن،  خانم  نایبگمونم رفت سراغ رم انیاقا شا:   -

خودمونبه سالمتى  میبخور ایب،  گرفتم سمتش  وانیل

ها شىیم ضیمر ،  نجسى ها نمى خورم تو هم ناشتا  نیا مادر من که از ا:  خانم معصومه

نفس خورد وگذاشت رو  هیگرفت  وانویل،   دیکف رو دستما ل مى کش کهیدر حال،  عرق نشسته  تیشونیبخور خنک بشى پ وستیابم گاین

اشپز خونه زیم

شى مادر ریپ:  م

نکیگذاشتم تو س وانیودو تا ل،  که ستیکسى ن شىیدارى خفه م ارىیدر نمى  تیروسر نیچرا حاال ا:   -

...ادیمو قع اقا مهندس م هی:  م
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فقط بعضى کاراش خاصه مثال اصرار داره به بابا بگه اقا مهندس کوتاه  هیزن خوب لىیکمک مامان خ ادیمعصومه خانم االن دو سه سال م نیا

 کنهیمى خوندن که عشقوالنشون گل م اضىیبابا با مامان ر اداخهیهم نم

بود ىیرایمامان مشغول جاروى پذ.

کمک مى خواى؟،  شادى جونم ،   ریصبح بخ:   -

.را جمع کن ختهیور اون ور ر نیات واشغال دستماال که ا نیا:  مامان

کجاست اقا؟،  جمع کنه ادیخودش ب،   ختنیر انیشا هیقایرا رف نایاه ا:   -

لبخندى تو صورتش پر شد  هیکنه و داشیپ تونهیکى م گهیبه بعد د نیا از،  سین داشیهنوز پ،   ادیساعته ب هیدونم رفت که چه مى :  مامان

 دمید ،  وچشمش رو فرش نییکه هر چند سرش پا

...هیتو دلت عروس نیحاال بله را گرفت،  مامان خانم خوب بروز ندادى که گل پسرت عاشقه ها :   -

جوش نزن،   شهینوبت تو هم م،   دیرس تیتازه به قطع خودش،  گفتمیچى م:  مامان

!تک خورى دهیام گسترش بدم چه حالى م طرهیرفت مى خوام س انیمن تازه شا:   -

کمک که نمى کنى،  رانندگى میتعل سیحرفا پاشو برو اسمت بنو نیبه جاى ا:  مامان

چه عجله اى؟،  من که بلدم :   -

نداره نمى دم حاال خود دانى نامهیبه کسى که گواه نیمن ماش:  مامان

!تو رو عوض کنه خانم نیماش ریبگ نیواسه من ماش نکهیمن که به بابا گفتم جاى ا ریتقص،  بدجنسى  لىیخ:   -

بزرگت کردما،  بلند مى خواست  یشاس نیبود که دلت ماش نیخواهانه بابت ا ریخ شنهادیپ نیا:  وگفت دیخند مامان

:  سمت پله ها گفتم ومدمیکه م رنطویهم

شدم  مونیپش گمیاصال به بابا م  -

لیخانم وک رینگ افهیعالى بود حاال ق شنهادتیاما پ:  مامان

>>رژان

شد شیاما چند اتفاق خوب هم قاط،  .مدت به کسب جواز رانندگى گذشت نیا

به  هیهم که طوفان ىیموقع ها هیمهربونه  لىیخ،  میبا هم مچ شد کلى،  دنیخوب شد انگار به پدرجون روحى تازه دم لىیخ،  دایاومدن ش اول

.ادیتا افتاب در ب شمیکنه م انیقول شا

گذشتم شییایدر دانشگاه تهران انجام شد ومن از سر در رو نجانبیباالخره ثبت نام ا نکهیوا

دو تا رو هم از شمال تا جنوب  نیا چارهیب،  ستیم ادم وار نه اهاتیقول سارا دوستم رو به،  رمیرا بگ مییایرو فیمن ک میورز اومد دایش با

بر علت شد دیمز مینیموزه را هم بب میریرز که حاال که تا فردوسى م شنهادیالبته پ،  بورس چرم  نجایکه ا دمیکش

...اونا هم بدنبالم  رفتمیطبق معمول تند تند م من

!خوشگله نه ؟ لىیخ:   -

خواهرى میکردیوگرنه مشترك استفاده م ادیکه بکارم نم فیح،  موهاى من ست اره به خصوص که با :  دایش
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 فیدادى به ک رینه به حاال که گ،   شهیجا م بیبر مى دارى قد نلبکى که تو ج فیک نکهیخاصه اما رژى من موندم نه به ا،   هیفندوق:  رز

سىیلیانگ

هم باعث اعتماد به نفسم بود دایالبته لبخند ش،  بودم  نهیرز وحرفاش مشغول تماشاى خودم تو ا الهیخ بى

خورهیتعادلت بهم م نیفک کن دو تا کتاب بزارى تو ا،  دانشگاه  رنیرژى بابا همه با دوتا خودکار م:  رز

دودل شدم...دیخند دایش

بزرگه؟؟ ادىیز،  گهیراست م:   -

با کالسه لىیخ اتفاقا،  زارهیداره سر به سرت م!ش؟یمن شناختمش تو هنوز نشناخت میبخر بر:  دایش

ویکیا میگفتیم میبود که رژان صداش نمى کرد وینه خب اگه اى ک:  رز

پشت دخل که بد جور منتظر نگامون مى کرد رمردیرفتم سمت پ،  تنه بش زدم  هیخنده  با

کفشش رو هم داره نمى خواى؟:   دایش

شمیکفاشى که مشتر میرینه فردا م:   -

!ت دارى پاشنه بلند بخرى؟تو بازم جرا:  رز

چطور؟:  دایش

شکار بود که چرا مامان مى زاره من پاشنه بلند بپوشم بعد  شیبعد مهمون ،  داده  ماتومیبهم اولت انیشا:  گفتم رونیب میدر مغازه که اومد از

خالصه فعال نمى خوام پا رو دمش بزارم..حالى مردم کنه که هنوز بچم دیاون با

..کردى  دابیسر خاب سف نقدریداد که چرا ا ریبود به منم گ شیزیچ هیب اصال اون ش:  رز

...ببرتت دور دور ستیکه خودش پا الیدان،  ستیخطا ن نیرسا که اصال تو ا،  بشه رتىیادم داداشش غ دهیحال م ادیخوشم م:  دایش

م که از هفت دولت ازادمهم ذوق داره برو قدرشون بدون اما خوشبخت خود صریاخه ق:  رزم گفت،  گرفت خندم

!تابلوا؟..اما جدى با پاشنه بلند تو دانشگاه :  دایش

..بوده تا حاال شیمشتر میفکر کن مامان بدر هیاونجا قالب کفشاش عال زنهیاسپرت هم م هیتازگى طرح ها ،  ،  رمیگیرنگى م نیکالج هم:   -

>>رژان

دونست واز  هی کىیسوگند  میهمون روزاى اول من وسوگند با هم جور شد،  از شهرستان اومدن شتریکه ب نیبچه هاى خوب مونیورود

از من لوس تر هم موجود و سولماز که با  دمینداره مامان وباباش به اتفاق مى رسوننش و من تازه فهم نامهیکه جهشى خونده گواه ىیاونجا

جماعت همه خر  عنىیست اما متاسفانه معدل من سوم از اخر بود با دخترا تیاکثر...شده درمونیدو تا بلد تر ول مااز  هیاذر نکهیوجود ا

...خونن

بار  نیخوشگله براى اول نقدریقابش کرد ا شهیدرست کرده م ىیکارتا هی،  کنسرت براى کودکان سرطانى  هیروزا رز مشغول برگزارى  نیا

..هم باشه وحسابى سرش شلوغه انوینوازنده پ تازه قرار،  احتماال خواب بودم ،  غصه شدم که موقع پخش استعداد هنرى خدا 
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چه  نیوطراحى داخلى داره مى زنه و مى خواد بب ونیدفتر دکوراس هیکمک رسا  به،  ابونایمى رم متر کردن خ دایکه کالس ندارم با ش ىیروزا

تو کارش  نقدریا شهیباورم نم،  انجام بدنمناسب سفار ش هاشو براش  متیکه با ق ،  کنه وارد دایپ ىیسازنده ها هیتو بازار هست و  ىیجنسا

...جدى باشه

دایبودن رو رهن کنه واسه دفتر ش دهیرو که د ىیخوش جا تییشبه فروخت که سو هیاش را  نیماش ،  وونستیمشوقش اما د لىیخ رسا

...کرد شیاولش دلش سوخته بود مى خواست قبول نکنه اما نمى دونم چطورى راض دایش

:  گفتیاما رز م،  پدر جون که رز با هاش جور شه  پیمن رفتم تو اک مشیدیبا رز تو پارك د دایاو مدن ش قبل

 هیو جا میزیعز لىیگفته ما براش خ ایگو،  به  ویجور مع هیرزى هر کى به پستش مى خوره  چارهیب..زستیاسترل چیکه ه زهیپاستور طرف

اما  میبا هم کلکل مى کن میشدم دا قیکه حسابى باهاش رف الیبرعکس دان ،  فلونهت لىیاما خ لمیبراش احترام قا... میبرادر روش حساب کن

،   دایداخلى واحد هاش روبده به ش ونیدکوراس هیاز دوستا شوهم راضى کرده کارا کىیداره  قیکلى رف نمیواسه هم،   امهدوسش دارم با مر

استرس گرفتم دایش هیجا من،  هیصنف اسم نیپسر تو ا گهیم انیشا

 شیشغل ندهیبرا ا گهیم،   ناستیرم شیبراش اومده اما انگار دلش پ رشیپذ يدانشگاه خوب برا رشته ام بى ا هیروزا دمغ از  نیا انیشا

..پدر عشق بسوزه گنیکه م نجاستیا،  سال عقب مى افته  هی شونیعروس نجورىیخوبه اما ا لىیخ

>>رژان

رونیاومدم ب واشی،  هنوز خواب دایش دمیمدم د ویکه کش م نطوریهم

...ان شا ا دیکامروا هم که شد،  سالم :   -

که روزنامه رو مى بست  نطوریوهم میمن نرفتم دفتر صبونه را باهم بخور،  کن  داریرو هم ب قتیرف،  سالم به گل روى نشستت:  پدرجون

:  گفت

چاى تازست زهره؟  -

...حواله من نیریخند شلب هیکرد و دییتلفن بود با سر تا يجون که پا زهره

!چه خبر؟ شبید نمینشستم جاى پدر جون بب،  که موهاموبا کش جمع مى کردم  نطوریهم

بله گهیم دیاالن رسا رو هم صدا کن،   دیرژانوبفرست ستیالزم ن دیپدر من شما بلند گو سرخود،   ریصبح بخ:  دایش

کرد دایپدر سوخته حواله ش هی رونیرامى زاشت ب وانایکه ل نطوریوهم،  دیینان تازه گرفتم بدو:  جون  پدر

...رفتم گالب به روتون رونیاومد ب دایزهره جون مشغول مى نمود پس تا ش ،  ریخ

گونه از وزغ هام هی هیاالن که شب،  خرجش کنم  قهیدق10 اریدو ورق پوست خ دیبا،  چه پفى کرده نیبب چشمامو

جا خورد ، درو باز کردم،  تقه به در زد هی دایش

قهیکه همش صداى خمپارست بى سل ستادىیگوش وا نجایا:   -

بدو اماده شو ،  مسخره :  دایش

خانوم هنوز لباس ست مى کرد دایاما ش،  بودم زیسر م دهیسوت لباس پوش سه

زیاگه نخودچى خورون بود باز پخش پل،  بحثتون داغ بود دایبا ش الیزهره جون موقع بازى منو دان شبید:   -
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باشه پس فردا که فصل قدو قامت  قتونیکه ال دیبگ کیزمونه بدى شده سالم کسى رو عل دینه مامان مى گفتم حواستون جمع کن:  جون زهره

!به خدا لرزونهیصفحه حوادث تن ادم م نیا،  وچشم وابرو گذشت بازم دستون تو دست هم باشه 

بوده به من نمى خوره18اوخ اوخ پس حرفاى مثبت :   -

حواست جمع باشه دیتو اجتماعى با،  رد کردى 18 گهیتو هم د دكیزوده اما گوش کردنش بى ضرر خورش:  دیجون خند پدر

 دیاز مامانم بپرس،  سالم به خدا 1+17نه واال من :   -

نجاستیا گهیساعت د میبخور رسا گفت ن،  بال :  جون زهره

کرد خی تییچا دایش:   -

که زهره جون براش حاضر کرده بود گذاشت تولپش  ىیاز لقمه ها کىیرد شد ودوباره وا نهیوا ملیبا ر دایش

بخور بعد:  جون  پدر

رژى مانتوت بپوش االن مى رسه،  بدو گهیمن اماده شم فقط م سهیعمرا وا ادیب دیرسا را که مى شناس:  دایش

..دیامروز خواهر برادر صفا کن،  خودى نشون بدم هیبرم ،  باشهرفته  ادشونی افمیق نایمى ترسم مامان ا،  مى رم خونه کارت بزنم من

...جواز بدن نجایباشه برو گل دختر شو که دوباره برا ا،  اگه نزارم شادى جون مى رنجه :  دایش

!کردى کارایفقط اومدى بزنگ که چ..باشه :   -

ورفت دیهممون بوس دایش،  زنگ  هیصدا با

..مى دونى؟،  قبولت داره لىیمثه خواهرشى خ ادیتو واقعا برا ش:  جون  پدر

>>رژان

جو مى دن که  نقدریکالس ما ا نیاز شانس من ا،  سال استراحتن  هیدانشگاه  رنیملت م،  دو هفته درس خوندم نیورم کرد بس که ا مغزم

من تموم  نکهیقبل ا..هى شکر که تموم شدال..مدت من منفى حساب کنن  نیبه همه هم گفتم ا..فتهیادم به خرخونى رو مى کنه مبادا عقب ب

شم

گرفت بره اما هنوز  میعاقالنه تصم انیشا باالخر،  ونیمامان خانم دوباره زانوى غم بغل کرده وزل زده به تلوز دمیخونه رو باز کردم د در

...نرفته مامان غمباد گرفته

سالم مامان خوشگله من:  پشت دستم حلقه کردم دور گردنش وگفتم  از

غذا امادست برو بکش بخور...اومدى :  باز کرد وگفت دستم

سالم روش هی نینبود ا میبابا دو سال ون کنىیمامان دارى کالفم م:   -

:  کردم مامان اشکش جارى شد وگفت کپ

..تازه اصفهان که هر وقت مى خواست چهار ساعت بعد تهرون بود حاال چى نجاستیبچم کالفس اگه بره دلش ا   -

 گهیم پرسىیساله هم م4واال از بچه ..مشگلى دارن هیقربونت برم همه باالخره ،  مامان گلى :  رو دسته مبل جا خوش کردم وگفتم رشکنا

بد اخالقه لىیمعلم مهدمونم خ،  باکس نمى خره کسیزود بخوابم بابام برام ا گهیمامانم م

:  خنده اومد به لبش گفت هیاز لحن بچه گونم  مامان
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..و برو لباستو در ار تا برات غذا بکشمپاش  -

...به جاى غصه خوردن برو شکر خدا کن که قبول شده مى تونه بره :   -

:  برداشت که تتمه اشکاش وجمع کنه پاشدم وگفتم  زیدسمال از رو م هی مامان

شىیزشت م لىیمى کنى خ هیبه خدا حکمتى داشته که مامانى اسمتو گذاشت شادى وقتى گر  -

...بچه پر رو:  زد پشتم  کىیبا خنده  مانما

...شهیسبز وقرمز وزردش اونقدر قشنگه که دلمون شاد م هیاالن اونجا سرد اما با درختا نکهیشمال با ا میاز بابا خواستم بر شب

میفتیاومدنى شدن بابا با پدر جون هم هماهنگ کرد وقرار شد چهارشنبه صبح راه ب نایعمو ا وقتى

:  گفت دایکه ش فیح

..کار ریانگار حسابى درگ،   ادینمى تونه ب   -

>>رسا

چون کلى تقلب کار حرفه اى  میبرنده هم اخر نداشت نکهیجالب ا میدیبود که خواب2 بایخوش گذشت که ساعت تقر نقدریسر دبنا ا شبید

...که وقتى لو مىرفتن با شوخى وخنده دوباره از نو شروع مى شد میداشت

تو اشپزخانه است  دمیبودم که جناب فدوى را د غیتو ساکم دنبال ت،  روى  ادهیبابا نبود که احتماال رفته پ،  شدم  داریب زود شهیهم مثل

...گفتم ریمشغول تدارك صبحانه صبح بخ

رو کنم هستى؟ میسه تا تخم مرغ دوزرده ن،   سالم

دیابیخان ما رو هم در نیمع:  الیدان

به زحمت تو اون فضاى دو در دو ،  به سرو صورتم بدم ىیصفا نکهیو رفتم به سمت ا امیمنم الساعه م:  که گفتمخنده دنبال جواب من بود  با

...لباسم رو هم عوض کردم

اومدن نایورم انیکه بابا قبراق با شا میمشتى مى گفت ازیاز لذت پ میداشت

...شد بود جزمخاطب مورد نظر من لیقشون شکست خورده تکم همه

شدن اریهم  انیزهره جون وشا میباهم افتاد الیمن ودان،  پاى حکم میکه هوا بارونى شد ومجبورى نشست ایطرف در میبر میخواستمى  اول

شد داریکه واسه حاکم شدن زهره جون شلوغ مى کردن ب نایکه فک کنم از سرو صداى رز ورم دادمیدست دوم م تازه

بود با الستار سرخابى که بنداش شکالتى رنگ  دهیکه پوش نىیو بود اما بلوز سرخابى وشلوارجهنوز خواب ال افشیق نییباالخر اومد پا وقتى

...کرد عتشیمشا نییتا پا نینگاهم با تحس،  بود ادم سر ذوق مى اورد قشیجل

بخواب جانم کمی:  رز

ومدیشما سونامى م غیج غیج نیو اال با ا میرزى خوبه طرف جنگل:  رژان

براى نهار رنیبخور چون رضا وبابات تازه رفتن گوشت بگ زىیچ هیخوشگلم برو :  جون گفت  وزهره دیخند انیشا

رفت تو اشپز خونه خاموش

!..نه؟ ایبستنى رو برد  شهیبا استمداد ازت م نمیبب ایب رز،  میداداش تا نباخت پاشو،  دىیمى بر دیاه با:  الیدان



کاربر انجمن نودهشتیاطالیه کالهی    –هر کدوم یه جور اما نه ناجور        کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٧

)رژان

دفعه  نیاما ا دیکش یزحمتشوم انیشا شهیهم ،  ساکم شکست ییموقع جابجا روزیشدم که د رز تموم بشه مشغول سوهان ناخنم يباز تا

..نیریخود ش[بود  يخاله ناز لیحواسش به وسا

...ایکنار در میسر بر هی میشد میخواستن نهارو رله کنن با رز ج نایمامان ا تا

:  گفتم  میدیروى کهرسا را د ادهیبراى پ دادیمهوا بهارى بود جون ،   میرز تا پله هاى ساحل مسابقه دو گذاشت با

!تنها کجا؟  -

دیبوده وخند ایتنها که نبوده بادر:  به جاى رسا که ماتش برده بود گفت رز

با سپهر بود من کنار ساحل نشسته بودم اینه واال در:  رسا

!اتیاى ول ادب:  رز

...افتاد میدوزار تازه

...راسبدوکه درست کردن کباب با پس:   -

د؟یریپس کجا م:  رسا

میبرمىگرد مینیرو مى ب ایمادر ،  بشه دتاآمادهیصندل قرمز که نمى پوشن شما مى پز گهیاما د دارنیپسرا خز شدن ابرو برم درسته

فعال:   رز

دیایزود ب:  رسا

باحال جواب داد،  بود  یخوب ریگیماه:  رز

!هیاما پسر خوب دسیاتو کش:   -

بلوز شلوارش تو حلقم.دیلباس خواب پوش بشید يدید:   رز

داره لیگیکردم دستاش ز یبودمش فکر م دهیشرت ند یبا ت سیبه خدا اگه پار:   -

ياه حالمو بهم زد:  رز

!!ایسالم در:   -

... دهیپوش یهم هست اون که شلوار ورزش گرىیج چه،  کننیم گامونیچه جورى ن گاین!آبرومون رو بردى !! سیس:  رز

!هوا خورى بدون مزاحم کمیاون ور  میبر ایبابا ب الیبى خ:  گفتم دمویرو کش شدست

که  کردیرز داشت صدف جمع م...کنکور یینگران نشسته بودم با هول سال کذا نجایسال نشده ا کیهنوز  ،  چه زود گذشت  کردمیفکرم

.نهار میمامان زنگ زد بر

>>رژان

:  گفت الیرو به دان نایکه رم میدنهار بسان قشون شکست خورده پخش بو بعد

که باختن رو بدن؟ یبستن،  خوان  یها نم یبعض  -

...اوردیچال خندش رو شد اما رو خودش ن یدان
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!رو بردار یگوش یدان.. یعمو جون بستن:   -

االن همه جا سوت وکور باشه شب؟..تر کیاما من گردنم از مو بار ينداد يتو که چا:  یدان

!!شترهیصفا ش ب میروشن کن شیات ایشب کنار در،   میبر!کیودم برات سروصدا به پا کنم نه من خ:   -

!چشم میو فقط بگ میحرف آخرو بزن دیشده که ما مردا با رمیمنم تازه دستگ،   ستىین انیداداش شما در جر:   انیشا

رفت باال..رسا رو صدا کن يرژ:  یدان

يناز.. میبخواب میما که رفت:  ناصر عمو

!هیعال.. زنهیم یبستن یمحل ریدکتر با ش یدون ینم..اریب ریبگ ییلویبرا ما هم ک انیشا:  بابا

:  گفت  یزدن خونشو بست و راض یجون که با بابا تخته م پدر

!یزعفرون يفقط خامه ا یبستن  -

خوبه یلیخ نمیاما ا میاکبر مشد يمنم مشتر:  مامان

؟يرضا قندتوچک کرد:  جون زهره

:  تاس انداخت و گفت اباب

!کیجفت ..به..نداره یکه اصال نگران هیهوا سوخت وساز بدن طور نیتوا   -

 :  بوس با شصتم مهر کردم رو لپ بابا وگفتم هی

باباجون  یکیشما کال ..

! دونستیدخترمم :  بابا

!بابا ورژى احساساتشون خفمون کرد،  هودو روشن کن  نیمامان ا:  انیشا

!اسودیهرگز ن حسود:   -

بجنب کوچول:  انیشا

:  سرخاب کنه گفتم  کیکه احتماالمات ییبرداشت به سمت دستشو فشویپله ها به رز که ک تو

؟يخوا یاز باال م يزیچ  -

..نه :  رز

اریمنو ب فیک يرژ :  نایرم

...کردم یسر اک با

..رسا ماتم برد دنیاتاق رو باز کردم واز د در

>>رژان

که خدا  یبزن يتکرار هیحرفا..ویسه بار خم وراست بش يروز دیبا یکن یفک م 21تو قرن :  گهیرز افتادم که م ادی..خوند یاز منم رساداشت

!!باشه؟ یراض
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اما هر جور  سین يدزد تمیمن که ن یبگ شهیم يدیچک م يکه دار يزیبابت چ ینظر که وقت نیاخرمامان با ا..اما.روش فکر کردم  خودم

...روزانه ينجوا نیمعتادم به ا گهیحاال د..قانعم کرد به خوندن..دم یقت خواستم متونستم هر و

:  مات بودم که رسا ادامه سالمش گفت هنوز

؟یکارم داشت  -

! نه:   -

..تعجب کرد انگار

؟يایم یبستن میر یم میإإ اهان دار.:   -

!امیب دیبا گهیباختم د..رو گذاشت سر جاش سجاده

میمهمون اون گفت یدان:   -

!؟ امین یعنی:  رسا

!نه به خدا يوا:   -

؟رساا يکجا موند..که  میر ینم یعروس يرژ:  یدان

:  دادم گفتم  یکه هولش م نطوریهم..دستاموگذاشتم پشتش..وشالمو از پشت در گرفتم یبارون..پله ها صدامون کرد نییپا از

:  اداشو اوردم تنم کردم و  مویبارون ،  میبدو که ناز کش ندار  -

..یستین یی یبستن ادیز یخودت اون دفه گفت!امین یعنی  -

دیوخند..کجا یچ یمن ک:  رسا

..رفت ادمی نایرم فیک يآ:   -

ارمیبرو من م:  رسا

چاق شدم لویسه ک میتا تهران برس ينجوریا..گردم یبر م ادهیخودم پ شمیم ادهیپ دیدم مرکز خر امیمنم م:  مامان

امیمنم م:  جون زهره

..میمنتظر رونیما ب.. ایپس ظرفا رو ول کن ب:  انیشا

دنبالتون میایم دیستیوا:  گفت الیدان میکرد ادهیروکه پ نایا مامان

.خوش بگذره :  جون زهره

>>رژان

مى رفتن.. دنویمى خند..دنیهمچنان دست به دست مى حرف نایورم انیساحل اما شا میدیرس

بودن ونشسته  دهیهم رس نایاوف ا..عقب دمیچرخ..نه دلم سبز ولبم خندون  دمیخواهر شوهر الو نگرفته باشه د موقع هیدلم چک کردم  تو

..بودن نشونیریبحث ش ریساحل اما همچنان در گ میبودن رو پله هاى حر

ماشاى لبخند ماه و شمردن ستاره ها به ت ،  اب بازى هم اونجا ول شدم الیبى خ..که انگار مى خواد درسته قورتت بده  شدیطورى بلند م موج

اخ به ...نپره  چوندهیکه طرفى که پ کشهیباالى سر من داره ماله م..خدا را ول کرده  نیهمه زم نیا الیدان نیاما ا ،  حال مى ده  شهیکه هم
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 شهیهم شهینم ،  را هم خدا دادهاستعداد کنجکاوى  نیباالخره ا..کنم سوژه خودش اومده باالى سر من  کاریچ..مورد تجسس ازاد  گنیم نیا

!اون پس ذهن خاك بخوره که 

!بگم اسپند دود کنه  دیانگار به زهره با ،  که تو زل زدى بهم گورىیف نیاما با ا پمیجدا مى دونستم خوش ت:  دانى

نشستم پاشدم

مثله پر بلندم کرد بایتقر..کنارم که دستمو تکوندم دراز کردم سمتش  نهیجلو بش اومد

...میروشن کن شیات اىیم:   -

!موضوعو عوض کردى جوجو نطورىیاالن ا ای!..سردته؟:  دانى

!گهید گهید  -

..میاز غرش موج جفتمون جا خورد..حال مى ده ،  قرارمون بود  -

...نیاه اه چه خشمگ:  دانى

الزم شدا تیفردا براى خدمت به بشر دیمخى که گذاشتى تو فرغون مى برى شا نیرز ا:  بلند گفت نیکرد سمت پله ها همچ روشو

ماداد لیلبخندم تحو هی..حواسش داده بود به رز  نیهمونطور که مت رسا

:  از رو پله پا شد وگفت امارز

!میایاالن م ،  تهیدر همون راستاى خدمت به بشر  -

حرفشون تموم شه نایداستان برات بگم تا ا هی ایب:   -

جدى نگاش کردم!...شناسمشون؟من مى !اخ جون عشقى ؟:  دانى

ومدنیهم دا شتن م نایا انیشا...بگوشه عنىی ستادیا نهیو دست به س.. کوستین یینه بگو هرچه گو:  دانى

..تا کى جوش وخروش،  هواى طوفانى  نیاز ا میخدا خسته شد گنیروز ماهى ها م هی...باشى  دهیشن دیشا:   -

... ستیکار خدا بى حکمت ن چیواقعاه..شنیم ادایص دیصوماهى ها  شهیاروم م ایبه اذن خدا در.

با حال بود..بودم دهینشن ىینه خدا.. دیکش لپم

:  نگاه مهربونى کرد وگفت هی..کردم  ذوق

.ستادیاونجا وا نیواسه هم انمیبه نظرم شا..توپ شیات هیواسه  دهیبدو که اون بوته جون م  -

>>رژان

!تنورى بشه،  توش  مینیبچ ىنیزم بیاالن مى چسبه س:  الیدان

ارهیم رهیرژان م:  انیشا

خودت لفأ زحمتشو بکش  ،  ونهیاصوال شمال پخت وپز با اقا :  که دستامو گرم مى کردم گفتم نطوریهم

!ارمیمن م:  نایرم

:  با خنده گفتم..ارنیهم ب نىیزم بیس انیب ناینه االن زنگ مى زنم بابا ا:  انیشا

!گهیبشه د دیهورمون بدجنس عروس ازارى در آدم تول شهیکه باعث م تضاسیتبع نجوریا  -
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..گمیدارم جفنگ م عنىیبر داشت که  پیتر انیشا

!گرمتر هم بپوشم زیچ هیمى خوام برم  ،  نه :  نایرم

!میقدم بزن کمی ،  میرژى بر:  رز

!شبه،  نمى خواد:  انیشا

:  ند دستشو گذاشت رو شونمو گفتدلپس نیکه دانى همچ میانگار بچه ا،  شدم  حرصى

!چقدر بنجله دونهیکه فقط خود گوهر شناسم م میگوهر،  دهیخدا منوچى افر نیچى بخونم بب هی نیبش  -

..نهیبود بش ستادهیسر پا ا شیدود ات ریرز که براى فرار از مس،   کشینزد دمیگرفتو کش خندم

کیتبر..هیواقعا عال کاستیجزئ  نشیرنک دمیدانشگات د انیشا:  حالى بده گفت هیما به جو ناخوش  دیافتاد با شیبه نظر تازه دوزار رسا

اما خب..اره :  انیشا

سال مى  هیسوت  میس سییر..  انیزد پشت شا کىی..مید میگشته بدان عاشق شدست ود رهیخ شیجوانى به ات دىیاگر د گنیم:  الیدان

گذره وبادابادا مبارك بادا

:  وگفتم افتمیجرات  انیشا شدن لبخند دایبالهو

!دانى مینیبب بخون

اهنگ عاشقانه بخون لطفا هی:   -

..ا هانى تو ام :  دانى

!هیهند لمیوف کیموز نیدر حد هم تشیبخش فعال نینه بابا رژى تو ا:  رز

..خوبه میبزن نهیاصن مى خواى نوحه بخون س:   -

:  چشم غره مهمونم کردکه رسا گفت  هی انیشا

فرامرز اصالنى بخون  الیاند  -

...روز برى سفر  هیاگه .. میهیا میهیا:  دانى

>>رژان

!!شىیبه به چه ات :  عموناصر

!حواستون باشه نسوزه دیتونیم نمیگرفتم بب لیبفرما من فو:  بابا

!جاتون خالى،  صداش توپه،  از فرامرز اصالنى خوند  الیدان ،  دیبابا نبود:   -

...دیخند دانى

اشک منو که درآورد،  بابا توپ بسکتم بود :  انیشا

!!را خورده وصفش رو برا ما اوره وهیاست م نیما ا خیانگاراز کماالت ش ،  رینخ:  بابا

!مى خونى زهره؟،  صدا را از زهره داره الیدان:  جون پدر

کف مرتب به افتخار مامان خانم:  الیدان
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دیا م بخونباه...من بلدم زمزمه کنم :  جون زهره

..باهات میایبخون ما هم م:  جون نازى

امشب در سر شورى دارم:  جون زهره

...امشب نورى در دل دارم..

 شیبه ات رهیرسا خ..شد شیبود که دلم براش ر دهیرا به اغوش کش نایطورى رم انیشا..نازى جون هم خونى مى کرد..توحال بودن  همه

 هیعمو ناصر وپدرجون ..را جابه جا مى کرد  بایس الیدان...هماهنگ با صدا رو پاش ضرب مى گرفت اى بود ورز داشت گهیانگار تو عالم د

کرده  میمامان صورتش را تو دستاش قا..هم صدا مى شد  ونیخط در م هیوباباى اهل حال منم .. دنیگفتن مى خند مىتو گوش هم  ىیزایچ

..بود و امکان تجسس نمى داد

..امونیبه جوون مونیخانم دکتر برد:  وبابا گفت میدست زد همه

با شادى ایما قبل شادى  اىیجوون نیمع:  جون لبخند زد وعمو گفت زهره

..میشادى خانم شد نینبود که گرفتار ا شتریب لیدو ب لمیب یمن س:   بابا

ایگرفتار نیبابا جون تا باشه از ا:  اما من گفتم  دیخند مامان

...بسته کىی نیواسه من هم گهید وگفت نه دکر لیدستش دور مامان حا بابا

..میما هنوز سر حال ،  خانما نیاصال با وجود ا:  جون پدر

دیکن تینشسته رعا نجایبابا جوون عذب ا:  الیدان

،  را مى خونى.. زمونه بال  نیبود در ا بایزن ز ،  دانى به افتخار خانوما:   -

قدرش رو بلدم نیگفت هم طنتیبا ش دانى

...رو هم بلند کرد نایبلندشدو وشگن زنان رم اباب

..رو بلند کردم انیهم شا ریمن جوگ...نازى جون هم اومد وسط ..خونه بى بال هرگز نباشد خدا :  بابا

میضبطشو روشن کن اریب نیرسا برو ماش:  جون پدر

میتو برقص میهوا سوز داره بر:  جون  نازى

...ها هم امادست نىیزم بیس:  رسا

درست کن ایب،   ادیم مییزیموقع گشتى چ هیتو بهتره  میبر،  آره :  مانما

نایموندن با رم شیکه به بهونه خاموش کردن آت انیشدن اال شا الیبه سوى و شیپ همه

..ى مى شدرز وبابا قاط ایمن و پدر جون  نیسوت مى زد و ب..دانى شلوغ مى کرد .. دنیشامو مى چ زیو زهره جون با مامان داشتن م رسا

 میاومدن وشام رو تو فضاى شوخى وخنده خورد شونیاز گردش شبانگاه انیو شا نایبا الخره رم که

:  خواب رز گفت  موقع

خوش گذشت لىیخ.. میکاش فردا نمى رفت فیح  -

..مایدانشگا ه دار دیببخش:   -
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ترم اولى .. گهیموقع هاست د نیخوراك هم بتیغ:  رز

و پشتموکردم چون حسابى خواب الزم بودم!م پنج وارد شدى؟اهان تو از تر:   -

!حاال قهر نکن لیبى خى خ:  رز

..که قلقلک امونم نداد..بوسم کن تا بات اشتى بشم ایلوس گفتم حاال ب لىیدلم گفتم چقدرم من اهل قهرم اما خ تو

>>رسا

..مارستانیهفته را جاى من رفته بود رفتم ب بودم که به جاى دکتر بهمنش که اخر دهینخواب شتریصبح سه ساعت ب شنبه

چرت  هیو بعدش ...داشته باشم که در فکر رژان غرق شم نویبا الخره مى تونم مجال ا نکهیخسته اماخرسند از ا ،  دمیساعته رس مین االن

ستیقسمت ن ریخ..پرو ندم  الهیدان ژهیتک زنگى که و دهیکمرم به تخت نرس نیهمچ...حسابى 

!هیمفهوم شدم که بدجور شاک زیاش که پرت کرد روم چییوصداى س از

دى؟یتازه رس،  سالم:  دانى

!چه خبر؟،   بایتقر:   -

..گمیم امیاشاره کرد م ،  ىیسمت دستشو رفت

..بزارم ییچا پاشدم

نشست رو صندلى اشپز خونه ،  که دستشو خشک کرد نطوریهم

!!؟يطرف غال گذاشتت شکار ایبازار خرابه؟:   -

ادته؟ی دویفر...شهیباشن اما نه هم دیمثه بارونن با نایا:  دانى

!چطور؟،  آره:   -

!!مخشون تکون خورد دیشا ،  آدم گاهى هوس مى کنه بعضى ها رو حسابى بزنه:  دانى

؟ينهار خورد!مایالت سوسول ندار،  إ باشگاه خرابت کرده پسر:   -

اسباب  شهیرو که على رغم تذکرات من هم ىیدکتر و با خنده خالل دندان ها امیقاطى شدم گفتم ب ،  سر ناهار حسام زنگ زد،  اره :  الیدان

 شیمنم همباز ،  ساختن اشکال مورد نظرش نیراحیاخ... نهیا برهیم نیقباحت موضوع رو از ب،  واقعا تکرار،   زیرو م ختیبازى مى کنه ر

:  ادامه داد... شمیم

و دم مدرسشون بلند کردو عاشقش شدرو دست تو زنش گهیاون د  -

..نه راجع به خودم نه رژان مدیحسش خوشم ن از

!کنى  تشینمى خوام حکا،  منو تو باشه  نیب هیقض نیقرار بود ا الیدان ،  پرانتز :   -

نمى دى ؟ ىیچا:  پوزش خواهانه تکون دادو گفت سرشو

!بعدشوبگو:   -
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و  دیالکى بر میما نمى زار.. دیعقد کن دیکه با دنیچ ستمیتندى س،  طرف پولش از پارو باال مى ره دنید،  دختر  نیننه باباى خره ا :  دانى

...وخزعبالت دیایب

...عروسى گرفت ،  داغ  نمیا

!خب؟...تو باغشون بود  میبا هم رفت ادمهی:   -

کنم؟ کاریبه من که پسر خالت ال وبل چ حاال دختر هى زنگ مى زنه،  هم پیبا زنش زدن به ت دیحسام زنگ زده که فر امروز

...خودش که على بى غم پاشده رفته شمال عشق وحال .!..هیجد هیقض نگو،  شنیم فیبى خبر گفتم قاطى نشو خودشون رد منم

!!هیگرفته که عروسم روان لیوک عیروحل کنه سر هیجورى قض هی نکهیجاى ا نیباباشو بب حاال

!!چرا؟:   -

!گهینده د هیکه مهر:  دانى

!!که دارن ؟ نایا:   -

..شنیهم آدم نم اردیلیم10اما به خدا بعضى حاجى ها با  شهیحاجى م ونیمل10واالبه خدا هر ادمى با ... مانیرسا تو هى بگو ا:  دانى

به پست ما  شیقت پهم چند و شونیکی ،  کن یبه قول معروف ف ،  که حاجى واسه خدا نشدن واسه اسم ورسمه نایاما ا،  گل گفتى :   -

اونوقت ،  برسن به مالشون ،  دو سرى هم عائله داشت که ضد حال شده بودن چرا طرف نمرد،  پرستارا رو عاصى کرده بود،  خرده بود

:  گفتیم دومى گردون حیجلو رفقاش تسب نکهیجالب ا

باور کن مرخص شد سو ...کش شر مرسان شیپمى گفت قربونت خدمت  دیبا کىی...تفضل الهى بوده که بمونم به خلقش خدمت کنم  -

گرفته بود نىیریبخش ش زریپروا

:  و گفت دیخند دانى

...صد رحمت به قانون جنگل  -

...الیخ یب :   -

...که قرص شعور وجود نداره واال حسابى بازارو مى گرفت فیح:  الیدان

ادیمطمئنا کوتاه نم ،  دیده بفرسالشو دا17طمع دختر  يخانواده اى که از رو نیا،  جوش نزن :   -

!اما خب بچست...داشت  يخل باز کمی،  دلم فقط واسه دختر مى سوزه:  الیدان

...میزد ییچا باهم

هستى؟ ایبر مى گردى گالرى :   -

شتیپ امیبرم اما شب م دیبا:  دانى

پاك پاکه خچالی،  کن  دیلطفى کن اومدن خر هی:   -

چشات دو کاسه خونه مادر ..االنم بخواب ،  شام پلو کارى بپزى نکهیباشه به شرط ا:  دانى

...اال چشمام ایبى خواب نیهمه بدنم عادت کرده به ا :   -

اشواز کانتر برداشت چییسو
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رو داره 24 دیانگار سرى جد ریرو هم برام بگ لیهارد اسماع:   -

فعال..بنداز  ادمی،  تک بزن  :  دانى

نبالش رفتموتا در د...قربونت:   -

>>رژان

حرفا  نیو گرفتن خوابگاه وثبت نام ا رشدنیرفته کارهاى جاگ شیدوستش ماهان سه هفته پ نکهیکه اورده ا شانس،  رهیم انیشنبه شا سه

...شب که مى رسه صبحش کالس داره انیحاال شا،  رو انجام داده

هم بودن  کشونینزد الىیسرى از فام هی،  رودعوت کرد رستوران طرحشو تهران بگذرونه شبش عمو همه  نایعقد کردن که رم شیپ هفته

...میکن عروس ودوماد تو لک بود گریخون به ج افهیهمه از بابت ق هیواساسا فقط اونا حال کردن چون بق

انرژى دهى مى  ریخط فهیوظخونه مى موندم و به  دیغر غرکرداما با،  ،  تنگ شده  دایدلم واسه ش نکهیبا ا،  شنبه نر فتم خونه پدر جون  پنج

اجبارى شامل  قیدمغ نباش توف گمیم انیبه شا... دهیحال م شتریب شیدورى دوست انیشا نیمن تجربه دارم ا:   گمیم نایبه رم...پرداختم 

صه دلقک خال...اق مهندس حسابى بر مى گردى هی رىیراننده خانم دکتر مى شدى تا درسش تموم بشه حاال م دیبودى با نجایحالت شده ا

..بازى

که  ارهیرو درم انیوداد شا،  ببره انیمى کنه که شا زیریمشغول مثمر ثمر بودنه هى غذا درست مى کنه و ف میهم هواى مامانو داره که دا بابا

اره؟حق د دیشا...کنهیبق بقو م شیمگه مواقعى که با شخص اول زندگ هیاعصابش خط خط انیکال شا..!رو ببرم نایمگه من مى تونم ا

لبخند که حسم مى  هیرفت تو ما انیکه چپ چپ مامان باعث شد حرفمو غالف کنم اما شا..چشمه وتشنه..چه حالى بکنى تابستون  انیشا:   -

...گفت پس لرزه سخن انچنانى منه

دنبالم  ادیته بود فردا مسوگى گف ،  برش داشتم زیکله ملق از رو م هیاز اتالف انرژى با  رىیمخصوص اس ام اس پرروندم برا جلوگ زنگ

..شن زیسورپرا،  رو که شمال گرفتم قاب کنم  انیوشا نایچند تا از عکساى رم میریبعدش م،  گرفته ذوق داره نامهیتازه گواه... میباهم بر

>>رژان

...خوبه وقت دارم،  باز کردم ساعت نه و اندکى بود چشمموکه

کوچک خان جنگلى  رزایاز تشابهم به م کمی نهیحاال نوبت ا،  هم کنارش صرف شد مسواك با طعم توت فرنگى  هیوصورتم شستم  دست

گنده مى زنن فکر  پسیکل هیکه  شهیرفقاى دانشگام م هیمقنعه شب ریز کنمیبسته مى شن اما وقتى جمع م گهیخوشبختانه موهام د،  کم کنم

سرم  ،  صه با سه چهار تا سنجاق مهارشون کردم که اون چه منعش کردم خال.. مى ارزه شتریدوبلکس باشه ب،   انهمى کنن کله هم مثه اپارتم

،  سته مناسب ددر که دانشگاه روهم بشه باهاش گذروند هیکردم و در ضمن تو ذهنم گشتم دنبال  شیصبح متعالى آرا هیبراى شروع ...ادین

 شمینشم مدل خوبى م لیحس کردم وک نهیبا نگاه تو ا،  رو بستم میبوت چرم طوس مین بند،  دودى نیرو تنم کردم با ج میاسک قهیبلوز 

 نییپا،  رو ا نداختم رو تخت اماده باشه وسر خوش پله ها رو ضربدرى رفتم  میپالتو کوتاه طوسى ومقنعه دود،  !اعتماد به سقف چه مى کنه 

...محو خاله شادونه شده انیشا...

!د؟یاسمش ونبر بزن دیبر دیمگه نمى خواست دیچه زود اومد...کجاست؟ نایرم...کودك درو نت را عشقه داداش جون،   ریصبح بخ:   -
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!هم حتما خونشونه چه مى دونم نایرم،  حوصله ندارم رژى :  انیشا

صبحانه روهم  کیظرف ک میهر نوع رژ الیپسند درست کردم بى خ انیقرمزه پس اروم رفتم دو تا نسکافه شا تیخبردار شد وضع شصتم

...اومدم خدمت خان داداش،  دادم تنگش 

اخ دستت درست :   انیشا

:  لبخند زد که دلم غرص شدو گفتم هی

!کشتى هات کجا غرق شدن؟ فیحاال لطفا بتعر  -

!نرم بهتر باشه دیشا کنمیدارم فک م چىیه:  انیشا

...گفتن ترك عادت موجب مرض است میقدکه از  ارىیکم ب نمینب ،  من عادت کردم حسودى عشق درس بودن تو خفم کنه  انیأه شا:   -

:   کردگفتیوارسى بدنى م وانشویکه ل نطوریهم انیشا

.نظرش عوض شه چى؟ نایرم امیاگه تا ب  -

 کنهیقبل خواب کلى با اون حال م ،  عکس تو رو گذاشته باال سرش تازه بعد خودت  نایرم،  اخه خر...مظلوم نگام کرد..گرفت خندم

شوخى؟ ای میجد نهیمى خواست بب کرد گامیمشکوك ن..

اباد التیخ.. دیاغفال شده شد چارهیب..میبا رز مچشو گرفت شبیبه خدا پر:   -

..اما امروز دعوامون شد:  گفت دیکه انگار فالشو تو نسکافه مى د نطوریداد و هم هیکرده باشه تک نگیانگار دوپ انیشا

بابتش  تونىیتجدد بر دارى م پیتر لىیحاال مى خواى خ..غصه نداره ،   زمیزندگى عز نمک،  دعواى زن وشوهرى مبارك  نیاول،  خب :   -

..رنیگیتازگى ها ملت واسه طالقشون هم جشن م دمیاخه شن..کادو هم بخرى  هی

دلقکى لىیخ:  کرد گفت  گامیکه مهربون ن نطوریوهم دیخند انیشا

إ مودب باش دلقک خواهرته:   -

رژى  زىیعز لىیخ:  زد رو پام وگفت  کىی زیگذاشت رو م وانشیل

!زى؟یکه مى گر نهیبابا به قول طرف هم نه

:  برداشت وگفت وانشیل..حوالم کرد  گهید ىیروپا هی انیشا

مامان کجاست؟  -

..رسوند ییکذا جهینت نیچى تو رو به ا نمیبب فیحاال بتعر..بر دل اقاش  حتما

>>رژان

:  گذاشت پشت کاناپه وگفت دستش

غر زد که مواظب  کسری... ادیگفتم خوابش م،  چشماشو بست تا اونجا نیموقعى که نشست تو ماش از،  میصبح هفت قرار کله پاچه داشت  -

با کلى اشتها رفتم کوفتم شد از بس ... نگفتم  چىیبازم ه،  !دست منه ابونایانگار اسفالت خ،  !نى؟یدست اندازارو نمىب،  چاله چوله ها باش 

گرفتمو زدم کانال  دیند...قهر کرد ...ى؟ییچرا مگس دمیپرس،  میانگار لقمه هامو مى شمرد زودتر تموم بشه پاش...صول اومدادا ا
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بهم  لىیخ...بى حرف پارك کردمو اومدم خونه ...امپر چسبوندم !... مگه قرار دارى رىیامابرگشتنه دوباره غر زد که چرا تند م...شوخى

..اداهاش زور داره برام نیاما پى عشق وحال که نمى رم ا،  ! رمیم اراحتهاره ن،  ندادم برخورده جواب تلفنش ام 

:  پس گفتم،  کرد  دییحدسموتا دهینپوش دیشلوار سف اطیسر عقدشون گفت محض احت نکهیا ادی،  غر بزنه  شهیم طیشرا هیفقط در  نایرم

ارومتر گفتم گربه ها  کمیکه الهى شکر همه بلدن و  نویاست ا مسخره،  دیدار ش چطورى بچه دنیم ادیخانواده اجبارى فقط  میتنظ نیتو ا...

!کلى بحث مهمتر هست... دنیم شیهم اول صبح نما

!بى ادب شدى ها:  عالمت سوال البته انگار خندشم داشت جمع مى کرد گفت هیشب انیشا

:  حرفش گفتم  الیخ بى

دل درد مسکن  از،  ادینمى  نییحالش عمرا از تختشم پا نیوست داره که باهات اومده واال تو اچقدر د نیبب ،  پاشو برو باال ماچش کن   -

براى ..افتاد شیدوزار بایانگار تقر..در ضمن حق مشاوره من فراموش نشه ..پاشو  شمینکن تموم م گامین نقدیا...چارهیب خوابهیمى زنه وم

:  فتمگ نانشیاطم

! دى؟یفهم،  بانوانو داره  ضىیمر

!دم؟یچرا خودم نفهم،  دونه اى  هی:   انیشا

.که شوت ان هیطور که مى رفتم باال فکر کردم خوش به حال اونا که شوهراشون دکتر اند بق نیهم

>>رژان

!ستى؟یچى شده کوك ن دكیخورش:  پدرجون

!ستىین شگىیهم يمنم گفتم رژ:  دایش

میاک ،  نه:   -

 ،   شیبا دوستش بره ک ایلیتعط نیخسته شده حاال هم دلش مى خواست تو ا،  همه پشت سر هم شد وامتحاناش انیرفتن شا:  جون زهره

باباش اجازه نداده

کسى  ادینم خوشم،  دمیوخند رنیخلق ارامش بگ،  شه لیتعد کمیموردا الزمه که  نیا،  باالست ادىیخون من ز طنتیدز ش نیا،  نه :   -

!هرچند درست..ت نرفتن دمغممسافر هیفک کنه مثه بچه لوسا از 

که برنزنمى شى  نهیا شیفرقش با ک،   شىیطرف ما لبرود هوا بدون دود سر حال م میمى ر،   شهینه بابا تو باشى ارامشم باشه که نم:  الیدان

مکافاته،   رنیاشتبات مى گ انسهیاونم بهتر اونوقت با ب

!مون جوجو زبون درازمامن ه،  گرفتى  لمیتحو:  به دلم نشست گفتم  شیمهربون

نه خب چون زبونت کوتاه شده مى برمت ددر دیخند

م؟یفردا بر:   دایش

!خوبه؟ دیبرف بازى ورو به من پرس میکه فردا صبح بر مینه عصر مى ر:  رسا

!هیعال...نه :   -

قرار دارم  انیبا ک شیآخه من ش:   دایش
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..خب پس به کارت برس:   رسا

!قربون التهیتعط،  شه  التیبى خ گمیم انیزنم االن به کنه زنگ مى :  الیدان

نه..نه :  دایش

 فیتعر دایداشت بعد هى از ش گرمونیبا اصرار نهار ن،   انیدفتر ک دایبا ش میروزى افتادم که رفت ادی...شهیبد جور داره تابلو م دایش نیا اوف

...لو نمى ده بال دایا هنوز مطمئن نشدم چون شام ،  ىیشاخکام گرفت خبرا دیرس5000که به  دایکرد قند خون ش

نظرتون  گمیم! اونم جواب نداد رمیخواستم از زهره جون اطالعات بگ ،  مجهوله هنوز دمشید گهیدوبار د نکهیرو هم باا انیک نهیا شیبد

! ه؟ینظرتون ادم مطمئن ه؟بهیچ الیدوسته دان انیراجع به ک

 هیآدم انیبازار رقابت و ک نیتالش کنه تو ا لىیخ دیبا دایرضا معتقده ش،   هیاما فرد موفق،  مطمئنه الیمگه خود دان   -:  جون فقط گفت زهره

!واسه کمک روش حساب کرد شهیکه م

حساسه لىیآخه خ...بخوره داینمى خوام تو ذوق ش اصال

از بچه  کىیمهمونى  میبر رمیخان اجازه مى گ نیاز معفردا شبم ..ادیزنگ بزن رز اونم ب ادیکه نم دایش. پاشو..!ى؟یاآى جوجو کجا:   الیدان

ها

:  اگاه پاشدم وگفتم  ناخود

..مامان جون شیپ میریشبم م دهیحال م لىیواى خ  -

اهان حاال شدى رژى خودمون:  دیجون خند پدر

..میساعت با اجازه بخوابم بعد بر1من :   رسا

چشاى صورتى شدش قد نلبکى باز شد چارهیب..نه:   -

خوبه ؟..چشمک حوالش کردم هیو میاما تا اونموقع ما اماده شد،  رخصت دارى به هفت پادشاه نمى رسى  قهیدق90شما :   -

کرد دییوبا سر تا دیخند

دیبى معرفتا جاى منم خوش بگذرون:  دایش

:  بدجنسى گفتم با

!به تو هم بد نمى گذله غصه نخور   -

:  م و به پدر جون گفت دمیجون بوس زهره

:  لپمو گرفت و گفت ...دیکه بفکرم یمرس لىیخ  -

! زمىیعز..زیبرو زبون نر  -

هیخال لىیجات خ..کردم  دایچشمک حواله ش هی

:  پالتومو بر داشتم وگفتم..انگار منتظر بود من برم بره تو اتاقش..پاشد  رسا

! از حاال حسابه قهیدق90برو    -

 نمتیپس مى ب:  وگفت  دیخند
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:  گفتم  واشیم تکون دادم دانى همچنان داشت مخ بابا رو مى زد رفتم سمت آشپزخونه سر.

روباه ؟ ای ریش  -

رهیمنظورش ش دمیفهم ،  ارنولدو درآورد اداى

..شماره رز رو گرفتم رونویاومدم ب...فعال باى.. :   -

>>رژان

اره کردکفشش اش ریوبه ز شدیعلفزار م نجایداشت ا گهید،  سالم:  الیدان

گرم شنهادتونیپ دم،  مییمهمون شما دمیشن:  رز

..میمهمون خانم فدوى هست،  نه واال خونه من االن از بازار شام داغون تر :  الیدان

!رسا کو؟:   -

که رسا شما رو برگردونه  میبر نهیقرار شد دو ماش:  الیدان

:  تو گوشم گفت رز،  میگفت کیدر اورد عل اطیاز ح نشویرسا رو که ماش سالم

به خدا ندازهیاالغ بابا على م ادیآرم سمند من  نیا،  اش إندش هم خودش باحاله نیهم ماش میبر الیبا دان ىیدوتا ایب  -

ادیگرفت اما به نظرم زشت بود رسا تنها ب خندم

!گهید نینیبش:  دانى

امیمن با رسا م نیجلو بش :  اومد عقب سوارشه که گفتم رزى

شمیبا اونا برو من ناراحت نم رهیحوصلت سر م اگه،  دیسر برم خر هیرژان قرار شد من ،  دهشرمن:  رسا

وسوار شدم  ادیبدش ب دیعمرا دخترى از خر،   ایعادت کردى خودت لوس کن:   -

م؟یحاال قرار چى بخر :  که کمرمو مى بستم گفتم نطوریهم

الیبرا خودم ودان خچالىی دیخر:  رسا

مامانجون برا شام منتظرمونه..شهروند  میپس بزن بر جون

خانم دیهرچى شما امرکن:  رسا

که بر مى دارم بستنى چوبى زىیچ نیعمرا رو من حساب خانمى نکن چون اول:   -

باکس بر دارم هیبنداز  ادمیمعاشرت با تو منم بستنى خور کرده :  وگفت  دیخند

هـله هوله هاى منم حساب کردکرد  دیطومارخر هیکه چه عرض کنم  ستیل هی اونجا

تعارف نکردم در عوض خودکارم درآوردم تو قرعه کشى شرکت کنه منم

میبر:  رسا

!میپر کن نویصبر کن ا:   -

شانسا ندارم نینمى خواد من از ا:  رسا

...اگه بردى با من نصف کن چون شانس من بوده پس
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عالمت اندوه کنارش هیکار چونه مى زنم و سیارم با نقاش و راباومد که د دایاس از ش هی میونشست میوکه جا داد لیوسا

شناسى؟یچقدر م انویرسا تو ک:   -

..حس کردم نطوریمن ا ایجاخورد چون الکى دنده عوض کرد  انگار

!چطور؟:  رسا

!دمیاول من پرس:   -

!چطور مگه؟،   هیآدم فعال... الهیدان هیرستانیدب دوست

!بهش اعتماد کرد؟ شهیکه م نهیمنظورم ا،  که خودمم مى دونستم رو نایخسته نباشى ا:   -

ستادیگرفت بغل ا هوی

کردم کپ

..داد باالى سرش نکشیع

!چى شد؟:   -

بهش عالقمند شدى؟:   دیلبخند دوزارى پرس هیجلو رو نگاه کرد بعد با  کمی

...شم انیخنده فک کن من عاشق ک رینگاش کردم ناخود اگاه زدم ز کمی

نه جانم من استعداد عالقمند شدن ندارم:   -

..شکل خنده شد نیهمچ نباریا لبخندش

!دى؟یپس چرا پرس:  رسا

!ایباحال:   -

نگام کرد گنگ

آخرش تازه مى ..مى کرد بعد مثه فشنگ از من کى کجا چگونه مى خواست انیاگه بود اول سه چهار تا حرف بد خرج ک انیشا ىیخدا آخه

اونقدر که منطقى اى رازدار هم هستى؟..به سوال تو دیرس

کنمیسعى م:  داد به در وگفت شیتک.. نییرا داد پا پنجره

:  آخر وگفتم  میبه س زدم

خوشش اومده انیاز ک دایفک کنم ش  -

...حد نیاما نه در ا ستین رتىیگفته بود غ دایشد که فکر کردم ش ضیچنان عر لبخندش

:  طور که راه افتاد گفت نیجدى شد هم کمیاد که دهن بازم خبر از سر درون د انگار

نگران نباش حواسم بهش هست  -

دمیمن خند نباریا

ه؟یحاال نظرت چ..به تو گفته  عنىی..اى بدجنس:   -
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 پسر انیراستش ک...دمیمنم مثه تو خودم فهم،   میمى شنو انیهمونقدر که احساساتى مغرور هم هست مطمئن باش اول از ک دایش:  رسا

!رهیمى گ مىیچه تصم دید دیمى دونه حاال با دایبا ما فرق داره که اونم ش کمی شونیخانوادگ اقیاما خب سبک وس هیموفق وخوب

.. گهید نیا هیچه ادم خونسرد ووى

چى دارى ؟ کیموز:   -

...داشبورت باز کن هرچى دوس دارى بزار:  رسا

>>رژان

برف بازى میبر:  در حال چرخ زدن کاناال بودم که گفتم میاعلى همه تو حال نشستپلوى دبش مامانجون پز فرد  ایلوب هی بعد

کهیاالن که تار،  قرارمون فردا بود :  رسا

میریاصن راى مى گ،  سوارى میبر میتونیتازه فردا م،  خواهش،   شهیروشن م تپل،  میزنیچراغا رو م:   -

میمن پا:  رز

تونم پاشمخوردم که عمرا ب نقدریمن ا:  دانى

!دیسرمانخور،   ،  مادر االن سرده:  گفت  رونیاز آشپزخونه اومد ب مامانجون

گه؟یرسا چى م نمیوزل زدم بب میبادا بلرز نیکه به ا میدینه قربونت برم مگه ما ب:   -

!کنندس نییاالن راى من تع عنىی:  رسا

گرو مى زارم شیدارم ر عنىی دمیجورى دستم به چونم کش هی

...دیخند نجونماما

.دستتون درد نکنه مامانجون:  بر مى داشت گفت شوییکه چا نطوریتنبلى نکن وهم الیپاشو دان:  رسا

بشم کیعمرا مامانجونم رو بات شر..مال خودت  تیإإ نه قربون را:   -

...تماشا نمیشیم ارمینم شالمو مپاشو چراغاى باغو بزن م..دل داشته باشه زیآدم مى تونه کلى عز نهیهم دیحسن موى سف:  مامانجون

...نکن اگه آدم اومد آدم برفى برگشت هیکسى گال نکهیبه شرط ا:  برد گفت شومىییلذت چا نطورکهیهم الیدان

!مى شمارن زییجوجه رو آخر پا الیآقا دان..رژى به منم کاله بده:  رزى

!ن؟یلحاف کرسى نمى خوا.دستکش وشال وکاله نیدبابا خوب مجهز اوم،   میندار شتریب کىیمن االن شمردم  :  الیدان

ریآوانسمون شما سخت نگ نمیا ،  قربون میفیجنس لط:  رز

هست مى خواى انیدستکش هاى شا:   -

و پرسش کىین:  دانى

..نبود شتریب دونهیشرمنده ،  خدمت شما  نیا:   -

...من شویکیتو بپوش  شیکی..کرده  نگیلدیهمه بادى ب نیإ داداشت ا..دانى تو بپوش گوله کن من مى زنم:   رسا

3..2..1.. دییبدو:   -
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 کىی واریواال با د میدادیجا خالى م دیکه مى زد و با ىیکیاما بى معرفت اون  میتا گوله خرجش کرده بود6تکون بخوره ما  ومدیتا م دانى

..شدىیم

..دادیتمونو صفا مچپ و راس گماتهیچشاش آست ایمحکم بزنه  ومدیانگار دلش نمى  امارسا

جمعمون کرد آدم  نتىیبادمجون قلمى ودو تا گوجه ز هیکه مامانجون با  میفقط کرى مى خوند گهید میخسته داشت میکم که بازى کرد هی

...ن کل کل کرد الیورز ودان میدیخند نقدریا نشییاما سر تز میکرد فیهمونو رد ،  برفا رو ستار جمع کرده بود گوشه،   میبرفى درست کن

میریباهاش عکس بگ اریب نتویرژان بدو دورب:  چوب جاى دستاش گذاشت وگفت  کهیسر رسا دو تا ت آخر

 شهیاونوقت مثه خودش دماغ عروسکى م دهیفردا آدرس دکترشم بهش م،  از شالشم گذشت  گایخاطرشو مى خواد ن نقدریآره رز ا:  الیدان

...مشیما ساخت میمدرك داشته باش هی اقال،  مشیشناسینم گهید

ایروت س گهیم گیبه د گید:  رز

..اآ بزرگترما :   دانى

...دیشیگرم م...باال چاى زعفرونى درس کردم دیایب:   مامانجون

..بعد میریعکس بگ ارمیب نمیدورب دیسینه وا:   -

... وستمیپ ایخواب گرم ونرمم به عالم رو رخت ونیرز بشمار سه م راىیپسرا که رفتن بدون توجه به تفس،  خسته شده بودم  شبید نقدریا

سر به سر رزى گذاشتم که باچند تا التماس خدا  کمیمجدد ثمر نداد دنیتقالم براى خسب دارشدمیب7صبح ساعت  نکهیا بیاز عجا اما

...دارهیب بایتقر گهیاومدم سراغ مامانجون که بعد نمازش د،  از اتاق دکم کرد غمبرىیوپ

 رمیگر مى گ نجورىیبه من نچسب هم نقدریامان اخوبه م:   مامانجون

!رز دوس داره؟.. میدور هم رهیبگ میبرو به ستار بگو بره حل:  کرد و گفت  دایکه مامان جون راه فرارو پ میپر حرف ایوموچام بود  ماچ

..هم برسه هیاز جلوش برداشت که به بق دیفقط با:   -

... انیهم بگو بخب بگو قابلمه ببره پسرا رو :  مامانجون

مى کردم که صداى پسرها وخوش آمد مامانجون اومد داریبه زور رزو ب داشتم

! ایبه من غر نزن دیبهت نرس...خود دانى،  کرده  دیقوم تاتارو روسف الیدان نیمى دونى که ا گهیأه رزى پاشو د:   -

...که انگار افاقه کرد  دارباشوزدمیب بانگ نیو اخر. ..که رنگ تى شرتم بودو أز کمد درآوردم مینقره ا صندل

!!شهیم ریاصال آدم از خوردنى س!بخوابم يبزار...برا آدم نگهدارى کمینق نق نمى تونى مرامى  يبه جا ؟يکرد گریج:  رز

شدمیم میبار به ملت زنگ مى زدم قا600بود  کیمنم اگه هوا هنوز تار..دکتر رخ بنما دكیخورش:  الیدان

!!کنىیم داریجماعتو ناروا ب يزیروز سحر خ هی.. يکرد و شاکیهمه ر،بفرما:  رز

رونیاداى مسخره درآورد که زدم ب هی،خوشگلم ایبدو ب يداریحاال که ب:  خوش گفتم سر

!مدهیاصن خوبى بهت ن..شهرو شلوغ کردى هیسالم چ:   -

ریصبح عالى بخ:  رسا

بازم به تو باالخره برداشتى:   -
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تا سرد نشده دیایحاال ب مامانجون

 نیآور،  سرعت عملتون خوب بود ىیاما خدا:   -

دیخند رسا

رسا صد رحمت به زنا نیبود اما ا دنیشلوار پوش هیخانم فدوى من اماده شدنم :   الیدان

خنده دوزارى زد هیبازم  رسا

است انیاست چه حاجت به ب انیکه ع زىینکن چ فیاز خودت تعر نقدریپسرم ا:   -

زیکرده بود گذاشت روم کهیبار باخنده نونا رو که ت نیا مامانجونم

فوتبال داغون تره پزم مى دن قهیدق90بعد ،  مو هاشون از چمن آزادى  ایبعض:  از پشت سرم گفت رز

:  گفت میمثال درگوش مامانجون اما جورى که ما بشنو!و شهیم دایپ ایمحل ما چ نیبب ارزىیابیب،  إ سالم :   الیدان

..امروز از در دوستى اومدم به آستانش،  موقع خدافظى نگام کرد تا صبح خوابم نبرد ثانهیچنان خب شبید ىیخدا ـ

يور رژ نیا ادیاون شکرو رد کن ب،   ستین دیتو ام ریمرا به خ:  رز

:  زودتر شکر پاشو برداشت وگفت الیدان

!ریخ نمیـا

!رستوران مبری، انیب انمیوک دایظهر قرار شد ش:  رسا

منتظرتونم نجایهم نیایب!چرا :  مامانجون

..مامانجون میما که حسابى زحمت داد:  .رسا

دیدراورد ىیمن از تنها ایثان،  نه زحمت  دیاولن رحمت:  مامانجون

مکثى  هیبعد با ,خجالتى  کمی ادیم دایدوستم که باش نیکه ا فیاما ح میثالثاعمرا اگه ما هم تعارف مى کرد..طبق معمول نخود آش شد الیدان

:  منظور داره گفت  دمیکه فهم

شهیخودى م واشی واشیالبته   -

دستم بهت نرسه رسا...بردنش رو آنتن ناینه به داره نه به باره ا دایش چارهیب...دهن لق..رفت رو رسا گامین ناخودأگاه

مرسى :  رسا

میبر دیآماده ش ،  بازهزنگ زدم باشگاه .. دیچسب لىیجوجو خ..ممنون خانم فدوى :   الیدان

:  کمک مامانجون شدم که گفت،  جمع کردن ظرفا مشغول

...منتظرن نایبرو مامان اماده شو ا  -

داشتم جوراب پام مى کردم ..قرمز گرفت سمتم  کیمات هی..کردیم شیاماده شده بود وداشت ارا رزى

بزن قرمزش رنگ شلوارته نویا:  رز

ادیبرداشتم که چشام از بى حالى در ب ششیارا فیتو ک مدادم از هیشدم  گرىیچه ج اخ

ایب..که مى زد گرفت سمتم  ملشویر
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!گهینه خوبه د:   -

که موقع سوارى راحت باشم دمیبنفش کوتاهمو پوش کت

چطورم؟:   -

چشمک زد نهیواز تو ا..جور که بودى. همون:  رز

منتظرن...در بهشت  خیبدو :  هام برداشتم وگفتم  که مامانجون برام قالب بافى کرده رو با چکمه ییمشک شال

اومدم:   رز

دانى کو؟:   -

رفت دستشو بشوره:  رسا

!ساعت بگذره بعد خبر و آگهى مى کردى؟24جناب مى زاشتى :   -

!اى؟یم نطورىیا:  مى کرد گفت گامیکه بر بر ن نطوریهم

!!ه؟یمشگل..بودم  واریانگار با د..گرفت  لجم

!لطفا...شلوارت روعوض کن ایکت  ای :  رسا

...تو بالکن بوتامو بپوشم رمیرزى من م :  گفتم الیخ بى

...پشت سرم اومد رز

جماعت انگار امادن،  به به :  دانى

من خوابم دیایوقتى م هویرو ببر  دیرژى مامان کل،  خوش بگذره:   مامانجون

باى،  چشم :   -

بازم ممنون:   رسا

..با اجازه.. متونینیشب مى ب:  دانى

>>رژان

معروف گرما در سرما  غیتبل ادیاز مهترا ورفتم نسکافه سفارش بدم که به  کىیاسبو دادم به ،   دیهوسم خواب گهیچند دور که مانژو زدم د هی

..حال کنم

طى کردم الىیبى خ..رسا وارد شد  ،  سفارشم بودم منتظر

خسته نباشى:  رسا

:  گفتم که پشتم بهش بود همونطور

:  جلومو گفت دیچرخ...دیآقا دو تا شکر اضافه هم بزار   -

مدت مثه  هیاجازه خواسته ،  ..دهیشن انیرو از ک هیقض الیدان...قهر کن اما حرف بزن...ادگارهیبه  ىیبایجمله قشنگ از خسرو شک هی  -

.. ختیمثال داشت نمک مى ر...فک کنم مال توئه ؟ نمیازه ات. ..نهینهار امروزم براى هم شنهادیپ..رفت وامد داشته باشه دایدوست با ش

!کى افتاده بود؟ دکمم
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.. رمشیبگ خواستم

..بمیانداختمش تو ج دمیبه قصد گفتم دکتر که حرص بخوره ودکمه را قاپ..دکتر  ستمیمن قهر ن!..آشتى اول

رونیب امیرو برداشتم ب نىیس

..قابلى نداشت تو اصطبل افتاده بود:  رسا

که رفتم قند بدم بهم جورى متلک انداختن که  ىیکارگراى اصطبل به حنا نیچون ا..نکردم اما حاال به نظرم همه جوره حق با اون بود گاشین

!کنم کاریاما حاال که گذشته چ...داد ریاز تعجبش گ،  تابلو بودم  لىیبه نظرم خ..پسر بى رگه نینبود ا ادمی..سوت رژمو پاك کردم میس

جنتلمن بودنش من ..واسه همه اومد ىیرسا هم با چا...دنیاونا که رس..منتظرشون مکتینشستم رو ن نطورىیهم...شده بودن ادهیم پها ه بچه

!کشته

میبرس نایا دایکه به ش میبر واشی واشی:   الیدان

بهش داد  بشیشکالت از تو ج هیرسا ...شما ها قندم افتاد دنیاز د دادیتابم م اروی نیا نکهیرژى شکالت ندارى من با ا:  رز

!!پرشى کرد کی الیدان..دیشما نبود...مرسى :  رز

سالگى سوارى مى کنم6بابا من از ...!نزنى ممکنه بترسه رم کنه غیرو اسب ج گهیباشه د ادتی:  الیدان

!هیتو همه رشته ها ى ورزشى حرفه ا الیکال دان:  رسا

:  رز رو بهش گفت!پوف ...تو ژسته عنىیحاال ...فقط سرشوتکون داد..ه تشکر کردمبابتش ک...بزنم میبرداشتم با شکر اضاف ییچا

خودپسندى مزمن داره نجورىیهم نیتو رو خدا جو نده ا  -

 :  کرد وگفت مونىیخنده پرو پ الیدان

ورز از حالتش خندمون گرفت  من!..کردم ىیبارم من خودنما هیحاال ..بعدش نوازندگى بعدش رقاصى،   ینقاش شیروز نما هی..،  حسود  -

..هم عالى بود رهیجوجه اى که با اسب چهار نعل م دنید.البته...که ادامه داد

قربون شما.. کالهموبرداشتم

..میبر:  رسا

!!!!عقبت هم مى خوابه هیصندل نیاى ول ا:  رزى گفت  نیماش تو

.. اینخواب...دوبسدوبسى پلى کرد کیموز هی دانى

!؟ میمگه من رژ:  رز

!استفاده کنم ،  از تئورى تفرقه بنداز حکومت کن دیمنو مجبور نکن..دیشد قیاصن حال نمى کنم شما امروز رف:   -

..وهشت دوستم دلش شاد شه شیاهنگ ش هیبزن :  رزى

 انیخواست با کمى  ایهم نمى دونم هوسش بود  دایوش چهیرزى باقالى پلو ماه،  سفارش دادم کیشلیرستوران من که طبق معمول ش تو

..تفاهم بزنه جوجه کباب با استخوان پیتر

..پسر خپل کوتاه رو بده نیخر اگه به ا لىیخ دایش:  رو مى کردن که رزى دم گوشم گفت رویوجهان ز رانیداشتن اقتصاد ا پسرا

..ماست شیزدم به پاش که ساکت شد اآخه حس کردم رسا گوشش پ کىی
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..ضرب گرفتن زیه من حوصلش سر رفت که شروع کرد روممث انمیاز غذا نشد انگار ک خبرى

!شه؟یم جادیالودگى صوتى ا زمینزن عز:  الیدان

!ستیمشگلى ن!.. میروشن جان شما بزن ما مى رقص:  انیک

اره:  دایش

سوتى دادا..داشت دنیما د افهیق

...طرفدار داره  نقدیگفت نمى دونستم رقصم ا دویخند انیک

..نبود  نیمنظورم ا..نه...:  ت با ناز گف کمی دایش

!نداره؟ عنىی:  انیک

 -!وقته برامون نزدى؟ لىیرسا خ.. الیخونه دان میبعد غذا بر عنىی:  دایش

..داشت اشاره مى کرد که گارسون هر غذا رو جلوى کى بزاره انیک

کنه دایمى کرد تا جا براى نشستن پ زیساعت تم هیرسا  شبید...خونه من شرمنده:  الیدان

خواستم برم دنبالش که اومد...کجاموند.. ىیرزى رفته دستشو..حاال که غذا اومد شانسو

دیشب شماها بر...خونه  رمیم رمیآژانس مىگ نجایاومده من از ا میرژى عمه پر:  رز

داره؟ لیکسى م...ظرفمو بلند کردم ،  زشته دمید...براش گذاشتم  کیشلیش هیو،  حاال تا شب :   -

 دییبفرما:  انیک

برداشت  کىیتعارف کردى زشته دستتو رد کنم و  گهید:  دانى

نه خودت بخور:   دایش

قهر  شهیقرار شب برمون گردونى نم..گفتم بردار  واشی..نمى دونم چرا دمغ مى زد ..سمت چپم که رسا نشسته بود دمیکش کمی ظرفمو

میلبخند شد..دفعه  نیکه هر دو باهم ا میباش

..روى برنجش برداشتم نیوته چ..گذاشتم تو بشقابش  شیکیخودم ..خور همش که حراج کردى خودت ب:  رسا

بهش گفتم رزى مى ..معذبم انیجلوى ک کممیتازه ..شم  الیبهم خوش گذشته بود که شب بى خ نقدیا..داشت با غذاش بازى مى کرد  رز

رسا  میگیم شونیبعدمهمون...ببافى ... رىیبگ ادیاون شال رو از مامانى  هیبق مینیشیم... شىیم فیرد دهیخونه مامانجون بهت دم کنى م میر

خوبه؟...داره مارستانیخونه احتماال خودشم زود بره صب ب میبا هاش بر ادیب

دمت گرم عنىی..لبخند زد که کلى دوستى توش بود هی رز

عالى بود..خان انیمرسى ک:   -

...نیمرسى از شما که اومد:  انیک

>>رژان

مى ترسم مبادا مامان  کهییکال از اونجا..رمیدوش بگ هی دیشده با ادینمکم ز..نشه خوبه زلزله،  نیاومده و همه مشغول خونه تکون فنداس

..ابونایها با منن تو خ ابچهیدانشگاهم با بچه ها  ایکارى بهم محول کنه 
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هفته  دمیخودم اوال لباساى نپوش،  اونا شدم بیمسئول خالى کردن ج،  قول بچه ها  به،  مییگوشه شهر دنبال بلوز وشلوار مانتو هیروز  هر

محل  هیتو  لیمال اون زمونا بوده که همه فام دیع دیمونده دوما به نظرم خر دمیکه تابستون خر ىیزایچ شتریب بایچون تقر،  کفاف دیاول ع

 کیساعت تراف هیو  ابونیتا خ6هم در اوج وابستگى نه حاال که مادر ودختر ..عموشونم مى رفتن ىینوه خاله ى دا دنید ..شستنیم

هر سال تا اول خرداد داره مى ره  چارهیاما مثال خاله نازى ب...براى شمال میوراحت بار سفر مى بند میهم ندار لیالبته ما فک و فام...نشونیب

...ههاى معوق دنىید دیع

...ستین رمیگیپ ادیکه بابا هم سخت مشغول حسابرسى هاى آخر ساله وز نهیا شیخوب

کردن  نییکه مبعث رو تع بهشتیارد ستیچون ب دنهیوحسابى مشغول جهاز خر..که باالخره بله رو علنى کرد دایش شیپ رمیگفتم م امشب

...براى عروسى

...زدست جانیه لىیاما خودش که خ شهیداره عروس م عیسر نقدریا شهینم باورم

سالم بر اهل خانه:   -

نهارخوردى ؟..سالم ..اومدى خانم  إ:  خانم معصومه

میحاال چى داشت،  واسه شام  میپا گهیبله دو ساعت د:   -

دست خانم مهندس درد نکنه،  فراوون  شیعدس پلو کشم:  خانم معصومه

...اتاقم رفتم کىیوپله ها رو دو تا ...میزد چیبلند کردم و تو دلم شکر خدا گفتم که نهارو بابچه ها ساندو زیاز رو م بیس هی

خودم مشغول  ای ،  لحاف بخسبم ریموندم برم ز.. میا..  رمیپس رفتم دوش بگ...کردم که مهمى درش نبود غامامینگاه رو پ هیتو نت  اول

..کردن کنم شیارا

...بخوابم بعد با چشاى پفى بدو بدو برم اونجا عستیاونجا باشه ضا انیموقع ک هیاگه  نه

چه خوب بوداالن ،  شدم ظیغل شیارا هیامروز پا ،  گهیهوس د..خط چشم ..رژصورتى..ابى  هیا شدم ساه نىیعروسک چ نیا هیشب اوف

برام ظیقهوه غل هیمعصومه خانم در مى زدبا 

وخدا رحمت کنه  شمیملوس م میا روزهیژاکت ف.از کشو برداشتم با میپولک سرخاب. تاپ پولک...هنرا نداره نیمعصومه خانم از ا چارهیب

...کرد  دیتول نیه جکسى ک

بستم پسینمودم از روى گوشم اروم جمعشون کردم عقب و به زحمت با کل ویو شهیسوت با دستگاه از ر میفرق وسط باز کردم و س موهام

پالتوم  بیگذاشتم تو ج.. نمونه لمیهان مبا..وشال پالتو

..به سوى دارالعروس شیپ..والسالم

>>رسا

چه خوب کردم چون سبزى ،  روى  ادهیپ امیدادم ب حیصبح مردا خواستن برن شهر اما من ترج،  شمال میومدا نایوما با رژان ا دیع فردا

..بد جور دلم براى رساى فارق پارسال تنگ شده ،   رمیانرژى بگ کمیبچه ها همه باعث شد  دنید,صداى مرغ وخروسا،  جنگل

نگام رفت رو شادى جون که  ناخوداگاه،  میغذا مى کش میدوست داره دار ندتیبدو رسا که مادر زن ا:  زهره جون گفت  الیو دمیرس وقتى

...صحبت مى کردن و رفتم دستام بشورم دایبا ش
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بخوره تا خوب شه کیوتیانتى ب دیبا دیسر به رژان بزنى شا هی رىیرسا جان م:  فدوى جناب

...چشم :   -

ارى؟یچرا نرفتى مادرجون ب نیمع:  جون شادى

گفت شب اونجا مى مونه...بچه هاش انگار رفتن سفر ،  است تنه خاله

هیجاشون خال:  بابا

واقعا:   دایش

...غذاشو داد دستم نىیو س...خورد دیببر شا نمیا سایوا زمیرسا عز:  جون شادى

 شیوموهاى فرفر دیشلوار سفبا بلوز ...تخت بودوخودش گوله رو تخت  نییلحافش پا...دررو بازکردم  اطیاما خبرى نشدبا احت..در زدم .

...بچه ها معصومه نیع

داره  ىیروشنا،  ..مى خوام بندازمت داخل اب :  محض شوخى زهره جون رو بغل کردو گفت  الیدان... ایکنار در میغروب همگى رفت روزید

 میبرس ىیعروس دارم شدى ما هم به نوا دیشا شىیحاال که دارى داماد دار م...مامان

...کردن واب بازى راه انداخت سیرو خ الیامارژان که مشغول عکاسى بود اومد و شروع کرد دان ،  دیفت وخندگ زىیکس چ هر

...گذاشتم چشماشو باز کرد شیشونیپ يرو  دستمو

..ونبض اشو گرفتم!شده بود؟ دهیموش اب کش...از دستش  الیدان روزیکه د نیشما همون دختر خانمى هست ،  سالم:   -

بالشش روصاف کردم و ...خوبم فقط مى خوام بخوابم،  باال و گفت  دیکش نیلحافش از رو زم...دلم گرفت شیاز بى حال..د صاف ش کمی

بدن درد که ندارى ؟،   يباشه مهم غذا وداروهاته که بخور:  گفتم 

..ولم کن شمیبه خدا خودم خوب م،  غذا هم نمى خوام  ،  نه  :  رژان

نمیگلوت ببحاال دهنت باز کن  باشه

رونیدستش گذاشت رو سرش دادزد مگه نمى فهمى برو ب هوی

...شنیاند کم حوصله م ضیاما خب همه وقتى مر..جا خوردم  لىیخ

پس به خاطر من حرف گوش کن..ضشیبراش مر تیاما پزشک اولو،  گشنمه  نقدریرژان به خدا من خودم االن ا نیبب..:   -

زد تو چشمام  زل

آباز کردم  دهنم

آ..ایگفت به خدا نوبرى ب دویخند

اگه اشتها ندارى؟ ارمیگرم برات ب ریمى خواى ش..پاشو غذات بخور ..أه گلوت چرك داره...نیآفر

!!رسا جون؟ دىیاگه پا نشم بهم امپول م:  چونش وبچه گونه گفت ریز دیوکش لحافش

..دو قاشق ازغذا ش گذاشتم تو دهنم... زیونشستم رو م...نه آمپول مال بچه هاى بد تو که دختر خوبى هستى... دمیخند:    -

!ه؟یچ:   -

!...گشنته؟ نقدریا:  رژان
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 رونیب امیوپاشدم ب اینخواب...ارهیدوباره برات غذا ب گمیم دایبه ش رمیبرات دارو بگ رمیمن م..اما فعال خوبه  نیازا شتریب:   -

ممنون...رسا:  رژان

...کردمکوبش قلبم حس ..اسمم  دنیشن با

خوبه؟... ارهیو عسل ب ریبه مامان بگو برام ش:  رژان

..عشق به سلول سلولم رسوخ کرده نیا...حس کردم نییپا ومدمیوقتى پله ها رو م...تر شده بود پاسخش بود  ضیلبخندم که عر:   -

 دیخر میهم رفت دایمن وش نگیپسرا رفتن کارتبعد صبحانه ،  اما کال روبراهم ،  مى کنم نیف نیف کمی ،  به لطف مداواى رسا پاشدم صبح

برا  کىیدار گرفتم  هیمنم دو تا جاى سى دى چوبى پا،  بودن نىیهاش چ لىیکه البته خ،  گرفت واسه خونش  زیکلى چ دایش دستى عیصنا

...هیخال لىیجاشون خ،   ونانیورفتن  دیهم براى رزى که ع کىیخودم 

حسابى گشنم بود خوشبختانه مامان زنگ زد منتظر مان براى ناهار  اما... میدیو خند دسمیرقص ریمس کل

:  مامان درب رو باز کرد وقبل سالم فرمود،  رو برداشتم  لیوسا دایش کمک

!رفتن ساحل صداشون کن مىخوام غذا رو بکشم نایا نیبدو مع  -

پسرا اومدن؟:  دایش

!!نیکرد دیبه به کلى خر،   رسنیاونا هم االن م  -

دمیروقرار برامون بفرستن وخند شیتازه نصف:   -

!مسخره:  دایش

اصن به چه درد مى خوره ایدارن  زىیچ نیهمچ هیمى کرد که خودشون نمى دونستن  دایتو مغازه طرف پ ىیزایچ هیبه خدا مامان :   -

..انهیبکشم  نمیبب،  مى خواد حاال برو  تیبلد دمیخر،  کالیبار:  مامان

...دیانگار اونجا آشغال خورى کرد:  ه رسا که با غذاش بازى مى کرد گفتبابا ب زیم سر

!!نه :  رسا

..شه ودو تا از کباباى رسا رو برداشت ریکه زود س خورهیاروم م ایمثه فرانسو ،  هیرسا مرام داره وقتى غذا سهم:  الیدان

هان...دوس ندارى ؟ دیشا:  مامان

هر کى نخوره از دستش رفته ،  !هترهکباب ترش شما از مامان هم ب:  بابا

دیخان حس مى کن نیمع ادیم لىیبوى زن ذل:  الیدان

با جانان که جانان  ستیمرا قول..با شادى که شادى آن من باشد  ستیمرا عهد..نوبت تو هم مى رسه به قول جناب موالنا :  گفت دویخند بابا

..جان من باشد

واى شادى جون خوشبحالتون:  دایش

متواضعانه لبخند زد نماما

! دیریبگ ادیجوونا هم  شما،  هیفلسفه زندگ نیا:  جون زهره

..کبابى مزه نکرده نیهمچ هیفتحعلى شاهم  ،  هیعال،  واقعا دستتون درد نکنه :  پدرجون
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خوبه لىیخ زىیچ هیاصطالح پدرجون وقتى  نیا

نوش جان:  مامان

:  مى کردگفت  زیرسا رو تم شد که وقتى بشقاب دایظرفا قسمت من وش شستن

!رسا کال غذاى ترش دوست نداره نصف عمرش بر باده  -

...مونهیرسا دو روزه به خاطر من از نهار م چارهیب...کباب ترش داده بودم  شنهادیصبح به مامان پ من

ستیتو باغ ن دایش دمید ،  دمیکه ظرفارو اسکاچ مى کش نطوریهم

تنه مهمونش کردم هیو  دىیب آى خانم چش بادومى کجا..:   -

!!!نقدریاما نه ا ضىیمى دونستم مر! مى نداختما وانویداشتم ل ،  نکن:  دایش

ن؟یداشت فیتند بگو کجا تشر عیفعال زود سر..حاال ،  باشه :   -

...از مخالفن همه خانوادشون با سازو او بایتقر چون،  میریعروسى رو هتل بگ گهیم انیک:  دادو گفت رونیب نینفس سنگ هی

...کلى رو بزن برقص عروسى حساب کرده بودم..بادم خالى شد کمی

..مى کنه الشویفام تیادامه داد عروسى منه آقا رعا باحرص

!نمى دونه برات مهمه؟ دیبهش بگو شا:  قول مامان االن وقت سکوت بود اما دلم سوخت گفتم  به

...شبه هی گهیآقا پروپرو م ،  گفتم:  دایش

شب که به چشم  هی ،  بکنه تویعمرغالم هیمى خواد چارهیب ،  خواهرى گهیخ راست م..سکوت گفتم  کمیباشه بعد  ریدلم نمى خواست دلگ...

!جانم ادینم

... دیاب بهم پاش کمی

 شمیتو روخدا تازه دارم خوب م،  آى :   -

حزب باد،  خودته ریتقص:  دایش

 :  ناز گفتم با

..فتمخلى بدى اصن من ر  -

. میکجا قرار بود با هم بشور.:  دایش

!برات الزمه ،  کن نیخونه شوهر تمر رىیاصن خانم فردا دارى م ،  من همه رو کفى کردم.:   -

...شهیچقدر اسون سخت م زایفکر کردم واقعابعضى چ ختمیمى ر ىیداشتم چا وقتى

..هیبق شیپ رفتم،  وینیبودم رو هم گذاشتم داخل س دهیکه خر ىیهایبسته از کوک هی

...خوشمزس لىیبه جاى کلوچه گرفتم خ ،  بزن ایکوک نیاز ا تییبا چا ،  نهار نخوردى ایرسا ب:   -

:  منو گذاشت کنارو گفت  پدیآ

!!چقدر کتاب روش دارى  -

!صبح خوش گذشت؟ ،  رو هاردمه شیتازه نصف:   -



کاربر انجمن نودهشتیاطالیه کالهی    –هر کدوم یه جور اما نه ناجور        کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧١

به ...بهیبرام عج...خوشحاله آرامش داره نکهیا نیرژانى که در ع هی شمیم عوض مآد نیمى کرد فکر کردم چقدر کنار ا فیطورکه تعر نیهم

آقا بودن ذاتش نه ژستش ىیجورا هی..وتوجهش که تازگى بهش پى بردم قینظرم بخاطر محبت عم

!!.شهر شلوغ بود د؟چقدریدیشما چى خر:  رسا

...سى دى گرفتم يجا هیمن فقط کرد  دیخر دایش شتریب،  نشونت بدم میبردار بر توییچا ،  دره دم

..رمیبگ نشویاشگالى نداره منم ع،   میزیچ نیهمچ هیمن مدتهاست دنبال  کهیإ چه ش:  رسا

:  پا مى شدم گفتم دایو بساط ش نیکه از رو زم نطوریهم

...به پزشک مهربون شهیم میبود که تقد شیآخر  -

:  نگام مىکرد که گفتم دیبا ترد..نشد باورش

... دىیاصن ع.. ستمیرف بلد نتعا من

..چى مى خواى؟ دىیتو ع...دیخند

کوستیهرچه از دوست رسد ن:   -

چطور بودن ؟:  دایش

...نیغوغا کرد قهیخانماى خوش سل:  رسا

  ..بازى نیایبچه ها ب:   دانى

:  .   :ساخته و منتشر شده است)com. 98ia. www (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا :  :  .. 

>>رژان

..چهار شنبه ها هم مى رم دفتر پدرجون ،  کشنبهی...سرم شلوغه دانشگاه وزبانمه حسابى

!!هر دوشون تلخن،  اتفاقا شوهرش هم اونجاست  ،  هیجد ادىیاما ز هیخانم خوب...نظر خانم قانمم  ریز

خالصه تمام لطف اونجا به ...رمیبگ شویدختر جوونه که شاگرد اول دانشگاه بوده و متاسفانه فکر مى کنه من جقله اومدم کرس هیهم  ایرو

...رمیمى گ ادیکه  ىیزایحضور پدرجون و چ

...دمشیروزه ند چند،  میدفتر که نهارو باهم باش کیرستوران نزد هی ادیجون امروز نهار رزى قرار ب آخ

...از رزى خوشش اومده هم عقبم دشونیر آق پسرى که تو طور عاخبا از

از اون بچه ،  پزشکى مشغوله عیشرکت واردات صنا هیپسر مهندسى پزشکى خونده و تو  ایگو،   دهیپسند لىیخاله نازى خ:  مى گفت مامان

...اما رز گفته نه...داره هیهاى زبرو زرنگ که به قول عمو ات

...وقتى وارد شدم دست تکون داد...مدهاو رز،  دمیرس رید کمی

...رهیخانم قانم بدجور گ نیا،  اى ام سارى ،  سالم:   -

!دى؟یساسانو د:  رز

!نه:   -

!عاشقى هم واسه تو برمى داشت پیچه تر..سر خاکبر،  هیدختر هیدر با  کیبرگرد سمت راست نشسته نزد:  رز
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:  ه کنم گفتمنگا نکهیرو صندلى کنارى وبدون ا فموگذاشتمیک

!چشاى من خوابش نمى بره؟ ادیپ نه پ فکر کردى تا آخر عمربه   -

!!شهیسرشون نم چىیپسرا فقط بلدن حرف بزنن واال از عاشقى ه نیاصن ا:  رز

! نیمن خوشش اومده بود هم افهیساسان از ق ستیعشق ن نکهیا:   -

کردى؟ دیچرا جوون مردمو ناام...جور دل خاله رو برده مستر کسرى که بد نیکن از ا فیحاال تعر..نمى شناخت منوکه

رو مى خوام به حرفام گوش بده اون از من  کىیمن خودم ...ادیکال مامان از هرکى دو سال از ما بزرگتر باشه نه پونزده سال خوشش م:  رز

!پائزش کجاست؟ کلى جوابام تلنبار شد دکمه،  بودم نیهمش تو فکر ا ،  اون حرف زد قشیصد دق..رونیب میساعت با هم رفت2...بدتر

ىیآدمى اک پیخوشبحالت مى دونى با چه ت،  رزى  ایبزرگ شد:   -

باعث  نیهم ،  هیپا منبرى خوب انیبراى شا نیبنابر ا لنتهیاغلب رو سا نایمثال دقت کردى رم نهییپا سکشیبه نظرم ر اما،  هیتئور نیحاال ا:  رز

!کلى باهم حال کنن  شهیم

...میکلى با هم گپ زد هخالص

از استادام؟ کىیگالرى  میبعدش بر:  رز

...تموم شده دنشیکه چ دایخونه ش دنید میقراره با مامان بر:   -

...میخوشگل کردمو رفت،  شده ریمامان که جوش مى زد د الیبى خ،  خونه  دمیکه رس نیهمچ

 همه،  نمیحال کرده بودم که نمى تونستم بش نقدریا...پول پدرجون غوغا کردهخودش با تجربه زهره جون و  قهیعلم وسل... هیعال لىیخ واى

...ریبکار برده بود بى نظ ىیجاها هیو  میکه شمال گرفت ىیزایچ...بود بایز زیچ

میندار دهیم ریشوهرم گ...کارام عقبه ..بچم رو گازه ،   نىیخونمو تو بچ،   رهیروز کسى خر شد منو بگ هیقول بده اگه  ىیدایش:   -

... نمیفکر کن خونه خواهرمو نچ:  بغلم کردو گفت  شیبا همه مهربون دایش

:  مى زاشت گفت ىیکه چا نطوریهم دایتو حال ش مینشست ،  على رغم تعارفاى مامان که خونه عروس دست نخوره باالخره

داده بود  ریاون پسره بعد که تو رفتى گ...عکاس من شیپ میاون روز که رفت...دنیدارى درس مى خونى واال جووناى مردم صف مى کش   -

...شمارت مى خواست

هم هست کایکرده آمر لیپسر آخر پول وثروته تحص:  گفت هیمنش

کنم داشیواى پس برم پ:  گفت دویخند مامان

...دیمى خند،  خودش نگاه مى کرد هیاى بود به عکسا فتهیمامان نمى دونى چه خود ش:   -

!چرا اقبال دخترمو پروندى؟ دایش ،  خب دارندگى و برازندگى وا:  جون زهره

!!!مونده بود چى بگه چارهیدابیش

...مگه نه وشکالتى که براش آورده بودموباز کردم،  خواهلم هرکسى رو برازنده خواهرش نمى دونه نکهیبراى ا:   -

>>رژان

پرونده رو بررسى کنم نیا دیامروز منم مى مونم با،   ارنیزنگ بزن نهار ب:  جون پدر
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گرم کنم؟،  با خورشت بادمجون فرد اعلى ش  مینهارم مهمون شادى جون،   دیدفتر خودتونه صفا آورد،   دیدار اریاخت:   -

..بهتر نیچى از ا،  به به:  جون پدر

!کجا خدا داند،  انش رفتن خانم قانمم با شوشو ج،  که رفته بود دادگاه  ایچون رو،   دمیدو نفره چ زیم هیغذا گرم شه  تا

ورفتم اتاق پدرجون زیغذا رو گذاشتم رو م،  خبرى نشد .،  که گذشت قهیچند دق هی ،  اعالم کردم غذا حاضر است پوریصداى ش دیباتقل

کمک...مى زدم آمبوالنس  غیدر دفترو باز کردم وج ادمهیفقط ... نیتلفن افتاده بود رو زم..بود زیجون سرش رو م پدر

باالخره از پس  ،  پدر جونو بردن شیکه چند لحظه پ وی یس یشوکه نشسته بودم جلوى در س..هشدار دکتر اوژانس زنگ زدم به رسا  با

اشکم .. دیجون پاشدن هم نداشتم که عاقبت منو د...نمى دونم دم کانتر پرستارا چى مى گفت،  که به دو وارد بخش شد دمیاشگام رسا رو د

جارى شد

!امیاالن م نمیبابا رو بب برم:  رسا

اصن خوب ... میکلى کار دار داسیعروسى ش گهیهفته د...بگو .. شهینم شیچیرسا تو رو خدا بگو ه:  دستش و گرفتم وگفتم  عیسر:   -

شد؟ نطورىیچرا ا!...بودن 

اروم  شیش. ..روگرفت تو دستش دو تا دستم...صدام کرد ...رسا رو پاهاش نشست جلوم ..و اشکم هق هق شد  دنیشروع کرد لرز صدام

!کنترل شده رژان تشونیوضع...باش 

باش آروم

...دیچک کن شونویفشار ا شهیخانم صدر م...سردى  نقدریچرا ا:  رسا

باالخره ،  انگار شجاعت صدا کردن نداشتم ...،  بود  نییسرش پا...داده بود به زانوش  هیدستاش تک دمیو که باز کردم رسا رو د چشمام

ام کردنگ

شدى؟ داریب:  رسا

 لیخانم وک ادیچه سورمه اى بهت م،  اومد کنار تختم نشست پاشد

چى شد ؟ :  کالفه گفتم،  خواست رد گم کنه  مى

ادیب شاشونیتحت نظر باشن تا جواب آزما دینگران نباش خطر رفع شده فقط امشبم با:  لبخندى زد که آرامش بخش بودو گفت هی

!گىیم جون من راست :   -

مطمئن شدم ...کردم  دایپشت تختم رو داد باال تا حاالت نشسته پ کمی

خودشونم تکون نمى خوردن نیتلفن افتاده بودزم!  شهیاصن باورم نم ،  خدارو شکر :   -

بودتش اما  دهیاننده دخدا رو شکر ر،  غش مى کنه  نهیرو که مى ب یآر ت یاتوبوسهاى ب نیمى گذشته که ا ابونیصبح داشته از خ دایش:  رسا

خدا رحم کرد..رهیگیبا بابا تماس م عیزنگ مى زنن اونم سر الیمردم به دان

االن خوبه؟:  که پاشدم گفتم  نطوریهم:   -

.. نیبابا رو بب میریبعدم،   شهیبزار سرمت االن تموم م...بودى بهت آرامبخش زدن  دهیترس لىیخ:  و گفت نمیکرد بش رسااشاره

چى رو چک مى کرد که حواسش نبود شیداشت تو گوشدونم  نمى
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!!گمیرو م دایرسا ش:   -

اس داده اونو مى خونم  الیدارم دان... آره،  آهان  :  رسا

گفته نگهش  دهیترس انیک،   دیمغزى دقت کن زىیگفته تا چند ساعت به عالئم خونر مارستانیباهاش حرف زدم خوب بود اما انگارب:  رسا

خونه انیراضى شد ب انیک دیالبته شا...سر بهش بزنم بعد برسونمت خونه هیاشکال نداره  اگه ،  دارن 

موقع نگران شده باشه هیمى ترسم ،  زنگ به مامانم بزنى هی شهیم :   -

...نگو تا برسى بعد  زىیاگه خبر نداشتن چ:  که دنبال شماره ما بود گفت نطوریهم

تم بگه من با رسام وقطع کردمخونه نبود به معصومه خانم گف مامان

پدر جون رو؟ هیگفتى قض الیبه دان:  گرفتم سمتش و گفتم  شویگوش

میرس یباهم خدمتش م میریحاال م اما،  هیکول لىیخ مارستانیو ب ضىیآخه در مورد مر،  دفعه نگران کنه  نیزهره جونو ا دمینه ترس:  رسا

..گذشت  ریحاال که به خ،   شهیباباش هم براش تدائى م تازه اونکه حتما تصا دف... شنیهمه حول م:   -

دلم گرفت ضایتو اون لباس سبز مر دنشونید از،  نمیسفارش رسا اجازه دادن چند لحظه پدرجونوبب با

فرشته نجات من،  به به :  پدرجون

لبخند بزنم هیتونستم  فقط

به رسا گفتم بهش بگه رفتم با ...نگى  زىیفردا مرخصم به زهره چ..چک اپ کامل کنم هیاجبارى بود  قیتوف،  نگران نباش:  جون پدر

دوستان کرج

باشه:   -

لطفا رونیب دییخانم بفرما:  پرستار

کرده  نیتو حال بد رو تختاى مجاور نفسمو سنگ ایبعض دنیبود د نیجو برام سنگ،  خدافظى تکون دادم وبه سرعت خارج شدم  هیجا دستم

بود

!خوبى ؟:  رسا

میآره تو رو خدا بر:   -

 نییدم کانتر پرستارا اما مکث کرد که من بى توجه سوار آسانسور شدم اومدم پا،  سرم اومد  پشت

 دمید نشویماش...شد  داشیرسا هم پ مارستانیدر ب دمیدونم چطورى وقتى رس نمى

؟ ارمیب نویبرم ماش نىیبش نجایمى خواى ا:  رسا

ندادم محل...اونور شهره  نیماش انگار

در سمت منوباز کرد وقتى نشستم خواست کمر بندمو ببنده که خندم گرفت.

نیبش اچرا حول شدى بی٫بابا خوبم :   -

نییدادم پا بونویو سا شهیم ضیآدم سالم مر دیتحمل مى کن طویمح نیشما دکترا چطور ا:    -

!!الو؟:   -
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من چرا دکتر شدم؟ دونىیم:  مکثى گفت  هی رسابا

:  که خودمو برانداز مى کردم گفتم  رنطویهم

...دمیشن رتونویذکر خ!  گهیچون رتبت پنجاه بوده د  -

!مامانو نجات بدم تونمیفکر مى کردم اگه دکتر بشم م:  بود گفت رهیطور که به جلو خ نیهم

...دادم  هیتک...نمى کرد ارىیبگم اما ذهنم  زىیمى خواستم چ...اش فضا رو پر کرده بود بغض

!!سایجا وا نیهم:  ناخود اگاه بلند گفتم  میشیرد م هیعال شیخامه ا نىیریفروشى که مى دونستم ش نىیریش هیاز جلوى  میدار دمید،  

...سوالى نگام کرد،  خوردو زد کنار  جا

اقا من نهار نخوردم نون خامه اى مهمونم مى کنى؟:   -

 شدنیکه رد م ىیسرگرم بر انداز آدما.. غصه بسه ممکنه اور دز کنم گهید،  جو عوض شد الهى شکر ...شد  ادهینگاه مجهول پ هیو با  دیخند

...شد داریرسا پد،  بودم 

 دمیو خند شهیدماغت خامه اى م نمیبب ادیخوشم م...بزرگا هم گرفتى  نیوائ از ا:   -

چاه نکن بهر کسى :  داد به من گفت  شیکیبا دستمال  کهیبا خنده در حال اونم

!چقدر گشنمه؟:   -

خوب شد اعتبار تو بود جناب دکتر ...ملى  میمى زدم در حد ت غیج ادمیفقط ،   ستیهمرام ن چىیه فیم فیخودم ک دایببخش،  مرسى :   -

!مالک 

اما نگاش بامن بود،  ام داره بهش مى چسبه دهیمعلوم بود ا...کرد شىینما میتعظ هی

زدم که وقتى سرموآوردم باال لبخند رسا به خنده  مینیریگاز بزرگ از ش هیبى تامل  گهیمى کردم ؟و د شونیبه خدا و اال چطورى بستر.:   -

...اى پر صدا بدل شد

کننیم ریرو س ریکو عتیطب گهیطور که م نیا انهیروزه رفته با دوستاى دانشگاش کاشان واب2 رزى

مى خواد موهاشو مسى کنه با مش پر فکر کنم کلى ...من  میدخمله گل چه،  امیاز منم خواست باهاش ب،  داشت  شگاهیامروز وقت آرا نایرم

...بنده حاال حاال معطلم عنىی نیاما ا،  کنه  رییتغ

پاشد رفت سراغ بى بى بند انداز معزز و با قرى  ومدیطلبکار م ایخانمى که به نظر از کل دن هیکه ،  اس ام اس بازى با بچه ها بودم  مشغول

:  مخصوص گفت

نو بتمه؟ گهیچقد د!براى روز معلم جشنه ،  برم مدرسه دخترم  دیمن با  -

واى پس تولد رسا هم امروزه!!!را بنداز هیخانم جون کار من زودتر از بق عنىی نیا

 بردنش ادیو همه از  کهی تریت داینه به تولد پارسالش نه به حاال که ش چارهیاى روزگار ب،  هم با عکاسش رفته دوبى دایش،   نیرفته چ الیدان

...دادم بیرو براش ترت زیسورپرا هیزنگ زدم به زهره جون و قرار ، 

دور بزنم هی()پاساژ  نیا رمیمن م نایرم:   -

االف شدى نیببخش،  کار دارم  گهید لىیخوبه من فک کنم خ:  نایرم



کاربر انجمن نودهشتیاطالیه کالهی    –هر کدوم یه جور اما نه ناجور        کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٦

نمیبلو ب:   -

:  تو فکرگفتم شگرشیآرا دمید

احتماال تو ..ماچ از روى مبارکش کردم که لبش پر خنده شد  هیلعبت ببرم خواهشاو  هی امیم،  دادم  لیوخوشگل بانو تح هیخانم من   -

...چارهیب نابودیبچش ا هیعوالم قسط و شهر

 کهیتى شرت بنفش هم که سر شونش ت هیواز شانسم ،  بنفش داره هیبراش گرفتم که خطها داسیکفش دودى آد هی نایطرف مامان ا از

 ستمیاون فرمى بلد ن دیمى پوشه اما من اصن خر کیکالس شهیهرچند اون هم،  کردم از طرف خودم بدم دایزغالى مى خورد پدودى و 

باشه پىیت نیا کممی شهیبار مجبور م نیحاال ا...

...شمردم  وقتو مغتنم،  چهرش به دل مى نشست وکارش بافت بود مشترى نداره لىیاون دخترى که خ،   دمیسالن که برگشتم د به

حسابى ناز شدم ..کرد نگیموهامو براش هیماهى برد پشت گوشم و بق غیبه حالت ت جلوم

رفتم سراغ رمى،  حساب کردم،  ماست  فهیوظ انیشا ابیکار جفتمون رو که مامان سفارش کرده بود در غ نکهیا بعد

!!طورى بر مى گردما نیا،   دیکرد گریاومدم دورتون بگردم عروسمونو ج...دیشما که بازم اخم إإ

مال تو  نمیا:  در آورد زد به انتهاى بافتم و گفت  دیمروار هیتموم شد اعالم کرد پاشه و از تو کشوش  نگشیکه براش نایخنده به رم با

...خوشگل دختر مهربون

...رونیب میاومد ،  میدیتشکر مانتوپوش ضمن

خوب شد؟:  نایرم

...داداشم شهیهالك م،   نهیمى ب پیتش کوتاه وخرما رو تو اسکاکه دس انیشا چارهیفقط ب لىیخ:   -

...نفر قشنگه هیعشق تو چشماى  تیرو چقدر،  دیخند

جواب شادى جون ویدونیخودت م،  غذا نخورم هالکم  هیثان میاگه تا س منم،  شهیبدو بدو داداشم هالك م:   -

اونجا میرخوب هست ب لىیرستوران خ هیپاساژه  نیباالى هم:  نایرم

:  مدت گفت نیکه محو جمالم بود ا نایبه مامان رم ىیبعد پاسخ گو... میروسفارش داد غذامون

مدل بهت اومده نیچقدر ا   -

...بگو ما شاا:   -

:  با خنده گفت نایرم

!بادمجون بم آفت نداره  -

خواهر شوهرما حواست باشه،  خانم من نه بادمجونم نه چغندر  نایإ رم:   -

...براتون بچکونم مویل،  لطفا  دییخواهر شوهر ساالد بفرما:  نایرم

>>رژان

ابراز احساسات کرد هر کى ندونه فکر مى کنه اون دخترشه نه من نایواسه رم نقدریخونه مامان ا میدیرس وقتى
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و  کیمات هی،   دمیپوش میریکفشهاى جلو باز شبا ،  هاى کج وکوتاه داره تا رو زانو نیچ نشییدارم که پا رىینارنجى با برشهاى ش راهنیپ هی

...نییدوش عطرو رفتم پا شهیمثل هم،  هم خرج صورتم کردم ملیر

دعوتى؟ ىیجا:  نایرم

میکن زشیتولد رساست قرار سورپرا،  مى خوام برم خونه پدر جون:   -

باالخره چى گرفتى براش؟:  مامان

د؟یدرست کردمو خورد شبیکه د کىیراستى ک،   نیبب ارمیبزار ب:   -

!چطور؟ ارمیمى خوام االن ب،  نه:  مامان

مبارکش باشه،  چه خوشگله:  نایرم

خوبه:  مامان

اوستا شدم گهید نهیزهره جون بب،  ببرم اونجا کویشرمنده مى خوام ک،  مامان جان:   -

پاشو رژى تو رو هم برسونم،  نبالشمنتظرمه برم د دیمامان خونه خاله سپ ،  منم دارم مى رم ،  آره خاله:  نایرم

وبالعکس دییزهره جون تا،   کنهیم فمویپدرجون تعر دمیموقعى که رس از

شمایلوس م،  هنوز فصل هندونه نشده :   -

رفت ادمی،  آخ مى خواستم هندونه بخرما :  پدرجون

شده داریرسا بود که انگار با صداى ما ب...سالم

چطو مطورى؟،  لوسالم به آق دکتر خواب آ:   -

!ه؟یخبر:  ابروش بامزه داد باال و گفت  هی

...دختر گلم صفا،   نجایا دیاریشما خوابتون م نکهینه جز ا:  پدرجون

استاد دیالتفات دار:   -

دخترتون نیخدا حفظ کنه ا:  نشست وباخنده جواب داد رسا

هم بودن دایکاش دانى وش:  جون  زهره

..اد؟یکى م!! زنىیاب مارو م ریکه دارى ز نمیآى جوجو مى ب:  تاگه دانى بود مى گف:   -

ادیسه شنبه م:  رسا هم پاشدو گفت ،   ارمیب ىیبرم چا پاشدم

اریتازه دم کردم فقط زحمت بکش ب ىیچا:  جون زهره

رو چشمام:   -

شد داشیکه رسا پ نىیکارد وچنگال مى زاشتم تو س داشتم

کمک نمى خواى؟ :  رسا

شىیم دهیتو آشپزخونه د ادیتو ز خورهیم نجایبرعکس من که به حاجت شکم گذرم ا،  شبحال زنتخو:   -

خوب؟ ایبد  نیا:  رسا
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...شهیتو آشپزخون آدم بدتر کالفه م انیمردا که م گهیاما خاله نازى م،  نمى دونم بستگى به زنت داره اکه مثه مامان من باشه خوب :   -

ه؟ینظر خودت چ دینگاش مى کنم پرس دیوقتى د،  داده بود هیتک نتیبه کاب ختمیمى ر ىیچارو به من که  نهیبه س دست

با ناز  ه؟دوبارهیشغلتون چ گهیدختره م،  با هم حرف بزنن ننیشیم رنیمو قع خواستگارى دخترو پسره م لمایف نیتو ا دىید:   -

به نظافت ...در چه حده؟ تیبگم آشپز دیمن با:  کنترل مى کردم گفتم خندم  کهیبعد با صداى خودم در حال... د؟یکجا درس خوند...دمیپرس

نه؟ ایواردى 

،  درآوردم  خچالیاز  کیک،  صداى خندش نطقمو کور کرد که

...ارى؟یب کویک شهیبلند کردم گفتم م نىیکه س نطوریهم

دنبالم راه افتاد دیهنوز مى خند کهیگفت و در حال چشمى

!!!دیگفتیجوك م:  پدرجون

خنده دار بود تیواقع هینه :   -

مرسى زهره جون،  مى چسبه  کیچقدر االن چاى وک:  رسا

.کار رژانه:  برداشت گفت  شوییکه چا نطوریجون هم زهره

!پس تو آشپزخونه شوخى مى کردى؟:  برداشت وگفت شییبا تعجب چا رسا

که  نطوریوهم،  قلم رو از بابت زهره جون وارد شدم هی نیى استثنا هم داره اخب هر قائده ا،  نه واال :  وگفتم  زیرو گذاشتم رو م نىیس:   -

مى رفتم پشت مبل رسا به زهره جون چشمک زدم

،  وپدرجون هم با فندك روشنش کرد  کیشمع گذاشت رو ک هی ونیجون پاشد از تو کشو تلوز زهره

..تولدت مبارك :  میتعالمت سوالش گف افهیوهر سه باهم رو به ق رونیهاش آوردم ب کادو

>>رژان

بودى بیهمش از نظر غا،  مراسم شما انجام شد  نیخوب شد باالخره ا دایش:   -

رهیپروژه اى رو ازم نگ چیگفتم تا تابستون سراغ ه انیبه ک،   کنمیآره خودمم هنوز دارم خستگى در م:  دایش

مهمونا بودم  ریدرگ نقدریاون روز که ا،  همه چى رو ببرم  فیک لمیتازه مى خوام تو ف شه؟منیکى آماده م لمتیعکس وف:  جون زهره

...چطور گذشت دمینفهم

دنیخوش قول باشن سه ماهه م لىیخ گنیم:   -

دهیبهمون م ریدوسته گفته اول ت انینه بابا با داداش ک:  دایش

مادر شوهرت رو تو  ىیخدا اما،  شمیبا قوم شمر روبرو مبودم که االن  دهیمن کلى ترس... الشهیبفکر فام انیک زدىیغر م ادتی دایش:   -

.:  مى کردومدل خودش گفتم فیازت تعر،  مى نشست  زىیهوات رو داشت سر هر م لىیکوکش بودم خ

..دختر شدم  هیصاحب ،  دختر خوب قسمتم کرد هیبا انتخابش  انیخدا رو شکر ک  -

..نمى دونه پسرشم باى باى :  با خنده گفتم .

میچه شوهر پرست دنیهمه فهم گهید منو،  ادیحرفا به من م نیا:  ادیش
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مى خوام غذا رو بکشم ،   دیمردا رو صدا کن دیپاش،  دیجون خند زهره

مشغول شطرنج بودن انیجون وک پدر

!مقابل شما استاد بزرگ شطرنجه،  آقاى داماد بهتر بازى رو محترمانه واگذار کنى:   -

کنهیومات م شیبابارو ک شمیخودم االن واسش شانس م ایب:  و گفت انیدلى کنشست رو دسته صن دایش

دمینهارو کش دیپاش...ببرى نه خوبه ببازى تونىینه م،  گوشتت ال دندونشه ...رضا پاشو :  گفت دیجون اومد معرکه ما رو که د زهره

میپاش دیامر امر خانماست با گهید:  جون مدبرانه گفت پدر

مى گرفت لیهم منو تحو کىیکاش :  بست وگفت لب تابش رو رسا

هیکه خوب عالم ریبرو داداش زن بگ...بود پاشد  دایکه دستش دور کمر ش نطوریهم انیک

حرف حساب جواب نداره:  رسا

...داره ها بتیغ لىیخ هایتازگ الیزهره جون دان:   -

مى خوان دعوتمون کنن نایه امى گفت انگار خال دیجاو دیببخش,همدان  میریآخر هفته ما م:  دایش

!بگذره دخوشیشما بر... کنمیحاال باهاش صحبت م،  آره :  جون زهره

د؟یبا تور مى ر :   پدرجون

میدعوت اون،   کنهیاز دوستام تو منطقه عباس اباد اونجا داره ساخت وساز م کىینه :  انیک

هیدنیکلى د گفتیرفته بودن م دیاز دوستام ع کىی:   -

گذره؟یخوش م ایمى خواى توام ب:  دایش

کلى درس دارم،  نه بابا قربونت:   -

ادته؟یرسا ،  غار على صدر با روشن میاومده بود رفت ایدن دایما تازه ش :  جون پدر

!شهره رونیانگار غار ب...روزه رفتم همدان هی ،  بار کنگره بود کیاما !نه :  ،  رسا

باشه لباس گرم ببرى ادتی،  سرد بود  نقدرمیا میفتاون دفعه که ما ر،  آره :  جون زهره

میهمگى بر میکه تابستون اومد مى تون انیشا:   -

..ان شا ا:  جون زهره

>>رسا

...کرد میکه تماس برنده شدنم تو قرعه کشى شهر وند فول انرژ رونیب ومدمیم مارستانیاز در ب داشتم

واسه زهره جون داده بود رو  روزیکه د ىیتو ذهنم عکسها...شى حواسمو برد سمتششدن اون روزش براى شرکت تو قرعه ک چیسه پ ادی

اما  ،  وجودش طنتیاز ش يخانم جوان برازنده رو نشون مى داد بدون اثر هی لیداشمایبا لباس مشکى ماکسى تو عروسى ش،  مرور کردم

..شمیمست م کنمینوزم وقتى به اون شب فک مه...رژان واقعى بود نیمن مب هیماندن ادیتولد به  هیتو عکسها گورهاشیف
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البته خالف  ،  قبل اون شدم  ابونیخ نیدور زدم و داخل اول...هیساختمان اتیعمل هیبسته است احتماال داخلش  میشانسم کوچه عبور از

،  کرد شتریسرعتشو ب...وق زدم براش ب...خودش بود...رد شد نمیرژان بدو از فرعى در اومدو بى هوا از جلوى ماش هویکه  روندمیمحتاط م!

برو لطفا:  سوار شد ودر جواب سالمم گفت  عیکنارش صداش کردم که سر

!خدا تو رو رسوند:  که گذشت سرش چرخوند وگفت  کمی،  چشماش بسته بود ،  بود ومعلوم بود آشفته است دهیپر رنگش

زمان برا  کمیواسه رژان گرفتم و دنىینوش هیسوپر  هیجلوى  مستادیوا..هم نداشتم دنیاز سئوال منفجر مى شدم اما دل پرس داشتم

رانى خنکو گرفتم سمتش ...اما وقتى برگشتم آرومتر بودم ...دینرس ىیفکرم به جا...خودم

!دهیرنگت پر،  بخور :   -

...چشماشو زالل کرده بود با کالمش جارى شد اىیکه در آبى

مى دونستم ...ازم خواست باهاش کار کنم  ،  افتاده نویکه چند بار ا ىیاز پسراى ترم باال کىی..مشگله  بایتقر میدرس سه واحدى دار هی  -

 هی شنهادیکتابخونه که پ ادیباهاش قرار گذاشتم امروز ب..ترم اگه مشروط بشه اخراجه نیگفت ا...اما دلم براش سوخت  ستیآدم موجهى ن

..خلوتو داد پکافى شا

...صداى رژان شده بود با همون شدت وسرعت مهیتپش قلبم انگار ضم صداى

...دمییرو برداشتم ودو فمیفقط ک...آشغال يپسره هرزه ،  پام هیرو دیمحل ندادم که کثافت دستشو کش،   گفتیچرند م حامیوسط توض  -

دمیخوب شد تو رو د...هق هق شد اشکاش

 هی سادمیداروخانه وا هیجلوى ...جهان بود صداش وکم کردم  يد یس...ناچار برا شکستن حجم سکوت ضبطو روشن کردم...الل شدم انگار

سمتم دینگاش چرخ،  پشت رل که نشستم ...خودم قورت دادم  کىی،  گرفتم  دیورق قرص کلرودپکسا

...گذاشت تو دهنش  کىی...ضد اصطرسه ،  بخور ،  نیاز ا کىی! ...ادیبهت نم،  بودم دهیند تویتا حاال گر:   -

میدیحرف رس بى

ام؟یمى خواى تا باال باهات ب:   -

...نه مرسى    -

بهش فکر نکن ،  گذشته..بخواب  کمی:  خونه که باز شد گفتم در

تکون داد سرى

..رفت داخل ...نه  ای دینمى دونم شن!خبراى خوب دارم زنمیعصر بهت سر م:   -

هنگم...داستانا وارده  نین بهتر به ااو.. الیبرم سراغ دان دینه ؟با ایدونستم برم حراست دانشگاه  نمى

 ای...قهوه ى به موقعى بود ...که برام نسکافه آورد خوش وبش سر سرى کردم  لیبا اسماع،  برن  هاشیداخل دفترش منتظر تا مشتر رفتم

کردم فیتعر الیقرصه اثر کرد که داستانو با ارامش برا دان

کنم که چرا دستش خورده به پاى رژان؟به نظرت برم طرفو از هستى ساقط :  وگفت  دیخند

از حماقتش  شتریداداش اون ب ،  الکى داغ نکن رسا:  دستم براش روئه پاشد اومد روبرو م نشست وگفت گهیبعد عمرى د...کردم قاطى

ارویناراحته نه دست 
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...کرد هیکلى گر،  از ترس ضعف کرده بود :   -

داستانا نیرفته و از ا ارویکه چرا با ،  اونجورى خودش هم به دردسر مى افته،  حراست قیخدمت طرف مى رسم اما نه از طر:  الیدان

...فکر نکرده بودم نجاشیا به

منه هیبا تو که هنوز نسبتى نداره اما جوجو...حلش مى کنم :  دادو گفت هیتک

...گرفت  خندم

..نهار میحاال پاشو بر:   الیدان

>>رسا

اما بى وقت بود...سراغش  رفتمیدلم مى خواست همون موقع م...نىیریجاى ش دمیاز شکالت محبوب رژان خرباکس  هیرفتم ،  نهار  بعد

...بود زنگشون و زدم شیساعت حوالى ش...دوش گرفتم هی

!خوش اومدى،  سالم رسا جان :  جون شادى

!خبر خوب براش دارم هی نمیراستش اومدم رژانو بب:   -

:  د سمت حال گفتمىکر عتمیطور که مشا نیهم

رسا اومده نییپا ایرژان ب...رژان..صداش کنم نیبش  -

باال ادیمامان بگو ب:  رژان

:  جون انگار تو دوراهى موندلبخند زدم وگفتم  شادى

...سمت پله ها رفتم،  ستیمشگلى ن  -

...د اومدپله آخر داشتم فکر مى کردم اتاقش کدومه که صداش از اتاقى که سمت چپ درش باز بو رو

...شودیداشته باش که سوپر من وارد م انیشا:  رژان

...کرده قلبم آروم شد  دایخودشو پ نکهیاز ا...بود  رىیمشغول چت تصو دیتى شرت قرمز و برموداى سف هیبا  رشیالتحر زیم پشت

زدم وسالم کردم شىیدر نما هی

...دىیرس امروز حسابى به هنگام دمیچطورى؟ شن،  سالم رساجان:  انیشا

دورت شلوغه؟ نقدریا ىیکجا..آره ،  سالم:   -

کوچول بزاره؟ نیبرا پرو پزالم اگه ا نجایاومدم ا:  انیشا

اصن برو،  خب درددل الزم بودم :  رژان

همه چى خوبه؟،  تو چه خبر؟،   نمیبب قمویرف کمیإ بزار حاال :  انیشا

افظخد،  بامن کار داره قتیرف،  برو ،  آره :  رژان

ه؟یخبرچ ،  خب:  که قطع کرد پاشدو گفت  نیهم

:  نشستم وگفتم..رفتم سمت تک مبلى که کنار پنجره پشت به کتابخونه و رو به تختش بود ...پر رو بچه

میبخور ىیچا هی نمیشیباشه م..تعارف نکن  نقدرینه ا...ممنون...خوبم  -
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جا نیهم مینیشیاگه راحتى م..باال اىیگفتم ب،  واست تشکر کنه مى خ انیشا:  ول شد رو تختش وگفت بایاومد تقر خندان

دیآشناش...سوپرمن  شونیتپل ا...تپله نیا:  رو تختش نشون دادو گفت ىیمویگنده ل خرس

معذبه مییتو اتاقش تنها نکهیاز ا ىیجورا هیمعلوم بود ...خنده سرى تکون دادم با

...خجالتم دادى ،  به به مامان جان :  رژان

 میبخور،  که من و بابات جلو چشممون نباشه  نجایباشه ا...شکالتو رسا آورده  نیا:  جون  شادى

خبرشو بگو ..کنجکاوى مردم :  رژان

 میبرد206قرعه کشى شهروند :   -

چه عالى !...جدى؟:  جون  شادى

... شىیبد رنگت خالص م نیشکالت واقعا حقمه از اون ماش نیاى ول پس ا:  رژان

!!رژان :  جون  دىشا

رنگه  ستیمعلوم ن نشیماش نینه به ا شیآخه مامان نه به اون کمرى خوشگله سورمه ا:  که شکالتشو باز مى کرد گفت  نطوریهم رژان

!موشه؟...ماشه 

:  خندشو جمع کرد گفت کهیجون در حال شادى

شد میوج میریدور هم جشن بگ نجایا انیبگم شب ب نایمن برم به زهره ا  -

:  گفتم  زیگذاشتم رو م مویبستن...کرد  عمیمامانش ضا جلوى

نصف  زهیجا نیحاال برناممه آخر تابستون عوضش کنم اما ا گرفتمیم زیتم زیچ هی بمیاندازه ج دیبا ،  نیانتخابم بود ا نیرنگه اون ماش  -

شانس تو بود!رفته ؟ ادتیاش مال توئه 

مبارك باشه...خى کردم شو...گفتم زىیچ هیبابا اون روز :  رژان

رمیپنج شنبه دعوتم کردن براى اعطا اکه قبول نکنى نم...جدى ام لىیاما من خ:   -

اتاقم چطوره؟:  روى بستنى اش زد و گفت تییسکویگاز به ب هی رژان

چونهیمثال مى خواد منو بپ... زستیچه ر نیفلفل نب...گرفت  خندم

کنى؟یم کاریچ زتویاج...اما بحثمونو عوض نکن،  قشنگه:   -.

کنى؟ کاریخواى چ یخودت م:  رژان

دمیاول من پرس:   -

شنهادمهیکردن پ نیمشغول بستنى اش بود اما حس کردم در حال سبک سنگ مثال

قرارمون بود،  رژان تعارف نمى کنم:   -

شد نیبه لبخند مز شیجد افهیباالخره ق...نمى دونه طاقتم کمه ..چشمام نگاه کرد  تو

مدرسه ساز شمال  نیریسهم منو بده به خ...تپل شاهده ها خودت اصرار کردى نیبب:  نرژا

انتظارش رو نداشتم اصن
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هر کارى دوس دارى بکن من ...گرون شده کلى پوله نیحاال که ماش...توئه  زهیواقعا جا نیرساا،  نییپا میبر ایب:  با تانى پاشد و گفت  رژان

طورى گفتم نیهم

شکالت از توجعبه برداشتم  هی...کار خوبى بکنم نیهمچ هیتماس باهام گرفته نشده و باهاش  نیواقعا مى تونم فکر کنم ا...صبر کن :   -

:  وگفت

رمونیکار خ تیمى کنم به ن نیریبا اجازت کاممو ش  -

..مى کرد گامیاون متعجب ن حاال

ام..

>>رژان

.وردمسر کوچه به پدرجون برخ...دمیاز کتابخوانه رس تازه

؟ فیاحواالت شر،  سالم بر استاد معزز:  لواشک تو دهنم رو قورت دادم وگفتم عیسر

!زنگ زدم خونه نبودى؟،  سالم  :  پدرجون

درس دارم واقعا نمى تونستم برم دادگاه لىیخ.،   دیباور کن...زونیاز گوش آو ای کارشمیقراره از کار ب...ووى :   -

...دلمون تنگت بود... ستیدر مورد کار ن...دیخند  -

...خونه ما میبر ایب  -

د؟یواسه شطرنج مى خوا فیحر:   -

شمیالساعه افقى م...خستم  لىیخ...دمه درشون میدیرس

.کارت دارم... ایاما فردا ب ،  ناز کش دارى ناز کن گنیباشه م  -

...پارك دیمدیوقته ن لىیخ... نجایا8صبح ساعت :   -

 موافقم...گل گفتى   -

پس فعال باى:   -

...سالم برسون نیبه مامان و مع  -

...نطوریشما هم هم،  چشم :   -

مامى خوشگلم چطوره؟،  سالم :   -

کردى؟ رید:   مامان

راستى پدرجون ...وعودت دادم به فردا دارشونید...به عشق شما ... دمیپدرجون د...میدخمل خوب:  با دکمه هاى مانتوم گفتم  ریدرگ:   -

سالم رسوند

 هیدخترش ،  مى کنم  فیک...باشى  دیبا..نجایا انیم نایا ریفردا من،  بى خود :  که مشغول درست کردن فالوده بود گفت نطوریهم مامان

ننتیهنرى که ندارى اقال باش بب...مى کنه ىیرایپذ دیدسر جد هیاونجا با  میریهر دفعه م،  خانمى شده 



کاربر انجمن نودهشتیاطالیه کالهی    –هر کدوم یه جور اما نه ناجور        کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨٤

 ،  که تو دلت جلوس کردن  قاتویرف هیجمله دخترا،  مى آوردى  گهیدو سه تا کاکل بسر د هیبود که  نیراهش ا:  چاشنى حرص گفتم  با

...لیراحت مى دادى تنگه فام

،  اگه دلت به چشم وابروت خوشه ...گمیاما جونه شادى دوست دارم م ،  تلخه قتیحق:  گذاشت جلوم و گفت انهیآشتى جو..فالوده  وانیل هی

ستىیپلو دم کردنم بلد ن هیاما ،  مثه اون  گمینم..اوله ها ماله دو روزه

.. زینده پل رمیگ...حاال غذا بده تا بى رژان نشدى ...اوف مامان اون سانازه من رژان :   -

اما سر ..اشتها نداشتم  گهید... رونیجلوگرى ازجنگ رفت ب هیخدا رو شکربرا ،  خودت بکشى گفت و ول کرد،  من  الىیحرص از بى خ با

...گذاشت نیبه بال شهیگرسنه هم که نم

از زهره  ىیروشه دلربا هی دونمیم گهید.. میریسنگک بگ میپدرجون رفت شنهادیبه پ میکامروا بعد دو دور که پارك و زد زویسحر خ صبح

جونه

د؟یدار کارمیچ دیراستى نگفت:   -

دور وبره زهره باش چند روزه دمغه  کمی:  پدرجون

!ه؟چى شد:   -

دلش باز  اىیتو که ب...نگرانه  لىیخ..بهم نمى خورن  گهیزهره م... هیدخترى آشنا شده به زهره گفته رابطم با هاش جد هیبا  الیانگار دان  -

... ىینونوا میدیرس شهیم

.چنته هم شدى:  اگه رزى بود مى گفت ،   دمیدلم خند تو

.حضور زهره جون بود دیسرو صدا ش مو،  به بغل رفتم سمت آشپزخونه  نون

اریع24سالم به بانوى :   -

..چه عجب،   زمیسالم عز  -

...شوهردارى خدمتتون باشم. پزى دو تا کرسه نىیریراستش مى خوام بعد از ش:  دوتا ماچ آبدار گفتم بعد

دستم شستممانتوم همونجا گذاشتم رو کانتر و ..شامل پنج تا زهره است شیکلمه ا10شمردم پدرجون هر جمله ى .

د؟یچى مى گفت نمیرو کن بب..من بوده  بتهیورزش غ هیبه به پس جا  - :  جون زهره

خبر شگفت آور هی...بود و  ریذکر خ:   -

چه مى کنى نمیدرست کن بب مروین هی...درس اول :  نون برى زد پشتم وگفت  چىیق با

گهیده سال د...هشت کالسا باشه برا هف ،  ثبت نام کردم  شیقربونتون من االن پ:  

 شیزندگ کمی... رهیزن بگ نینشستم هى التماسش کردم ا ،  بى خبر از حکمت خدا،  منم مادر ...مى گفت نویدانى هم هم،  واى :  جون زهره

...به راه شه

تو ام الهى به وقتش به اهلش برى،  نخوام  زىیدرس گرفتم به زور ازش چ گهید

بد ازم  دکهینمى کن تمیجلو مامان شکا دیاما قول بد ،  با خودتون مرویزحمت ن... دیروبد چىیق:  دمو گفتم لودگى پس ز... هیجد هیقض انگار

شکاره
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. ...داده حتیپرس نص هیآره به منم سفارش :  گفت دویخند

الیشما تو رو خدا بى خ...صرف شد ه شبید نیهم ،  ممنون:   -

رىیگیم ادیگفتم به وقتش ،  تو ام  میمن تو ت:  تدر آورد و با خنده گف خچالیمرغا رو از  تخم

بدردم مى خوره... ىیدیچه جمله کل...اى ول :   -

!د؟یگیچى م،  جون دوش گرفته وارد شد پدر

دیکن لیشما هم نهارو به اتفاقه همکارا م،  ددر  میچه خوبه امروز ما بر میمى گفت میداشت:   -

..خنده ریجون بربر نگام کردو زد ز زهره

چه ...بهت نه بگم  مدیپاشو ندارم اما دلم ن،   میفکر کردم مى خواى تو کوه هوا خورى کن،  اول  دمیرو که د ىیاون سر باال:  جون  زهره

..آرامشى داشت قر بونت برم کلى سبک شدم 

امامزاده  میدرکه بر میحاال که اومد:  فت بعد غذاگ()رستورانه نیکه گرفتم مهمونش کردم ا ناممیگواه،  کعبه بهم نشون داده  نجارویا:   -

...منکه حاجتم گرفتم...صفا داره  لىیخ... میوالى نمازمونم بخون

هان؟ میحال کن ىیدوتا،  نجایهم میاما مى خواى بر،  رضا زنگ زد که با رسا کباب گذاشتن نهار منتظرمونن :  جون  زهره

برنامش چى شد؟ نیریبا خ نینمى دون،  خونه  میبر ، دمیوقته ند لىیرسا روخ،  از برکت امتحانا  نه

دمینپرس..نه ،  به کل ذهنم مشغول کرده الیدان نیا:  جون زهره

من  ایدر ن گهیبه ماه م دیگیاما واقعنم اگه باشه شما که م...خواستگارى  دیسر به سرتون گذاشته و اال مى گفت خب بر گمیمنکه هنوزم م:   -

هغصه ندار گهید...هستم 

ستنین نجایا کانیانگار اصن خانوادش امر... ادیب شیپ رهیهرچى خ،  چه مى دونم سپردم به خدا :  جون زهره

اد؟یب المیراستى زنگ بزنم دان:   -

نه ممکنه با ترنم باشه:  جون زهره

خب :   -

..میقاطى ش ادیفعال نمى خوام ز...تبش سرد شد دیبزار حاال شا:  جون زهره

...گشتو گذارمون برا پدرجون بود  فیه مى بردم بالکن زهره جون حسابى مشغول تعرهارو ک گوجه

..حسابى دودى شدى :   -

ارم؟یدستمال ب ،  عرق کردى.:   -

چه خبراز امتحانات؟... رمینمى خواد بعد غذا دوش مى گ:  رسا

نگرانم... ادیم انیروزى که شا هیاما بازم دوتاش فردا..خر خونى مفرط .. چىیه:   -

کنىیمطمئن باش همه رو پاس م،  بى جهته  تینگران:  رسا

؟ ایمنو دسته کم گرفت...لهیشه دفتر تعط17پدر جون گفته اگه معدلم کمتر از ...خسته نباشى:   -

شى ضیموقع مر هی...روى نکن  ادهیز...بازم برى دفتر،  اگه کم شدى  شمیمن واسطه م:  گفت ویبابته چ دمینفهم...کرد ظیخنده غل هی
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 تونمیتازشم ضابطه به رابطه مقدمه و اال خودم م...تن شدم نیبرا درس خوندن روئ گهیمن د..گوله ظاهرم نخور :  من خندم گرفت نباریا

کنم شونیراض

...ارمیب نارویا دنیبرنجو کش نیبرو بب...:  نگاه مجهول گفت  هیبا  رسا

>>رژان

 دمیکه نفهم،  گذاشتن  ىیخاندان خاله نازى و عمو چنان کورس پاگشا  نیا،  زو خان از فرنگ برگشتهاومده انگار خر انیمو قعى که شا از

.عروس ودامادى باشن که قبل عروسى پاگشا مى رن نیفکر کنم اول،  ماه از تابستون گذشت کیچطورى 

 واشیفکر مى کنم ...امیستونه هفته اى سه روز متازه چون تاب،  لب مرز جواز آمدن به دفتر و گرفتم 17/11رو شکر بنده با معدل خدا

...بارم شده ىیزایچ هی واشی

برن  ویموس،  که مادام  دهیبعد نهارشون م،  باشگاه رهیبعد از ظهر م2تا  9از  شونیمحض راحت مامان،  ناستیورم انیفعال قرق شا خونه

.ورهیکه آخر شهر شونیبه بهانه کاراى عروس..گردش 

لواسون که گل  برهیم،   رهیگیجون رو م نیچهارشنبه به چهارشنبه هم دست مع،  باقلواست  ستیمادر شوهر که ن عنىی تازه شادى جون..

 ایتو لدى  شبینا اگه مثه د ایواح...میمامانجون باش شیخوبه آخر هفته ها پ لمیشدم حاالکه تعط حیهم توج نجانبیوا،  پسرش راحت باشه 

!زنه؟یمشکوك م لىیخ دایکه جد،  با رزى سر مى کنم ایسر زهره جون  شمیخراب م ایاشم داشته ب مبرنامه اى با دوستا

...شیپرواز کرد سمت گوش بایدرازش تقر هیبا اون لنگا...فکر کرد خوابم ،  اومد  غامیبرا خانم پ کیت کیت12ساعت  هوی شبید

از ،   رهیگیمهمونى بزرگ م هی ایباباى عروس گو...روزا نیخورون ا شده سوژه نخودچى...بود  کایتو آمر الیهمه باحال تر خبر عقد دان از

همکار ما هم که دوست ...دوستان ترنم جون اعالم شده  نیازدواجشون ب...و ادیاتفاق مامانش هم که ازدواج مجدد کرده وکاناداست هم م

...عاقد شهیباباش بوده م

حاال هم دست ...ارهیکار خارق العادشونو به روشون ن نیشه و ا ادهیپ طونیر شوپدرجون کلى جهد کردن که زهره جون از خ دایش چارهیب

...مى کنن  نشیمز ،  رسنیاز ماه عسلشون م نکهیروز بعد از ا5که عروس وداماد  نیمراسم عروس هیاندرکار 

خودمون براش  کیجا نزد هیشو بده رهن ورسا مامور شده خونه لواسون...حالشو ببره  الیفلک در کارند که دان دویابرو باد ومه وخورش کال

..انیکنه تا اونا م چیکه براش مدرن فرن،   دایبده ش رهیبگ

همه محاسن مامان وباباشو به  عنىی... دمیکرده رو وقتى د لیکه دانى برام م ىیعکسا...مامانش  کمیشانس بوده از ش سهیترنم تند نیا

...میحال مى کن دنشیشده که ما دخترا هم با دگرفته و به قول رزى چنان لعبتى  سیصورت پاکنو

از رختخواب جدا شدم...خاله نازى که قرصه پاشو رژى زده  هیصدا با

ومدمیداشتم دم م...شدم  داریرزى رفت دانشگاه ب.. سالم :   -

مى خواى؟ کنمیبرا خودم دارم قهوه دم م...؟ گهیچى م نیبب...زنگ زد  لتیبار رو مبا10رسا :  خاله

..دنبالم منم ببره لواسون ادیب مارستانیقرار از ب...کردم ورسا رو گرفتم دییسر تا با
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ابروهاى ،  کوتاه شونىیپ...رخش  میرفتم تو بحر ن..مشغول بوده  شیریس هی ایامالک نیبا ا قشویدق 12فک کنم ... میربعه راه افتاد هی

خاصى داره اما  ىیرایگ دایکه مثه ش اهشهیس هینقطه عطف صورتش چشما...پرش به پدرجون رفته  هیو لبا یدماغ گوشت..پراکنده وصاف

شازده درسخون الدوله... نکهیپشت قابه ع

کنى؟یبه چى نگاه م  -

داشتم فکر مى کردم چىیه...تلفنش کى تموم شد ووى

به من ربط داشت؟:  رسا

شرو شوره لىیخ اون،  دیفکر مى کردم تو و دانى چقدر متفاوت..إإ:   -

...میبا هم فرق دار لىیخ،  آره   -

..انگار تو هم شد..منظور گفتم اما  بى

...داره ىیبو هیبه نظرم واقعا هر گل .. نایمثه رز و رم:  لبخند گرما بخشى ادامه دادم  با

دارم ؟ ىیمن چه بو:  رسا

بنده ىیاهدا نیکل نیکالو...دماغم تکون دادم  کمی

...باز شد  ششین

نه جدى؟  -

همه رو دارى حتى من  هیهوا،  آدم مسئولى هستى ،  مرتبى  لىیخ،  موقرى ...تو إ ،  خب :   -

!؟ گهید  -

 ستیخوب ن شىیبگم لوس م شویبق:   -

.رو جا به جا مى کرد  يد یخنده ترکاى س با

ممنون بابت حسن نظرت،  کننده بود دواریخوبه بازم ام.  -

...دسینشن فیتعربچه انگار ...بود ذوق کرده تابلو

چه ...شروع کرد با آهنگ هم خونى  دمیدادم و رفتم تو حس که د هیتک...حال مى کنم نیچه با حال منم با ا...افسانه بابک جهانبخش  آهنگه

!...صداش خوبه؟

>>رسا

...چکنم  الهیاما محض خاطر دان،  و دوش نگرفته قرارى بزارم  امیب مارستانیمن از ب هیاتفاق نادر. 

...شد داشیخانم باالخره پ،  افکار  نیتو ا،  مى رفتم خونه لباس عوض مى کردم ستیاقال مى گفت آماده ن کاش

زنگ زد گهیآژانسى د هیهنوز اونو قطع نکرده ...زنگ خورد لمیکه مبا،   میسالم واحوال سوار شد بعد

!مورد نظر باشه سهیک نیا دیشا..بر دار :  رژان

 دمیکه مثال انگار گوش م نطوریداشت مى کرد که ازش غافل شدم و هم ىیگو ادهیز نقدریا،   امیکنار ب شیبا مشترکه مى خواست  آژانسى

!باشه؟ دهیصورت اصالح نشده من که بع نی؟محو ا هینمى دونم تو چه فکر...نگاه رژان رو خودم شدم .متوجه..تازه ..
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بودن من فکر مى  بسیوشرو شور بودن اون واحتماال  الیبه تفاوت منو دان:  ادگى گفتاما طبق معمول با س...انگار جاخورد ،   دمیپرس وقتى

از دست دادم..،  همراهى داشتم نیاز ا مینا خواسته انگار همه حسه خوشم رو که على رغم همه خستگ...کرده

اما کلى مملوئ از حسه ،  فقط بر زبونش بود  اینمى دونم از دلش بر مى اومد ..مى کرد  فیحاال داشت ازم تعر..عکس آنچه فکر کردم  بر

...قدم نیخوبم کرد و جرقه اى شد براى اول

کم .ضبطو...اختراع کرد لویلعنت به اونکه مبا...بابک جهانبخش و گذاشتم وخودم باهاش شروع کردم از ته دل خوندن  هیاز شعرا کىی

بله؟:  کردم و گفتم 

شوکه از ،  دستش و که گذاشت رو دستم حس کرد هیناباورم بعدم دستم خنکا هیاول چشما..ه با تشکر و تعارفات دکتر شمس بود ک گوشم

حالم بده...ستایوا:  طنازى با صورتى که رنگ به خود نداشت گفت چیباز بد متوجه شدم بى ه...حرکت برگشتم سمتش  نیا

زدم کنار ،  و قطع کردم  تماس

..نییپا دمیکه باز کرد منم پر درشو

بود باال آورد  زونیکه اب از دهنش آو نجوریسرشو هم...رو کفشم ختیتهوعش ر کمی...شدم و خودمو رسوندم بهش  ادهیپ

کفشت.. دیببخش  -

رو پام نشستم ...نامطبوع  هیبدون توجه به بو...معدش خالى شد  گهیوقتى د...عقب که معذب نباشه دمیکش کمی

مسموم شدى؟...دى ؟چى خور شبید :  گرفتم سمتش و گفتم دستمال

!تو دکترى از من مى پرسى رساجون؟:  گفت  طنتیو کج کرد و با ش سرش

..میکه بهتر شدى بعد راه مى افت کمی..دنشیشدم از هوس در آغوش کش پر

!جاشو نداره نیگذاشته بودم اما ا خچالی میبرا کمر..،  گذاشتم خیکلمن آب  نیپشت ماش مییگرما کهییاونجا از

...نفسم تازه شد ،   دمیچند مشت اب که تو صورتم پاش...از کردم ب رشویش..

کردم و بعد بستن صندوق نشستم پشت رل سیورق دستمال هم خ چند

هنوز ازنگاه بهش حذر داشتم.. شىیبکش به صورتت خنک م:   -

بخرم ستىیرفت بگم وا ادمی ،  ..مى خورم  درناتیه منیقرص د شهیهم شهیطوالنى حالم بد م هیرایخوبم من تو مس  -

غلط بود صمیبه کسى نگى تشخ:   -

!ىیحاال خوبه نگفتى حا مله :  گفت دویخند

خندم گرفت..پر رو  بچه

!قرار گذاشتم کىیبا  ،  رو نشون بدم الیبرم خونه دان دیفقط شرمنده فکر کنم اول با،   میرسیبخواب تا م:   -

از در خونه  ریعمرا اگه غ...نگاه مى کنى  نجورىیباشه چرا ا دمیترس... رمیبا تاکسى م شمیم ادهیپ دونیاصن من تو م ستیمهم ن  -

!شم خوبه؟ ادهیمامانجون پ

...شهینم شتریب قهیچند دق ،   نیآفر:   -

!شهیدکتر مال خودت م نیخشن تر ىیقطعا زرشک طال ،  اىیبرا پرستارا هم جذبه ب نجورىیرسا جون اگه چند بار ا نیبب  -
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..بخواب:   -

...مدل کودکانه رساجون گفتنش چه مى کنه نینمى فهمه که ا.. ابیخدا منو در اى

کولرو روشن کن تو رو خدا:  گفت نینشستم تو ماش وقتى

بزارم چویرفت سوئ ادمی دمیرو د نایا،  واى ببخش :   -

دن؟یحاال پسند  -

قرار شد فکر کنن،  آره اما نظرشون رهن کامل نبود:   -

ىیما شیامروز و پ:  بابا گفت  استىر

شمیمزاحمتون نم،  نه :   -

خونه پدرجون مزاحمم؟ امیمن م عنىی:  حالت شاکى گفت به

،  خواستم به قول تو لوس شم...با اون دستپخت خوبه مامانجون،  مثه منکه از خدامه مهمون شم ،  از خداشونه  نایبابا ا ،  نه بابا ...نه :   -

..؟اگه گفتى االن چى منتظرمونه؟معما هی  -

نمى دونم:   -

حدس بزن  -

نا هار؟:   -

دوست دارى؟،   نهیاما جواب ته چ،   کهینزد  -

..نییپا دیو رژان پر میدیکه رس،  کردم  دییسر تا با

>>رژان

هر ...جدا  نایبرا بابا ا،  برا خودت جدا ،   دینسطال رو پر ک نیا،  جون  رسا،  دینیبچ السیگ کمی دیتا غروب نشده بر دیرژان پاش:  مامانجون

از برکتش ببره دیبا نجایا ادیکس م

کنه فیبرنامه رو برام رد نیپدر سوخته دوهفته است قرار ا انیشا نیا،  با رسا کار دارم من،  گهید نهیبچ دیمامان به ستار بگ:  بابا

!گهیبعد شام برات م ،  رسا که حاال هست ..دیپاش...رفت مرخصى ،   میینجایما ا دیستار د:  مامان

. خوشگله وخوشمزه...تپلن هیشب...نخوردى السىیگ نیپاشو رسا که تو عمرت همچ...نهیکه خودش بچ نهیاصال مزش به ا..بابا:   -

!مگه تپلو مزه هم کردى؟:  گفت دویخند بابا

!برم لباسمو عوض کنم..ددى میداشت:   -

:  رو از رسا که هنوز مونده بود چه کنه گرفت و گفت  بابا لیهم پاشد مبا مامان

...رفته گهیآفتاب د...میعصرمون اونجا بخور هیچا...تو بالکن میرو ببر ىیرایپذ لیوسا ایب نیمع  -

...که ازش برى باال دهیشاخه هاش حسابى چقرن جون م،  رفتم سراغ درخت محبوبم میمستق

رماینردبون ب،  مى افتى صبر کن :  رسا

:  شدم گفتم ریشاخه جا گ هیدو حرکت رفتم باال و قتى رو  با
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!تو هم رحم نمى کردم اتیبه خرمالو هاى ح ستین ادتی...کار استادم نیمن تو ا،  راحت  التیخ   -

 نیبب افشویاومده ق ایبه دن مونیاصال م:  گفت دویخند بابا

!!حواسش پرت شه،   دیشوخى الکى نکن:   مامان

شهیها سهم من و کالغا ست هم ىیباال نیا دیمامانجون بگ،  ترس شادى جونمن :   -

..گفت نىیبابا آم..ها باشه ىیبختت اون باال باال:  گفت. دیرو اآب مى پاش وونیطور که ا نیهم مامانجون

!نه به خواستگار راه ندادنت؟ نتیآم نینه به ا:  مامان

رنگه..5..4..3..2...1..قشنگه  نجایچقدر آسمون از ا ،  اریاز داخل ب نمویواى مامان دورب:   -

... ایحواست باشه رو درخت:  رسا

!!میقد هیجوونا جووونم،  دنیآدم نصفه منم نچ دونفر،  نیشادى بب ایب:  بابا

تو جوون با تجربه اى ... رىیمگه تو پ:  دادرسا بهم بده و گفت نیدورب:   مامان

ایرینگاه نکن پسرجان هوس مى کنى زن بگ:  گفتم،  فته بود به مامان و بابا که دلبرى مى کردنخم شدم به رسا که حواسش ر کمی

!مگه بده؟:  ابروشو داد باال و گفت  هی

...بده  نمویدورب..روزا مرغ عشق دور وبرمون هست  نیبه اندازه کافى ا،  بى مزست ،   ستیبد ن:   -

شده چون هنوز سطلو باال گرفته ىیانگار واقعا هوا...داده بود به درخت هیوش که تکزوم کردم ر..مى کردم  مشیکه تنظ نطوریهم

به خودش اومد نیفلش دورب با

ه؟ی؟نکنه خبر ىیکجا:   -

چطور؟  -

قراره تو زنتو روکنى؟ الیگفتم نکنه بعد دان:   -

!! شىیاول تو مرغ عشق م دمیقول م..زنه من کتابامن :  گفت دویخند

 ستمیداستانا ن نیچون من دور وبر ا،  نده  نیقوله سنگ:  گفتم  نوییاومدم پا...رفتم سمتشگ نمویدورب

:  گفت طنتیو بازى با لنز وبا ش نىیکرد به سوژه گز شروع

!مرده وقولش   -

گرفتمبهوتش خندم  افهیواز ق یحاال خود دان..عاقا من خواستم نترشى :  از تو سطلش گذاشتم تو لپم گفتم  السیگ هی

...و مامان رو تاب بودن  بابا

!د؟یدینچ نایپس واسه زهره ا:  به سطله رسا کردو گفت گاین مامان

هم داشتن نىیتازه وسطش سوژه گز...مزه مى کردن کىی دنیدو تا مى چ ایبعض،  رمیمن بى تقص:  رسا

!آدم فروش..بدجنسى  لىیخ:   -

رژاان:  مامان

هم بر داشتم گهید السیگ هیو از لجش ...دى که نزدمحرف ب،  اسم آهنگ شادمهره:   -
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دارم برات رسا خان...دیخند

کارش به من بگه نویا نهیشادى حاال پاشو رسا بش...میمى بر نایخودمون برا دکتر ا،   نهیحاال فردا که ستار اومد مى گم بچ:  بابا

خوردن ادیز السیگ...نکنه شونیموقع سرد هی ماریمن برم چاى زعفرونى ونبات ب...دینیتو بالکن بش دیایب:  مامان

 هیکردم تا بو شیبه لطف طعم کلى فلفل که قاط. دارم چارهیقاسمى درست کرده و من ب رزایشام محض گله روى شاه پسرش م،   مامانجون

که در حد بنز پاچه  نهیا گتید تیخصوص هی:  و گفتم کشیسرم بردم نزد...رسا  فیهمه تعر نیکالفه ازا...بادمجونش حس نکنم مى خورم

خوارى

حال کردم ...شوکه شد  اول

 فیکباب ترشو ازش تعر..وصله ها به من نمى چسبه  نیا:  اومد سمتم وگفت،  مامانجون بود  هیزدن مامان که حواسش به صحبتا دید بعد

تو دوست ندارى،  به نظر من خوشمزست  نیا..کردم ؟

خندم گرفت شییحالت دفا از

میما هم بخند دیلند بگب :  بابا

راستى تولد خوش گذشت؟سوگند باالخره باهات اومد؟:  مامان

ریو ال غ دیگیم) نه(که به من  دییبه تجربه فقط شما زمیعز.. شهیدونه اى باورت نم هی گمیم ،  مامان :   -

...دیکه خنده مامان ترک...شهیپر رو م ایشادى عمرا نخند:  با خنده حبس شده گفت بابا

>>رژان

...کردن گنج ختم شده دایبه پ ریکه گز کردن کو،  باالخره به حرف اومد رز

..میاستاد سنتور هم هست رو مالقات کن نکهیو از همه جالب تر ا،  خاکى مذکر و که دانشجوى مهندسى معدن ریز نیا میمى ر میدار وحاال

معتمد  پدر،  هیخانواده سنت هیاما با ...به مورچه نمى رسه چه برسه رزى زارشآ،  هیکه پسر خوب ،   نهیمبنى بر ا انیها از کانال شا دهیشن

اما ...مو رد کامال از طرف خاله نازى منع شده ،  بازار کاشان و مادر و خواهر جماعت همه چادرى اهله نماز شب  هیسراى فرش فروشها

گوش شنوا کجا و رز کجا؟

جلوش خانم باشى  کمیرژى سعى کن :  رز

...کردم نهیظر تو آن هی

ندارم عمرا فک کنه آقام لمیب هینه بابا :   -

:  در بازگشت از باغه آرزوهاش گفت...موش خورده  شویانگار زبونه سه متر نه

 آقاست لىیخ،   دهیبه آدم حس اعتماد م نقدریسه سال از ما بزرگتر اما ا نکهیبا ا،  بگه زىیمعلوماته اما عمرا تا نپرسى چ هیخدا  -

...حس کنه دیفرد سالم اما لزومش خود فرد با کیبسترى براى پرورش  نىیموضوعات د گهیم ستین ریاما اصال گ خهیش کمی

بدو...برو اون جا پارك کن.. نشهیماش نیاوناهاش ا...مثه تو زردنبو ئه  راستى

!باشه بابا چرا هول شدى؟:   -

..ذهنم جمع کنم دیبا..منتظر نظرم و بگم موقعى که راه افتادم حس مى کنم رژى شش دنگه  از



کاربر انجمن نودهشتیاطالیه کالهی    –هر کدوم یه جور اما نه ناجور        کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٢

!رز مطمئنى على انتخابته؟:   -

...سمتم دیشاکى چرخ کمی

!از چه لحاظى کم داره؟  -

... چارهینه اون ب دیبه نظرم جنابعالى کم دار:  خنده گفتم  با

مى چسبه شتریسکوت ب ،  ومدم ا اریفعال از بر  نىیلفظى مى خواى خوابشو بب ریاگه ز،  رژى حوصله شوخى ندارم :  رز

مال تو نمیتابلوئه دختر بالر..اگه بتونى خاله رو راضى کنى مخ مامان بزنه  ىیاما خدا  -

..! جدى دارى حاتم بخشى مى کنى ؟ ای ونهیهض...رزى جون تب دارى ؟:  و گفتم  شیشونیگذاشتم رو پ دستم

تمدوست نداش نجورىیا ویرژى به جون خودم تا حاال کس  -

چرا ...بهش فکر کردى... نهیمشخصه کامال متد... اون آروم تو سرکش ..متفاوته لىیبا تو خ ىیرزى خدا اما،  هیواقعا پسر خوب،  خب :   -

ه؟یسال از درسش باق هیمگه نمى گى اونم هنوز ..نیفعال دوست باش کمی!...عجله دارى ؟

داره یگرامى م شویسال پ1500 اتیمثه تو هنوز روا کمیاما خب  هیبه روزآدم  لىیاتفاقا خ...تفاوتا برام جذابه نیاصال هم  -

وجاهت شرعى داشته باشه  دیبا نیاز ا شیروابطمون ب گهیم...انیاز اون سنت خانوادش

...پس پسر مردم از دست رفته ...ووى :   -

...که زودتر اخبار مخابره کنم دمیداشتم مى ترک..مامان هم سر دادم...مامان ،  مانتوم در مى آوردم کهیحال در

شما باشم بتینرفتم سر سفره غ،  هزار تا کارم مونده ...د؟یپس کجا موند...سالم:  انیشا

خوب بود؟:  مامان

باجناقت و نیا شیدیحاال خوبه خودت د:   -

بله،  کنىیتو هم فک م عنىی:  انیشا

...تو حال مینشست

... ریسر به ز،  سالم،  ساده...شهیبود اما من هنوزم باورم نممامان رز بغلش از ذوق ورم کرده  :   -

شد که نیهفت س:  انیشا

مى گفت رز ،  کنه  دایاحساسى پ رىیشهرستانى دانشگاشون درگ هیاز پسرا کىیبا  نایرم دیمى ترس شهینازى هم،  امون از قسمت:  مامان

!عاقله؟

هیبچه باحال لىیاما خ هیماکانم ا صفهان.. ستین رادیشهرستانى بودنش که ا،  وا مامان :   -

مدت که باهاش هم  نیمن ا..طرز فکرش با من فرق داره کوچول  لىیاالن ماکان هم خ،  موضوع تفاوت ،   ستیبحثه خوب بودن ن:  انیشا

گهیحرف د هیازدواج ،  داستانه  هیبعدش دوستى ..دمیخونه بودم فهم

دختر تهرونى پسرش طور  هیفکر مى کنه ...چشونه لیفام دهیآفتاب مهتاب ند هیمگه دخترا گهیاره ممامان اونم االن د ستین دیبع:  مامان

 -..کرده

!ش؟یخواهر شوهر مادر شوهر چادر شیپ نهینداره چطورى مى خوادبش نیدونه لباس با آست هیواى واقعا رزى  :   -
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تو دارى قهیرف نمیا..چه مى دونم،   نهیشیحتما با مانتو م اونم،  نمشونیم بببار مى خوا هیحاال سالى  میقرار تهران زندگى کن گهیم:  انیشا

کنى شیراض دیبا تو،  ایخاله نزن هیحرفا رو جلو نیموقع ا هیمامان ...تو ان داداشى هیالیفام:  گرفت خندم

که مخالفه واال پدر کشتگى که باش نداره و پاشد  کنهیفکرا رو م نیخود نازى هم:  مامان

کجا ؟:   -

دم کنم ىیچا  -

هم خدافظى کرد  انیشا

:  سخنه نیکردم واقعا کار رز مصداقه ا فکر

..وتو دلم براش دعا کردم...ولى اعتماد داشته باشى که نابودت نمى کنه ...اعتبارى بدى که نابودت کنه عنىی عشق

خودش  کهییصاحبش زمانا... شهیباغ خصوصى برگزار م هیى تو عقد وعروس دمیطور که شن نیا،   میباش الیدان يسر عقد صور دیبا 6 ساعت

 نیقشنگه از اصطبل تا زم تیبى نها:  بود مى گفت  دهیرو هم د الیکه داخل و دایبه نظر ش،  باغ رو  زارهیم نگیکتر اریدر اخت ستین رانیا

..هم داشته سیتن

ماکسى بنفشه با کمر دراپه و دنباله مدل ماهى  راهنیپ هیکه ،  لباسم نیراى اهنوز نمى دونم ب،  اى کردم  دارانهینگاه خر نهیخوشگله تو آ به

دار بلند طال  زیو آو دیگوشواره چسب مروار نیاما ب،  گردنبند منتفى  عنىی،  شهیبسته است که پشت هفت م قىیمدل قا قمی...چى بندازم 

رنگه کفشم ماندم دیسف

 شیبا موهاش که لخت بلند با فرق وسط درست کرده والبته آرا،  دکلته کوتاه مشکى بود  راهنیپ لباسش،  در زد و بى اجازه وارد شد  نایرم

:  گفت دویخند..سوتى زدم ...باربى ها شده  هیشب شیجیخل

...بد  ایمنظورش خوبه  دمینفهم!!چه بامزه شدى   -

رو هرکدوم  کىیرو تست کنم ورز اون  شونیکیمروز قرار من ا...خوب بودم  لىیخ شگاهیآرا هیدر به در دنبال  انیخاطر عروسى شا به،  

همونجا میهر دو بر انیعروسى شا،   میبهتر شد

حالت ،  شده  رایطوسى حسابى گ اسىیدورنگ  هیبه چشمام که با خط چشم وسا کمیموهام وطورى باال جمع کرده که ،   میراض خودم

رهیمى گ کمیاضافه لخت رنگه موهام که بازى پشتم رو  دم اسبى البته با موى هیشب بایتقر،  داده دگىیکش

:  سرخش گفت هیبعد افزودن برق لب به لبا نایرم

نشده  شىیرژان بدو تا خاله آت  -

:  دمیهارو نشونش دادم وپرس گوشواره

کدوم ؟  -

  -:  نشون دادو گفت  دویمروار

!خورهیالکل رنگش روم،  که بهش نخوره  ریاول دوش عطرت رو بگ اما

که مخصوص عروسى رفتن سفارش دادم رو برداشتم  رىیو مانتوى حر شال

..رژى هم اومد ایشادى ب:  بابا
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:   دمیپرس نایاز رم نیماش توى

.. رزى خوب شده؟  -

موهاش هم ...اتفاقا جذاب شده اما خانم حرصش واسه پولى که داده ،  کنم  شیخودم بهتر بلد بودم آرا گهیم هیآره اما خودش شاک.  -

..کرده  ونینیش،  فشنى شلوغ 

به بغل  ایارغوانى آلستمر هیاز گلها ىیبود باجامها ىیفرش قرمز که دو طرفش پر از فرشته ها هیو از  میمخصوص پارك کرد هیو جا نیماش

به خانواده داماد والبته پدر عروس میدیتا رس میرد شد

دور تا دورش پارچه کوبى شده و معلوم ،  لباس در نظر گرفته شده بود  ضیکه براى تعو ىیکرد به فضا ىیمارو راهنما دایش کیتبر بعد

...سالن ورزش دیشا،  چى بوده شینمى کرد استفاده اصل

:  گفتم دشیجد تیدرآوردن مانتوم با اشاره به هاى ال نیح

شوهر غوغا کردى خواهر

بهت اومده لىیخ:  مامان

مخاطب مورد نظر  ای ،   دیشوهر بگ لیفام زیسر م دیبزار فاتونیشادى جون تعر:  باخنده گفت دایش

 داستیش داىیمخاطب موردنظر که معلومه ش:  لختش کردو گفت هینوازشى رو بازوها مامان

.شد گهیخانواده د هیخوشامد به  ریکه درگ دایالبته به جز ش میشماره مانتو مون خارج شد باگرفتن

...بودن  دهیچ زیکه براى جشن م میود عروس وداماد وارد محوطه اى بشدعوت کردتا ور انیراست ک سمت

سمتمون ومدیچشمم خورد به رسا که انگار م..سن رقص انتخاب کرده بود  کیکه بابا نزد زىیسمت م میرفت

موهاش رو کج به باال زده..ونیشده کت وشلوار اسمک با پاپ گریج چقدر

:  از غرق شدن نجاتم داد نایرم هیصدا

چه اتو برنز به رسا اومده  -

خواهر برادر چشماشون سگداره ،  نزده  نکمیآخه ع:  مامان

 نیخوش اومد،  سالم :  رسا

..زمیدامادى خودت عز:  مامان

:  گفت نایرم،   میدیبابا رس به

!کو؟ انیشا پس

شادى هیچه باغ خوب،   ارهیب نیمنو رفت از ماش لیمبا:   بابا

؟ هیک کشونیموز:  رسا گفت رو کرد به  نایرم

دیبپرس دایاز ش دیبا،  نمى دونم :  رسا

:  وگفتم  زیو گرفتم سمت بابا و اشاره کردم بزاره اون سمت م فمیک

...دور بزنم هیمن برم  دیاونجا رو محفوظ نگهدار،   انهیکه سر قفلى شا نجایا  -
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...:  وند و رو به من گفت فرا خ،  مى کرد ىیرایخرد شده پذ وهیگارسونى رو که م رسا

قسمت سنتى رو نشونت بدم  میبر ایب  -

،  وقتى نگام کرد با خنده ادامه دادم...ما شا ا،  شده  پیخوش ت لىیبرادر داماد خ:  گفتم میکه هم قدم شد نطوریهم

 رهیامشب قولت بر باد م،  دخترکش شدى  لىیخ  -

که با دو تا دختر شون مشغول انتخاب جا بودن و سالم کردگرمشو از روم سوق داد سمت خانواده اى  نگاه

خانواده به دست قناعت نکردن و هر کدوم دو تا ماچ هم ازش گرفتن  هیخانمها

 دایندونستم و رفتم سمت ش زیرو جا توقف

عطر رسا رو حس کردم دهینرس دایبه ش هنوز

!شده نه؟ کهیهم حسابى ت نایم،   چقدر مانا بزرگ شده،   دىیرو د نایواى رسا مانا و م:  دایش

:  صدا کرد انیبگه که ک زىیبافته رسا اومد چ ىیقایهمونه که موهاش و افر نایم:  چشمک به رسا زدمو گفتم  هی

..دییوداماد اومدن بدو عروس

شدن ونیگر ،  لبخند محزون همراه بود هیزهره جون که با  هیاشکا دنیهمه از د بایعقد تقر سر

 ایسنگى که از اتفاق اونجا بود وگو مکتیاز اول تا آخرو باالى ن،   ژیام بدون در نظر گرفتن پرست نیبا دورب،  شکار لحظه ها  مشتاق منم

...ستادمیطراح جشن نتونسته فکرى براش کنه ا

..کادو دادن هین برابر دیاما بابا دستش وکش ،  سمت که احتماال غر غر کنه  نیا ادیبه سختى مى خواست ب،   دمیوقتى د مامان

داستان خالى  نیعکس مى نداختم و ا،  مى کردن  دیوترنم رو تقل الیدان هیکه ژستا انیوک دایمتفرق شده بودن و من داشتم از ش بایتقر ملت

توچشم ترنم نباشه نبود میکه سعى مىکرد ىیاز کر کر خنده ها

:  رم کردو گفت  الیدان باالخره

:  وگفت دیرو بوس دایش،  واومد سمت ما  دیش الیمارو بى خ گهیعامرى د هیختم آقاکل عمرم عکس اندا اندازه

..چه خوشگل شدى جوجو  -

:  تعجبم غورت دادم وگفتم،  گرفت و داشت روشن مى کرد  گاریکه چشمم سمت ترنم بود که از عکاس س نطوریهم

...دمیکه تا حاال د نیعروس ودامادى هست نیتر افهیخوش ق  -

إ مگه عروسى ما نبودى :  گفت ادیش

دمیخجالت کش کمی،  

!فروشى؟یشوهر دو ماهت م نیمنو به ا عنىی:  با خنده گفت  الیدان

وستیبه ما پ ترنم

تابان باشه شهیاز ته دل آرزو مى کنم آفتاب عشقتون هم،  داداشمه  نهیع الیدان:  بهش گفتم  رو

رژلبى ترنم رو ازرو لباش گرفت وپک زد گاریس ، شد دایخنده اى کرد که چالش هو هی الیدان

!د؟یچه مى کن...پله ها رو اومد باال ،  منو کچل کرد از بس سراغ شما رو گرفت  کتونیموز نیبابا ا:  رسا
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 گهیپک د هی:  و نشون داد و گفت  گارشیس الیدان

میریعکس دسته جمعى بگ هی نیایب:  دایش

اون سمت دیستیوا،  ام باز کردمو گفتم  نیدورب لنز

:  گفت دیکه ترنم به بغل کش نطوریهم ،  نگاه به پشتش که پر گل بود نه سفره انداختو هی الیدان

کنار رسا ایبزار رو سکو ب نتیرژى دورب...دیریعکس از ما بگ هیعامرى بى زحمت  هیآقا

قهیدق هیدر آورد وگفت  فشیو از ک کشیمات دایش

چطورم؟ دمیو از رسا پرسطرف جلوم  هیرو آوردم  موهام

 ادیرنگ بهت م نیچقدر ا،   رىیبى نظ..نکردم دایکاملت باشه پ فیکه توص،  کلمه هیدنبال  گشتمیمى کردى داشتم م فیتو که ازم تعر:  رسا

:  میاومد وهمه باهم گفت دایش،  و دستش آروم گذاشت پشتم

..بیس

>>رژان

منم به لطف غر غراى رزى پاشدم اما هنوز در حال دم ،  رو باز کردن بتیسفره غ نییاومدن پا نایخاله نازى با رز ورم،  ساعته کیکنم  فکر

...آومدن هستم

.میبر گشت4ساعت ،  بمونه  شتریهمه حال کرده بودن ارکس راضى شد دوساعت ب نقدریا،  خوش گذشت لىیخ شبید

...نایهم چسب شده بود به رم انیشا،  دیرقص رزى با خاله نازى که جو گرفته بودش مى،  تنها مونده بودم  اولش

معذب بودم که آهنگ تموم نشده رسااومد نجاتم ،  حس کردم مسته  میدیداد آخر دعوتش قبول کردم اما وقتى مى رقص ریگ لىیپسر خ هی

. میدیباهم خند لىیخ،  پارتنرم بود  بایداد و تا آخر تقر

!مى خوابى چقدر،  مینیر ببعکسا رو بزا ایرژى ب:  نازى صدام کرد  خاله

رو بر داشتم به سمت جماعت منتظر نیدورب...قربون مامان برم لباسام رو جمع کرده ،  و روم رو شستم دست

:  ممورى رو گذاشتم تا لود بشه رز گفت،  که تموم شد  مونیباز بوس

عکس گرفت شتریفکر کنم عمو از خودت ب  -

وانش پدرپدر کو ندارد نشان از دختر نخ:   -

!مثلهاى بداهه تو رو ثبت کنه نیشاملو کجاست ا:  نایرم

روز 10پسر من  گهیم نیبه مع دیبود همون حوالى شما مى رقص دهیاون خانمى که کت ودامن شکالتى پوش،  اوضاعى داشتم  شبید:   مامان

چه  نیمع دینمى دون...مى کنه فین و کلى از رژى تعربا دختر خانمتون معاشرت داشته باش دیاجازه بد شمیخوشحال م ادیاز کانادا م گهید

.عکس گرفته باشه گهیفکر نکنم بعد شام د،   ریبگ دهیصدقش رفتم که نشن ربونتلخ شده بود کلى ق

!حاال پسر چى کاره بوده؟:  نازى خاله

ترت بودم تو دانشگاه شده بودى بگه من همسن دخ ستین کىی،  از حوالى زن رد نمى شدم  نیاز ترس مع ،  چه مى دونم :  مامان

...گاردمیباد
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!دخترش بچست حاال

..گرفته بود از حرص خوردن مامان اما گناه داشت خندم

مى خواد لو نرم میمن چه بى هنر دونهیمامان جان بابام م:   -

مى مونى بر دلش ستمیس نیبا ا... نهیبله هم:  دادو گفت  لمیچشم غره تحو هی

 هیآدما نیباهاش حرف بزن بگو بهتر به ا:  سمت مامان و اروم گفت دیچرخ کمیبود به عقد اما خاله نازى  دهیکه رس عکسا بودن خیم هیبق

که مى خوام زنش شم اوردهیآدم بى ربط رو ن هیحسابى رو خوش نشون بده تا خودش مثه رزى 

 نکهیچون اتفاقا از ا ستمیسرد ن،  نه بابا ... ستمیتو نخ کسى ن مضینکنه مر،  حواسم باشه  کمیومن بر اون شدم ،  کرد  دییمتفکرانه تا مامان

رسا حواسش بهم بود کلى حال کردم اما حال مى کنم فعال از هفت دولت آزاد باشم حوصله عشق وعاشقى ندارم روزید

مى کرد به خودم اومدم فیصداى ذوق رزى که از طراحى سفره تعر با

ى بودفوق العاده عال زیهمه چ شبید:   -

!بچست هی نیخب هم:  نایرم

زهره ..ندازهیتاالر م هیپسرش رو تو  دونهیاماعروسى ...آره جاى عمه هات خالى که هى رو هم روهم فرش وطال مى خرن :  جون نازى

..الیپاى دان ختهیرو ر شییمعلومه همه دارا

تماشا  شهیهم م ونیخارج که به قولشون تو تلوز میبر کنىیخب اونا هم نظرشون کار شما نامعقوله که هر سال کلى خرج م:  نایرم

مدله هیهرکس ..کرد

ىیدختر بابا،  پشت سر عمه هاتون حرف زدم  دیببخش:  گفت ضینازى با غ خاله

!!گستیبحث د هی نیکرد ا ریحاال خب ترنم بسکه خوشگله تو گلوش گ،  هواى زهره جون رو داره من مى دونم  لىیخ المیدان:   -

!شهیشون باشه هم اییالهى زهره شاهد خوش،  که باهم بسازن  نهیاصل ا،   شهیسرو صداها تموم م نیا:  مامان

جذابه لىیهم نداره خ شىیآرا نکهیواقعا با ا:  نایرم

دیمخش بزنه و بدون توجه به حرص خاله خند گمیبعدا دخترم م...خودش باشه  هیکاش بچه اولشون پسر شه که شب..کرده میگر:  رز

افستیخوش ق لىیهم خ الیخب دان:   -

فکر نکنم حاال حاال بچه دار بشن:  نایرم

!دارهیزهره از اوناست که با جون ودل بچشون نگه م:  مامان

زنگ تلفن که اومد پائز کردم عکسارو صداى

:  گوشى رو که گذاشت گفت مامان

حاال احتماال به خودت ،  ()همه رو فردا شب وعده گرفت رستوران،  گشا کنه بچه ها رو پا رازیبر نگشتن ش الشیخواد تا فام یزهره بود م  -

زنهیهم زنگ م

!نداده بهش تیترنم رضا گفتىیخواسته عوض پاتختى بشه که م:  جون نازى

منتظرش ننیشیرفته م شگاهیعروس هنوز خوابه ملت آرا،   هیرسم چرند لىیپاتختى خ گمیمنم م:   -
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...دیریبگو نه جان من نگ رهیى خواست برات بگحاال هروقت کس:  مامان

رمیگیم لشیتحو شتریفردا ب شیسنت شکن نیول به ترنم با ا يا،  گهیخب خاله راست م:  رز

پاشد ...واى گوشتم سوخت :  جون نازى

بزنم انیزنگ به شا هیمنم برم :  نایرم

..زیپل مینسکافه بده حال کن هیاشتى اقال پاشو وتخمه که نز پسیمامان چ..لیتعط گهیساعت د کیتا  نمایاقا س:   -

>>رژان

 نهیزمانى که گذشته شده هرچى مى ب نیانگار تازه متوجه ا جالبه،  رانیسال اومد ا30بعد  انیبدرى اول سپتامبر به افتخار عروسى شا مامان

دادن به مادر زن جانشه  سیپ وراست در حال سروو بابا هم مثه تازه دومادا چ زیمامان از خوشحالى لبر...چقدر عوض شده همه چى گهیم

به خاطر تجربه  دیجوشه شا ریبهار همسن منم هست اما د اسمش،  ششونیاز اقوام زهره جون موند پ کىیدختر ،   الیبعد عروسى دان...

...تلخى که داشته

:  جون به مامان گفته زهره

شما رو اونجا  نهیما امکان پرداخت هز گنیخانواده نا مبارکش هم م...کانادا رهیم رهیگیم هیاز اقوام دورشون پسره بورس کىیعقدش با  بعد

مى کرد اتفاق  شونیحال کىی دیبا..دیجداش فتادهین نتونیبهتر حاال که اتفاقى ب یجوونى دوباره ازدواج مى کن گنیخواهانه م ریومثال خ میندار

...تهران ادیتک فرزند راضى شدن ب نکهیوباباش که به خاطر آرامشش با ا بازم به مامان...که غرور بهار ترك خورده نهیا افتاده

نه تنها برام دو سوت درست ،  که مى خواستم عروسى بپوشم  مینبودن کمر لباس سوغات زیبودم بابت سا شونیوقتى پر،  با مرامه لىیخ اما

داده بود به مامانم رو جعبش هم ،  سوآرسکى درست کرده  نیگل سر با طور وپارچه همون رنگ ونگ هیبرام  دمیکرد تازه چند روز بعد د

...میشد قیاالن کلى با هم رف...شکسته شد نمونیب خیجاکنه و  دیهمون باعث شد تو دلم شد ىیجورا هی،   زیعز رژانبه  مینوشته بود تقد

:  ه بابا گفت مامان بدرى ب شبیشکر خدا د،  اعالم کرد حسابى زهره جون برام دلتنگه روزیجون د پدر

...اهل قبور  ارتیصبح برن ز  -

اومده  الیمهمون بوده اما دان گهیجاى د ایترنمم گو،   رازیرفته ش بهار،  نایشدم گوله کردم سمت خونه زهره جون ا داریتا ب منم

چون مشغوله درسه ادیهم گفته واسه نهار م رسا

..دنیبه حرف مینشست دایبا ش نهیهار ببزهره جون که رفت تدارك ن،  حال واحوال با جمع  بعد

براى روز پدر چى گرفتى؟ دایراستى ش:   -

بهونه شد بره ورزش دیچاق شده شا لىیخ... سیهم راکت تن انیبراى ک،   دمیبراى بابا خر ىیمویتى شرت مارك ل هی:  دایش

ده؟یبزن واسه على چى خر حدس،  هیکادومال رز نیپس باحالتر:   -

!نه؟،  قاب کرده  هاشویاز نقاش کىیماال احت:  دایش

براش وقت ...باحاله لىیمورد خ هی،  اما نه ...هم نوشتى خوشبحالت که من عاشقت شدم رشیز دىیرو کش کاتورشیحتما کار:  منم گفتم:   -

گرفته لندىیماساژ تا

:  مى کرد گفتم گامیباتعجب ن دایش



کاربر انجمن نودهشتیاطالیه کالهی    –هر کدوم یه جور اما نه ناجور        کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٩

هیکیکادو  لىیخ شییخدا اما،  میدیبور خند دویبه ماساژ على سف فتنیب لویبیتا مرد سدو  نکهیاز تصور ا ناکلىیباور کن منو رم  -

،  پارچه نخودى گشتم  هیدنبال  نقدریا روزید،   دیدیواسه من تدارکشو م کىیکاش ،   هیخاص هیهد لىیجدى خ:  گفت دىییهم تا دایش

خونه دیمردم رس

...ورود رسا کالممون منقطع شد با

>>رژان

...دیکه خواهرو برادر تو ژست نمیاه اه مى ب :  -

...هیزبون نفهم هی!آخه نمى دونى که؟:  دایش

دکتر مملکته ها چارهیب!!جانم:   -

:  رو چهار قاچ کردا نداخت داخل ظرف و گفت گوجه

هیخود تحفه اش هم فکر کرده خبر  -

:  برداشت وبراى خالى کردن دلش ادامه داد ارویخ

باحالن مدل  دیروشنا کال همشون شد،  است کهیکه چقدر ت دىید...دوستى بزاره پیناتریبره با م،  رفتم رو مخش الیدانتو عروسى  کلى

نجات  قیغر دمیشدم فهم ریگیخودم پ...اونجا که محل نداد ،  اون موقع ها با مامان دوره داشتن،  ماهه  نقدریهم ا مامانش،  الیدان

که  ادیزنگ زدم آقا هم ب بعدش،  رونیب میشب باهم بر دمیروز رفتم اونجا براى شب هم برنامه چ هی دمزکلى از کارم ،  )بیس(باشگاهه

چوندیپ

نمى پسنده؟ پىیاون ت دیخب شا:   -

دعوتش مى کنم  گمیبهش م...قبول شده  هوشىیتازه تخصص ب،  از اون دختراى خانم و مامانى  انینوه خاله ک،   وونستید،  نه بابا   -

رفت انیصداش برد باال که آبروم جلو ک نینمى دونى همچ...باهاش آشنا شو اینمون بخو

مدهیخوبى بهش ن:  رو گذاشت تو دهنش و با حرص گفت اریخ ته

:  اومد لب کانترو گفت الیدان

هفته رو کال داره به  هینگارنماز مامان هم ا...دینیقرار بچ زیم هی...حوصلمون هم سر رفت،   چیدلمون که ضعف رفت ه،   دیدل به کار بد  -

ارهیجا م

:  باخنده گفت دایش

داداش میستیما که دو گوش ن،  دل ضعفه هات رو ببر براى زنت که حوصلت هم از نبود اون سر رفته  -

:  باال مى کرد گفت نییکه کانال ها رو پا نطوریهم انیک

ارنیاز حرف کم نم ارنیخانما از هر چى کم ب نیا  -

بعضى ها توجه دا شته باشن محفل همه اقوام خانمندا:  رفه اى کردم وگفتمس تک

مى  فیبانو شما بفرما من خودم همه چى رو رد،  پرت کردى از زنم قافل شدم  حواسم،  قینارف الیدان:  شدو گفت موتیر الیبى خ انیک

کنم
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آخرى کار دستت ندهالف  نیمواظب باش ا:  زد به شونش گفت شدنیکه جفتى پا م نطوریهم رسا

...هم بدنبالش انیجون اومد ورسا وک زهره

...رفته بود در بحر اخبار انیاومدم سراغ پدر جون که در نبود ک ،  زونیتجمع داخل آشپزخونه گر از

...باهاش صحبت کنم دیبا،  مى کرد خیرو  وانهایداشت ل ،  سمت رسا دیوچشمم کش نشستم

نسبت به  دایاما جاى خالى ترنم خالى مى نمود و گارد ش میرو تو فضاى شوخى وخنده خورد غذا،  مینده شدنهار فراخوا دابراىیصداى ش با

رسا هم مشخص بود

مى زاشت  ىیوپاشد زهره جون رو که چا..کننیجمع م نایرو ا شیبق دىیرو تو زحمت کش نجاشیاستراحت تا ا میزهره پاشو بر:  پدرجون

...آشپزخونه رونیسوق داد ب

ظرفش رو ،  رسا که آروم ظرفا رو جمع مى کرد  دنیبا د دایش،  شدن  میبه بهونه کار ج دنیرو قرمز د تیهم که وضع الیودان انیک

رونیو رفت ب نکیگذاشت داخل س

:  کردو با لبخند خاصش گفت گامین رسا

..نکارمیکه ا دونىیم،  تو هم برو من خودم جمع مى کنم   -

>>رژان

دو تا الکى با هم قهر  نیدوست ندارم ا،  شروع کنم چطورى،  نکیداخل ظروف در دارو ظرفش رو مى زاشتم کنار س دمیرو مى کش غذاها

:  که رسا گفت...باشن

!اریدارن ب فیها هم ظرف کث هیاگه همسا نیبب،  تعارف نکن جانم  -

!کنمایدارم کمک م! دیببخش:   -

:  گفتم،  تکون داد سرى

!!رسا  -

مجان:   -

.که گفت ذهنم رو استارت کرد جانمى

.دىیم زهیتو به من انگ!مى دونى :   -

:  سمتم و گفت دیچرخ کمیخنده  با

!چرا؟  -

از بغل کامى بلند کرده  کیمنو ساعت ،  کاناال هم نبود ابیبه حضور و غ لشیم،  از اقبال بد من ،  بى خوابى مهمون بابا شده بود شبید:   -

!درس مى خونى میحدس زد،  چراغات روشنه  میدید،  روى ادهیپ میبر

:  زدم به شونش وگفتم طنتیبا ش،  نگام مى کرد جیگ جیگ

!آره؟،  تو هم مثه من نت گردى مى کردى ،  به به   -

...کرد سمیگل از گلش شکفته ناغافل خ نیفوتى کردو همچ هیمى شدم  دیداشتم ازش ناام گهیکه د رىیتاخ با



کاربر انجمن نودهشتیاطالیه کالهی    –هر کدوم یه جور اما نه ناجور        کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠١

:  اومد سمتم و گفت کمیکه  مشیلبى هم تقد ریز وونهیدم و دنگاش کر شکار

.اصال شرمنده شوخى بدى بود،  نترس لکش نمى مونه  -

:  ابروم و دادم باال و گفتم،  هنوز نگاش با من بود  ،  کمک نشستم رو صندلى  الیخ بى

!!جان من ابیدر رویش،   اتستیح هیعاقا اب ما  -

!گرفتى؟ شیجد نقدریچرا ا،  خب منم اونروز باهات شوخى کردم ...ه االن وقتش،  سر پستش رفت

:  نگام کردو گفت سوالى

دیو خند! قا؟یکدومش منظورته دق ،  سر به سر من مى زارى  ادیکال ز  -

نکنه تو راستى ،  کردمبلغور  زىیچ هیاحساسات  انیاون روز باغ مامان جون از غل،  باالخره تو هم زمان ازدواجته! ستمیمن که بچه ن:   -

!!ستىیراستى پاش وا

دیخند بازم

:  گفتم کالفه

 دایچرا اعصاب ش... دیکه هم رشته هم هست انیک لیفام نیا...لوند بود حاال اگه باهاش حال نمى کردى لىیخ نایبه نظر منم م!خنده نداره  -

! رو خط خطى کردى پسر جان؟

حس کردم جدى شده دیمى کش وانایحالتى که اسکاچ رو به ل از

:  گفتم تیمظلوم با

با هم  مینیحاال که بهار اومده مى ش،   تونیدنبال زندگ دیبهتر که همتون بر،   دیقهر بر داشت پیشما دو تا تر شمیغصه م لىیخدا من خ به

اب رو بست ریتوام با خنده من ش...بتتونیغ

دمیگرخ...

! چى شد ؟:   -

:  شدو ادامه داد رهیخ زیبه م کمی ،  و نشست جلوم  نیرو مى زارم تو ماش شیبق  -

برات؟ ارمیب!چه عطرى داره ،  نفر بهت بگه قورمه سبزى پختم عالى  هیبعد ! فرض کن تو اصال گرسنه نباشى،   نیبب  -

نه ممنون گىیم

مى خواى مزه کنى؟!  ذهیلذ بیگرفتم عج کیسراغت بگه است ادیب دوباره

رمینه س بگى

!کنى؟یقاطى نم،  باره سوم پلو بزاره جلوت بگه عجب طعمى داره  براى وقتى

!!!بهت زن نمى دن ها...رنگ دندونات شد  ساتیپس فردا گ،  آق دکتر  نیبب:  حالتش خندم گرفت اما خودم وجمع کردم و گفتم از

!چرا خواهرى نکردى ؟ دایبه ش نگى

:  رو باز کردو گفت ىیاما پاشد در ظرفشو،  نگات کنم کمی ،  برقى زد که دلم مى خواست بگم پلک نزن چشماش

حاال کو تا پس فردا... مدهیبعدشم فردا هنوز ن،  امتحانم رو خوب پشت سر بزارم  نیمن ا دیفعال دعا کن،  راحت  التیتو خ  -
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 میورق بازى کن میمى خوا اینشستى ب نجایچرا ا:  شدو رو به من گفت ىیچا ختنیاومد مشغول ر دایش

:  گفت انهیدلجو نیهمچ رسا

چسبهیببر با چاى م،  شکالتى گرفتم که دوست دارى  کیک)بى بى(برات از  دایش  -

گرفت و با اشاره به من رفت دهینشن دایش اما

ستیاه اه انگار رفتم تو بلک ل:  رسا

!حق الوکالم فراموش نشه،  اسمت رو پاك کنم  رمیم:  خنده پاشدم وگفتم با

:  چشمک زد وگفت هی،  داخل محفظه  ختینشسته پودر مى ر که نطوریهم

!!منت دارم مى کنى  -

مشغولم لىیقبول کردم واال خ ىیراستش چون تو:  رو چونمو گفتم دمیدستموکش متفکرانه

سراغ بچه ها میو با هم رفت.در آورد خچالیواز  کیخنده ک با

>>رسا

:  رسمى گفتم لىیخ،  سه تا زنگ برداشت بعد

خواسنم اگه امکان داره نهار در خدمتتون باشم ،  نتونمیمن از موکل ،  سالم خانم فدوى  -

:  مکث کوچولو گفت هی بعد

!چطورى؟ ،  سالم،  إ رسا   -

 ونطیکردى از خر ش شیکنى چطور راض فیتعر میخواستم نهار با هم باش! توپ خوشحالم،  هفته بهم زنگ زد هیباالخره بعد  دایاالن ش:   -

...شه ادهیپ

زودم مى بخشه،   شهیاگه زود ناراحت م،  مهربونه لىیخ دایش گفت

 :  گفتم عیپس سر،  از دست بدم دنشیبهانه رو برا د نیاما دلم نمى خواست ا،  حس مثبت اش لبخندى اومد به لبم  از

!و نذر کردم نه نگه!دنبالت امیدارم م،  تواضع نکن   -

...تا کاراش تموم شه،  اونجا باشم  گهید قهیدق40خواست  ازم

 رمیجاى خوب رو بگ هیآدرس  الیاما فکر کردم از دان م؟یبرنامم بود از خودش بپرسم کجا بر،  ساعته رفتم میتا دفتر بابا رو ن مارستانیب از

باشه فیکه اگه به خودم محول کرد رد

...قطع کردم  مویگوش دنشیبا د!که خام  دایش چارهیب ، حرکتى کردمو  هیداشت سر به سرم مى زاشت که باالخره  الیدان

!شهیمعصوم تر م شهیمقنعه چقدر از هم با

:  جواب سالمم گفت سوارشدودر

!داد ابانمیدر ب زدیبودى که ا کىیاى ول تو امروز همون ن  -

!طرفه نیبا ماش کنهیخانم قانم فکر م نیا

!غرقموقته تو کتابام  لىیمنم خ،  صفا  میپس بر خوبه
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م؟یکجا بر دمیکه کمربندشو مى بست پرس نطوریهم

ندارم ستادنیشلوغ نباشه حس تو صف ا ادیهر جا فقط ز :   -

کرد غیکه تبل الیجا که تازه باز شده خوب و بدش با دان هی میریم  -

! رهیاون جاى بد نم:  رو روشن کردو گفت  ضبط

با  لىیخ نجایا:  سمتمو آروم گفت دیکه چرخ میمى کرد بیدونفره تعق زیم هیرو بدنبال  مسئول رستوران میداشت،   میرستوران که شد وارد

!کالسه چه موکل الرژى هستى

...شمیشعف م زیلبر شیالرژ اونه که من از حضور وسر خوش!دونه نمى

شدم مشیکه متوجه نگاه مستق دمیرو مى د منو

:  گفت زویمنو رو گذاشت رو م،  سرمو تکون دادم  سوالى

،  آقا منشى لىیخ ىیخدا،  خدا کنه پسرم مدله تو باشه  دمیاگه به آرزوم نرس کردمیاما داشتم فکر م،  من عاشق دختر کوچولو ها هستم   -

!پدرجون حق داره بهت مى باله

...همه خوشبختى محاله نیا منو

تو چى مى خورى؟:  رژان

کنهیتو ظرف چدنى هم سرو م،  اش فوق العادست  کیانگار است:  دم قوى بخشى از ذوقم رو هضم کردم و گفتم هی با

!پس سفارش بده من برم دستامو بشورم:   -

:  دیکه پرس دمیبراش ساالد مى کش...

امتحانت چندمه؟  -

دعا کن واسم،  ام 24:   -

!حتما قبولى،  شدى  لیسه ماهه ستاره سه  -

کنى؟یچه م التیتو با تعط:   -

!گذرهینمى فهمم چطورى م،  سرم شلوغه نقدریا!لىیکدوم تعط:  زدو گفت ساالدش فلفل به

!کجا مشغولى؟ گهیسه روزش که دفترى د:   -

انیو شا نامیدربست درخدمته رم چىیه...با فلفل  دهیمزه م لىیگرفتم خ ادینکن از دانى  گامین نجورىیا  -

:  ت سمتمو گفتگرف،  روى ساالد رو برداشت واز ساالد خودش زدبهش  چنگال

..بعد دانى دایووى تو که پشت سر همم شد اول ش!شده بودى؟ ریچقدر درگ ادتهی  -

!آشتى شد؟،  چى گفتى  دایراستى به ش:   -

!گفتم قول داده هر وقت گشنش شد اعالم کنه   -

:  رو گرسنه مى کرد گرفتم که صدام کردو گفت رىیکه هر آدم س شیاز لباى سس چشمامو

خالصه شده تو درس  تیزندگ گهیم،  گرانهن دایش
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از لحظه ها لذت برد دیتک بعدى باشه با دیبه نظرمنم آدم نبا:  باال دادوادامش گفت شونشو

...اومد  غذامون

!ستمین زهیپاستور نقدرمیبابا من ا:   -

.بگه که با حضور گارسون خوردش زىیمى خواست چ انگار

:  اشاره کردو گفت قمیشق به

!تابلو شده،  رو رنگ کنى  نایهر وقت خواستى دوماد شى اول ا دیبا

!شه؟یمگه واسه ظاهرم زنم م:  اخمى الکى گفتم با

!جنابعالى چه قند عسلى هستى هان؟ شهیتو همون برخورد اول بهش الهام م!پ ن پ :  جواب داد  دویخند

 دنیماه بعد ازدواجشون فهم6کردن که تازه  لیوتحص پیآدماى خو شت نینصفه مراجع،   نیدفتر بب ایب:  آورد جلو و جدى ادامه داد سرش

...همو درست نشناختن و به درد هم نمى خورن 

غذات سرد شد:   -

..شناستمیکردم اونى که من مى خوامش خوب م فکر

>>رژان

کنهیندازى مکارخونه راه ا هیبرگشته وداره  کیسال با دکتراى مکان17 بعد،  انیکل دوران دبستان شا دوست

امروز براى نهار دعوتمون کرده خونشون،  آشنا بشه نجایهواش وداشت تا به چم وخم امور ا لىیخ انیشا کهییاونجا از

:  مى گفت انیشا نکهیالبته مثه ا،  پدرو مادرش هم انگار به اونجا عادت کردن وماندگارن،  همون جا ازدواج کرده وبچه دارشده خواهرش

...کننیفرار م وركیویاز سرماى ناجوانمردانه ن حتما،  انیباباش هم م،  که مامان  هیش رو گذاشته براى بعد ژانوکارخون هیافتتاح

ادیم ادمی نمشیمصر که بب انیاما شا ومدینمى  ادمیحتى اسمش هم  من

!نه کنترل فهیشو رد مثله رسا در خونش با ورد پاشو خم شو باز نمیا،  مرد مسن درو برامون باز کرد هی انیبوق شا با

به دنبالشون به اتفاق اون ،  شد ادهیپ نهیبازرسى خودش تو آ نیبعد آخر نایکه مسقف بود پارك کردو رم اطیتو بخشى از ح نویماش انیشا

االن  ددایسمت چپمون استخر بزرگى بود که جون م،  از خودش خبرى نبود پس راحت به چشمام حرکت دادم،  از پله ها باال رفتم رمردیپ

بپرى توش

شدم ریسالم بم خوش آهنگى غافلگ با

:  قدو باالش سالمشو جواب دادم و اظهار خوشوقتى کردم که گفت زیبا آنال همسو

!نه ای شىیم میتخت قا ریهنوزم موقع قهر ز!اد؟ینم ادتی منو

قهر مال بچه هاست،  بزرگ شدم  گهینه د:   -

:  دست ادامه داد خنده شبه زلزله اى زدو با اشاره نیهمچ

لطفا دیراحت باش ستمیمن تعارفى ن،  بچه ها منتظرن  میبر  -

میخونه مزاحم مى شد دیاما نبا،   میبود داریمشتاق د:  گفت نایرم
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.که خونه باشه استقبال کردن  انیشا شنهادیاز پ ،  از بچه هارو هم گفتم گهید کىیاتفاقا :  شهاب

سمت فضاى مبلمان شده اى که به نظرم  میحسابى دلچسب بود طى کرد واریکنار د ییارى تو آبشار مصنوکه با صداى آب ج ویپر گل ریمس

که حس خونه خاله بهش دست داده بودو جلوجلو مى  انیبه احترام شا،  پسر جوونى که نشسته بودن  دخترو،  نهییپا نگیروى سقف پارک

رفت پاشدن

رها که از اون دختراى زودجوش ،  که االن مى دونستم اسمش على آقاست رمردیاون پ ىیرایمعرفى و صحبت از آب وهوا و البته پذ بعد

... نایاطالعات رم لیماه بوده شروع کرد به تکم ریبودو اتفاقا عروسى خواهرش هم ت

.فرجامى نداره چیبودن که ه استیهم سرگرم بحث بى خود س پسرا

مى خوره تو  زیمثال پام ل اطیح دنیبه هواى د رمیم،  آره خوبه ،  به خودم حال بدم  دیاومدم بااما خب حاال که  هیبى معن نجایواقعا ا حضورم

 نمیساعت تو آفتاب بش مین...داره  دیحالت دامن شلوارى کتون خالخال سف نشییباالش ژرژت سورمه اى که پا رنمیپ!مى کنم فیاستخر ک

.قشنگتره با عزم راسخ پاشدم سشیکه خ مخشکم موهام

 نیخودمو مالمت کردم چرا دورب،  گوجه هاى کوچولو  دنیقسمت گردى که انگار سبزى کاشته بودن با د هیچشمم خورد به  ریمس وت

.اوردمین

:  دیو داشتم با بوى نعنا ها حال مى کردم که شهاب از باالى سرم پرس نشستم

حوصلت سر رفت؟  -

.اکتفا کردم لبخند  هیپاشدمو به ،  از خروس بى محل شدنش  پکر

چطوره؟ وونایبا ح ونتیم:  شهاب

عشق وتنفر:   -

:  مى زاشت گفت شیرو به نما دشیتا دندون خوشملو سف32خنده اى که کل  با

!چى؟؟؟ عنىی دمینفهم من

مى دوستم لىیمثال سگا رو خ هاشونیو بعض شهیمثله گربه چندشم م هاشونیاز بعض عنىی

ادیحتما خوشت م،  آوردمش  کایاز آمر،  سراغ دانى میبر ایپس ب:  گرفت وگفت دستمو

!سگه:   دمیپرس مشکوك

که باهاش همگام شدم ذهنم رفت سمت دانى خودمون نطوریکردو من هم دییسر تا با

>>رژان

با طور طرح ،   شیرو برگردونده بودن به رنگ اصل نایموهاى رم،  بهتر بود شهیاز هم انیشا،  خوشى بر گزار شد رویهم به خ انیشا عروسى

.متفاوت و فوق شده بود یلیخ ،  سنگ دوزى  هیچادرش باحاش

بودم اما  دیبراى خودم جد،  بهارو مثله کاله کج روى سرم گذاشتم  ىیموج دار درست کردم وگل اهدا مىیمدل قد ونینیموهام رو ش منم

.اکبر داشت...کردو به قول مامانجون هزار الپوستم جنگ مى  دىیرنگ انارى لباسم هم با سف،  حسابى استقبال کردن هیبق
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 انیعلى رغم بغضى که از رفتن شا،  وهمه جا خواهر دامادو مى خواستن زدیرزى محو م ،  رو هم دعوت کرده بود یعل انیشا کهییاونجا از

...دادمیشادمانه همه رو انجام م،  داشتم

!زهره جون مامان بزرگ شده،  وم شد معل يوا...اون شب حال بد ترنم بود ندیاتفاق ناخوشا تنها

.به آرامش قبل برگشته بایاوضاع خونه تقر،  که عسل خورون داشته باشن هیهفته رفتن ترک هی نایورم انیشا

:  خونه مامان بدرى گفت دمیوقتى رس،  رفتم دانشگاه سر بزنم صبح

.میما خورد،  ره مى خواست ب،  کار داشت  رونیمرغ وآلو برات درست کردم اما شادى ب  -

:  در قابلمه رو که برداشتم با توجه به حجمش گفتم،  خرخونى که برداشته حسابى الغر شده پیتر نیبا ا،  رسا افتادم ادی

براش ببرم؟ کمی دیمى کش!خودش رو کشته ،  هفته امتحان داره  نیمامانى رسا ا  -

بعد مى  نمیمى ب میدیند شبید المویسر نیا،  ایب دمیتا من نخواب فقط،  دیا بخورببر اونج کشمیآب به صورتت بزن من م هیتو برو :  مامانى

خوابم

...روى چشمى گفتم واومدم باال به

...نییاومدم پا عیهنوز نهار نخورده باشه پله هارو سر نکهیا دیعوض کردمو به ام اسىی شرتیت هیتاپم رو با ،  گرما موهامو باالجمع کردم  از

:  با تعجب گفتکه زدم  زنگو

!ى؟یتو رژان

!دستم سوخت بازکن،  مهینه سا:   -

!وتابستونش فرقى نداره زمستون،  نجاینه به ا نایشهاب ا اطیکه رد مى کردم فکر کردم نه به ح اطویح

 هیو  گاریبود پر س گاریس ریز هی زیم هیخشکم زد رو،  رفتم سمته کانتر آشپزخونه اما غذا رو که گذاشتم  میمستق،  خونه رو که باز کرد  در

آشپزخونه بهم چشمک مى زد زیبطرى مشروب هم از روى م،  خورده کنارش  مین وانیل

!دىیچرا زحمت کش،  خوش اومدى :  رسا

...زدیضربان م قمیروى شق،  نگاش کردم وارفته

به در رسا دستمو گرفت دهینرس،  اونجا باشم  نمى خواستم گهیعصبى شالم رو مرتب کردم د،  باورم نمى شد!درس مى خونى نجورىیا:   -

منو بگو فکر مى کردم از فشار درس الغر شدى نگو ،  پدرجون چقدرروى تو حساب مى کرد دونىیم!احمقى لىیخ،  ولم کن:  گفتم عصبانى

!آقا معتاد شده

.ستیمال من ن دىیاونا که د:  به عکس من آروم گفت،  ولم نکرد ...دمیکش دستمو

:  نگاش کردمو گفتم جمیحرصى از تقالى بى نت،  صدام کرد ،  مى کرد  نىینگاهش روم سنگ،  چپم سعى کردم دستمو آزاد کنم دست  با

:  کالفه گفتم ،  حس کردم اشکام جارى شده ،  اما االن  میشادى کن تیقبول يبرا میهمه منتظر بود! رو نداشتى  تیموفق تیمتاسفم که ظرف

!مبارك تیبدبخت

دستشو گرفته بود جلوى دهنشو نگام مى کرد ،  ول کرده بود  وبازوم

!!آرامبخش زدم بخوابه بهش،  نجاینصفه شب اومد ا!! ستیحالش خوب ن!الهیمال دان،  به جان بابا :  گفت دمیخونه رو که باز کردم شن در
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برگشتم و ول شدم رو کاناپه ...شوکه بودم ،  رو در مونده بود  دستم

!!دهیرنگت پر،  بخور :  مى دونستم چى توشه رو گرفت سمتمو گفتکه ن وانىیل

!چشه؟ الیدان:   دمیناباور پرس،  دستم رد کردمو  با

صحبت  رونیب میریشلوارمو عوض کنم م،  بخور  نویا:  نگاه به در اتاق روبرو کردو گفت  هی،   میهر دو ساکت بود،  رو دسته کاناپه  نشست

...میمى کن

:  .   :ساخته و منتشر شده است)com. 98ia. www (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا  :  . :. 

>>رژان

ترنم  ،  ى وا!کنهیدانى اصوال همه چى رو به شوخى رد م دهیبع،   رونیبراى دعواى زن وشوهرى نصف شب زده ب عنىی،  قفل شده ذهنم

به خودم اومدم اطیبا صداى در ح...مارستانیب موندیطورى رسا حتما م نیا،  نکنه براش اتفاقى افتاده !

!تند رفتم ادىیز دادیاما وجدانم هم ندا م هیتو چه احوال نمیحس نداشتم بب،  نشست پشت رل  رسا

 :  دیپرس،  نگام تو نگاش گره خورد دمیچرخ ،  کرد حرکت

!خوبى؟  -

:  گفت ستادویا،  خونه  ارهیغذا م شتریکه ب کهیرستوران کوچ هی مونیلیاص ابونیتو خ،  کردم  دییسر تا با

!؟ نجایهم میبر شهیم  -

...در جواب چى مى خورى شونه تکون دادمو رفتم داخل،  شدم ادهیپ

دونفره  زیرسا نشسته بود روى تنها م رونیمو اومدم بشده اشکامو پاك کرد اهیس ریمس،  روم رو که شستم حس کردم نفسم آزاد شد  دستو

نگاه مى کرد رونیو ب

لبخندخاصش برگشت کممیبا صداى غور غور ش،  دوتا مخصوص گفتم با نوشابه :  رسا

! شهیواى زنگ بزن خونمون مامان بدرى حاال نگران م:   -

!نایخونه بابا ا میریبگو م:  رو گرفتو گفت شماره

گوشى رو  ،  زهره جون با بهار کار دارم شیپ رمیدارم م من،  دیمامانى شما بخواب :  خالصه گفتم،  مامانى همراه شد  دییبا بفرما تعجبم

:  دمیپرس زویگذاشتم رو م

!.بچه که سالمه نه:  گفتم دیدانى چرا حالش بده ؟تو چرا دمغى و با ترد! چى شده ؟  -

حرکات گارسون دنبال مى کرد  دستش رو دهنش بودو چشماش،  رو آوردن  غذا

!رسا دستت رو بردار و حرف بزن لطفا :  گفتم عصبانى

!ترنم کورتاژ کرده:   -

!چرا ؟  -

...زهره جون مى گفت کاش دختر باشه! دهیگفت صداى قلبشو شن دانى

ترنم بچه رو نمى خواسته:   -
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زهره جون مى گفت ! دهیرو گفت صداى قلبشو شن...چند روز ذوق داشت  نیتو ا نقدریا،  دانى چقدر داغونه  دمیحاال مى فهم،  شدم  شوکه

..کاش دختر باشه

من که عمرا بچه دار :  که ترنم جواب داد دیدوران خوش بدون بچه رو بدون نیقدر ا:  محض شوخى گفت شیافتاد مامان چند وقت پ ادمی

!بشم

:  زد رو دستم وگفت رسا،  میروز جدى نگرفت اون

گرفت سمتم تزایپ کهیت هیو!نخور ناخن  -

!بعد زهره جون نگهش مى داشت،  چند ماه تحمل مى کرد هی:  غصه گفتم با

:  منطقى گفت شهیمثله هم رسا

!..نداشته رششویپذ،  مى کرد  جادیا رییتغ شیبه هر حال باردارى تو اندام وسبک زندگ  -

!چرا نمى خورى؟:   -

!شوکه شده لىیهم هستم خ الینگران دان!!ه نمى دونم چطور به زهره جون بگمذهنم مشغول ،  ندارم لیم:  رسا

!مگه نه؟ شنیباالخره دوباره بچه دار م،   میگیباهم به زهره جون م:   -

!جدى نگرفته بوده الیدان،  ترنم از اول شرط گذاشته بوده بچه دار نشن ،  که نهیموضوع ا :  رسا

!بچه رو بندازه؟،   شدهیم اصال مگه بدون اجازه دانى:   -

!!از دوستاش کىی کینیرفته کل:  رسا

! ..تا بچهه بخنده اوردیدلقک بازى در م نقدریدایبچه مى د ىیجا شهیهم،  مى سوخت الیبراى دان دلم

منت  ادیرو مخش ب میریمنو بهار فعال م! موضوع مشگل داره نیاحتماال چون مامانش ترکشون کرده با ا،  مشاور شیبره پ دیترنم با:   -

!آروم که شد ندا بده،  تو هم هواى دانى رو چند روز داشته باش ،  کشى 

!گهیبخور د:  لبخند کم جون زدو گفت هی

! ...مینمى خوام پاشو بر:   -

>>رژان

!حاال مى فهمم چقدر مادر بودن سخته ،  شهینم باورم

راه  زىیباعث شد چ ماشیس،  هم نبود مشیاز خنده هاى دا خبرى،  دمید شیرو با ته ر الیبار دان نیبراى اول،  وقتى اومدن  الیو دان رسا

...نمى دونستم چى بگم نکهیکنه وبدتر ا نیگلوم رو سنگ

در تدارك غذا  ،  خواست من با پدرجون صحبت کنم رفتم سمت کتابخوانه و خودش رفت سراغ زهره جون که خوشحال از حضور ما  رسا

بود

...کردن قرص خاصى بود دایدر حال پ ،  ارمیمستاصل رفتم براشون آب ب،  حرف داشت  ایرجونو به سکوتى برد که دنمن پد حرفاى

...نجایا ادیبگو ب الویلب زد که دان دنمیبا د بایتقر:  داشت و زهره جون رو صندلى نشسته بود  هیتک نتیبه کاب رسا

.قرمزه و تو اتاق سنگر داشت تیکرده بود وضع رفتم سراغ بهار که حس،  دادن اب به پدرجون  بعد
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...رونیب امیبود باعث شد على رغم سفارش بهار ب هیزهره جون که به داد شب صداى

:  محزون مى گفت الیبود که فشارش رفته باالاما مقتدر خطاب به دان نیحاکى از ا رنگش

برو سراغش من نمى !حاال هم ببند!چشم و گوشت رو باز مى کردى بستى  دیاون موقع که با،  زنت شیپ رىیم شىیپام،  پاشى  دیبا اتفاقا

بود اما دانى  الیبدنبال عکس العمل دان دیمکثى کرد شا هی!شونیکیهمه آدم بى بچه دارن زندگى مى کنن تو هم  نیا،  زارم نامرد باشى

.وردتکون نخ زیبه م رهیخ

:  گفت ستادویما کنار درب اتاقش اا رونیآب از آشپزخونه اومد ب وانیل هیجون با  زهره

!مگه ترنم هم همراهت باشه ،  نجایا اىینم گهید  -

:  گفت الویپدر جون بدنبالم نشست روبروى دان،   ومدیکه ازم م هیتنها کار نیرفتم تو آشپزخونه چاى بزارم انگار ا،   رونیاومد ب پدر

!فرار کنى دیدنبایهم عادت کن اتیخلق به،  دیه تاحرف همو بفهمزمان الزم،  مشگالت اول ازدواج براى همه هست نیا   -

! ایمشگلتو حل کن اگه الزم کوتاه ب برو

!ببخشو از نو شروع کن،  بدون اطالع تو غلط بوده اما هر کسى ممکنه اشتباه کنه  کارش

لطفا اریچاى برا من ب هی دكیخورش:  که پاشد گفت نطوریهم

:  زدو گفت الیدستى پشت دان ،  رج شدبودن خا سیاز حالت تند رسا

...رو صدا زد یبودن که پدر جون دان دهیهنوز به در نرس...من مى رسونمت میبر  -

با نگاه توجهش رواعالم کرد دویبه موهاى شلوغش کش ستادودستىیا الیدان

!!باشه،  صبر کنو هواشو داشته باش،   دیبه اشتراکم مى رس:  پدرجون

.سر اکتفا کرد و با وا ژه مرسى محزونى از ما هم خدافظى کردو رفت به تکون الیدان

نشست کنار پدرجون ونیبسته شدن در زهره جون از اتاق خارج شدو گر با

...شدم آشپزخونه کنار بهار میج معذب

! کنم کاریجوب نره چ هیاگه آبشون تو ،  بى خود بال بال نمى زدم دىید:  جون زهره

شدت  هاشیگر. درست مى کنم الویفوتبال دان میت،   ارمیدر م دیدونه قناعت کرد هیمن تالفى شما رو که به :  مى گفت  شهیهم بچم

...گرفت

برد توحال ختیر وانیکه دم کرد دو ل اهىیبهار از گ،  اشکم در اومد  ناخودآگاه

:  زهره جون روگذاشت جلوشو گفت وانیل پدرجون

!غصه اش رو تو خوردى،   رهیم ادشونیفردا  ،  تجربست نایا  -

...فردا دیبه ام دمیکش نفسى

)رسا
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ورفته  لشیبا شماره وک.دهیم حیازاد رو ترج ینامه گذاشته که زندگ هیترنم ..کنمیهنوز باور نم ،  من شیاومده پ الیدان شهیده روز م االن

داغونه الدانی…یدب

…شهینم ایاح گهیمعتقده رابطشون د الیدان اام…میبرش گردون یدب میبر رمیگ یم یکردم مرخص شنهادیپ. 

نگرانشم ،  رهیسرکار نم،  خونه  نشسته

.…بابا زهره جون رو برد مشهد اونجا بهش بگه.

 :  رو مچاله کردو با حرص گفت الیدان گاریس اوردیطاقت ن روزیبارغذا اورداما پر2.3 رژان

!به فکر زهره جون باش.. یخودتو خفه کن يخوا یـم

…کرد رونشبی…نداره یبه تو ربط دادویکردو با دادو ب یهم قاط لایدان

…دادم بمونم تو اشپزخونه حیبرام تلخ بود اما ترج یلیخ

 دوارمیکه ام..کنه زیپره دایشد الیدان يجلو هیبهش سفارش کردم از گر..خبر دادم  یبهش تلفن.اومد  نیبعد دو هفته از چ شبید داشی…

بتونه اخه

...عوض شه  الیدان هیروح دیشا رونیب میرب انیشب ب قرار

خوردو  یکه همه جا به چشم م یظرف وظروف هیو بق يچا يوانایلباسم و عوض کردم داشتم ل.بود کونیخونه که شدم طبق معمول کن ف وارد

…ده خودم خارجهازعه گهید ادیب دایزبون فکر کردم الزمه بگم کمک ش یپسته ب يکردم چشمم خورد به تجمع مورچه ها رو یجمع م

شد داریب الیدان دمیفهم ونیتلوز يکه از صدا نیداخل ماش دمیرو چ ظرفا…

:  باال و گفتم  دمیکش سرمو

.از بزرگتره ـسالم

چه خبر؟:  دیپرس زونینام الیدان

!بشه بیدست به ج انیشب قراره ک میبزن يناهار حاضر ریپاشو دوش بگ:   -

ستیحوصلش ن.امیمن نم:  الیدان

:  سمت کانترو ناخواسته بلند تر از معمول گفتم مدماو

!شکل دراى نیبگو تا از ا ییخودتم الال واسه…دهیبه اخر نرس ایدن یمنو رد کرد خود تو نگفت سیرژان پار ـمگه

:  لحافشو پس کرد نشست و گفت.

پسر  ایاصال بفهمم دختر  نکهیبچمم قبل ا!..ارهفرق د یلیرو رد کرده خ شنهادتیجوجو ب هی نکهیبا ا نیا اخه عوضی…!ترکم کرده  ـزنم

!شعور یمن ب تیکشتن اونم بابت خر

:  بودم گفت دهید الیکه من کمتر از دان یبا حال پاشدو

!!یفهمینم!بتهیمن االن مص تیـوضع

.…د بهمبرداشتو درو ز چشوییسو امیاومدم به خودم ب وتا…دیشرتشو پوش یت الیکه دان...زدم  یمرغ ها رو هم م تخم

!قهر کرد یاومدو دان شیپ دیکه نبا ياتفاق نادر یعنی نیا
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:  گفت  یم یبه خودم لعنت فرستادم که چرا نتونستم دهنمو ببندم تا اونطور که دکتر صا دق.کردمو یخدافظ دایش يشدها یاز چ کالفه

…….ارومش کنه کمی ـزمان

)رسا

...الینسراغ دا میفرودگاه و به خواست زهره جون رفت رفتم

ما شیپ يایم کنمیجمع م لتویوسا:  دگفتیکش یاوردخط ونشان م یم دیتجد الیدان یکه وقت یجون با لحن زهره

جا راحتم نیهم:   الیدان

!من ناراحتم:  جون زهره

...لباسات روجمع کنم رمیکه پاشد ادامه دادم نطوریوهم

هکن دایادم خودشو پ شهیبهونه م زایچ یگم کردن بعض:  بابا

...خاتمه يبرا دیداشت چشماش وبست شا هیسرش به مبل تک نطورکهیهم یدان

اشتباه  دنیزاشت تو با دست از کار کش ینم ،  بابات اگه بود!برات دل بسوزونه  یاجازه داده باش یبه کس ادینم ادمی الیدان:  بابا ادامه داد اما

!زاره یتو رو هم تنها نم ،  مک کرد همون که منو بعد مهوش ک میپاشو بر..یرواشتباه داشته باش

!امیشب م دیباشه شما بر :  گفت یمکث طوالن هیبعد  یدان

نیکه زهره جمع کرده رو بزار تو ماش یلیرسا برو وسا:  بابا

امیم الیمن با دان دیمنو ببر نیبابا شما ماش:   -

:  گفتم...رفتن نایباباا یوقت

میبعد بر ریدوش بگ هیشورم تو  یظرفا رو م نیمن تا ا  -

!یرفت ینمئ خواد اصال تو هم م:   الیدان

...جوابشو بدم ظرفارو جمع کردم پاشد رفت تو اتاقشون نکهیبدون ا یوقت

 ،  دیرفت همون موقع درو باز کردو منو د یم ییواومدم باال درو که باز کردم چشمم خورد به رد خون که تا دستشو رونیگذاشتم ب سطلو

ستیاز حجم غمش قلبم به درد اومد امااالن وقت کم اوردن ن...د سامت نگام کر

:  پس در خونه رو باز کردمو گفتم ستین قیراحت شد عم المیخ،  وارسى دستش  بعد

!میبر

 رونیاز من اومد ب زودتر

؟ياورد دویکل  -

است بردار واسانسورو زد نهیتو اتاق جلو ا نه

خواست از خاطراتش در بره یم انگار

...که دستش زخم شده کوندهیرو ش شونیبوم عکس عروس دمیاتاق فهم وت

:  که گفت میراه افتاده بود تازه
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!چرا من رسا؟  -

!يایاما مطمئنم تو ازپسش بر م دونمینم:   -

اول بابا بعد بچه حاال هم ترنم..دمیهرکسو دوست دارم از دست م  -:  که ضبط و روشن کردگفت نطوریهم

از اعراب ندارم یتو دلت محل يفهم نمود ریدرضمن ممنون که ش..تمام..اشدپس سه ت:   -

زدو چشمشو بست یجون مین لبخند

رفتم باال سمت خلوتگهم اورانویکردمو حس کردم زخم دلش االن مهم تره پس ن یزخم دستش نگاه به

:  که مشرف به شهر پر از نورو غرورمونه پارك کردم وگفتم يریبا نیزم تو

! شهیصبح م..دیچه نا ام ویباش دواریچه خاموش چه ام ویچه چراغ روشن باش الیندا  -

..میهوا بخور کمیشو  ادهیپ حاال

>>رژان

:  تنه بهش زدمو گفتم هی ناستیمورد عالقه رم يغذا نهارمون

شهیم میکم کم داره حسود...یحلواحلوا کن دیمادر شوهرو با نیا  -

:  حوالم کردو گفت يغره ازد به تخته ومامان چشم  نایرم

!اره؟ انیپنج شنبه م نیا یخانواده عل باالخره

!کم مونده بال بزنه يرز..اره:   -

:  حال گفت ياز تو،  که نهارو شرکت خورده بود بابا

کن یمعرف ایشناسم ب یرو نم ایعکساتون بعض نیتو ا نایرم

:  پاشدومن گفتم نایرم

!برم خونه پدرجون شمیحاضر م من

!چه خبره؟:  بابا

!ينره ببر ادتی ،  براش شمعدون گرفتم گوشه اتاقمه...داستیتولد ش :  مامان

 یلیکه خ میمشک دیمارك سف يوکفشا یبا شلوارکتون مشک دمیدموپوشیزسفیهم باشن پس شوم انیدادم خانواده ک احتمال

افزودم و هنگام دوش عطر از دختر دلپسند  حمیمل شیبه ارا شهیم دمیجد هیخط چشم هم که از اموزه ها هیموهامو صاف کردمو ..زمنیعز

...مشعوف شدم نهیتو ا

...کردم یم رورویرو تخت تا بهار اماده بشه طرحاشو ز نشستم

!کن اماده بشه داریب الویدان:  بهار

!کشه یطول م ارهیب یوتراپیزیتا پدرجون بره زهره جونو از ف:   -

:  با خنده گفتم زدم یم دیطور که بهارو د نیوهم

!ادیدو تاادم با قد نرمال ازمون در م،   میبش یمنو توقاط کاش
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:  گفت یطونیاز جلوم جمع کردو با نگاه ش طرحاشو

و شروع کرد قلقلک ام دادن یبغل گنیم...کننیحال م یلیتو خ پیپسرا با ت گهیاز دوستام م یکی

:  گفت میومدیکه از اتاق در م نطوریهم..ا شدهپ الیکرد دان ارمونیهوش ونیتلوز يغش غشمون صدا وسط

کنه یم میخوشگل تو اخر عقده ا هیکفشا نیفقط ا،  شدمو صاحب مزون اطیخ... قد درازم نیبابت هم منم

؟ياومد یتو ک ،  ا سالم :  الیدان

!ساعت خواب:  بهار

!پاشو زود حاضر شو دایخونه ش میاومدم بر:   -

...خوش بگذره،  ش کادوشو فرستادمبرا صبح،  امیمن نم:  یدان

:  طور که نشست گفت نیوهم

!يدیبهم م ییچا هی  -

...محکم بهار خشکم کرد يبودم صدا دهیبه اشپزخونه نرس هنوز

:  گفت یمحل به غرغر دان یبودو ب ونیتلوز يجلو

که دلش  يبهار...اما دوباره بهار شدم،  حس کردمخزانو با سلول سلولم ...من تجربه کردم!شهیبر طرف نم يرخوت تا خودت نخوا نیا نیبب

 نقدریاما ترنم ا،  کرد یکردم پشتمو خال هیکه من بهش تک یاون...يرشک باشه تا بهونه دلسوز هیمامان وباباش خونه اما مى خواد ما ياز دور

!ستیخوشبخت ن يدیدیموند اما تو چشماش م یخوب بود م...صداقت داشت که چراش وبگه 

 نقدریخدا رو شکر کن ا!ینیب یهر روز زهره جون رو سر سجاده اش نم هیاما اشکا،   ستین گهیکه د يزیچ شیت مونده پچشا چرا

!گهیجور د هی دایچطوره؟رفت سر کار؟ش یدان دهیرژان صبح به صبح به من اس م نیهم...يزیعز

!تموم نشده ایدن...دکتر نگرانه ياقا!چرا؟ یکن یفکر م،  کنه یدوره م نجایروانشناسو ا هیهر روز رزومه  ینیب یرو نم رسا

:  نگاش کردو گفت میپاشد مستق الیدان

...ورفت به سمت اتاقش!تموم شد  -

:  ادامه داد بهار

!!اما به حرفام فکر کن!نداره درست یبه من ربط  -

کرده بودم خی

الزم بود:  بهار

.لبهام شکل لبخند دادموپاشدم به

ت کردم با شکالت بردم اتاقشنسکافه براش درس هی

...دیکش یم گاریبود کنار پنجره داخل تراس س ستادهیا

قهوه اوردم برات

!؟يندار یتو حرف:  یدان
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:  گفتم بابغض

!تنگه یلیپارسال خ یدان ياما دلم برا!نه

:  گفت دیکه مانتوش مئ پوش نطوریبهار هم رونیب اومدم

!اونجا رنیکتر مبا د خاله،  نییپا میرسا زنگ زد بر  -

..بوق رسا اومد يصدا

>>رژان

لیتا اردب امیهمه راه ب نینه حال مى کنم واسه سه روز ا،  مى شناسم دویدعوتشون گىیخانواده که م نیدلم آخه من نه ا زیمامان گلم عز:   -

 گهید میشیاشنا م میریدن دعوتمون کردن محاالبه خاطر بابات محبت کر! دوبار تلفنى حرف زدم،  منم که باهاشون صنمى نداشتم :  مامان

...ستین شتریساعت ب5 میتازه گفتن اگه از اتوبان زنجان بر!

!خوش بگذره دیبر،  من حوصله ندارم:   -

:  ضدآفتابشو انداخت داخل کشوشو گفت مامان

...کن شیراض،  با بابات حرف بزن دونىیخودت م  -

 الیاونا که رفتن بى خ،  بابا وقتى گفتم دانشگاه دارم اکى داد بمونم،  بابارو بدرقه کردم پاشدم مامان  نىیریمحض خود ش6ساعت  صبح

...زبانم ناىینشستم پاى تمر،  خواب شدمو

خواسته ،  ونهار هم بردنشون کباب خورون تو جنگالى فندق دنیاس داده که رس مامان،  میدربند نهار بزن میبا بچه ها از دانشگاه رفت ظهر

!نمى دونه رژان به خودش بد نمى گذرونه ،  بشم مونیتن پشاز نرف

زمان چطور گذشت  میدیکه نفهم میبود دنیتو جو چرتو پرت گفتن و خند نقدریوا میروى تخت تو فضاى بگو بخند زد ،  کنار اب کبابو

...میپاش دیکه با میاخرش از نگاه هاى خصمانه پرسنل رستوران کاشف شد

...اونا رو که رسوندم گوله کردم براى کالس زبانم،  ن اومدن تا از بچه ها با م دو

خاموش کردم مویاز بابتم راحت باشه و دوباره گوش الشونیتماس با مامان گرفتم که خ هی انتراك

دور دورشونه ساعت  کاریملت ب نکهیغافل ازا،  گرفتم از فرشته برم جاى اتو بان میرصد کردم و تصم کویکه تموم شد از پنجره تراف کالس

...

سه تا پسر  الیهم با تصادفى که جلوتر شده بود بسته شد بى خ انیجر نیتازه هم نکهیچشمام از خواب باز نمى شد و حرصى از ا من

داخل کوچه اى که بن بست بود دمیچیخجسته اى که کم مونده بود جهت جلب توجهم پشتک بزنن راهنما زدم وپ

..راه باز شهبرسه و  سیچرت مى زنم تا پل هی

...پارك کردم نایبعد جلوى در پدر جون ا قهیدق10دور زدمو خشنود ،  پاشدم حس کردم کلى سرحال اومدم  وقتى

...بود انگار طلبکاره ستادهیروبروم طورى ا رسا،  رونیاسانسور که اومدم ب از

!اخمى؟ چرا،  سالم

!تو؟ ىیکجا  :  دانى
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!گهیکالس د:   -

کردى؟ رید نقدریچرا ابگو  ایب:  پدرجون

:  کردم به زهره جون که رسا اومد جلومو گفت  گایمتعجب ن نیهمچ...بود کیتراف:   -

!بودى؟ کیمن دوبار رفتم تا کالستو اومدم تو تو کدوم تراف  -

کردم  بغض

!!داره دروغ بگم لىیچه دل!کالسم کجاست؟ دونىیاصال مگه تو م:   -

:  تجون نمازش که تموم شدگف زهره

11کجا موندى؟ ساعت ،  قربونت برم   -

...گفتم انوینشستمو جر وارفته،  دمیخواب2.5 عنىی واى

میمتر کن ابونارویکل خ میندا بده ما مجبور نش هیخواستى بخوابى  نیخانم بعد ا،  به به :  دانى

! نیزنگ مى زنم به مع اىین12نگران شدم گفتم تا  نقدریا:  پدرجون

!خاموش بود لتیاچرا مب:  رسا

روشنش کنم،  رفت  ادمیاز کالس که اومدم  دیببخش:   -

:  دوگفتیمقنعه ام رو کش،  انگار دلش برام سوخت  دانى

!مونیترسوند لىیجوجو خ  -

...داخل اتاقشون رفت،  ریبخ تونیشب همگ هیجون انگار اروم شده باشه با  پدر

نیغذا بخور نیایب:  جون زهره

:  اب دستمو پرت کردم سمتشو گفتم ،  رسا نشسته رو کاناپه دمید،  شستم روم رو  دستو

!گهیبخند د:   -

!زىیچقدرعز دونىیم،  میواقعا نگران شد:  رسا

دونمیم:  گفتم پررو

...اون لبخنداى خاصش زدو رفت سمت در از

!شام نمى خورى؟:   -

:  من گفت خداحافظى از دور حواله زهره جونو ودانى کردو رو به  هی

...بخوام رمیخستم م ،  ندارم لیم نه

:  جونو از پشت بغل کردمو گفتم زهره

دى؟یمنو بخش...چادر زرى ..گلى خانم

 دیبر نجایا دیبود به ما هى مى گفت بر دهیدکتر هم زورش رس،  معصوم نماز خوند14فکر کنم به تعداد  مامان،  نجایبود ا لمىیف:  دانى

رمیازت مى گ نموینزمنکه پول ب...اونجا



کاربر انجمن نودهشتیاطالیه کالهی    –هر کدوم یه جور اما نه ناجور        کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٦

دیخودتون غذا هارو جمع کن،  بخوابم  رمیمن م ،  گذشت ریبه خ :  جون زهره

...چشم:   -

:  کردم به دانى که انگار سوت حمله رو زدن و گفتم رو

!صدات مى کنم زرافه بدون ،  جوجو بگى گهیبه من د  -

شدم بزنم پشتش از خنده مجبور

!ها لهیزرافه با حال تر از گور،  سرم مواظب باشاما پ ذهیغذاى مادر لذ:   -

...کن که تا نخورى ندانى شروع

!دىینون م کهیت هی:  دستمال گرفتم سمتشو گفتم هی

:  لبش که سسى بودو پاك کردو گفت گوشه

اد؟یراستى بهار کى م  -

!مامانجون شیپ میریمى رم فرودگاه دنبالش با هم م ،  صبح جمعه

!ام؟یپلو مى پزن منم ب ایاگه لوب:  دانى

شنیخوشحال م ایب:   -

فتمیدنبال شما جوجو ها ب کارمیمگه ب،  هزارتا کار دارم :  دانى

گرفت  خندم

ستیجوجو ن گهیبهار که د:   -

!هان،  نکنه اونم زرافست :  دانى

!بشقابت شستن نمى خواد پاکش کردى گهیحاال هم پاشو د،  اون قو رینخ:   -

باخودت شیبق ومدیخدمتى بود که ازم بر م نیا:  گفت دویکش لپمو

.. ..زیو شروع کردم جمع کردن م.درس عبرت شه دیمشت حواله بازوش کردم شا هی

>>رژان

.دلم براى بهار تنگ شده جدا

کلى هم  ،  بردم کارواش  نویحاال که من همت کردم ماش ،  امساله زییاخبارعدم بارندگى در پا تریدو هفته است سر ت،  شانس منو باش اوف

...هوا بارونى شد ،  شدم بیدست به ج

:  بهار رو به من که غرغر مى کردم گفت،  تازه افتاب هم بود چیه ،  بارون که نبود ،  میشد نیبا بهار سوار ماش وقتى

!پررو نشه رمیهمه هواتودارن گفته بزارحالشو بگ دهید آسمون

:  بعد خوش وبش با بهار گفت ،  استقبال  وونیدون اومد تو اخن شهیقربونش برم مثه هم مامانجون

...ناهار دیایب دیبشور دستاتونو

اما تو خونه شما بهاره زهییجا پا همه،  دیمامانجون حال مى کن:   -
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:  از ساکش در آورد وگفت وینیریبا خجالت جعبه ش بهار

رازهیناقابله سوغات ش  -

درد نکنه گلمدستت ،  قابله  نیع:  مامانجون

نیآخ جون ته چ:   -

!رنگ گرفت گشیته د کمی،   دیکرد ریچرا د:   مامانجون

گوسفندا هم ازم  دمیوسط راه د،  اسباب خنده بودم مامانجون ىیخدا،  امین شتریب40داد که  نویبه شرطى مجوز ماش،  گل پسرته ریتقص:   -

!جلو زدن

سانیالبته سوار بر ن:   بهار

:  اضافه کرد دیید بفرمابع مامانجون

واقعا خدا به دل مادراشون رحم  ،   رنیما چنان با سرعت م کیبار ابونیخ نیجوونا تو ا نمیموقع مى ب هیمن  ،  شرط عقله اطیبه خدا احت  -

!!مى کنه سالمت مى رسن

کى مى رسن؟ نایا بابات

...رانیناهار قرار بود برن گردنه ح براى،  انیشنبه م کی:  صبح مامان گفت،  انگار بهشون خوش گذشته:   -

کاش تو هم مى رفتى:  مامانجون

..تازه حوصلم هم اونجا سر مى رفت ،  دانشگاه داشتم:   -

!هیآبگرماش که عال،  داشت که مى تونستى عکس بندازى دنىیکلى جاى د میما با تور رفت!چرا؟:  مامانجون

شهیمى کنه نه من که حالم از بوى گوگرد بد م بله بله براى شما که دستو پاتون درد:   -

..رازیش دیایب دیبار هم با هی ،  دیشما که اهل سفر:  بهار

... دنتیاونجا د میایدرست که تموم شد م...ان شاا،   شهینم ریبار آدم س هیکه  ىیاما از اونجا ها ،  رفتم:  مامانجون

:  م چاى سازو روشن کردمو گفت ،  ترس انفجار پاشدم از

!شمیدستپختتون مثله تانک م نیبا ا،  بمونم  نجایماه ا هیمن اگه  دیمامانجون مى دون،  بزنم راه نفسم باز شه  ىیچا هی دیبا  -

ارمیبزار ب،  ها که دوست دارى آوردم  ىیاز اون چا:   بهار

..تو حال  میکردمو با سه تا استکان لب سوزه رژان پسند اومد فیرد چاى

:  رو باز کردو گفت نىیریش مامانجون

!داره رازمیچه جالب که ش ،  دمیکرمانشاه خر نویدستت درد نکنه من ا،  به کاکه   -

!هیشکل نیمال اونجا هم ا:  با تعجب گفت  بهار

:  دونه برداشتم و گفتم هی

ترد وخوبه لىیطعمش مهمه که خ،   ستیمهم ن شکلش

!دى؟یرس،  راستى به زهره جون زنگ زدى :   -
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چمدونم رو که مى گرفتم باهاشون صحبت کردم ،  آره:  بهار

...دینشده برس کیکه تا تار دیزود بر دیاگه شب نمى مون:   مامانجون

:  کردمو گفتم ادهیپ نایجلوى در زهره جون ا بهارو

...امیو م رمیدوش مى گ هی  -

>>رژان

.خوش گذشت یلیخ دایبا وجود ش شبید

دوه یرسا داره دور استخر م دمیکه د مینمود یرو شمار م يزییپا يرنگ برگها با پدرجون میداشت

!نجاستیرسا هم ا..نییپا میبر:  ـ

نمیتو برو منم برم رفقا رو بب:  پدرجون

..شدم زیاز پله ها سر ر بدو

:  گفتمکنارشو  دمیدو پس…دهیترم دانشگاه هم درس م نینمره قبول شدوا نیرو بابهتر یدانشنامه پزشک رسا

استاد ریصبح بخ:  ـ

سالم کرد دیکه نگاش تو صورتم چرخ نطوریدادوهم يخاصش انرژ لبخند

؟يبابا اومد ـبا

!؟یداشت بتیغ شبدی…اره :   -

بهار اومد؟…بودم مارستانیب ـ

:  نگاش کردمو گفتم مشکوك

!اخبارو نرسونده؟ یدان یعنیـ

چه خبر؟…ش کن باز پخ…من پادشاه چهارم بودم…که اومد الیـدان

……میکرد یجاتو خال یهم بودن کل نایا دایشبم ش..مامانجون  شیپ میمن رفتم دنبالش باهم رفت دیرس روزیبهار د:   -

:  گفت ستادویدرب پارك ا يروبرو

!برسونمت ایب

شمیراه م مهین قیرف ينجورای…نه :   -

ه؟یبرنامت چ ـناهار

يگاند میبر ادیار بعد کالسش بمونم که به یم 4کالس دارم اما تا  1 تا

یبرس دمبه قرارت هم قول می…باشه؟..میرسونم ناهارو با هم باش یربع به دو خودمو م کی ـمن

!چرا که نه…دختر بلونده  نیبه قول ا:   -

منتظر بود… دمیرس یکه از رسا انتظار داشتم وقت همونطور

استاد یسالم خسته نباش:   -
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!؟ياین ادهیرو پ ییسر باال نای…درب دانشگاه ومدمیه مطرح دار نمیماش..سالم  ـ

…!دادم شرمنده پام بشم حترجی…بودم یپاسخگو م دیشداونوقت من تا اخر ترم با یفضول سنج فعال م یکل يومدیم اگه

:  زدو گفت يلبخند هی

م؟یبخور یـچ

!گهید رانیمطبوع ا يغذا:   -

!يسبز رینون پن یعنیجواب داد  شوخ

:  پس جواب دادم.…زارمیسر به سر عالم مخودم  من

!غذا خوبه شیپ يبرا اره

:  روشن کردو گفت ضبطو

نظرته؟ یخاص يجا -

نچ:   -

:  نگاه به ساعت کردو گفت هی

فرحزاد؟ میـبر

م؟یرس می…وقته نرفتم یلخی…اخ جون :   -

!کنم یامو م منم سعی… يحاال که افتخار داد -

مادر وپدر دکتر همون …زدم به بازوشو گفتم ذوق نکن ..خندمو نتونستم کنترل کنم گهدی…چه قسمتت باشهزنو هفتا ب هی…یرشیپ:   -

!!صلوات..دیرو بزرگ کن دونهی

:  تکون دادو گفت يسر دیخند یکه م نطوریهم

...دست تو ـاز

>>رژان

...سانت کباب رو تنها بخورم60واقعا نمى تونم  ،  تعارف که نمى کنم:   -

،  میباشه اگه موند مى بر : رسا

!بى خودى هم اخم نکن ،  خورد شهیکباب سرد شه نم:   -

...شهیکه نم نطورىیا  -

غذا سوپ مى خوام شیحاال اخمتو باز کن تا روم بشه بگم براى پ،  جا داشته باشم  دیبا،  من ،  تو الرژ:   -

وسفارشمونو با دو تا سوپ کامل کرد..دیخند

!مى چسبه لىیخ هوا نیتو ا:   -

:  گرفت سمتمو گفت،   تونیبرداشت وزد داخل ز دونهیظرف خاللى که روى تخت بود  از

!بخور،  خوش مزست لىیپروردش خ  -
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:  کنار زدمو گفتم دستشو

!بوش هم فاجعه است  -

خدا خواسته گذاشت دهن خودش از

!ها رهیاز دستت م  -

...رو از جلوش برداشتم زدم نکشیع،  بهشتى گواراى جونت وهیم نیا!ندهام به من  شیکی،  بره خدا به همراش:   -

:  برش داشتم گذاشتم جلوشو گفتم،  خندم گرفت...دادو نگاه مى کرد انگار تاتر اومده  هیتک!؟ ادیبهم م:   -

!صاحبشه بندهیز ،  شرمنده نکن ،  نه بابا مرسى

!ایهست طونىیش:  رسا

!!!تو چشم چه وصله ها به جوون مردم مى چسبوننچشم  نیبب ،  ایإ د ب:   -

...خوشگل پسرى که از در وارد شد هیمنم رفتم تو نخ ،  که غذا رو آوردن  دیمى خند همچنان

هم همراش  گهیدو تا دخترو سه تا پسر د...ادیرو تا روى ساعد باال داده بود که اهتماال ساعت مارکش زودتر به چشم ب شیمشک راهنیپ

 ونیپخش شدن رو تختو دوتا قل نیهمچ...بى کالسى رو رو کردو با بغل پا کفشاشو درآورد نیمى زدم که اول دیرو د هیتم بقبودن داش

...خالست ونهسفارش دادن انگار خ

:  پر دوغ کردمو گفتم  وانشویچنان به سرفه افتاد که ل رسا

!خفه نشى؟  -

رهیخوابم مى گبخورم  ،  نه بردار براى خودت میهیا میهیا:  رسا

 دمیطور که به خندق بال مى رس نیهم...رو بکنم عمرا بتونم ازش بگذرم زىیمن اگه هوس چ،  غبطه خوردم تشیولیدلم به احساس مس تو

چندشم شد  شتریدونم ب نمى،  شیهم زده بود با اون ناخوناى کاشت دو متر ىیتابلو پیاز دخترا که تر کىیشال  ریدست پسر رفت ز دمید

بوده که پولو تنها خرج  نقدریدلم سوخت هم واسه دختره هم براى پسره که فهمش ا ایاشتباه گرفتن  شونیرو با ملک پدر نجایکه ا

...ظاهرش کرده

:  با ته چنگالم زدم رو دستشو گفتم گهیچشمش تو بشقابش بود وفکرش جاى د رسا

!جون مردم دستته!...مادر رىیقوت بگ بخور

!چى؟:  رسا

!چرا بازى مى کنى؟،  کبابت سرد شد ،  دچىنخو:   -

شازده  نیگفتم که تا ا نیبه حسم آفر..و شادو سرخوش رفتن  نىیتراول انداخت تو س هیصورت حساب بخواد  نکهیبدون ا ،  پاشد پسره

..زونهینام رادىیبى ا نیدر ع ،  پسر وارد شد گرفتم

!بود پیخوش ت واقعا...هر چند ،  رژان رفت هنوز چشت دنبالشه:  رسا

:  رو پلومو گفتم دمیسماق پاش کمی



کاربر انجمن نودهشتیاطالیه کالهی    –هر کدوم یه جور اما نه ناجور        کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢١

 ریرو بگ کىی،  درس عبرتت باشه الیحواستو جمع کن دان گهیتو د،  به لباسش خالصه مى شد شیمن دقت کردم خوب،  نباش نیظاهر ب  -

..نگام مى کنى نجورىیچرا ا...مثله خودت...که همه جوره خوب باشه

!!چه زبونى دارى تو،  موندم :   -

به گر  دیبه قول سولماز مامانش فقط با،  پسره نیتو پشتت بهشون بودا،  ..نمى کنم فیمن که الکى تعل:  لوس کردمو جواب دادم خودمو

بونش مى رفت

...فضا ها رمیاالن م گهیخب د:  رسا

>>رژان

...تا بهار برسه و رفت ستهینمى تونه با نکهیى از اشدم واون با عذرخواه ادهیونک پ دونیم،  کورسى که رسا گذاشت  انیبنا به پا 4راس  من

.تو هپروت بودم که با صداى بوقى ممتد متوجه بهار شدم،  پارچه بخره دشیبهار مى خواد براى شو ع...کردم  نیعابر تیمشغول رو خودمو

!مدهین سیبپر باال تا پل:  بهار

...حواله عقب کردم مویسیانگل فیشدم و ک سوار

!!زمیالبته فداى سرت عز!!اومدى رید دیببخش ،  هار خانمسالم ب:   -

:  باالخره نگا هش رو سوق داد سمتمو گفت بهار

چطورى؟ ،  دیـببخش

تو چطورى؟..بگن دیدوستان با شویبق...میا،  مهربونم ،  پر حرفم:   -

:  که دنبال جاى پارك تو فرعى ها بودگفت نطوریلبخند هم با

...اما با وجود تو کوك کوك شدم. ،  خسته..من خسته   -

خوبه؟:  دیدوتا درخت به حالت عمود بر کوچه پارك کردو پرس نیب نویماش

!هینقل نشیبازم خوبه ماش،   ستیچاره اى ن گهید ،  شدم ادهیتکون دادمو پ سرمو

مد؟یرز چرا ن:  بهار

..رهیگفت ژوژمان داره حسابى درگ:   -

طرحدار  ایخوش رنگو اب  ىیپارچه ها ،  حراج گذاشتن متیکه تکه پارچه ها ى داخلش رو به ق ىیا از داخل سبده ،  دمیتعجب د با

...میسبدا هم نرفته بود نیطرف ا چکدومیاما ه ،  نجایمن با مامان دو بارى اومده بودم ا،  انتخاب مى کرد

پسرى  نکهیبود که صاحب مغازه اومد جلو و بعد ا دنیر گذبهار مشغول ب ،  متنوعى داشت هیاز مغازه ها که رنگ بندى و جنسا کىی داخل

همت کرد به زدن مخ بهار ،  ىیرو که طاقه هاى موردنظر بهارو برامون باز کرده بود فرستاد پى چا

...اومد بهار انگار مخش سازه بتونى باشه کار خودشو مى کرد خوشم

!لطفا سیسخنرانى اغاز کرد بگم ه ،  گهیمن عهدکردم دوبار د اما

:  پسره کارتشو گرفت سمت بهارو گفت،  بعد حساب کتاب خالصه

..دیریخدمت شما باشه امرى بود تماس بگ نیا  -
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:  خونسرد نگاش کردو گفت یبس یبس بهار

...خدا نگهدار،   ستین ازىین  -

اما خندمو کنترل کردم ،  بدجور قلقلکم داد ایبوى سوختگى دماغ بعض واى

...میدیخند مویشه کلى پسر رو سوژه کرد دایاما تا تاکسى پ ،  نیتاماش میریدربست بگ میبود خواست نیر دستمون سنگاونجا که با از

...میشد قیرف لىیخ میستین هیشب نکهیا نیدر ع! خوشحالم

زد و ضبطم روشن  نکشویع ،  بست کمرشو ،  است نهیاون با تو مئن نقدریا ،  اما برعکس من ادیتا بهار از پارك درب ستادمیا،   میدیرس وقتى

...پام سبز مى شد ریکم کم داشت ز ،  کرد تازه دنده عقب گرفت

! ندادى؟ نىیریش نتیتو برا ماش ،  بهار دقت که مى کنم:   -

اى؟ هیاما کال بستنى برجى رو پا.!!تازست نیماش نیچقدرم که ا:  بهار

!!چرا که نه:   -

ومدت مى خوام ول کنم زندگى ر هی

رو وونگىیکنار عشقو د بزارم

نباشم زىیمدت مى خوام لنگ چ هی

..نباشم زىیو دلتنگ چ هراسون

فرصت و استراحت مى خوام کمی

و راحت مى خوام نیریشب خواب ش هی

 هیو جوونى  تیهمه قابل نینفر با ا هی دیچرا با...که غصه شدم ،  خوش آهنگ بود و چنان از ته دل با خواننده هم نوا شده بود صداش

...حس کرد روحش آزرده است شهیتجربه تلخى داشته باشه که هنوز م نیهمچ

!سور حسابى مهمون من هیبعد امتحانا  دمیمن قول م ،  ریپارك کرد تو برو بگ شهینم نجایرژان ا:  بهار

..نهیبرم قرنط دیهفته با نیشدمو فکر کردم واى از ا ادهیپ

>>رژان

خودش تو غماش ،  رکردهیگ کیتو تراف نشیبهار ماش دمید ،  رسوندم به هم کف یرو م مینمه نمه بستن نیهمچ

!و هشت باحال بزار شیش هی..هیداغون چ ياهنگا نیبهار ا الیخ یـب:   -

!!اش دلمو بردو با جوابش حوصلمو یالرنیلبخند سوف با

!!شرمنده!قلمو ندارم هی نیا:  بهار

برداشتم نیماش يگاریجا س ياز جلو شویعرو سک يد یوهمت کردم جا س میصفا کن ،  بزار زىیچ هی...خسته شدم..ندارم یشوخ:   -

:  وگفت یکی يزدم که دستشو گذاشت رو یورق م دیناام
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..با دوپس دوپسش حال کرد شهیم هیخارج ستیبد ن نیا

یبهار شروع کرد هم خون..کردم  ادیرو زdiamond..rihanna اهنگ

خوش به  یالک یعنی..کرد یم سیخ میگرفته بود رونیبودو نم نم بارون دستامونو که ب نییپنجره پا...دادم  ید بودمو دم مکه بل ییجاها منم

...گنیما م

 ينور یداخل هر ظلمات یعنیبه نظرم ستاره .. دهیم يبهم انرژ ییجورا هی...منم عاشق ستارم  ،  مثل گل وپروانه که برند تو شده یدونیم:   -

..رصد کرد دیبا ام دیاست فقط بانهفته 

!شخص خاصه هی هیهد دیکردم شا یفکر م...هیشگیدستبندت هم نیاما ا یکن یاره دقت کرده بودم ساعتت رو عوض م:  بهار

!عرضه ها داشتم که خوب بود نیمن اگه از ا:   -

گریج يهم با عرضه ا یلیخ زمیعز:  رو کم کردو گفت کیموز کمی

!!يعرضه ا یب گهیبراش م زمیبر يالزم ندارم که چا مهیم مهیکاملم ن نقدریمن ا گمیم یهرچ!بگو میمان خانمقربونت به ما:   -

...میدیتا رس میدیو خند میدیفیاز خودمون تعر خالصه

:  گفت دامونیبه خر یدرو بازکردو بعد نگاه الیدان

...چاره باباهاتون یب..نچ..نچ!!. دینگو شماها تو بازار بود..ته سابقه داش یامروز رشد ب ینساج عیاخبار اعالم کرد سهام صنا دمیـد

..تو دستمو گذاشتم تو بغلش يکن وساکها شهیحرف عمل پ يجون جا یدان:   -

..با نق نق برشون داشت برد تو اتاق بهار دمیدر اوردم که د مویبارون

!بره تونیبزار خستگ ییچا هیپاشو ...رفت منه و کنترل از دستم کش هیجا جا نیا هایپر رو شد نیبب:   الیدان

.روى مبل کنارى جلوس نمودم،  کردمو  مشیشکلک تقد هی

:  کاناپه رو تصرف کردو گفت الیدان

بازده صفر..دختر داره خرج باال هیخان  نیمع چارهیب  -

!کن ییرایخونه شماست پاشو از مهمونت پذ نجایاصأل ا... يبد یلیخ یا دان:   -

..گفتن میز قدا:  یدان

...کالمش منقطع شد ،  ورود بهار تو حال با

:  دیرفت سمت اشپزخونه پرس یکه م نطوریبهارهم

کجاست؟ ـخاله

بهش سر بزنن ،  حالش بد بوده کمی دایبا دکتر رفتن ش:  یدان

چش شده؟...یچرا زودتر نگفت يوا:   -

! کنه یشلوغش م یمامان الک...لوس کنه نرفته سر کار  رهچایب انیخانم خواسته خودشو واسه ک ،  بابا یچیه:  یدان

!با خودش صحبت کنم...تلفنو از کنارت بده:   -

>>رژان
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مرام گذاشت حتى  لىیصاحب رستوران خ ،  مهمون عمو ناصر،  رستورا نً که تازه افتتاح شده هی میدعوت نایهمگى به بهانه تولد رم امشب

حسابى روبرو  قىیپر بود و رزى با تشو زایهمه م لداستیشب  کهییاز اونجا...نگ تولد مبارك رو بزنهآه انویاجازه داد رزى بره پشت پ

:  که گفت  الیکرده و در جواب دان زمونیروزش سورپرا4که با اومدن  انیهاى شا طنتیبه خصوص با ش،  خوش گذشت لىیکال خ...شد

! سفارش مال کى بوده  نیبا مسخره بازى همه رو کنجکاو کرد ا!...مى خواستى ؟ نایواسه تولد رم ،  مورد گفته بودى واست کنار بزارم هی

براش باارزش تر  چىیه:  گفت نایرم،  دیدیهمه زحمت کش نیوآخر هم بروز ندادو گفت بعدا مى گم و تازه کلى کالس گذاشت که همگى ا

! ستیهم هستم ن لىاز حضور من که دست خا

!!ست مواظب باش خام نشىخانما کیتاکت نیا:   پدرجون

!!بر مسند مادر زن جان نمیو بش امینزار من از خالگى در ب انیشا:  جون نازى

خاله نازى خندش گرفته بود ...ریعکس بگ هیجون  نیرژان از منو نازن!...خاله فرقى نمى کنه ای ،  مادر زن باشه نهیواال کسى که نازن :  انیشا

...و صحبت ها دونفر دونفر شد...پاسخ موند یما بسرو غذا مع با،  انیاز کاراى شا

بابا که معلوم بود دلش واسه پسر که دستاش از سرما سرخ ،  به بابا که آقا فال بخر دیچسب لهیبچه بانمک و پ هی میرستوران که خارج شد از

:  شده بودسوخته گفت

...ما که فالمون معلومه ،  جوونا نیبه حساب من بده به ا  -

 طنتاىیکه خواستن مرغ عشق بشن اما به لطف دست فرمون دانى وش نایورم انیالبته به جز شا ،  میاومده بود الیدان نیهمگى با ماش جوونا

..نکردن دایپ طونىیمن مجال ش

:  رو به بابا گفت انیشا میفال انتخاب مى کرد هیکه ما هرکدوم  نطوریهم لذا

..میایبعد م میزندورى تو شهر مى  هیما  دیبابا شما بر  -

:  کردو سه تا ده تومنى داد دست پسره و گفت دییبا سر تا بابا

...جدا کردن کشونیکه پ نایا،   میبر

!خوشا جوونى:  جون  زهره

...تشکر از عمو ناصرو ضمنا خدافظى از جمع میهم شروع کرد ما

:  گفت انویشا نینشست جلوى ماش الیدان ،  نایرفتن بابا ا بعد

...بعد به سالمت دیل فالتونو رو کناو  -

..دیش الیبرگشتنه کال مارو بى خ نکهیمى خونم به شرط ا:  انیشا

هجران شدبوى خوش وصل آمد ،  شب حافظ

..ىیدایمبارك باد اى عاشق ش تیشاد

:  گفت نشویتو س دیرو کش نایروم

...دهیما به خواجه حافظ هم رس ىیدایکوس ش،   به

:  فالشو پرت کرد تو جوبو گفت با ناز نیناهمچیرم
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... شهیتابلو م عشقمون

ااا:  میگفت همگى

... فشیزد به چوب دسته ک بهار

!فقط رومئو کجاست خدا داند؟ تىیتو خود ژول گهیاالن منم بخونم م ،  گهیحافظ کال همش از عشق م ،  دینش ریجو گ ،  الیبى خ:   -

دیهر کس که شک نما مانیحکمت سل در

ل و دانش او خندند مرغ و ماهىعق بر

...شدما  طیخ عنىی

!؟.ان توست ىیسلطانى و حرمسرا گهیم مینیتو بخون بب الیدان

يبر مى گرد انیبا شا!! یجوجو زبون درازى کن:  الیدان

!قرارمون چى بود؟ ایإ د ب:  انیشا

.:  بهش چشمکى زدو گفت دانى

باد صبا دوشم آگهى اورد مینس

غم رو به کوتهى اوردروز محنت و  که

..میدست زد همه

نوبت منه:  رز

پخته فیاگر ان حر،  شراب خام است نیا اگر

هزار بار بهتر زهزار پخته خامى به

!مینگهدار به بابا نشون بد دیرس بیواى رزى شاهد از غ:  نایرم

!رسا بلند بخون:   -

:  از حفظ گفت ،  بود دهیکه قبال د رسا

من باشى  اری جهد بکردم که هزار

من باشى دواریبخش دل ام مراد

!!راستیگ لىیچشماشون خ گهیراست م مامان،  دمیبار چشمامو با خجالت از نگاش دزد نیاول واسه

:  گفت طونیش نیهمچ الیدان

...در رابطه با درس بود میدیهرچى جهد از تو د ماکه

اما نمى خونم !!گهیدرست م بیمن مطمئنم لسان الغ:  بهار

فشیاما بهار دو سوت انداخت تو ک نمیزرنگى بده من ب :   الیدان

 میبر ایگفتم ب دمویکش الویدست دان نیواسه هم،   شهیمى دونم بهار حرفش دوتا نم گهید من

:  کشان گفت ازهیخم رزى
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...من صبح هزار تا کار دارم ،  میاره بر  -

...میگفتو همگى سوار شد کیتبر نایمجدد به رم رسا

...میکن بتشویسوژه ما شد که کلى غ نطورىیبوق گازو گرفتو رفت و ا هیبا  انیوشا

>>رژان

دوره بست نشستن در خانه و خر خونى مفرط تا حد  هیو الهى شکر بنده بعد از  دیرس انیامتحانات به پا ریماراتن نفس گ نیا باالخره

تا مرا 16همون  رمیواحد بگ20ترم  نیا گهیجون پسند شدم اما عمرا دنمرات پدر افتینائل به در،  نت میو تحر لیخاموش کردن مبا

..است تیکفا

!بر جا نمونه  زىیبودن آغاز نمودم تا از تشابهم به اقا رژان چ شگریروز کامل در خدمت بانوان ارا مین کیرو با  امیلیتعط

حال داد...شام رو با برو بچه هاى باحال هنر زدم  ادامه رزى را بهنگام ژوژمانش همراهى نمودم و به عنوان حسن انجام کار در

از غم هجر ملدى عاشقانه ساخته و جالب  زمونیعز نیهنر افر،  افسرده نشه  اریرزى رو بردم مهمونى شهاب که بچم از دورى  فرداش

به على  نینگ رو جاى کادوى ولنتاآه نیبلکه از اون باب که مى تونه ا شیکلى ذوق کرده نه از باب شکوفا شدن استعداد اهنگ ساز نکهیا

!مجنون غالب کنه

دوروز اونجا باشم ولوس بشم اما زهره  هیهر چند بدم نمى اومد ،  مامانجون و در خدمت خانواده بودم شیپ میرفت نایرو با مامان ا جمعه

خودم هم ...شششونیفردا نهار برم پ جون زنگ زد و کلى با حزن اظهار کرد که دو سه روزه منتظرمه و حاال زنگ زده رسما دعوتم کنه

!دلتنگ شدم

 میلیو بوت هاى آگز ف قىیقا قهی وریو پل دمیست چ ،  ساپورت قهوه اى وشلوارك و تاپ رنگش رو هم ،  سر حال پاشدم نیهمچ11 ساعت

شکر خدا بافت ...شد  شمیکل ارا ملینمه ر هیقرمز با  کیرژگونه گلى و مات ،  دوش سه سوته بپوشم کیبعد از ،  در آوردم اماده زیرو ن

رو  نایزنگ پدر جون ا12. راس..در آخر عطرو...خوشمله چویپ چیپ نیقبوله و پشتش هم به لطف خدا همچ موردمدل تل جلوى موهام هنوز 

...زدم

!میدیانگار عمرى هم رو ند ،  جون چنان بغلم کرد زهره

...اظهار دلتنگى کرد شیشگیو ام با کل کالى همهم ت الیدان،  اتفاق رسا هم بود چقدر خوشحال شدم  از

که اضافه کرد خانم قانم هم از  دمیمتواضعانه خند نیهمچ!رو چى روشن کنه ؟ نجایا،  حاجى حاجى مکه رىیم گىینم دكیخورش:  پدرجون

:  روم باز شدو گفتم نباریا...هینبودت شاک

!دیشد افتمیانرژى مى  نمینم قانم رو نمى بعوضش خا نکهیا ادیهر وقت از کتابام خسته مى شدم با  من

...زیم دنیپى چ میکلى خوش به حالم شد با بهار رفت نکهیبعد ا دندویخند همه

:  ناهار گفتم سر

!شده ذرهیدلم براش  ،  هم بود دایکاش ش  -

!ستیطفلک اصال حالش خوب ن:  جون زهره

...رفت احوالشو بپرسم ادمیمدت هم  نیبدم ا لىیخ...ششینرفتم پ ضهیچرا همون دفعه که دانى گفت مر...کردم کپ
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:  رو اب کردو گفت وانمیل بهار

!هیعیطب ،  که ستیمهمى ن زیچ  -

!چرا؟:   -

...همراهه جهیبا حالت تهوع و سرگ شونیخب اغلب خانما سه ماهه اول باردار:  رسا

!مامان شده دایش عنىیواى چه خوب ...اومدن لپام رو حس کردم کش

:  هوا پا شدم زهره جونو ماچ کردم و ذوق زده به پدر جون گفتم بى

!شمیآخ جون منم خاله م!دیجدى جدى پدربزرگ شد گهید واى،  دیچرا زودتر نگفت  -

!خبر داشت دونى؟شادىیفکر کردم م:  جون زهره

نصفشو  ،  دوره مى کردم واریکه نت هام رو از روى د نطوریهم،  ناهارو که مامان مى اورد اتاقم ،  تو کتابام گمشده بودم کماههی نیمن ا:   -

تو چرت رفتمیسر شام هم بعد خوش وبش بابا م،  به بدن مى رسوندم 

 میذوقم رو باهاش تقس دایهمون موقع زنگ زدم به ش اوردویدلم طاقت ن،  کل خر خونها يکردن رو دیدر باب سف الیهاى دان کهیت الهیخ بى

...کنم

>>رژان

مى  فایداده بود به کانتر و نقش تماشاچى رو ا هیتک الیدان ،  هرچند،  تو حال به گپ زدن مینا هار آشپزخونه موند براى پسرا و ما نشست بعد

...مى فرستاد تیکرد ضمنا در گپ وگوى ما هم پاراز

راز؟یش اىیداد باما ب تیباالخره شادى رضا:  جون زهره

مگر  ،   ستیبراى ردش ن لىیاى که دل ستهیشا لىیبابا هم جاى واسطه گرى برام منبر رفت که پسر خ ،  اىیب دیاال و بال با گهیم،  نچ:   -

...محترمانه خودت ردش مى کنى ،   نه،  دیخواستى مدتى معاشرت مى کن...اشناشى  اىیب دیاونم با... نهیبه دلت نش نکهیا

!کمه لىیواال دختر پسر خوب خ ،   هایریسرسرى نگ،  گلم  ،  گهیخان راست م نیمع:  جون زهره

 تونىیهم م دىیباب دلت هست ؟اگر پسند نىیبب شیمحکى مى زن هیسر سفره عقد که  نىیبش ستیقرار ن!به دلت نشست دیبسنج شا..نیبب

...تا بعد درست ان شاا دینامزد باش

!اصأل ممکنه طرف وقتى خوب شناختت نظرش عوض بشه؟:  دانى

:  مکدر گفت نیدنبال جواب بودم که زهره جون همچ ،  مشت حوالش مى کردم هید بو کیاگه نزد قطعا

!قشنگ نبود تیشوخ  -

!ستیهر چقدر خوب باشه در حد رژان ن ،  چون مى فهمه شهینظرش عوض م! دیاجازه بد:  دانى

:  گفت طنتیکه بهار با ش..

!نه؟،  مینامزدى دعوت!م؟یبرنامه اى نزار دیپس براى ع  -

!!!ونامزدى کى رو نمى دونم دیبله بله فقط کدوم ع:   -

!که در خونه همتون مى خوابه هیشتر نمیا...دیجدى رو اسباب شوخى نکن موضوع،  گهیبسه د:  جون زهره
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که دادم فرستادى؟ یبه ادرس یخونت رو بفرست لیقرار بود وسا الیدان راستى

:  نشستن غر زد که مى نطوریچاى رو از رسا گرفت وهم نىیس الیدان

!گهیفرستم د یم،  کردى ها  لهیپ،   مامان

:  ده بار سفارش کرد هیریاز خ نخانم متی ،الیدان:  جون زهره

...رو بر گردوند یودلخور از دان!هفته رو دادم نیمنم قول ا.. نیزودتر اسباب رو بفرست...خانواده ابرومند کیدختر  ياست برا هیزجهی،

 :  رو شکست و گفت نیجو سنگ دانی،ون پاشدتلفن زهره ج يباصدا

!رو من حساب نکن تیریواسه امور خ ناما عمرا بعد ای ،فرستم خانم خانما یم ـفردا

 ،  خونه پس چپه خودمو رها کردم روش یجوك م یعنی مونشیبهار مشغول اس ام اس هاش بود از لبخند پروپ..به تنم دادم  یو قوس کش

:  بودنش گفتم يضد حال از تکرار نیهمچ...درست بشه  شنمونیجا به جا شد تا پوز کمی

... میحکم بزن ياریورقا رو ب شهیم رسا

...انداختم زىیشطرنج روم زیم روى

!..دانى پاشو!...گهید ایب يبهار:   -

...نشست کنارم  رسا

)بچم:  عنىیهم دانشگاهى آذرى رژان تو دهنش افتاده سولماز  قیباالم که از طر* ) *استراحت بده به مغزت باالم کمی!چرا تو فکرى ؟:   -

..هم نکرد نگام

تا من !...دیهاى معروف درست کن کیاز اون ک دونهی دیبند ببند شیپ دیبر،   دیباخت نکهیاقا من به شرطى بازى مى کنم که به محض ا:  دانى

!!اماده باشه امیاز گالرى م

د؟یو اگه باخت:   -

!ایت حرف مى زندر مورد محاال:  دانى

!جناب،  مى شمارن  زییجوجه رو اخر پا:  بهار

!ستین شتریب دونهیمن شمردم ...:  گفت،  نگاهى گردوند و با توقف روى من  الیدان

!دست بده،  قبوله دیهر چى خواست:  رسا

!برنامه خوب براى شبمون رقم خورد هیبچه ها :  جون زهره

:  گفتم٫بندازه یخوام چه خال یم دیبهار فهم نکهیخشنود از ا نیهمچ

...شد به خجالت لیبهار خندم متما دنیرسا و لب گز نیکه از نگاه سنگ!میباشه پا یاخ جون من هرخالف ـ

واسه شام  ،داره يقرار کار هیرضا .. رونیب میریبعدشم شام م دینیبب دیایاز دوستام از المان جنس اورده گفت ب یکیدختر :  جون زهره

ان؟یم نمیبب دایبرم زنگ بزنم مامانتو وش... میگذرونیزنونه خوش م یبحسا..ستنی

!!من یددر ب دیخوشگل بر پیاک هی..چشمم روشن :   الیدان

...تهیروشن باشه کفا تیلیتو فقط فام:  جون زهره
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..رونیجون اماده از اتاق اومد ب پدر

رونیب میقرار شد منم بابچه ها شب بر :  جون زهره

خوش بگذره :   پدرجون

ساعت خواب:   -

!؟یهست یمرخص یتو تا ک دكیخورش نمیبب...دارمیوقته ب یلیشما خ يها ياز کرکر:  پدرجون

تا هر وقت خدا بخواد:  جواب دادم طونیش نیهمچ

باشه؟... ایلیتعط نیا ـبعد

...دمیرسا شاهش رو بر یحواس یذوق زده از ب نیکردم وهمچ دییتا یسالم نظام با

که بهت سپردم فراموش نشه رسا اونی،بچه ها خدافظ:  ن جو پدر

!زبونشو موش خورده انگار؟...بازم کله اش روتکون داد  رسا

!میبرنده شد ،  با کم حواسى رسا و خوش اقبالى ما باالخره

دیشانس آورد:  الیدان

م؟یرژى چى بخوا!!جناب ،  است جهیمهم نت:  بهار

!ستین الىیخ:  گفت ونویلوزتصرف کنترل ت تیپاشد به ن دانى

!!م؟یرسا گفتى هر چى بخوا:   -

تکون داد دىییسرشو تا ،  که ورقا رو جمع مى کرد نطوریهم رسا

!!دایرو ببر اتاق ش رتیالتحر زیلطفا م:   -

..نگام کرد تعجبى

!طرح بزنه؟ نیختشه رو زمس لىیبهار خ،  تازه بخواى هم مى تونى برى اتاق کار پدر! درس نمى خونى نجایتو که ا:   -

!ستینه بابا مشگلى ن:  بهار

...به نظرم،  منم سهم دارم  زیاز اون م:  دانى

:  نمکدون گفتم پیتر نیتو حرفشو همچ دمیپر

!گى؟یجوجو نه نم نیشما که به ا  -

پاشد دورسایخند دانى

!بود رسا محل نده ؟ دیبع

.دارم مارستانیشب ب...برم خونه دیبا،  میجا به جاش کن ریبگ اسرشویب الیدان  -:  رسا

...بندى زدورفت میلبخند ن!...دیقهوه درست کنم تو فرانسه نخورده باش هیبراتون !ىیآقا،  سی:   -

ست؟یجلوى آقاى دکتر زشت ن:  بهار

...پاشو برو بگو کجا بزارن راحتى!!!زشته نیا!ستیزشت ن گنیم،  ملت تاپ لس مى گردن :   -
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>>رسا

سرما مجبورم کرد به در  نکهیتا ا دمیکردن و قدم زدن رو برگز فکر،  ارمین نیدادم ماش حیترج،  شونهیذهنم مغشوش وحالم پر قدرنیا

...بستى

!دنبالم ادیاس داد که شب مى تونه ب الیدان خوشبختانه

حرفاى دکتر  ایگو،  علوماتم اضافه ننمود به م يزیو بخشى که بودم هم چ...به کالس ناراحتم نکرد  دنیرس ریشکل بى سابقه اى د به

...اما بى توجه دمیمى د ،  باشه  نیالت لمىیف سینو ریز رلوحىیم

!باال ایب:  الیدان

!قصد رفتن نداره الیبندمو مى بستم که متوجه شدم دان کمر

:  نگاش رو دنبال کردم گفت ریکه مس نطوریهم

!؟ شونمیبر سون!همکارن !ندارن نیخانما هم ماش نیا

!!شم مسافر بزنى ادهیپ ای رىیم،  حوصله ندارم  الیدان:   -

:  عالم خودم بودم که گفت تو

غمباد نداره؟ نکهیا ،  مسافرت رهیسه روز م  -

!کنم؟ کاریچ،  اگه پسر تونست رژان رو متقاعد کنه  الیدان:   -

!!گهیبگى د کیتبر دیبا،   منتیبه خوشى و م چىیه:  الیدان

...اش بهم حس خفگى داد تجسم

..الیترمز دستى توام شد با هوار دان صداى

به !! گهید خب خدا عقل داده زبونم داده که مخشو بزنی،به خدا درست يسپرد!...مجنون شدى پسر؟ نطورىیاون از کجا بفهمه تو ا ـآخه

!! ...شوهر کنه؟ يمنتظرانگار واقعا ...دونم  یمن نم...افتاد براش بیداد س هیهم به درخت تک لهیخدا گال

...خالى کنم رمیذهنم رو از اونچه که از صبح با هاش درگ دیبا

که  ىیبخونم تا به جا دیهم با گهیهنوز چند سال د...سال بزرگترم9من ..اون بهتر بتونه خوشبختش کنه دیشا میباش یاگه منطق الیدان:   -

!...مى خوام برسم

!!یاحمقانست که شانستو امتحان نکن یلیاما خ..به زور زنت بشه ستیقرار ن:  الیدان

 دنشتحمل ندی،نمى دونم ... شهیروابطش هم با هام محدود م،  طرف هی شهیسراب م دمیام،  امااگر بگه نه !دونم؟ ینم نارویا يفکر کرد:   -

!رو ندارم؟

..گرفتى ادیفقط  رو زیبطن و دهل نیستى؟همیراه ورودشو بلد ن یعنیتخصص قلب دارى ،  اوف :  الیدان
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گربونت ،  حاال خودش خودشو ناراحت نکنه :   -سر حال شدم و با لهجه گفتم...شهیبا حال م ،  شوخه که جدى بودنش  شهیهم نقدریا الیدان

 ،   تمیعکس گرون ق هیتا  فتیحرص نخور راه ب!وبا صداى خودم ادامه دادم منم که بى تجربه!... گهیداداش تجربه پدر علمه د ،  برم 

!گوشه اتوبان نگرفته شیساالرت که نشوند نیاز ا سیپل

:  باز شده و لب خندون گفت يبا اخما نیهمچ

...!!زارم جهنمو ضرر یم ارتیمفت در اخت،  گوش بده  شیخوا یجدا اگه م ـرسا

مرامت:  ـ

..هم داره  یدرسا واحد عمل يسر هیالبته !..که جوجو ملتفت شه عاشقشى زارىیرو م تیاز فردا همه انرژ:  درس اول   -

:  شارژ جواب دادم،شهینصف الع شیوصف الع کهییاونجا از

!ستمیلنگ ن عملی ،هکافی ،رو بگو اشی يهمون تئور تو

..بود يبرعکس اغلب اوقات جد...پنجرش رو بستو راه افتاد،   رونیرو انداخت ب گارشیس الیدان

:  سکوت گفت کمی بعد،  

 نهیاما تنها موردى که االن بهش مطمئنم ا...خوبى براى مشورت در مورد ازدواج نباشم سیبه نظرت من ک دیشا! کار مردهرسا پترس فدا   -

!!جو جو پر نشده نیتوام همت کن تا ا...دیشا دیرو انجام دادم و ننشستم به ام دیکه هر برحه با

!عاقل هست که بهت نه بگه؟ نقدریبه نظرت ا..

هم مهمونش کردم یپس گردن هیاما ...رو مى خواست باهاش از خودش به من سوق بده خندم گرفت لحن شوخش که جو از

!!واقعا مجنونى..اخ:  الیدان

دیگشنمه شد ،   میفعال برو شام بخور:   -

!!دردو بالى باعث و بانى اش تو سر دشمن که نزاشت توناهار با دستپخت مامانم حال کنى:  الیدان

...بودنش خوب  الیچقدر دان...دمیزم خند با

!!!!کرد دایرو ش دایدو سوته ش ستىیخپل که کمتر ن انیاز اون ک...تیدوماد نىیریبه سوى ش شیپ:  الیدان

>>رژان

قطره  کیاز  غیرخش من که به لطف مامان در...مالک هستن هاعتصاب علی، انیاول صبح کاشف شدم رخش به اتفاق عروس شا صبح

بر گرفتن  یخواهانه مامان مبن ریخ شنهادیاز لجم به پ...کردیرو تجربه م یهم کال خواب زمستان انیشا نماشی،ن نگشتروش چارهبی..،نیبنز

ذهنم رو از اب وهوا  شنیتیمد يبه قول بهار ای نیریدر افکار ش يکردم با غوطه ور یاز سرما سع...رونیزدم ب ادهینذاشتم و پ یاژانس وقع

که از تعجب  نمیبب دویال ق نهیبه ظاهر متمدنو به ع تهیشخص نیبرگشتم ا!دمیبوق ممتد از جا پر کیم بود که با کوچه و طاقت اخراي،دور کنم

..شد یچشمام قد نلبک

؟؟يریگ ینم لیتحو..پارسال دوست امسال اشنا ریصبح بخ:  رسا

:  گفتم ضیشدم و با غ خم
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با خنده ،)داره قهیبه شق یچه ربط...گهیکه م انیکالم شا هینم رفت به تکخودم ذه!(زنه یبوق نم يطور نیپزشک مملکت که ا..یسالم ـچه

!!از ما گفتن ،ستیپوال حالل ن نیدکتر جان ا..رها شده ادامه دادم اي

؟يریکجا م:  رسا

:  که سوار شدم مودبانه گفتم نطوراما همی...بگم،گهیم طونهیش:   -

!بعدشم بسته به کرمت یاصل ابونیتا خ ـفعال

؟يبر ینم نیچرا ماش:  رسا

 یخشک وتر باهم م شهیهم... هیمن چ ریاخه بگو رخش جون تقص...رسونه ینم نیجون به من بنز يقهر کرده که شاد!ادینخواست ب:   -

!سوزن

دلم ،که احتماال نقش صبحانه رو داشت،بود شیگندم تییسکوضبطشو کم کردو باخنده مشغول بلع بی،انگار تاتر اومده  رسا

به  یتکون هفندقم ی ،داره هم طعم يهم کالر.. یبزن روشن ش نویا..در اوردم  فمهیک نتیز شهیمورد عالقم رو که هم کالت فندقیش،سوخت

!داره مهم طعمه که نداره بریف گنیم یه شیا...رو گذاشتم داخل داشبورتش تییسکویوب... دهیم تیخاکستر يسلوال

!خب،دنبالت امعصر می..اما معذورم ،یش ادهیپ ادیدلم نم یچه مسافر خوب:   رسا

!؟یلین یتاکس يجلو میبرسون شهفقط می،باشه !يکرد شیتراژد:   -

!دییشما امر بفرما:  رسا

:  رو شدمو گفتم پر

..خندم طنزمو لو داد،بشه یاما متاسفانه تا اومد ابرو هاش هشت!باشه بشیفکر ج دفقطینبا ادم

ه؟یمنظورت چ:  رسا

!بشن؟ مشتري،که ملت سکته بزنن یکن جادیا یصوت یسر صبح با بوق زدن الودگ ستیخوب ن اما تو هم که پر زوري،م ندار يمن زور:   -

..ستادیاژانس ا يکردو روبرو یته دل خنده

:  شدنم دستمو گرفتو گفت ادهیپ قبل

قول ،برا ى عصرو دارم  تونبدونم افتخارهمراهیحاال اگه ،دنبالش کردم محلم نداد  یبود که هر چ یخانم خوشگل هیخالفم به خاطر  نیا  -

!دفعه اخرم باشه دممی

!شد رتیبرو که د:   -

>>رژان

...خبر کردن آژانس که زنگ دفتر خورد ایتماس با رسا بودم  میدوراهى تصم در

!ياومد:   -

.ریوقت بخ،  سالم :  رسا

!رسمى نقدریحاال چرا ا ،  دالر،  سکه ،  وقتت طال:   -

:  دیپرس دآرومیکه نگاهش مى چرخ نطوریداخل و هم اومد
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ست؟ین یکس  -

:  گفتم فمویرفتم سراغ جمع کردن ک الیخ یب

و !برسه شیرفت به زندگ کیش یلیخ 2خودش ساعت  ،  کوه کار گذاشت جلوى منو کیمدت  نیا تالفى،  دهیخانم قانم من هنوز نرس!نه  -

فرار مى  ایکه طرف  ادیم يچنان عشوه ا،  مراجعه کننده مجرد باشه هیکاف...دمیمى خند،  بود  ایرو،  تو ذهنم اومد کاش حاال که رسا اومد 

!شهینماصلن پا  گهید ایکنه 

؟يبه چى مى خند:  رسا

میبر،  چىیه:   -

:  مکه مشامم رو پر مى کردم گفت نطوریهم...بوى ادوکلنش عوض شده ..دادمو چشمامو بستم  هیکه حرکت کرد تک نیماش

چه خبر؟!بگو يزیچ هی

!يدیفکر کردم خواب:  رسا

:  سمتشو گفتم دمیچرخ کمیباز کردم  چشمامو

..کردم هیخر ناس وحشتناك ارا کیو ،  بدون من خوابم دىیصدا رو شن نیهر وقت ا  -

..سرم ناراحت باشه خرو پف مى کنم یمنم لوزه ام بزرگه وقت!..دارى؟ پیپل دیشا،  یدکتر نرفت:  رسا

...نگاش کردم ،  و بد جنس منتظر جواب!بهونه است  نایمرد شدى ا ریتو ام پ،  بابا من شوخى کردم ،  وووى :   -

...دیخند

خب؟،  بعد برسونمت ،   میشام بخور میبر:  رسا

!ست؟یزود ن:   -

...مى کنه ونیمعدم داره ش،  تا نسکافه خوردم10راستش من از صبح فقط :  رسا

!..بزار تا صداهاى ابرو بر بلند نشده کیمو ز هیپس :   -

 یمشغول انتخاب س،  هنوز تو صورتش بود  شیکه پس لرزه هاى خنده ى چند لحظه پ نطوریهم..رو دراوردم به مامان خبر بدم میگوش و

...از داخل داشبورت شد يد

؟ میحاال بگو کجا بر،   کیموز نمیا:   رسا

:  گفتم طنتیش با

غذاش فوق العادست.. میکباب ترش بزن،   النیران گرستو میبر  -

...خونش رو مى کنه ياالن ارزوى حاضر چارهیب..بود اما تابلو معلوم بود کپ کرده  ریبه مس چشمش

هر جا  اما...راستش هوس همبرگر کردم ...ادیبود بدت م ادمی،  سر به سر ملت نزارم نقدریکه ا دیچ دیبه قول دانى نوك منو با دیببخش:   -

...برى قبوله

...سمت من دیو با ورود به اتو بان چرخ..!امان از دست تو:  رها کردو گفت نفسشو

..که متوجه نگاه رسا شدم سمیخواستم جوابشو بنو...نه ؟ ایجزوه نوشتم  روزیاس داده که د،  هنوز برنگشته تهران  سولماز
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!نگام نکنى؟ شهیإم...نمى تونستم تمرکز کنم  گهینگاش نمى دونم چرا د ریز

چرا؟:  رسا

!راستیگ ادىیچون ز:   -

:  بر باد رفته و شعفى محسوس گفت تىیجد با

خ؟یتوب ای فهیاالن تعر نیا  -

نمى زاره به کارش برسه رهیپاچه ادمو مى گ،  چشمات سگ داره  ،  هر دو :   -

:  کرده و گفت دایرصد کرد انگار طال پ نهیتو ا چشماشو

...اهنگ بزارم در وصف نگاه  هیبزار ،  شدم  فوریردى اما کک مبالغه

بهیعج لىیرنگ چشمات خ...قشنگه  لىیتو که چشمات خ...تینمى خواد خودم برات مى خونم تو فقط حواست رو بده به رانندگ:   -

منم باالخره اس سولى رو جواب ،  بود که دنبال ترك مورد نظر نطوریهم...گوش کن  نویا،   مىیقد لىیاما اهنگش خ ستیصدات بد ن:  رسا

..دادم

!دارى دویاز اهنگهاى جد نىیگلچ شهیچه خوب تو هم:   -

...اهنگ دانلود مى کنم ادیز نیبراى هم،  درس مى خونم کیعادتمه با موز:   رسا

!سرقت فرهنگى :   -

...مارستانیپرسنل ب ای ضامیبود به مر ادی دمیالبوم رو بپسندم چند تا مى خرم م هیدو تا از اهنگاى  هیکاف:   رسا

حساب کن ضاتیحاال جزو مر نیپس منو از هم:   -

:  که دنبال جاى پارك بود گفت نطوریهم رسا

..بامن زشیشما سالم باش جا،  دور از جون   -

>>رژان

...میردو باهم وارد شدک دایباالخره جاى پارك پ،  مى دوستم  لىیکه اتفاقا غذاشو خ ىیایتالیرستوران ا کی روبروى

:  رو پس دادو گفت ویبودم که متوجه شدم رسا من دیمن در ترد...بود اگه همبر گر مى خوردم  نجایاسپاگتى با سس بلونز ا فهیح

...لطفا دیاریسزار ساالد و دوتا پپسى هم زود تر ب،   مونهیبا سس قارچ و همبرگر غذاى اصل ونینیم لهیف  -

!به چه درد مى خوره؟ ویپس من..نظرم عوض شده باشه  دیاما شا،  گفتم  زىیچ هیمن  حاال...برخورد  بهم

:  گفت لنتیرو احتماال مى زاشت رو سا لشیکه مبا نطوریهم

!.. ستنیشان تو ن در

وم بود روى من ز شونیکیسه تا پسر مدل فانتزى که  دنیبا د...سرش رو چرخوند انگار تصادفى نگاهش به عقب رفته...نگاهش کردم  جیگ

:  جابه جا شدمو گفتم کمی..متوجه منظورش شدم،  و با تالقى نگاهمون چشمکى حوالم کرد

!!حواسم اونجا نبود  -

!هم که نبود؟ نجایا:  رسا
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:  خوداگاه پس ذهنم افتاد رو لبمو گفتم نا

...من چند بار خوردم!فوق العادست نجایمى دونى اسپاگتى وسس بلونز ا  -

!امیب،  من دستامو بشورم ...د پاشد لبخن با

...میشیمنتظر م مویسیاسم مى نو میایوقتى م شهیما هم...اما به نسبتى که پاتوق شده جا نداره  هیخوب رستوران

!شمیدوستتون که اومد پا م:  رسا و گفت مکتیلوندى نشست رو ن دختر

!ستیمشگلى ن:   -

بازى با موهاش که از دو طرف  نیرسا سوالى نگام کرد که دختر ح...پشتش هم رسا اومد و دنىیموقع گارسون با ظرف ساالدو نوش همون

:  گفت نىیبا خنده نمک رشیروى شالش بود جاى ز

...نهیجمع شد تا رسا راحت بش کمینشستم تا دوستام برسن و  نجایبا اجازتون ا  -

شونه رسا رو با  نیهمچ،  ر به هواى جمع کردن موهاش به عقب ساالد براى من شد که دخت دنیکالمى نشست و مشغول کش چیبى ه رسا

:  خرمن موهاش نوازش کردوگفت

خوبه؟ شییچه غذا نجایا  -

که  دمیاما شن ،  خودم رو مشغول کرده بودم به ساالدم،  لج در آر بود ،  اما نمى دونم چرا جاى خنده  ،  بود  ایرو بیواسه نسخه غا جبرانى

!همه غذاهاش خوبه:  داد لب جواب  ریز رسا

منو آورده جلوم ...دلم مى خواست دختر هرچه زودتر پاشه و بدم نمى اومد بعدش خدمت رسا رو هم برسم ،  دونم چرا عصبى شدم  نمى

!الس بزنه؟

...رو کم نمودذوق زده پاشد و با کلمه فعال شررش  ،  وارد شدن وهمزمان دختره میما در مجالستش بود کهیمتشابه اون گریتا ج دو

:  ذوق اسپاگتى که جلوم گذاشتن چشمامو از دختره گرفتمو رو به رسا خنده کنان گفتم از

!عوضش کردى؟  -

:  جواب داد  يبا لبخند هوش از سر بر رسا

!.دییبفرما لیغذات که م نمیا،  براى اخر شبت  میاون هوست سر جاش قراره جعبه بشه ببر ،  نه  -

...مى کرد فیتعر ماراشیاز ب کىیرسا از سوتى  ،  اشتم لذت غذامو مى بردم طور که من د نیهم

..کنار بشقابش دمیاز غذامو کش کمی

!خودت بخور:  رسا

!؟ شىیم ریگوشت س کهیت هینخوردى با  زىیتو که از صبح چ:   -

:  لقمشو قورت دادو گفت رسا

بشه صد در صد  لیکه با لذت کامل م ىیهر غذا ،  قاعده علمى هم ثابت شده هی دونىیم اصال ،  دیغذا با همراهى تو کامال چسب نیا! چرا نه  -

!شهیجذب م

!ممکنه اندازه تانک بشم؟ نطورىیا،  واى نه من هر چى مى خورم با لذت مى خورم :   -
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!راستى شمال چطور بود؟...پس نگران نباش!نوك  هیتو با لذت مى خورى اما به اندازه :  رسا

...میپارسال مى کردم که با هم رفته بود ادیهمش ،   زیکسل کننده و مالل انگ:   -

:  دیپرس،  مى کرد زیر زیعمدا ر ایکه کدوى کنار بشقابش رو نمى دونم سهوا  نطوریهم

!دى؟یبا پسر به اجماع رس ،   دیبه کجا رس تییبرنامه آشنا  -

...تا جاذبه میبرا ى هم دافعه داشت نیر هملنگه من لوس بود به خاط نکهینداشت جز ا رادىیا  -

!که نرفتم،   رازیش فهیح

لقمه چپش کردم هیبرش شده اش و  کیاست کهیکه چنگالم رو زدم به ت،  به چاقو ى در دستش بود  نگاهش

:  دادو گفت رونیلبخند نفسش رو اروم ب با

!تعارفت مى کردم دیببخش با  -

!!مکه منم چقدر تعارفى ا دىید:   -

!بهت بدم نمتیمنتظر بودم بب،  برات کلوچه آوردم  راستى

!!خوبه لىیهم خ شیاسپاگت:  رسا

!هیبه نظر من عال،  سرد شده  کمیتازه :   -

دسر چى مى خورى؟:  رسا

!؟ ادینارنجى بهم م لیبیس،   ىیتا تو حسا ب مى کنى من برم دستشو،   میملت منتظرن ما پاش ،  چىیه گهید،  ممنون:   -

!ارمیب نویرم ماش یم ،  رو بر مى دارم  فتیمن ک:  رسا

...امیزود م ،  مرسى  -

>>رژان

  - دستشو مى شست که با لبخندى تصنعى اشاره کرد ...وارد شد زمونیدخترى که اول اومد سر م،  مى کردم دیطور که رژم روتجد نیهم

!چه خوش رنگه

...لبخندى قناعت کردم به

؟نینامزد:  دختر

..!نه:  از سر اجبار گفتم،  با من بود  احتماال

...بهش بدى نویا شهیم:  خارج مى شدم که کاغذى رو گرفت سمتم و گفت داشتم

بهش  نایاما ا...عصا غورت داده بود  لىیمن اوال از رسا حذر مى کردم به نظرم خ...چه جالب...صداى بسته شدن در از کما خارج شدم با

!شماره دادن؟

:  دیپرس میاتوبان که شد وارد

؟يشده؟تو فکر زىیچ  -

!رىیشماره اون دخترست گفت باهاش تماس بگ نیراستى ا!نه:   -
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:  و گفت نییمنو داد پا پنجره

!وقت کم دارم میمن براى آدماى مهم زندگ...بندازش بره  -

:  گفتم  طنتیبا ش ،  خوشم شد الکى

!!هیکیهم  پاتوقتون!خوبه ها  ىیبراى رفع تنها  -

!!جور آدما هم صحبت نشم نیمى دم تنها باشم اما با ا حیترج:  رسا

!آشنا شى خودت نخواستى؟...نازو خوشگالش،  گال  لىیمى خواست با خ دایش..ا ال ال :   -

:  کاغذو دادم به بادو گفتم...بود  نیرینگاهش ش،  سمت من  دیچرخ

!سودى نداره مونىیپش گهینه د:   -

!!ازم گذشته ایباز نیا!بچه:  رسا

:  رهاش کنه گفت نکهیکه گرفتم قبل ا فمویک...رو هم از پشت مى داد فمیشب خوبى بود و ضمنا ک لىیخونه داشت مى گفت خ جلوى

!کنم داشیاونو پ دیدل آدم صاحب داره با  -

حال شوقى  نیالل شدن و در ع...کبارهیشدن به  خالى...حس رو تجربه کرده بودم نیشده بودم فقط ا ىیکه سوار ترن هوا کبارىی همون

...پوستى ریز

..لب بگم ممنون ریاومد برگردم و ز ادمیشدم وتازه بعد زدن زنگ  ادهیپ

احترامش ...با دانى  شیدوست... دایاز ش تشیحما...آرامشش..فرم مشکى اش  نکیع...چشمامو مى بستم رسا مى اومد جلوى چشمم هرچى

رفتم سراغ ...شمیعاشقش م رمیاگه جلوى افکارمو نگ نکهیا الیخ با،  وسیاما ما...کنم دایبدى پ هی دیشا،  و باز کردمچشمام...به بزرگترا

  ..بخوابم ونیبار جلوى تلوز نیبازى خوب تام کروز باعث شد براى اول..کرد قهافا... ىیجعبه جادو

:  .   :ساخته و منتشر شده است)com. 98ia. www (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا :  :  .. 

>>رسا

سالم رسا:  بعد چند تا بوق گفت...سبز رو فشردم دیکل تیتماشاى اسم رژان با قاطع قهیبعد چند دق باالخره

بازم سالم...جاى خلوت هیمن برم  گوشى

خوبى؟،  سالم:   -

؟يتو چطور! بهترم،  از بد:  رژان

!ن؟یهرچى شما بپرس:   -

خونه پدرجون؟ مدىویاما جمعه منتظرت بودم چرا ن،  کن تازگى ازاحوال خودمم بى خبرم  باور

:  کلمه منتظر دلم قرص شدو گفتم از

 میر ایبود  ستادهیقلبم از تپش ا...رونیب میباهم بر،  رژان مى خواستم اگه پس فردا شب برنامه خاصى ندارى ،  از دکترا رفتم کىیجاى   -

:  بودم که در ادامش گفت! کلمه باشه دنیشن ونیشدنم رو مد اینمى دونم اما اح ،  از هوا خالى

!ندارى؟ قرار،  نهیاما پس فردا والنتا  -
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:  صداش گذر کردم و جدى گفتم طنتیش از

سه روزه از بس همه رو در  دو،  میریجشن بگ ،  به افتخار مجردى،  امه اى ندارىخواستم اگه تو هم برن ،  من که هنوز مرغ عشق نشدم:   -

!!خفم نکنه خوبه ىیحس تنها،  عقده اى شدم دمیتکاپو د

.کى ؟کجا؟ ،  دهیدعوتت به د!من امتحان کردم نییپا رهیاب بخور م:  گفت  دویخند

:  بدون اختفاش گفتم،  بر پا بود دنیدلم مراسم قند ساب تو

!چشم گمیباتو فقط بدون حرف آخرو من مى زنم وم شیزیاز من بود برنامه ر دهیا،  تو تیبه خالق دستم

...ملدى بود نیخوش آهنگ تر خندش

خوبه؟،  منتظرتم 6.5،  دکتر  ستیمجلى ن:  رژان

!هیعال:   -

راستى به دانى هم بگو:  رژان

..انگار برنامه داشت،  بهش گفتم:   -

:  خنده کنان گفت...و با نداى دوستش !هیهرچند انگار جاى ما اونجا خال ،  قال بهارى بودکاش ا:  رژان

فعال باى،  برم  دیمن با،  خوش خبر باشى شهیهم  -

شکالتى  رىیش شیروسر،  باشلوار وچکمه هاى همرنگ شکالتى ،  بود دهیپالتوى کلوش قرمزى پوش،  به در بود که از در خارج شد چشمم

...قباى خانمانه محصور شده بود نیودخترونش شدم که تو ا بایمحو صورت ز نیبا چرخشش سمت ماش...قرمز سمیطرحهاى کوب بود با

خرس پشم آلو ئ نشوند روى  کی دمیبزرگ تو بغلش رو که فهم دیبا لبخندى سرخوش درب عقب رو بازکرد و شئ سف شهیهم مثل

:  بودم ودر جواب سالمم گفت دهیعقب چرخدستش رو بلند کرد سمت منکه رو به  ،  صندلى

!برفى هستم،  رسا جون  خوشوقتم

!شىیم سیخ ادیبرف مى ،   نیبش ایب:   -

:  که سوار شد گفت نطوریجلو رو بازکردو هم درب

!تو حوض نقاشى  فتمیمواظب باش ن  -

...ا کرده بودمحوموهاش بودم که صاف ره نیب نیتو دستش رو گذاشت جلوى پاش ونشست در ا سهیک

!یهست پمیخوش ت نیهمچ!! ستىیب!درست سر ساعت:  رژان

...ساخت یغزل م طنتیبست و با ش یرو م کمربندش

سخن  دیلب هاش ملحق شدو از زبان برون تراو يروبه باال یخندم به منحن...بدزدنت میمى ترسم تا برگرد مهیب میبزن بر!!! ییخدا:  رژان

...دل

!فرنگى خوردنى شدىتوت  هیتو هم شب:   -

:  اما آخر گفت...گلگونش يلپا...اش  مکث
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بزن ،  بابا هم که مناسب ترشى انداختن مى دونه ،  گوله نمکم گهیمامانجون م... دىید نیرینمه ش هیهستى که منو  یکس نیآخ جون اول  -

!!نشده ریتا د میبر

!...م؟یبر کجا،  دییامر بفرما:   -

 >>رسا. 

…میرفت یوعل يبا رز شیپ رم؛هفتهیبار دومه که م نیباحاله ا یلیرو گرفتم؛خ زیتاترگلر طیبل :  رژان

!؟يدیمن اطاعت؛چرا زحمت کش قرار بود تو امر کنی :    -

 گهیکه د!هیتو برف ژهیو هیچراغ خاموش رفتن شمال؛هد روزیگرفته بودم بهشون بدم ؛که ناقالها د نایو رم انیشا يرو برا طایبل نیا:  رژان

!یتنها نباش

!!باشه یبچه باحال دیمنه؛فکر کردم با هیشب دمید:  عقب سمت خرسٍ وادامه داد دیچرخ

…به رژان یرو گرفته بود ونگاه یاز صندل یمین بایبه خرسٍ گنده کردم؛تقر ینگاه نهیتو ا از

!خنده یم مدای…خوشه  یمثله منم الک..هیچشماش اب..دیپوستش سف نیه؛ببیمنه شب نیع ؛نگفتمیکنینگاه م يچرا اونجور:  رژان

!وقت تو مود عروسک نبودم چیه نکهیرغم ا یاومد عل هته؛خوشمیشب یگیکه م حاال

…خندم گرفت دنشیاز د..صورتش سمت من قرار گرفت کهیپرت شد جلو طور یقول رژان برف ربهیاز سرعت گ باگذر

:  با دستم دادمش عقبو گفتم…شکر هم نکرده بودمحق داشت من هنوز ت.. زونهیرژان او يمتوجه شدم ؛لبا اما

!چون ازتپله تو خوشگلتره..دوسشدارم …ممنون؛ واقعا برام جالبه!!هستا میطونیتو ش ن؛مثلهیمحکم بش یدخمل

:  کردو گفت یبود نگاه ششینگام پ یچشم ریبه من که ز خندون

!پسره ستویتازه دخترم ن!عمرً ـ

 یم شیرو نما طونیدرون رژان ش نیکه بابتش ذوق کردم ا دیخجالت کش کمیمعلوم بود ..کنم یاشتباه نمرو  زایچ نمن دکترم ای :    -

…داد

…نمیخجالتش رو نب نکهیواسه ا دیشد رو به پنجره شا لیما کمینثارم کردو در سکوت  ییلب پررو ریز

!!هیمثالروز عشق ودوست! حرف بزن یکن یهرم مقهر نکن ق!خوبه؟ مروبشمیبابا ناراحت نباشه من حاضرم اصالً ن دكیخورش:   -

!یاُک..کارت نشو  اتییوارد جز گهیبخشمت فقط د یخودم م یاما خب به خانم..ستمیمن قهر بلد ن:  رژان

!بود ینداشت اما اجراها عال یخاص شنامهیم؛نمایدیخند یساعت کی واقعا

…ارمیمن سراشپز باشمو اون دست میبپز به اتفاق پلو کاري…خونه من  میبود که بر نیبرنامه ا ادامه

..گفت  یکدومشون نامزدنو کدوم دوست م نکهیراجع به ا ییزایاطراف بود و چ ينایتو ماش يمشغول کنجکاو رژان

 …دادیکردو نظر م یذوق م نایداخل ماش یدسته گل ایکادو  دنیهم با د یکوك بود گاه کرد؛کالیم یهم خون کیموز با

دختر برام ضمن شوق هراس هم داشت چون اون رژان  هیتنها بودن تو خونم با  یبار؛ حس ساعت نیاول براي…دبودمقص يذهن من سو اما

!!ینکن فیشدازم تعر ینم الامان از تو دانی…بود

>>رسا
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...ى که تو چها رچوب آشپزخونه بود مسخم کرد ریتصو...رونیعوض کردم اومدم ب عیرو سر لباسم

قرمزى هم  هینایتا بافت از موهاش که نگ دو،  نشیدولب سرخ آتش ونیم شیکیو  يرنگى هاى سرد خونه ادر حال شستن توت ف رژان

عقلم فرمان حذر دادو دلم ...داده بود ىیو به چشمهاى گردش حالت آهو.شده بود عقب دهیکش قشیمى کرد از روى شق ىیخود نما ونشیم

آرامش به  دیشا... قیصداش فرمانى شد براى دمى عم،  نشم دهیبه برزخ کش شیتابکاش هنوز موهاش رها بود تا با سوداى پوست مه!...نه

وجودم برگرده

...

!رو درست کنم  نیمى خوام اسموتى قرمزمخصوص ولنتا:  رژان

!رهیم شیزودتر پ کیپخت وپز با موز ارمیبرم لبتابم رو ب،  باشه..باشه:   -

:  دمیدر انتخاب مقصد که شن جیبودم ولى گ دهیچرخ،  ضایرو هم ا نمیواال همونى که دلم رو برده د...برم  دیبا

عادت به حاضرى هم ندارم ،  رخصت نمى ده ددر باشم شتریب11تا !کرده دیرو سف ندرالیفرشته س يفکر کن مامان من رو!! گهید ایرسا ب  -

...گفته باشم

 خوردم زىیلبتابم رو برداشتمو وقتى از لحاظ بى خطر بودن مم،  آروم شدم...لبخند مامان طوفان درونم رو به ساحل رسوند،  اتاقم شدم وارد

...رونیاومدم ب، 

...با حذر از نگاه بهش مشغول شدم!بهت بدم ییغذا گهیساعت د1دارم تا  ییمن چوب جادو:   -

مثله سمسارى تو همش همه  نتاشونیاباصفهان ظاهر خونشون مرتب بود اما داخل ک انیشا،  دهیاز پسرا بع ،  خوب مرتبى ها گمیم:  رژان

!مى کردى دایچى پ

!جانان شوم قیکه جمله جان شوم تا ال دیبا ،  ذهنم گذشت  تو

!باشه اریع22 سیبرات دنبال ک دیبا!فتهیح،  کماالت ویخونه دار نیبودن اما با ا اریع18شیقبل شنهاداتیپ گمیم دایبه ش:  رژان

!بانو  نیشما لطف دار:  شدم سمتش و گفتم  لیما کمی،  کنسرو مخلوط بر مى داشتمباالى سرش  نتیطور که از کاب نیهم

صاحبش ،  سوقم داد عقبو  مینیمماس با ب يخم شدم که انگشتى خامه ا...گاز زدن کرد  لیعطرو پوست صاف گونش وجودم رو پر از م بوى

:  گفت

!!ناییپا ادیم ارتیع،  طورى اسلوموشن باشى  نیا  -

...رو پاك کردم و به همزدن مواد پرداختم مینیهود ب یقلیتوى سطح ص...رفتگ خندم

! زتیجا نمیبفرما ا..رسا زرنگش...گل همه رنگش خوبه  گنیم،  نیافر:  رژان

:  گفت نیطعمش کردم که نشست پشت کانترو با لبخندى دلنش هیعال يبا چشمام اشاره به فهوا دمیبرداشتم شادو خرم چش وانویل

!وش جانن  -

:  از روى لبتابم آهنگ الو سانگه ادل رو پلى کردموگفتم ،   دمیچ زویم...

...دییبفرما  -

:  گفت زیم یبررس نیبه بغل وارد شدو ح برفى
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...ثبت کرد شهیکه بوش رو نم فیح،  میاول بزار عکس بنداز  -

..اومدم ارىیب نویتا دورب:   -

...بند چرمى شکالتى يرو ونشیبا حرف الفباى ر م دیشخور هی،  مخمل قرمز رو بازکردم جعبه

...از آفتاب لىینه رژان با تمث..!شده دكیرسا باشه که بغل به بغل خورش دیشا. ر نیتا نگم ا زیگفته بود فاکتورش رو دوبرابربر الیدان

...شدو من خوشحال زیسورپرا کلى

!میریعکس پله اى بگ کی نجایا امیبزنم ب نویدوربتا من  رشیبگ:  که بغلم بود رو گذاشتم پشتشو گفتم برفى

:  و نگاهشو از دستبندش امتداد داد سمتمو گفت شهیم دایمنم پ يمدلى کادو نیا،  خوبه :  رژان

.یبازم مرس  -

>>رژان

هیاز دوستاش توص یکی ایگو..کنند يرو راه انداز نایرم ییظرفشو نیماش انیب قرار

..یپر شدروشن کن یوقت ینیروزمرت رو هم بچ يبودن ظرفا کنیس يپا يعمر يبهتر جا کرده

..بشورتش دیبا یزنه سونام یچنان ظرفا کپک م!دو نفر جواب بده يروش برا نیکه ا گهید زیخوره نه چ ینه اب م چشمم

..شدم انیونه شاشبم رو جمع کردم وعازم خ لیوسا عیوتند و سر..خودم نگه داشتم تا تجربه بشه يمامان نظرم رو برا هیتوص به

!م؟یبکن کاریچ نایکرد فکر کردم اگر طرف مثال قاتل باشه من ورم ادمیکه پ مامان

..يبعد اون مشغول کار خونه شد و من نت گرد میشد و با هم قهوه خورد داریبا حضور من تازه ب نایرم

؟یمون یناهار م يرژ:  نایرم

:  به ساعت گفتم ینگاه با

!میر یبپزه که ما نم ییتونه غذا یسلطان م نایرم مینیبب میخواه یبله م:   -

!يخور یفقط انگشتات رو م.. دیریم یسلطانم نم:  باال گرفتو گفت راهنینم وخشکش رو مدل دو طرف پ يریمخصوص گردگ دستمال

اد؟یرز خاتون م نیزنگ بزن بب:   -

!حس شاه سلطان رو رها کن خودت پاشو بزنگ:   نایرم

:  اومد نشست و گفت وهیظرف م کیبا  یمر.. تلفنم بعد

!میدیجنگ یتا صبح م شبید..کرد ادامه داد یرو ران م يکه باز نطوریوهم..باحال گرفته يباز هی انیشا..مرده ما رو گذاشته سرکار نیا

!د؟یبه بخش تن به تن هم رس..آ آ :   -

:  نثارم کرد و گفت ییبچه پررو يلبخند با

!يشد یتوت فرنگ هیشبخوش رنگه  یلیخ بلوزت

...برام زنده شد نیرسا و ولنتا ادی

!یپاشو برو تو اتاق ما راحت باش.. اومد اروی!نه جیاما گ يقبالً شنگول بود:  نایرم

»روژان
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..وارد شدو ازاد باش داد نایرم

!نیهم:   -

..تومن گرفت ورفت 30بزور داشت  کلیمرد س نیا ،  رمیگ یتومن نم 60 یهمه درس خونرم ساعت نیبه خدا من ا :  نایرم

:  اس ام اسم رو خوندمو گفتم،  کرد یم زونیکه غر زنان مانتوش رو او نطوریهم روکردم

!کنه یط اریبا محصول خ دیبا يطرف عمر نیا یجونم تو درخت گردو کاشت یـرم

!!انگار تو هم بله،   نمیش بگو بباما ول میساز یبا نون و تره م میهمون نون و کره دار دیفعال که ما هم به ام:   -

 یزنش هست غرغرو ب نهیب یزن فرمانبر پارسا م ياما به جا..اونم خسته وگرسنه است  ادتازه االن داداش جونم هم می ،ریپس نخ ،  بله:   -

!دست وپا

 یما م.. بشم بیست به جبرات د رونیباشه از ب رزیاگه خبرات ب دیشا فیبتعر:  رو با شلوارك عوض کرد و گفت ناشلوارشیرم

دانشگاست؟ ياز بچه ها.. مش؟یشناس

!يخواسمگار ادیگم شده حاال حاال مونده تا ب دشیمتاسفانه شاهزاده خاطر خواه من اسب سف..جو نده :    -

!من الفبا رو بلد بودم يکرد یبروجوجو اون موقع که تو اوءاوء م:  نایرم

!زرنگه؟ یلیخ یرم ایتابلو شدم  یلیوندم من خو من م..زد ورفت یچشمک لمیزنگ مبا با

!میاز حاال اماده بش،   8ساعت  ينبود برا يازین میجونم عروس هم بود يشاد:   -

بوس..باشه،  چشم:   -

..

.میاز خونه در اومد 9 بایتر گل و خوشمل ساعت تقر ییدادو سه تا تیرضا ناباالخرهیرم

!رسه ینوشدارو بعد مرگ سهراب م،  باشه یشدنت الك پشت هم مثله اماده دنتیچینسخه پ نااگهیرم

زدم یساعت موهام رو اتو م 1فقط  چارهیمن ب،  امادم یگیم یپوش یلباس م ویزن یموهات رو چنگ م:   نایرم

:  گفتم یرم يکه عشق موها انیحوالش کردم ومد نظر شا یچشمک

!یراحت بش یخوبه موهات رو کوتاه کن خوشگلم

و دستش رو نوازشگونه ،  به امورات خودت برس کوچول:  وگفت رونیاز شدن درب اسانسور شونم رو گرفت سوقم داد ببا ب انیشا

:  و گفت یکمر رم يدرویکش

!ایرو نخور گولش

...

که مامان  ییاز اون دخترا یکیدخترش هم ..بورس کانادا شد یلیمامانه که پسرش بعد فارق التحص رستانیدوره دب يجون از دوستا شهره

...سپهرو سپنده یعنیمن  يدوست بدار يوصاحب دو قلوها،  دوس داره اریبس

»رژان
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 نیهمچ هیساله که ارزش  6بعد  نیبرگشتن رام هیومهم تر قض انیشا ناویرم ضایعموست ا لیفام يچند تا ازجوونا يپاگشا ایگو امشب

...رو داره يسور

..هم شده بودن زونیاو انیشدم که با شا نیمتوجه رام ییرایپذ يورود يجلو ،  میشر مانتو که راحت شد از

گذاشتو ادامه داد نایبه بر رم یودست..اشنا شو طنتیش نهیبا استاد من در زم ایب نایرم:  انیشا

:  شد گفت یم کیکه به ما نزد نطوریخنده کنان هم ایکه رو..از محضر شما رخصت خواستم شونیمن بخاطر ا ،   استاد

:  رو گرفتو گفت نایو دست رم!که تنها بر نگرده دهید ییمامانم براش خوابا..مکتبشو پلمب کنه دیروزا کال با نینباش هم نگران  -

..به خدا  دهیگل به گل رس.. هیپسر خوب یلیخ انیشا کننیرو مزاح م نایاما ا دمیرو از خاله شن فتیتعر یلیخ

!کن حالل،  يکرد فمویتومن تعر 100ندازه تومن داده بودم شما ا 10جون من  ایرو:   انیشا

...کنم  زیانال نویشد رام یبود فرصت یکه سرشون به شوخ اونا

:  گفت ،  که دعوتمون مى کرد داخل نطوریهم ایرو

..بود یازدستت شاک شهیباشه که هم يخانم خوشگله همون رژ نیا شهیباورت م نیرام

کرد  یم رونمیاونم از اتاقش ب ارمیخواستم سر از کاراشون در ب ین فضول دنبالشون مم...جن بودو من بسم ا نیکه بودم رام کیکوچ

...دیخر یم یبرام تخم مرغ شانس شهیدوسش داشتم چون هم گهید میاما بزرگتر که شد ،  نیبه زورکه کارتون بب شوندمیم

...ماچم کردوابراز احساسات دییتا نیبه عادت خارجه و بدون غرض ح نیرام

..ممنونم کرد ،  با پسرا یدورادور تو مملکت اسالم کیاش از بابت سالم وعل یغیت غیورت تص اما

...دنیکردمو نشستم که سپهرو سپندم طبق معمول سر رس دایپ ییجا هیشناختم  یم کهییبا کسا کیبعد بگو بخندو سالم عل خالصه

 ،  لمهیسپهر با مبا يباز فتهیش ،  طور که ملوس  نیسپند هم دمید..بودم دیجد يعروس ودامادها یفیوک یکم یکه مشغول بررس نطوریهم

...کنار من فرود اومد یرو همون صندل نیشد باال وتو بغل رام دهیکش

نه؟ ایجو عوض شده .. کردنیم تیاذ یلیقبلن دخترا رو خ!چطوره؟،  یخون یوکالت م دمیشن نمیبگو بب،  خب:  نیرام

..رسا رو نداشت يذبه چشماکرداما چشماش جا ینگام م میمستق

:  با ذوق گفت نیهمچ..گرفت ادینوع برخورد باهاشونو  دیهستن با يهمه جور يا:   -

:  گفت نشویکه سپهر از تو بغل من زد به س.. رژان،  نیافر

!کالت داله یمامان ،  نیالم یدان

!مینیهمو بب ادیخوام ز یم:  لپ سپندو نوازش کردو گفت ،  پاشد نیرام..خوند یکنارش فرا م نویجون داشت با بال بالزدن رام شهره

کرد فکر کردم از رسا بلند تره اما رسا چهار شونست  یطور که نگاهم بدرقش م نیهم..اون طرف شده يبچه ها هیبودنش هم شب رك

خوبه فردا برم ..بهیدش از نظر غااسفن 2بخاطر امتحان  ،  دنشمیچقدر مشتاق د...داد یها خبر از احوال از دست رفتم م سهیمقا نیا...

...کنمامامزاده صالح براش دعا 

 هیجوك گفتن و بق يزدی نیریشروع کردن سر به سر عروس ودامادا گذاشتن وطبق معمول با لهجه ش الشونیشام عمو و دو تا از فام بعد

..بود یشب خوب یلیخ..دنیبه خند
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>>رژان

...نمى شد بده نیبهتر از ا يخبر گهید يبهار

:  گپ زدن گفت نیح

...رسا امتحانش رو خوب داده وامشبم قراره بره اونجا  -

!جمعتون گلش کم نباشه امیمنم م:   -

!مى خوام نودلز درست کنم،   مینهارم باهم باش ایاگه کارى ندارى االن ب:  بهار

رم؟یالزم دارى بگ زىیچ،   گریاونجام ج گهیساعت د هیباشه تا :   -

منتظرم فعال بوس ،  نه:  بهار

تا لباس عوض مى کنه 100که دختر ،  شوهاى هزار بار به سخره گرفته خودم بود نیا هیکمدم از خنده ولو شدم حرکاتم درست شب جلوى

...واسه قرار

،  ع کردم عقبموهام رو جم..شدم کیژ...داره وکمربند کرم ستش ییکه پاشنه بلند طال میبا کفشاى کرم دمیپوش نیسورمه اى با ج زیشوم

عقلم ...خط چشم قهوه اى ،  مسى هیسا..،  حسابى  شیمتداولم نشستم به ارا ملیبراى تنوع پوستم رو برنز کردم وعالوه بر رژگونه و ر

...باشه شیکى به حرف عقلم گوش دادم که دوم ناما م ،  هیادیزد ز بینه

...رژ شکالتى راهى اتاق مامان شدم دنبال

!د؟یتو وبهار مگه نگفتى:  مامان

!چرا:   -

!کردى گریج لىیخ:  مامان

!بده؟ ،  خوشبحالش بشه تونیخواستم ذائقه بصر:   -

؟يچى مى خوا نجایحاال ا ،  نه:  مامان

تونویرژ شکالت:   -

...و اشاره کرد سمتش...شهیتر م کیبژ ش شتیبا ارا ،   ستین ریگ،  به جون شادى :  مامان

... دمیو پالتوم رو پوش..نموده  لیاراشتم رو تکم،   رشیخ تیبا اعتماد به ن،  ب جمعه رو مى شناسمش ییبعد عمرى گدا:   -

:  که مى رفتم سمت در خونه گفتم نطوریهم

تا شب بمونم دیشا باى

به بهار بگو مامانجون واسه فردا دعوتش کرده،  خوش بگذره:  مامان

..

...جدى زد بیصوتى اس واریبه د میزنگ گوش در حال سنگ دوزى بودو من تماشاش که بهار

خاله خوفه؟ جریج ،  سالم حامل شکالت،   ،  سالم شکر ،   دایسالم مامان ش:   -

نمتیمى ب ،  دینییپا گهید قهیدق7 گهیم دانى،  نىیریجهت ش میکرد ریزور گ اناشیرسا رو با ت دیباش نییپا گهید کربعیتا ،  بلبل :  دایش
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رو رسوندم به اتاق  وخودم،  رونیب میبر انیبه زور به بهار رسوندم که اماده شه بچه ها م...که خبر از قطع تماس داشتصداى بوقى  بعد

 ایخاك برسرم با رو...اصن چرا عاشقش شدم ..چرا حاال ...اى خدا ...اونو به همه معرفى کرده ...شد  دایصاحب قلبش پ عنىی...فکر

..هامیپرداز

...بچه ها اومدن!ى؟یندى داخل دستشورژى چرا مو:  بهار

نسبت به خودم ...کسى درست نکنم قهیصورتم رو بخاطر محک سل گهیلعنت به من که د ،  طبق معمول اشکام بى صدا جارى بود پاشدم

به شستن  نیمگوخش...انگار مسموم شدم ،  حالم بده،   دیبهار شما بر:  گفتم زیترحم انگ ىیبا صدا...حس مى کردم  بىیخشم و ترحم عج

...صورتم پرداختم

در مونگاه؟ میمى خواى بمونم با هم بر!چته  نمیدرو بازکنم رژان ؟ مى خوام بب:  بهار

:  چرخوندمش سمت درو گفتم،  باز کردمو با حذر از نگاهش  درو

...خونه استراحت  رمیبعد م ادینبات مى خورم تا زهره جون ب ییچا هیمنم ،  شه  بیبرو که رسا مى خواد دست به ج بدو

...امیم مویایبگم ما نم نییپا رمیم،  نه دوست ندارم تنها بمونى :  بهار

..مادر همه امراض جسمى مشگالت روحى گنیم ستیبى خود ن... ضمیدراز شدم رو تخت بهار انگار واقعا مر رفتم

بلند شدم ...چى خوردم؟ دیصداى رسا که از بهار مى پرس دنیشن با

!مورچه گازت گرفته؟،  مسال:  رسا

خانم هم دکتره هم خوشگل  انایت نیتو عالم خودم فکر کردم احتماال ا،  سعى ام بود  تیبه هر حال نها،  نه  ایدونم پاسخش لبخند شد  نمى

کلى مشعوف مى زد دنشیبا د دایکه ش

  ختهیفقط مزاجت بهم ر ایتهوع هم دارى :  دیپرس ،  گرفت که نبضمو مى نطوریفکر کنم فشارش افتاده و هم اریاب قند ب وانیل هیبهار :  رسا

!درده؟ ای چستیدل پ، 

چاى نبات بخورم حله  هی،  پاشو برو دوستات منتظرن زشته :  گفتم  دمویدستمو دزد...دمیکش خجالت

 دیمن باششب جمعه همه شام مهمون ،  قرارشد  انیرفتن دنبال ک دایدانى و ش مینه بابا بى تو که نمى ر:  رسا

!من برنامتون خراب کردم عستیضا انایجلو ى ت ،  واى نه:   -

:  تر به همراه داشت وقتى گفت نیریش دىینو،  نشیریخنده ش رسا

. دمیکه تازه خر نمهیاسم ماش انایت

>>رژان

ه هاى بزرگتر برا نى نى ها سر قلدرى جوج،  هم همه شادى دختراى کوچولو وپسراى تپولو روى سرسره،  خنده بچه هاى بى دندون دنید

...مى کردم  ریس شیساعت پ2چون من همچنان در  دیانرژى نداشت شا چکدومیحتى بوى پاپکورن داغ ه،  نوبت تاب سوارى

،  رها شده روى کانتر یگوش برهیتا لحظه و... جهد کرده بود به رفع اشکاالت زبانم جهت امتحان فرداومن محو تماشاش تیبا جد رسا

...على رغم حضور من  شیصحبت طوالن ،  ،  شوق صداش در پاسخ به سالم دخترك مخاطب،  اسم ثبت شده و  تیرو
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 انایت انیدوباره مثل جر گهیوخود واقعگرام م،  ونکوهشه،  حرص،  پارك محل نشستم قلبم مشغول غصه  مکتیروى ن نجایساعته ا2 االن

با برخورد ..احساساتت رو نیغالف کن ا،  ت خاطر خواه شدنه کو اون ارمان خواهى هاتخاك بر سرت رژان حاال چه وق... الکى داغ کردى

و درد شصتم جاشو گرفت عصبانى دنبال ضارب مى گشتم که خجالت نگاه  دیر س ا پر ،  داده بود به پام اربرىک رییکه تغ بالىیتوپ وال

...،  بلند شدم فکرامو با توپ شوت کردم هوا وراهى شدم ،  رحم اورد کرده بود دلم رو به افشیساله اى که بى دندونى بد ق8،  7پسر ك 

فکر کردم کاش ...دمیعطر گالى چند رنگ و سنبالى تازه کاشته شده رو به مشام کش ،  بهارو داره لذت ببرم  دیکه نو ىیکردم از هوا سعى

خوبه محتاج اون ،  خز ه لىیخ،  کشى نمره اول کالس شى خودتو مى :  کلى مسخرم کرد وگفت شبیرزى د دیرفته بودم خر نایبا رز و رم

داغ خودش داره دلمم جاى دگرنمى ...دارهینمى شد بهش بگم رفع اشکال بهونه د...پدر عشق بسوزه !...ستىینثبت نامم  فیدرصد تخف10

!د؟کمن سویدخترى گ ای،  شمس ،  بوده حاال به خدا  هیسو کیاحتماال موالنا هم گرفتار عشق ...شود

.. دمیپدرجون رو د ریمس توى

.روى نبود  ادهیحس پ گهیاز خدا مى خواستم د گهید زیچ هیکاش :   -

امتحانت رو خوب دادى؟:  پدرجون

..فرداست:   -

..خونه حسابى سوت و کور شده  ستیبهارم ن،  زهره منتظرته :  پدرجون

قدر برا  فیحر هیامادگى ،  ...که ان شاا دیکرد نیحسابى تمر،  فسفر سوزوندم  ادىیز،  درس بسه  گهیاما د،   امیگفته بودم امروز نمى :   -

!ن؟یتخته رو دار

..میشد نگینثارم کردو وارد پارک طونىیبا خنده ش پدرجون

سالم بانوى شهر راز:   -

!رسا رفع اشکال؟ شیپ رىیپس گفتى م!گل اومده،  سالم :  جون زهره

!من میچه شاگرد زرنگ دبفرمایی،پدرجون،  کردم زونیاوکه پالتوم رو  نطوریهم:   -

...اکتفا کردو ما خانما رو تنها گذاشت دىییتنها به لبخندى تا پدرجون

!نیگرفتمو بب دایکه برا ى پسر عسل ش ىیزایچ ایخوب شد اومدى ب:  جون زهره

...بخورمش ادیکى م،  دلم ضعف رفت دمیسونوش رو د لمیواى ف:   -

...شیبزنه که من مى رم خواستگار ونویکت سورمه اى وپاپ نیواى ا:   -

!اسپرت بزنه  پیپسرم ت،   نیبب نویحاال ا:  جون زهره

...قرار اتاقش چه رنگى باشه ؟...چند تا پستونک داره ... نیاى خدا کفشاشو بب...من بود  نیسانتى رو گذاشتم رو پام رنگ ج10 نیج شلوار

!اتاقش هنوز در مرحله طرحه ادیاخرش بچم م رنیسخت مى گ نقدریرو پدر انمى دونم ماد:  جون  زهره

...قدر فیحر ،  دمایتخته رو چ دكیخورش،  خانما دییگذاشتم بفرما ىیچا،   دیتو تنصاحبش د دیلباسو رو با نیا دیپاش:  پدرجون

،  خوش امد گفت خچالیروى درب  شیگرمو واقع عکس رسا با لبخند... به محل مهمات هر خونه که اشپزخونه باشه میکنان رفت کلکل

..برام گواراتر باشه ییوباعث شد چا
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»رژان

جهت بستن  شبید..بله خودشه ..شده باشم  ییایخولیمال دیبع..به گوشم خورد  ژهیو ینیحدس وحساب نمره ام بودم که اسمم با طن مشغول

سرم  يخودش با حرکت الجون عمود اقیبار به س نیاول يسالمش رو برا یوقت...محکمه مهمون کردم  هیاحواالت خودم رو  نیپرونده ا

شدم دواریامبه خودم ..جواب دادم 

؟یستین یهست ستیامتحان چطور بود؟ب:  رسا

..از ما خدافظ  یعنیدادم  فمیبه ک یتکون هیو!..مزاحمت نباشم؟..؟یرفت یکجا م..ادی یم تیسا يجوابش فردا رو:   -

سعادتش رو از دست دادم ..موقع  یتلفن ب هیکنن که سر بزنگاه با  ذینهار مستف يبنده رو برا ياریجهت استاد  ایود بعضقرار ب روزید:  رسا

ناهار میاالن با هم بر.. روزیاومدم به عوض د..که عوض داره گله نداره يکار گنیم میاما از قد..

مزاحمت شدم  یبه حد کاف گهیممنون د:   -

!چونه هم نزن که راه نداره..یمن طالبم تو مزاحمم باش:  گفت دویکش دستمو

هم  حضور دوتا از پسراي... رسا بانزاکت و اداب دان ،تعارف یو ب میخدا منم که با عالم و ادم خودمون شهیجامون عوض شده هم انگار

ها دست به  يرم کرد مثل بچه مدرسه امجبو..کرده بودن  دایمهم رو تو صورت من پ تریدکه روزنامه که البته انگار ت يروبرو میکالس

..کنم رگذ ابونیدستش از خ

 نشیماش يکه برا یقران...سوار شدم و بابت غالب بودنم به دل بزهکار ذوق کردم.. نیدر باز کردن درب ماش شیتوجه به خوش خدمت یب

...بود که خودم گذاشته بودم ییدادم هنوز همون جا هیهد

..شوکه شدم قایسمتم گرفت دق اما وقتی،بود رز محو تر از عطر وجودش  عطر

..ستیحقم ن گهیتو مأل عام د منت کشی ،خلوت يجا هی مبری،یستیبدونم قهر ن ریبگ نویا:  رسا

:  کردم گفتم یکه قطعا ردش نم یگل افتیاما بعد در..جالب بود دویبرام جد اداهاش

!خونه يمنو بزار شمیم ـممنون

:  سمتش که شروع کرد دمیچرخ یسوال.. یپارك کرد داخل فرع و...اونم چشم به وقتش:  رسا

با هاشون در ارتباطم هم از  کهییدرصداز کسا70در دسترس باشم و  دیدکترم وهمه وقت با هیشرمنده اما من ..متاسفم روزید ـبابت

شوهرش رو  سینگ زده بود شماره معلم تنز روزید یدکتر حشمت...تلفنم رو دارند  البته تعداد معدودي،مونث اند ماریب ارویپرستارو به

..دکترحش..سیچاق شدم فکر کردم برم تن کمی..شده یمنتف میرو ادهیپ بایفشرده ام چند وقته تقر يبرنامه  نیاراستش با ...بهم بده

...کفش جفت پا رفتم تو نطقش با

...تونست منکر ارامشم بشه ینم یهرچند کس..ستیحرفا ن نیبه ا يازیاصال ن.. الیخ یمن ناراحت نشدم ب:   -

..داد ومن تنها با نگاهش برگشتم به همون خونه اول رونیب نفسی٫بلند کرد سرشو

روشن کرد نویماش یلب ریز یوپچ پچ يلبخند با

:  شوق گفتم دوبایداغ زبان از کفم ره من

...کردم کنشیسه جلسه باز رو تو انیشا!سیتن میبا هم بر يخوا یم ونمیندارم اما عضو فدراس يگریکارت مرب من
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:  منتظرم سبب شد بگه افهاما قی،اونم سرخوش بودو دنبال ترك اهنگ مورد نظرش ...

ناهار؟ میکجا بر دییبفرما ـاستاد

...جواب بدم دیسخت رو من با يسواال شهیچرا هم..میا

>>رژان

:  زهره جون کلى پروسه چرخ کردن بجا اورد و گفت شبیرسا د:   -

هوا ... میتو پارك بخور میبر رىیبگ جیبرى دو تا ساندو شهیم... زارهیحتما براى تو ودانى هم کنار م،  ناهار شامى درست مى کنم فردا  -

!مى چسبه لىیخ،   هیعال

...مى روند نیخوش وخرم ماش،  و مسکوت  خندان

:  گفتم حرصى

وقت بزارمادا کنى تا برات  دیبا،  من  سیحق الزحمه تدر نیاول نیا اصال

!جدا استعداد خاصى در به کرسى نشوندن حرفت دارى:  سرى تکون دادو گفت...افتیصدا  خندش

...کارمه واال کیتاکت،   ستیقابل شما ن:   -

خونه زهره جون شامى پارتى  میریشام هم م،  رستوران خوب  کی میناهار رو بر دیافتخار بد،   لیخانم وک:  رسا

اصلن :  سوما،  دهینبرم خونه مامانم طالقم م فیبودم امشب اگر تشر نایمنزل پدرجون ا شبید:  دوما،   رهیشب هوسم ممن تا :  اوال :   -

دست پخت خودم مرویما رو به ن ریشما رو به خ

:  که دور زد گفت نطوریهم رسا

مى زارمت خونه لباست رو :  ایثان!...نهید نیرمودخصوصا که ف،  باشم  شیکى از پس اوامر خانمها تونسته شانه خالى کنه که من دوم اوال

دییمرحمت بفرما،  جلسه  نیوقتى هم براى اول هی :  ثالثا،  تا پارك میبر ادهیبا هم پ ایب،  عوض کن 

:  گفتم اوردمویکم ن...مذاکره نیبود در ا دایدندونمون هو32کل  جفتمون

...برگرده  ادهیناهار جون داره پکى بعد :  دوما،   ستىین نکارهیمعلوم شد ا:   اوال

!هرچى تو بگى میسوما تسل:  رسا

!شمایدارم لوس م،  با ناز گفتم  نیهمچ ،  ستادیدرب خونه که ا روبروى

...بدو:  فقط گفت دوینگاش رو دزد دیبه موهاش کش دستى

تو دلم ولوله بود برا خروج و ،  ذاشتم داخلش گ خچالیدانشگام رو برداشتم دو تا پپسى خنک هم از  فیفقط ک،  رو عوض نکردم  لباسم

ظهر داخل  نیاز ا شترینکرد اما ب میراض،  خرج صورت مبارك نمودم ملیکوچولو رژگونه و ر هیمامان  لیاز وسا نییپا نیهم...مجدد دارید

...نگیکداخل پار دیچیدر خروجو مى بستم که مامان پ...رونیمامان دوش گرفتم وزدم ب ربا عط...عستیپارك ضا

زود اومدى؟،  سالم:   -

امتحانت خوب شد؟،  بهت بدم نویخواستم ماش:  مامان

!!هعالی٫شما نمرش کأل يرژ ،  برم ادهیپ ىیجا هیمى خوام کالرى بسوزونم و تا  -
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اصال چرا ...بدى داشتم به مامان نگفتم رسا مى رسونتم احساس  نکهیاز ا...دستى تکون داد وقبل از بسته شدن اتومات در رفت داخل مامان

رسا وجدانم کمى تا قسمتى اسوده شد تیورو قینفس عم کیبرم و با  ادهیپ دیبه هر حال دروغم که نگفتم تا خونه پدرجونو با...نگفتم

متر 2...االشنه به بپر بپر ح روزشینه به غمبرك زدن د ،  مارهیدختر ب نیقطعا ا گهیم،  باشه  نجایامروز هم ا روزیاز جماعت د کىی خوبه

...خودم معلق روش که باد نبرتش نویبار مصرف اورده بودم انداختم زم کیسفره 

..لبه جدول روبروم ونشست،  نهیبش نینمى تونه چهار زانو روى زم:  چقدر سر به سر رسا گذاشتم وقتى گفت  واى

...مروزىیاخبار ن...ساعت دو:  اعالم کرد ویراد که،  دیهم حسابى چسب چیخوش گذشت و ساندو کلى

...بلند شدم  مهیسراس

!اره؟،  دانشگاه مى بودى  دیبا2:  رسا

خجالت فقط ازش دور شدم  ایبا دن...مماس شدم با صورت رسا...سرمو چرخوندم ...،  کردمو مشغول جمع کردن اشغاالمون شدم دییسر تا با

...طى کنم الىیبى خ دبای،..احتماال مى خواست کمکم کنه ..زشت شد ىلیسطل آشغال رفتم اون سمت و تازه مغزم بکار افتاد خ دنیبا د...

... ادیمن به بغل داره م فیک دمید برگشتمو

انگار ..خودش خم شد،  بودم که شونم رو گرفتو با مکث من  دهیدو سه قدمى دو...3،  2،  1 دیرس نیمسابقه هر کى زودتر به ماش:   -

!ساعت بعد از غذا ورزش ممنوعه کیخانم تا :  رى کج و نگاهى مجهول که بر دل نشست گفتهمون جوربا س ،  ..پهلوش درد گرفت

!بهونه اوردى ،  دارى مى بازى  دىید..آى...آى:   -

:  خندان جواب دادم دمویکش فمویک...وجودش طنتیبراى خروج خودم از غرق شدن در ش...کار ماست  کیتاکت نمیا:  رسا

..،  نچ..،  نچ...تقلب

 داریب ،  دانشگاه کبا نداى رسا نزدی ،ناز بردم  یبه خواب شونیانتخاب اهنگ ستودن،   ایآرامش حضور بعض ای،  دیشا...غذا و هواى خوب .

...شدم

:  شدم که گفت ادهیپ

مرسى  -

!اومدى؟ ایماهه دن شیش مگه،  ارمیبشم بعد تشکرات فائقه به عمل ب ادهیخواستم پ،  طعنه نزن ..إ:   -

:  سوگى درو بستم وگفتم دنیمنظورشو اما با د دمینفهم...اومدم ایماهه بدن12نه واال تا حاال که ثابت کردم :  رسا

.دم یکنم بهت خبر م یشناسم با اونجا هماهنگ م یم یخصوص نیزم هیهم  سیتن يبرا... ادیو زت ز زیدمت ج،  خوش گذشت  لىیخ  -

>>>>رسا

تخت  يرو دارىیخواب وب نیریدر عالم ش... شدن با ساعت و خروج با سرعت به سوى روزى پر مشغله ردایکه جاى ب،   ابیکم  صبحى

به روش همه  الیکاش دان اخدای...درست به مثابه خروس بى محل بود  ،صداى زنگ در ..بود ینیریزدم و ذهنم حول افکار ش یغلط م

جدد نشان از حدس به خطام داشت به سرعت بلند شدم خودم رو رسوندم زنگ م...حضور بهم مى رسوند لخىیاموراتش بدون زنگ زدن و 

...وستمیبهش پ اتیبابا بود باز کردم و هراسون تو ح...فونیبه آ

!چى شده؟،  سالم:   -
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!بده؟. ،  اومدم سرى به پسرم بزنم  چىیه:  بابا

..ل شدمرخوتم رو به ننه سرما سپردم و به دنبال بابا داخ،   دمیآسوده اى کش نفس

:  نگاهى چرخوندو گفت ،  آشپزخانه نشست  زیم پشت

...گفتم االن صبحانه رو خوردى عازم کارى !...روشن تو هم با سحر به هم زدى؟ چشمم

:  کترى رو اب کردم وگفتم ...متوجه شدم تازه

د؟یچطور...رف مى کنمصبحانه رو جاى پشت رول با شما ص نکهینمونش ا،  داره  ىینبودن کامروا زیمن سحر خ براى

!درست نمى گرده ،زبون آدم گرسنه که،  اریرو ب تییرایفعال اسباب پذ ،   میبه اون هم مى رس:  بابا

...تا چاى رو حاضر کنم ،دییبفرما،  لتونیباب م روگوجهیوپن نون

...که بابا رفت سر اصل مطلب مییکردن چا نیریروزهاى دور مدرسه برام حاضر کرده بود و ش اقیلقمه اى شدم که بابا به س دنیجو مشغول

... ستیگفت حواسم به دل تو ن،  مهوش هم بود اما گله داشت ،   میهمه جمع دمیخواب د،   شبید:  بابا

در همون حال هم ...که برى برام خواستگارى ییگله کردم کجا..دل عاشقم ...از رژان گفتم ...با مامان شبمیرفت به درد ودالى د فکرم

..بم برده بودخوا

تو به رژان حس خاصى دارى ؟!رسا...:   بابا

...ستادیا زمان

!مامانت ازم گله مند باشه چوقتیمن نزاشتم ه،  جواب بده:  بابا

نمى دونم کى ...به وقتش در خروش و به موقع هم آرامش و آغوش باز داشته باشه!..باشه ایددریمى گفتى مرد با...مامان...جارى شد  اشکم

:  گفت،  نگاهش کردم..بعد لختى سکوت.. سرم رو به بغل گرفت ،  ا بلند شد باب

!درسته،  عالمت رضاست سکوتت

...دل پسرو من غافل بودم دیشده خورش،  پدر  دكیخورش نیپس ا ،  به به :  دادو گفت هیبه کانتر تک بابا

!ن نگفتمبه رژا زىیچ،  هر چى هست درون دل منه ،   دیباور کن،  بابا :   -

که اجازه دادم کسى تو خونم به رژان نگاه با  ستمیشرمنده ن نیهم من جلوى مع،   رسىیحاال من مى گم هم تو به جوابت م!خوبه :  بابا

...منظور داشته باشه

:  به بابا که دنبال گوشى تلفن بود گفتم شونیهمونى بود که دنبالش بودم اما پر قایاتفاق دق نیا

!بگن نه؟ اگر

درسته؟،  کنىیبراش آرزوى خوشبختى م:  اباب

که گذشت بى طاغت برگشتم داخل قهیچند دق..اطیرفتم ح..ستادیباسالم بابا قلبم ا...کردم دییزحمت تنها با سر تا به

 نجایا گهیاپسه مدلو دایبابت ش..میزهره رو راضى کردم با هم بر دیاصال شا..بره براى سال بعد دارید فیح...ما شیپ دیایپس شما ب:  بابا

...قربانت...میپس منتظر،  خوبه!...بهتره میباش

شد؟ چى،  دمیرو که گذاشت نفس حبس شدم رو رهاکردمو دلواپس پرس گوشى
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ل البته به اص،   میشامو دور هم باش دیایگفتم شب ب..اونجا  میآمادگى ندارن ما بر دمید...رفته بود  ادمیبه کل از ،  قرار بود برن شمال  صبح

...موضوع اشاره نکردم تاشب

...دیباشه براى بعد از ع،   ستیحاال عجله اى ن:   -

 ایخونه ماازش خواستگارى بشه  ستیپس فرقى ن،   زهیعز لىرژان برام خی ،رسا... برات آرامش زنت باشه تیاولو،  درس اول:  بابا

شوق دارم  لىیخ..  شگاهیارا میپاشو بر... اما دلم روشنه !... خودشون در جواب آزاده

..پسندت کنه دكیخورش دیتو هم به خودت برس شا..خواد یبلندم هم اصالح م يزلفا نیا:  به سر خلوتش کنان گفت اشاره

..حالوت به دلم نشوند وانرژى شد براى حرکت فکرش

!..امشب جوابو گرفتى نیاقبالت بلند باشه و هم دیشا... مینشون بر دار کی میبگو مى ر الیزنگ بزن به دان کی:  بابا

!...جمع کردنم با خودتونه ها،  بخورم  نیزم...عرش  نمینبر...تو رو خدا  بابا

»رژان

که پدرجون صدام کرد میدیچ یم نیبهار ظرفها رو داخل ماش با

کنم ینظارت م نجایمن ا يبرو که احضار شد:   الیدان

میایتمومه من وبهار هم م گهدی،ادیشما برو همون تجارتت رو بکن نظارت بهت نم:   -

با دل ضعفه غش غش کنان خواستم جدا بشم که پام گرفت به لبه درب ..جون اومد داخل اشپزخونه دستش رو گذاشت دور کمرم زهره

آهم به هوا رفت،  که باز بود نیماش

..رفتم داخل سالن..زهره جون دست در دست  اتشیتوجه به چرند یب..يرو نگفتن حول شد هیهنوز که قض..اخ ..اخ :  الیدان

هم به همراه  یغرض داریاز د ریدور هم شدنمون امشب به غ راستش بناي،جان  نیمع.. نجایا ایب..منزل ما  دكیبه به خورش:  جون پدر

:  گفت ردلگی،کرد  یطور که با شوق رژان رو تماشا م نیهم یجمع نیهمچ کیمامان رسا تو  شبید..داشت

..دل رسا غافلم از

!هم چشمت به دنبال بچته ایاز اون دن یمادر باش:  مامان

نوازش رساتر از  يهمدرد يبرا یگاه..دستش نگه داشت ونیو م دیکش یشکمش بود رو به اروم يرو که رو دایدست ش انیکه ک دمید

...کالمه

با ورود .. ورسا به وجود اومده بود دایامان شمهوش م يزیبا ادامه اشارات پدرجون به عز ینیجو سنگ..دستاش رو به هم گره کرده بود رسا

:  خاتمه خاطرات گفت يبرا دیشا يبابا ضمن برداشتن چا.. يچا ینیبهار با س

رفتگان شاد عیجم روح

والبته نبودنشون نعمت ..جنس مونث کال بودنشون رحمته:  الیدان

!يبه من بد یکمک کی يایبهار م:  ند شد و رو به بهار گفتکرد که بل الیبه دان يغضب الود اشاره ا نیزهره جون همچ دویخند دایش

..پاشو هیفکر ستین يدیکمکش :  نگاهش کرد که گفت  یتعجب بهار

!میاریب.. دمیدسر خر میهم بر انیمن و ک:   دایش
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:  جون  پدر

قول داده بعد فوقش برام  شونای،ن نگاهش رو امتداد داد سمت م..من وزهره است  زیرژان تا ابد عز رمیگ یجان خدا رو شاهد م نیمع

..هم به من بده یحقوق کیالبته ..کرد يدفترو اداره کنه خنده ا

..کرد يتک سرفه ا رسا

پسرتون باشه؟ يجا دیدونرسا رو قابل می، نکهیخان کوتاه سخن ا نیمع:  جون زهره

 يمامان نگاهش رو.. دیکش یداشت و به نظرم نفس هم نم ریرسا سر به ز..رسا  يبابا زوم کرده بود رو.. پدر جون لبخند داشت..چه؟ یعنی

تپش قلبم کر کننده بود..بگو يزیچ هی، گفتیاز همون نگاهها که م..بابا بود 

..دیمکثش به کالم مامان انجام..مقوله نیاما راستش ا..همه مقبوله وموفق يرسا برا:  بابا

!باشه؟ یتا بعد قسمت چ لنیکه هردو مشغول تحص ـفعال

ه؟یبدونم رژان نظرش چ دیخوام اگه شما اجازه بد یم..من امروز حرف دل رسا به گوشم خورد:   پدرجون

داغ شدم..رو گم کردم انگار  صدام

ه؟نظرت چی، یدونم که تو راحت حرفت رو بزن یم یتیمن رسا رو صاحب ظرف :  بابا

خونه صحبت کنمبا رژان تو کتاب قهیجون ممکنه چند دق يبا اجازه شما شاد:  رسا

..زمزمه کرد البته اي،که مامان  دمیاما شن..تر لیما نیتر شد وبه زم نیسنگ سرم

صبح تا حاالهزار بار مردم ... و حاال با همه وجود عاشقتم..ينگاه تو وجودم ماندگار شد ناز اولی..،شهیکامل م میمن فقط با تو خوشبخت:  رسا

 تیشگیتو رو به صداقت هم..باشم دواریکه من بتونم ام يدار یکنم فقط بگو اصال حس یخواهش م..

:  کردم و گفتم دییزاللش دوختم و به عادت خودش با سر تا يرو به چشما نگاهم

بلندشدم نیکه از زم..بشم ینام لیوک کیقرار حاال حاال بخونم تا .. ستمیبلد ن يکار چیمن ه اما

!زشته.. نییبزارم پا:  گفتم یخنده جمع شده و اخم کم جون با

یکار کرده که شما بکن یبعدشم کدوم بت..تفاهممونه  نیخوندن که اول:  انگار به زور عقب بره دستم رو گرفت و گفت گذاشتمو

:  بگم خواستیبه وسعت صورتم رها شدودلم م خندم

...در اغوش تو خوبم  من

  92شهریور :   انیپا

      92اسفند    :    انتشار 

..دارم دوستتون

       

  http://www.forum.98ia.com/member197446.html    :     نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member31058.html  :     طراح جلد
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»مجازي نودهشتیا کتابخانه«
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