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اين کتاب درسايت نگاه دانلود آماده شده است
www.negahdl.com
مقدمه:
يه سري آدما هستن...تيپ هاي سنگين خاصي ميزنن...اکثرا" مشکي ميپوشن...
اودکلن خاص،مثال" الليک ميزنن...مشروب فقط ويسکي ميخورن...
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قهوه روبدون شيروشکرمينوشن،تلخه تلخ!
مردايي که سوارماشين مشکيشون ميشن وساعت 1شب به بعدتنها توخيابونا رانندگي ميکنن
درحاليکه يه آهنگ خاص رو111بارگوش ميکنن.
همونايي که تنها کافه ورستوران ميرن .شبا تنهايي قدم ميزنن وسيگارشون روبي تفاوت به همه
چي ميکشن...
از دورکه نگاشون ميکني ابروهاشون گره خورده توهم،همش فکرميکنن...
ولي وقتي نزديک ميري وباهاشون صحبت ميکني بانگاه وآرامش خاصي باهات حرف ميزنن
اينا بهترين آدما براي دردودلن.
همونايي که راجبه همه چيزاطالعات دارن ونگفته ميفهمن...
اما...اين مردا يه زمان مثل بقيه مرداي معمولي بودن!
اسپورت ميپوشيدن،باصداي بلند ميخنديدن ،فوتبال ميديدن و...
خالصه عين خيالشون نبودورنگي بودن!
تا اينکه يه روزيکي اومدتوزندگيشون،عاشق شدن...
کسي که زندگيشون روعوض کرد ،امابعد تنهاشون گذاشت ورفت!!!
ازاون روز اين مرداخيلي عجيب وخاص شدن.
خالصه اين مردا از دورخيلي خوب وجذابن ولي اگه بخواي وارد زندگيشون بشي...
وقتي بهشون بگي دوست دارم ،غصه روتوچشاشون ميبيني!...
انتظارنداشته باش بهت بگن منم دوست دارم!!!
مکالمه هاي تلفنيشون کوتاه ومختصره واکثرا" زيادحرف نميزنن...
براي قرارشون عجله وهيجان ندارن!
اين مردا ديگه خيلي سخت اعتمادميکنن

2

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
اگه بهشون دروغ بگي سعي نميکنن ثابت کنن ومچ بگيرن...
بلکه يه لبخندکوچک باچشماي خمارميزنن وآروم پاميشن وميرن ،وقتي رفتن ديگه هيچ وقت
برنميگردن.
حاال حاال ها گذشت ندارن واصال" فکرنکن دل رحمن!...
اين مردابزرگترين درداي دنيا روتحمل کردن...
ديگه هردردي براشون دردنيست!!!...
***
يه گروهي از دخترام هستن که:
خيلي ساده حرف ميزنن
گاهيم واسه اينکه خودشونو بيشتر تو دلت جاکنن ميزنن رو دنده ي لوس بازي...
قولشون قوله...
يه دل بزرگ ومهربون دارن...
هميشه حامي آدمن توي شرايط بحراني...
وقتي به کسي عالقه مند ميشن سعي ميکنن بهترين"دوست" براش باشن تا يه "دوست دختر"....
چون نميخوان آب تودل طرف تکون بخوره...
يه گوش خوب واسه دوستاشونن اما درداشونو تو خودشون ميريزنو...
کم که ميارن...هي غرغر ميکنن...
هروقت تنها ميشي ،اولين کسي که به ذهنت ميرسه واسه حرف زدن،اونه....
چون بهت ثابت کرده واسه ات يه دوسته ،فارغ از هرچيز ديگه اي!!!

به توکل نام اعظمت
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شکوفه پاشو بروغذا رو درست کن...ديرميشه ها!!!همونطورکه به صفحه تلويزيون خيره بودم و کلي ذوق داشتم گفتم :وايسا نيمه اول تموم شه،
رفتم...
مامان باحرص نگام کرد و چيزي نگفت.
هميشه وقتي قراره شام الزانيا باشه من درست ميکنم .توهرچي استعداد نداشته باشم درزمينه
الزانيا وماکاروني استاديـَــــــم واسه خودم...سرموبرگردوندم که عکس العمل مامان روببينم.
همون طورخيره و با کمي حرص نگام ميکرد.
پاشوديگه...ا...مامان...صبرکن...آهان...سوت رو زد...رفتم ديگه...چرا ميزني؟سريع به سمت آشپزخونه رفتم ومشغول شدم.چقدر ذوق داشتم ازديدنش!!!!...
داشتم اليه هاي الزانيا رو ميچيدم و آهنگ گوش ميدادم .هرچند دقيقه هم ميرفتم ببينم بازي چه
خبره؟ البته باصدايي که من بلندکرده بودم تا سرکوچه هم خبرداشتند،چه برسه به من؟؟؟!!!
بيشتروقتي سروصداها بلندتر ميشد به هال ميرفتم.
تو هپروت سرچ ميکردم که با صداي شيدا که درچهارچوب در وايساده بود به خودم اومدم.با ذوق
گفت :بپرآرش گل زد
با هيجان به دنبالش دويدم وميشه گفت رفتم توتلويزيون و با ذوق گفتم :اي جان...من ميدونستم
گل ميزنه...اصال" معلوم بود...تاکتيــــک داره ديگه!!!...
باشيطنت ابروهاموباالانداختم.
شيدا -ببخشيد که من تاکتيک ندارما!!!!...
خواهش ميکنم...ازشما بيش ازاين هم انتظارنميره...نه که ازجنابعالي ميره...-پس چي؟؟؟
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واسه اينکه ناراحت نشه ازم ،سريع پريدم وبوسيدمش که گفت :خيلي خوب...حاال نمي خواد منت
کشي کني
کمي ازش فاصله گرفتم :بروگمشو...من واسه چي بايد ازتومنت کشي کنم؟
درحالي که سعي ميکرد دست هاشوازدستم جداکنه گفت :باشه...باشه...پس بامن حرف نزن
وقيافه شوبه شکل بامزه اي درآورد.
زدم به بازوشوگفتم...oh my god :چرا فيگورميگيري؟
فيگورکجا بود بابا؟ من خودم بچه خاکـــــي...نه بابا؟؟؟؟!!! جان عمه ات که...داشتم حرف ميزدم که يهو يه جيغ بنفش کشيد که نزديک بود سکته کنم.
رواني چرا...وقتي چشمم به تلويزيون افتاد،جيغ فــــــــــــــــرا بنفشي هم من کشيدم...طفلک
آرش...يه گل قيچي برگردون زد ولي فکرکنم کمرش داغـــون شد...آخه پخش زمين بودوازدرد
به خودش ميپيچيد ...بانگراني واضطراب به صفحه تلويزيون خيره شدم.
گزارشگر -بله...همون طورکه گفته بودم گويا قادربه ادامه بازي نيست...مثل اينکه بي هوش هم
شده...نه؟؟ اگه دوستان لطف کنن يه تصوير از جلو بدن...
ضربان قلبم مثل يه بمب ساعتي که هرلحظه ممکنه منفجربشه ميزد.منم که هميشه خدا اشکم دم
مشکمه ...يهو زدم زيرگريه .صورتم رو با دست گرفته بودم وهق هق ميکردم .بعدچند دقيقه شيدا
همونطورکه تقالميکرد دستموبرداره گفت :بهوش اومده ها!!! اينا نگاه کن...
سريع دستموبرداشتم که ديدم آرش بلند شده وهمراه کادرپزشکي داره به سمت نيمکت ميره
وهمچنين براي هوادارا به نشانه تشکردست تکون ميده.
پرپرنشي توکه منو نصف عمرکردي...بالخره نفس راحتي کشيدم .دستاموتو هم قالب کردم وباشيفتگي آروم گفتم :خدا روشکر
ولي براي يه لحظه دلم گرفت.اآلن سه ساله که دوسش دارم .اي کاش مال من بود...اي کاش...
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يه کوچولو ته دلم گرفت....هرموقع به نداشتن ودست نيافتني بودنش فکرميکنم حالم گرفته
ميشه(.خوب من اونموقع همه اش 11،11سالم بود)
مامان گوشه ي هال روي زمين نشسته بود ونظاره گرمن...با ديدنش به بغلش رفتم و روي پاش
نشستم .اين بار هم مثل هميشه باحوصله به حرفام گوش ميداد وبامحبت نصيحتم ميکرد .بارهابهم
گفته بود که اين عشق دوران بلوغه و زود ميگذره .همه اش 11سالم بودکه عاشق آرش شده
بودم .درست تواوج بلوغ واآلن  3سال ازاين ماجرا مي گذشت .به جرات ميتونم بگم ديوونه اش
بودم.همه ي بازي ها روبه عشق اون ميديدم وتقريباهمه ي اخبارتيم رو دنبال ميکردم.
امکان نداشت اتفاقي افتاده باشه ومن بي خبرباشم .اين اواخر خيلي تالش کرده بودم تا يه جوري
شماره يا ايميلش روپيداکنم اما نتيجه اي نداشت...
هرچي هم مامان وبقيه مي گفتند بيخيالش شو،فراموشش ميکني واون جواب نميده واين حرفا...به
گوشم نمي رفت...خوب من قدترازاين حرفابودم ...آخه مگه ميشه فراموشش کنم؟
کمي بغل مامان موندم.اشک هام رو پاک کردو با لحن دوستانه اي گفت:ا...مگه من مردم که
توگريه ميکني؟ عمرمن...درحد يه فوتباليست دوسش داشته باش نه اينکه خودت رو داغون
کني...به خدايه روزفراموشش ميکني...اصال" به اين روزاو اين گريه هات ميخندي...خوشگل
من...پاشو...پاشو آبغوره هم نگير
باصدايي پرازبغض که انگارازته چاه درمي اومد گفتم :ولي من آرش روفراموش نميکنم...
درجوابم اخم مهربوني کردوگفت :باشه...فراموش نکن...پاشوپام دردگرفت...
صورتمو پاک کردم ورفتم سراغ بقيه الزانيا و بعدازگذاشتنش توفربرگشتم پيش مامان
وشيدا.هنوزننشسته بودم که رکسانا زنگ زد.
الو...سالم،خوبي؟سالم مرسي توچطوري؟خوبم مرسي چه خبرا؟-هيچي بيکار بي عارميچرخيم...شماچه خبر؟ديدي آرش جونم گل زد؟
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اووووووووو...آرش مونگل گلم بلده بزنه؟فردا مياي بريم بازار؟خيلي بي شعوري...کجا؟خونه ي عموشجاع...بازارديگه...ميريم چندتامغازه ميخوام لباس بخرمokصبرکن ازماميم اجازه بگيرم...باصداي بلندخطاب به مامان پرسيدم :مامان ...من فردا با اين برم بازار؟؟؟؟
مامان متعجب نگام کردوگفت :باشه برو...زودبرگردين ها!!!
چشم...الو...آره ميامکمي صحبت کرديم وقرارشدفرداساعت 1بريم خريد.بازي هم باهمون نتيجه 1-2تموم شد.همه
اش چندهفته به آخرليگ مونده...اگه تعطيالت آخرفصل روهم حساب کنيم.دو،سه ماه آرش
رونميبينم.حتي بافکرکردن به اين قضيه بغضم ميگرفت چه برسه به اينکه بخوام تحملش هم
بکنم...
***
دوساعته ما رو عالف کردي ها!!!خوب يه کوفتي بخرديگه...چپ چپ نگام کرد :توچيزبه دردبخوري هم ديدي؟
من نميدونم...تو هم سليقه نداري ديگهپس توسليقه داري با اون مونگل؟؟؟مونگل خودتي...بارون گرفت بجنب ديگهبارون شديدي مي باريد وعين موش آب کشيده خيس بوديم.با اخم بهش نگاه کردم.خنديدوگفت:
ديوونه...
بعد هم دستم روکشيد وگفت :بيابريم ميخوام عطرهم بگيرم.
با شيدا و رکسانا وارد مغازه شديم .پر مشتري بود .فروشنده هاهم سه تا پسربودند ،يکيشون يکم
تپل بود وموهاي نسبتا بلندي داشت حدودا 11،11ساله...اون يکي هم تقريبا تو همين سن وسال
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ميزد...22...21...نسبت به اون يکي خيلي الغرتربود وقيافه معمولي داشت...اوني که روبه روي ما
وايساده بود ازبقيه بزرگتربه نظرميرسيد...فکرکنم اوني هم که رکسانا قبالراجبش حرف ميزد همين
بود ...انصافا خوب بود...خوشتيپ...از اونايي که همه دخترا کشته مرده شونند ديگه( ...چه توضيح
دقيقي ميدم من؟؟؟!!!) قدش خيلي بلند بود اونقدري که مجبور شم واسه ديدنش گردنمو بلند
کنم...يه کت و شلوار مشکي تنش بود...هيکلش ازاين سيکس بکا نبود ولي خوب کت و شلوار هم
به تنش زار نمي زد...خيلي خوب تو تنش وايساده...بچه ام باشگاه ميره...
موهاشو به سمت باال شونه زده بود تازه يه کشف مهم هم کردم...خونه شون روغن زياد
دارن.....هرچي داشتن ماليده به سرش ...با کوچکترين تکوني که چراغ مغازه به سرش ميتابيد
برق برق ميزد....
رکسانا اسم چندتا عطر روبهش گفت واون هم سر چند تاشون رو براي تست روي پيشخون
گذاشت .درتمام اين مدت شيدا و رکسانا محو تماشاش شده بودند ولبخند مليحي به لب
داشتند.ازقيافه ي شيدا بدترخنده ام گرفته بود.خنگ!!! واسه اينکه يهونزنم زيرخنده لبم
روگازگرفتم وروموبه سمت بيرون برگردوندم.
چه بارونيم ميزنه...کي ميخواد با اين اوضاع برگرده خونه؟؟؟
همينطوري به بيرون خيره بودم که يهو رکسانا دستموگرفت .کال" بچه ام يهومحبتش گل
ميکنه...برگشتم بهش نگاه کردم .نگام به همون پسره فروشنده افتادکه اون هم داشت بهم نگاه
ميکرد و برعکس وقتي ديد که متوجه اش شدم بدون اينکه خودشو ببازه يا روشو برگردونه لبخند
مهربوني نثارم کرد .اينقد بدم مياد تابه پسرا رو ميدي پر رو ميشند...برو به عمه ات لبخند
بزن...چش سفييد....با اخم عميق که شيدا هميشه ميگفت ازاون جذبه هاست چپ چپ نگاش
کردم ورومو برگردوندم وبراي رکسانا سري تکون دادم که يعني چيه؟؟؟
شيدا آروم زيرگوشم گفت :شام تشريف داشته باشيد؟ بيا بريم ديگه...
تازه به خودم اومدم سري تکون دادم وگفتم :آهان ...بريم...
ازمغازه که خارج شديم سه تاييمون زديم زيرخنده البته من بيشتربه خاطرحرف هاي اون دوتا مي
خنديدم که راجب ماجراهاي داخل عطرفروشي مي گفتند.درمجموع شايد موندنمون ده دقيقه هم
طول نکشيد ولي تايک ساعت راجبشون تجزيه وتحليل داشتيم .من جزهمون اولش که ميخواستم
ببينم پسري که رکسانا راجبش مي گفت کدومه ،زياد بهشون توجه نکردم ،بيشتر حواسم به بارون
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شديدي بود که مي باريد .درجواب سوال هاي رکسانا و شيداکه مي گفتند قيافه اش اين طوري بود
و...اونطوري بود...فقط بابي ميلي ميگفتم :بدنبود...
حاال انگارکه پسره اومده خواستگاريم که توروخدابيا زن من شو....؟!!!!!!!!!
اونام مي گفتند :بروگمشو...سليقه نداري وازاين حرفا...البته نصف حرفاشون هم برميگشت به
آرش.
ولي خداييش واقعا" هيچ کششي نسبت به کس ديگه اي نداشتم .شايد مثال" يکي رومي ديدم
وبه نظرم خيلي خوشگل بود...خوب طبيعيه ما آدما ذاتن زيبايي رو دوست داريم...ولي بازم اونقدري
که باديدن آرش با اون قيافه ي سبزه وبانمکش ذوق زده ميشدم ازديدن بقيه نه...نميدونم شايد
واقعا" عشق بلوغ باشه ولي آخه مگه ميشه؟؟ مگه عشق جز اينه؟؟؟ که يکي رو از ته دلت دوست
داشته باشي؟؟؟ که با ديدنش خوشحال شي...با نبودش...يا نديدنش...اذيت شي...غصه
بخوري...طاقت دوريشو نداشته باشي ...بخواي که فقط ماله تو باشه...
چي ميگن اينا؟؟؟
من فراموشش نميکنم...هيچ وقت...هيچ وقت...
شايد...هيچ وقت...
***
امير
دختره با مزه بود نه؟مهدي با گيجي سري تکون داد وگفت :کدوم دختره؟
ا...همينايي که تازه رفتنرضا که متوجه نگاه خيره ام روي اون دختره شده بود ،باشيطنت پرسيد :کدومشون؟؟؟؟
به گوشه اي که تا چند دقيقه ي پيش دختره وايساده بود اشاره کردم وگفتم :هموني که اينجا
وايساده بود
کيوان -کدوم؟ چشم ذاغه؟؟؟
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رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
مهدي-آره...کصـــــافط...ديدين چه چشايي داشت؟
رضا که از اول متوجه نگام به دختره شده بود،با همون لحن شيطنت بارگفت :نعـــــع...با حجابه
رو ميگه
درحاليکه سعي درکنترل خنده ام داشتم سري به نشانه تاييد تکون دادم.
مهدي اما اخمي کرد وگفت :اووو...به اون چشم نداشته باشين صاحاب داره
چشامو گشاد کردمو به تمسخر پرسيدم :ا ؟؟؟؟؟ البد تويي...
در حاليکه خم ميشد تا شيشه عطري رو که روي پيشخون بود سرجاش بذاره جواب داد :نه
خير...کيوان از اين دختره خوشش مياد
با رضا زيرچشمي نگاه شيطنت باري به کيوان انداختيم :اووو...مردم ازچه چيزا خوششون ميومده و
بروز نميدن...
کيوان که از رفتن اونها همچنان گيج ميزد و انگارکه توحال خودش نبود ازجاش برخاست و
درحاليکه ميگفت :من اآلن برميگردم ....ازمغازه خارج شد.
متعجب نگاش کردم :عاشـــــــــــقه!!!...
معلومه! اآلن يه ساله توکف اين دختره است...با شنيدن اين حرف مهدي چشام گشادترشد .اين يه ساله توکف اين دختره است و ما بيخبريم؟
زرشــــک....
رضا -په چطور بروزنميده؟؟؟ بينم اصال چرا چيزي بهش نميگه؟
ازتصور اينکه کيوان به دختره بگه و اونم بزنه دهن کيوانو بياره پايين نتونستم جلوي خندموبگيرم.
هردو متعجب نگام کردند :چيه؟ خنده داره؟؟؟
باخنده گفتم :نه...فکرکنين بره به دختره بگه...اونم قاطي برميداره باکيفش اينقده ميزنه توسراين،
که به غلط کردم بيفته...نه جان من فقط يه لحظه تصورکنين...
اينو گفتم ودوباره زدم زيرخنده.
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 بابا دختره هم که اعصاب مصاب نداشت .يه لحظه با لبخند نيگاش کردم همچين چشم غره اينثارم کرد کشـــــــه بزومه (جاموخيس کردم)
مهدي -توحقته...بس که هيـــــــزي...خواست آدمت کنه...ريک تحويل ندي
يه تاي ابروموباال انداختم وگفتم :آررره؟؟؟
ادامو درآورد وگفت:آرررهــــــــه...
پوزخندي زدم وچندثانيه خيره نگاش کردم :باشه....يکي طلبت...
درهمين لحظه کيوان نفس نفس زنون وارد مغازه شد.
سه تايي متعجب به سمتش برگشتيم .قشنگ پت ومت ميزنه!!!
مهدي-کجا رفتي تو؟؟؟
نفس عميقي کشيد و درحاليکه لبخندشيفته اي به لب داشت جواب داد :هيچ جا
اه...اه...اه...حالم به هم ميخوره ازاين تيريپ عشقي ها...الکي واس خودش خرذوق ميشه ....يکي
نيست بگه االغ دختره حتي نيگاتم نکرد...واسه کي له له ميزني آخه؟؟؟
سري از روي تاسف تکون دادم وگفتم :کيوان يه چيزي بگم داش بهت برنخوره
کيوان سري به نشانه نفي تکون دادوگفت :نه...بگو
حاال دلمم نميومد بزنم تو ذوقش...ولي خدا وکيلي بايد يکي اينو بهش بگه ديگه
دستي به صورتم کشيدم وگفتم :آخه اين دختره که حتي نگاتم نکرد ...واس چي همچين ميکني؟
خوب چه ربطي داره؟دست به سينه به پيشخون تکيه دادم وگفتم :خوب اگه براش مهم بودي...
مهدي پريد وسط حرفموگفت :خوب اون که ازحس اين چيزي نميدونه
رضا درتاييد حرفش سري تکون دادوگفت:آره...نميدونه...
مهدي لبخندي زد وادامه داد :پس چي ميگين؟
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 من ميگم اگه به کسي حسي داشته باشي بدون استثنا اونم يه حسي بهت داره....کيوان -ولي خيلي هم پيش مياد که تويکي رو دوس داري اما اون بهت حسي نداره...يا برعکس
ازيکي بدت مياد شايد اون اصن عاشقت باشه...
نوچي کردم :امکان نداره...اگه حست واقعي باشه يه احساس عالقه ...حتي به عنوان يه "دوست"
بهت داره
کيوان متفکر شونه اي باال انداخت وگفت :نميدونم...
رضا-حاال توچرا به دختره چيزي نميگي؟هااان؟؟؟
کيوان-چي بگم؟
رضا-چي بگم چيه مردحسابي؟ خوب برو بگو دوسش داري...شمارتو بهش بده...
با ابروهايي درهم کشيده ولبخند نگاش کرد :به همين راحتي...اونم ميگه اوکي ...منم عاشقت
بودم...فقط نشسته بودم توبياي بگي...بريم عزيزم...بريم
خنديدم وسري تکون دادم :کجا؟؟؟؟
خونه ي عمو شجاع...آقا حرفا ميزنين ها! نميشه...سري به نشانه تاييد تکون دادم :نه طفلک راست ميگه جرات ميخواد نخ دادن به اين خاله سوسکه
رضا چنگي به صورتش انداخت و چشاشو گشاد کرد :حاال يه چشم غره نثارش کردها...داااش بپا
گيرنکنه...
کيوان-چـــــــي؟؟؟
در جوابش لبخندي زدم وخطاب به کيوان گفتم :گلوم...
خخخخ ...ازتصورشم خنده ام ميگرفت ...من...کيوان...رقيب عشقــــــي...؟؟؟!!! فقط همينم
مونده بود عاشق شم...
متعجب نگاش کردم و سري تکون دادم :چيه کيوان؟ به خدا من رقيب عشقيت نيستما!!
لبخند محزوني زد واومد پشت پيشخون.
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رضا هم نگاه عاقل اندر سفيهي بهم انداخت و درحاليکه ابروهاشو باال مينداخت سري تکون داد.
مجيد -ولي به نظرمن خودت عرضه نداري اگه داشتي ،ميرفتي ميگفتي....فوقش دو تا چک
نثارت ميکرد ديگه....
کيوان نگاهي بهش انداخت وجواب داد :نميشه
مجيدم که ديد حرفش تاثيري نداره شونه اي باال انداخت وگفت :هرجور راحتي...
نگاه متفکري به کيوان انداختم.حق داشت عاشقش بشه .دختربامزه اي بود...يه صورت
گردوبامزه ...ابروهاي دست نخورده وهشتي...چشمهايي گيرا و خرمايي ...رنگ لبهاشم...فکرکنم
قلوه اي بود...
بي اختيارلبخندي به روي لبم نشست( .فکرت خرابه ديگه...درويش کن چشاتو دختره صاحاب
داره )
تک سرفه اي کردم وابروهامو درهم کشيدم.
مجيد-حاال چند وقته توکفشي؟
مهدي-مجيد تو چرا قفلي؟ بعد دوساعت يادش ميوفته سوال کنه....يه چند ماهه
کنجکاو پرسيدم :اونوقت کجا ديديش؟
کيوان نفس عميقي کشيدو درجوابم گفت :دو،سه بار تو راه مدرسه
مجيد -دست ننه ام درد نکنه تومدرسه ميرفتي يا چشم چروني؟
کيوان-ا ..چه...
پريدم وسط حرفش :ولش کن اينو استاد شرگوييه...حاال دختره چند سالشه؟
سوم راهنماييهباشنيدن حرفش يه تاي ابرومو انداختم باال ومتعجب نگاش کردم :اينکه فوقش  11،11سالش
باشه
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مهدي با اخم نگام کرد وگفت :خوب مگه کيوان چندسالشه؟ همه اش  1سال ازش بزرگتره
ديگه
چند ثانيه خيره نگاش کردم وسري به نشانه تاييد تکون دادم :مهدي توچرا کاسه داغ ترازآش
شدي؟
سرشو بهم نزديک کردوگفت :چون يه بارگفتم درويش کن
با لحن خاصي گفتم :آهاااان...يادم نبود...
خوب ازاين به بعد يادت باشهپوزخندي زدم وبه تمسخر سري به نشانه اطاعت تکون داد .وقتي به بچه رو بدي همين ميشه
ديگه .حاال دارم واسه ات...
چشم غره اي نثارش کردم وبه سمت مجيد وکيوان که جلوي در ايستاده بودند رفتم.
هنوز بحث دختره وکيوان بود .قيافه مو درهم کردم وچنگي به صورتم انداختم :آقا خودم ميرم
بهش ميگم نکشين خودتونو
مجيد-اااا؟؟؟ خدا خيرت بده...بالخره به يه دردي خوردي...
لبخندي نثارش کردم وسري به نشانه تاييد حرفش تکون دادم :واقعا ....خدا روشکر که مثل
توبي مصرف نشدم
مجييد اومد جوابمو بده که کيوان دستشوبه نشانه اينکه چند لحظه صبر کن وساکت باش بلند
کرد.
چيه؟درجوابم با چشم اشاره اي به داخل کردوگفت :مهدي رو داشته باشين!
متعجب رد نگاشو دنبال کردم.
خوب مگه چيه؟مجيد-اوووف...اگه دو ديقه دهنتو ببندي ميفهمي چي ميگه
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چپ چپ نگاش کردم و دوباره به مهدي و دختر روبه روش چشم دوختم.
نه خوب بالخره کارمونه....يه چيزي ميدونيم ديگه ...شما معلومه يه شخصيت فانتزي داري...بهنظر من  dior-addictرو بگير...هم خوشبوئه...هم رايحه ي خوبي داره...شادوهيجان انگيزه...
 women 212هم فوق العاده است...تازه  women shadowهم خوبه اگه بگيري هم گرمه هم
موندگاريش خوبه( ...تازه مثل خودش شيرين هم هست) ...
با فکرخبيثانه اي که به ذهنم رسيده بود لبخندي زدم و نگاهي به دختر روبه روي مهدي
انداختم .خوشگل بود...پوستش برنزه بود و رنگ طاليي موهاش هارموني خاصي با اين رنگ ايجاد
کرده بود .بينيش عملي بود...واگه اشتباه نکنم گونه هاشم بايد پروتزبوده باشه...يه شال قرمزبا
مانتوي مشکي و شلوار قرمز تنش بود .رژ قرمزي هم زده بود که بزرگي لبهاشو به خوبي نمايان
ميکرد وبه طرز وحشيانه اي آدامس ميجوييد( .خاک توسرم که تو اينقد بي حيا
نباشي...چيههههه؟؟؟ امروز گير دادي به لب ولوچه ي مردم؟؟)
سرمو به بچه ها نزديک کردم وگفتم :اووو...مردم يه عمره عطرفروشنو !!!!....المصب چه
اطالعاتي هم دارن؟!!!
کيوان خنديد وگفت :خيلي چاخانه اين مهدي
مجيد-بريم پوزشو بزنيم؟؟
درحاليکه لبخندشيطنت باري به لب داشتم ابرومو باال انداختم وگفتم :کارخودمه...
چشمکي زدم و رو به مهدي پرسيدم :داش ببخشيد اين عطراي گرمتونو با توجه به فصل
گفتيد؟نه؟
مهدي-په نه په...باتوجه به هيکل تو گفتم؟!!
نيشخندي زدم وگفتم :چرا؟ خيلي هاته؟؟
باحرکت لبهاش گفت :بياااا...هيچي هم نه هيکل تو
بدون کوچکترين تغييري سري به نشانه تاييد تکون دادم وبا لحن خاصي گفتم :بله خوب
ترکيب قرمز ومشکي خيلي هاته...
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واسه اينکه نزنم زيرخنده لبمو به هم فشردم وزيرچشمي نگاهي به جفتشون انداختم .دختره
چشم غره اي نثارم کرد اما مهدي با نگاهي غضبناک بهم چشم دوخت.
دختره -اونوقت شمام واسه همين تريپ مشکي زدي؟
ابرويي باال انداختم وجواب دادم :نه خيرمشکي خالص نشانه ي شخصيته...اما وقتي با قرمز
ترکيب ميشـــه...
ادامه حرفمو خوردم ونگاه مفهومي بهش انداختم.
چه ربطي داره؟ " ....فکرت" خرابه...دوباره سري به نشانه تاييد تکون دادم وگفتم :فکرکنم شمام فکتون خراب باشه نه؟؟؟
دختره که متوجه منظورم نشده بود باگيجي سري تکون داد.
اداي آدامس خوردنشو درآوردم وجواب دادم :واسه اين ميگم
چشتون روزبدنبينه...يه دونه ازاين نگاهاي پر احساس که اگه دوباره حرف بزنم مورد الططاف
قرارميگيرم نثارم کرد .منم خوب نامزد دارم نميشه که....چه معني ميده ...ترجيح دادم سکوت
اختيار کنم .بهلهــــــــــه...
خوب دستم دردنکنه کفرهمه روبه اندازه کافي باال آوردم .من ديگه مزاحم نشم
خطاب به مهدي گفتم :متتتي جان از تجربياتتون ميگفتين...شرمنده اختالل ايجاد کردم ...مزاحم
نميشم...
اينو گفتم ودرحاليکه سعي درکنترل خنده ام داشتم رومو برگردوندم وچشمکي براي کيوان
ومجيد زدم.
مجيدضربه اي به بازوم زد وگفت :کصــــــــــافط...حقا که پسرخاله ي خودمي...
کيوان هم فقط ميخنديد وسرشو تکون ميداد :ايول ...کارت درسته!
لبخند مليحي تحويلشون دادم وگفتم :خوهش ميشود ...منتها اين مهدي طلبش بود
کيوان خنديد وگفت :مهديييي...متتتييييي...؟!!
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درتکميل حرفش گفتم :يالغوز
تا رفتن دختره مهدي همينطوري با اخم بهم خيره بود .همينکه دختره پاشو ازمغازه گذاشت
بيرون مهدي به سمتم حمله ور شد .منم براي بي دفاع کردنش دستاشو سفت گرفتم ودرهمون
حال باخنده گفتم :خو يابو چرا رم ميکني؟
امير خيلي بيشعوري ...اين شرو ورا چي بود گفتي؟لبخندي زدم وگفتم :قابل شما رو نداشت...
باشنيدن حرفم چشاشو گشاد کرد ونفسشو باحرص بيرون داد :عوضيييي...
شونه اي باال انداختم و دستاشو رها کردم :حاال بي حساب شديم
چپ چپ نگام کردو سري از روي تاسف تکون داد.
چيه؟يعني تو اينکارا رو نکني ميميري نه؟؟؟؟داش حقتو همون لحظه بگير...بهت گفتن باال چشت ابروئه؟ موهاي باال چشم خود يارو رمنشونش بده
لبخند کجي تحويلش دادم وبه داخل مغازه رفتم.
روانـــــــــي ديگه کاريت نميشه کرد...تک خنده اي کردم وگفتم :جوش نزن حاال
رضا -امير ساعت  1:31شد ،تعطيل کنيم ديگه
به جاي من مهدي جواب داد :خدايــا! مارو باکيا کردي  51ميليون آخه؟؟؟ تازه سرشبه...تعطيل
کنيم که چي؟
رضا هم با حرص نگاش کرد و گفت :سرشب...تو اين بارون پرنده ميبيني پر بزنه؟؟؟
ميون حرفشو گرفتم وگفتم :رضا جان داش تو اگه ميخواي بري ،برو
رضا-براي من فرقي نميکنه...همينطوري گفتم
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مهدي خواست دوباره چيزي بگه که مانعش شدم :راست ميگه ،منم حوصله مغازه موندن ندارم
وخطاب به رضا ادامه دادم :اگه ميخواي بري بيا تو رم تايه جايي برسونم
سري به نشانه موافقت تکون دادو ازجاش برخاست.
بچه ها کاري باري؟مهدي-کار که نداريم....بارم که به تونميتونيم بديم...برو به سالمت
تک خنده اي کردم :کصــــافط
دستي تکون دادم وبا خداحافظي ازشون ازمغازه خارج شدم.
ماشينو که روشن کردم خطاب به رضا که مشغول شماره گرفتن با موبايلش بودگفتم :خونه
ميري ديگه؟
گوشي رو جلوي گوشش گرفت وسري به نشانه تاييدتکون داد :نه پس ميرم ولگردي
بعيد نيست!چپ چپ نگام کرد و قبل ازاينکه چيزي بگه کسي که پشت خط بود جواب داد .لبخندي زدم
وبه روبه رو چشم دوختم .ازسرشب تا حاال هنوزبارون ميزد،البته سرشب خيلي شديد تر بود اآلن
بهترشده بود ولي خوب ميزد ديگه...
ازاونجايي که حس خونه رفتن نبود ( وبيشتر حس ولگردي بود! ) بعد ازاينکه رضا رو سرکوچه
شون پياده کردم بي اختيار فرمونو کج کردم وبه سمت بابلسر روندم.
فقط اميدوارم اونجا ديگه بارون نباشه! متنفرم ازبارون!...
جاده خلوت تر ازچيزي بود که انتظارشو داشتم .به نيم ساعت نکشيد که رسيدم.ماشينو گوشه
اي پارک کردم وپياده شدم.
هوا سوز سردي داشت اما "بارون" نميزد .نفسمو با صدا بيرون دادم ودرحاليکه دستمو توجيبم
ميکردم يواش يواش به سمت ساحل قدم برداشتم.
با اينکه هواسرد بود اما آسمون صاف بود وستاره داشت .ازهمه قشنگ تر،نورمهتابي ماه،بودکه
روي آب خودنمايي ميکرد.

18

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید
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نگاهي به اطراف انداختم .خلوت خلوت...اما کمي جلوتر نور يه ماشين که انگار به اين سمت ميومد
به چشمم خورد .شونه اي باال انداختم وهمون جا روي ماسه ها نشستم ودرحاليکه زانوهامو
درآغوش ميکشيدم به دريا چشم دوختم.
تاچشم کارميکرد تاريکي بود وسکوت...اما موجهاي خروشان مثل بچه هاي بازيگوش يکي
بعدازديگري به سروکله هم ميکوبيدند وآرامش ساحل روبه هم ميزدند .فقط اين نبود ماشيني هم
که از دورميومد فکرکنم ديگه نزديک شده بود چون صداي بلند آهنگي که پلي کرده بودند به خوبي
به گوش مي رسيد .سرمو برگردوندم ونگاهي انداختم .همينطور هم بود .به فاصله ي چندمتر اون
طرف تر پارک کرد و دختروپسرجووني ازش پياده شدند .به هم که رسيدند دستاشونو تو هم قفل
کردند وقدم زنان به سمت ساحل اومدند.
(اي جان! خوبه که آدم توهواي دونفره تنها نباشه؟!!!)
صداي زنگ گوشيم باعث شد ازاين افکاربيرون بيام .نگاهي به شماره ي ناشناسي که روي
صفحه نقش بسته بود انداختم .اين ديگه کيه اين وقت شب؟
نفس عميقي کشيدم وجواب دادم:الو...
سلوم آقاهه...کيف حالکم؟ابروهامو درهم کشيدم و کمي فکر کردم .بايد پريسا باشه
عليک سالم پري خانوووومخنديدوگفت :ا...باهوش! شناختي؟
منم خنديدم وگفتم:بـــه...مگه ميشه نشناسم؟ خوبي؟ چه خبر؟
خوبم هستيم...توچي؟ خوبي؟ بينم خونه نيستي؟مرسي...خونه؟؟؟ نه چطورمگه؟آخه اآلن جلو درخونه تمآهان...بي خبراومدي؟-خواستم مثال سوپرايزت کنم،کجايي؟
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(ازشانس خوشگل من) درست توهمين لحظه صداي خنده ي دختره وپسره بلند شد .به سمتشون
برگشتم کمي جلوتر نشسته بودند .دختره ميون پاهاي پسره نشسته بود.معلوم نبودپسره چي
زيرگوشش مي گفت که ازخنده ريسه رفته بود .بي اختيار لبخندي روي لبم نشست وبا ذوق
بهشون خيره شدم.
اميـــر! هستي؟هان؟؟؟ آره...آره...جانم بگو؟پرسيدم کجايي؟؟؟نفس عميقي کشيدم وگفتم :اومدم دريا
باصدايي که بي شباهت به جيغ نبودگفت:چـــــــي؟؟؟؟ اين وقت شـــــب؟ باکي؟؟؟؟
اي بابا...آرومترگوشم جر واجر شد...خوب چيه؟هيچي...ميگم چه زود ازمغازه زدي بيرون؟!!نوچي کردم وگفتم :حوصله ي مغازه موندن نداشتم
خو ميگفتي بيام پيشتخواستم چيزي بگم که دوباره صداي خنده دختره بلند شد ( .اينم صاف گذاشته هرجا ما ساکت
ميشيم بخنده که صداش قشنگ و واضح برسه...عجبا!!!! )
آهان...سرتون شلوغ بود...مزاحم نشـــم؟؟؟پوفي کردم وگفتم :پري چرا شرميگي؟؟ يهويي پيش اومد
پريد وسط حرفم و بالحن نيشداري گفت :باشه...يهويي شد...مزاحم نميشم
منم به تمسخر جواب دادم :مراحمي عزيزم
هه"...خوش" بگذرهاينو گفت و قطع کرد .همون بهتر ...اصال به درک...
دوباره پوفي کردم وطاق باز روي زمين ولو شدم.
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***
ميدوني دل اسيره اسيره تا بـــميره
ميدوني بدون تو دلم آروم نگيره
ميدوني دل تنگ تو نموده آهنگ تو
ولي بيهوده جويد بسي بيهوده پويد
به من بگو بي وفــــا حاال يارکه هستـــــي؟
خزان عمرم رسيد نوبهارکه هستــــــي؟
ميخوام برم دور دورا دلم طاقت نداره
دست غم تو داره روزامو ميشماره (....فرامرز اصالني -دل اسيره)
زمزمه وار واسه خودم ميخوندم که دوباره صداي زنگ گوشيم بلند شد.
تلفن همراه نيست که مخابراته!!
دکمه ي اتصال روفشردم وبي حوصله جواب دادم:هان؟؟
آهــان...اين چه طرز جواب دادنه؟مجيدحوصله ندارما! چي ميگي؟ته يا حوصله ندارني...يا اعصاب نداريني(...تو ياحوصله نداري...يا اعصاب نداري) به يهروانشناس مراجعه کن خاله ام هنوز کلي آرزو داره
تک خنده اي کردم وگفتم :خاوووو...تو وقت بگير باهم ميريم ،چيکار داشتي مزاحم شدي؟
ا ...خوب شدگفتي ،اوال مزاحم نه مراحم دوما (يهو صداشو باال بردوگفت ):کدوم گوري رفتي تو؟؟قبرستونا؟؟؟ خوش ميگذره؟-فجيـــع...امريه؟
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آره داش...من بي خانمان موندم...ننه ام بيرونم کردخاله شهناز؟نه پس خاله مهناز...با دَديم دعوام شد اونم گفت :برو هرگوري دلت ميخواد...اآلن گوريم که مناومدم مرده توش نيست...کدوم گوري رفتي تو؟
اوووف...دو ديقه خبرم اومدم درياها!!!باشيطنت گفت:ا...مزاحم شدم که؟!!!
دقيقا مزاحم چي؟بگم؟؟؟عوضي منحرف...تنهامجان من؟؟؟چرا هيچکي باورنميکنه؟مگه ديگه کي باورنکرد؟پري...تازه زنگ زد گفتم دريام هرچي تيکه داشت نثارمون کردخنديدوگفت:خو آخه درجريانه که توچه جانوري هستي
يهو صداشو باال بردوادامه داد:ا...الدنگ ميگفتي مام بيايم ديگه
اوووف...چه گيري دکتمي (افتاديم)خاوووو...حاال اونو بيخيال پاشو بياخونه...من کارتون خواب ميشما!ميخواستي دهن به دهن بابات نکنيحاال که کردمخوب غلط کردي-اميـــررر
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هان؟بيـــاباحرص گفتم:خوب؟؟
دوري کنيم ازهــــمخودش گفت وخودشم زد زيرخنده...اصن نخبه هايي اطرافم هست که دومي ندارن...
واي...واي...هالک شدم نمکدونفدااا...امير بپربيا سرسياه زمستون موندم پشت درنه ديگه گلم بيـــا دوري کنيم از هـــمبرو باووو...اين زنا اصن خواننده بشو نيستن فقط بلدن جدايي بندازن ...جاست (فقط )justکاميار"بيا يه کم نزديک من آهاي کمر باريک من...بيا که...
اينو اگه ول کني تاصبح همينطوري يه بندپرت وپال ميگه .پريدم وسط کنسرتشوگفتم :مجيد خفه
ميشي ياقطع کنم؟
با حالت زاري گفت :يعني من ميدونم تواين خانواده آخر هدر ميرم...همه استعدادام دارن نابود
ميشن...امشبم ميـــدونم...مثل دخترکبريت فروش تو سرماميمونم...فردام جنازه ي يخ زده مو يه
گوشه پيداميکنين...باشه....باشه ...خفه ميشم...با من کاري نداري؟
خنديدم و جواب دادم :بابا مظـــلوم...بابا اســـتعداد...بشين نيم مين ديگه اونجام
جدددي؟؟؟ خو باشه برو گمشو ...خداحافظعوضي قدرنشناسبابا نشستي جاي گرم هرچي دلت ميخواد بارمون ميکني...اينجا داره سيل ميباره ...بدوا؟ جدي؟ دوباره شديد شد؟ اينجا تازه داره نم نم ميزنهپه نه په...گزارش هواشناسي نميخوام-البد ناجي افسانه اي ميخواي؟
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برو بــــميرعوضـــي...فعال بايخاووو...تا هايتک خنده اي کردم و دکمه ي قرمز رو فشردم .جمع کنيم بريم تا اين پسره به فنا نرفت.
ماشين روکه توپارکينگ گذاشتم دوباره نگامو با دقت به اطراف چرخوندم.پس اين پسره کدوم
گوري رفت؟ نه جلوي در بود...نه توپارکينگه
شايد رفته باشه باال...بااين فکر سري تکون دادم وپله ها رو دو تا يکي کردم.
درست توپاگرد اول ديدمش که دست به کمر باالي پله ها ايستاده بودومثل يه ببروحشي نگام
ميکرد .نفسي تازه کردم وگفتم:ا...جواللق تو اينجايي؟ فکرکردم رفتي
خيلي جدي نگام کرد :اوال" جواللق عمته آقا...دوما" من ازاين تيپ آدما نيستم که با دوديقه
تاخيرپا پس بکشم وبرم...سومـــــــا ...اي توروحت...شانس آوردم همسايه تون اومد آشغاال
روبذاره دم در وگرنه من تاحاال با اون جنگلي که زيرپام سبزشده بودوباروني که ميزد ديگه کم کم
وسط آمازون محو ميشدم
خنديدم وگفتم :خودتم که کودحيواني...جنگلش بيشتر تقويت ميشد
ببيـــن...ايندفعه روبزرگواري ميکنم اين نفهميتو ناديده ميگيرم ولي يه بارديگه تکراربشـــــه...آهان آهان..
چندپله اي روباال رفتم ودرجوابش گفتم:خاووو...جذبه...ازوسط راه برو کنار بذار ردشيم
چسبيد به نرده ها وبانگاه به فضاي خالي کنارش گفت :مگه هرکولي؟؟؟؟ بيا ردشوديگه
باعشوه چشم غره اي نثارش کردم وازکنارش گذشتم .اونم به دنبالم اومدو درهمون حال هم
شروع کرد به حرف زدن :بابا گفت فقط اگه دانشگاه قبول شم حاضره واسه ام خونه مجردي
بگيره...اونم تازه تنها نه...بستگي داره کجا قبول شم؟ تازه گفت اگه سينام قبول شه بايد
دانشگاهامونو باهم بزنيم
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باخنده درحاليکه قفل دروبازميکردم گفتم:هه هه هه...چه بدبختي هستي تو؟!!!
خودم جلوتر واردشدم وادامه دادم:هيچکي هم نه سينا؟!!!
اونم به دنبالم اومد وهمونجا به درتکيه داد :فکرکن سيــــنا...
يهو تغييرلحن دادوباطلبکاري گفت :اصن مگه سينا چشه؟ هرچي باشه فکر کنم شعورش
ازتويکي بيشتر باشه...اول به مهمون تعارف ميکنن بعد خودشون عين چي سرشونو ميندازن ميرن
داخل
کتمو روي جا لباسي آويزون کردم ومتعجب پرسيدم :اونوقت تومهموني؟؟؟ مهمون يه
شب...دوشب...
نامرد نالوتي...حاال حتما بايد به روم بياري؟نه اينو که محض دلخوري پيش آوردن گفتم ولي درکل ،توکه بيشترمواقع اينجايي...تعارفمعارف نداريم که
توندارياونوقت تو داري؟سري به نشانه تاييد تکون دادو درحاليکه به سمت هال ميرفت گفت :دريا چطور بود؟
چطور ميخواستي باشه؟توصورتم دقيق شدوگفت :نه واقعا مثل اينکه تنها بودي
اونوقت اينو روپيشونيم نوشته بود؟ نه جيگر...روجاهاي ديگه ات نوشتهچپ چپ نگاش کردم که سريع گفت :خرابه فکرت اساســــي...منظورم اون چشاي بابا
غوريت بود ...الدنگ!
چشم غره اي نثارش کردم وبه سمت آشپزخونه رفتم.
 -حاال شام کوفت کردي؟
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روي مبل ولوشد وباصداي بلند طوريکه بشنوم گفت :آررره...ننه ام بخواد زنده به گورمم بکنه
حواسش به شيکممون هست...تو نلمبوندي؟
به اپن تکيه دادم وگفتم :نه...حس خوردن ني
غلط کـردي...من گشنمهبابا مگه قحطي زده اي تو؟؟؟؟ هنو گشنته؟امير بايد يه دوره کالس آداب ومعاشرت...آداب مهمانداري رو برات بذارم!تو برو آداب مهماني رفتنو با خودت کارکن ،بعـــد واسه ما کالس بذارمن خيليم بلدم....منتها چون هرعملي يه عکس العملي داره...تو عين چي رفتارميکني منم مثل چيبهت برميگردونم
چشاشو ريزکردو لبخند مليحي تحويلم داد.
نيمرو ،املت ،آبپز؟جمله بسازم؟سري به نشانه تاييد تکون دادم وگفتم :آره...بعدشم بنال بينم کدومو کوفت ميکني؟
امير اصـــال تربيتت صحيح نبوده! ...نگرانم خاله اشتباهي که درتربيت تو کرده روسرهمسرآيندمم اجرا کنه!!!
تربيت همسرآينده ي تو به ننه ي من چه ربطي داره؟نيشش تابنا گوش بازشد وگفت :اگه خاله اينجا بود....ميشنيد بهش گفتي نــــنــــه؟!!!!
من جلو خودشم ميگمهيچي بهت نميگه؟نوچي کردم که گفت :اهههه...چه باحال...مامان من کله مو عين اردک پرکنده ميکنه
بعــــله...مامان منم فقط "چيزي نميگه" ...با جارو همه ي احساسش رو ابراز ميکنه-خل ...قارچ و سوسيس داري؟
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نميدونم،ميخواي چيکار؟ميخوام يه چيزي درست کنم انگشتاتم بخوريخيلي ممنون توهمينطوريشم با بودنت ما رو به غلط خوردن ميندازي ديگه نميخواد رو انگشتامونکارکني
باقيافه دلخوري ازم روبرگردوند :بيـــا بازمن ميگم قدرمو نميدونيد بگيد نـــه...
خنديدم وگفتم :اي بابا ...مام که خراب رفاقت...چه ميشه کرد؟ بيا درست کن فــــوقش معده
مون  erorميده ،اونم ازنوع 111
چشم غره اي نثارم کرد و درحاليکه آستيناشو باال ميزد به آشپزخونه اومد.
***
هيچ موقع نذاشتن اين استعداداي من پرورش پيداکنهدرحال انفجار ازشدت خنده سري تکون دادم :بعـــله...
چپ چپ نگام کردوگفت :خميرتو ورز بده
مثل آشپزاي حرفه اي خميرو برداشتم ،دوباره پرت کردم تو کاسه وهمونطورکه ورزش ميدادم
گفتم :به دلم برات شده اين شام آخرمه
آره...چون فردا تينا ميکشتتدست از کار کشيدم ومتعجب نگاش کردم :تينا؟ واسه چي؟
ميدوني؟ زنگ زد بگه فردا باهم برين خريد واسه دوستش منم گفتم رفتي دريااونوقت چرا به خودم زنگ نزدچند ثانيه منگ نگام کردوگفت؟ :هان؟ چون...اوم...چونکه...
چپ چپ نگاش کردم وخودم جواب دادم :چون که جنابعالي خيلي اتفاقي زنگ زده بودي حال
واحوال کني دلت نيومد خبري ازمن ندي ،بعدم نشستي صغري ،کبري چيدي که اميرو بيخيال
و...خودم ميام و...ازاين حرفا
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مظلوم نگام کردوگفت :نه جان امير...گفتم داداشت خسته اس...کوفته اس...کار و زندگي داره،
بيکارنيست که
بعدخيلي تند گفت :قراره فردا ساعت  6باهم بريم خريد
با اخم بهش خيره شدم :مرتيکه فرصت طلب! مگه خودت خار،مادر نداري؟
واااا! همسر آينده آدم هم ناموسشه ديگه...مث خارمادرشه...نميدونستي بدونببيـــن مجيد يه بارديگه...فقط يه بارديگه خودتو بچسبوني به تيناي ما،همسرم...همسرم...راهبندازي...مث اين خميره همچين ورزت ميدم که نون بزني بيرون ها! گفته باشم!!!
برو بميـــر ...مردم آرزوشونه من به دخترشون يه نيگا بندازم!قيافه مو درهم کشيدم وگفت :دقيقا کدوم مردم؟
خيــــليا !آهـــان ...بينم اونوقت چي ميزني اين خيلي ها روميبين؟(212عطر)،چطور؟تک خنده اي کردم وگفتم :آورين...مواد جديده؟
نه عزيزم به قول خودت يه عطر هاتـــهاوووووآره عيزم...حاالم جاي حرف زدن بپر رب روبيار تا غذام ته نگرفتتوش رب داره؟آره...چطو؟ بدت مياد؟لبامو به هم فشردم وگفنم:نه ولي زياد خوشمم نمياد
خوب بدتم ميومد زياد مهم نبود چون من درهرصورت ربو ميريزمبا ابروهايي درهم نگاش کردم که گفت :جون دادا بدون رب خوب نميشه ...حاال اصرارميکني
ميخواي نزنم؟

28

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
نه بزن بينيم چه بندازيي درست ميکني؟!!! رب طبقه دومه پشت ظرف ماستپااااشو بيار بينمباخونسردي جواب دادم:دارم خمير ورز ميدم
اون ديگه ازخميرگذشت اميرشد...ولش کن...بذار استراحت کنهچپ چپ نگاش کردم وگفتم :خوب دارم ورز ميدم ديگه...بهترميشه
نوچي کردوابروهاشو باال انداخت:خمير هرچي بيشتراستراحت کنه بهترميشه
ا؟؟؟ادامو درآورد :اوره...يکي ،دوساعت بايد استراحت کنه
اومدم ازجام بلند شم که فکر کردن به معني حرفش مانع شد :يکي دوساعت ديگه؟؟؟
سري به نشانه تاييدتکون داد:آره مگه چيه؟
نگا ساعت کردي؟باخونسردي نگاهي به ساعت انداخت وگفت :تازه يازدهه...تو ربو برسون
ازجام برخاستم ودرحاليکه به سمت سينک ميرفتم گفتم :دو ديقه وايسا دستمو بشورم...چشم
چند ثانيه خيره نگام کردو بي اعتنا به حرفم به سمت يخچال رفت:گفتي کدوم طبقه؟
ا...مياوردم!يه نگاه عاقل اندرسفيه که يعني برو،خودتي انداخت وسوالشو تکرارکرد.
خو چرا ميزني؟؟؟ طبقه دومد نزدنت که اين شدي ديگهچپ چپ نگاش کردم وگفتم :داش به تربيت من خرده نگيرا!!!!
تربيت تو خودش خرده هست نياز به خرده گيري نداره کهرب رو ازتوي يخچال برداشت وادامه داد :بدبخت خاله ام...چي ميکشيده ازدست تو
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دستمو خشک کردم و درحاليکه ميپريدم تا روي اپن بشينم جواب دادم :بدبخت خاله ي من
چرا؟ پسربه اين گلي!ابروهامو درهم کشيدم ومتعجب پرسيدم :خودتو ميگي؟
نه پس توروميگماووو...هندونه هاش سنگين نيست زيربغلت؟زيرگازوخاموش کردوبه سمتم برگشت :نه زياد...
متفکر لبخندي زدم وبه نقطه اي چشم دوختم .همه اش تصوير دوتا چشم گربه اي با اون چشم
غره ي نمکيش تو ذهنم نقش ميبست .بي اختيار منو ميبرد به گذشته...نميدونم چرا ولي يه جورايي
ياد فهيمه روبرام زنده ميکرد.
پشت ميز نشست وگفت :رفتي توفکر؟
نفس عميقي کشيدم وسري به نشانه نفي تکون دادم:نه بابافکرچيه؟
فکرچيه؟ هموني که به يه نقطه خيره ميشي قيافه اش مياد جلو چشمتا؟؟؟ کي هست؟بروووو ....خودتـــي ...با مام آره؟ بهش فکر نکن ،نه ميتوني مخشو بزني....نه اون اهل پا دادنهچي شرميگي مجيد؟ واسه خودت داستان ميسازي؟چشاشو پشاد کردوگفت :يعني دروغ ميگم ؟
لبي ترکردم وجواب دادم :نه ولي اونطور هم که تو جو ميدي نيست
پس چطوره؟ بگو مام درجريان باشيمنفس عميقي کشيدم وبه زمين چشم دوختم :ميدوني؟ منو يادفهيمه ميندازه...
پريد وسط حرفمو باصداي بلندگفت:کي؟؟؟؟ همين به قول خودت خاله سوسکه؟؟؟
هيسي کردم وسري به نشانه تاييد تکون دادم.
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باحرص گفت :اونوقت کـــجاش؟؟؟؟ من که هيچ شباهتي بين اين دوتا نديدم
منم نگفتم شباهتنگاه پرسشگرشو بهم دوخت ،براي تکميل حرفم گفتم :اتفاقا برعکس...تفاوت هاشون
لبخند عميقي زدوگفت :چشم غره رفتناشون
درجوابش تنها پوزخندي زدم .چشم غره رفتنشون؟!!!
اين پوزخند مال چي بود؟دوباره نفس عميقي کشيدم وگفتم:هيچي
پسرخاله ي گجم(گيجم) گريه نکني ها!!!!کي گريه کرد؟د من ميدونم ديگه...اآلن بغض ميکني ...دو ديقه ديگه گريهبه زورلبخندي زدم وگفتم :نگران نباش...بادمجون بم آفت نميزنه
چشمکي زدوگفت :ولي خودمونيم فهيمه خوشگلتره!
باترديد سري تکون دادم :خوب هرکس خوشگلي خاص خودشو داره...فهيمه بوره اما اين چشم
ابرومشکي
دوباره چشمک زد :خانوم چش ابرومشکي!
بي اختيار لبخندي روي لبم نقش بست :چشاش يه حالت خاصي داره...
مجيد باچشمايي گشادکرده نگام کردو باسرفه اي تصنعي ،براي عوض کردن بحث گفت :يه
صلوات بفرستين!
مسخره ميکني؟ نه جون داداش...صلوات بفرست...اللهم صل علي محمد وآل محمدسري از روي تاسف تکون دادم :شوخي شوخي با همه چي شوخي...ماروباش با کي دردودل
ميکنيم؟!!!!
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آخه به من چه؟ به توچه؟ چشاش يه حالت خاصي داره که داره...اصن چشاش سگ داره...توپاچه تو جمع کن
چپ چپ نگاش کردم ورومو برگردوندم.
گاهي آدم احتياج داره حتي اگه چرت وپرت هم ميگه يه نفر باشه که دل به دلش بده...بشينه
حرفاشو گوش کنه...ببينه چي ميگه...دردش چيه ...يه نفرباشه که باهات همدردي کنه...
چيه حسوديت ميشه هرچي دورو برتن الشي...انوقت کيوان داره مخ اونو ميزنه؟برگشتم باچشمايي گشاد نگاش کردم:ببين اوال که خودتم دورو برمي....بعدشم مخ زني کيوانو
دقيقا از کجات درآوردي؟
بي تربيت...درضمن من دوروبري هات محسوب نميشم...من جزو فک وفاميالتما؟؟؟ياه ()yجاي اين چرت وپرتا...برو غذاتو درياب...هنو آماده نشد؟چرا خميرو که پهن کردم ،موادم بريزم روش...حلــه...حلــــه ...اون خميرم که خودش پخته ميشه!تابه رو از روي گاز برداشت وهمونطورکه بادقت مواد رو روي خمير ميريخت جواب داد :اون کار دو
سوته...حلــــه...بينم پنير پيتزا داري؟
هان؟؟؟پنير ...پنير پيتزاچي هست؟آروم زيرلب يه چيزهايي رو زمزمه کرد وسري از روي تاسف تکون داد.
-چي گفتي؟
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هيچي...عمه ام گفته هرموقع عصباني شدي دوتاصلوات بفرست بعداگه هنوزم حرف ميزد بزندهــنـــشو آسفالت کن
باهمين لحن؟؟؟؟نه اون با لحن خودش گفتآهــانبعـــله...خوب عزيزم پنيرپيتزا چيه؟؟؟من چه ميدونم...دلقک بازي!...اينا همه محض بازار گرميهببيـــن وقت کردي عالوه بر آداب معاشرت و مهمانداري...يه کتاب آشپزي هم بخوناووووف...خاوووو ....پنيرمعمولي بدم اشکال داره؟اللهم صل علي...سه بارپشت سرهم تکرار کرد وتقريبا به سمتم حمله ورشد .از روي اپن پريدم اون سمت و
همونطورکه ازدستش درميرفتم باصداي بلند گفتم :خو يابو چرا رم ميکني؟ فرق ميکنه بگو فرق
ميکنه
به خدا اگه دستم بهت برسه...باشنيدن حرفش توجام متوقف شدم ويه نگاه به سرتا پاش انداختم :مثال چه غلطي ميکني؟
چه غلطي ميکنم ،هان؟؟؟؟نگاهي به دوروبرش انداخت و به سمت گلدوني که روي عسلي بود رفت .ياابا الفضل! اين ميخواد
چيکار کنه؟
قبل ازاينکه جواب سوالمو پيداکنم دوباره به سمتم يورش برد .به سرعت نوربه سمت اتاق دويدم و
درو محکم بستم .عالوه براينکه يه جوعقل سالم نداره...تعادل روانيشم دچار اختالله....
همونجا به درتکيه دادم ومحکم نگهش داشتم تانتونه بازکنه.
-کوشــــي؟؟؟ بازکن نشونت بدم چه غلطي ميکنم ديگه
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مجيد تعادل رواني نداري ها! هيچي هم نه گلــــدوووون؟؟؟تا توباشي پررو بازي درنياري...واکن درو کاريت ندارما؟؟؟ خيال کردي!واکن جان تو نميزنم تو سروکله اتنوچ...اميرواکننوچ...کوفتو نوچ...نميزنمت فقط آب گلونه رو بايد بکنم توحلقت تا ير به ير بشيمبرو بکن تو حلق عمه ات...مرتيکه...اينو گفتم وبه طورناگهاني دروبازکردم .با اين حرکت مجيد که به درتکيه داده بود تعادلشو ازدست
داد وپخش شد کف اتاق...
منم ازفرصت استفاده کردم وهمونطورکه روي کمرش مينشستم دستاشو ازپشت گرفتم :خوب
عزيزم آب گلدونو ميخواستي تو حلق کي بکني؟
دست وپازنان خودشو تکون دادوگفت :کصافط...اگه جرات داري دستمو ول کن نشونت بدم
فشاري به مچ دستش که تودستم بود آوردم وگفتم :دست بازتم ديديم
الدنگ...بعد سرشو روبه آسمون بلندکرد و گفت :خدايـــا آخه اينا کين ديگه؟...به خدا قوم عجوج
مجوج ازاينا بهترن...
بعدخطاب به من ادامه داد :ميدوني؟ اصن گاهي فک ميکنم من بچه سرراهي بودم خاله ات اينا
آوردن بزرگم کردن ،آخه مگه ميشه يه بچه اينقدر باخانواده اش ازلحاظ فرهنگي وشخصيتي
تفاوت داشته باشه؟ من اينقدر ماه...اينقدرآقا ...اينقدر...
قبل ازاينکه چيز ديگه اي بگه يه پس گردني محکم نثارش کردم واز روي کمرش بلند شدم.
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به جان خودم جنسش بنجل بوده...بد توهم ميزنيبرگشت به کمر خوابيد وگفت :چو خروسي توکه بي وقت آيي ورنه  /من به هرعربده اي بي
محلي ساخته ام
خو اآلن من چيکارکنم " م " بدم؟توشعرم بلدي؟په نه په فقط توبلدي!ا؟ يه نمونه بگو بينممثال...يه توپ دارم قلقيه...اميرحيفي توميدونم مث تواينو گفتم و از اتاق خارج شدم .ساعت  12نصف شبه هنوز داره يه شام آماده ميکنه .نگاهي به
اون مواد مجيدپزش انداختم وبا صداي بلند که بشنوه گفتم :يابو...اينو چه جوري بايد پخت؟
ميذاري تو يخچال خودشو بگيره!!!! ...بندازتوفرديگه...يابـــو!اون يابو تيکه ي من بودها!!!البتــــه ...عالوه برتيکه ،نقشتم هستظرف غذاشو داخل فرگذاشتم ودرهمون حال جواب دادم :مجيد بگير بمير...دهن منم وا نکن!
باعشوه چشم غره اي نثارم کرد و گفت :خيلي با من بد برخورد ميکنيد....خيلي....
اوووووف...به قول رضا بخرم(بخورم)...بازچي شد؟؟؟به سمتش رفتم و منم روي مبل ولوشدم :آهان....راستي واسه چي با بابات دعوات شده بود؟
بيا بازمن ميگم ميگن نه-اه...چيه؟ ديوونه اي ها! ميگم سرچي دعواتون شد خوب؟ دهه...
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دوساعت تو راهرو قصه حسين کرد واسه ات تعريف ميکردم؟کمي فکر کردم وبا به يادآوري حرفاش گفتم :آهان ...خونه مجردي
امير،جان من،حواست کجاست دقيقا؟خوب يادم رفتيادت رفت؟!!!کالفه گفتم :مجيد گيرميدي ها!!
باشه ...اميــــرررازلحن ملتمسانه اش که اسممو صدا کرد متعجب به سمتش برگشتم وسري تکون دادم :هوم؟
درحاليکه با انگشتاش بازي ميکرد گفت :پنجشنبه نمياي؟نه؟
پنجشنبه؟کجا؟يهو لحنش تغييرکرد و با صداي بلند گفت :بيا ميگم حواست نيست ميگي نه تاحاال پنجشنبه ها
کجا بودي؟
آهــــان...کوهو ميگي؟نــــه روحو ميگم...نوچي کردم و بي حوصله جواب دادم :نه قراره برم رامسر بچه نيما خنگولو ببينم
ا؟ مگه بچه اش به دنيا اومد؟سري به نشانه تاييد تکون دادم :اوهوم...يکي،دوهفته اي ميشه
اي جان! اسمشو چي گذاشتن؟آريناي جان!...اميـــر...خو توبري اونجا په من با کي برم؟-خوب با ايمان اينا برو

36

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
يهو صداشو باال برد و گفت :ايمان؟؟؟؟؟ ايمان؟؟؟؟؟ ترجيح ميدم تموم مسيرو با قاطر برم ولي
با اونا نرم
بعد شکلکي درآوردو گفت :فکر کن ...فائــــزه....اووووف...کي ميخواد تحملش کنه؟
پقي زدم زيرخنده وسري تکون دادم :چه بدبختي هستيا!!!
بخند...بخند...منم بودم ميخنديديم ديگه...امير اين آخر نامرديهميون خنده گفتم :اينکه ايمان زنشو مياره؟؟؟
ضربه اي به بازوم زدوگفت :مسخره...خوب هفته ي ديگه برو
نميشه ،نيما ماموريت دارهاه...خوب فردا برو...پس فردا برويعني اآلن همه ي مشکل تو منم؟نه مشکل من زن ايمانه...باز اگه توباشي کم نمياريم هي ميگي يکي طلبت...يکيطلبت...دهنشو سرويس ميکني
بميرم...نه که تو خيلي کم رويي...نميتوني جوابشو بديحوصله دهن به دهن گذاشتن با اينو ندارمتو عمو نادرو ديوونه کردي ديگه فائزه که جاي خود دارهگمشو حيف عمو نيست با اين مقايسه ميکني؟ اون جنبه اش باالست...شوخي پذيره...اما اينچي؟
شکلکي درآورد و سري تکون داد :اووووف...خدا نصيب نکنه
لبخندي زدم وبا توجه به زنگ فر که خبرازآماده شدن غذا ميداد گفتم :توچيکار اون داري؟ بپر تا
روده بزرگه روده کوچيکه رونخورد
درحاليکه ازجاش برميخاست تا به آشپزخونه بره جواب داد :خيلي نچسبه...تازه مگه ما مرکزفساد
مردان متاهل زديم که قدغن کرده ايمان با ما بپره؟
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خوب شوهرشه...دوست نداره با  1تا عذب اوقلي بپره...چيکار داري؟ازتوي آشپزخونه سرکي کشيد و گفت :ما عذب اوقلييم؟؟؟؟
سري به نشانه تاييد تکون دادم وگفتم :چه ميدونم...اصن با تو حال نميکنه...بردار اون پيتزا نماتو
بيار مردم ازگشنگي
برو باووو...جمع کن بيا آشپزخونهمجيد اذيت نکن بيار اينجابي اعتنا به حرفم سيني رو روي ميزناهارخوري داخل آشپزخونه گذاشت وخودش هم پشتش
نشست.
اهي گفتم و از جام برخاستم.
هوي ...تمومش نکن مام بيايمبيا کوفت کن کي جلوتو گرفت؟روي صندلي کناريش نشستم وگفتم :مجيد فردا ميتوني ماشينو ببري تحويل بدي؟
متعجب نگام کردوسري تکون دادکه يعني چي ميگي؟
ماشين...قراره بفروشمش به مرتضي...ميبري بهش بدي؟حيفه ها!لقمه اي برداشتم وگفتم :گمشو...مهم اينه آدم يه سقف باال سرش باشه...چقد پول اجاره بدم؟
تازه اينجا جاشم خوبه...بعدا که پول دستم اومد يه ماشين ديگه ميگيرم
چه ميدونم ...خوب شد؟چي؟؟؟باز هپروت زد! چي؟؟؟؟چند ثانيه نگاش کردم ولبخندي زدم :آهان...غذاروميگي؟ نه بابا اين چيه؟ مزه چي ميده خيلي
مزخرف شده
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ابروهاشو درهم کرد و گفت :اگه مزخرف شده په چرا ميلومبوني؟
چون گشنمه وگرنه نگاشم نميکردمتو روح هرچي آدم چاخانلبخندي زدم ودوباره مشغول خوردن شدم.
***
صبح با صداي آالرم گوشيم ازخواب بيدار شدم .ساکتش کردم وغلتي تو رختخواب زدم .دل کندن
از رختخواب اونم تواين هواي زمستوني؟!...واقعا سخته...
خميازه کنان کش و قوسي به بدنم دادم و چشاموباز کردم ونگاهي به ساعت که  1رو نشون ميداد
انداختم .مجيد هنوز خواب بود .بي سروصدا حوله مو برداشتم وپريدم تو حموم .اصالح کردم ويه
دوش آب سرد گرفتم.
هم حالمو بهتر کرد ،هم سرحال اومدم.امروز کلي کار دارم .بايد اجاره ماه آخر رو واريزکنم ...قلنامه
کردن خونه...سند زدن ماشين...اگرم وقت بشه بايد واسه نيماو رويا وازهمه مهمتر آرين کوچولو
سوغاتي بگيرم.
اونوقت فکر کردي دو دقيقه اي به همه کارات ميرسي؟ بجنب ظهرشد!
بااين فکر سريع حوله رو پيچيدم دورمو به اتاق برگشتم.
بدون هيچ فکرودغدغه اي بلوزوشلوار مشکيمو به همراه يه کت سفيد ازکمد برداشتم .اومدم درشو
ببندم که صدايي متوقفم کرد :به به...آقاي مشکي رنگ عشقه...حموم تشريف داشتيد؟
لباسا رو پرت کردم توصورتشوگفتم :توبيدار شدي؟
استقبالت توحلقم....متقابال لباسا رو برام پرت کردوادامه داد :خوشگل وخوشتيپ کرد؟ کجا به سالمتي؟
نگاهي به سرتاپام انداختم وگفتم :خيلي حوله ي خوش فرميه؟! خوشتيپ ترم کرده؟
-کصـــافط
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دستي به چونه اش کشيد و گفت :صلواتي ها رو هم که زدي!!!
حاال همچين ميگي انگارهميشه يه من ريشوسيبيل داشتم...عجبا!ازجاش بخاست ودرحال مرتب کردن تت پرسيد :کجا بري؟
 کلي کار دارماينبار با شيطنت پرسيد :چکار؟؟؟
پيکار...چند تا کاربانکي دارم...بعدشم بايد خونه وماشينو سند بزنيم ديگهاوکي...حاال چرا با اين سر و ريخت هنو شاخ وايسادي؟ابروهامو باال بردم وگفتم :آخه منتظرم خودت خجالت بکشي بري بيرون...ولي خوب رو نيست
که...سنگ پاست
ضربه اي به بازوم زدوگفت:عاووضي صبحانه ميخوري؟
توچه کاري شدي؟ نه داداش عادت ندارمباشه...زيادي تيپ نزن دخترکش ميشهچشمکي زد وازاتاق خارج شد.
ديوونه...با عجله لباسامو پوشيدم وبراي اينکه سرما نخورم موهامو خشک کردم .کمي هم ژل ماليدم وبه
سمت باال شونه شون کردم.
خوب...خوب شد...فقط يه چيزي کم داره...نگامو روي ميز توالت چرخوندم .يه عطرتند ومردونه...
بوگاتي پوربلک ( )bugatti- pore blackهمينه...
کمي ازعطر رو روي پيرهنم و کنارگوشم اسپري کردم وبا برداشتن کت وکيف دستيم ازاتاق خارج
شدم.
مجيد با ديدنم سوتي کشيد وگفت :واووووو...مغازه هم مياي؟
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ليوان چايي که روي اپن بود رو برداشتم ويه نفس سرکشيدم :آره...بعدازظهر ميام...ميري
برسونمت؟
مگه نگفتي ماشينو بدم دست مرتضي؟ضربه اي به پيشونيم زدم وجواب دادم :آره...راست ميگي...اصال يادم نبود...خيلي خوب...بامن
کاري نداري؟
چرا يه ده،بيست تا پروژه خرابکاري دارم،هستي؟گمشو...خداحافظاينوگفتم وازخونه زدم بيرون.
چه هوايي هم شده بود؟!!!...سردوخنک...آخيش! جيگرآدم حال مياد! البته هيچي هواي بهاري
نميشه،سرما روهم دوست دارم اما از بارونش ...متنفرم....
نفس عميقي کشيدم وهواي تازه رو وارد ريه هام کردم.
خيابونا هنوز ازبارون ديشب خيس بودو به خاطر نامناسب بودن آسفالت ها و وضعيت خيابونا ،تو
بعضي قسمت ها آب جمع شده بود.
سري از روي تاسف تکون دادم و وارد سوپر حاج کاظم شدم .کسي داخل نبود سرکي کشيدم و
سالم کردم که اگه داخل انبار بود متوجه شه ،اما برعکس کسي از زيرپيشخون سربلند
کردوجوابمو داد :سالم آقا امير...بفرماييد؟!
ا؟ پيمان تويي؟ پس بابا کوش؟ازجاش برخاست وگفت :حالش خوب نبود...موند خونه...جانم؟ من درخدمتم
قربونت ...خدا بد نده چرا؟ چشه؟سياتيکش عود کردهنوچي کردم ومتاسف سري تکون دادم.
-شما چي ميخواستي؟
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من؟؟؟...داش قربونت يه پاکت سيگار بدهسيگار؟؟؟؟تک خنده اي کردوگفتم :چيه؟ بم نمياد؟
ابروهاشو باال انداخت وگفت :نه زياد
مگه به اومدنه؟؟؟شونه اي باال انداخت وگفت :نکش بابا...واسه چي ميکشي؟ ميدوني چقدر ضرر داره؟
تاهمين چندسال پيش منم اگه يه سيگاري ميديدم شروع ميکردم به پند واندرز که سيگارچيه
و....بده و....ضرر داره و...
بي اختيار ياد حرف اون مرد ناشناس افتادم که ميگفت :نپرس چرا سيگارميکشي؟ بگو چي ميکشي
که سيگارميکشي؟؟؟؟
لبخند محزوني زدم و پول رو گذاشتم روي پيشخون :زندگيه ديگه....بده بريم پي زندگيمون
سري تکون داد وپاکت سيگاري رو به دستم داد :قابل نداره
مرسي به بابا سالم برسوناينو گفتم و ازمغازه خارج شدم .هنوز چندقدمي نرفته بودم که کسي صدام کرد :آقاااا اميـــر
برسونمت؟
ايستادم ومتعجب به سمت صدا برگشتم.
به دوباره پري خانوم؟؟؟
لبخندي زدم وسالم کرد.
جواب سالم...ماشينت کو؟تک خنده اي کردم وجواب دادم :اگه از لحاظ شرع شما ايرادي نداره تنها مونده تو پارکينگ
خونه
محو خنديد واخمي کرد :ديوونه...بيا باال ميرسونمت
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مرسي...ميرمتعارف نميکنم بيا باالجون داداش منم تعارف ندارم چند جا کار دارم پياده برم بهتره...مسيرش شلوغه با ماشينسخته
زد روي فرمون و گفت :ميخوام باهات حرف بزنم
اينو خودمم از اول فهميده بودم فقط ميخواستم به زبون بياره .لبخند پيروزمندانه اي زدم و سوار
شدم.
فقط زودتر بگو که کلي کار دارمماشينو روشن کرد وگفت :ديشب مامان رفت
به سالمتي...جاش خالي نباشهبرگشت يه نگاه خشمگين بهم انداخت وادامه داد :ميدوني من چرا نرفتم؟
چون دَدي جونت اجازه نداد؟!!!چـــــي؟؟؟هان؟ نه ميگم آخه پاسپورت نگرفتينوچي کردم وبا ناراحتي ساختگي ادامه دادم :خيلي حيف شد!
نه خيرم....پاسم آماده است منتها من نرفتموا!!! ديوونه اي؟ نرفتي؟ اونم "پاريــــــس" ...چرا؟امير جدا" نمي فهمي يا خودتو ميزني به نفهمي؟!!!!(هر دومورد)
نه جدا" نمي فهمم ...نرفتي که چي بشه؟-که بمونم پيش تو
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(واوووو...مردم چه فداکارن؟!!!)
پوزخندي زدم وگفتم :حتي يه بچه هم ميدونه که براي خروج ازمملکت به اجازه پدر احتياجه
به سمتم برگشت وبا حرص گفت :فکرميکني نداد؟؟؟؟
ابروهامو باال کشيدم و پرسيدم :داد؟
فقط با عصبانيت نگام کرد.
خوب خيلي خريت کردي که نرفتي...ممکنه دفعه ي بعد اجازه ندهپاشو محکم گذاشت رو ترمزو همونجا وسط خيابون ماشينو متوقف کرد.
به درک! اجازه ندهپوفي کردم وبه سمتش برگشتم :پري من بهت تعهد دادم؟
باگيجي نگام کرد وسري تکون داد.
من بهت پيشنهاد ازدواج دادم؟دستشو روي فرمون کوبوند وگفت :چي ميخواي بگي؟
آره ...کج بشين راست بگو...حوصله ي صغري ،کبري چيدن ندارم پس رک ميگم...من از اولمگفتم فقط دوستيم نگفتم؟
لبهاشو به هم فشردوگفت :اينا صغري کبري نيست؟
نه نيست...اگه اتفاقي هم بينمون افتاد...من کسي رو به زور مجبور نکردم اگرم يادت باشه...باقي حرفمو خوردم وسري تکون دادم که يعني خودت باقيشو ميدوني...
خنده اي عصبي سردادوگفت :اين يعني کات ديگه؟
سري به نشانه تاييدتکون دادم :اوهوم
رومو برگردوندم ودستمو به دستگيره ماشين گرفتم تا بازش کنم که با صداي نسبتا بلندي
گفت :به همين راحتي ديگه؟ اصال انگار نه انگار که چيزي بينمون بوده؟
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چند ثانيه به روبه روم خيره شدم ونفسمو با حرص بيرون دادم.
من چيزي رو ازت نگرفتم که اآلن شرمنده ي ترک کردنت باشمخيلي بي چشم وروييدوطرفه است!درماشين روبازکردم وبي اعتنا به حرفاش پياده شدم.
با پري دو،سه هفته ي پيش ،تو همين برنامه کوه رفتنا آشنا شدم .تقريبا يه 11،12نفري
ميشديم که پاي ثابت بوديم ولي گاهي هم پيش مي اومد که مثال يکي ازبچه ها دوستشو بياره.
اون روزهم فائزه،زن ايمان ،پريسا رو باخودش آورده بود.
***
خو توکه حالت خوب نبود غلط کردي اومدي!فيني کردم و باصداي گرفته اي جواب دادم :مي بندي دهنتو يا ببندم؟ من " اينجا" سرماخوردم
(اشاره اي به مجيد کردموادامه دادم) وگرنه اين جفنگ شاهده!
مجيد-عوضــــي...جفنگ عمته
اومدم جوابشو بدم که عطسه مانعش شد.
ايمان-بابا اين داغونه...تو بمون استراحت کن
با اين حرف مجيد ضربه اي به پيشونيش زد وسري تکون داد :يعني درگيراستداللشم ...خو
مرتيکه ميبيني پتو به بغل چپيده کنارشومينه...ديگه بمون خونه چه صيغه ايه؟
ايمان-ميبندي دهنتو؟ ميگم استراحت کنه...عجبا!
آهان...آورينيکي ازکوسن هاي اطراف شومينه رو زيرسرم انداختم ودرحاليکه درازميکشيدم گفتم:
اوووف...برين پي کارتون ديگه...اه
مجيد -توديگه پررونشو
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فائزه-خوب راست ميگه ديگه! پسره بدبخت مريضه وايسادن باال سرش هي ويز ويز ميکنن
سرمو بلندکردم و باچشمايي گشاد شده نگاش کردم .فائزه واين حرفا؟؟؟؟!!! جل الخالق!
واي نايستين بريم ديگهاينو گفت وخودش زودترازهمه به سمت در رفت درهمون حال خطاب به پريسا هم پرسيد که
چيکار ميکنه؟ ميمونه؟ يا با اونا ميره؟
پريسا از داخل اتاق کناري سرکي کشيدوباشيطنت گفت :نه فائــزه جون ميمونم
فائزه هم لبخند شيطنت باري نثارش کرد وبعد ازبرداشتن کيفش ازخونه خارج شد.
اونقد حالم بد بود که حوصله ي فکرکردن به اون لبخد هاي شيطنت بارشون رو نداشته باشم.
چشامو روي هم گذاشتم وسعي کردم بخوابم.
هنوز توحالت خواب وبيدار بودم که حس کردم چيزي روي سينه ام سنگيني ميکنه .پلک هاي
داغمو به زور ازهم جدا کردم ونگاه خمارمو به پريسا که با لبخند خاصي بهم خيره شده بود دوختم.
به آرومي دستشو روي سينه ام کشيد ولبخند عميق تري نثارم کرد.
باصداي گرفته اي پرسيدم :پريسا چيکارميکني؟
بالحن خاصي جواب داد :دارم حالتو خوب ميکنم!
اينو گفت وخواست صورتشو بهم نزديک ترکنه که سريع خودمو عقب کشيدم :پري من اآلن
حالم خوب نيست ،باشه...
انگشت اشاره شو روي بينيم گذاشت وهيس گفت.
دوباره اومدم مخالفت کنم که حس داغي چيزي روي لبهام مانع از فکرکردن به هرچيز ديگه اي
شد(....بقيه شم که مثبت  11شدو....بدآموزي داره )
***
با به يادآوري گذشته سيگاري آتيش کردم وپوک عميقي بهش زدم .منم مقصر بودم نبايد دل به
دل پري مي دادم اما خوب پيش اومد ديگه...

46

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
درگيري براي انتقال سند وکارهاي بعدش باعث شد تا حدي اتفاقات صبح رو فراموش کنم.
***
تقريبا همه ي کارهام تموم شده بود و فقط مونده بود خريد سوغاتي که با ديدن ساعت موکولش
کردم به بعدازظهر .اصال فکرنميکردم اينقدر طول بکشه 1ازخونه زده بودم بيرون وحاال2
بعدازظهربود!
ازهمون جلوي بنگاه يه تاکسي گرفتم و آدرس مغازه روبهش دادم.
مردم ازخستگي!
چشمامو روي هم گذاشتم وسعي کردم فکرمو ازهرچيز اضافه اي خالي کنم!!
چنددقيقه اي نگذشته بود که حس کردم انگارگوشيم داره ميلرزه.
پوفي کردم ونگاهي به صفحه ي گوشي انداختم .تينا!...
دکمه ي اتصال روفشردم وسعي کردم صدام پرانرژي باشه :سالم ودرود بر ملکه ي عذاب من،
حال شما؟
خنديدومعترضانه گفت :ا....داداشي حاال من شدم ملکه ي عذابت؟
نشدي خانومي بودي...چطوري؟ خوبي؟خوبم ممنون ،توخوبي؟قربونت ،هستـيـــــم ،چه خبر؟سالمتي ...امروز ميخوام برم خريدبا اينکه ديشب مجيد بهم گفته بود اما چيزي به روش نياوردم تا خودش بگه.
ا؟ براي چي؟ تنها ميري؟نه ميخوام واسه دوستم کادوبگيرم...اتفاقا ديشب بهت زنگ زدم مشغول بودي به مجيد گفتماوهوم...مامان ميدونه بامجيد ميري؟-مجيد؟....امير تونمياي؟
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تک خنده اي کردم وگفتم :من ديگه چرا بيام؟
خوب تو سليقه ات بهترهاي قربون آبجي گلم که ميدونه مجيد جز نقش باقالي نقش ديگه اي ندارهمعترضانه گفت :اميــــر يعني چي؟؟؟
خنديدم وگفتم :چشم...ساعت چند ميري؟
بعدازظهر زبان دارم تا  ،1بخوام بيام فک کنم  1:31بشهباشه په مغازه منتظرتمچشم توچيکارا ميکني؟من؟؟؟ هيچي امروز رفتم خونه روسند زدم...مبارک باشهدرحاليکه کرايه روحساب ميکردم وپياده ميشدم جواب دادم :مرسي عزيــــزم....تينا جان من
ديگه برم مغازه کاري نداري؟
نه داداشي برو به سالمتيقربونتقطع کردم ونگاهي به مغازه علي(پسرعموم) که کمي جلوتربود انداختم .برم يه سر بزنم؟ نرم؟
شونه اي باال انداختم و پريدم داخل مغازه وباصداي بلند سالم کردم .عالوه برمجيد ،شهروز
وايمان هم اونجا بودند .هر 1نفر متعجب نگام کردند وسري به نشانه سالم تکون دادند .اومدم
چيزي بگم که ايمان سريع به سمتم اومدوجلوي دهنمو گرفت
دوديقه جيکت درنياداينو گفت وبا گذاشت انگشتن اشاره اش به روي بيني به سکوت دعوتم کرد.
همچنان متعجب نگاش ميکردم که يهو مجيد باصدايي زنونه شروع کرد به حرف زدن ،کمي که
دقت کردم متوجه موبايل روي پيشخون شدم .اما ديگه چرا زنونه حرف ميزنه؟؟
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مجيد -مرسي خاله...نگين جون هست؟
خانومه -نه مادر...رفته خونه ي دوستش...
 ا؟؟؟ خوب...تازه رفته؟ نه يه نيم ساعتي ميشه ،کاري داري بگو من بهش ميگمنه ديگه کارخاصي ندارم ،فقط ميخواستم حال واحوال کنم ،سالم برسونينباشه مادر بزرگي ميرسونم ،فاطمه جان شومام به مامان سالم برسوناين فاطمه که گفت با مجيد بود؟ تک خنده اي کردم که ايمان کصـــافط يه پس گردني محکم
نثارم کرد.
نخند ضايع ميشهچپ چپ نگاش کردم ومتقابال پس گردنيي نثارش کردم .بالخره هرعملي يه عکس العملي داره
ديگه!
مجيد که حاال ديگه قطع کرده بود خطاب به من گفت :يابو تو چرا ميخندي؟ يه موقع ننه بزرگ
نگين شک کنه کي جواب ميده؟
ننه بزرگ نگين ديگه چيه؟؟؟شهروز-چيه نه داداش،کيه؟؟؟؟ مامان بزرگ نگين خانوم بود
نگين؟ دوست رضا روميگي؟شهروز-اوهوم...ميري رضا رو...
قبل ازاينکه ادامه ي حرفشو بگه خودرضا عين جن بو داده سر رسيد.
چي شد؟ چي شد؟ مامان بزرگش جواب داد؟ حرکت کرده؟ چي گفت؟ کي ميرسه؟...مجيد-اوووو...پياده شو باهم بريم...دوديقه زبون به جيگربگير...آره مامان بزرگش جواب داد...نيم
ساعته حرکت کرده...ديگه اآلن بايد برسه
رضا نفس راحتي کشيد وبشکن زنان گفت :پس داره اوکي ميشه...من برم مغازهههه...
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اومد بره اما دوباره برگشت وخطاب به من گفت :امير ميموني اينجا؟ هرموقع تک انداختم
برگرد،خوب؟
بالبخند سري به نشانه موافقت تکون دادم:باشه،سالم برسون
رضا که رفت گفتم :مجيدخان که خونه رواشغال ميکنه مارو ميندازه بيرون،رضاهم که مغازه...خدا
بعديشو بخيرکنه!
شهروز -داداش چرا ناراحتي؟ سوئيچتو بده خودم کارماشينتم ميسازم
تک خنده اي کردم وجواب دادم :دير رسيدي داداش همين امروز شوهرش دادم
هان؟به سمتش رفتم ودرحاليکه به پيشخون تکيه ميدادم گفتم :امروز فروختمش
ا...گج...حيف بودکه!مجيد-بچه ام احتياج به سقف داشته...اوتول ميخواد چيکار؟
ايمان-جدي فروختيش؟
نه پس شوخي دارمشهروز-به سالمتي...خيرشوببيني
مرسي داشعلي-مردم چه الوي ميترکونن! داداش داداش ميکنن!!!
برو بميــــر...من که به همه ميگم داداشايمان -بميرم برات عقده ي داداش داري؟
مجيد-نه دادا تيکشو داره
تک خنده اي کردم وگفتم :فک کنم به شمام سرايت کرد!!!!
درجوابم سرفه اي مصنوعي کرد وخيلي جدي گفت :گمشو...تو هنوز همون مششنگ خودمي
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چپ چپ نگاش کردم :جفــــنگ
ايمان -اي بابا
مجيد-جانم بابا؟
کي با توبود؟خو باباش که اينجا نيست من به نيابت از اون گفتمشهروز -جان مادراتون شما دونفر فقط به هم نپرين ،هرکارميکنين بکنين
مجيد-هرکاري؟؟؟؟
دوباره چپ چپ نگاش کردم وخطاب به شهروز گفتم:آخه اين آدمه؟
سري به نشانه نميدونم تکون داد وبا اشاره به درگفت :بــــه...کيوانم اومد
هه اينم ديپورتش کردن که!
به سمت دربرگشتم ونگاهي به سرتاپاي کيوان که مثل لشکر شکست خورده بود انداختم :تو رم
انداختن بيرون؟
پوزخندي زد وبا بي خبري پرسيد :از کجا؟
مجيد -زپرشک ...تو اصن مغازه بودي؟
مغازه چيه؟کيوان....مغازه...عطرفروشي ...محل کارتپريد وسط حرفمو گفت :خرکه نيستم...ميفهمم...پروفسور اين هفته من اينورم مغازه چيه؟
مجيد-اي باباوو ...پس محموله هات غرق شده دپ ( دپرس) ميزني؟
شهرو-ببخشيد مثال اگه بيرونش کرده بودن ناراحتيش دليل داشت؟
مجيد سري به نشانه تاييد تکون داد و گفت :بعله که داشت شوما فک کن...يه کالغ تنهـــا رو
پشت بوم خونه....دو تا قمري باهم تو قفس...خدا وکيلي خودت باشي دوست داري جاي کالغه
باشي آخه؟؟؟
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خنديدم و جاي شهروز جواب دادم :آدم کـــــالغ آزاد باشه ...ولي توقفس نباشه
ايمان -اينو قبول دارم
چرا؟ توقفس خيلي بت سخت ميگيرن؟مجيد چنگي به صورتش انداخت و با حرکت لب گفت :بميرم براش حق داره زندگي با اون گودزيال
خيــــلي سخته!
ايمان-برو پي کارت ...من تورو ميگم که عين کالغي ،رها باشي بهتره واسه ات
غم قفس به کنار آنچه عقاب را پيرميکند پرواز ذاغ هاي بي سروپاست!همه متعجب به سمت مجيد برگشتيم و قبل ازاينکه کسي چيزي بگه طلبکارانه پرسيدم :چه
ربطي داشت آخه؟
ربط داره داش ...وقتي ما متاهل ها ميبينيم  1تا جوجه عين تو خوش وخرم دارن جولون ميدنخوب اذيت ميشيم ديگه!
شهروز-اوه...اوه...يه بوهايي ميادا! شما متاهل ها؟؟؟
من که ميدونستم چرا خودشو قاطي متاهل ها جمع بسته گفتم :اين خيلي روش جديدا زيادشده!
مجيد با دلخوري ساختگي نگام کرد و سرشو انداخت پايين.
عاشق نشدي ديگهصدامو باال بردم وگفتم :مجيد چي زر زدي؟
زر عمه ات ميزنه...گفتم عاشق نشدي خبرت ديگهچه رويي داره ايـــن؟؟؟ اومدم  1تا درشت بارش کنم که شهروز واسه عوض کردن بحث
پريد وسط وگفت :آقا من يه خاطره تعريف کنم؟
کيوان -اه...جان مادرت ولمون کن
ايمان-چرا؟ خو حوصله مون سررفت،بگو شهروزجون...بگو
-اوال شهروز جون نه و به قول امير آقــــا شهروز...

52

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
مجيد درتاييد حرفش سري تکون داد وگفت :آخ گفتي...من هرموقع اين اميرو ميبينم ياد "صمد
آقا" ميوفتم
انگشتشو گرفت باال و با لحن صمد گفت :امير نه اميرآقا
خودمم ازحرکتش خنده ام گرفته بود اما خوب حساسم رو اين قضيه ديگه ،با دوست صميمي ها
و فاميل مشکلي ندارما ولي بالخره شلغمم دم داره! چه معني ميده با آدم چايي نخورده پسرخاله
شن؟! والــــا!!!
شهروزبا ديدن خنده ي من اخمي کرد و گفت :هه...ميخنده...صمد آقا
با خنده جواب دادم :زهرمار...خوب خوشم نمياد
مجيد زد به سينه شو گفت :به قول رضا خوشم نمياد ره بخرم
شهروز هم به سينه اش زد ودرتکميل حرف مجيد گفت :بخرم....
خوب حاالخطاب به کيوان پرسيدم :حاال تو چته؟ باز شکست عشقي خوردي؟
به جاي اون مجيد جواب داد :آقا من  2روزه فهميدم اين عاشق شده اونوقت به اندازه يه عمر
ليلي و مجنون ازش داستان دراومده...ماشـــاال بچه ام دپرس کنونش ملسه!
کيوان با ابروهايي درهم وچشمهايي گشاد کرده به مجيد و بعد به من که حرفهاشو تاييد ميکردم
نگاهي انداخت :ببخشيد ميشه بپرسم دقيقا چه داستانايي دراومد؟
دوباره سري تکون دادم وگفتم :بعـــله...اوال که ما اصال نميدونستيم تو ازکسي خوشت مياد...اما
داستاناش...با اين دختره شکل وشمايلش يه داستان بود چه برسه به بقيه اش؟؟
پريد وسط حرفمو با عصبانيت گفت :شکل وشمايلش اگه به تيپ شمانميخوره به ما خيليم
ميخوره..به کسي مربوط نيست کي چي کارميکنه کي چيکارنميکنه
چه خودشم تحويل ميگيره؟ اگه به شما نميخوره به ما ميخوره؟!!!!
پوزخندي زدم ودرجوابش گفتم:باشــــه...اونوقت کي گفته شکل وشمايلش به شما ميخوره؟؟؟
حاال خوبه دختره نگاشم نميکنه!...
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خوشــــتيــــپ! نه که 1چشمي حواسش به شما خيره شده بود نبايد هم نگاهي به ما ميانداخت!!!
خون خونمو ميخورد...با حرص بهش خيره شدم .عادت به درگيري فيزيکي ندارم معموال هرکي
هرچي بگه  1تا باالتر جوابشو ميدم اما توي اون لحظه دلم ميخواست تا جا داشت اين کيوانو چپ
و راستش کنم بلکه آدم شه!!!! اين چه طرز برخورد خو؟؟؟ نخورديم دختره رو که...
مجيد -استغفراهلل...يه صلوات بفرستين
باعصبانيت چشم غره اي نثارش کردم که گفت :ممانعت نکن برادرمن بعدشم چشم غره نرو
چشات چپ ميشه
ايمان خنديد و درتکميل حرفش گفت :تازه تو هم که پت
شهروز هم لبخندي زدو دوباره گفت :آقا من يه خاطره تعريف کنم؟
يــــا قمربني هــــاشم!!! يکي اينو خفه اش کنهبا اخم تصنعي نگام کردوگفت :احترام موي سفيدتو نگه ميدارم هيچي نميگما!!!
نه جان من بيا يه چي بگومجيد -من جاش بگم؟
هرموقع گفتن جسد تو بپر وسطسري به نشانه موافقت تکون داد و گفت :پس حواست باشه هرموقع گفتن نخود ،پرزنت (حاضر)
باشي
چپ چپ نگاش کردم که جاي من شهروز جواب داد :حاال يه کاري نکن ابسنتت (غايب) کنه
مجيد -غلط کرده...راستي امير ،تينا کالسش کي تموم ميشه؟
ا...خوب شد يادم آورد...ازصبح تا حاال ميخواستم راجب تينا باهاش صحبت کنم...بلکم يه خورده
رفتاراشو با اين دختره درست کنه...تينا تازه  11،11سالشه و تو اوج احساسات دخترونه...بعيد
نيست اين خل بازياي اونو جور ديگه اي تصورکنه وبه اين جفنگ دلبسته شه! گرچه خودمم دارم
يه تصور ديگه اي ميکنم!!!
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چندسال پيش که تينا بچه بود ،مجيد يه شوخي هايي دراين باره ميکرد...اما اآلن حس ميکنم تو
شوخي هاش يه چيزي هست!
همين که خواستم دهنمو بازکنم تاچيزي بگم،مجيد مثل جت ازکنارم رد شد و درهمون حال هم
شروع کردبه صدازدن تينا.
متعجب به شهروز چشم دوختم :اين واسه چي دويد؟
نميدونم...اين دختره که داشت ميرفت تينا خانوم بود؟علي اوهومي گفت وبا اشاره به درگفت :ايناهاش اومدن
مجيد-خوب جمع کنيد بريم
به سمتش برگشتم وچپ چپ نگاش کردم .آدم بشو نيست که...فقط به هدف پليدش برسه،
کافيه...
خطاب به تينا که با لب ولوچه ي آويزون به زمين چشم دوخته بودگفتم :مثال سالم
سري تکون دادوزيرلب سالمي گفت.
علي-احوالپرسيتو دتر(دختر) خوبي؟
تينا -خوب عليک سالم
چته تينا؟باهمون قيافه ي آويزون بهم خيره شد ومجيد به جاي اون به آرومي جواب داد :ازکالس انداختنش
بيرون
ازکالس انداختنش بيرون؟؟؟؟؟ اونوقت واسه چي؟؟؟؟؟؟تينا-واسه اينکه حواسم نبود
ا؟؟؟؟ آفـــــرين...اونوقت چرا؟؟؟؟-درسو بلدبودم ها! داشتم نقاشي ميکشيدم...فرزانه جون هم دوبار بهم اخطار کرد ولي...
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بقيه حرفشو خورد و با ناراحتي سرشو انداخت پايين ،درتکميل حرفش گفتم :توهم اصال انگار نه
انگار ...اونوقت اگه بلد.....
اومدم بگم اگه بلد بودي پس چرا کالس ميري؟ که مجيد پريد وسط حرفمو گفت :اي زهرمارو
اونوقت ...هي اونوقت ،اونوقت ميکنه...
مجيد تويکي خفه شو که هرچي ميکشم ازدست توئه ها!!!!د ...به من چه؟د...من که ميدونم هر آتيشيه از گور همين تو بلند ميشه...ما رو سياه ميکنه!اين چندمين بار بود که توي امروز با يکي دعوام ميشد .روانپريش شدم رفت ديگه...
تينا دفترت کو؟ بيار نقاشي هاتو ببينم!معصومانه سري تکون داد و زيپ کيفشو باز کرد.
دفتر کارتوني شکلي رو ازتوش درآورد وبه سمتم اومد.
ايناهاش...ببين...فقط همين شکلکارو کشيدمدفترو ازدستش گرفتم ونگاهي انداختم .راست ميگفت فقط يه چند تا شکلک دخترو پسر
کشيده بود.
نگامو که به دقت تو صفحه چرخوندم با چيزهاي جالب تري هم روبه رو شدم!!!
با مخلوطي از کلمات فارسي و انگليسي يه چيزايي نوشته بود .تاچند ثانيه با چشمهايي گشاد
شده به صفحه چشم دوختم تا فهميدم چي نوشته؟!!!
بدون اينکه به روي خودم بيارم که فهميدم با اشاره به دفتر پرسيدم :تينا اينجا چي نوشتي؟
نگاهي به دفتر انداخت ودستپاچه گفت:هان؟ اينجا؟؟؟ چيز....اسم يه مجله اس
باشنيدن حرفش علي پقي زد زيرخنده وگفت :مگه اسم مجله چي بوده؟
برگشتم آنچنان چشم غره اي نثارش کردم که سريع خودش رو جمع وجور کرد و نيششو
بست.
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شهروز-آبجي تينا اسم هرمجله اي رو مينويسي بنويس فقط توجه داشته باش که مجوز هم
داشته باشه
تينا -يعني چي؟
علي-ببين من برات بازش ميکنم ....مثال تو اگه مدير يه گاوداري بودي ميذاشتي مجيد قاطي
بقيه گاوا بره تو تويله؟
مجيد -گرچه درحيطه وظايف من که دراونصورت معاونش بودم نيست ولي...مجبورم
ديگه...آره ...تازه بايد حواسمم ميبود که تو حتما برگردي به آخورت
علي چپ چپ نگاش کردوگفت :جل الخالق! چه وظايفي به کره االغ ميدن ها!!!!!
مجيد-آره بابا...من همون موقع که عمو جواد مغازه شو داد دست تو اينو فهميدم....عصر21
ديگه!
علي با عشوه چشم غره اي نثارش کردوخطاب به تينا گفت :داشتم ميگفتم....چي ميگفتم؟
شهروز -راجب گاوداري ميفرموديد
آهان"...مجيد داري" آره ميگفتم...ببين همونطور که شما دراونصورت نميذاشتي مجيد بيمار،بره قاطي بقيه گاوا پس اآلن هم نبايد اسم هرمجله اي رو تو ذهنت نگه داري که به قلم بياد،
فهميدي؟
تک خنده اي کردم وبه جاي تينا جواب دادم :توضيح کاملي بود...من که شيرفهم شدم
علي-آفرين پسرم 21...امتيازمثبت
مجيد-ازنظرمن اين قضيه مرغاس ( نميدونم نوشتنش درسته يانه؟)
علي-بميربابا...کي نظرتو رو خواست
حيف که خانومم اينجاستاينو گفت وبا نثار چشم غره اي،خطاب به من اشاره کرد که بريم.
-باشه...بچه ها کاري ندارين؟
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شهروز-آخه ما باتو چه کاري داريم؟
باشه...به وقتش بهت ميگم چيکار دارين...فعال خداحافظبرو به سالمت...خداحافظ...علي-حاال انگارکه سفر قندهارميره...ميخواي بري بيا بروگمشو ديگه...دوساعت مراسم الوداع
نميخواد که...والـــا
متاسف سري تکون دادم وگفتم :يعني اگه يه جو شعور داشتين شماها!!!!
خوب داشتيم که چي؟مجيد-کاچي...اين امير اگه دوتا پسرعمو ديگه عين تو داشت جاي عطرفروشي ميتونست
گاوداري بزنه...تــــازه به عنوان کارآفرين نمونه ي کشورهم انتخاب ميشد
علي-اآلنم کسي جلو پيشرفتشو نگرفته...ميتونه با پسرخاله هاش گاوداري بزنه
مجيدکه هيچ موقع کم نمياره خنديدوخطاب به من گفت :امير جنست جور شد ،براي شروع کار
همين علي وايمان (صداشو پايين آورد) فائزه خانوم...کافيه ،تازه ايمان متاهل هم هست تا چند ماه
ديگه گاوات تکثيرهم ميشند
ايمان که درتمام مدت باعصبانيت به مجيد خيره شده بود باشنيدن تيکه آخر حرفش ميشه گفت
تقريبا به سمتش حمله ورشد .خنده کنان سري تکون دادم وبا خداحافظي ازبچه ها همراه تينا
ازمغازه خارج شديم.
مجيد مي دويد وايمان هم به دنبالش ،از يه طرف نفس نفس ميزد وازطرفي دلش هم طاقت
نمي آورد چيزي نثار اين جفنگ نکنه...
عوضي الدنگ...زن وبچه خودت گاو و گوسفندن...هرچي هيچي نميگم...مجيد-گوسفند نه فقط گاو...بعدشم په خودت چي برادرمن؟
من-خيلي روت زياده ها مجيد!!! يه عذرخواهي کن تموم شه بره...
-زکي...اينو...عذرخواهي؟؟؟ عمرااااا
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ايمان متوقف شد ودرحاليکه خم شده بود ودستشو روي زانوهاش گذاشته بود گفت:حقشه يه
سرويس اساسي بشه
مجيد کمي جلوتر،ايستاد وباصداي بلند خطاب به ايمان گفت :بـــــابـــــا دهـــــن
سرويس کـــــن! حاال عذرخواهي...ببخشيد ...برو تا نفست بند نيومد خونت نيفتاد گردن ما
ايمان چپ چپ نگاش کردوزيرلب چيزي گفت.
با من کاري نداريد؟باهاش دست دادم وگفتم :نه داش قربونت...خداحافظ
خداحافظهمينکه ايمان رفت مجيد شکلکي درآورد ودستشو به نشانه خاک توسرت تکون داد.
***
بابا طرف "دختره" آخه اين چي بود توپيشنهادميکني؟به نظرمن خوشگل بود...دخترونه مخترونه نداره کهاونکه تونميفهمي جدا ولي بين لباس يه دختر 11،12ساله بايه زن  21وخورده اي ساله کليتفاوت هست...نميدوني بدون
مجيد-امير دقت کردي امروز چقدر گير شدي؟؟
د...دروغ ميگم بگو دروغ ميگي...آخه اونم لباس بود؟؟؟؟تينا که حسابي از جروبحث هاي الکي ما خسته شده بود،پوفي کرد و بي توجه به حرفاي ما به
سمت مغازه زيورآالتي که روبه رومون بود راه افتاد.
مجيد-خواهر وبرادر عين همن!!! ..تيــــنـــااااا...کجا؟؟؟ وايسا مام بيايم
اما تينا بي توجه به حرفش همچنان به رفتنش ادامه دادو درست مقابل ويترين انگشترها متوقف
شد.
-تينا نميخواي که انگشتر بگيري؟؟؟
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به يکي از انگشترهاي نقره که روش بانگين هاي ريز شکل قلب ايجاد کرده بودند اشاره کرد
وگفت :ولي اون خوشگله!
(اينام که جفتشون امروز خوشگل بود راه انداختن و)...
مجيد-ميخواي اونو واسه حلقه نامزديمون بگيرم؟
نگاهي غضبناکي نثار مجيد کردم و نگاه کنجکاومو به تينا دوختم تا عکس العمل اونو ببينم.
لبخند خجالت باري زد وسرشو پايين انداخت.
باز اين الدنگ اظهار وجود کرد ديگه!!!!
مجيد-چــــي؟
وا؟ بلند فکرکردم؟عجب!
سري به نشانه هيچي تکون دادم وگفتم :هيچي فقط ميگم گاهي آدم خفه شه بدنيست
اوهوم...خوب خفه شو کي جلوتو گرفت؟روي زياد تو!!!وا؟؟؟؟ من کجا روم زياده؟ چرا حرف درمياري؟ عجبا!نه اون که اصال...چشم غره اي نثارش کردم وخطاب به تينا گفتم:خانومي انگشتر به دردنميخوره،تازه کوچيکه
اصال به چشم نمياد!
کي ميگه؟ په چرا حلقه ازدواج به چشم مياد؟همونطورکه به روبه روم خيره بودم نفس عميقي کشيدم وباحرص گفتم:مجيد توخفه شي کسي
نميگه الليها!
اگه بگن چي؟خودم دهنشونو صاف ميکنم که زر اضافه نزنن...توفقط ببند(دهنتو)باعشوه چشم غره اي نثارم کردو وروشو برگردوند.
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تينا -اينو نگيرم پس چي بگيرم؟
مجيد خواست چيزي بگه که بانگاه چپ چپ من روبه روشد.
دوباره چشم غره اي نثارم کردوخطاب به تيناگفت :يه چيز بگير که يادگاري بمونه
مثالمثال...کمي فکر کردم وگفتم :مثال مجسمهمجيد-مثال هم مجسمه ابوالهول...تينا بردارهمين داداشتو ببر،تازه عتيقه هم هست!
تينا ميتوني مجيدم ببري هم عتيقه است...هم دلقکه...هم به عنوان راديو،تو خونه ميتونن ازشاستفاده کنن...
مجيد-ميتوني...
تينا عصباني پريد وسط حرفشوگفت :خسته نشدين شما دوتا؟
مجيد-نه عزيزم...امير تو خسته شدي؟؟؟
اشاره اي به من کردوگفت:آآآآآ...اينا نيگاش...آخه به ما مياد خسته شده باشيم؟
طفلک کم کم نزديک بود اشکش دربياد...با اخم نگاهي به مجيد انداخت وخطاب به من گفت:من
چي بگيرم؟
لبخند مهربوني براي تسليش زدم وگفتم :خوب همين ،مجسمه رو بگير ديگه
مجيد درحاليکه به طرز خاص ومتفکري به روبه روش چشم دوخته بود سري تکون داد وگفت:
اووووم...اونجا رو نيگا
مجيد به جان خودم اگه دوباره سرکاري باشه خودم دهنتو صاف ميکنمااينو گفتم وبه سمت جايي که اشاره ميکرد برگشتم.
درست روبه رومون يه مغازه تابلو فروشي بود .پرازتابلوهاي نقاشي و معرق ومنبت کاري ،جلوي
درمغازه هم کلي ظرف و وسايل حصيري وچوبي وسفالي چيده شده بود .درمجموع وسايل قشنگي
داشت اما اينکه چي نظرمجيد و جلب کرده بود؟! خدا عالمه!
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درحاليکه به سمت مغازه ميرفت دستمو کشيد و گفت :قفل نکن...بيا...
به دنبالش من و تينا هم وارد مغازه شديم و سرکي به داخل کشيديم.
داخل مغازه تقريبا پربود ازاجناس تزييني ودکوري فانتزي گرفته تا حصيري وسفالهاي سنتي...اما
ميون اونهمه يه تابلو بيشتر ازهمه خودنمايي ميکرد...مجسمه چوبي فروهر( مردهخامنشي با دوبال
درطرفين)
با بالهايي حصيري ونازک که روي پايه هايي ازهمون جنس چوب استوار شده بود.مثل يه تنديس
زيبا...
جمالت حکاکي شده اي هم به روي پايه ي تنديس به چشم ميخورد :اگرهمان کاري را انجام دهيد
که هميشه انجام ميداديد،همان نتيجه اي راميگيريد که هميشه ميگرفتيد
آنچه جذاب است سهولت نيست ،دشواري هم نيست،بلکه دشواري رسيدن به سهولت است
بدجوري مجذوب اين مجسمه شده بودم .هم زيبا! هم غرورآفرين!...خوراک خودم بود،با اين عقايد
هخايي!...
بدون اينکه حتي لحظه اي ازش چشم بردارم به سمتش رفتم وخطاب به خانوم فروشنده اي که به
سمتم اومده بود پرسيدم :ازاين مجسمه فقط همينو دارين؟
از اين مدلش؟ بله فقط همينهمجيدچشاشو گشاد کردوگفت :ببخشيد "ازاين مدلش" يعني چي دقيقا؟
دختره لبخندي زدوجواب داد:يعني ميگم ازاين مدل چوبي فقط همينو داريم
مجيد ابروهاشو باال بردوسري به نشانه تاييدتکون داد :آهان ،يعني مدل چوبي فقط همينه؟ خود
مرد هخامنشي روهم دارين مگه؟؟؟؟
بله؟بال...دختر گيرآوردي مارو؟ مدل ديگه چه صيغه ايه؟دختره متعجب نگاش کردوبا اشاره به قفسه ي پشت سرمون گفت:مدلهاي سفاليش پشت
سرتونن
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هرسه به سمت جايي که اشاره ميکردبرگشتيم.
يه قفسه پرازمجسمه هاي سفالي ،از طرح دختروپسر وقلب و حيوانات گرفته تاهمين فروهر ازسر
تا پاش پربود.
اين مدلش هم قشنگ بود اما چوبيش يه چيز ديگه بود ؛(
مجيد-چوبيش قشنگ تره!
يعني اگه اين جفنگ فقط يه حرف درست تو زندگيش زده باشه همينهمجيد-جفنگ عمته مشنگ
با بي اعتنايي خاووويي گفتم وروبه تينا گفتم :آجي...من چوبشو واسه خودم ميخوام تو اينو بردار
مجيد-ا؟ زرنگي؟
په نه په...مثل تو جفنگمببين مشنگ،يه بارديگه گفتي جفنگ نگفتي ها!مثال بگم چه غلطي ميکني؟حاال نشونت ميدمسري به نشانه موافقت تکون دادم وخطاب به خانم فروشنده گفتم:خانوم ما اين دوتا روميخوايم،
خودمون برداريم؟
نه شما بفرماييد جلو من ميارملبخند زدم وبا تشکر ازاون به بچه ها اشاره زدم تا بريم.
مجسمه رو داخل يه جعبه به شکل کفشدوزک که توش رو هم پرازکاغذ خورده وشکالت وآبنبات
کرديم جاي داديم ،حاال نوبت سوغاتي هاي منه که براي بچه ها بگيرم .تقريبا درنظر داشتم چي
بگيرم .اول ازهمه مربا وعرق بهار(نارنج) که سوغاتي هاي بابله!
براي نيما يه بلوز و براي رويا هم يه روسري گرفتم،البته براي جفتشون عطرهم کنارگذاشته
بودم!
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براي آرين کوچولو هم يه چندتايي عروسک ولباس ويک پالک قرآن محض يادگاري گرفتم.
براي شام قرارشد سه تايي به دعوت مجيد بريم رستوران!!! که البته رستوران چه عرض
کنم؟؟؟؟ همون ساندويچي خودمون!!!
باشيطنت نگاهي به مجيد انداختم وبراي چندمين بار واسه اذيتش
گفتم:خســـــيـــس...خجالت نميکشي ميخواي بهمون ساندويچ بدي؟
ببخشيد پسرخاله جان که اينورا جايي بوقلمون کباب نميکننبوقلمون کباب نميکنند ،دل وجيگرکه ميکنندمن نگران چربي وفشارتوام ،وگرنه واسه من مساله اي نيستا؟؟؟ نه بابا؟ تونگران روي زياد خودت باش يه وقت باالتر نره!خاووو...گارسون داره مياد...چي "کوفت" ميکني؟کوکتل "ميل" ميکنم"کوفت"...تينا جان شما چي؟من بندريمجيد بشکني زد وشروع کردبه خوندن:اوووو...واويال ليلي...همه بندريــــااااا
زدم پس کله شو بانگاه به گارسون که حاال ديگه کنار ميزمون ايستاده بود گفتم :کنسرت
نيومدي ها !!!!
ميدونم عزيزم...منم چيزي نخوندم،فقط يه قر ريز اومدمسري از روي تاسف تکون دادم وگفتم:خودت چي ميلومبوني؟
"ميل"ميکنمبا اشاره به من بعد تينا خطاب به گارسون گفت :اين کوکتل ميخوره...ايشون هم بندري...واسه
منم ازهردوش بيارين
-ا؟نه بابا؟ ضعف ميکني که؟!!
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نه داداش...ضعف نميکنم شوما نگران نباشتينا-اين مجيد نترکه! ضعف پيشکشش
باشنيدن حرف تينا پقي زدم زيرخنده اما مجيد که ازتينا توقع اين حرفو نداشت قيافه مظلومي
به خود گرفت وگفت :مگه من اورانگوتانم؟
واال ما هرموقع شمارو ديديم درحال خوردن بوديدرحال خنده سري تکون دادم وگفتم :راست ميگه منم شاهد
تو خفــــه شو...به روباه گفتن شاهدت کيه؟ گفت دممبلندتر خنديدم وگفتم :آفرين که بالخره اعتراف کردي
به چي؟ اينکه هميشه دممي؟نه داداش به مکاربودن خودت!!!خفه شو امير...بعد روکرد به گارسون وگفت :برادرمن شوما چرا هنو وايسادي؟
آخه هنوز يه سفارش موندهکو؟سفارش کي مونده؟؟؟ از خرزو خان هم سفارش ميخواي؟گارسون خنديدوگفت :داداش من شما چيزي "ميل" نداريد؟
دهه...امير اينا همه تاثيرات توئه ها!!!!بعد خطاب به گارسون گفت :من که گفتم ديگه
تينا-يعني تو هردوشونو ميخوري؟
وا؟مگه يه تيکه ساندويچ چقدرهست؟ من با يکي سيرنميشم که...-هــــرکــــولي مگه تو؟ خوبه نصف منم نميشي...دوتا خوردي...منم دوتابرميدارم ها!!!!
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بردارعزيزم11...تا بردار...کي جلوتو گرفت؟ منتها عرض کنم خدمتتون که...من فقط يکيشوميپردازم!
تک خنده اي کردم وگفتم:عيب نداره...يه تارمو کندن ازخرس هم غنيمته
خنديدو زيرلب فحشي نثارم کرد.
لبخندي زدم وتقريبا پخش شدم روي صندلي!!!
اونقدر ازصبح سرپابودم که حتي حوصله غذاخوردن هم نداشتم .فقط دلم ميخواست زودتر برم
خونه وبگيرم بخوابم.
امير جان داش کوه ميکندي تا حاال؟مجيد خفه شو...اينقدر خسته ام دارم ميميرمهي واي! چرا؟مسخره عمته...ازصبح روپام ...اذيت نکنآهـــان...روپا بودي؟! نه که ما ازصبح رو دستمون بوديم نميفهميم چي ميگي!خنديدم وگفتم :رو دست چيکارميکردي؟
چشمکي زدوجواب داد:همون کاري که تو روي پا ميکردي
تک خنده اي کردم ورومو برگردوندم.
مجيد-امير اون دختره رو ميزجلويي  ،مانيا نيست؟
مانيا؟؟؟ کجا؟باچشم اشاره اي به پشت سرم کردوگفت:اوه...اوه...عينهو يه عقاب زخميه!
عمرا اگه آدم شي تو! کوش؟؟؟چشم غره اي نثارش کردم وهمونطور که نشسته بودم توجام چرخيدم ونگاهي به ميزي که
مجيد اشاره ميکرد انداختم.
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با ديدن مانيا لبخندي زدم وبا صداي بلند طوريکه بشنوه گفتم :به به...خـــــانوم عقر به
خير...تنهايي؟!
کيفش وبرداشت وبالب ولوچه آويزون به سمتمون اومد .رو يکي ازصندلي ها نشست وگفت:سالم
همگي...شماها اينجا چيکارميکنين؟
بعدباشيطنت به تينا اشاره کردوگفت :معرفي نميکنين؟
با اين حرفش مجيد لبخند گشادي زد وگفت :چرا عزيزم...ايشون تيـــــنا خانوم گل...نامزد بنده
بازاين پررو شد! سقلمه اي به بازوش زدم وخطاب به مانيا گفتم :تينا جان خواهرمنن
ماني خنديد ومتعجب پرسيد :بالخره چي شد؟؟؟
تينا -من خواهر اميرم...دخترخاله ي مجيد
دستشو جلو برد وادامه داد :خوشوقتم ازآشناييتون
ماني هم لبخندي زد وباتينا دست داد:منم...
خودشم مونده بود چي بگه؟
مانيا همکالسي مجيد تو کالس هاي کنکور بود .البته ازمشتري ثابت هاي مغازه ي ماهم بود
وتقريبا رابطه صميميي بينمون بوجود اومده بود.
ماني همکالسي منه !ماني که دست پاچه شده بود سري به نشانه تاييد حرف مجيد تکون دادوخطاب به تينا
گفت:وهمچنين مشتري يارغاريه امير اينا
سري تکون دادم وبا تاکيد گفتم:آقــــا امير
مجيد انگشت اشاره شو باال آورد وگفت :همينو ميکنم توچشت ها!!!!
اومدم جوابشو بدم که با اومدن سفارش ها منصرف شدم.
مجيد -بينم ماني توچرا تنها بودي؟ نميخواي که درخدمت ما باشي که؟؟؟
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ماني چپ چپ نگاش کرد وجواب داد :کسي نخواست درخدمت جنابعالي باشه ...ناراحتي پاشم
برم؟
اوه...اوه...چه زود بهش برميخوره؟ماني چشم غره اي نثارش کردوگفت :حوصله ام سر رفت خوب...خسته شدم...اآلن يه ساعته
منتظر دوستمم...قالم گذاشته!
مجيد -دختره؟؟
ماني ابرويي باال انداخت وجواب داد :پسرخالمه
با اين حرف ماني ،مجيد يهو نيشش تا بناگوش واشد وگفت :اي جان! ميگن عقد
دخترخاله،پسرخاله رو تو آسمونا بستن!!!!
اون دخترعمو،پسرعموئهخوب په تکليف مني که دخترعمو ندارم چيه؟ماني-تکليف تو اينه که عذب بموني تا آدم شي
نه عزيــــزم...خاله همان عموست...منتها مونثش...واسه همين هم دخترخاله ودخترعمو فرقچنداني ندارن
با لبخند سري تکون دادم وگفتم:اين تاصبح هم حرف خودشو ميزنه!
ماني-حاال مگه کسي به اين دخترميده؟
تينا با اخم نگاش کردوجواب داد:مگه پسرخاله ام چشه؟
به به...فقط دفاع آبجي ما کم بود؟!!!!
ماني نگاه مشکوکي به تينا ومجيد انداخت و روبه من باتعجب سري تکون داد.
تينا جان شما بفرما مجيد چش نيست؟خواست جوابمو بده که مجيد با نثار چشم غره اي براي من ،روي صندليش جابه جاشد ودرحاليکه
دستشو روي ميز تکيه ميداد گفت :بينم ماني تو اصال با پسرخاله ات چيکار داري؟
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ماني-داشتم ميگفتم اگه شما مهلت ميدادين!
مجيد-دهه...خو دتر(دختر) کي جلوتو گرفت؟
باعشوه چشم غره اي نثار ماني کردوبا ديدن خنده ي ماني گفت :نخند...بگو ببينم داستان چيه؟
ازتجربيات پسرخاله فيض ببريم
ماني بالبخند به در اشاره کرد وگفت :خود سعيد اومد.....
مجيدهم به جايي که او اشاره ميکرد برگشت ودرحاليکه ازجايش برميخاست گفت :به  ...پس
پسرخاله جان ايشونند؟
دستي براي سعيد تکون داد وباصد اي بلند طوريکه بشنوه گفت :پسرخاله بيا خانومت اينجاست
سعيد که خيلي پيشتر ازاينها ،يعني در واقع از همون موقع که وارد شد متوجه ماشده بود بود به
سمتمون امدوهمونطور که نگاش به ماني بود بامجيد دست داد و طبق معممول مخ کارگيرياي مجيد
،شروع کرد به اذيت کردنش .
به احترام از جام برخاستم ودرحاليکه خطاب به سعيد سالم ميکردم گفتم  :بفرمايين
زودتر از اون مجيد نشست و گفت :بشين پسرخاله جان سرپا بده
متعجب نگامو به مجيد دوختم .اين معلوم ني به کي رفته؟!
اما سعيد نگاه پر از خواهش رو به ماني دوخت انگار که بخواد بهش بفهمونه که از اين وضعيت
راضي نيست و ميخواد که تنها باشند؟!
ماني لبخندي زدوگفت:نه مرسي بچه ها ،خيلي خوشحال شدم که ديدمتون ولي گفتم که با
پسرخاله ام يه کاري داشتيم
مجيد دست سعيد رو گرفت ودرحاليکه اونو دعوت به نشستن ميکرد خطاب به ماني گفت:به ...ما
تازه ميخواستيم از محضرشون فيض ببريم  ...مديونم اگه بزارم دوتايي برين خوش خوشان
اونوقت من در محضر اين برادر لند هور!
اين با من بود؟
پشت گردنشو گرفتم وگفتم:هوي با کي بودي تو؟!
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رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
سريع خودشو جمع وجورکرد و آخ و اوخ کنان جواب داد :با تو ديگه...مگه من چندتا برادر زن
دارم؟
فشاري به پشت گردنش اوردم وآروم زيرگوشش گفتم :ما تنها ميشيم ديگه...من با توکار دارم
مظلوم سري به نشانه موافقت تکون داد و با اشاره خواست که دستمو بردارم .چشم غره اي
نثارش کردم ودستمو انداختم .عجبا! روز روشن به ناموس آدم چشم دارن! خجالتم نميکشه!
تازه چشمم به سعيد افتاد که هنوز يه لنگه پا وايساده بود .اين ماني هم چه کسايي رو انتخاب
ميکنه ها! ازلحاظ تيپ و قيافه بد نبود! ولي تا جايي که من ازسعيد شناخت پيدا کردم بايد آدم
خجالتي و کمروئي باشه.
حدود 151،51قدش بود تقريبا هم قد مجيد خودمون...يه کم سبزه با يه صورت گرد
وبانمک...موهاشو به سمت باال شونه زده بودکه همين پيشوني بلندشو به خوبي نمايان ميکرد .يه
تيشرت قرمز با يه شلوار لي ابروبادي تنش بود.
خاک توسرم! اصال حواسم نبود که دوساعته به پسره خيره شدم ودارم تجزيه وتحليلش ميکنم.
اونم که هنو يه لنگه پاااا!!!....
آقا سعيد...داداش اين مجيد که اينقدر حرف ميزنه آخرشم فک نکنم مهلت بده شماها بهکارخودتون برسين....بشين خسته ميشي ها!
لبخندي زد وگفت :مرسي...ممنون ازلطفتون
نگاه مضطربي به ماني انداخت وادامه داد :ولي من يه کاري با مانيا جان داشتم...البته اگه خو...
مجيد-ولـــــم کن!
بعد دست سعيد رو کشيد و درحاليکه اونو روي صندلي کناريش مي نشوند گفت :بگير
بيـــشيــــن بينم...خيال کرده ...با ماني چيکار داشتي؟ هااان؟؟؟
مجيد اين چه طرز حرف زدنه آخه؟ديگه فکرنميکنه پسره اولين باره داره ميبينتش...حداقل تو اولين برخورد يه ذره آبروداري کنه!
روبه سعيد کردم وبا لبخند گفتم :من اميرم...ايشون هم...
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اومدم به مجيد اشاره کنم وخيره سرم معرفيش کنم که خودش دوباره پريد وسط :من خودم زبون
دارم...احتياج به وکيل وصي ندارم
بعد با اخم روبه سعيد کردو طلبکارانه گفت :منم آقا مجيدم...همکالسي ماني
من -بيا بزن پسره رو!
نميخوام!ماني -اوهــــو...نه جان من بخواه
مجيد اينبار اخم عميق تري کرد وبا نثار چشم غره اي براي ماني ،خطاب به سعيد گفت :تو چرا
اينقدر ساکتي بچه؟
سعيد درجوابش لبخندي زد وسري به نشانه اينکه چه ميدونم تکون داد.
نگاهي به سعيد و بعد به ماني انداختم .ازهرلحاظ حساب ميکردي ،کلي باهم تفاوت داشتند .سعيد
يه پسر ساده واسپرت اما ماني درعين سادگي يه لباس رنگي مد روز پوشيده بود!
ازلحاظ اخالقي،سعيد خيلي آرومه اما ماني هميشه يه دختر شادو پرانرژي بوده و امکان نداره يه
لحظه ساکت بشينه!
برام جالبه بدونم اين دوتا دقيقا واسه چي ميخواستن همديگه روببينند؟!
با اين فکر لبخندشيطنت باري روي لبم نشست و روبه ماني چشمکي زدم وپرسيدم :داستان چيه؟
نيشخندي زد و نگاه ناراحتش رو به سعيد،که سرشو پايين انداخته بود وبا انگشتاش بازي ميکرد
دوخت.
منتظر بود سعيد حرکتي کنه ،يه چيزي بگه...اما...دريغ!
نفسشو با حرص بيرون داد وبا حرص خطاب به سعيد گفت :تو واقعا نميخواي چيزي بگي؟
براي اولين بار تو اين چند دقيقه بالخره سعيد سرشو بلند کرد.
من حرفمو گفتم-حرفتو گفتي؟ حرف منم بوق ديگه؟
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نه ماني جان...نظرشمام محترمه...قبال هم گفتم اگه منو نخواي...بقيه حرفشو خوردو دوباره سرشو انداخت پايين.
مجيد که درتمام مدت دستشو انداخته بود زيرچونه شو ،انگار که فيلم هندي تماشا کنه ،با شيفتگي
به ماني وسعيد خيره شده بود.
اي جان! چه عاشقه بچه ام؟!يهو جدي شد وخطاب به سعيد گفت :اگه تو رو نخواد چــــي؟؟؟هان؟؟؟
سعيد مکثي کردو من من کنان گفت:اگه منو نخواد...
اگه تورو نخوام چي؟؟؟ خيلي ساده ازم ميگذري؟ به همين راحتي...بعدم اصال انگار نه انگار که توزندگيم بودي!!!
به به...بالخره مخ ماني هم زده شد!!!!
لبخندي زدم و کنجکاو پرسيدم :ببخشيد ميشه قشنگ توضيح بديد مام ببينيم کي به کيه؟ اصال
قضيه چيه؟
ماني باحرص نگاهي به سعيد انداخت وخطاب به من گفت :ما اآلن دو ساله که همديگه رو دوست
داريم
اي جــــان!چپ چپ نگاه مجيد کردم وزير لب" اي کوفـتـــي" نثارش کردم.
خوب؟اينبار سعيد شروع کرد به حرف زدن:چند ماهي هم هست که فهميديم اين حس دوطرفه است
مجيد -په مرض دارين ميخواين حرف بزنين؟ برادرمن برو خدا رو شکر کن يه ميرغضب عينهو
اين(اشاره به من) سر خرت نيست...دوقدم با خانومم اومدم تفريح...هلک هلک راه افتاده
اومده...خجالتم که قربـــــونش!...
دوباره پشت گردنشو گرفتم :که من سرخرم هان؟ مجيد تنت ميخاره؟
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نه بابا ...سرخر چيه؟ کي گفته؟عمـــه ام!غلط کرده گفته...سر خر خودشه...شوما تاج سري برادر زن جان ...چرا قاطي ميکني؟مجيد به جان تينا يه بار ديگه شرو ورگفتي ها....دوباره مظلوم سري به نشانه موافقت تکون داد وبا سر اشاره کرد که دستمو بردارم.
يه پس گردني نثارش کردم وخطاب به سعيد گفتم :شرمنده...ميگفتي داداش...
نفس عميقي کشيد وگفت :خوب من تو شرايطي نيستم که ازدواج کنيم...
دوباره مجيد پريد وسط حرفشو درحاليکه دستشو به نشانه اجازه گرفتن بلند ميکرد ،خطاب به من
گفت :ببخشيد اجازه هست من يه چيزي نثار اين کنم؟
مجيد به خدا خفه شي کسي نميگه الليوخطاب به سعيد گفتم :تو شرايطش نيستم يعني چي؟ خو دختره رو ميخواي دستشو بگير برو پي
کارت ديگه!
مجيد -اوم...ببخشيد دقيقا پي چه کاري؟
ماني-اي بابا! مجيد دو ديقه زبون به جيگر بگير!
چشمبا چشم تشري بهش زدم وسري تکون دادم.
سعيد -من تازه  21سالمه...
مجيد -داخل پرانتز عرض ميکنم ،اگه ميخواي بگي سني ندارم ،په خيـــــلي غلط کردي عاشق
شدي!
بعد هم باعشوه چشم غره اي نثارسعيد کردو ورشو به سمت من برگردوند.
(من ديگه ترجيح ميدم سکوت کنم)
به جاي سعيد جواب دادم :غلط تو کردي که هنو دهنت بو شير ميده بعد حرف عشق وعاشقي...
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نذاشت حرفمو تکميل کنم و سريع به دفاع ازخودش شروع کرد به حرف زدن :کي گفته دهن من
بو شير ميده؟ بعدشم من واسه خودم برنامه دارم ،امسال اگه کنکور قبول شم کاره  6،5سال
درسه 1...سال ديگه نامزد ميکنم...بعد 2سال هم که درسم تموم شه عروسي ميگيرم 3...سال
بعدشم بچه دار ميشيم....تمــــــوم شـــــد!
نه بابا؟ چه جوريا حساب کردي اونوقت؟يه تاي ابروشو باال انداخت و با اعتماد به نفس گفت :ببين تيناي شما اآلن  11سالشه خوب؟ 1
سال ديگه ميشه چقد؟ 16سال ...اونموقع اگه نامزد کنيم ،تو 11سالگيشم ميتونيم عروسي کنيم
ديگه...مشکلي نداره که!
من ديگه کم کم کاسه صبرم داشت لبريز ميشد صدامو باال بردم و با عصبانيت گفتم :تو خيلي غلط
کردي مرتيکه...هي هيچي نميگم ...مجيد يه بارديگه اين شرو ورا روتکرار کني ميزنم دهنتو صاف
ميکنما! آهـــان!
اوال غلط خودت ميکني...بعدشم شرو ور هيکلته...اينايي که گفتم جزو برنامه هاي آينده ام بود،تازه تينام در جريانه
نگاه پرازخشممو بهش دوختم ونفسمو با صدا بيرون دادم .فعال جلوي ماني وسعيد وخصوصا خود
تينا ترجيح ميدم حرفي نزنم!
ماني-تموم کنيد اين بحثو بچه ها...
مجيد -بعله...از هرچه بگذريم سخن پسرخاله خوشتراست...سعيد جان ميفرمودي...
سعيد لبخند تصنعي زد وگفت :چي بگم؟ من اآلن اصال شرايط فراهم کردن يه زندگي مشترک رو
ندارم
چون عرضه شو نداريمانـــي؟!!چيه؟ مگه دروغ ميگم؟ بهش ميگم برو با بابام صحبت کن ميگه نميشه نميگه تو نه کار داري نهبار داري ،اومدي سراغ دختر من که چي؟ ميگم به بابات بگو باهاش صحبت کنه ميگه نميشه من به
بابام چي بگم آخه...ميگم به خاله...
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مجيد -اي بابا...سعيد چه قده ماستي تو آخه؟ يه ذره از من ...
واسه اينکه دوباره شروع نکنه پريدم وسط حرفشو گفتم :نميخواد کسي ازتو چيزي ياد
بگيره...سعيد خوب به مادرت بگو با خواهرش صحبت کنه ديگه
ميگم ...اما ...به موقعش خوب...اآلن خيلي...ماني باعصبانيت ازجاش برخاست وگفت :سعيد به خدا اگه تا آخر اين هفته چيزي به مامان اينا
نگي " قسم ميخورم" به تيرداد جواب مثبت بدم
اينو گفت وبا برداشتن کيفش رفت .ايول جذبه!
سعيد تو چرا نشستي؟لبهاشو به هم فشردومضطربانه گفت :ماني اصال نميخواد شرايط منو درک کنه! منم نميدونم بايد
چيکار کنم؟!
داداش من جاي اينکه بگيري اينجا چه کنم؟ چه کنم؟ راه بندازي بيا برو دنبال دختره...ريلکسگرفتي نشستي؟
با ترديد نگاهي به من وبعد به در انداخت وازجاش برخاست وهمونطور که با عجله به سمت در
ميرفت با صداي بلند گفت :خيلي خوشحال شدم از آشناييتون...خداحافظ...
سري تکون دادم وگفتم :برو به سالمت
سعيد که رفت نفس عميقي کشيدم وبه صندليم تکيه دادم .اينام داستان دارنا!
ماني وعشق وعاشقي؟؟؟! اونقدر شيطون وسربه هوا بود که اصال بهش نياد تو اين فازا باشه!
ساندويچامونم که سرد شدتينا -دختره وپسره اين همه مشکل دارند اونوقت تو نگران ساندويچتي؟؟؟
ساندويچشو از روي ميز برداشت و درحاليکه آماده خوردنش ميشد گفت :چه مشکلي داشتن؟
من دلم روشنه...سعيد آدم ميشه به ننه باباش ميگه...ميرن خواستگاري ماني...اونام جواب مثبت
ميدن...همه چي خوش وخرم تموم ميشه
-ماشاال پيشگويي آينده نگري!...برنامه اي واسه آينده ي من نداري؟
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سري تکون دادوگفت :چرا اتفاقا...ببين عزيزم تو...عاشق يه دختر 15،11ساله
ميشي...ترجيحا" دخترخاله ات هم هست ،که چون جز آبجي ما ديگه نداري...غريبه ازآب
درمياد...بعـــــد ...تو هي ممانعت ميکني که بهش بگي...اونم آخرش ترجيحا" شوهر ميکنه
چشمکي زد و به قول خودش تــــرجيحا" شروع کرد به خوردن.
روانپريش بي مغز!!!! همينم مونده بود اين واسه ما آينده نگري کنه!
شـــــايد يه روزي دوباره عاشق بشم،ولي مطمئنا" عاشق يه بچه  15،11ساله نخواهم شد؟!
مگه مغز خرخوردم؟ همين مجيد و تينا ي خودمون 1 ،سال ديگه شونم خواهيم ديد...حاضرم
شرط ببندم هرکدوم ميرن سي زندگي خودشون ،اصال" هم يادشون نمياد که يه روزي تينايي
بوده....مجيدي بوده...واال!
براي دور کردن اين افکار سرمو به دوطرف تکون دادم وبه پيروي از مجيد وتينا منم ساندويچمو
برداشتم و مشغول شدم.
***
شکوفه
دقيقا معلوم نيست ولي به احتمال زياد  2،3روز آينده ميريم ،حاال شماها فردا رضايتنامه روبيارين
با شنيدن خبر اردو از زبون مدير ،اون هم تو اين روزايي که ديگه چيزي به اتمام سال تحصيلي
و پايان امتحانات نمونده بود تموم کالس رفت هوا!
عالوه براون ما سال اول دبيرستان بوديم و به خاطرانتخاب رشته معلوم نبود سال آينده
هرکدوممون کجا باشيم؟
ثنا-بچه ها بشينيم برنامه ريزي کنيم چيا ببريم؟
اونقد تو فکررفتم که اصال نفهميدم ثنا چي گفت؟ مونده بودم استقالل فردا بازي داشت؟ يا پس
فردا؟؟ اگه بريم اردو که نميتونم بازي رو ببينم!....
نازي با خونسردي گفت :بذار معلوم شه کجا ميريم؟ کِيه؟ بعد برنامه ريزي ميکنيم.
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اگه پس فردا باشه چي؟؟؟يهو ديدم ثنا داد ميزنه :چــــي؟؟؟؟
متعجب نگاش کردم  :هان؟؟؟
کوفت! چي گفتي تو؟من؟ هان...ثنا اگه پس فردا باشه من نمياما!!!!غلط کرديييي...چرا؟؟؟بگم رم نميکني؟بيشعور...مگه من مثل تو وحشيم؟ بگوحاال خودمونيم من که ميدونم اآلن علتشو بگم رم ميکنه ...ميزنه دک وپوزمونو مياره پايين! واسه
همين مظلومانه گفتم :پنجشنبه استقالل بازي داره!
دوتايي يک صدا "خــــفه شو" ي غليظي گفتند و چشم غره اي نثارم کردند.
خو يعني چي؟ مرحله حذفيه ليگ قهرمانانه ...اگه ببريم ميريم مرحله بعدخو مثال" تو نبيني نميرن مرحله ي بعد؟نازي -برو بابا...زنگ ميزني نتيجه شو ميپرسي ديگه
نــــه...همه حال بازي به ديدنشه...نميشه کهثنا چپ چپ نگام کردوگفت :چقدرم که تو بازي رو فقط واسه خود استقالل تماشا ميکني
اخمي تصنعي کردم و گفتم :آره ديگه پس چي؟
پس کوفت...فکري کرد و يهو با ذوق گفت :بچه ها من مارشالمو ميارم
راديو داره؟-نه خره...تي وي داره
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لبخند عميقي زدم وگفتم :په ايول!
ثنا -دستم درد نکنه؟!
خو حـــــاال...درد نکنهثنا -روتو برم...پس اآلن حله ديگه؟
آره حله...توصندليم جابه جا شدم وگفتم :چيا ببريم؟
ثنا کاغذ وقلمي درآورد وسه تايي مشغول برنامه ريزي شديم.
تو ليستي که نوشته بوديم از شيرمرغ تا جون آدميزاد پيدا ميشد!
از ريزو درشت تنقالتي که ميشناختيم وبه عالوه دو وعده کامل ناهار و شام براي دو روزي که
قرار بود در رامسر ،بمونيم ليست کرده بوديم .حاال بماند لباس راحتي ومالفه و وسايل شخصيي که
همه بايد ميبرديم.
ثنا من يه چي بگم؟هوم؟ما دقيقا قراره اينا رو چه جوري ببريم؟به راحتي عزيزم!آهان!...به راحتي ...دليل قانع کننده اي بود...من ديگه حرفي ندارممسخره...خو آخه اين همه وسيله رو کجا جا بديم؟ چه جوري ببريم؟ سخته!مگه چقدره؟ باورکن همه الزم ميشه...و شروع کرد به توضيح دادن دونه به دونه راجب تمام مواردي که قرار بود ببريم.
البته من حرفمو قبال هم گفتم :با همون"به راحتي" کامال قانع شده بودم.
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آخر ساعت مدرسه خانوم سعادتي (مديرمون) گفت که روز پنجشنبه ميريم .مشکلي با اردو
نداشتم اما بد جوري استرس بازي رو داشتم .شانس هم نداريم که وسط کوه و موه قرار ميگيريم
هيچي آنتن نميده! واال...
قرار شد فردا من و ثنا تو راه برگشت يه سري از خوراکي ها رو بگيريم وبقيه رو همون روز اردو،
از سوپر کنار مدرسه بخريم.
کاراي ديگه هم که رديف بود .برنامه ي غذا بردن هم کال کنسل شد ،چون خانوم مدير گفته بود
غذامون با همون اردوگاهيه که توش اقامت ميکنيم ،فقط ناهار روز اول که تو راهيم با خودمونه.
واسه همين قرار شد ناهارو من شامي بابلي ببرم ونازي هم محض محکم کاري کالباس بياره
(( يه توضيح بدم اين وسط :شامي بابلي نوعي غذاي بابليه ( نميگفتمم پيدا بود) که گوشت و
چند نوع سبزي خاص و لپه رو تفت ميدن و بعد باهم چرخ ميکنن و سيب زميني و تخم مرغ بهش
اضافه ميکنن(بعدم خيلي خوش وخرم ميلش ميکنن ديگه) ))
خود ثنا هم از اونجايي که در زمينه کيک و شيريني اوستاست قرارشد واسه عصرونه کيک
درست کنه .يعني اونقدري که ما واسه يه سفر دو روزه دنگ وفنگ داشتيم...عمرا اگه مارکو پولو
واسه جهانگرديش داشته بود!
***
امير
نه بابا پسره ي جفنگ معلوم ني کجا جيم شده خبرش ني؟شهروز-راجبه کي حرف ميزنين؟
با علي به سمتش برگشتيم :چي؟
با شيطنت گفت :ميگم غيبت کيو ميکنين؟هان؟
علي-بر فرض غيبت تو رو...ميخواي چه غلطي کني؟
شهروز -غلط خوردي...کله تو ميکنم...خيال کرده!
تک خنده اي کردم وگفتم :از مجيد خبر نداري؟
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مجيد؟هان؟ چرا اتفاقا رفت کالسعلي-کالس؟ مجيد؟ اونم اينوقت شب؟ عمرا گيرت آورده بابا
شهروز شونه اي باال انداخت وگفت :فکرنکنما! بايه پسره رفت
حتما رفتن ولگردي...ساده اي ها! باور ميکني؟؟؟؟پسره چه شکلي بود؟علي-شکل اورانگوتان...چه شکلي ميخواستي باشه؟ دوتا دست داشت ...دو تا پا داشت...يه
دماغ و دهن و...
پريدم وسط حرفشو گفتم :علي جان داداش من پوزش ميطلبم
وخطاب به شهروز پرسيدم :احيانا چشاش سبز نبود؟ با يه دماغ عملي؟
رضا-تعريفت تو حلقم ...يا رنگ چششو نگو...يا دماغ عمليشو...
اين سينا از اولشم اينا مشخصه اش بوداز اول دماغ عملي بود؟خو نــــبود ...اونموقع به دماغ خرطومي معروف بود حاال عملي...چه فرقي ميکنه؟شهروز خنده ي بلندي سر دادوگفت :ميان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است
چشمکي زدم وگفتم :اون ديگه به من مربوط نيست...ايراد کار از دايي وزندايي بوده
رضا سري از روي تاسف تکون داد وگفت :اگه آدم شدي تو!!!!
عمرا اگه لنگه مو پيدا کنيشهروز -ماشاال اعتماد به سقف...
ماشاال...علي -آقاي ماشاال حاال کي ميري از شرت خالص شيم؟
-فردا تشريف ميبرم عزيرم ...وايسا دو روز که منو نديدي دلت برام تنگ شد...
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علي -برو گمشو بابا...شر دور بال دور...من دلم برا ننه ام تنگ نميشه واسه توي خل مشنگ
تنگ بشه؟
به درک...مرده شور ريختتو ببرن!علي -همچنين گلم!
شهروز-سوغات ما يادت نره ها
به روي چشمعلي-واسه من ازاين کاله حصيري ها هم بيار
ا؟ نه بابا؟ تو سوغاتم ميخواي؟پ ن پ...خشکي بري ،خشکي بياي؟تک خنده اي کردم وجواب دادم:نه گلم واسه شوما خيس ميايم ،خوبه؟
نگاه شيطنت باري بهم انداخت و درحاليکه سرشو ميخاروند گفت :به کارم نمياد آخه
شهروز-بسه چش وگوشم وا شد
بميرم که بسته بود!...چشمکي زد وگفت :آره ديگه په چي؟
متقابال چشمکي زدم وجواب دادم :په هيچي...
نگاهي به ساعت انداختم  11تمام رو نشون ميداد.
رضا-چيه؟ نگاه ساعت ميکني؟
شهروز-راستشو بگو با کي قرار داري؟
خنديدم وگفتم :فردا صبح زود بايد حرکت کنم...عجبا!
شهروز-باشه باور کرديم
شهروز-باشه باور کرديم
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اخمي تصنعي کردم و لبخندي زدم.
بچه ها جمع کنيم؟رضا-من پايه ام!
يعني من اآلن بگم مغازه رو منفجر کنيمم اين ميگه پايه ام...پسر تو چرا اينقد هولي؟بده يه رفيق پايه داري؟ هرچي ميگي قبول ميکنه؟نه داش نه که همه اش به عشق منه! ( اصال هم به خاطر نگين خانوم نيـــــست! ) يه لحظهتحت تاثير قرار گرفتم
قيافه دلخوري به خودش گرفت وگفت :تو اصال لياقت نداري
خاووو حاال...بچه ها جمع کنيد...نخود نخود هرکي رود خانه خودبي خانماناش چيکار کنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟صداي مجيد بود که از پشت سرم ميومد .به سالمتي برگشتن؟؟؟!!!!
با خونسردي به سمتش برگشتم ونگاهي به سرتاپاش انداختم :اونا رو شهرداري ساپورت ميکنه
عزيزم
ا؟؟؟ امير ازکي شهرداري استخدام شدي؟با سر اشاره اي بهش کردم وگفتم :از وقتي زباله ها رو جمع مي کنم
ا؟؟؟ خو به سالمتي پسرم بالخره يه جا مشغول شديعلي-باز اين نمک شروع کرد!
حسادت ميکني فلفل؟!علي -مجيد پا ميشما!
پاميشي چه غلطي ميکني؟؟؟؟هان؟؟؟علي خواست به سمتش بره که جلوشو گرفتم وبا خنده گفتم:چرا عين بچه  2ساله رفتار ميکني؟
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مجيد-بعضيا عقلشون نسبت به سنشون رشد نداره ديگه...مونگولن!
علي-دقيــــقا مثل تو
نه گلم اتفاقا نمونه ي بارزش خودتــــيجفتتون خل مشنگين حاال بحث نکنينوخطاب به مجيد ادمه دادم :بي خانمان امشب مهمون دارم نميتونم ساپورتت کنم ،خودت يه
فکري بکن
دست به کمرش زد وبا اخم تصنعي پرسيد:مهمونت کي باشه؟؟؟؟هان؟؟؟
سوئيچ و کتمو برداشتم و درحاليکه از کنارش ميگذشتم جواب دادم :تو رو سننه؟؟؟
دنبالم اومدوگفت:امير اين آخر نامرديه!!
شونه اي باال انداختم و سوار شدم :عمو جواد اينا امشب نيستن برو پيش علي
قيافه شو درهم کردوگفت :اووووف....حوصله علي رو ندارم!!!
مجيد تو ام که حوصله ي هيچکيو نداري...کي گفته؟من ميگم...علي وفائزه و...اگه ميتوني  1نفر ديگه نام ببرگمشو ديوونه...کاري نداري؟امـــيـر...اي بابا...مجيد اذيت نکن ديگهچشم غره اي نثارم کرد وگفت:به درک خحداحافظ
اينو گفت وبا اخم عميقي درماشينو بست .خواست بره که سريع گفتم :خرس گنده...اين مسخره
بازيها چيه؟؟؟
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امير من اعصاب اينا رو ندارم ميفهمي؟؟؟ نه ميفهمي؟؟؟تک خنده اي کردم وگفتم :خو باشه اصال نرو...چيکار کنم ديگه؟
مظلوم نگام کردوگفت :من باهات بيام رامسر؟
فقط نگاش کردم که باديدن سکوتم مثل بچه ها گفت :جون داداش قول ميدم پسر خوبي باشم
با نگاه به صفحه ي گوشيم که خاموش و روشن ميشدگفتم :بيتا منتظره...برگشتم يه تيريپ
ولگردي ميذارم
کصــــافط...باوووشه...خوش بگذرهقربونتدرحاليکه ماشينوروشن ميکردم براش دستي تکون دادم وراه افتادم.
***
شکوفه
همه سوار شدن؟؟ دوستاتون همه هستن؟ کسي جا نمونه ميخوايم حرکت کنيما!رو به ثنا کردم وگفتم :خو اآلن کسي که جا مونده تو اتوبوس چه غلطي ميکنه آخه؟
درجوابم لبخندي زد وگفت :چه ميدونم؟ ميخواي بهش بگم؟؟
اوه...اوه...مدير-سالمتي آقاي راننده...
يکي ازبچه ها ازپشت با صداي بلند گفت :بزن دست قشنگه رو...
خانوم سعادتي نگاته چپ چپي بهش انداخت و خودش صلوات بلندي ختم کرد که باعث شد بچه
ها هم به تبعيت از اون صلوات بفرستند.
آقا روز دوشنبه است...غافلگيري اموات صلواااات!لبخندي زدم ودرحاليکه زيرلب صلواتي ميفرستاد نگامو به پنجره دوختم.
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اکثرا وقتي مسافرت ميريم ،کنار پنجره ميشينم واطراف رو تماشا ميکنم .اين خيره شدن به طبيعت
و غرق شدن تو افکارمو خيلي دوست دارم .آرامش عجيبي بهم ميده!!
اونهم جاده هاي شمال که هرطرفو نگاه کني سبزه وچمنزار ودرخت وگل وبلبل ميبيني!
ثنا-باز تو دپرس شدي؟نگامو ازپنجره گرفتم وبه سمت ثنا برگشتم :نه...دپرس چيه؟ خو چيکار
کنم؟
آخه ساکت شدي دوباره!چه ربطي داره؟ دارم بيرونو تماشا ميکنمباشه...من يه کم برم پيش نازي ،تنهاست،باز ميام پيشت،خوب؟؟باشه برودستمو گذاشتم زيرچونه مو دوباره به بيرون خيره شدم.
بيا بازم مثل قديم با همديگه بريم شمال...
دلم گرفته راضيم...به اين خيـــاالي محال...
منو ببر...
تا آخر جاده ي چالوس ببرم...
تا شيشه ي بارونيه خيس اتوبوس ببرم...
يه عمر جاده ي شمال...
منتظر عبور ماست...
نميدونه...
يکي از اون...
دو تا قناري ...بي صداست...
(رضا يزداني-اسم آهنگشو نميدونم)
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 2،3ساعتي از حرکتمون ميگذشت و تازه به چالوس رسيده بوديم.
ماشين رو تو پليس راه متوقف کرده بودند ويه چند دقيقه اي هم اونجا معطل بوديم .بارون نم نمي
هم شروع به باريدن کرده بود وتقريبا به دل همه مون حراص انداخت!
اگه رامسر هم بارون باشه کل اين دو روز زهرمارمون ميشهههه!!!
البته نه واسه مني که عاشق بارونم!
در اوج دلگيريش هميشه حس خوبي بهم ميده!!!! (تفاهم شخصيتام تو حلقم )
اما خوب بارون يه جورايي دست وپامونو ميبنده ديگه...
ثنا مثل وحشيا پريد رو صندلي کناريم وبا ذوق گفت :من برگشتم
من که حسابي ازاين حرکتش جا خورده بودم متعجب نگاش کردم و سري تکون دادم :خدا
شفا بده!
بيتربيت! جاي خوش آمد گوييته؟آهان ببخشيد...ثنا جان من رسما بازگشت پيروزمندانه شما رو از صندلي عقبي به صندليجلويي تبريک عرض مينمايم...حرکت بوزورگي بود...
خنديد وگفت :ديوانه ...شکوفه ميگما اينطرفا جاده اش قشنگه همه دارن فيلم ميگيرن مام
بگيريم؟
سري به نشانه موافقت تکون دادم وگفتم :پس تو با دوربينت بگير ،منم با گوشيم آهنگ
ميذارم؟ هوم؟
نازي-اآلن نه بذاريم ماشين حرکت کنه
ثنا-ديگه اينقد ميفهميم که...
حاال گفت شايد نفهمي!کصــــافط-خودتي
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تويي...تويــــي!توييخاووو...هرکي...حاال پاشو ماشين داره حرکت ميکنهآهنگ...سري به نشانه موافقت تکون دادم وشروع کردم به گشتن دنبال يه آهنگ مناسب.
ثنا همينطوري الکي يه چي بزنم؟دوربين و روشن کرد وهمونطور که تنظيمش ميکرد جواب داد :فرقي نميکنه ،بزن
دوباره سري به نشانه موافقت تکون دادم و اولين آهنگي که دم دستم بود رو پلي کردم.
بيا اينم آهنگ :شب هنو نرفته اما تو چرا بيداري؟
نکنه اين همه دردو تو ميخواي برداري
تو که گفتي همه شب من توي خوابت هستم
کاشکي امشب خود من چشم تورو ميبستم
من به دستاي خدا خيره شدم معجزه کرد
معني معجزه شو زود به قلبم برگرد
جاده تحويل بهاره حالمو زيبا کن
روي دنيا منو به روي عشقت واکن وا کن
***
اوووف...نيما خدا لعنتت کنه! کدوم گوري رفته آخه؟
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تقريبا  5،1دقيقه اي ميشد که جلو خونه ي اين لندهور عالف بودم و انگار کسي هم خونه نبود.
تو دلم هرچي فحش بود نثارش کردم .خير سرش گفته بود فقط رويا براي واکسن آرين ميره...
لگدي به در زدم وبا حرص سنگ ريزه هاي جلوي پامو شوت ميکردم.
بي صاحاب گير آوردي؟ چرا همچون ميکني؟به آرومي به سمت صدا برگشتم .به به چه عجب!
نگامو از کفشاي اسپرتش برداشتم وبه هندونه هاي توي دستش دوختم.
چه عجب صاحابش اومد!!!!نه په ميذاشتم تو باهاش يه تيريپ جوجيتسو بري بعد ميومدماوهو...اوهو! جوجيتسو! تو اصال ميدوني چي هست؟بعله....بعله...يه ورزش رزميه!به سمتم اومد ودرحاليکه يکي ازهندونه ها رو توبغلم مينداخت ادامه داد :برو کنار تا علف هاي
زير پاتو نخوردي بفرستمت داخل
يکي خوابوندم پس کله شو گفتم :بزغاله اينجا که ازبس تو رو ميفرستن چرا يه چيکه سرسبزي
هم نمونده که!
امير ديشب تو آبنمک خوابيدي؟نه داداش تو جام خوابيدم ،چطور؟خنديد وگفت :هنو همون عوضي که بودي هستي...بيا برو تو
اوال عوضي خودتي...دوما بيا برو نه و بفرماييدهندونه اي رو که به دستم داده بود و به دستش دادم و گفتم :رويا اينا کوشن؟
بيااااا برو تو...اونام ميانچشمکي زد و باصداي آرومتري ادامه داد :رفته واسه ختنه سورون بچه ام
-چي ميگي؟؟؟ به سالمتي...چش وچالت روشن
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چش وچال زن وبچه اش روشن....منو سننه؟کصافط ...بيا باز ديگ به ديگ ميگه...چي ميگه؟ته فيس بلک (صورتت سياه)زير ديپلم صحبت کن گلمتک خنده اي کردم وبي اعتنا بهش وارد خونه شدم .يه خونه وياليي مثل اکثر خونه هاي
شمالي....پراز گل ودرختاي نارنج و مرکبات .با ديدن درختهاي پر از شکوفه بي اختيار لبخند عميقي
به لبم نشست .خونه ي بابايي ( پدربزرگ پدريم) هم هميشه اينموقع سال مثل بهشت بود!
سرسبز وبا طراوت ...درختا پر ميشد از شکوفه ها و جيک جيک مسافر کوچولو هاي يه راه دور و
دراز ،که ديگه کم کم برگشته بودند و دنبال درست کردن يه آلونک واسه سرپناهشون ،بودند.
خونه ي قشنگيه!په کجاشو ديدي؟يه تاي ابرومو باال انداختم وگفتم :حاال من يه تعريفي کردم...تو چرا پررو ميشي؟
خنديد وگفت :ذاتيه داداش
آ...قربون پسر...اعترافتو...اعترافمو چي؟ اونـــــم قربون....مه ره قربون...اعترافه قربون؟ چه خوره؟ (قربون من...قربون اعتراف...چه خبره؟ )چشمکي زدم وبا خنده گفتم :خاره خور! (خبر خوب)
خدا به خيرکنه! ميگم چه پليدتر شدي امروزاي کصافط! من کجا پليد بودم؟-عزيزم تو نبايد بدوني که...مني که دوستتم بايد بگم
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برو گمشو که حرفاتم مثل هيکلت دو زار نمي ارزهخواست جوابمو بده که درخونه به صدا دراومد .صداي رويا هم ميومد که ملتمسانه ميگفت :نيما
وا کن درووووو ...آرين خرابکاري کرده
جاي نيما من درو باز کردم وبالفاصله گفتم :حاال اين عمويي من يه کاري کرده بايد جار بزني
آخه؟؟؟
رويا که با دهن باز بهم خيره شده بود جيغ بنفشي کشيد و با ذوق گفت :واي! اميييير ...کجايي
تو دلمون واسه ات يه ذره شده بود!
قربون آبجي گلم...بده اين کوچولو رو ببينمنيما-ببين من از اولم گفتم اين يه شخصيت پليد داره! ننه ي بچه ام داره با ذوق حالشو ميپرسه
اونوقت تو ميري سراغ اون فسقل؟؟؟
آرين کوچولو رو ازبغل رويا گرفتم وبا خنده گفتم :اين خبيث از اآلن ميخواد تو دهن بچه ،ننه،
ننه بندازه ها!! پس فردا گفت قاطي کردي نگي نگفتي ها!!!
نيما -مادر به فدات دخترم تو چند تا بچه بزرگ کردي اينقدر تجربه داري؟؟؟
رويا آرين رو ازدستم گرفت وگفت :نياز به بچه بزرگ کردنش نبوده که ،اينم مثل تو هي مامانشو
اذيت ميکنه ،استاد شده!
ايول رويا...خوب اومديبا صورتي که به خوبي خبر ازخستگي اين چند وقت بچه داري و بيداري شبانه ميداد لبخندي زد
وگفت :امير جان چرا اينجا وايسادي؟ بياين بريم داخل ...من برم آرينو عوض کن...
خودش جلوتر رفت و خطاب به نيما گفت :نيما جان تعارف کن
نيما-اوووف...کشته منو اين چند وقته...
حقته...قيافه دلخوري به خودش گرفت وگفت :آخه به تو هم ميگن دوست؟؟؟
-په نه په به تو ميگن
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دست به کمر زد وبا قيافه ي حق به جانبي جواب داد :پس چي؟
پس هيچي...من تاشب قراره همينجا وايسمچند ثانيه خيره نگام کرد :امير يعني من به حال تو قبطه ميخورم
تک خنده اي کردم وپرسيدم :چرا اونوقت؟
د...المصب عقل نداري...قشنگ از هفت جهان آزادي!!چپ چپ نگاش کردم وگفتم :باز من حداقل آزاري نيستم اين عقل نداشتنم فقط رو زندگي
خودم تاثير داره...تو چي؟؟؟ بيچاره زن وبچه ات!
چرا بيچاره؟ همسر به اين خوبي! پدر به اين خوبي! مرگ ميخواي برو بغداداينا رو جرات داري جلو رويا هم بگي؟بعله پس چي؟ من فقط نگرانم يه موقع ريا نشه واسه همين به روش نميارمتک خنده اي کردم وگفتم :اي زن ذليل!!
اون هم لبخندي زد و جواب داد :ايشاال قسمت شه ميفهمي يعني چي؟
بعد با دست اشاره اي کرد وبفرمايي زد.
کمي هلش دادم وگفتم :بيا اول تو برو...ميترسم همه اين علفايي که زير پامون سبز شدو
بخوري جا واسه نهار نذاري
بزغاله ي وحشي! داداش ما خودمون درياچه نمکيم تو ديگه نمک نپاشميپاشم کم نياريخودت کم نياري؟؟؟به سمت خونه راه افتادم و درهمون حال جواب دادم :نه داداش اگه کم آورديم از شما قرض
ميکنيم
رويا-بچه ها شما که هنوز وايسادين؟!
با صداي بلند طوريکه بشنوه جواب دادم :د...تقصير اين شوهرته ديگه...
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رويا سري از روي تاسف براي نيما تکون داد وبا شرمندگي گفت :امير جان اين نيما رو که
ميشناسي؟ عادت داره اذيت کنه...بفرما داخل
درجوابش لبخندي زدم وهمونجا پاي پله ها نشستم تا کفشمو در بيارم.
تقريبا  1،1تا پله ميخورد به در ورودي سالن البته سمت چپ هم يه در ديگه بود که نفهميدم به
کجا ميرسه ولي حدس ميزنم يا سرويس بهداشتي باشه يا اتاق کار نيما! (خو از اين دو حالت
خارج نيست ديگه)
خونه اش دوبلکس بود .سمت راست هال ،آشپزخونه ي اپن و اون سمتش هم راه پله بودکه به
طبقه ي باال واتاق خوابها ختم ميشد.
سرکي به آشپزخونه کشيدم و با تمام وجود بوي خورشت قورمه سبزيي که بلند شده بود رو
استشمام کردم.
خورشت قورمه باشه....سبزي تازه باشــــه...ازصبح هم بار گذاشته شده باشه...
ووووي...يکي منو بگيره پس نيفتم....
داشتم به همين فکر ميکردم که نيماي کصافط پس گردني محکمي نثارم کرد واز هپروت بيرونم
آورد.
محو و مات شدي داداش؟؟؟ ما اينجا رسم نداريم به مهمون قورمه سبزي بديما!!!متقابال نيشگوني از بازوش گرفتم وگفتم :اونوقت چي قراره جاي ناهار بدي؟؟؟
معلومه عزيزم پس مرغ واسه چي تخم ميکنه؟واسه اينکه ثابت کنه مثل تو بي مصرف نيستضربه اي به پشت دستش زد و لبشو گاز گرفت :کي گفته؟ مــــن؟؟؟؟ پس آرين چيه؟؟؟؟
خاک ت وسرت نيما...تو چه منحرف شدي جديدا؟رويا از آشپزخونه سرکي کشيدوگفت :آره واال...اينقده جديدا بي تربيت شده که نگو
به شوخي نگاه تاسف باري به نيما انداختم و سري تکون دادم :منحرف خاک برسر!

92

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
 بــــــرووووو...همين تو عالمه ي دهر کم بودي فقط... نيما خدا وکيلي خجالت بکش ،توي الدنگ پس فردا قراره خير سرت بشي الگوي آرين! اونوقتيه نگاه به خودت انداختي؟
آره جون دادا...لباسام خوبه ديگه...مناسبه....نيست؟بابا نمکــــدووووون...جمع کن خودتو من اوره ام باالس!آب بخور خوب ميشه...تو شکر اضافه نخوري بهترم ميشه!اوووف ...نازشو ...باوووشه...ميگما امير تا غذا حاضر شه بيا بريم اتاق آرين رو نشونت بدمرويا -نـــــه...بچه ها بياين کمک من...بعد ناهار برين هرجا رو ميبينين ببينين
نيما-هرجا رو؟؟؟؟
بچه ام از دست رفـــــت...
***
حاال باز منو نسيم و موج
ميمونيم بدون تو غريب و تنها
به خدا بي تو يه صدف شکسه ام
به خدا ...به خدا...
اه...شکوفه عوضش کن تو رو خداخو چي بزنم آخه؟؟؟دربينو به سمتم گرفت و گفت:بيا اينو بگير...خودم ميزنم
شونه اي باال انداختم:اصال دست تو باشه
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همونطور که به صفحه ي مو بايل خيري بود سري تکون داد و يهو انگار که چيزي به ذهنش رسيده
باشه گفت:شکو يه کاري کنيم؟
هوم؟؟؟آهنگ نظري بزنيم؟؟مثال نظر کي؟؟؟نظر مش قلوم علي عمو(اين کال تيکه کالمشه)باشه بش ميگمفکري کردم و گفتم :واسه زندگيامون بزنيم چه جوري ميشه؟؟؟مثل کدوم شعر؟؟؟
سري تکون داد:خوبه...
اوايل آهنگي که پلي کرده بود خيلي خالي داشت واسه همين پوفي کردم و گفتم:اين چيه؟؟ بزن
جلوتر
خودش ميخونه ديگهبزن جلوترچشم غره اي نثارم کررد و تقريبا زد وسطاي آهنگ :هي به من دروغ ميگي....ميخواي گولم
بزني....
به من نگو دوست دارم....که باورم نميشه...نگو فقط تو رو...
ا...ثنا اين چيه؟؟؟ بزن يکي ديگهباشيطنت نگام کرد:خوووو چرا بهش دروغ ميگي؟؟؟؟هاااا؟؟؟
د آخه اگه اين تا ته بخونه که آخامون رواني از آب درميادخنديد و گفت :آره فک کنم تا نگاش ميکني با يه من سيبيل چپ چپ نگات ميکنه(وصداشو کلفت
کرد) وبگه:به من نگو دوست دارم....که باورم نميشه...
-به درک ميخوام صد سال سياه نشه...پسره ي مرده شور برده
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ثنا متعجب نگام کرد :خبريه به مام بگو؟؟؟
نه گلم فعال بي خبريه...ثنا بزن يه آهنگ ديگهاونيکه تا زل ميزنه توي چشمام
همه ي دردامو يادم ميره
اوني که با حرفاش آروم ميشم
وقتي که دنيامو دلشوره ميگيره
اونيکه چشماشو روي همه بستو
از کل دنيا فقط منو ديــــــد
اوني که دستامو گرفت و منو از
درياي تنهاييم بيرون کشيد
تو امواج نگاه اون
پاهام هر جا بره ميرم...
مث کشتي که هي موجا...
واسه اش تصميم ميگيرن...
خنديدم وگفتم:بابا پسره روانپريشه اساسي....نه به اون يکي نه به اين شعره
نازي از صندلي پشتي سرشو آورد جلو وگفت :اول پسره گجه ميگه به من نگو دوست
دارم...نگوووو...نگو...بعد يهويي عاشق چش و چال پتت ميشه...
ثنا لبخندي زد و درحاليکه به نقطه اي خيره بود گفت:اينا همه چرت و پرته
سري به نشانه تاييد حرفش تکون دادم  :اوهوم
-واسه خودمم بزنم؟
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به شوخي يه نگاه چپ چپ بهش انداختم وگفتم :په نه په...فقط منو اسگول کن...اصال بده من
بزنم
گوشي رو از دستش گرفتم وبدون فکر زدم آهنگ بعدي:
وقتي دستام خالي باشه....وقتي باشم عاشق تو
غير دل چيزي ندارم ....که بدونم اليق تو
دلمو از مال دنيا به تو هديه داده بودم...
با تموم بي پناهيم به تو تکيه داده بودم
هر باليي سرم اومد...همه زجري که کشيدم
همه رو به جون خريدم....ولي از تو نبريدم
هر جا بودم با تو بودم....هرجا رفتم تو روديدم
تو سبک شدن تو رويا...همه جا به تو رسيدم
اگه احساسمو کشتي...
اگه رفتي بيتفاوت به غريبه سر سپردي....
(آهنگ هديه -سياوش قميشي)
زدم رو استوپ و گفتم :ثنا به اعتقاد من يا مجنون ميشي يا پسرهو ديوونه ميکني
تـــــو حـــــرف نـــــزن ...درس عاشق شدن ياد پسر مردم ميده!خو ميه چيه؟ مگه درساي خاک بر سري يادش ميدم؟؟؟؟ بده از شفتگي درش ميارم؟چندثانيه خيره نگام کردوگفت :آخه المصب يکي ميخواد تو رو از شفتگي درآره!!!!...
قيافه دلخوري به خودم گرفتم و رومو برگردوندم .شخصيت آدموبه خاطر اين مسائل الکي با
چي يکسان ميکنند...يعني چي آخه؟؟؟
ولي نميدونم چرا اين حسم ميگفت همچينم مسائل الکي نيست ( !....المصب هرموقع هم
جديش نميگيرم تو اووووج صداقتشه! )
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حاال من هيچي اما اين ثنا و پوريا رو کجاي دلم بذارم؟
پوريا يکي ازفاميالي دور ثناست .نميدونم پسر دايي مامانش يا باباش بود! البته سني هم نداره
همه اش  5،1سالي از ما بزرگتره (يعني اصال سن نداره) !....
ثنا چند وقت پيش اونو تو عروسي خاله اش ديده بود .تو همون يه نظر هم دل ودين بباخت!
دختره ي خل وقتي داشت راجب ديدن پوريا حرف ميزد ،اونقدر ذوق داشت که نگو ....اولش
خيلي واسه ام عجيب بود .آخه تو اين چند سالي که با ثنا دوست بودم ،پيش نيومده بود که راجب
پسري حرف بزنه ،چه برسه به اينکه با ذوق بشينه شرح فراق هم تعريف کنه!!!!....
خالصه اينکه ما همونجا دريافتيم که اين دختره از دست رفـــــت!...
جالب تر ازهمه اين بود که جديدا پوريا هم با ديدنش عکس العمل نشون ميداد .ثنا ميگفت سر
قضيه يکي از دوستاش ،پوريا شماره ي موبايلشو دريافت و چند باري اس ام اس داد واز همه
مهمتــــر ،يکي دوباري اس عاشقانه هم فرستاده بوووود!!!! (^_^)
خوش به حالش! تجربه ي يه حس واقعي که دو طرفه باشه بايد خيلي قشنگ باشه
اينکه يکي رو دوست داشته باشي که اونم دوست داشته باشه...خارج از چهارچوب مجازي ...يه
عشق واقعي...
***
خو نيما تو روحت...ميمردي بهم بگي امشب جشن ميگيرين؟؟؟همونطور که باالي صندلي ايستاده بود و مشغول نصب فانوس ها بود جواب داد :جشن نه
داداش من ،ختنه سورون ...در ضمن همه حالش به سوپرايزش بود!
دهنتو نيما...امير خيلي بيتربيت شدي ها! به مه چي آدم کار داري! دهــــه...بابا فـــداي تو با ادببادکنکي رو که باد کرده بودم گره زدم و به سمتش گرفتم :بيا اينو بگير...من برم کمک رويا
-کمک رويا چيه؟؟؟ اون خودش بلده چيکار کنه...تو بمون اينجا کمک من بخت برگشته
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واااي...نه که آپولو هوا ميکني!مثال فکر کردي رويا چيکار ميکنه؟درست درهمين لحظه رويا با يه تشت پر ميوه که همه رو تو حياط شسته بود وارد شدو باخنده
گفت :چي غيبت من ميکنين؟
نيما -هيچي رويا جان ،همه اش به اين امير ميگم تو چرا اينجا وايسادي؟ من خودم
ميتونم...رويا طفلک دست تنهاست...هي ميگه مگه رويا چيکار ميکنه؟
با چشايي گشاد کرده نگاش کردم .همچين جدي حرف ميزد اصال يه لحظه از شرمندگي محو
شدم! ( )
رويا خنديد وگفت :اينا همه رو امير گفت؟
آهر جون داداشنيشگوني از پاش گرفتم وگفتم :تو روح هرچي آدم چاخان ...رويا اين شوهرت خيلي مارمولکه
ها!
درجوابم لبخندي زد وبه سمت آشپزخونه رفت.
نيما -اون خودش ميدونه! به رو نمياره ريا نشه!
تک خنده اي کردم و سري از روي تاسف تکون دادم.
امير اون ريسه رنگي ها رو بده !***
شکوفه
بدويـــيــــن...فقط نيم ساعت موندهثنا نگاهي به ساک هاي توي دستامون انداخت و با يه تاي ابروي باال انداخته بهم خيره شد.
قيافه ي مظلومي به خودم گرفتم و چيني به پيشونيم انداختم :خو مگه چي گفتم:
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يعني من ميخوام بدونم تو چرا اينقدر پررويي؟ توقع داري با اين وسايل کل راهو واسه اتبدوييم؟
خو ندو ولي عجله کنين...اآلن بازي شروع ميشهچند دقيقه اي ميشد که کنار در ورودي اردوگاه ايستاده بوديم تا اجازه ورد بگيرن و يه سري
کاراي ديگه که خودمم نميدونم!
از اونجايي که ماشين رو داخل راه نميدادن مجبور بوديم خودمون وسايلمون رو ببريم .محوطه
اردوگاه نسبتا بزرگ بود .از همون در ورودي که داخل ميشدي دو طرف جدول هاي بزرگي کشيده
بودن و اونطرفش پربود از گل ودرخت .درست روبه رومون( تو افــــق) هم فضاي خالي وتپه
هاي سرسبز بود.کمي جلوتر يه چهارراه ميشد .در سمت راست چندين اتاق و کمي جلوتر هم چند
تا آالچيق وجود داشت.
قرار براين بود که هر کدوم از کالس ها با يه معلم تو يکي از اتاق ها مستقر شن.
اتاق ما رو که نشون داد همگي تقريبا به سمتش حمله ور شديم.
از صبح تا حاال که ساعت  1غروب شده بود تو راه بوديم ،البته تا رامسر فقط  1،1ساعت راه
ميشه اما به خاطر توقف هاي بين راهي و ناهارو گشت وگذار هاي اون بين دير رسيديم!
سه تايي وسايلمونو کنار اولين تخت انداختيم وبا هم روي همون تخت ولو شديم.
ثنا سريع گفت :اين تخت من
خواستم اعتراض کنم گه با ديدن تخت خالي کناري بيخيال شدم .پريدم روشو گفتم :پس اينم
تخت من
نازي متعجب اشاره اي به تخت بااليي ثنا کردو گفت :منم با اين هيکل ميرم طبقه باال؟!
با شيطنت نگاهي به سرتا پاش انداختم وگفتم :نکته ي به جايي بود!
ثنا -چي چيو نکته ي به جايي بود؟ ما که نميخوايم بخوابيم!
نه بابا؟ من دارم از خستگي ميميرم-ميتوني بميري ،چون من عمرا بذارم شماها بخوابين...آدم تو اردو مگه ميخوابه؟

99

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
اينو گفت و براي شارژ گوشيش از جا برخاست .با قيافه اي درمونده به نازي چشم دوختم و
سري تکون دادم .اين ثنا امشب بدبختمون ميکنه! من ميــــدونم...
نازي با بيخيالي سري تکون داد وگفت :عيب نداره...يـــه شبه!
ثنا سرشو جلو آورد و متعجب پرسيد :چي يه شبه؟
چند ثانيه خيره نگاش کردم وبا فهميدن منظورش تقريبا منفجر شدم ازخنده :کصـــافط
ثنا با لحني کشيده جواب داد :يه شــــبـــه!....
خدنديدم و با نگاه به ساعت مثل فنر از جام پريد :ثنا بپر مارشالتو روشن کن...بازي شروع شد
ثنا که تا چند ثانيه با ترس بهم خيره شده بود نفس راحتي کشيد وگفت :خاک تو سرت...فکر
کردم چي شد
فکر کردي چي شد؟ بزن شروع شدخوبي گفت و به سمت ساکش رفت.
***
يعني من اگه شانس داشتم....نميگيره؟با شرمندگي نگام کرد وسري به نشانه نفي تکون داد.
شکوفه شرمندهنه بابا...بيخيال ديگهحاال چيکار کنيم؟دست به کمرم گذاشتم متفکر به واژه ي  no signalروي صفحه چشم دوختم .اه...گندت بزنن
آخه چرا سيگنال نداره؟
ثنا -آهان! يافتم! راديـــو
دستي به چونه ام کشيدم و سري تکون دادم :هوم؟؟؟!
-راديـــوووو! با گوشيت بزن ببين ميگيره
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نه بابا...وقتي تلويزيون نميگيره راديو هم نميگيره ديگهحاال تو بزنبا نا اميدي سري تکون دادم و هندس فريمو از توي کيفم درآوردم.
به گوشي وصلش کردم و وارد برنامه راديو شدم.
خوب فرکانس راديو ورزش چند بود؟ثنا لبخند کجي تحويلم داد وگفت :به قول خودت نکته ي به جايي بود! اول ببين اصال ميگيره؟
يکي از گوشيهاشو توي گوشم گذاشتم و صدارو بلندتر کردم :بعله من هم اکنون از غرفه ي
کتاب مصلي نماز جمعه تهران درخدمتتون هستم....به سرغ...
ثنا دستشو جلوي چشمم تکون داد ومضطربانه پرسيد:چي شد؟ ميگيره؟
با خوشحالي سري به نشانه تاييد تکون دادم :اوهوم ...ولي فرکانس....
دستي به پيشونيش کشيد و متفکرانه بهم چشم دوخت.
چکار کنيم حاال؟؟؟مشغول جستجو ميان گزينه ها بودم که به طور اتفاقي دستم به گزينه جستجوي خودکار خورد()
بازي همچنان با همون نتيجه صفر -صفر دنبال ميشه...يه ضربه ي محکم از فرهـــــادمجيدي...
جيغ فرابنفشي کشيدم :گـــــــل...ايول....
ثنا که ازاين حرکت من يه سکته خفيف زده بود زد پس کله مو اون يکي گوشي رو برداشت.
***
امير
مدتي از شروع مهماني ميگذشت و تقريبا بيشتر مهمونا اومده بودند.
هنوز برام جاي سوال داشت که چرا اين نيما همه اش دختراي فاميلو بهم معرفي ميکنه؟
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با جدا شدن دخترعمه اش ازمون بالخره طاقت نياوردم و گفتم :الدنگ خسته نشدي تو؟ اصال تا
حاال با پسراي خانواده معاشرت داشتي؟
جاي نيما رويا لبشو گاز گرفت وجواب داد :وا! امير؟ بده دنبال يه دختر خوب واسه ات ميگرديم؟
با چشمايي گشاد شده بهش چشم دوختم :ايناها همه کيساي(( caseازدواج واسه من بودن؟
زرشــــک....
نيما -من از اولم گفتم اين آدم بشو نيست...هنوزدر داغ عشق "او" مي سوزد و مي سازد
خفــــه شو!بيتربيتم که هست حيف دختر عمه ام که بديم به اين جواللقبا به يادآوري دختر عمه جانش که دو دقيقه هم نميشد که مارو با قدمشون مصطفيض فرموده
بودند ،سري از روي تاسف تکون دادم وگفتم :همون اون دختر عمه ي پروتزيتو واسه خودت نگه
داري بهتره
نيما خواست جوابمو بده که رويا سقلمه اي به جفتمون زد و همونطور که نگاش به روبه رو بود به
سمت دختر جووني رفت که انگار تازه اومده بود.
نيما-واووو...مرجان
مرجان ديگه کيه؟هييييس...دارن ميان اين سمت ،حرف نزناينو گفت و براي همون خانم مرجان سري به نشانه سالم تکون داد.
دختري حدودا 21،1ساله که همراه رويا به سمتمون ميومد .صورت شيرين وجذابي داشت که
دراولين نظر به چشم ميومد.
به ما که رسيدن رويا اشاره اي به من کردوگفت :اينم اون دوست نيما که تعريفشو ميکرديم
به به...په گاومونو از قبل زائوندن...
مرجان لبخندي زد و دستشو به سمتم دراز کرد :خوشوقتم
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باهاش دست دادم وگفتم :منم همينطور
نيما -ا؟ رويا جان مثل اينکه آرين داره گريه ميکنه! بيا...بيا...
رويا نگاه متعجبي بهش انداخت اما خيلي زود با چشم و ابروهايي که نيما اومد سري تکون داد
وبا عذرخواهي کوتاهي هردو ازمون جدا شدند(مام که اصال نفهميديم چرا! )
نفسمو با صدا بيرون دادم و روي مبل کناريم ولو شدم.
پووووف....تازه نگام به مرجان افتاد که هنوز وايساده بود.
شما چرا نميشينين؟لبخندي زد و با اشاره گفت :يه کم اونور تر ميرين؟
سري تکون دادم:بله خواهش ميکنم
اينو گفتم و کمي تو جام جابه جا شدم.
مدتي رو هردو به سکوت سپري کرديم .بر خالف بقيه دختراي فاميلشون که رنگ و روغن کرده
و تا حدودي تجمالتي بودند ،مرجان خيلي ساده بود!
يه بلوز آبي نفتي نگين کاري شده با شلوار لي تنش بود و موهاي لخت بلندشو به صورت دم
اسبي پشت سرش جمع کرده بود.
با اخم مليحي که به صورتش نشسته بود و سرفه هاي مصنوعيش متوجه شدم که انگار چند
دقيقه ايه که به دختر مردم خير شدم و صاف صاف مشغول برانداز کردنشم.
تک سرفه اي کردم و براي اينکه سوتفاهم نشد ترجيح دادم حقيقتو بگم :دقت کردين شما
خيلي با دختراي اين جمع متفاوتين؟
از چه لحاظ؟-خوب...به لحاظ...ظاهر...لباس...وحتي...فکر کنم اخالق...
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لبخندي زد ونگاشو تو جمعيت چرخونه :خوب هر کسي يه جوره ديگه! ....شمام نسبت به
جووناي اين جمع متفاوتين!
نگاه پرسشگرمو بهش دوختم که جواب دادم :خوب البته يه سري از جووناي اين جمع حتي با
آدميزاد هم متفاوتند چه برسه به جوون!
بهت نمياد از اين افکارا داشته باشي!کدوم افکار؟ افکاراي پوسيده ي عصر هجري؟خنديدم وگفتم :ديگه نه دراون حد!
پس چي؟ خوب من از اينکه هر روز مثل مترسک بايستي تا ببيني مد چي تنت ميکنه خوشمنمياد...البته از چيزي که واقعا خوب وقشنگ باشه استقبال ميکنم...
لبخندي زدم و سري به نشانه اينکه متوجه منظورش شدم تکون دادم.
راستي دقت کردين ما هنوز به هم معرفي نشديم؟؟چرا رويا معرفي کرد ديگهرويا فقط گفت من دوست نيمام!خوب...منم مرجانم دختر خاله ي رويا...حاال راضي شدين امير خان؟!امير خان؟! يادم نمياد کسي تو اين چند دقيقه گفته باشه.
نگاه پرسشگرمو بهش دوختم که خودش گفت :ماشاال رويا و نيما در زمينه شوهر دادن من
خيلي اکتيون...قبل اومدن شما کل شجره نامه تونو برام کلي پياز داغ تعريف کردن...البته ببخشيد
که با اين صراحت گفتم آخه به شمام نمياد که مثل من جريان بوده باشين
شما در جريان نبودين؟يه لحظه چپ چپ نگام کرد وجواب داد :من فقط يه سري تعريفات از همخونه دوران دانشگاه
نيما شنيدم...نميدونستم که امروز قراره ببينمش
خنديدم وگفتم :ماشاال همه چي رو هم گفتن! نه؟
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نه فقط يه سري تعاريف کلي...البته با تصورم خيلي فرق داريتک خنده اي کردم وپرسيدم :چطور؟ ديو دو سر ميديديم يا شهزاده ي زرين کمند؟
هيچ کدوم...راستشو بگم؟دوست داري دروغشو بگوخنديد وگفت :راستشو بخواي يه پسر مغرور از خود راضي...که فکرميکنه آسمون واشده،فقط
اون افتاده زمين تصورت ميکردم و ازاونايي که فکر ميکنند همه بايد تو کفشون باشن!
هم خنده ام گرفته بود وهم تعجب کرده بودم .اونوقت اين حرفا رو از تعريفاي رويا و نيما
برداشت کردي؟
نه! من يه عادتي که دارم وقتي راجب يکي يا يه چيزي حرف ميزنند فوري تصورش ميکنم %11هم با واقعيت متفاوته ،نه؟نه اتفاقا برعکس معموال تصورم درسته! اما اين دفعه يه کم متفاوت بوديه کم؟؟؟آره! مغرورو هستي ،فکرم ميکني هرچي ميخواي بايد بشهپوزخندي زدم و سري تکون دادم.
شايد تا همين يکي دو سال پيش اين مشخصاتو داشتم اما حاال ديگه برام فرقي نميکرد چي
بشه؟ چي پيش بياد؟ يا...به چيزي که ميخوام ،برسم يا نه؟
ياد اين جمله افتادم که ميگه :هيچکسي بعد هيچ کس ديگه نمرده!
ولي خيليا بعد خيليا ديگه زندگي نکردن!…
***
يه جورايي بعد فهيمه ديگه برام فرقي نميکنه کسي باشه يا نه؟
به چي پوزخند زدي؟دستامو توهم قالب کردم ومتفکر گفتم:به حرفت...
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نفس عميقي کشيدم و ادامه دادم :نميدانم کدامينم؟ آن من سرسخت ديروزم؟ يامن غمگين
امروزم؟؟؟
دستشو زد زيرچونه شو چند لحظه متفکر بهم خيره شد :قضيه عشقيه؟؟؟
اوهوماز دستش دادي؟سري به نشانه تاييد تکون دادم.
مرده؟؟؟اينبار نگام بدجوري رنگ غم گرفت .گاهي تصور ازدست دادن يکي با مرگش خيلي راحت تر از
چيزاي ديگه است!....
"اي کاش"...بفرماييد چايي...قهوه...قند....هردو متعجب سرمونو بلند کرديمو نگاهي به نيما که از شيطنت درحال انفجار بود انداختيم.
نچايي داداش؟؟نه اميرجان! قهوه بزن تو رگ روشن شيمرجان خنديد وگفت :نيما جان نميخواد شکرشو شما بپاشي
آخه با تلخي خودش که زهرمارش ميشه!شما چيکار مردم داري؟باشه...بگيرين دستم خسته شددو تا فنجون از تو سيني برداشتم وگفتم :خوش اومدي...
با يه من عشوه چشم غره اي نثارم کرد ورفت.
-فال بگيرم؟
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من که هنوز به رفتن نيما و شکلکايي که واسم در مي آورد خيره بودم متعجب به سمتش برگشتم و
سري به نشانه اينکه چي گفتي تکون دادم.
ميگوم فالت بگيروم؟تک خنده اي کردم وپرسيدم :فال چي؟قهوه ديگه!بلدي مگه؟اوهوم...اوهوم...قهوه رو از روي ميز برداشتم و درحاليکه به سمت دهنم ميبردم گفتم :بابا من به اين چيزا اعتقاد
ندارم!
امتحانش مجانيه!سري به نشانه موافقت تکون دادم وگفتم:باشه..بايد چيکار کنم؟
تقريبا تا تهش بخور...فقط يه ذره بذار بمونه...بخور بهت ميگم...اوکي...به اندازه يه بند انگشت ته فنجون مونده بود که مرجان خواست ديگه بقيه شو نخورم.
خوب حاال نعلبکي رو بذار روش..فنجونو برعکس کن ،آروم به سمت قلبت ببرو نيت کن ...بعدمفنجونو بده من
مو به مو کارايي که گفت رو انجام دادم و فنجونو به سمتش گرفتم.
فنجون رو روي ميزگذاشت و با برداشتن چند تا دستمال عمليات فالگيري رو شروع کرد!
دستمالها روهم روي ميز گذاشت و نعلبکي رو روي نگه داشت تا قطرات قهوه روش بچکه.
همه چيو بگم؟تو اين چهارتا قطره چي ديدي اآلن که ميپرسي همه چيو بگي يانه؟-تو اين چهار تا قطره چيزي نديدم...ولي حسم ميگه بعضي چيزا رو بايد با مالحظه بگم
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با اينکه اصال برام قابل هضم نبود که چيز درستي از داخل يه فنجون تلخ دربياد اما سري به نشانه
نفي تکون دادم وگفتم :نه داداش راحت باش من طاقتشو دارم
سري تکون داد و فنجونو به دست گرفت وکمي چرخوند.
اين روزا...يه اتفاقايي تو زندگيت ميوفته! به نظرت خوب نيست...اما...سخت نگير...بد همنيست...يه قضيه پيش مياد...مثل يه معامله يا خريد وفروش يه چيزي...هر چي که هست فردي رو
که برات عزيزه رو ميبيني...
يه لحظه نگاشو از فنجون برداشت وبا لبخند نگام کرد.
به طعنه پرسيدم :ازش خواستگاري هم ميکنم؟
نـــــههه...يه کسي ازجنس مخالف فکرتو درگير کرده...ميخواي فاصله تو باهاش حفظ کني....تک خنده اي کردوگفت :اما نميتوني...
خنده داره؟ نه جان من اين چيزا خنده داره؟؟؟؟؟
يه رقابت هم افتاده...مکثي کردوگفت :بيا اينم اون قسمتا که بايد با مالحظه گفته شه...بگم؟
آخه يه رقابت چي داااااره؟؟؟لباشو بهم فشردوگفت :با دونستن بعضي چيزا زندگي آدم تغيير ميکنه...مثال اگه يکيو دوست
داشته باشي بفهمي که اون قسمتته...چيکار ميکني؟ مسلما" ميگي خو اينکه قسمتمه...ميشيني
دست رو دست ميذاري...آخر طرفو شوهرش ميدن ميره...حاال بعد چند سال شااايـــــد دست
تقدير به هم برسونتتون!
به شوخي با حالت گريه گفتم :اآلن اينا تو فال من بود؟ دختره رو شوهرش ميدن؟؟؟
دستمو گذاشتم جلوي صورتمو حالت گريه به خودم گرفتم :اي دل غافل....
مسخره ...نه خيرم...يکي از دوستات يا اقوامت...که تو اسمش "ان" داره رقيبته-ببخشيد اسمش اون تو درج نشده؟
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با اينکه متوجه شد دارم مسخره ميکنم اما به دقت توش رو نگاه کردو خيلي جدي جواب داد:
نه...ولي آخر اسمش "ان" داره درست معلوم نيست چيه؟
اي بابا ...حاال"ان" از کجا پيدا کنيم؟پيدا ميشه ميفهمي...مرجان يه چيزي رو رک وراست بگم؟چند ثانيه نگام کرد وگفت :ميدونم...
چيو؟اينکه نميتوني باور کني...هيچکدوم از حرفا مو...درسته؟سري به نشانه تاييد تکون دادم :برام اصال قابل درک نيست اين چرت و پرتا! يه فنجونه ويه
قهوه...چي قراره از توش درآد؟؟؟
لبخند شيريني زدو گفت :ميدونم ولي يه چيزيو بهت بگم...بعضيا حس ششم قويي دارن! شايد تو
فنجون چيزي درنياد اما ميتونن حس کنن يه چيزايي رو...
ميدونستي مثل جادوگرا داري حرف ميزني...مثال مرلين و اين حرفا...در جوابم تنها لبخندي زدو سري تکون داد که گفتم :خوب ديگه چي ميبيني؟
نگاهي به فنجون و دوباره به من انداخت وگفت :ميدوني؟ تو فالت خيلي چيزا هست...اما...يه
جورايي درهمه...حواست به رقيبت باشه...برخالف بقيه که قدرن اين يکي خيلي صاف و ساده
است...
خواست چيزي بگه که با نگاه به مردي که روبه رومون ايستاده بود ساکت شد واخماش تو هم
رفت.
از اونجاييکه يه نمه بچه کنجکاويم(فضولم خودتي) آروم زير گوشش پرسيدم :ميشناسيش؟
با چشم غره به سمتم برگشت و درحاليکه مضطرب به نظر ميرسيد گفت :چيزي گفتي؟
-اوهوم...ميگم اون پسره رو ميشناسي؟
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کدوم؟مرجان حالت خوبه؟دستپاچه سري تکون داد وگفت :اوهوم...فقط...
فقط؟؟؟بيخيال...ا؟؟؟؟ زرنگي؟ کل زندگي مارو ريختي رو دايره اونوقت خودت نميگي داستان چيه؟با اخم تصنعي نگام کرد و جواب داد:خوب حاال توام...آره ميشناسمش ...پژمان همسر سابقم بود
با دهني که 6متر از تعجب باز مونده بود پرسيدم :همســـــر؟؟؟؟
هيـــس ميشنوه...مگه کرگدنه؟اخمي کرد وگفت :وا؟؟؟ مگه کرگدنا گوشاشون تيزه؟ نه فک کنم وال ها تيز تر باشندمسخره ميکني؟نه جون داداش...از اين سر اقيانوس داد ميزنن ...اون سر اقيانوس فک وفاميالشون ميشنون چيگفتن!
چشم غره اي نثارم کرد :واقعا که...
شونه اي باال انداختم وگفتم :حيف من که اطالعات علميمو ميام دراختيار تو ميذارم! خوب ميگفتي
همسر سابق...؟
خيلي فضولي! خوب همسر سابقم بود ديگه چي بگم؟؟؟ شرح فراق تعريف کنم؟اوال فضول عمه خانوم جانتونه...درضمن فضول نه و "کنجکاو"باشيطنت ادامه دادم :اآلن ياد شرح فراق افتادي اينقدر عصبانيي؟؟؟
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دوباره چپ چپ نگام کردو چشم غره جانانه اي نثارم کرد (کال نميدونم چرا همه چشم غره نثارم
ميکنند...ضعيف گير آوردن...واال به خدا)
خو راست وحسيني واسه چي جدا شدين؟راست و حسيني به چه درد تو ميخوره؟فضولم آخهفضولي تو کار مردم اصال خوب نيست!خوبه ميدوني! بعدشم نميخواي بگي بگو به توچه؟ چرا پند واندرز ميدي؟اينا رو ميگم بلکه اصالح شيدستي به صورتم کشيدم وگفتم :نه بابا نگران نباش من همين چند روز پيش اصالح کردم
چند ثانيه خيره نگام کرد وگفت :چرا اينقدر شکري تو امير؟
چطور؟ چون شيرينم...به دل ميشينم؟درحاليکه سعي درکنترل خنده اش داشت چشم غره اي نثارم کرد وروشو برگردوند( نه واقعا ديگه
داره درحق من اجحاف ميشه...خيلي بد برخورد ميکنند)
حاال چيتون ميشه؟متعجب نگام کرد وپرسيد :هوم؟
پژمانو ميگم...چيتون ميشه؟دوست نيماستدوست نيما؟ چطور من تا حاال نديده بودمش؟دوست دوران سربازيش بوداونوقت نيما باعث آشناييتون شد؟ابرويي باال انداخت و درحاليکه نگاه محزونش رو به پژمان دوخته بود جواب داد :من وپژمان تو
دانشگاه باهم آشنا شديم...من روانشناسي ميخوندم...اون حقوق...چند تا ازواحدامون مشترک بود
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نفس عميقي کشيد وکالفه ادامه داد :همينطوري از هم خوشمون اومد ديگه...
حس کردم ازاين وضعيت راضي نيست ونميخواد زياد راجبش حرف بزنه...واسه همين منم ديگه
فضولي نکردم (نه که خيلي بچه خوبم ؛) )
با رفتن آخرين مهمانها روي مبل ولو شدم ونگاهي به دور وبر انداختم .تقريبا همه جا پربود از
بشقابهاي خالي شده ازکيک و پوست ميوه و تکه هاي کاغذ کادو که اطراف ميز پخش بود.
اوووف...نيما اينام فاميلن تو داري؟ابروهاشو تو هم کردو درحاليکه دست به کمر به سمتم ميومد گفت :مگه چشون بود؟ هان؟
نگاه ساعت انداختي؟مرجان-وااييي12:31...؟
نيما -چرا جيغ ميکشي آبجي؟ اينجا بچه خوابيده ها!
مرجان شرمنده لب گزيد و سري به ناشنه عذر خواهي تکون داد.
نيما-خوب حاال...چرا گريه ميکني؟
و رو به من ادامه داد :پاشو...پاشو که ظرفا بي صبرانه دست بوسن!
جانم؟اشاره اي به اطراف کردومظلومانه گفت :امير تورو خدا پاشو...رويا منو ديوانه ميکنه...بايد همين
امشب اينا ها رو جمع کنم
مرجان -نيما جان يه کم بشين استراحت کنيم بعد  1تايي همه رو جمع ميکني
آقا از من مايع نذارين من از صبح تا حاال رو پام...خسته شدمنيما -از صبح تا حاال چه غلطي ميکردي؟
-همون غلطي که تو ميکردي
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خواست جوابمو بده که رويا با کلي سر وصدا وارد اتاق شد و ازهمون لحظه شروع کرده به گير
دادن :پاشين بچه ها ...نشينين...اينا همه بايد همين امشب جمع شه...نيما کاغذ کادوها رو چرا
جمع نکردي؟...اين ريسه ها رو هم بردار....واييييي .ليوانا لک ميشه چرا...
با ديدن ما که ازجامون تکون هم نخورديم متعجب گفت :ا؟ پاشين ديگه چرا نشستين؟
حاضرم  21ساعت با مجيد کله بزنم ولي اينقده اينجا ازم بيگاري نکشين!نيما زير لب گفت :قدر عافيت کسي داند که به باليي مبتال شود
بعد با صداي بلند گفت :خاک به سرم...ما کجا از تو بيگاري کشيديم؟
نيما خدا وکيلي کي کمکت کرد اينجا رو تزيين کني؟ کي رفت کيک رو آورد؟ کي اتاقو جاروکشيد؟ کي بچه رو خوابوند؟ کي...
خووووووووو بابا قانع شدم...ترمز...رويا -بچه ها...
اما قبل ازاينکه چيزي بگه مرجان پريد تو حرفش وگفت :رويا جان بشين...جمع ميکنيم
د آخه ظرفاي شام هم هنوز موندهسريع از جام برخاستم وگفتم :حاضرم همه اتاقو مثل روز اولش تر وتميز کنم اما دست به يه دونه
ظرف هم نزنم
اينو گفتم وبا باال زدن آستينام به سمت آشپزخونه رفتم تا سينيي بيارم و ظرف ها رو جمع کنم
(فقط کوزت نشده بوديم )
***
ثنا جان مادرت ولم کن بذار بکپما...نميشه که...شکوفه به خدا پاميشم ميزنمتانگاهي به وضعيت ام پي 3خودمون روي تخت انداختم وحالت گريه به خودم گرفتم .تو همين دو
وجب تخت از يه طرف من و از اون سمت هم نازي دراز کشيده بوديم .ثنا هم روبه روم کنار نازي
نشسته بود وعمليات نابود کردن مارو رهبري ميکرد .ساعت حدود 3،1نصفه شب بود و بعد از يه
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روز خسته کننده همه تقريبا روبه بيهوشي بوديم .گرچه تاهمين يکي ،دوساعت پيش همه جمع
شده بوديم و بساط شوخي و بگو و بخند به راه بود!
ثنا-بچه ها ميگما پايه اين يه کاري کنيم؟
درحاليکه چشمامو به زور باز نگه داشته بودم سري تکون دادم که يعني چيکار؟
همه رو سرکار بذاريمنازي-چه جوري؟
سارا-من بگم؟
متعجب به سمتش برگشتيم :هرموقع گفتن جسد تو بپر وسط!
خفه بشو...شکو پاشو يه پارچ آب يخ بريز سر خانوم جعفريهه...هه...هه...خنديدم...فازت چيه؟؟؟ثنا-نه بابا اين کارا ضايع است،مردم آزاري نباشه توش
زنگ بزنيم مردمو سرکار بذاريم؟نازي -من موافقم
 من نيستم زشتهسارا -اي بابا مثبت بازي درنيارين ديگه
 تو اصال خواب نداري؟ چه معني ميده تا اين وقت شب بيداري؟سارا -بس که اين ثنا حرف ميزنه!
ثنا -تو گوشتو بگير
واسه اينکه نصف شبي بحثشون ادامه پيدا نکنه خنديدم وگفتم :د...آخه المصب فضوله نميتونه
گوش نکنه...
سارا قيافه مثال جديي به خودش گرفت و گفت :من باشما شوخي دارم؟
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بالشتمو به سمتش پرت کردم:بـــــمير...
متقابال بالشتو به سمتم پرت کرد وگفت:عوضي...اصال خفه شين ميخوام بخوابم
ثنابا يه من عشوه اداشو درآورد وگفت:همه ســـــاکت....شاهزاده خانوم ميخوان الال کنن...
نازي-اوپس
سري تکون دادم و با گفتن شب به خير خواستم پتو رو به تن بکشم و محض رضاي خدا دو ديقه
چشامو رو هم بذارم که يه چيزي مثل اجل معلق پريد روم.
يا ابـــــر فرض!!!!!
درآستانه ي سکته اي خفيف بودم که ثنا نيشگوني از بازوم گرفت و گفت :بازکه توخوابيدي؟
ثناااااااا...نازي با پاش که به سمت من دراز بود ضربه اي بهم زد و هيسي گفت.
آرومتر بابا مردم خوابنبه اين ثنا بگوسارا-بچه ها من يه پيشنهاد بدم؟
چند ثانيه با حرص نگاش کردم وگفتم :وسط دعوا نرخ تعيين ميکني؟
چشم غره اي نثارم کرد وگفتم :اصال من همون بخوابم بهتره
سري به نشانه تاييد تکون دادم :بهتر از پيشنهاد هاي فضاييته!
زنگ بزنيم محمد رو امتحان کنيم؟ثنا-اون که الو نگفته پا داده...
کي گفته؟جاي ثنا گفتم :راست ميگه ديگه محمد بايه بشکن رفته ...تو روش حسابم واميکني؟
با قيافه دلخوري نگام کردو از طبقه ي باال پريد پايين وروي تخت کناري نشست.
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خيلي هم پسر با شخصيتيه!نگاهي به ثنا انداختم که با نگاهي تاسف بار نگام کردو سري تکون داد.
نازي-خانوما...قضيه جالب شد...محمد کيه؟
ثنا-سرکوچه شون موبايل فروشي داره!
نازي روبه سارا پرسيد :اونوقت تو ،تو کفشي؟
خنديدم وبا شيطنت گفتم :دو طرفه اســـــت!!!
يعني چي؟محمد به اين شماره داد...ولي سارا قبول نکردثنا(استـــــاد ضد حال) -حاال داشت بال بال ميزد که بهش زنگ بزنه...ما نذاشتيم
سارا-بيخي...حاال بزنيم؟
با خطــــ]؟؟؟؟خوب...نگاهي به سه تامون انداخت و با قيافه اي درهم شونه باال انداخت.
ثنا-با خط من بزن...
دستمو به نشانه اينکه صبر کنن تکون دادم وگفتم :کي حرف بزنه؟؟؟؟!!!
اونم البد من؟؟؟؟چشمکي زدم وبا ماليمت گفتم :بزن ديگه؟!
روتو برم...ثنا گوشيشو به دست گرفت و گفت :شماره اش چنده؟
بزن....13...-ماشاال...حــــفظه!!!
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سري تکون دادم وگفتم :عاشقي و هزار دردسر!...
ثنا-هيـــس...داره زنگ ميخوره...
بزن رو...قبل از اينکه حرفم تموم شه .تماس برقرار شد و کسي با صداي خواب آلود جواب داد.
ثنا هم با يه من عشوه شروع کرد به حرف زدن :سلـــام...خوبي؟؟؟
تو بهتري...شما خواب نداري گلم؟نه عـشششـــقم تو داري؟؟؟؟به تمسخر گفت :بي تو هرگز...
من -کصـــــافط ( ...البته اين کصـــافط گفتناي من حاالت مختلف داره...حاال بيشتر آشنا
ميشين باهاش)
اين کي بود؟ثنا پس گردني محکمي نثارم کردو دستپاچه گفت :هيچي...چيز خاصي نبود
اونم خنديد و با شيطنت گفت :باووووشه...سالم برسون...
به کي؟؟به همون دوستت ديگه!ثنا فقط با اخم به من خيره شد و مشغول چشم ابرو اومدن شد که :وايسا قطع کنم...
خو برسون ديگه...چي؟؟؟سلــــام...پسره ي پررو ...البته در اوج پرروييش لحنش اونقدر شوخ و پرانرژي بود که حتي با ساده ترين
حرفاشم از خنده ريسه ميرفتيم .البته کلي خود کنترلي داشتيم و فقط رو سايلنت ميخنديديم
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ثنا رو به من گفت :الهي بميري...
پسره -اوا ....گناه داره بچه ام ...چرا فحش ميدي بهش؟
من -تو فضولي؟
به پاي شما نميرسيم!استـــــاد مايي!اختيار دارين شکسته بندي ميفرمايينهه...هه...نمکدون...من نمکدون نيستم...اسم دارم...اسمم هم عليه...من نمکدون نيستم...اسم دارم...اسمم هم عليه...با اين حرفش چهار تايي متعجب پرسيديم :علييييييي؟؟؟؟
با حالت ترسيدن پرسيد :چيه؟ شما با قلي کار داشتين؟؟؟
خنديديم و ثنا گفت :قلي داداشته؟
نه...دوست پسر اون فضولچه نيست مگه؟اين فضولچه رو با من بود؟؟؟
ثنا با خنده پرسيد :فضولچه کيه؟
دوستت!دوست پسر عمته! فضولچه هم خودتي...اه...تو با عمه ي منم دوستي؟ مردم چه سوشال اند(اجتماعي )socialثنا-جدي اسمت عليه؟
آره جون داداش...باور نداري شناسنامه مو سند کنم؟من-اونوقت اين خط توئه؟
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کدوم؟همون...خنديد وگفت :به به...شمام راه افتادي...
خيلي وقته...
اوووورين...ثنابا ديدن سارا که روبه سکته بود،گفت :جواب ندادي!
اون فضولچه هم جواب منو ندادفضولچه عمــــته...ا...هي هيچي نميگم...تو به عمه من چيکار داري؟همون کاري که تو با ما داري؟مگه تو چند نفري؟ يه  11نفري ميشم...تو فضولي؟اوهوم...اين بار سارا خودش به حرف اومد و مضطربانه گفت :اين خط شماست؟
الهي بميرم...دوست دختر مرحوم تويي؟اونقدر اين حرف و جدي زد که قيافه ي سارا يه لحظه ديدني بود!!! پقي زدم زير خنده و حاال نخند
کي بخند؟
نخند...اآلن به جرم آلودگي صوتي جمعت ميکنند...سريع خنده مو جمع کردم وبا حرص گفتم :آلودگي صوتي عم...
اومدمم دوباره بگم عمته که ديدم زيادي خز شد...سريع حرفمو خوردم وساکت شدم.
-خودم فهمـــــيدم...عممه
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آففففرين...درتکميل حرفم گفت 21:امتياز مثبت
چقدر حرف ميزني تو؟خيلي عذر ميخوام که نصف شبي مزاحمت شدم دو قورت و نيمم هم باقيه!منم کم نياوردم و جواب دادم :خواهش ميکنم...ما به بزرگي خودمون ميبخشيم
بينم تو يه تيريپ عقده خود برتر بيني داري نه؟آره مثل تو که يه تيريپ کرتينيسم داري (عقب موندگي ذهني درکودکي به دليل کمبود يد)کرتينيسم برادرزاده ي عمه ات داره گلم...تو اصال ميدوني کرتينيسم چيه؟نه په ...فقط تو ميفهمي!آفرين پرفسورخوهش"...خانوم منشي"خانوم منشي رو با لحن کشيده وخاصي گفت که حسابي جوش آوردم .خواستم چيزي نثارش کنم
که ثنا مانع شد وگفت :صاحب اين خط شما هست يانه؟
نه داداش...پيشم جامونده...با کي کار داشتي؟پوزخندي زد وگفت :اين چيه ميپرسم؟ معلومه ديگه زنگ زدين محمد رو اسگول کنين...هوم؟
چه عجب...يه حرف درست حسابي زدي تو...تو حرف نزن منشي کوچولو...خيلي جدي جواب دادم :فکر نکنم با شما شوخي داشته باشم!!!!
مکثي کرد وپرسيد" :تو" دوست محمدي؟
-نه خير
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آهـــان!...ثنا -لطفا چيزي هم بهش نگين...خيلي خوشحال شديم از آشناييتون ...اگه کاري ندارين ،شب
خوش
 شب خوش...منم خوشحال شدم از مصاحبتتون...اما،کار ...چرا...زنگ زدين اسگولش کنين؟امتحانش کنين يا باهاش کار داشتين؟
من-خودت چي حدس ميزني؟
تو که زنگ زدي دعــــوا...خنديدم و زير لب بيشعوري نثارش کردم که شنيد.
خوتتي فضولچه...خوشحال شدم از مزاحمتت...شبتون پر ستاره...مزاحم و فضولچه اي که گفتي...پريد وسط حرفمو گفت :عمه مه...قابل توجه تون عرض کنم من اصال عمه ندارم
اتفاقا نميخواستم چيزي راجب عمه ات بگم...تا خودت هستي چرا عمه تو بکشم وسط؟خنديه ي مهربوني کردوگفت :من تاهمين يه ساعت پيش شيفت بودم...اگه اجازه بدين برم دو
ديقه بگيرم بخوابم...صبح بشينيم مفصل حرف بزنيم
ا؟ نه بابا؟آره جون داداش...برو بگير بخواب شيفت صبح جانموني...مگه روزي چند بار شيفته؟؟؟؟!!!با تاکيد شب به خيري گفتم و قطع کردم.
اوووف...اين چقدر پرروئه اين پسره؟هنوز حرفم تموم نشده بود که صداي اس ام اس بلند شد.
نازي-حتما همين پسره است
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ثنا که سرش تو گوشي بود گفت :اوهوم...ميگه شيفت صبح با شما نگهباني بدم ايراد داره؟
برو با عمه ات نگهباني بده...مردم چه پررو شدند؟!...عجبا!!!!نازي اشاره اي به سارا کردوگفت :اين بيچاره ناکام موند...
روبه سارا گفتم :ولش کن بابا...ازاين دوستايي که داره معلومه اورانگوتانه!
ثنا-خدايي پسر خوبيه...هم مودبه هم باشخصيت
شونه اي باال انداختم وگفتم :من که باهاش برخورد نداشتم....
ثنا -نه که من  21ساعته برخورد داشتم باهاش
دوباره شونه اي باال انداختم وگفتم :من چه ميدونم؟
نازي-من دارم بيهوش ميشم...بگيريم بخوابيم ديگه...
سارا با لب ولوچه آويزون گفت :من خوابم نميبره!
خاموشي ولي ميخوام بازم بگيرمت...دلم ميخواد بگم دوسم داري...بازم بگي بله...بازمببينمتووووو...
با عصبانيت بالشتو به سمتم پرت کرد وگفت :مسخره عمته ....بيشعور...
اصال يه جو شعور ندارين آدم واسه تون کنسرت بذاره!تو صدا داري که کنسرت ميذاري؟سري به نشانه تاييد تکون دادم.
مگه صدام چشه؟نازي پتو رو کشيد تا زير چونه شو گفت :چش نيست...گوشه
***
-بچه ها پاشين...پاشين ...ساعت 1ميخوايم حرکت کنيما!
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به زور چشمامو باز کردم وبا گيجي نگاهي به اطراف انداختم .تک وتوک بچه ها از جاشون بلند
شده بودند و مشغول جمع کردن تخت خواباشون بودند...يه سري هنوز خواب بودند وعده اي هم
مشغول غرغر...
هوا که هنوز خوب روشن نشده!ثنا نگاهي به صفحه ي موبايلش انداخت و گفت :ساعت ...6ما کي خوابمون برد؟
چه ميدونم؟ ولي فکر کنم 1،1:31...بودنازي تو جاش غلتي زد وگفت :يعني فوقش يه ساعت خوابيده باشيم...ثنا تو روحــــت...
ثنا اخمي کرد و ضربه ي محکمي بله بازوي نازنين زد.
ببينم اصال تو چرا هنوز گرفتي خوابيدي؟ پاشو وسايمونو جمع کنيم!من-خاووو...حاال يه ذره جو بده! سه ساعت مونده
شما دوتا خرس تا تکون بخورين دوساعت گذشتههمينطور هم شد .تا بيايم به خودمون بجنبيم و جمع وجور کنيم .ساعت حدودا  1شده بود.
***
امير
بخور...بخور جون بيفتي!نيما حاال خوبه يه کره محلي (همون کره حيواني) بهمون انداختيا!يه لقمه ي ديگه برداشت و همونطور که تند،تند ميجويدش گفت :همين ميدوني چقدر خاصيت
داره؟
نــــه...فقط تو ميدوني!مرجان خنديدوگفت :نيما خان موقع غذا خوردن نبايد زياد حرف زد
امير با توئه ها!-اگه با منه په چرا ميگه نيما؟
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خو به در ميگه ،ديوار بشنوه ...مگه نه مرجان؟مرجان لبخندي زد وسري تکون داد که يعني چي بگم؟
خواستم خودم جوابشو بدم که صداي زنگ گوشيم بلند شد(.يعني کي ميتونه باشه اين وقت
شب؟ )
نيما-کيه اين وقت صبح؟؟؟ L
نگاهي به صفحه گوشيم انداختم و با ديدن اسم مجيد خطاب به نيما جواب دادم :خروس
محلمونه...زنگ زده قدقد کنه!
نيما-قديما مرغا قدقد نميکردن؟
گمشو...دکمه ي اتصال رو زدم و الويي گفتم.
واااااي سالم امير اگه بدوني چي شده؟!مکثي کردم و با دلواپسي پرسيدم :چي شده؟
نه نميگم طــــاقتشو نداريخدا شفا بده!چيه؟؟؟ واسه کسي اتفاقي افتاده؟نه اصال اصرار نکن نميشه بگمروانپريش....په غلط کردي زنگ زديدرهمين حين صداي علي هم ازپشت خط ميومد که خطاب بهش ميگفت :نفله چرا همچين
ميگي؟ گوشيو بده من بينم
مجيد-يه جور نگي سکته کنه ها!
علي-الو...
الو...چي شده؟ کسي طوريش شده؟-عليک سالم...مرسي منم خوبم...قوربونت تو خوبي؟ چه خبرا؟
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اووووف...يعني همه از دم....علـــــيک سالم ...ميگم چي شده؟هيچي بابا...چيز خاصي نيست...فقط...مکثي کرد و گفت :اوم...ميخوان خونه ي بابايي رو بذارن واسه فروش
چيييييي؟؟؟؟بابا و عمه حوري و عمه نسترن با هم به توافق رسيدن ،عمو نادر و باباي تو هم هرکاري کردننشد ،هرکدوم گفتن نميدونم قرض و بدهکاري و اينا دارن...
يعني چي؟ مگه ميشه؟نه په نميشه!چطو همه يهو باهم بدهکاري باال آوردن؟باباي من که سر قسد مغازه هنو بدهکاره...عمه حوري هم مثل اينکه نوه اش مشکلداره...واسه درمان اون ميخوان...
نوه اش؟؟؟در جوابم چند ثانيه اي سکوت کرد و با صداي آرومي جواب داد :بچه ي فهيمه...
بدون اينکه به روي خودم بيارم نفس عميقي کشيدم و پرسيدم :خوب حاال چقدر قيمت
گذاشتن؟
متري  ( 211البته بگم اين قضيه مثال مال چند سال پيشه ،وگرنه اآلن خونه متري 211؟؟؟؟داريــــــم؟؟؟؟داريــــــ م؟؟؟؟!!!! )
نوچي کردم وبا کالفگي پرسيدم :کال چقدر؟؟؟
 111ميليون!دوباره نوچي کردم و نفسمو با حرص بيرون دادم .واقعا اينا يادگاري و خاطره سرشون نميشه؟
ناسالمتي تمام بچگيشون تو اون خونه گذشته...
-بابا اينا هيچکار نکردن؟
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باباي کي؟اومدم يه چيزي نثارش کنم که خودش سريع گفت :آهان! واسه باباي من که فرقي نميکنه! عمو
نادر و عمو پرويز گفتن اگه بشه مثال خودشون سهم بقيه رو بخرن ولي فقط  31تومن جور کردن!
اييييي بابـــــا...چه ميدونم؟ ...اآلن تو چيکار ميکني؟ برميگردي؟نميدونم...کي ميخوان بفروشن؟هنوز که هيچي معلوم نيست ولي يه مشتري دست به نقد دارن ،فردا قراره بياد خونه رو ببينهاي بابا...خيلي خوب...من سعي ميکنم تا چند ساعت ديگه بيام ،کاري نداري؟نه...خداحافظقربونت داداشبه محض اينکه قطع کردم نيما سرکي کشيد و گفت :کي بود؟؟؟
اشاره اي به صفحه گوشي کردم وگفتم :بيا تو ...فضولي؟
اوهوم...قضيه چيه؟ميخوان خونه رو بفروشنبميرم...خونه تو رو؟نيما خفه شو...اآلن وقت شوخيه؟خو سوال دارم ميپرسم...عجبانميخواد بپرسيرويا -اي جان! خونه بابايي که حيفه!
اي کاش اين رو اونام ميفهميدننيما-حاال که نميفهمن
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مثل تو نفهمن ديگهعوضي...حاال ديگه من نفهمم؟سري به نشانه تاييد تکون دادم وگفتم :حاال من چيکار کنم؟
نيما -چم چاري! چرا خودتون سهم بقيه رو نميخرين؟
مرجان -راست ميگه؟ چند تا بچه ان؟
سه تا پسر ،دو تا دختر!خوب اگه  1تا سهم حساب کنيم يعني درواقع پول دو نفر رو بايد جور کنيننيما-من يه  21تومني دارم ميتونم بهت کمک کنم
بابا عمو نادرهم يه  31تومني جور کردنرويا -چقدر قيمت گذاشتن؟
نيما 111-تومن
متعجب نگاش کردم :تو ازکجا فهميدي؟
طلبکارانه گفت :بس که ولوم گوشيت زياده ديگه
من خيلي عذر ميخوامخواهش ميشودنگاهي به ساعت انداختم .اگه تا  1،6ساعت ديگه بتونم برسم ميشه يه کارايي کرد.
چيه؟ نيگا ساعت ميکني؟بچه ها من بايد برگردمامروز؟اوهوم...حداقل اگه زود برسم بريم باهاشون صحبت کنيم...امروز سند و قلنامه کنيم-باوووشه...پس پروژه ي من چي؟
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رويا-نيما وقت گير آوردي؟ ايشاال يه موقع ديگه!
د نميشه که...رويا -بچه ها ميخواين يه کاري بکنيم؟
نيما-هوم؟؟
همه با هم بريم واسه ناهار نمک آبرود ،اينطوري هم تو پروژه تو نشون امير ميدي...هم شما ناهار نميپزيرويا معترض گفت :نيـــــما...
جان دل؟واقعا که...نيما با شيطنت دماغ رويا رو کشيد وگفت :شوخي ميکنم دلخوري پيش بياد...وگرنه من که
منظوري ندارم
ديــــووونه...نيما هم خنديد و خطاب به من ومرجان گفت :چيه؟ تا حاال فيلم هندي نديدين؟ جمع کنين تا
خونه ي پدر بزرگه رو به فنا ندادن!
اي واي راست ميگه!اولين نفر هم خودم از جام برخاستم و با گفتن من ميرم حاضر شم به سمت اتاق رفتم.
***
ساختمونش ايـــنه؟؟؟نه په...اونه! ميه چشه؟مرجان چشمکي بهم زد وخيلي جدي خطاب به نيما گفت :اصال ديزاينش خوب نيست!
-تو حرف نزن....تو اصال ميدوني ديزاين رو با کدوم د مينويسن؟
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تک خنده اي کردم وبي توجه به کلکل اونها نگامو به اطراف چرخوندم.
انصافا هم نقشه کشيش خوب بود و هم معماريش ...از نهايت فضا استفاده شده بود وهمه ي
واحد ها هم ويوي قشنگ و دلبازي داشت.
نه...ترشي نخوري يه چي ميشينيما دستشو انداخت رو شونه مو با ذوق گفت :خوبه؟ نه؟
اي...بد نيس...سقلمه اي به پهلوم زد وگفت :بميــــر...بد نيست؟ کلي پاي همين ساختمون جون کندم
عمله بناشم خودت بودي مگه؟عوضي...نه خير ...ولي با اجازه تون  21ساعته سر پروژه بودم...کلي عرق ريختم تا اينجا شدهاين!
رويا-ا؟ چيکارش دارين شوهرمو؟ کلي عرق ريخته...خسته اس...
اين حرفش باعث شد سه تايي بزنيم زير خنده و کلي نيماي بخت برگشته رو اذيتش کنيم.
برين گمشين همه تون...اينو گفت و درحاليکه به سمت در ميرفت ادا مه داد :من رفتم ناهار...
ا...ا...ا...مرد گنده...قهرم ميکنهرويا-ا...نيما حداقل آرين رو بردار ديگه
اما نيما بي اعتنا به حرفش شونه اي باال انداخت و از در خارج شد.
بده من نگهش ميدارممرجان-تو برو دنبال دوستت تا نذاشت نرفت ...مام آروم آروم ميايم
بچه چي؟-من کمکش ميکنم
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سري به نشانه موافقت تکون دادم وبه دنبال نيما دويدم.
هوي يابو علفي...کجا سرتو انداختي؟همونطور که به راهش ادامه ميداد گفت :يابو علفي عمته...دارم خير سرم ميرم دستشويي
خودمو بهش رسوندم و ضربه اي به کمرش زدم :خاک برسرت...خو بگو کدوم گوري ميري ديگه...
امير خيلي دستت هرز شده ها! هي راه به راه ميزنيمن از اولشم همينطوري بودماز ازل ديوانه بودي...حاال کجا دنبال من راه افتادي؟باشيطنت جواب دادم :اومدم نذارم دست از پا خطا کني
اآلن حس مامور مخفي حاکم بزرگ ميتي کومان بهت دست داده نه؟؟؟؟نه ديگه در اون حد!روتو برررررم...فعال دستشوييتو برو بقيه پيشکشباشه...من با بچه ها ميريم رستوران...تو بيا ديگهخاووو...خوش اومديچشم غره اي نثارش کردم و درحاليکه دستمو تو جيبم ميذاشتم همونجا منتظر شدم تا رويا و
مرجان که کمي عقب تر بودند بهم برسند.
رويا -نيما کجا رفت؟
اشاره اي به دستشويي پشت سرم کردم وگفتم :با اجازه شوما دبليو(wc
-آهان
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چند دقيقه اي به سکوت گذشت که يهو مرجان با ذوق به جايي اشاره کرد وگفت :ا...بچه ها
تلکابين
هوم؟دوباره به همون نقطه اشاره کرد و حرفشو تکرار کرد.
به سمت جايي که اشاره کرد برگشتم ونگاهي انداختم.
درست کمي جلوتر يه ساختمون قرار داشت که دکل هاي تلکابين از پشتش شروع و به سمت باال
و البه الي تپه هاي مه گرفته ميرفت.
خوب تلکابينه ديگه...چيه؟ميريم سوار شيم؟نگاهي به رويا و بچه ي توي بغلش انداختم و سعي کردم با نگام بفهمونم که نميشه.
رويا -شما دو تا برين...
مرجان -نــــــه ...همينطوري گفتم...مهم نيست
بچه ها واسه من نکنين ها! من تا حاال باالي  21بار تلکابين سوار شدم،شما برينبا ترديد نگاهي به مرجان انداختم که مثل بچه هاي  2ساله واسه سوار شدن ذوق داشت.
لبخندي زدم وخطاب به رويا گفتم :پس ميمونيم تا نيما بياد
اشاره اي به پشت سرم کردو گفت :نيما داره مياد...برين
مرجان-شرمنده رويا جون
فدات عزيزم...اين چه حرفيه؟ خوش بگذره!***
شکوفه
-من نميــــــآم...
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ثنا-غلط کردي...شکوفــــه....يعني چي؟ بيا ديگه
من ميترسمنازي-آخه تلکابين ترس داره؟؟؟؟
آقا من ميترسم...مشکليه؟سارا-خاااااک به سرت کنم ،شکو مگه چقد ارتفاع ميگيره؟!
مسئله ارتفاع نيست...اصال شماها چيکار من دارين؟ خودتون بريننازي-خودت که ميدوني ثنا يه رگ آسکاريسي داره...تا نبرتت ول کن نيست
با حالت زاري سري تکون دادم وگفتم :آخ گفتي...ديوانه ام کرد اين دو روزه
ثنا سقلمه اي به پهلوي جفتمون زد وبا دلخوري جواب داد:واقعا که خيلي بيشعورين...حيف من که
منت شما دو تا رو ميکشم
اينو گفت و با نثار چشم غره اي براي جفتمون ،از کنارمون رد شد وبه سمت تلکابين خالي که
متوقف بود رفت.
نازي-اينا چند نفره است؟
شونه اي باال انداختم وگفتم :من چه ميدونم؟
سارا به تابلويي اشاره کرد وگفت :اينا اينجا نوشته هر تلکابينش ظرفيت  6نفر رو داره...
سارا همچنان مشغول خوندن بود اما نگاه من به اطالعاتش افتاد که فاز يکش تا ارتفاع  211متر و
فاز دومش تا ارتفاع  1111متري بلند ميشد...يکي منو بگيره پس نيوفتم!...
از ارتفاع  2متري بيوفتي ،پوکيدي...ديگه واي به حال  211متر!!!!...نگين-شما سه تا سوار نميشين؟
نگاهي به دارو دسته ي نگين و بعد هم ثنا انداختم .ثنا رو با اينا بفرستيم هوا يا خودشو پرت ميکنه،
يا بازمانده ي تکه تکه هاي اين  1نفر رو!
سارا-برو بچ يا بخت يا اقبال...بريم؟
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هيچ کدام ....يا سنگوپ يا آنفاکتوسنازي سري تکون داد وبا حالت زاري گفت:هردو مورد...
سرمونو انداختيم پايينو مثل گوسفنداي دم عيدقربون،سوار تلکابين شديم.
سارا-سقوط آزاد نکنيم صلوات
نازي -سکته خفيفه رو نزنيم صلوات
من-بابا جاي صلوات...اشهد بخونين خودتونو از همين باال پرت کنين پايين هم يه ملت رو خالص
ميکنين ،هم از شر اين ثنا خالص ميشين
سارا-چرا خودمونو پرت کنيم؟ يه بارکي اين ثنا رو پرت مي کنيم ديگه
ثنا چشم غره اي نثارش کرد وگفت :تا پرتت نکردم ببند دهنتو ها!
خواستم بگم هنوز که حرکت نکرديم ،که يهو اتاقک (تلکابين) مثل برق از جا کنده شد .البته
سرعت نداشت اما اون لحظه ي استارت حرکت ،تکون بدي خورد که باعث شد بچسبم به
صندليم و نگامو از پنجره پايين هم نندازم.
بچه ها فک کنين اآلن سيمش پاره شه...خفه شو...يا اصال برق قطع شه...همينجا وسط زمين و هوا...سارا جان مادرت خفه شوسارا-يه چي بگم؟
نـــــــه خودمون ميدونيم ،اآلن ميگي سونامي شه آب بزنه همه مونو پرت کنه  51،11متراونطرف تر
نه بابا اينجا که دريا ندارهثنا-ا؟ بچه ام نظريه واقعي داره
-اي جفتتون بميرين که منو به اين روز انداختين
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سارا -به من چه؟ منو سننه؟
نازي به دکل مقابل که تعدادي تلکابين از روش درحال برگشت بودن اشاره کرد وگفت :بچه ها
دوباره از اون ور برميگرديم
واييي...چيه؟هر تکوني که اتاقک ميخورد قلبم مي ايستاد و دوباره به تپش مي افتاد.
اوائلش خيلي وحشتناک بود ،اما کمي که از حرکت گذشت برام نسبتا عادي شد .آخه منظره ي
جالبي هم بود.
دو طرف دار و درخت و يه فضاي مه گرفته...که هرچي باالتر ميرفت مهش غليظ تر و رويايي تر
ميشد...فقط نميتونستم به پايين نگاه کنم...المصب حس سقوط بهم دست ميداد!!!...
***
امير
خوب اسمش چي بود؟لحظه اي نگامو به نقطه اي دوختم و جواب دادم:فهيمه!
معلومه خيلي دوسش داشتي ها!نيشخندي زدم و نگامو به اطراف دوختم.
منو تنها گذاشت...
رو قلبم پا گذاشت...
با ديگري نشست...
غرورمو شکست
الوداع...
-چي ميخوني؟
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نگاه پرسشگرمو بهش دوختم و سي تکون دادم که يعني چي ميگي؟
چي داري زمزمه ميکني؟هيچي...نگاه معني داري بهم انداخت واونهم از پنجره به بيرون خيره شد .مشغول تماشاي مناظر اطراف
بودم که چيزي نظرمو جلب کرد .يه قيافه ي آشنا توي تلکابين کناري...
کمي سرمو چرخوندم ودقيق تر شدم.اين دختري که لباس مدرسه اي به تن داره،خاله سوسکه ي
خودمونه؟؟؟
تکاپوم واسه بهتر ديدن تلکابين کناري که حاال ديگه از کنارمون رد هم شده بود .باعث شد تا
توجه مرجان جلب بشه.
با کنجکاوي پرسيده :طوري شده؟ ميشناسيشون؟؟؟
به سمتش برگشتم و با گيجي پرسيدم :هان؟ کيو؟
همون دختر مدرسه اي ها رو؟!هان؟ نه...قيافه يکيشون آشنا بود...فکر کنم خال...اومدم بگم خاله سوسکه ،که تازه فهميدم چه سوتيي ميشه! سريع خودمو جمع و جور کردم
وگفتم :خاله ي چيز...خاله ي دوستم بود
مرجان دوباره از اون نگاه مفهومي ها که يعني خر خودتي بهم انداخت و سري تکون داد.
خاله ي دوستت چقدر کوچيکه؟
خوب مگه چيه؟ تا حاال نديدي از اين چيزا؟چرا ديدم...ولي نديدم کسي با ديدن خاله کوچولوي دوستش گيج بزنه!!ابروهامو درهم کردم و گفتم :چي ميگي مرجان؟ چرا دري بري ميگي؟ من کجا گيج ميزنم؟ داشتم
ميديدم هست يا نه؟ يه لحظه حواسم پرت شد
صداشو شنيدم که زير لب زمزمه کرد :حواست پرت شد!!!...
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با توقف تلکابين و ديدن رويا و نيما که تو کافي شاپ روبه رو نشسته بودند ترجيح دادم بيخيال
شم و حداقل من يکي قضيه رو کش ندم!
زودتر از مرجان از جام برخاستم و از تلکابين خارج شدم .چند لحظه اي منتظر شدم تا مرجان هم
بياد اما انگار قصد نداشت پياده شه!
سرمو داخل اتاقک کردم وبه شوخي گفتم :خانوم تشريف دارين شما؟
مثل مسخ شده ها به روبه روش خيره شده بود و به پهناي صورت اشک ميريخت.
مرجان....؟؟؟ مرجان...رد نگاشو گرفتم وبه نقطه اي که خيره بود نگاه کردم.
ا؟ اين پسره همون همسر سابق مرجان نيست؟ اسمش چي بود؟؟؟...هان! پژمان!
ولي مرجان چرا گريه ميکنه؟
هنوز فکرم کامل نشده بود که علتشم اومد...
دختر جووني با کلي کاغذ و نقشه به بغل به سمت پژمان رفت .پژمان هم با ديدنش ،با ديدنش تا
بناگوش باز بلند شد و صندليي رو براش عقب کشيد.
لبامو به هم فشردم و دوباره نگامو به مرجان دوختم.
آقا لطفا پياده شيد...بقيه تلکابين ها معطل شما هستند!!سري تکون دادم وبا عذرخواهي گفتم :داداش دو ديقه صبر کنين اآلن!
اشاره اي به تلکابين هاي پشت سرم کردوگفت :خواهشا سريع تر
چشماينو گفتم و پريدم داخل :مرجان حالت خوبه؟
مثل گيجا نگام کرد و همونطور بي صدا اشک ريخت.
بقيه معطل ما هستند نميخواي پياده شي؟با صدايي لرزون پرسيد :تو هم هموني که من ميبينم رو ميبيني؟؟؟

136

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
دوباره نگاهي به پژمان ودختري که کنارش بود انداختم.
بيخيالدستمو به سمتش دراز کردم و با سر اشاره زدم که بريم؟
ميتونستم حالشو بفهمم .باز اون حداقل فقط عشقشو کنار يه دختر ديگه ديد .من چي؟؟؟
فقط خدا ميدونه چي کشيدم اون لحظه که فهميدم عشقم با دوست بابام ريخته روهم!!!...
پاشو خانومي...بريم بيرون راجبش صحبت ميکنيمنفسشو با صدا بيرون داد ودرحاليکه با تاسف سر تکون ميداد دستمو گرفت و از جاش برخاست.
***
آخه چرا خودتو اذيت ميکني؟ تو که ميدوني پژمان يه آدم دختر بازيه؟قطره اشکي رو که ميرفت تا از چشاش جاري بشه رو با پشت دست پاک کردو سري به نشانه
نميدونم تکون داد.
نفس عميقي کشيدم وپاکت سيگار رو ازجيبم درآوردم.
اينم شده زندگيه ما! بازم سالمتي سيگار که تا تهش پاي نفسمون سوخت و خاکستر شد...
به اطراف خيره بودم که يهو صداي خنده ي مرجان بلند شد .يا ابر فرض!
يه دوست سالم پيدا کرده بوديم که اينم از دست رفت.
متعجب نگاش کردم و گفتم :تو هم رفتي هپروت؟؟؟
ميون خنده به بيرون اشاره کردوگفت :اونا رو نيگا...چه جوري ميزنن تو سروکله هم
***
شکوفه
-به جان خودم اگه اين تمشکه رو زدي تو صورتم نزدي ها!!!
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نازي محکمتر دستهامو ازپشت نگه داشت (ماشاال دوبرابر منم هيکل داره همينکه دستامو بگيره
خلع سالح شدم ديگه واي به حال محکمتر گرفتنش )...و سارا با خنده گفت :توکه دستت بسته
است چيکار ميخواي بکني؟
قبل از اينکه جوابشو بدم ثنا يه مشت تمشک رو تو صورتش له کرد .سارا هم خودش وسواسي...
با ديدن اين صحنه پقي زدم زير خنده و حاال نخند،کي بخــــند؟؟؟
صورت سارا تو اون صحنه ديدن داشت! نازي هم دستهاي منو ول کرده بود و رو زمين نشسته و از
خنده ريسه ميرفت.
سارا به تالفي حرکت ثنا مشتي علف از زمين کند و به سمت ثنا حمله ور شد تا علف ها رو بکنه تو
حلقش.
با اين حمله ي انتحاري دوتايي پخش زمين شدند وبزن بزن جانانه اي راه انداختند .من ونازي هم
که فقط ميخنديديم.
نازي -نگاشون تو روخدا عين بز ميمونند!
سارا -يه کاري نکن خدمت توام برسما!
با خنده جواب دادم :مثال ميخواد علف بکنه تو حلقمون ديگه
اينو گفتم وبا نازي دوباره زديم زير خنده.
نازي -هي علف ميکنه و هي ميريزه تو حلقت...
ثنا که تازه از شر سارا خالص شده بود با شيطنت گفت :ميخواين صورتا تونو تمشکي کنم آدم
شين؟؟؟
دوباره خنديدم وجواب دادم :آره برو دوووونه...دوووونه تمشک بکن بيا اينجا بزن مارو خونين
ومالين کن....
سارا نفس نفس زنان گفت :بچه ها يه چي بخوريم؟ من گشنمه
اشاره اي به اطراف کردم و گفتم :تااااا دلت بخواد علف هست بخور گلم راحت باش...دوباره درمياد
دسته اي علف کند و درحاليکه به سمتم پرتشون ميکرد گفت:علف عمه ات بايد بخوره
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نازي-سلطان فحش عمه!
زدم به پهلوشو گفتم :تو چي ميگي پيام بازرگاني؟
د...آخه همه اش به عمه فحش ميدين...اون پسره هم فهميدثنا-اهههه...گفتي پسره...از صبح تا حاال بيچاره ام کرد
سارا-عليو ميگي؟
با شيطنت گفتم :چه خوب اسمش يادتون مونده؟!
ثنا-مثال تو يادت نبود؟
من خودمون اينقدر گرفتاري دارم...که اين مسائل پيش پا افتاده يادم نميمونهسارا-زرشک ...منظورت کي بود دقيقا؟!
با اخم نگاش کردمو گفتم :حاال هرکي...
نازي -بزنگيم بهش ،يه ذره بخنديم؟
به کي؟عمه ام...خوب همين پسره ديگهقيافه مو درهم کردمو گفتم :نــــه پرروئه!
سارا خطاب به ثنا پرسيد :مگه هنوزم اس ميده؟
ثنا-تا يکي ،دو ساعت پيش چند باري اس داد
شايد گوشي رو برگردونده به محمد ،هان؟؟؟سارا-زنگ بزنيم؟
دستمو به نشانه ي خاک بر سرت تکون دادم وگفتم :چکه ي بدبخت...
ثنا -خيلي ضايعي...خيلي...
نازي-نفله...
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فحش ديگه ندارين؟ثنا-چرا من يه چند تا دارم ،بدم؟
سارا -برو به پوريا جونت بده
کاري به پورياي من نداشته باشينا!اوووف...اين باز خوش سر دسته چکه هاست به يکي ديگه ميگهبه تو چه؟ فضولچه؟ثنا گوشيشو به سمت سارا گرفت وگفت :بيا بگير بزن اگه دست محمد بود خودتو معرفي کن
نازي با شيطنت گفت :اگه دست اون يکي بود هم اين شکوفه اينجا نشسته
برگشتم آنچنان چپ چپ نگاش کردم که سريع خودشو جمع و جور کرد
***
با ديدن دخترها که به همديگه تمشک و علف ميماليدند منم لبخندي زدم و به دختر کوچولوي
چشم گربه اي جمع خيره شدم.
نميدونم چرا اما با ديدنش نميتونستم ازش چشم بردارم .يه حسي ناخودآگاه منو به سمتش مي
کشوند و خودمم نميدونم چي بود؟
شايد هم يه جورايي خاطراتمو زنده ميکرد .اون هم مثل فهيمه با حجاب بود...مثل فهيمه مغرور
بود...مثل اون غد بود...مثل اون (البته فقط) اوائلش بهم بي توجه بود...اونهم احساساتشو پشت دو
تا تيله ي مشکي مخفي ميکرد...
اي کوفـــــــت...کجاي اين مثل اونه؟؟؟...فهيمه پشت کاراش...پشت هر نگاش يه چيزي
بود...اما اين قشنگ معلومه اصال تو اين باغا نيست(...هپروته بچه ام ) ):
هنوزم داري فکر ميکني خاله ي دوستت هست يا نه؟با گيجي نگاش کردم و سري تکون دادم :هوم؟
-ميگم هنوزم نفهيمدي خاله ي دوستت هست يا نه؟
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چند لحظه متفکر بهش خيره شدم :راستشو بگم؟
با اينکه فهميد چرت گفته بودم اما سري تکون داد وسکوت کرد تا خودم بگم.
دوستم ازش خوشش مياد( جان من اين اآلن راستش بود؟؟؟؟ )لبخندي زد وپرسيد :فقط همين؟
همين...با اينکه خودمم به جوابي که دادم مطمئن نبودم اما يه چيزي رو خوب ميدونم...اين که هنوزم که
هنوزه فقط ياد يه نفره که تو دلمه! هموني که يه روزي "آرومم" ميکرد و"...داغونم" کرد...
ديدين يه وقتايي با ديدن يکي به صورت ناخودآگاه درگير ميشي يا گيج ودستپاچه ميزني؟
منم دقيقا همين حال رو دارم وبدتر از همه اينکه خودمم علتشو نميدونم!
حاال خاله ي دوستت اينجا چيکار ميکنه؟ اينجا زندگي ميکنن؟؟؟نه ولي حتما اومدن اردو ديگهمرجان نگاهي به لباس فرم مدرسه اي که به تن دختر ها بود انداخت و با خنده گفت :راست
ميگي،حواسم نبود...حاال اسمش چيه؟
ابروهامو درهم کشيدم و متعجب نگاش کردم :من چه ميدونم اسم دختر مردم چيه؟
با يه تاي ابروي باال انداخته و چشم هايي که شيطنت توش موج ميزد بهم خيره شد.
خو مگه چي گفتم؟ مردم درگير شدن ها! ^_^
ناهار رو با بچه ها خوردم و بعد ازگشتي همون اطراف ازشون خداحافظي کردم و ازهم جدا شديم.
نيما درحاليکه به پشتم ميزد و حالت گريه به خودش گرفته بود گفت :واي...بالخره اين پسر مام
رفتني شد...نري حاجي حاجي مکه ها!!..امير داداش ايندفعه ديگه نوبت ماست...منتظرمون باش
باز من به اين رو دادم...کمي ازم فاصله گرفت و جدي گفت :امير پسرم يه ذره شخصيت داشته باش...بذار يه ذره صحنه
رو اکشن هنديش کنيم...
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بعد بغلم کرد و دوباره تريپ گريه برداتش .اينکه ديوانه هست ،مام فاز خودشو برداريم ديگه...
منم بغلش گرفتم و مثل خودش شروع کردم به پرت وپال گفتن :واااايييي...نيما...داداش...اگ
منم بغلش گرفتم و مثل خودش شروع کردم به پرت وپال گفتن :واااايييي ...نيما...داداش ...اگه
بدوني چقدر دلم برات تنگ ميشه؟  ...هر پنجشنبه ،جمعه دست زن و بچه رو بگير بيا يه سر بزن...
با شنيدن حرفم نيما کمي ازم فاصله گرفت و در حاليکه چپ چپ نگام ميکرد خواست چيزي بگه
که رويا گفت :خوب بابا سفر قندهار که نميرين..هر چند وقت يه بار بهم سر ميزنين ديگه
نه نميشه که...و درحاليکه بغض گلو گرفته بود ( الکي )خطاب به نيما ادامه دادم :بايد بياين اصال نميشه...
نيما به شوخي چشماشو گشاد کردو با تعجب گفت :واقعني؟ يعني ديگه بيايم سر تو تلپ شيم؟؟؟
خدا مرگت نده..زودتر ميومدي بهمون سر بزني ديگه
زدم به بازوشو زير لب پررويي نثارش کردم.
تازه نگام به ساعت توي دستم افتاد.اوه...اوه...ساعت چنده؟
با ديدن عقربه اي که ميرفت تا روي عدد  12قرار بگيره و هفدمين ساعت از اين روز پرماجرا رو
نشون بده ،لبم رو گاز گرفتم و سري تکون دادم
ديرم شد...نيما مرده شورتو ببزن...منو سننه؟؟ خودت وي اينجا دوساعت فک ميزني " دلم برات تنگ شده...قافيه اش از سنگشده"...
پريدم وسط حرفشو گفتم :خوبه ميبينيم کي سر بقيه رو داره ميخوره؟
بغلش کردم و درحاليکه صورتشو ميبوسيدم گفتم :بيا اينورا...يه ذره که دلم واسه ات تنگ ميشه
که...
کمي ازم فاصله گرفت و دستاشو دو طرف بازوم قرار داد :امير داداش...منم دلم
-نيما جان مادرت دوباره فيلم هنديش نکن...شب شد
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با لب ولوچه اي آويزون بهم اخم کرد وگفت :خاوووو...بور گم دواش( ...خوب...برو گمشو) ( خيلي
وقت بود تيکه مازني نپرونده بودم...رو دلم مونده بود ؛) )
تک خنده اي کردم وبه سمت رويا و مرجان رفتم تا با اونها هم خداحافظي کنم.
رويا جان شرمنده اين دو روزه خيلي زحمت داديم...مواظب خودتو (لپ آرين کوچولو رو کشيدم وادامه دادم) اين آقا کوچولوي مام باش
نيما-منم که هويييز...
به سمتش برگشتم وگفتم:نه داداش...چشمکي زدم و دوتايي يک صدا گفتيم :شومام که کال
شلگم...
با اين قضيه "شومام که شلگم" خاطره داشتيم .يادش به خير!
تو دوران دانشجويي يه استادي داشتيم که معموال پروزه هايي که ميخواست بهمون بده رو به
صورت گروهي ميداد .يه بارهم يه کاري داده بود که من ونيما و سه نفر ديگه از بچه ها بايد
انجامش ميداديم.
من که سر قضيه فوت بابايي يه يه هفته اي کالس مالسام معلق بود و وقتي هم که برگشتم کسي
چيزي بهم نگفت.
خالصه...هيچ کدوم از بچه ها کار رو انجام ندادن و رفتيم کالس .استاد هم نامردي نکرد وتک
تکمونو بلند کرد که چرا اينقدر بي مسئوليتين شما؟؟؟
دو تا از بچه ها يه کارايي کرده بودند اما من ونيما وفريد...هيچي....
فريد قضيه باغ خرمالو ي پدر بزرگش و شکسته شدن دستش و بهونه کرد ومنم واسه دفاع از
خودم گفتم :مام که انگار هويج بوديم هيچکي به من چيزي نگفته بود
نيما که بلند شد(از اونجايي که هميشه ي خدا تنبل بود) استاد نه گذاشت ،نه برداشت و گفت:
شومام که کال شلگم!!!!
از همون موقع اين تيکه هه سوژه شدو هرموقع ميخواستيم نيما رو دست بندازيم اينو بهش
ميگفتيم.
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يادش به خير! چه روزايي داشتيم...هي...زندگي!
با سه تاشون دست دادم و خداحافظي کردم .همين اآلنشم اگه حرکت کنم ،تابرسم شب شده!
سوار ماشين شدم و درحاليکه براشون دست تکون ميدادم حرکت کردم.
***
در آپارتمانمو که باز کردم تمام چراغا از چراغ هال و اتاق خوابها گرفته تا چراغ آشپزخونه وحتي
دستشويي روشن بود .وسط اتاق هم چند تا بشقاب پر از پوست ميوه و تخمه و آجيل افتاده بود
وتلويزيون هم همينطور به امان خدا روسن...
ا؟ تو کي اومدي؟به سمت صدا برگشتم ونگاهي به سرتا پاي مجيد انداختم که يه گرمکن ورزشي و شلوار راحتي
پاش بود و چند تابالشت هم به بغل زده بود.
به به...ميبينم که در نبود من خوب اينجا اطراق کرديبالشتهايي که توي دستش بود رو ،روي مبل پرت کرد و با لحن هميشگيش جواب داد :اطراق که
نه...ديم خونه خاليه گفتم از سوت وکوري درش بيارم
کتي که تنم بود رو درآوردم و تقريبا روي کاناپه ولو شدم.
اوووف مردم از خستگي...و خطاب به مجيد گفتم :تو نميخوا دنگران سوت و کوري خونه ي من باشي
با صداي شرشر حموم و ظرفهايي که اون وسط ولو بود پرسيدم :مهمون داشتي؟
کنارم نشست و سري به نشانه تاييد تکون داد :آره...فرهاد و اون دوستش علي...البته هنوزم
هستنا...با اجازتون علي رفت يه دوش بگيره ،فرهاد هم رفت غذا بگيره اآلن مياد
بيخيال سري تکون دادم واز جام برخاستم تا حداقل يه آبي به دست و روم بزنم.
اوووف...باز اين پسره سيريش؟ کي ميخواد تحملش کنه؟ .علي رو ميگم ،دوست فرهاد ،درواقع
يکي از سربازاي پادگانشونه که باهم خيلي صميمي شدند .هرچي من از اين پسره بدم مياد ،فرهاد
ازش تعريف ميکنه
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نميدونم؟ من که برخورد آنچناني باهاش نداشتم اما همون  2،3باري هم که تومغازه ديدمش فقط
به پرو پاي هم ميپريديم.
حس ميکنه خيلي نمکه..تو هرکاري هم دخالت ميکنه...در مجموع کله شو ندارم.
تا سر و روم رو بشورم و لباسامو تعويض کنم فرهاد هم رسيد.
منتها نميدونم چرا  1تا غذا گرفته بود! انگار مجيد متوجه تعجبم شد آخه قبل ازاينکه چيزي بپرسم
خودش گفت :من گفتم  1تا بگيره
البد يه پرس اضافه خواستي بلومبوني؟خنديدوگفت :چه کصافطيه ها!!!...نه خيرم ميدونستم توي عنتر شصتت خبر دار ميشه ،سرشام
ميرسي گفتم يکي واسه تو هم بگيره گشنه نموني
فرهاد خنديد و بعد از اينکه غذاها رو روي اپن گذاشت به سمتمون اومد.
بـــه سالم امير خانعليک سالم فرهاد خان...چه عجب از اينورا؟ما که هميشه اينوراييمنگاهي به درحموم انداختم و خاطاب به مجيد پرسيدم :علي هنو بيرون نيومد؟
نه فکر کنم سنگ پا شد اون توبرو صداش کن خوبخو مگه خودش چالغه؟ مياد بيرون ديگهخواستم چيزي بگم که در حموم کمي باز شد و علي سرکي به بيرون کشيد  :دوستان ميشه يه
حوله به من برسونين؟؟؟
با چشمايي گشاد کرده نگاش کردم :يعني توي غضميت حوله نداري؟؟؟
دارم که...-ولي نياوردي؟
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با قيافه اي مظلوم سرشو انداخت پايين.
زيرلب گفتم :په غلط کردي رفتي اون تو
غلط خودت کردي...سرم درد ميکرد اومدم يه دوش آب سرد بگيرم خوب شهسرت درد ميکرد رفتي دوش آب سرد گرفتي؟؟؟؟هان...مشکليه؟؟؟نه داداش...راحت باشفرهاد-بابا خشک کن خودتو بيا بيرون ديگه
مجيد-البته تا جايي که من ميبينم خشک شدي ديگه نياز به حوله موله نداري...يه چي بپوش بيا
بيرون
علي نگاهي به دست و بازوهاش انداخت وگفت :اينقدر که آدمو به حرف ميگيرين ديگه...
بعد درحاليکه با عشوه چشم غره اي نثارمون ميکرد درو بست و دوباره رفت داخل حموم.
اين خيلي روش زياده ها!!!ميد -خدا خوب درو تخته رو با هم جور ميکنه
منظور؟به دو طرف سري تکون داد :بي منظور
فرهاد-بياين بساط شامو بندازيم...مردم از گشنگي
نگاهي به ظرف آشغالهايي که وسط اتاق بود انداختم وبا اشاره بهشون گفتم :اينا رو کي جمع
ميکنه؟
مجيد-چه کنيم که مهمون خره صاب خونه است...فرهاد داداش پاشو جمع کن
فرهاد که از حرف مجيد تعجب کرده بود با چشمايي گشاد کرده بهش خيره شد وجواب داد :خدا
نکنه به بچه رو بدي ...خر صاب خونه هم پسر خاله شه...جمع کن خودت ياد بگيري
-دهه...همه تون لنگه همين
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درهمين حين علي هم از حموم بيرون اومد  :کيا لنگه همن؟ چي شد؟؟
مجيد -آ قربون پسر...علي داداش تو بيا اينا رو جمع کن
علي کنار ما روي مبل ولو شد و درحاليکه دستشو روي سرش گذاشته بود جواب داد :من هنو سرم
داره منفجر ميشه...بذار با ظرفاي شام ميگيريم
با به ياد آوري دوش گرفتنش گفتم :توي خنگ سرت درد ميکنه دوش آب سرد ميگيري؟
مجيد-تو چرا گير دادي به آب سرد؟
خطاب به علي گفتم :آخه سرما که بدتر ميره رو نروت
نه بابا هرموقع حالم داغونه دوش آب سرد که ميگيرم خوب ميشمفرهاد-قرص خوردي؟
اوهوم...مجيد-اي واي...پس رفتني شدي
علي بشکني زد و شروع کرد به خوندن :رفتم که رفتم...
نترس بابا...بادمجون بم آفت ندارهعلي-ا؟؟؟ په خيالم از تو يکي راحت شد
چشمکي زدم وگفتم :چرا؟ مگه گفتم هلو؟
برو تو گلو...تو هلويي شلغم؟؟؟په نه په...گالبيهويج...مجيد-بابا جمع کنين ميدون تره بارتون رو...سيب زميني ها!!!
فرهاد خنديد وگفت :کي به کي ميگه؟
مجيد -تو حرف نزن خير سرش سرهنگ مملکته...بچه تو نبايد دو زار جذبه داشته باشي؟؟؟
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فرهاد ژست گنده الت ها رو به خودش گرفت و با صدايي کلفت کرده گفت :باس چيکار ميکرديم
داداش؟؟؟
مجيد-اگه يه بار که اين دوتا خل مشنگ به هم ديگه پريدن...چهار تا تير هوايي رو مکيردي اآلن
اين نميشد که...
علي-بيشين بينم بابا...جفنگ
مجيد-يه چي نثارت ميکنما!!!
سر يکي از پيتزاها که مجيد روي ميز گذاشته بود رو باز کردم و درحاليکه تيکه اي ازش برميداشتم
گفتم :بابا خفه شين...بياين بلومبونين ديگه
هر سه با تاسف سري تکون دادند و مجيد با اشاره به من گفت :نيگاش تو رو خدا ...دو زار آداب
معاشرت بلد نيست...بزغاله خير سرمون مهمونتيم....
شونه اي باالانداختم و گفتم :گشنه تونه بشينين بخورين  ...من با کسي تعارف ندارم...بزغاله هم
خودتي
علي -من که خجالت ميکشم ،تعارف دارم...چيکار کنم؟؟؟
اههههه...تو خجالتم سرت ميشه؟اون هم مشغول ش و گفت :نه پس...فقط تو سرت نميشه
فرهاد خطاب به مجيد :اينا جفتشون لنگه همن...بيشين تا سرمون بي کاله نموند
مجيد نشست و خط ونشون کشان خطاب به من وعلي گفت :مه شمه بال ره دارمه ( من بالتونو
دارم (تالفي ميکنم) )
دوباره شونه اي باال انداختم وبا بي خيالي مشغول خوردن شدم.
فرهاد-سفر چطور بود؟ خوش گذشت؟
همونطور که سرم پايين بود ،در حال خوردن سري به نشانه تاييد تکون دادم :اوهوم....خيلي...تازه
با دختر خاله ي رويا هم آشنا شدم
براي چند ثانيه سکوت همه جا رو فرا گرفت و هر سه از خوردن دست کشيدن.
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متعجب سرمو بلند کردم .خوب مگه چي گفتم؟؟؟
چيه؟؟؟ چرا برو بر منو نيگا ميکنين؟مجيد -باز چشم منو دور ديدي ورپريده؟؟!!! با کي آشنا شدي؟؟؟
ابروهامو درهم کشيدم و خيلي جدي جواب دادم :دختر خاله ي رويا
مجيد -آهان...اسمش چيه؟؟؟ چند سالشه؟؟؟ چه شکليه؟
فرهاد-دونه دونه هم ميتونستي بپرسي ها!!
نه دونه دونه خزه!اينو گفت وبا نگاه پرسشگري به من منتظر جواب شد.
اسمش مرجانه 25،سالشه،قيافه شم...تو گالري عکساي گوشيم هست تو نمک آبرود گرفتيم،ميتوني ببيني
علي-به به...په همه چي جوره!....
من-حرف درنيارين! مرجان واسه من مثل تيناست حاال ورژن بزرگترش
علي-ما هم کهورژن اسگول ترش
متوجه نشدم،واسه همين سري تکون دادم که يعني چي ميگي تو؟؟
جاي علي ،فرهاد جواب داد :سابقه نداشت راجب آشناييت با دختري حرف بزني!!!
مجيد-دختر داريم تا دختر!!!
ببند گاله رو...هر جور دوست دارين حساب کنين چه ربطي داره؟ مثال اونجا خاله سوسکه رو همديدم
مجيد-ا؟؟؟ اونم ديدي؟ په چرا بروز نميدي؟
(اگه بدوني مجران چه جوري با اون کچلم کرد ديگه اسمش نميذاشتي بيارم)
-گفتم شايد دوباره گير بدين
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فرهاد -اونوقت خاله سوسکه کيه؟
مشتري مونعلي -رو همه مشتري هاتون اسم ميذارين؟؟
بيا...حاال نوبت اينه...آره امريه؟؟با شيطنت ابروهاشو باال انداخت و چيزي نگفت .من چرا جديدا دست تو دماغم هم ميکنم بايد به
همه جواب پس بدم؟ (ببخشيدا استعاره بود ) ))):
مجيد جعبه ي خالي رو روي ميز گذاشت و درحاليکه دست هاشو به هم ميساييد گفت :خوب بچه
ها دستم درد نکنه...با من کاري ندارين؟؟
سرت درد بکنه...کجا بري؟به آغوش گرم خانوادههوم؟؟اه...چقدر خنگي؟ برم خونه ديگهخونه؟؟؟خوبه؟؟؟دلقک! خونه خودتون؟!فرهاد که حرص خوردن مجيد رو ديد با خنده گفت :بابا مگه چشه؟ خوب ميخواد بره خونه شون
ديگه
اين يا مارو گير آورده يا خودشومجيد -الدنگ با بابام آشتي کردم
با ابروهايي درهم کشيده متعجب نگاش کردم وسري تکون دادم که يعني جدي؟؟؟
چشم غره اي نثارم کرد واز جاش برخاست
-ته آخر مره گج کني ( تو آخر منو گيج ميکني) خداحافظ
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فرهاد هم از جاش برخاست وگفت :صبر کن منم باهات ميام!
علي -تو ديگه کجا؟؟؟
فرهاد-د گفته بودم که شب خونه ي دوست بابام دعوتيم
مجيد نگاهي به ساعت انداخت و به طعنه گفت :اون وقت به صرف شام؟؟؟
فرهاد-نه پس به صرف ناهار
خنديدم وگفتم :تو که شامتو خوردي اونا هم که منتظر تو نميشينن
علي-ساعت  1شب بري خونه مردم بگي چن منه؟
اوال ساعت  1نيست و يه ربع به نه...بعدشم زشته نرم خوب!تک خنده اي کردم و سري تکون دادم .واقعا اين مهدي راست ميگه که با کيا شديم 51
ميليون؟؟؟
علي -نري سگين تري!
مجيد-اصال به شماها چه؟؟
دست فرهاد و گرفت و درحاليکه به سمت در ميبردتش گفت :بذار بره يه پرس هم اونجا
بزنه...شما رو سننه؟؟؟
فرهاد رو از درانداخت بيرون و خودش هم از الي در دستي تکون داد وخداحافظي کرد.
علي -اين جهش يافته است ها!!!
سري به نشانه تاييد حرفش تکون دادم :المصب هر  16کروموزومش هم جهشيه!
علي -هر  16تا؟؟؟!!
دوباره سري تکون دادم  :عين خودت ديگه
چند ثانيه خيره نگام کرد وبا خونسردي جواب داد :اوهوم..ولي فکر کنم اين مشکل تو خونواده شما
ارثي باشه ...چون تو هم داريش!!
لبخند زدم و زير لب کصافطي نثارش کردم.
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خميازه کنان کش و قوسي به بدنم دادم .در حال قلنج شکوندن بودم که نگام روي ساعت ديواري
اتاق ثابت موند...1:1 .بازي قرار بود کي شروع شه؟؟؟
تقريبا به سمت کنترل يورش بردم و زدم کانال .3
حرکتم اونقدر ناگهاني بود که علي با تعجب بهم خيره شد و فکر که نه مطمئن شد که ديوونه
شدم!
واسه توجيه گفتم :امشب پرسپوليس بازي داشت!
پوزخندي زد وگفت :از فوتبال خوشم نمياد و گرنه يه کلکل اساسي باهات مينداختم
خوشت نميااااد؟؟؟ يادمه فرهاد ميگفت اين جفنگ خودش فوتباليت بوده که!!!
نفهميدم چي شد که فکرمو به زبون آوردم :مگه تو فوتباليست نبودي؟؟؟
چرا؟پس...؟؟؟خوب خوشم نمياد...سليقه ها عوض ميشهمتعجب نگاش کردم :بعد به من بگو جهش يافته! تو که کارت از جهش هم گذشته!
براي نخستين بار بدون اينکه تيکه اي بپرونه يا با طعنه جوابمو بده گفت :قضيه اش مفصله
خوب تعريف کنرو کاناپه دراز کشيد و گفت :تو وفتبالتو ببين
جفنگ الدوله! خوب نميخواي بگي بگ نميگم ديگه...
اصال نفهميدم بحثو عوض کردي ها!!!ا؟؟ جدي؟؟؟ خودمم اصال نفهميدمتک خنده اي کردم و نگامو به تلويزيون دوختم .عادت ندارم به چيزي اصرار کنم ،به نظرم هرکس
اگه خودش دوست داشته باشه کاري رو انجام ميده يا چيزي که پرسيدي رو جواب ميده! ديگه
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دليلي نيست سه پيچ شي و طرفت رو مجبور به کاري کني که شايد دوست نداشته باشه! ( من و
جمالت فلسفي ) ):
شايد يه وقتي برات گفتم!بدون اينکه نگاش کنم جواب دادم :نگفتي هم نگفتي
شونه اي باال انداخت و به پهلو دراز کشيد.
به سمتش برگشتم و گفتم :اگه ميخواي بخوابي برو تو اتاق ،فردا بابام اينا قراره بيان
خوب بيان چيکار من دارن؟؟آخه صبح زود ميان...ميگم سختت نباشه!صبح زود يعني  1،6صبح يا 1،11؟؟ 1،6که کله سحره! نه  1،1:31ميان بيدار ميشي تا اونموقع؟؟نوچي کرد وگفت :حس بيدار شدن ني

په تو سربازي چيکار ميکني؟سربازي؟ چشمکي زد وگفت :يه کاراييش ميکنيمچه کارايي اونوقت؟يه وقتايي ميپيچونيم...يه وقتايي هم در طول روز چرت ميزنيم! کال بقيه  1ساعت نياز به خوابدارن مال ما  11،16ساعته
خسته نباشيقربونت درمونده نباشيتک خنده اي کردم و سري تکون دادم.
-تو چند سالته؟
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کي؟؟؟ من؟؟؟نه پس من!تو جاش صاف نشست و گفت :من ترانه  11سال دارم!
خبيثانه نگاش کردم و با شيطنت گفتم :ا؟؟ ترانه جان  11سالته؟؟؟
چپ چپ نگام کردو گفت :کصافط ديو ...آدم امنيت نداره دو ديقه بخواد باهات تنها باشه
تا تو باشي شر نگيشکلکي درآوردم و با صدايي زنونه گفتم " :من ترانه  11سال دارم"
خنديد وگفت :چقدر بهت مياد دخترم!
کوسني رو به سمتش پرت کردم و گفتم :برو عمه تو مسخره کن
با شنيدن حرفم ضربه اي به پيشونيش زد وگفت :بابا شماها به پل صراط اعتقاد ندارين؟؟؟ پس
فردا جامعه عمه ها ميان سرش خفتتون ميکنن ها! از ما گفتن بود
چپ چپ نگام کردو گفت :کصافط ديو ...آدم امنيت نداره دو ديقه بخواد باهات تنها باشه
تا تو باشي شر نگيشکلکي درآوردم و با صدايي زنونه گفتم " :من ترانه  11سال دارم"
خنديد وگفت :چقدر بهت مياد دخترم!
کوسني رو به سمتش پرت کردم و گفتم :برو عمه تو مسخره کن
با شنيدن حرفم ضربه اي به پيشونيش زد وگفت :بابا شماها به پل صراط اعتقاد ندارين؟؟؟ پس
فردا جامعه عمه ها ميان سرش خفتتون ميکنن ها! از ما گفتن بود
چرا جمع ميبندي؟ من يه نفرم ها!!بابا ديروز هم يه دختره گير داده بود به عمه ي ما  ،يعني دهنم سرويس شد!!خنديدم وگفتم :حقت بود!
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با حالت بغض گفت :غريب گير آوردين ديگه...اينه رسمش؟؟
رسم چي؟؟؟رسم دلدادگيخفــــه شو...بينم تو مگه خوابت نميومد؟؟؟چرا هنوزم مياد...منتها کجا بخوابم؟؟؟باال سر من! اينهمه اتاق برو يه گوشه بگير بخواب ديگهاز جاش برخاست و گفت :ميخواي فوتبال ببيني؟؟؟
نه گلم اآلن ميام برات الاليي بخونما؟؟؟ پس من منتظرتمپررو!اشاره اي به اتاق سمت چپي کردم وگفتم :ميتوني اونجا بخوابي
نگاهي به سه در که کنار هم بودند انداخت وگفت :دو گزينه ي ديگه چي؟؟؟
گزينه ي وسطي حموم و دستشوييه...گزينه ش اول هم اتاق منه!آهان...شب خوششب خوشبدون اينکه حواسم باشه به صفحه ي تلويزيون خيره شدم  .يعني فردا عمه تنها مياد؟؟؟ يا فهيمه
هم همراشه؟؟؟ نه...شايدم با حاج مرتضي بياد...
خودتم خوب ميدوني که حاج مرتضي خودشو درگير اين قضايا نميکنه...يعني فهيمه مياد؟؟؟شايدم نياد بالخره بچه اش مريضه بايد مراقب اون باشه...
-حاال نه که اونم خيلي بچه ،مچه سرش ميشه
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بچه ي آدم فرق ميکنه
چه فرقي پدر ژپتو؟؟؟ آدم العبالي...العباليه ديگهيعني نمياد؟؟؟
اصال به من چه؟؟؟ بياد...نياد...واسه من چه فرقي ميکنه؟؟؟
سعي کردم باتکون دادن سرم اين افکار مزاحمو از خودم دور کنم و دوباره حواسمو به فوتبال جمع
کنم :ميندازه واسه جواد...آفسايد...پرچم آقا کامراني فر به نشانه ي آفسايد باال رفته! بازي رو
مدافع عربستاني از همون نقطه شروع ميکنه...
اگه فردا ببينمش درست  1سال گذشته!!! بايد خيلي تغيير کرده باشه
اوهوم! حتما خيلي جا افتاده تر هم شده!بعــله خوب بالخره مادر يه بچه است!هه....مادر يه بچه!***
هنوز دو ساعت هم از اومدنم نميگذشت که فهميدم شام مهمون داريم .اآلن هم که شده من تو رو
ببين-تو منو ببين...
شيدا و فرناز که رفتند اتاق ما ،مامان و خاله فرشته هم مشغول حرف زدن هستند .فقط مونديم من
و فرهاد!
اگه از فرناز بدم نميومد ميرفتم پيششون ولي حاال ...براي چندمين با در چند ثانيه ي اخير پوفي
کردم و به مامان و خاله نگاهي انداختم .خو حداقل يه چيزي به من بگين حوصله ام سر رفت.
اردو چطور بود؟؟متعجب به سمت صدا برگشتم .خدا خيرت بده...اوووف...داشتم از بيکاري ميمردم
لبخندي زدم و گفتم :عــــالي...جاتون خالي
-کجا رفتين؟
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رامسرآهان هوا خوب بود اونجا؟؟بد نبود...ولي خوب باروني بودخنديدوگفت :شماله و باروناش...
اوهوم! اتفاقا همه عشقش به همون بارونشهلبخندي زد و سري به نشانه تاييد تکون داد.
سال چندمي شما؟؟ميرم سال دوم...دبيرستان؟؟؟په نه په ابتداييجدي؟ اصال بهتون نميادخاله فرشته-فرهاد...چرا اذيت ميکني؟؟
وا؟؟ مامان مگه من چي گفتم؟؟خيلي خونسرد به سمتم برگشت و گفت :بيخيال...اين مامان ها کال گيرند..چه رشته اي ميخواي
بري؟؟؟
تجربيسري تکون داد :من رشته ام رياضي بود
جدي؟ چه جالب!خنديد :چرا؟ بهم نمياد؟؟؟
ريز ريزکي خنديدم.
خاله فرشته -اونم با زور پدر...
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مامان...من با معدل  1/11قبول شدمسال چندم؟هر سه سال...به قول شما فوتبالي ها...هت ريک کردمخاله فرشته چشم غره اي نثارش کردوگفت :چه حرفا هَتَ ريک...
من وآقا فرهاد نگاهي به هم انداختيم و پقي زديم زير خنده .مامان که بعد از اينهمه فوتبال ديدن
من يه چيزايي از فوتبال متوجه ميشد لبخندي زد ،ولي خاله فرشته با تعجب بهمون نگاه کرد.
شما واسه چي ميخنديد؟؟؟مامان اون هت ريکه نه هَتَ ريکهرهر...خرس گندهخطاب به مامان گفت :مژگان جان ميبيني تو رو خدا؟؟؟
و بحث تربيت بچه هاي قديم و امروزي شروع شد....
مشغول خنديدن بوديم که يهو آقا فرهاد جدي شد وگفت :واسه چي ميخندي؟ بچه هم بچه هاي
قديم ...مامان اينا بچه بودن جلو جلو خانوم جون اينا پاشون رو دراز نميکردن اونوقت جووناي
امروز...
پقي زد زيرخنده .وقتي ديدم داشته مسخره بازي درمياورده منم زدم زيرخنده .
حاال همينطوري ميون خنده حرف ميزديم وميخنديديم.
شيدا و فرناز از صداي خنده ما دو تا به پذيرايي اومدن وبا تعجب بهمون نگاه ميکردند.
فرهاد ميون خنده گفت :حاال فرناز و عروسش رو داشته باش  :ما که جوون بوديم جرات نميکرديم
چشم و هم چشمي کنيم ،حاال جووناي اين دوره زمونه(...با عشوه چشم غره اي رفت و ادامه داد :
)عروسم عروساي قديم...
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اين حرفها رو با لحن زنونه اي ميگفت و ادا و اطوار در مي آورد .اونقدر خنديده بوديم که اشک از
چشمامون در اومده بود .تازه متوجه حضور شيدا و فرناز شدم که درست پشت فرهاد ايستاده
بودند .وقتي حرف فرهاد تموم شد ،فرناز به سمت مبل يورش برد و با يکي از کوسن ها افتاد به
جون فرهاد...
مامان وخاله فرشته پريدند سمت فرناز که اونو از فرهاد جدا کنند .شيدا هم مشغول صحبت با
فرناز بود بلکه کوتاه بياد .فقط من اين وسط يه گوشه شکمم رو گرفته بودم و مي خنديدم.
همين که فرناز رو آروم کردند .فرهاد با اشاره به من گفت :يکي اينو بگيره...دختره چشم سفيد!
نشسته اونجا فقط ميخنده...
سريع بلند شد و به سمتم حمله ور شد .حاال...من بدو...اون بدو...
مگه دستم بهت نرسه...نشستي اونجا داري ميخندي؟؟ من بدبخت دارم اونجا سياه و کبود ميشماِ...به من چه؟؟؟ شما داشتي فرناز رو مسخره ميکردييه لحظه ايستاد :باشه پس منم به شيدا خانوم ميگم که چي گفتي
روشو به سمت شيدا برگردوند و صداش زد :شيــــدا خانـــــوم...شيــــــدا
خــــــانوم...يه لحظه بيا
اِ...آقا فرهاد داشتيم؟؟؟شيدا و فرناز به سمتمون اومدند.
شيدا با ناراحتي ساختگي گفت :آقا فرهاد بگيد من طاقتشو دارم
فرهاد هم با همون لحن جوابشو داد :باشه...ميگم فقط آروم باشيد
من-آه...مادر!!!...
زهرمار...وسط فيلممون چرا پيام بازرگاني ميندازي؟؟؟دست شما درد نکنه حاال من پيام بازرگاني ام؟؟-سر شما درد نکنه...آره عزيز

159

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
خطاب به شيدا گفت :خوب چي داشتم ميگفتم؟
فرناز-چرت و پرت...
با عشوه چشم غره اي نثار فرناز کردو خطاب به شيدا ،مثل اين خاله زنکا شروع به حرف زدن کرد:
شيدا خانوم...جونم واسه ات بگه...
صداي زنگ در مانع از ادامه حرفش شد.
پريدم سمت آيفون...يعني کي ميتونه باشه اين وقت شب؟؟؟
بابا و عمو محمود(باباي فرناز و فرهاد) بودند.
الهي من قربون بابام بشم که به موقع ميرسهفکرشم نکن! چون من ميگم چي گفتيفرناز -فرهاد اذيت نکن بگو چي گفته ديگه؟
باشه...گويا اين شيدا خانوم صبح تا شب ظرف چرکاي خونه شون رو ميشورهاون رخت چرکه نه ظرفاون چيزي نست...مهم اينه که پيام اصلي رو برسونهفرناز -اونوقت پيام اصلي چيه؟؟؟فرهاد با حالت گريه جواب داد :اينکه اين شيدا خانوم طفلک يه پا
کوزته...از صبح تا شب ظرف ميشوره...اونوقت(با اشاره به من  ):اين خواهر ناتني سيندرال...ببين
چه جوري باهاش برخورد ميکنه؟؟
حق به جانب پرسيدم :آقا فرهاد من خواهر ناتني سيندرالم؟؟؟
نه فکر کردي با اين همه خشونت ژان والژانت هم ميکنم؟؟؟شيدا با ذوق گفت:اونوقت ژان والژان کيه؟؟؟
دختر حاال ما يه چيزي گفتيم تو فعال برو همون ظرفاتو بشور...بو شير دهنت تا اينجا مياد ،اونوقتفکر ژان والژانتي؟؟؟
فرناز-حاال مگه کوزت و ژان والژان با هم عروسي کردند؟
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وا...چه حرفا..کوزت خودش شوهر داشت...اونم پتروس بودپتروس کيه؟؟اِ مگه کوزت و ندادنش به پتروس فداکار؟؟؟با ترس ساختگي گفتم :نه...فکر نکنم
فرناز-خوب حاال بعدش چي شد؟؟
فرهاد با حالت ناراحت و متفکري جواب داد :نميدونم شکوفه خانوم ميگه کوزت و به پتروس ندادن
ديگه
شيدا-اونو نميگه که...ماجراي کوزتي منو ميگه
فرهاد با حالت گري هگفت :شيدا خانوم شما جدي جدي کوزت شدي؟؟؟
شيدا هم همونطوري جوابشو داد:آره ديگه...خودتون که داريد ميبينيد!!!
فرهاد زد به سنه شو گفت :الهي...آبجي به فدات
شام رو هم با خنده و مسخره بازياي بچه ها خورديم.موقع جمع کردن ظرف ها به توصيه ،يا بهتره
بگم تهديد فرهاد ،واسه اينکه آبجي ما استراحت کنه قرار شد ظفا رو من بشورم.
فرهاد آخرين تيکه ظرف ها رو هم آورد و گفت :کمک نميخواي؟
نه ممنون خودم ميشورمپس تو بشور من آب ميکشمنه خودم ميشورمچرا انقدر تعارفي هستي تو؟؟؟پيشبند رو از پشت صندلي برداشت و درحاليکه ميبستش گفتم :آقا فرهاد من دستام کفيه ميشه با
گوشيم آهنگ پلي کني؟؟؟
کال نميتونم بدون آهنگ کار انجام بدم.
درحاليکه شعر رو زير لب زمزمه ميکردم مشغول شدم.
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***
کارمون که تموم شد ،دو تايي با هم به هال که شيدا و فرناز هم گوشه اي از اون نشسته بودند
رفتيم.
فرهاد واسه اذيت کردن به سمتشون رفت.
فرناز-اَه...آره يه جوريه اصال!!!
فرهاد سري به نشانه تاييد تکون داد گفت :کي؟؟؟
فرناز معترضانه گفت:اِ...فرهاد...دوباره مسخره بازيت شروع شد؟؟؟
من و مسخره بازي؟؟؟ هَــــــــــووووو...نگو جايي...فرناز بي توجه به فرهاد به ادامه حرفش پرداخت.
فرهاد -خوب پس ماچيکار کنيم؟؟؟
فرناز برگشت نگاش کرد و گفت :من چه ميدونم؟؟؟
فرهاد-بچه ها مي آيد بطري بازي؟
شيدا وفرناز-بطري بازي چيه؟؟؟
من-آقا فرهاد...واقعا که...
نميدونم چرا اما حس ميکردم از اين بازي يه نقشه ي پليد داره!!!!
فرناز-تو ميدوني چه جوريه؟؟؟
آره...بطري رو ميچرخونيم سرش سمت هرکي بود از اون سوال مي پرسن و تهش سمت هرکيبود اون بايد بپرسه...آهان...شجاعت و صداقت هم داره...هرکي شجاعت رو انتخاب کنه ازش
ميخوان يه کاري انجام بده...حقيقت هم که سوال ميپرسن...گرفتين؟؟؟
شيدا و فرناز نگاهي به هم انداختند وموافقت کردند .فرهاد خطاب به من پرسيد :خودت چي؟؟؟
نوچ...اصال رو من حساب نکنيدبچه ها معترض شدند و اونقدر شلوغ کردند که بالخره مجبور شدم بازي کنم.
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اولين دور بازي فرناز بايد از فرهاد ميپرسيد-.خوب آخه از چي بايد بپرسم؟؟؟
سريع گفتم :اسم عشقولش رو بپرس
فرهاد مظلومانه گفت:شکوفه خانوم...يعني چي؟؟؟ قرار نشد همديگه رو اذيت کنيم که...
اِ؟؟؟؟ زرنگيد؟؟؟ فکر کرديد نفهميدم واسه چي خواستيد اين بازي رو کنيم؟؟؟نه خيرم...هيچم اينطوري نبودچطوري نبود؟؟؟
فرناز-خوب فهميديم بي گناهي تا حاال عاشق شدي؟؟؟
فرهاد-شلغم هم دل داره عاشق ميشه آخه اينم سواله تو مپرسي؟؟؟
من-راست ميگه ديگه...گفتم اسمش رو بپرس!!!
فرهاد دوباره بطري رو چرخوند.اينبارمن و شيدا افتاديم.
فرهاد سريع گفت :شيدا خانوم اسم طرف رو بپرس
شيدا-آره...شکوفه اسمشو بگو
خودم رو به اون راه زدم وگفتم :اسم کي رو؟؟؟
اسم بقال سرکوچه مونو؟خوب...آقا رضا...بچرخون بطري رواِ...اِ...عجبا!!!...منظورش اسم پسره بود...زود ،تند ،سريع جواب بده بينمچي رو جواب بدم؟ قرارمون يه سوال بود که پرسيد ديگه!بچه ها خنديدند و فرهاد گفت :مه ته بال ره دارمه (من واسه تو دارم) اي آدم زرنگ!!!...اشکال
نداره
سري به نشانه موافقت تکون دادم .بطري رو چند بار ديگه هم چرخونديم ولي همه افتادند جز
من...
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تواين چند بار فقط فرهاد سوال از شيدا وفرناز افتاد تا اينکه باالخره خودش هم جواب افتاد.
شيدا -آقا فرهاد اسم دختره؟
فرهاد چشمکي زد و گفت :شگرد بعضيها!!!!....
با تعجب گفت :کدوم دختره؟
شيدا -هموني که دوسش داريد
فرهاد -اِ ...پيشرفت کرديد زرنگ شديد
فرناز -اقا فرهاد جاي نمک ريختن جواب بده
باشه اسمش صغري است دختر اقدس خانوممن -به ..به ...چه اسم قشنگي خيلي بت مياد.....
مرسي ايشاال داش اکبرشم مياد تو رو ميگيرهمن -خيلي ممنون شما به فکر خودتون باشيد
فرناز متعرضانه گفت  :صغري چيه؟
 خاک برسرم .......صغري چيه نه،صغري کيه؟ بعدشم گفتم ديگه دختراقدس خانوم....حاالاقدس خانوم کيه؟ ....ول کنيد اقا فرهاد درست جواب بده ديگه...اصال به شما ها چه؟؟ من فقط کوزت جونم ميگمشيدا خنديد وگفت :خوب بگيد ديگه....
باشه اي گفت وسرش رو جلواورد وبا صداي ارومي گفت:اگه بگم مسخره نمي کنيد؟
من -فرناز جون فکر کنم داداشت جدي جدي عاشق صغري خانوم شده
فرناز باگيجي سري تکون داد .فرهاد يه لحظه نگاهي به من انداخت وبعد گفت:بچه ها خدايي بگم
من تاحاال به طور جدي ازکسي خوشم نيومده
شيدا به طور الکي چي؟
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اره خوب اينطوري اره.....فرناز -خوب کي بوده؟
فرهاد سرش خاروند وگفت :زيــــــاد بودن
شيدا با چشماي گشاد کرده گفت :حتما از همه دختراي محل وفاميل خوشت ميومد نه....؟
براي يه لحظه يه فکري به ذهنم رسيد که پقي زدم زير خنده...
فرناز  -کجاش خنده داشت؟ به چي ميخندي؟
ميون خنده گفتم :به اينکه اقا فرهاد از همه ي خانوم هاي مجرم محترمي که تو کالنتري مياد
خوششون اومده باشه بعد چون هر کدوم بالخره به جرمي اومده بودند يکي اعدام شده ...يکي
حبس ابد شده ...يکي...
قبل از اينکه حرفي بزنم فرهاد با از کوسن هاي رو مبل به سرم کوبيد :دست شما درد نکنه....
هرچي قاتل و جاني بود شد عشق من باشه ...باشه...
با مشت زد به سينه اش و در حاليکه خودش رو تکون ميداد گفت  :الهي عاشق غضنفر بشي هر
چي بهش بگي دوست دارم بگه هااااا؟
شيدا و فرناز زدن زير خنده ولي من چشم غره اي نثارش کردم ورومو برگردوندم...خدا نکنه به
بچه رو بدي!!! حاال غضنفر و کجاي دلم بذارم؟؟؟
هنوز روم به سمت ديگه اي بود که ديدم از بچه ها صدايي در نمياد و فقط بعضيا دارن ريز ريزکي
ميخندن ...متعجب به سمتشون برگشتم...فرهاد چشاشو ريز کرد و بالبخند خبيثانه اي به بطري
خيره شد.
يا امام هشــــتم...بدبخت شدم رفت ...سربطري به سمت من و اون سمت هم کسي نبود
جز...فرهاد...
با خوشحالي دستهاشو به هم کوبيد و گفت :حاال نوبت منه ...کسي که دوسش داري
کيه؟؟؟هاااان؟؟؟
ابروهامو تو هم کشيدم با شيطنت گفتم :منم مثل شما ...تا حاال واقعا عاشق نشدم
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 بروووو ...خودتي.....هه...لبخند محزوني زدم و به فکر فرو رفتم .راست ميگه ديگه...همه يه جورايي عاشق يکي شدن
اما من جز يه عشق بچگانه به آرش تا به حال به کسي فکر نکردم...اگرم فکر کردم هيچ ربطي به
هم پيدا نميکرديم...مثال يکيش همين فرهاد...از همه نظر عاليه ...خوشگل ...خوشتيپ ...مودب...اما
يه نمه تپله...تازه قدشم  ...151براي يه پسر خيـــلي کوتاهه!!!...تازه يه ذره فضول هم
هست...ماماني هم هست...
امر ديگه باشه؟؟؟ نه که اومدن ميگن تو رو خدا اين شکوفه چپر چالغو بدين ما واسه پسرمون
ببريم...
حاال من که جدي نگفتم به چشم برادري گفتم...يه چشم غره هم نثار خودم کردم و به زمين خيره
شدم.
فرهاد مرموزانه گفت :ديديد گفتم ...ادم اگه عاشق نشده باشه اينطوري نميره تو فکر که...
لبخند متفکرانه اي زدم و به زمين چشم دوختم.
فرهاد باحالت گريه گفت :الهي بميرم! بچه ام شکست عشقي خورده است...
شيدا-تريپ غمگين برندار که آخرش بايد اعتراف کني
شيدا تو که يمدوني ديگه چرا؟؟؟فرهاد-اِ...کوزت خانوم ميدونستي و چيزي به ما نگفتي؟؟؟
شيدا با خنده گفت:به خدا تا اونجايي که من ميدونم در حال حاضر از کسي خوشش نمياد.
فرهاد ا ...واقعا؟؟؟ پس يعني قبال ميومده؟؟؟
خنديدم و گفتم :به قول خودتون شلغم هم دل داره!!!
***
اونقدر غرق درافکارم شده بودم که اصال نفهميدم چه مدته به صفحه ي رنگي(اون مال قديما بود
که تلويزيون برفکي ميشد اآلن نواراي رنگي ميوفته!!! بععععله )...تلويزيون خيره شدم.
-ميگم بازي چند چند شد؟؟؟
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لبمو به دندون کشيدم و بهش چشم دوختم :نميدونم...خوابم برد
چشاش رو ? تا کرد :با چشماي باز ديگه؟؟؟
دستي به موهام کشيدم و از جام برخاستم.
خاطرات گذشته بدجوري درگيرم کرده بود و اصال متوجه گذر زمان نشدم .ساعت ? نصفه بود
وشايد اگه اين جفنگ واسه آب خوردن بيدار نميشد همچنان اونجا نشسته بودم .شب
لعنت به من که هنوز فراموشش نکردم !!!...پاکت سيگار و فندکمو برداشتمو به سمت اتاقم رفتم.
کي ميخوام آدم شم؟؟؟ کي قراره عاقل شم؟؟؟
تقه اي به در خورد و بدون شنيدن جوابي در باز و بسته شد.
لبه ي تخت نشسته بودم و از پنجره ي روبه روم به ستاره ها زل زده بودم.
ميتونم بشينم؟؟تو که بي اجازه اومديباحس باالوپايين رفتن تشک متوجه شدم که انگار کنارم نشست.
اون هم سيگاري رو از پاکت برداشت ودر حال روشن کردنش گفت :چته تو پسر؟ تو که از من
ديونه تري؟
به سمتش برگشتم :تو چه ميفهمي از حال من؟
از کجا ميدوني نميفهم؟با چشمهايي که غم و اندوه از توش موج ميزدم بهش خيره شدم .پوزخندي زدم وگفتم :توهم
عشقت بهت خيانت کرده؟؟؟؟ گذاشت بره بايکي ديگه؟؟؟؟ بايکي همسن باباش؟؟؟؟...توهم کسي
که دوسش داشتي بيخيال احساساتت شده وبهت نارو زده؟؟؟؟ تواصال ميفهمي اين چيزارو؟؟؟؟
در تمام مدتي که حرف ميزدم .درجواب سوال هام سري تکون ميداد ونفسشو باصدا بيرون ميداد.
گير آوردي ما رو؟ مسخره ميکني؟اومد دوباره سري تکون بده که انگار باالخره فهميد چي ميگم؟

167

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
سري به نشانه نفي تکون داد وگفت :نه به خدا ميفهمم
به طعنه گفتم  :معلومه!!
 بابا نگاه نکن ديونگي هامو ...بينم تو زندگيتو کوپي پيست ما کردي يا ما کپي پيست شوما؟ببين نصف شبي حسي خوشي مزگي بهت دست نده ....حوصله ندارماي بابا من قيافه ام غلط اندازه ،وگرنه شوخي ندارمجوابشو ندادم که خودش گفت :منم همه ي اين اتفاقا برام افتاده
به سمتش برگشتم ودوباره به طعنه گفتم :همه ي موارد؟
اوهوم....نميدونم چرا همه اش حس ميکنم داره مسخره بازي در مياره...دوباره چپ چپ نگاش کردم
ورومو برگردوندم.
ميفهممت! اما انتظار داشتم بعد اين همه مدت تو يکي حداقل با زندگيت کنار اومده باشي!متعجب نگاش کردم .يعني چي؟؟؟
انگار خودش فهميد که گفت :فرهاد يه چيزايي برام گفته
از چي اونوقت؟؟؟اينکه يکي رو دوست داشتيخوب؟؟؟اينکه با کس ديگه اي ازدواج کرد!چيزي هم مونده نگفته باشه؟؟؟آره ديگه...جزئياتشو!!چپ چپ نگاش کردم :خيلي روت زياده!!
-ميدونم!
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مدتي هر دو سکوت کرديم .ديدين يه وقتايي آدم احتياج داره تنها باشه اما دقيقا کسي کنارته که
نه ميذاره تنها باشي،نه ميتوني باهاش درد و دل کني...االن دقيقا تو يه همچين شرايطي هستم.
گرچه زياد عادت به درد و دل ندارم
نميخواي تعريف کني؟؟چيو؟جزئياتشو ديگهباز اين پسرخاله شد! با اينکه خوب فهميدم منظورش چيه ،خودمو زدم کوچه علي چپ و پرسيدم:
جزئيات چيو؟
جزئيات ديفرانسيل رو...نگاه بي تفاوتمو که ديد ادامه داد:همين شکست عشقيه ديگه
پاشو برو بگير بخواب...من فردا کلي کار دارمبه قول خودت اصال نفهميدم بحثو عوض کردي ها !!منم اصال نفهميدم که تو فهميدي...پاشو برو ديگهسگارشو تو زيرسيگاري خاموش کرد و از جاش برخاست :باشه من رفتم...گريه نکني ها! دست تو
مماختم نکن...مسواکتو بزن...برو دستشويي و...بعدشم الال کن
فقــــط منتظر امر تو بودمحاال که امر کردم...دستي تکون داد و با گفتن "شب به خير" از اتاقم خارج شد .علي که رفت خودمو انداختم رو تخت
و به سقف خيره شدم.
ديگه برو واسه هميشه که قيد تو زدم...
خوب منم ديگه عين تو بدم...
دروغ ميگفتي دوسم داشتي...
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منم تصميم گرفتم دل به تو ندم!...
( آرمين  - fm@2شبا کجايي؟ )
***
تا صبح فقط ازاين پهلو به اون پهلو غلت ميخوردم و افکار مزاحم مانع از به هم رسيدن پلک هام
ميشدن!!!
هوا گرگ وميش بود که بالخره پلک هاي داغم سنگين شد وبه خواب رفت.

هييييييييي...تنبل پاشو...چقدر ميخوابي؟؟؟حس کردم پتو از تنم کشيده شد ودوباره همون صداي مزاحم :د...پاشو ديگه خرس تنبل!...بابات
اينا اومدن
با شنيدن تيکه آخر حرفش مثل جت ازجام پريدم و به خستي چشماي خمارمو باز کردم .چند ثانيه
اي طول کشيد تا موقعيتم رو تشخيص بدم.
اي...هول نکن حاال توام! به بابات گفتم تا دم دماي صبح بيدار بوديهنوز تو حال وهواي خواب بودم و براي فهميدن معني حرفهاش مغزم دير پيام ميداد .چند ثانيه اي
گيج نگاش کردم و به تندي گفتم  :خيلي غلط کردي...به تو چه من تا کي بيدار بودم؟؟
به من نه...باباتزير لب عوضيي نثارش کردم و از جام برخاستم و به سمت هال رفتم اما درست لحظه اي که به
هال رسيدم پاهام بي حس شد و همونجا خشکش زد!!!
درست ميبينم؟؟؟ اين مرد با اين موهاي سفيد ورگه هاي سياه! که روبه روم ايستاده و با چشماي
سياهش بهم خيره شده...با...با..ست؟؟
قدمي به سمت جلو برداشتم و دقيق تر شدم .درست  1،1سال از آخرين باري که ديدمش ميگذره.
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هيچ وقت اون روز رو يادم نميره! روزي که براي آخرين بار بابا باهام اتمام حجت کرد وزير اون
قلنامه کذايي رو امضا کرد .سند مغازه اي که دستم بود رو با يه کم پول براي اجاره ي يه خونه داد
دستم و براي هميشه قيدمو زد!!!
واقعا که دنيا گرده ،حاال بعد  1سال درست تو شرايطي مشابه دارم پدرم رو ميبينم .سالمتي پدر ،
مادرا که هيچ وقت بچه ها شونو تنها نميذارن!
هنوز بهش خيره بودم .نميدونم چرا يه چيزي تو گلوم سنگيني ميکنه.چشمامو بستمو سعي کردم با
فرو بردن آب دهنم اين بغض لعنتي رو هم فرو بدم.
چشمامو که باز کردم يه اليه ي شفاف جلوي ديدم رو تار کرده بود .ضربان قلبم اونقدر تند ميزد
که سينه هام به طرظ محسوسي باال و پايين ميرفت .ديگه طاقت نياوردم وبه سمتش پرواز کردم (
آخي اشکم در اومد)
***
بس که لوسش کردين ديگه...مرد گنده!!!دستمالي رو به سمتم گرفت و سري از روي تاسف تکون داد :بگير پاک کن اون اشک تمساحو...
دماغمو باال کشيدم و دستمالو از دستش گرفتم.
عمو نادر -معلومه پدر و پسر حسابي دلتون واسه هم تنگ شده بودها!
علي-ببخشيد ميون کالمتون...پدر سفر قندهار تشريف داشتن يا پسر؟؟؟
عمو خواست جوابشو بده که خودم گفتم :هر موقع گفتن جسد تو بپر وسط!...
 کسي از تــــو پرسيد؟؟!!! به تــــو ربطي داشت؟؟؟چشم غره اي نثارم کرد و خطاب به بابا گفت :از بچه غافل شين همين ميشه ديگه عمو! حاال که
پيداش کردين حواستون بهش باشه
بابا نگاه خريدارانه اي بهم انداخت و با صدايي سرشار از تحسين گفت :پسرم مرد شده!
علي-خوب معلومه...واسه آقا جون خدا بيامرز منم خونه مجردي بخرن مرد ميشه!
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عمو که نمونه اين اخالقيات رو در مجيد هم ديده بود خنديد وگفت :امان از دست شما جوونا!
منظورش از يه لحاظ ديگه است
علي قيافه بانمکي به خودش گرفت و درحاليکه سرشو تکون ميداد "بعــــــله " اي گفت.
بابا-پسر تو چرا نشستي بروبر ما رو نگاه ميکني؟؟ برو يه لقمه نون بخور جون بگيري
علي-بس که منگه ،هپروت ميزنه
و خطاب به من با شيطنت ادامه داد :پاشو تا صبح هم بيدار بودي اشک ميريختي فشارت افتاده
اي تو روحت صلواتاللهم صل علي...نگاه چپ چپم رو که ديد ادامه حرفشو خورد و طلبکارانه گفت :چيه؟؟؟ چرا همچون ميکني؟؟؟
بي اعتنا بهش رو مو برگردوندم وخطاب به بابا گفتم :هنوز عادت به صبحانه خوردن ندارم
علي-همچين ميگه انگار اورست رو فتح کرده...نفــــله صبحانه يکي از مهمترين وعده هاست
هي من بزرگواري ميکنم چيزي نميگم ها!!!
به سمتش خيز برداشتم و گفتم :نفله جد و آبادته الدنگ...هي احترام نگه ميدارم چيزي نگم پررو
تر ميشه
دستشو به نشانه مکث باال آورد :با پوزش از عموها
اينو گفت و سرشو به گوشم نزديک تر کرد.
به جان خودم هر فحشي داد مالحظه نميکنم چهار تا بزرگتر نشسته همچين با خاک يکسانش
ميکنم که...
هنوز درحال فکر کردن بودم که حس کردم گوشم داره ميسوزه .اين ديگه چي بود؟؟؟ گوشمو با
دست گرفتم وهمونطور که ماساژش ميدادم ،آخ و اوخم هم هوا رفت.
تازه نگام به اين جفنگ افتاد که کمي اونطرف تر با فاصله ازم ايستاده بود و کرکر ميخنديد.
من اينو آدمش ميکنم ....در يک حرکت از جام برخاستم و به سمتش حمله ور شدم.
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اگر جرئت داري وايساامير ...جان مادرت...اينو درست چند ثانيه قبل از اينکه گوشه ي ديوار خفتش کنم گفت.
به ديوار چسبوندمش و درحاليکه گردنشو از پشت گرفته بودم گفتم :چه غلطي کردي؟؟؟هان؟؟؟؟
صورتشو کمي جلو آورد و با صداي آرومي گفت :از بابات و عمو نادر خجالت بکش
تو خجالتم سرت ميشه؟؟قيافه مظلومي به خودش گرفت و گفت :خو داشتم شوخي ميکردم
فشاري به گردنش آوردم و گفتم :خو غلط کردي...من تا تالفي نکنم بيخيال نميشم
نگاهي به سرتا پام انداخت و گفت :عقده اي بدبخت!!!
عادت ندارم فحش عمه و جد و آباد بدم واسه همين صورتمو جلو بردم و با صدايي آرومتر گفتم:
بوزينه ي فلک زده...
پامو باال آوردمو گفتم :همچين ميزنم  21دور ،دور خودت بچرخي ها!!!
حالت ترسيدن به خودش گرفت و گفت :اميـــــر...حاال من يه چيزي گفتم
گوشش رو محکم گرفتم و درحاليکه کمي ميچرخوندمش کنار گوشش زمزمه کردم  :ديگه تکرار
نشه
اونم گوشمو گرفت و با پررويي گفت :و اگه تکرار بشه؟؟؟!
گوشش رو محکم گرفتم و درحاليکه کمي ميچرخوندمش کنار گوشش زمزمه کردم  :ديگه تکرار
نشه
اونم گوشمو گرفت و با پررويي گفت :و اگه تکرار بشه؟؟؟!!!
دريک حرکت گوششو رها کردم و همونطور که به سمت آشپزخونه ميرفتم گفتم:شما تکرار کن تا
ببيني چي ميشه؟؟!!
خنده کنان به دنبالم اومد و جواب داد :خوشم مياد ديوونه تر از خودمم پيدا ميشه
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قوري و ليواني رو از کنار سماور برداشتم و متعجب گفتم :از تو ديوونه تر هم مگه هست؟؟؟
با عشوه چشم غره اي نثارم کرد :چايي ميريزي واسه منم بريز
و بعد از آشپزخونه سرکي به هال کشيد و خطاب به بابا و عمو گفت :شمام چايي ميخورين؟؟
عمو نادر-نيکي و پرسش؟؟!!
ما پرسش ميکنيم ريا شهچشمکي زد و دوباره برگشت داخل و به اپن تکيه داد.
صداشو کلفت کرد وگفت 3 :تا چايي داش مشتي بريز پسر
بابا گــــنده الت...شعبان بي مخ...دستشو به سينه اش زد و با همون صداي کلفت گفت :مخلصيم...چش و چال مايي!
باز به رو اين خنديديم ها!! استکان ها رو تو سيني گذاشتم و گفتم :بکش کنار بذار رد شيم
دوباره دنبالم راه افتاد و شروع کرد به ويز ويز کردن .يا ابــــر فرض! بالي آسموني مثل اين
ويران کننده نيست به خدا...
هيچ ميدونستي اصال شعورو تربيت نداري؟اوهوم درست مثل تونه...دِ المصب از منم بدتريسيني رو روي ميز گذاشتم و با گفتن "بفرماييد بردارين" خودمو پرت کردم رو مبل روبه روي عمو.
علي هم کنارم نشست و با خنده گفت :قندم که خودش مياد
هه...هه..نمکدون...عمو قند داره ،بابا هم نميخورهاِ؟؟؟ عمو شما با خودت قند آوردي؟بعد خطاب به من ادامه داد :ميدونه تو چه بي سليقه اي هستي ديگه...همه جا با خودش قند ميبره
خواستم چيزي نثارش کنم که عمو درحاليکه ليواني چاي برميداشت خنديد وگفت:اين پسر
اخالقش لنگه پسرخاله است
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منم ليواني برداشتم و جواب دادم :ورژن  2شه!
علي-پسرخاله کيه؟
بابا-مجيد
مجيد؟؟؟کمي فکر کرد و گفت :آهان...فهميدم
شاهکار کرديهورتي از چاييش کشيد و خيلي شيک ومجلسي ادامه داد :خودم ميدونم
زرشک! اين در پررويي به مجيد ميگه زکي...بيخيال چاييمو بخورم بپرم حاضر شم.
انگار بابا هم متوجه عجله ام شد آخه لبخندي زد وگفت :بابا اينقدر عجبه نکن ،فعال کاري نداريم
کاري نداريم؟؟!!!عمو نادر-نه عمو بعد از ظهر ميريم واسه قلنامه
متعجب نگاشون کردم  :مگه قرار نبود مشتري بياد؟
بابا-چرا ولي با بقيه حرف زديم
با گيجي پرسيدم :خوب؟؟
علي-خوب به جمالت...قبول کردن ديگه!
چي رو؟؟؟زد به سينه شو به آرومي طوري که فقط من بشنوم گفت :اينکه تو رو بکشن خالص شن!
بابا-که خونه رو ما ازشون بخريم
يهو با ذوق گفتم :قبول کردن؟؟؟
-په نه په
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اين پارازيت چي ميگه اين وسط دقيقا؟؟؟ برگشتم چشم غره اي نثارش کردم و خطاب به بابا
وعمو پرسيدم :اونوقت خونه رو ميخواين چيکار کنين؟
علي خطاب به بابا پرسيد :عمو پرويز خانومتون سر زاي اين چي ميخورده اينقدر خنگ شده؟؟
ازش بپرسين حداقل من به منزل بگم نخوره
چه زود با بابا پسرخاله شده؟؟؟ عمو پروييييز؟؟؟
تو منزلتم خوردن غذا رو رعايت کنه بچه تون به خاطر ژن اُسگوليسمي که از تو ميگيره يه تختهاش کم خواهد بود...
حيف که بابات اينجاستبگو کم آوردم ،چرا مغلطه ميکني؟؟؟بدم جوابتو؟؟؟بده!نگاهي به بابا وعمو نادر انداخت وبا عذرخواهي از اونا سرشو به گوشم نزديک کرد.
بوووووووووق....
يه چيزي گفت که فقط تونستم برگردم متعجب نگاش کنم.
خيلي دَيـــ...سري تکون دادم که يعني بقيه شو خودت بگير برو...
بابا فقط متاسف سري تکون داد اما عمو نادر با لبخند محوي بهمون خيره شد.
نوچ نوچي کردم و خطاب به عمو پرسيدم :چيه عمو؟؟ دارين فکر ميکنين اگه پسر داشتين چه
جوري تربيتش ميکردين که مثل اي (اشاره به علي) نشد؟؟؟
علي-برعکس شايدم دارن به حال برادرشون افسوس ميخورن که خل مشنگي چون تو دارن.
بابا-شايدم داره خدا رو شکر ميکنه که پسرايي مثل شما نــــداره
-مگه ما چمونه؟؟؟
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اينو هر دو يک صدا گفتيم .ايول اتحاد
يه لحظه همديگه رو نگاه کرديم و دوباره به سمت بابا برگشتيم.
چتون نيست؟؟؟علي-گوشمونه
عمو نادر که تا حاال ساکت بود کمي تو جاش جابه جا شد وبا لبخند گفت :داشتم فکر ميکردم اگه
يه پسر داشتم اسمشو ميذاشتم امير علي خوب بود!!
با شنيدن اين حرف عمو ،علي ضربه اي به پيشونيش زد وبا حالت تاسف گفت :اصال نــــابود
شدم
آروم سقلمه اي به پهلوش زدم و با چشم و ابرو ازش خواستم که فعال خفه شه.
عمو نادر ومنيژه خانوم پسري نداشتند .در واقع هيچ بچه اي نداشتند!  21سالي از زندگيشون
ميگذشت و هرگز بچه دار نشدند .معلوم نبود مشکل از کيه؟؟ هيچ کدوم هم هرگز بروز ندادند .اينا
رو ميگن عـــشق...
با اين فکرا نفسمو با صدا بيرون دادم و پوزخندي زدم .
علي-خدا شفا بده!
من گردن اينو خرد کردم نگين چرا؟؟ جفنگچه...
عمو نادر-امير خان ناهار درخدمتي شماييم ها!!
علي بويي کشيد وگفت :بو غذا هم که نمياد
بـــه تو چه؟؟؟بي اعتنا به حرفم خطاب به بابا پرسيد :حتما بپرسين چي هم خورده که اين دو ديقه نميتونه ساکت
شه
تخم کفتر خورده...به کارت مياد؟سري به نشانه تاييد تکون داد وگفت :بــــععععله...به خانومم ميگم
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ابروهامو تو هم کشيدم :تو خانومم داري؟؟؟
بعله...بعله...په چي فکر کردي؟!کال فکري نکردمبشکني زد و انگشت اشاره شو به سمتم دراز کرد :بالخره اعتراف کرد
چشامو گشاد کردمو سري از روي تاسف تکون دادم.
ديگه خدا زده...من چي ميتونم بگم؟؟خطاب به بابا و عمو گفتم :زنگ بزنم از بيرون غذا بيارن؟
علي -من پيتزا نميخورما
توميشه دو ديقه ساکت بشيني؟!سري به نشانه نفي تکون داد وگفت :تو سربازي که غذاهاي اونطوري بهمون ميندازن...خودمونم
که تنهايي فست فود ميزنيم
خو االن من برم غذا خونگي بندازم ولمون ميکني؟با نيش تا بناگوش باز سري به نشانه تاييد تکون داد وخطاب به بابا پرسيد :شما چرا بدون منزل
اومدين؟
آخه منزلشون دارن غذاهاي مجاز و غيرمجاز منزل شما رو ليست ميکننچند ثانيه متفکر بهم خيره شد و سري تکون داد :آهان...خوب پس بذارين به کارشون
برسن...مزاحمشون نشين
چشم! منتظر امر شما بوديمبي اعتنا به حرفم با ابروهايي باال کشيده به روبه روش خيره شد وگفت :ناهار چي بخوريم؟
بابا 1 -تا نيمرو بزنين دو همي ميخوريم ديگه
علي -کتلت بپزيم
-تو اين هير و وير سفارشم ميدي؟؟
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عمو لبشو گاز گرفت و سري به نشانه اينکه زشته تکون داد.
اشاره اي به علي زدم وگفتم:زشت اينه!!
حيف که بابات و عموت اينجا نشستندِ مثال نبودن چي ميگفتي؟؟؟ميگفتم زشت عمته!!!االن انتظار هر فحش مثبت هيجدهي رو داشتم...ادب نداره که...بووووق تو بوقش ميکنه...جلو بابا
اينا آبرومونو پرپر ميکنه
تک خنده اي کردم و از جام برخاستم تا يه فکري به حال ناهار بکنم.
***
از روزي که قرار بود برم رامسر تا حاال ماشين ايمان دستم بود .يادم باشه کارم که تموم شد حتما
ببرم پسش بدم ،شايد خودش الزم داشته باشه .با اين فکر سوار ماشين شدم.
بابا و عمو با ماشين عمو نادر رفتند و علي هم گفت که خودش تنها ميره .دل تو دلم نبود از يه
طرف واسه خريد خونه و از طرفي هم اينکه ببينم عمه تنها مي آد يا نه؟؟؟
اينکه چه جوري چند تا خيابونو رد کردم و به بنگاه رسيدم نميدونم اما سرجمع يک ربع هم طول
نکشيد .ماشين رو گوشه اي پارک کردم و قبل از پياده شدن نگاهي تو آينه به خودم انداختم تا
مطمئن شم که سر وضعم خوبه! براي چندمين بار دستي به موهام کشيدم و پياده شدم.
شونه هامو صاف کردم و همونطور که به روبه رو چشم دوخته بود راه افتادم .چند قدمي نرفته بودم
که حس کردم يه چيز پالستيکي محکم با پام برخورد کرد.
يـــــا قمر بني هاشم!!! اين ديگه چيه؟؟؟ نکنه جا حمله هوايي ،حمله انتحاري از اعماق زمين
زدن؟؟؟
متعجب سرمو پايين آوردم و درکمال ناباوري با يه ماشين اسباب بازي نسبتا بزرگ و يه پسر بچه
ي  3،1ساله که با لبخند بهم چشم دوخته بود ،مواجه شدم.
اي جان!!! چه بانمک هم هسست؟
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صورت سفيد و لپهاي تپل و قرمز ،چشماي خرمايي داشت .يه بلوز زرد آستين کوتاه که روش
شکلک هاي کارتوني داشت به همراه شلوارک قهوه اي از اين شيش جيب ها به تن داشت.
ببخشيد عمو...پات دَلد دِلِفت؟کنارش زانو زدم و با لبخند مثل خودش جواب دادم :نه عمو...پام دلد ندلف...ببينم کوچولو اسمت
چيه؟؟
من کوچولو نيستم 1...سالــــمه (يعني همچين گفت  1سالمه...نگاه قد وقواره اش نميکردمميگفتم راحت  11سال رو داره)
لپشو کشيدم وگفتم :ميدونم بزرگي آقـــــا!
لباشو غنچه کرد و با حالت متفکر پرسيد :تو تي هستي؟؟؟
به تقليد از خودش پرسيدم :تو تي هستي؟؟؟
من آقا بلديام...تو شي؟؟؟خوشم مياد لنگه خودمي! لبخندي زدم و گفتم :منم آقا اميرم
آدا اميل؟؟امـــيـــــــــــر!اميل ديدهخوبه من به تو بگم آقا بلديا؟اخم با نمکي کرد وگفت :آقا بلديا نه آقا بلديا ( بلديا رو يه چيزي بين "ل" و "ر" تلفظ کرد)
خنديدم وگفتم :پس بگو امير
اميلمعترضانه گفتم:برديا!
لبخند شيطنت باري زد و گفت :اميل
-باشه شما راحت باش
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سري تکون داد وگفت :بلو تنار ميخوام ماچين بازي تنم
اوووف...نازشو...
دوباره لپشو کشيدم و گفتم :برو به بازيت برس
سرم رو بلند کردم وخواستم از جام بلند شم که چشمام به چشماي مجيد افتاد.
با ايما و اشاره کلي تشر ميزد که سريع تر جمع کنم برم داخل.
چشمکي زدم و ازجام برخاستم.
وارد بنگاه که شدم با صداي بلند سالم کردم و چشم چرخوندم تا ببينم کي به کيه؟؟؟
سمت چپم  3تا صندلي بود که بابا و عمه بلقيس و عمو نادر روشون نشسته بودن و يه صندلي
خالي هم در انتها کنار در قرار داشت .رو به روم هم که مجيد ودر سمت راستش عمه حوري
نشسته بود و کمي جلوتر از اون کنار ميز آقاي افالکي (بنگاه دار)...ديدمش ...چقدر تغيير کرده بود
تو اين  1سال!!! اما هنوز همون صورت گرد وبا نمک و چشماي عسلي خمار رو داشت .موهاشو
مش کرده بود و از يک طرف ريخته بودتشون بيرون و يه شال زرد ومانتو وشلوار مشکي پوشيده
بود .بي اعتنا بهش لبخندي به لبم نشوندم و به سمت مجيد رفتم و کنارش نشستم
به به پسر خاله تو اينجا چه ميکني؟؟؟همونطور که به روبه رو نگاه ميکرد آروم زير گوشم گفت:گفتن قراره گربه نره بياد فضوال رو سرشماري کنه ،منم اومدم تو رو معرفي کنم...درضمن به
احترام اينا ضايعت نميکنم پس فردا سرخورده نشي ها!!! پس سربه سر من نذار
صدامو پايين آوردم و گفتم :زرشک! تو نگران من نباش...کم نميارم
 دِ آخه المصب من حوصله کل کل ندارمخدا بد نده...قرصاتو برعکس خوردي؟ يا خاله خوب نشسته بودتشون؟؟؟هيچ کدوم...اآلن فعال برو رو سايلنت بينم اينجا چه خبره؟؟؟اينو گفت و خيلي جدي به عمو نادر و عمه حوري که مشغول صحبت بودند چشم دوخت.
عمو-پس شما با اين قيمت راضي هستين؟؟؟
عمه حوري-آره دادش همينقدر که پول جراحي بچه ام جورشه کافيه!
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ناخودآگاه با شنيدن حرف عمه پوزخندي زدم .جراحي کجاي بچه تون؟؟؟؟
همه متعجب نگام کردند .منم بدون اينکه خودمو ببازم گفتم :اين روزا همه گرفتارن ديگه! يکي
قصد داره...يکي بدهکاره...بعضيام که جراحي دارن!!!
راجب چيزي که نميدوني حرف نزناين صداي فهيمه بود که با حرص حرف ميزد .دوباره پوزخندي زدم و خواستم چيزي بگم که
خودش ادامه اد :بعضيام عادتشونه فقط يه طرفه به قاضي برن!
شما ديگه تيکه نپرون که...پريد وسط حرفم :من تيکه نپروندم...تو از کجا ميدوني مامان دروغ گفت؟؟؟
من چنين حرفي زدم؟؟؟من اينطوري برداشت کردمشما کال يه برداشت ديگه داري!اگه از همون اول دردتو بگي اينطور نميشهاينو گفتم و با حرص به چشاش چشم دوختم .خيال کرده يادم رفته!
مجيد -حاال اين بچه يه چيزي گفت ،دختر عمه زا شما بيخيال...
فهيمه چشم غره اي نثار من کرد و روشو برگردوند.
مجيد آروم تو گوشم گفت :فعال راجب قضيه جراحي خفه شو خودم بعدا بهت ميگم
منم آروم پرسيدم :خو چرا؟ کامال پيداست شر ميگه...
مجيد-قضيه داره حاال...
مجيد همچنان داشت حرف ميزد اما من ديگه چيزي نميشنيدم...نگام به پياده روي ،رو به روم
خيره بود...اون چيز قرمزي که از دماغ برديا جاري شده چيه؟؟
ابروهام تو هم رفت و بي اختيار به سمتش رفتم.
انگار خودش متوجه نشده بود .با ذوق گفت :اِ !!!...اميل اومدي بازي تنيم؟؟

182

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
برديا يه لحظه بيا جلوچال؟؟کنار ماشينش زانو زدم وگفتم :بيا جلو
همونطور که تو ماشينش بود از جاش برخاست و صورتشو جلو آورد .دستي به باالي لبش کشيدم.
خون؟؟؟
خودش هم دستي به دماغش کشيد  :داله خون مياد؟؟
هنوز گيج بودم .چرا از دماغ يه بچه تو اين سن بايد خون بياد؟ هوا اونقدرها هم گرم نيست که
خون دماغ شه...
دستشو گرفت جلوي دماغشو با صداي آرومي که مثال کسي نشنوه گفت :اميل دسمال دالي؟؟؟
چند لحظه اي طول کشيد تا حرفشو تو ذهنم تجزيه و تحليل کنم.
اده ندالي آلوم ميلي از داخل بيالي؟؟؟دستي به کتم کشيدم وهمونطور که مشغول گشتن تو جيباش بودم گفتم :حاال چرا آروم برم؟؟
دستشو آورد کنار دهنشو به آرومي گفت :آخه ماماني ميفهمه
بالخره دستمالي پيدا کردم،سرشو باال گرفتم و صورتشو پاک کردم :قبال هم خون دماغ شدي؟؟؟
اوهومچرا؟خودم يه حدسايي ميزدم اما نميخواستم باور کنم .شايد مويرگهاي بينيشو تحريک کرده باهش و
ازشون خون اومده...تو ذهنم دنبال دليل ميگشتم...آخه مگه ميشه يه بچه ي  3،1ساله...؟؟!!!
اميــــــل دماخم...صداي اعتراض آميز برديا که داشتم دماغشو از جاميکندم باعث شد از افکارم بيرون بيام.
ببخشيدي گفتم ودستم رو کنار کشيدم.
-نگفتي چرا دماغت خون اومد؟؟؟
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شونه اي باال انداخت وگفت :آخه مليضم...
بعد هم بيخيال همه چي گفت :مياي بازي تنيم؟؟
متفکر بهش چشم دوختم و لبخند محوي روي صورتم نشست .خوش به حال بچه ها! چه دنياي
کوچيکي دارند...ساده و بي ريا...
برديا مامان حالت خوبه؟؟؟متعجب چشمامو از چکمه هاي مشکيش گرفتم و تو چشماي عسليش دوختم.
حالش خوبه...فقط خون دماغ شدهبا اين حرفم نگاش مضطرب تر شد وخطاب به برديا پرسيد :حالت خوبه اآلن؟؟؟ سرگيجه،
تهوع...اينا نداري؟؟
برديا ابروهاشو باال انداخت و نوچي گفت.
برو من حواسم بهش هستيه نگاه حرصي بهم انداخت و روشو برگردوند که بره ،اما دوباره برگشت  :فکر ميکني چرا خون
دماغ شده؟؟؟
از جام بلند شدم و سري به نشانه نميدونم تکون دادم ونگاه پرسشگرمو به چشاش دوختم.
پوزخندي زدوگفت :هميشه دير ميفهمي
خنديم .خنده اي عصبي...يه وقتايي هم جاي اينکه تو طلبکار باشي طرفت دست پيش ميگيره
که پس نيوفته!!!
خيلي خوب اومدي...اونوقت چي رو دير ميفهمم؟؟اشاره اي به برديا کردم وگفتم :اينم مدرک حي وحاضرش...اگه چيزي هم مونده بگو زودتر
بفهمم
هي من ميخوام آروم باشم...اگه گذاشتن...چشم غره اي نثارش کردم وبرگشتم داخل.
همين که نشستم مجيد سقلمه اي به بازوم زد وگفت :چيا ميگفتين اون بيرون؟؟؟
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به تو چه؟؟؟زپرشک! به تو چه يعني چي؟؟؟ رسيديم خونه سير تا پياز ماجرا رو باس تعريف کنييه چشم غره غليظ هم نثار مجيد کردم و نگامو به عمو نادر وآقاي افالکي انداختم که داشتن قرار
داد رو امضا ميکردند.
بي اختيار ياد بابايي افتاد.
يه پيرمرد الغر اندام با موهاي سفيد ويه عصاي چوبي...با يه لبخند مهربون...ايستاده رو ايون
خونه وخيره به شيطنت هاي دو تا پسر جوون بازگوش که از اين سر حوض به اون سرش مي
دوند و بلند بلند ميخندند...
اين آخرين تصوير خوبم از باباييه...وقتي که ليسانس قبول شدم وبعد از گرفتن روزنامه مستقيم
رفتم خونه ي بابايي...مجيد هم اونجا بود...همين که درو باز کرد.پريدم پخ کردم وتا اون به خودش
بيادر خودم رو انداختم تو خونه و درحاليکه روزنامه رو نشون ميدادم با دادو هوار ميگفتم که قبول
شدم...
بعد از اون ديگه رفتيم تهران و درگير درس و مشق شديم.
هنوز چند ماهي نگذشته بود که بابايي مريض شد و...
چقدر از ديشب تا حاال ياد خاطراتم ميوفتم؟؟؟
نفسمو با صدا بيرون دادم و نگاهي به ساعت انداختم.
اَههههههههه...من اينجا حوصله ام سر رفت.
آروم زيرگوش بابا گفتم :بابا من خسته شدم...برم؟؟؟
بابا سري به دوطرف تکون داد وگفت :هر جور راحتي...کاري هم نمونده...بمون با هم ميريم؟
نوچي کردم وازجام برخاستم :با اجازه جمع
مجيد-بري؟؟؟
-نه پس بيام
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يه نگاه معني دار بهم انداخت وگفت :به سالمت
با بقيه هم خداحافظي کردم و از مغازه خارج شدم .برديا کوچولو هنوز اين بيرون بود و داشت با
خودش بازي ميکرد .به سمتش رفتم و با لحن کودکانه مثل خودش گفتم :آقا بلديا ما بريم...کاري
نداري؟
از بازي دست کشيد وگفت :تجا بلي؟؟؟
برم خونهقيافه ي ناراحتي به خودش گرفت و با لب و لوچه آويزون بهم خيره شد .لبخندي به روش پاشيدم
و دستمو به سمتش دراز کردم :فعال خداحافظ
دستاي کوچولو شو تو دستم گذاشت وگفت :نلي حادي حادي مته ها!!! بازم به ما سل بزن
تک خنده اي کردم و درحاليکه سرمو به پيشونيش ميچشبوندم گفتم :اينم سر
از اين سال نه!لپشو کشيدم وگفتم :باشه...به اميد ديدار
اونم لپ منو کشيد و حرفمو تکرار کرد :به اميد ديدال اميل
لبخندي زدم و براش دستي تکون دادم .ديوونه...
***
از خونه ي ايمان تا خونه ي خودم فقط يه خيابون فاصله بود .سر راه ماشين ايمان رو هم بدم.
بنده خدا شايد الزم داشته باشه...با همون سرعت بدون اينکه حتي بوقي بزنم پيچيدم تو کوچه و
از شانس خوش من يه ماشين با سرعت داشت از روبه رو ميومد .يــــــا خدا!!! ماشينو آش
نکنه صلــــوات.
سرعتامون اونقدر زياد بود که اگه ترمز هم بکنيم باز بزنيم به هم...کمي جلوتر يه کوچه نسبتا
بزرگ بود ،دريک لحظه فرمونو چرخوندم و ماشين رو به سمت کوچه منحرف کردم.
با صداي کشيده شدن الستيک دو ماشين ومتوقف شدنم نفس راحتي کشيدم  .آخيـــش!!! به
خير گذشت!
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راننده سوزوکي بوقي به نشانه تشکر زد و از کنارم رد شد .منم دستي براش تکون دادم.اومدم
دنده رو عوض کنم و از کوچه خارج شم که...تَـــــــــخ...صداي برخورد محکم چيزي بلند
شد ...اينبارچشمامومحکم به هم فشردم وبا اضطراب سرمو بلند کردم .وايييي!!! زدم به ديوار؟؟؟ يا
درخت؟؟؟
وايييي! نکنه به آدم زدم ...به آرومي يه گوشه ي چشممو باز کردم .يه ماشين روبه روم هست ها!!!
نکنه زدم به اين؟؟؟ براي دومين بار نفس راحتي کشيدم( چه پررواما ) و سر جنبوندم ببينم پس
راننده اش کجاست؟؟؟
متعجب مشغول سرک کشيدن بودم که تقه اي به شيشه خورد ،رومو برگردوندم ،يه بلوز مشکي
چسبيده بود به پنجره! ...شيشه رو پايين کشيدم و سريع گفتم :برادر من هوا رو ميبيني رانندگي
ميکني؟؟
اوهوم...مثل شما تو جَواماين چه صداش آشناست؟؟ قبل از اينکه حدسي راجب صاحب صدا بزنم خودش خم شد و سالم
کرد.
سالم آقاي شوماخر! واسه چي يهو پيچيدي تو کوچه؟؟اي زرشک! توي جفنگي؟؟؟علي -نه پس توي مشنگي...زدي ماشين نازنينمو آش کردي دو قورت و نيمتم باقيه؟
تا با سرعت اومدي ،به من چه؟؟؟خيلي عذر ميخوام که يهو با سرعت پيچيدم جلوتخواهشچه پررويي تو؟؟ بيا ببين چه گندي زدي؟ سپر ماشين اومده پاييناوه...اوه...خوب شد گفت...اصال حواسم به اين يکي نبود.
اومدم در ماشينو باز کنم که صداي زنگ گوشيم بلند شد .يا ابــــرفرض! ايمان نباشه فقط! آخه
بهش گفته بودم که امروز ماشينو واسه اش ميبرم.
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از ماشين پياده شدم و در حاليکه نگاهي به صفحه ي گوشيم مي انداختم با کالفگي جواب دادم:
الو...
سالم په کوشي تو امير؟؟؟ مگه قرار نبود ماشينو بعد از ظهر بياري؟؟؟ مهموني دعوتيم ها! ديرشد!!
مکثي کردم و گفتم :اوم...چيزه...ايمان راستش يه مشکلي پيش اومده برام نميتونم ماشينو بيارم
در يک لحظه فکر خبيثانه اي به ذهنم رسيد وگفتم :من يکي از دوستامو ميفرستم ببرتتون
دِ اگه اينطوري بود که با آژانس ميرفتيم! چه مشکلي؟؟؟هيچي...بابا اينا رو بايد ببرم...بعدشم خونه ي دوستم نزديکه...دو سوته مياد!خونه شون کجاست اونوقت؟؟؟همسايه تونه!با تاکيد پرسيد :کدوم خونه؟؟؟
اي بابا! ايمان گير ميدي ها يه جا ميشينن ديگه...شما تا بيايد پايين اونم اومدهنميخواد زنگ ميزنم آژانسنوووووچ...نميشه فعال بايزهرمار...بايهمين که قطع کردم علي با ترديد پرسيد :کدوم دوستت دو سوته قراره بره دنبالشون؟؟؟
خوب معلومه ديگه تــــو!خوب معلومه ديگه تــــو!من؟؟؟؟سري به نشانه تاييد تکون دادم وبا مظلوميت گفتم :جان مادرت اذيت نکن...نيگا چي به روز
ماشين اومده...
-ميخواستي آرتيست بازي درنياري!

188

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
گمشو...اگه آرتيست بازي درنمياوردم ،يه ماشين ديگه از روبه رو آشم ميکرد!اشاره اي به ماشين کرد وگفت :سپر جلوش رسما اومده پايين
اون با من! ميبريشون؟؟؟شرط داره!خدا نکنه کارت پيش يه ديوانه گير باشه ها!!!
بترکي! چه شرطي؟شب بيام پيشت؟؟بينم تو مگه سرباز نيستي؟چرا؟خوب پس بيام پيشت چيه؟؟؟ اصال بينم تو چرا ول ول ميچرخي؟؟؟ مگه نبايد تو پادگان باشي؟؟؟تا بنا گوش نيششو وا کرد وگفت :ديگه...ديگه
ديگه ديگه و مرض...پس منم به پسرخاله ات ميگم چي به سرماشينش آورديبهتر...بگو...کار منم راحت تر ميکني ،ديگه مجبور نيستم خودم بهش بگمچيزي نگفت که قيافه مو مظلوم کردم و با ناراحتي نگاش کردم.
شب بيام پيشت؟؟؟!!!تو روحت!! خو يه ذره تحت تاثير قرار بگير ديگهنميگيرم...جهنم...بياي بگي چن منه؟؟؟بگم يه منه ()man -يه منه ولي خرِ منه
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ابروهاشو باال انداخت و درحاليکه چشماشو خمار ميکرد با تاکيد گفت :عشق منه
زرشک...حيف که بايد برم وگرنه ميموندم باهات کل مينداختم...زد به شونه مو گفت :کل کل باشه واسه شب...
روشو برم!!! خودش ،خودشو رو دعوت ميکنه .نگاه چپ چپمو که ديد مظلومانه گفت  :دلت مياد منِ
سرباز بيچاره تو اين شهر غريب تنها بمونم
خودت ميگي سرباز...اصال چه جوري به تو اينقدر مرخصي ميدن؟؟؟واقعا برام جاي سواله!!
ميدن ديگه...برو تا پسر خاله ات نيومدواي! اصال حواسم نبود!!!
من که آخر از دهنت ميکشم قضيه چيه؟اينو گفتم و سوار ماشين شدم.
***
دو،سه روزي از رفتنمون به اردو والبته خالص شدن از مدرسه مي گذره! همه ي اين چند روز فقط
خوردم و خوابيدم .المصب بيکاري بد فاز ميده ( من و تنبل بازي  ) ):امروز باشگاه داشتيم و قرار
بود تا چند دقيقه ي ديگه سارا بياد دنبالم .براي چندمين بار با وسواس نگاهي به خودم تو آينه
انداختم و دستي به شالم کشيدم .خوب...همه چي مرتبه .ساکم رو برداشتم و ترجيح دادم تا قبل از
اينکه سارا برسه کفش هام رو بپوشم .رو پله ها نشسته بودم و بند کفشمو ميبستم که سارا هم
رسيد.
لنگون لنگون درو باز کردم و برگشتم سر جام تا اون يکي لنگه کفش رو هم بپوشم .نگاهي به
تيپش انداختم .به به بچه ام لباس پلو خوري هاشم که پوشيده!!!
عطرش تو حلقم! درست از لحظه اي که وارد حياط شده بود بوي عطرش تو محيط پيچيده بود!
اوه...اوه...مردم چه تيپي زدن!لبخند شيطنت باري زد وگفت :بيا برات تعــــريف کنم
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بــــه...په قضيه جالبهاز جام برخاستم وساکم رو انداختم رو دوشم  :خوب تعريف کن
در خونه رو بستم و نگاه پرسشگرمو بهش دوختم.
بنال ديگهاز شدت ذوق داشت ميترکيد ،صداشو پايين آورد و طوري که کسي نشنوه( حاال انگار وسط اتوبان
بوديم) گفت :با محمد دوست شدم!
متعجب اما با شيطنت درحاليکه بهش چشم دوخته بودم گفتم :اووووو...اوووو...
اي کووووفت...چيز ديگه بلد نيستي؟چرا...واقعااااااا؟؟؟ (بالحن خانوم شيرزاد)نه پس...سري تکون دادم و با شيطنت پرسيدم  :چي شد که تو رو به کنيزي قبول کرد؟
ضربه اي به بازوم زد وبا اخم گفت :خيلي دلشم بخواد!!!
حاال که نميخواد!با لحن نيشداري گفت :ديدي که خواسته
متعجب به سمتش برگشتم .بعيد بود اين طرز حرف زدن...اونم از سارا...معموال جنبه ي شوخي ها
رو داشت...با بدتر از ايناش چيزي نگفته بود!!!
واسه عوض کردن جو خنده اي مصنوعي کردم و گفتم :به پاي هم پير شين!
دوباره با همون لحن جوواب داد :ميشيم
نه اين واقعا يه چيزيش ميشه! فکر کنم قرصا شو نشسته خورده
در جوابش چيزي نگفتم ،يعني ترسيدم دوباره يه چي بگم اونم يه چي بپرونه منم که اعصاب
مصاب ....ماشين حساب...وسط خيابون گيس وگيس کشي راه بندازيم...واال...
سارا-شکوفه يه لحظه صبر ميکني من برم محمد رو ببينم؟؟؟
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متعجب نگاش کردم :کــــجا؟؟؟
همين جلوتر موبايل فروشيهکالفه سري تکون دادم وگفتم :خيلي خوب...فقط تو رو خدا بجنب
جلوي در موبايل فروشي وايسادم و منتظر شدم تا برگرده .وقتي رفت داخل يکي از پسرا ،که فکر
کنم محمد باشه ،بلند شد و باهاش دست داد .با ديدن من پشت شيشه مغازه سري به نشانه
سالم تکون داد و بعد هم يه چيزايي به سارا گفت .به رسم ادب سري تکون دادم وسعي کردم
خودم رو باديدن گوشي ها مشغول کنم.چه رمانتيک! اينقده دوست دارم منم آقامون مغازه داشته
باشه وقتي بيرون هستم برم بهش يه سري بزنم روحيه اش شاد شه!!! ( يه همچين آدم فداکاريم
من!!! )
به نظرم مرد بايد قدش باشه... 111بازو داشته باشه اين هوااااااااا (خودتون يه چي در حد گودزيال
حساب کنين)..عضالني...
موهاشو به سمت باال شونه کنه...چشاش مثل خودم قهوه اي سوخته باشه ( از چشم رنگي خوشم
نمياد ...)...از اين ريش مربعي هاي زير لب هم داشته باشه (اسمشو بلد نيستم)
آهان بايد صداشم خوب باشه ...از اين صدا بزغاله اي ها که خش دارند هم نباشه
اَييييي چي خواني؟؟؟ (باز چي ميخواي؟؟) ...امر ديگه؟؟؟
شمام ميخواي گوشي بخري؟؟؟با شنيدن صدايي مردونه که درست از فاصله ي دو قدميم ميومد ،يک متري پريدم .يا امام هشتم
اين چي ميگه اين وسط؟؟؟
زيرچشمي نگاه چپ چپي انداختم سعي کردم از تو شيشه ي روبه رو ببينمش .يه پسر جوون
حدودا  21،22ساله به نظر ميومد .اونقدر بلند بود که مجبور بشم واسه ديدن صورتش سرمو کمي
بلند کنم .نگام که بهش افتاد ،ديدم اونم از تو شيشه زل زده به من...
سريع لبمو گاز گرفتم وسعي کردم خودمو مشغول ديدن موبايل هاي اون رديف نشون بدم .ضايع
شدم رفت...
-جواب ندادي؟؟؟!!!

192

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
چشم غره اي نثارش کردم ورومو برگردوندم .اونم لبخندي زد و با دلخوري گفت :وا؟؟؟ مگه چي
گفتم؟؟؟
حرف بدي نزد ولي من االن حوصله خودمم ندارم...تازه حتما فکر کرده مام مثل خودش عالفيم که
دو ساعت جلو مغازه مردم توقف نموديم ديگه !!...
آخه من ميخوام گوشي بگيرم ولي نميدونم چه مدلي بخرمبرگشتم چپ چپ نگاش کردم .نه که من کارشناس شرکت اَپلم...در اين زمينه ميتونم
راهنماييش کنم ...شمام خواستين موبايل بخرين تعارف نکنين ها!!!...راجب نوکيا  1111کلي
اطالعات دارم...
تو زبون نداري؟؟؟طلبکار به سمتش برگشتم وگفتم :نه ندارم مشکليه؟؟؟
با ذوق گفت :اِ...بالخره حرف زد..
اينم يه تخته اش کمه ها!!! انگار تازه زبون باز کردم...واال
چشم غره ي غليظي نثارش کردم ورومو برگردوندم.
به خدا داشتم فکر ميکردم دختره طفلک به اين خوشگلي،حتما اللهبرگشتم و با حرص بهش نگاه کردم .اين چه پرروئه؟؟؟
االن اجراي حاالت مختلفه؟؟؟ يه لحظه اخم ميکني...چپ چپ نگاه ميکني...چه فازيه؟اونقدر با نمک اين حرفا رو ميزد که ناخودآگاه خنده ام گرفت.
ديدي گفتم؟؟؟ االن هم تريپ خنده استخنده ام شدت گرفت که يهو جدي شد وگفت :بسه...بسه...زشته دختر اينطوري با صداي بلند
وسط خيابون نميخنده که...
پرروي بيشعوووور....سريع خنده مو جمع کردم و دوباره چپ چپ نگاش کردم .خدا نکنه به روي
بچه بخندي....
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دوباره شيطون شد وگفت :غلط کردم...شما راحت باش...همچين آدمو چپ چپ نگاه ميکني آدم
قلبش تولوپ...تولوپ مي کنه
با اينکه دوباره خنده ام گرفته بود ولي خودم رو کنترل کردم .پسره جنبه نداره که...سريع پسر
خاله ميشه...تازه صاف ميزنه وسط خنده ي آدم  ،دچار بحران روحي ميشم...
با اينکه دوباره خنده ام گرفته بود ولي خودم رو کنترل کردم .پسره جنبه نداره که...سريع پسر
خاله ميشه...تازه صاف ميزنه وسط خنده ي آدم  ،دچار بحران روحي ميشم...
لب و لوچه شو آويزون کرد وبا ناراحتي ساختگي که شيطنتش رو پشت اون پنهون کرده بود به
ويترين خيره شد .بچه تازه حس گرفته بود که گوشيش زنگ خورد.
با ديدن شماره دستي به موهاش کشيد و رد تماس داد .اين بار نوبت من بود که اذيتش کنم .با
شيطنت گفتم :گناه داشت چرا رد کرديد؟!!
خيلي جدي بدون اينکه خودش رو ببازه گفت :حوصله چرت و پرت شنيدن نداشتم
با نگاهي تحقير آميز سري از روي تاسف تکون دادم .چشم غره اي نثارم کرد و شونه باال انداخت.
داشت به گوشي ها نگاه ميکرد که يهو برگشت سمتم...به جان خودم اين پسره تعادل رواني هم
نداره ...دقت کردين من چه جديدا رو همه اسم ميذارم...نوچ...نوچ...
نه به اون چشم غره رفتنش نه به اين رفتارش...
با ذوق يکي از گوشي ها رو نشون داد و گفت :اين چطوره؟؟؟
به جايي که اشاره ميکرد چشم دوختم .يه آيفون  3صورتي رنگ...يا خداااااااااا...اينا پسرن؟؟؟
طلبکارانه بهش خيره شدم وسري تکون دادم.
اوه..اوه..به مادر فوالد زره ميگه زکيدوباره گوشيش زنگ خورد .نيشخندي زدم ومنتظر شدم تا جواب تلفن رو بده.
چيه؟؟ چيه؟؟؟ فکر کردي االن ميپيچونمش؟؟؟ نه خانم...اين يکي ديگه عشقمه!!!يهو لحنش تغيير کرد با صدايي زنونه شروع کرد به صحبت کردن  :سالم..قربونت...تو خوبي؟؟
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چه خبر؟؟؟ چه کارا؟؟آره بردم..االغ...خاک تو سرت کنم...من -اينم از ابراز احساساتش
پايين گوشي رو کمي از دهنش فاصله داد آروم گفت :وقتي دوتا جوجه اردک عاشق دارند با هم
صحبت ميکنند شما حرف نزن
اومدم چيزي بگم که خطاب به کسي که پشت خط بود گفت :تو چي ميگي؟؟؟ خوب معلومه
ديگه...آخه تو جوجه اردک زشتي واسه همين ما ميشيم دو تا جوجه اردک عاشق
يعني دختره چه خنگوليه که بااين دوست شده؟؟؟
يهو با صداي بلند خنديد وگفت :امير عاشقتم
اواااااااااا...امير چيه؟؟؟
با چشمايي از حدقه دراومده بهش خيره شدم.
وقتي قيافه مو ديد طوري که انگار داره با خودش حرف ميزنه گفت  :عاشق اين حس خانومام
هان؟؟؟ هيچي...درجوابش منم طوري که انگار با خودم صحبت ميکنم گفتم :الهي بميرم طفلک خودشيفتگي حاد
داره!!!...
دوباره گوشي رو از خودش دور کرد و گفت :اِ...تو چرا مواقع حساس نُطقت باز ميشه؟؟؟ دو ديقه
دندون به جيگر بگير ديگه
تک خنده اي کردم وگفتم :نه به اون رد تماست...نه به حاال
اوني که رجکت کردم يکي ديگه بود...آدم عشقش رو که رد نميکنهخطاب به کسي که پشت خط بود گفت :آروم...چرا جيغ جيغ ميکني؟؟؟ خره من دوست دارم چرا
نيمي فهمي؟؟ هه...هه...هه..ميخندي؟؟؟ بايد ...
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فکر کنم طرف قطع کرد آخه گوشيش رو به دست گرفت و با چشم غره ي غليظي که نثارش کرد
گفت :مرتيکه االغ!!!...
بعد با حالت گريه ادامه داد :ميبيني تو رو خدا چه جوري با احساسات آدم بازي ميکنند؟؟؟
با شيطنت پرسيدم :همين امير خان؟؟؟
واااا...امير خان کيه؟؟عمه ام..اِ...؟؟؟ امير اسم پسره ها!!!چه خوب شد گفتيد!!! ما خودمون نميدونستيمخواهش ميکنم کاري نکردمداشت حرف ميزد که بالخره سارا اومد...چه عجب بالخره رضايت دادن؟؟؟!!!
پسره -بـــــه...سالم سارا خانوم...پارسال دوست امسال برو بابا
سارا خنده اي کرد و گفت :سالم شازده نمکدون...چه خبر؟؟؟
خبرا که پيش شماستو به مغازه اشاره کرد وبا طعنه ادامه داد :از اينورا؟؟؟
با حرص و کالفگي به مکالمه شون گوش ميدادم ...درست نيم ساعتي ميشه که اينجا
وايسادم...علفي که زير پام سبز شد هيچ...واريسي که گرفتمم هيچ...ولي ماني جون کله مونو
ميکـــــــــــــنه...
محمد هم به جمعمون پيوست و به گرمي سالم عليکي کرد .گويا پسره از دوستاي محمد بود.
بالخره سارا بيخيال شد و خداحافظي کرد .به محض اينکه ازشون جدا شديم گفت :خيلي بي
ادبي...اين چه طرز برخورد بود؟؟؟
-به نظرم هيچم برخوردم بد نبود!!!
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واقعا هم برخوردم بد نبود...بالخره هرکس تو زندگيش يه سري اعتقاداتي داره...خيلي خشک و
مذهبي نيستم...اما ترجيح ميدم يه سري چيزا رو رعايت کنم...
سارا با حرص جواب داد ::واسه اينکه اعتماد به سقفت باالست...چرا عين امل ها دست ندادي؟؟؟
به سمتش برگشتم و با حرص گفتم :من با پسر عموم دست نميدم چه برسه به اين پسره ي...
واقعا محمد رفتارش بيخود بود...نه به اون سالم عليکش و تيکه اي که بعد دست ندادن بهم
انداخت...نه به اون نگاه مزخرفش...که دوست داشتم چشاشو از حدقه در بيارم...
منظورت دقيقا کي بود؟؟؟فکر کرده ميترسم.
منظورم دقيقا همين پسره ي ايکبيري بودايکبيري خودتي...فکر کرده خودش خيلي تحفه است!!!با چشمايي گشاد شده بهش خيره شدم :سارا واقعا به خاطر اين پسره داري با من اينطوري حرف
ميزني؟؟؟
هوووووووي!!! پسره اسم دارههوي عمته...بيشعور!!!...با حرص گام هاي بلند تري برداشت و ازم کمي فاصله گرفت .با صداي بلند " به جهنمي " گفتم و
رومو برگردوندم.اين چرا همچين کرد؟؟؟ واقعا محمد اينقدر براش مهمه که به خاطرش با من
اينطوري برخورد کنه؟؟؟!!!
***
امير
ماشين رو به اولين تعميرگاه که ديدم سپردم .حوصله ي خونه رفتن نداشتم .همونجا يه تاکسي
دربست گرفتم و رفتم مغازه...
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کرايه رو حساب کردم وخواستم درو باز کنم که دختري مثل جت از دوقدمي ماشين گذشت .اونقدر
تند وعصباني راه ميرفت که انگار داره ميره دعوا!...از ماشين پياده شدم و دوباره نگاهي به دختر
انداختم .سر چهار راه ايستاده بود و منتظر رد شدن ماشين ها بود تا بتونه رد شه!
نميتونستم صورتشو ببينم .بي اختيار لبخندي زدم و رومو برگردوندم.
سر راه چند تا بستني گرفتم و به سمت مغازه رفتم.
سام عليــــــــــک...شهروز-بــــه...آقــــــااااا چه عجب چشممون به جمال شما روشن شد؟؟؟ کجا بودي از صبح
تا حاال؟
تک خنده اي کردم وگفتم :سعادتيه ديگه! زيارت قبول!
بستني ها رو گذاشتم رو پيشخون و درحاليکه بهش تکيه ميدادم گفتم :خونه رو خريديــــم
اِ؟؟؟ به سالمتي...به اسم کي زدن؟؟؟هوم؟؟ به اسم کي؟؟؟ابروهامو تو هم کشيدم .اصال حواسم به اين نبود :نميدونم...حتما سه دنگ به اسم بابا و سه دنگ
هم به اسم عمو زدن ديگه
نه خير...خونه رو زدن به نام خر شانس -مشنگ منمتعجب به سمت مجيد که درآستانه ي در ايستاده بود برگشتم .سالمي کرد و وارد مغازه شد.
يعني چي اين حرف جفنگ خان؟؟؟!!!آرنجشو به شونه ام تکيه داد وگفت :گفتن اين امير بچه کلي ذوق داشته واسه اين خونه ،بزنيم به
نامش عقده اي نشه!
اونقدر از شنيدن اين خبر ذوق زده شدم که اصال به پرت وپالهايي که مي گفت توجه نکنم.
با ذوق پرسيدم :واقعا؟؟؟
-آره دروغم چيه؟ عقده اي هستي ديگه
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باز من به روي اين خنديدم ها!!!
شونه مو از زير دستش کشيدم کنار و با اخم نگاش کردم  :من اگه عقده ايم تو چي هستي؟؟؟
بزغاله وحشي!
ازبک الممالک...حاال يه شوخي کردم دو زار جنبه داشته باشعشقم نميکشه...امريه؟؟؟گمشو...باز قرصاتو نخوردي؟نه آخه همه شونو تو خوردي...ديگه قرص نداشتمميخرم براتشهروز-پرت وپال نگين اينقدر...بستنياتون آب شدها!!!
مجيد نگاهي به بستني ها انداخت وگفت :به به...خبرا چه زودتر رسيده؟؟ مردم شيريني هم که
ميدنو...
گمشو من تازه فهميدمسري تکون داد و رو صندليم نشست.
کيوان-کال خونه رو به نامش زدن؟؟
مجيد همونطور که پاکت بستنيشو باز ميکرد گفت :نه  1/1دنگ به نام اينه 1/1...دينگ به نام عمه
اش 1/1...دنگ به نام اکبر 1/1...دنگ به نام اصغر 1/1...دنگ...
گريدم وسط حرفشو گفتم :چيزي از خونه موند؟؟؟
آره يه  1دنگ موند که هنو تکليفشو روشن نکردمزرشک!!کيشميــــش!!!شهروز-مبارک باشه...يه سيزده اونجا افتاديم ديگه؟؟
خنديدم وگفتم:نه ديگه سورشو دادم تموم شد رفت
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اونم خنديد :کجه بورده؟؟؟ ( کجا رفت؟؟؟ )
بورده ديگه( ...رفت ديگه)مجيد-دقيقا کجه؟؟؟
با شيطنت نگاش کردم وگفتم :دقيقا اونجه (اونجا)
با چشم غره اي نثارم کرد وگفت :خيلي بي ادبي!!
گِــــــــــــج!!!!(گيج)***
شکوفه
تمام طول خيابون رو با دو طي کردم .يا من سرعت ميگرفتم يا سارا...
هردمون هم ميخواستيم که از اون يکي جلو بزنيم...مسير  21دقيقه اي تا استاديوم رو در عرض
 11دقيقه طي کردم.
وارد باشگاه که شدم صداي سوت مربي و دويدن بچه ها ميومد .مسير در ورودي تا زمين چمن رو
گذروندم و به سمت سکوها رفتم تا لباسمو عوض کنم .البته عوض که نه ،چون گرمکن و شلوار
تنم بود فقط بايد مانتو مو در مي آوردم.
مانيا جون(مربي) که از همون پايين حواسش بهم بود اشاره اي به ساعت کرد و سري تکون داد.
هميشه تاکيدش به سه چيز بود...تايم...اخالق ...و تکنيک
گزينه اول رو که کال ندارم...سر همين هم همه يه تيريپ شکايت ازم دارن...دومي هم که
خوبه...سومي هم اي بدک نيست...سالم ميرسونه!
چقد دير کردي؟؟؟نفهميدم صدا از کجا بود؟؟ سري چرخوندم اما تا شعاع چند کيلومتري از چپ و راستم پرنده پر
نميزد.
-منم...اينا اين باال
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متعجب چند تا سکو باالتر رو نگاه کردم .مژده بود .سکو ها رو دو تا يکي کرد و خودشو به کنارم
رسوند.
سالم...دير اومدي؟طلبکارانه سالمي کردم وگفتم :عليک سالم...مثال تو خيلي زود اومدي؟؟؟
من داستان دارم...همه اش تقصير پري مرده شور برده است...متعجب پرسيدم :پري؟؟؟
داداشم!داداش؟؟اوهوم...نگفتي؟معطل يه عنتر بودمکي؟؟؟خواستم بگم سارا که شاهد از غيب رسيد .کيفشو پرت کرد رو سکو و مشغول باز کردن دکمه هاي
مانتوش شد.
مژده رد نگامو گرفت و با ديدن نگاه عصباني من و سارا خودش پي برد که يه اتفاقي افتاده.
بيخيال...بريم تمرين؟؟سري تکون دادم و دو تايي رفتيم.
در تمام مدت تمرين حواسم پرت بود .موقع بازي هم يا توپ رو به درو ديوار پاس ميدادم يا
همچين سانتر ميکردم که بوئينگ  515هم به زور ميتونست توپ رو بگيره!
مانيا جون براي چندمين بار پياپي در سوتش دميد و به سمتم اومد :شماره ...1حواست
کجاست؟؟؟ برو بيرون بگو نسيم بياد جات
باز من گند زدم! ...رو هوا شوتي کردم و درحاليکه سرمو انداخته بودم پايين و از زمين بيرون
ميرفتم به نسيم اشاره زدم که بره داخل.
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خودمم نميدونم چرا حوسم اينقدر پرت بود؟!
از يه طرف دعوام با سارا...رابطه ي اون با محمد...عالقه ام به آرش ...اون پسر پرروئه ..بقال
سرکوچه مون...روح عمه ام...همه با هم ذهنمو درگير کرده بودند...
يه چند وقتي ميشد که تمرکز نداشتم.
نفس عميقي کشيدم و رو يکي از سکوها تقريبا ولو شدم.
حسابي از خودم حرصم گرفته بود...آخه چرا بايد حواسم پرت باشه؟؟؟ اصال همه تقصير اين
ساراي بيشعوره...تقصير خودمم هست که همراش ميرم...
اِ...اِ...اِ...با اون حرفاش...هي تيکه ميپروند...اونم به خاطره يه پسره ي يال قوا...به
جهنــــم...اصال بره گمشه...
تو همين فکرا بودم که گرمي دستي رو شونه ام نشست :خوبي تو؟؟
فقط سرمو بلند کردم و چشمامو به چشماش دوختم .آخه قيافه ي من شکل آدماييه که خوبن؟؟؟
سکوتمو که ديد کنارم نشست و گفت :تو و سارا چتون بود امروز؟؟
هيچياينو گفتم و با ديدن اطرافم که تقريبا انگار همه رفته بودند ،از جام برخاستم و مانتومو به تن کردم.
خودم ميدونم به من ربطي نداره...پريدم ميون حرفش و با حرص گفتم :پس واسه چي ميپرسي؟؟؟
با دلخوري گفت :همينطوري
از لحن مظلومانه اش هنگام گفتن اين جمله خودم شرمنده شدم.
يکي از مشکالتمم اينه که وقتي عصبانيم نميتونم آروم باشم .کافيه فقط يکي بهم بگه "تو" تا همه
ي دق و دليمو سرش خالي کنم .ولي خوب من و مژده اونقدر ها هم صميمي نبوديم که همه ماجرا
رو وسه اش تعريف کنم .با لحن ماليم تري گفتم :سر يه قضيه اي دعوامون شد...
-آهان...واسه همين حواست نبود؟
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اوهوملبخندي زد وگفت :ديوونه...االن چيکار ميکني؟ تنها ميري؟
اوهوماوهوم؟؟ زبون نداري؟؟؟نوچ...ندارم...چيه امروز همه گير دادن به زبون من؟؟؟مگه ديگه کي گير داد؟داشتم ميومدم يه پسره گير داده بود...اينقده پررو هم بودو شروع کردم به تعريف ماجراهايي که اتفاق افتاد .در اين حين مژده هم حاضر شد و دوتايي با هم
راه افتاديم.
در تمام مدت به حرص خوردنم ميخنديد.
کووووووفت ...تو چرا هي ميخندي؟با خنده جواب داد :آخه قيافت خيلي با مزه ميشه وقتي حرص ميخوري
ادامو درآورد و دوباره خنديد .من ديگه حرفي ندارم...با شخصيت و احساسات آدم بازي
ميکنند...ايشششش...
يه اخم عميق به صورتم نشسته بود و لبهامو به هم ميفشردم.
حاال جوش نزن...خونت به قلقل ميوفته تبخير ميشه ها!به درک!مهم نيست؟ابروهامو باال انداختم و به روبه روم خيره شدم.
شکوفه...-هوم؟
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ميشه يه خواهشي کنم؟سري تکون دادم :جانم؟
يه چند دقيقه اي امکان داره وقتتو بگيرم...ميخوام کادو بگيرماالن البد اينم واسه من ميخواد بره مالقات دوست پسر عزيزش...
نه اشکال نداره ...چي بگيري؟عطر ...واسه تولد داداشمعطر؟؟؟ ول کن...جدايي مياره ها !چشمکي زد وگفت :بهتر...از شرش خالص ميشيم
لبخندي زدم و با نگاه به گوشيم که در حال زنگ خوردن بود ديوونه اي نثارش کردم.
درجوابم لبخندي زدو با اشاره به مغازه اي گفت :اينجاست
***
امير
خو گاو بازي در مياري ديگه...هي بت ميگم خفه شو ،وايساده با دختره بحث ميکنه (ادامو درآوردو باعشوه گفت ) :مگه شما مشکلي دارين؟؟
خوب اگه از اول به آدم ميگفتين ،منم با دختره بحث نميکردمغلط خوردي...هرچي هم بود به تو ربطي نداشتکيوان -حاال مشکل بچه اش چيه؟
مجيد با ناراحتي جواب داد :سرطان داره...ميخوان پيوند مغز استخوان کنن ،واسه همين پول الزم
دارن
با ناراحتي افزودم :اينقدر هم بچه اش با نمک و نازهههههههه!!!...
شهروز -خدا شفا بده

214

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
ايشاال!!نفسمو با صدا بيرون دادم و با ناراحتي به زمين چشم دوختم .آخه يه بچه تو اين سن وسال چه
گناهي داره که بايد اين سختي ها رو تحمل کنه؟؟؟
اميل...بي اختيار با ياد آوري کل کلمون سر اسم ها لبخندي همراه با بغض رو لبم نشست.
شهروز -بچه ها فضا رو هنديش نکنين من خودم از صبح تا حاال قاطيما!
مجيد -تو ديگه چرا؟؟
شهروز -دو تا از جوجه هام مردم اعصاب ندارم!
با تاسف سري براش تکون دادم :يعني خاک برسرت شهروز!!...خوب معلومه وقتي اون همه مرغ
وجوجه رو ميچپوني تو يه وجب جا ،بايدم بميرن!
از انواع و اقسام پرندگان يک نوعش رو هم که شده تو خونه داره...فقط مونده بود چند تا کفتر
بخره که رسما به جمع کفتر بازان بپيونده.
اوال خاک بر سر خودت( صداشو سوزناک کرد و با حالت گريه گفت) دوما جوجه هام بر اثر خفگينمردن که ...مامانم به علت داشتن مهمان سر بريدشان...
دوباره جدي شد و گفت :سوما به خودم مربوطه جوجه هاي خودمن دوست دارم بذارمشون تو
قوطي کبريت...به شما چه؟؟؟
به ما ربطي نداره راحت باش...اما اين چيزا نون و آب نميشهبا لب و لوچه ي آويزون نگام کرد و درحاليکه دستشو زير چونه اش گذاشته بود آهي کشيد و با
حالت ناراحتي سري تکون داد.
مجيد -خل مشنگ! حاال فاز نگير دو تا دونه اردک بود ديگه
کيوان خنديد وگفت :شما که اآلن حال اينو نميفهمين که...اآلن حس يه شکست عشقي خفن بش
دست داده
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تک خنده اي کردم و با شنيدن صداي باز و بسته شدن در ،که خبر از اومدن مشتري ميداد به
سمت در برگشتم .دختر جووني حدودا  11،16ساله و پشت بند اون...خانوم خاله سوسکه ي
خودمون درحاليکه گوشيش کنار گوشش و در حال مکالمه بود وارد مغازه شد.
تو جام صاف وايسادم و منتظر شدم تا بيان روبه روم(جلوي پيشخون)  .دختر اولي سالمي کرد و
نگاشو تو شيشه هاي پشت سرم چرخوند.
نگاهي به خاله سوسکه که يه گوشه چپيده بود و مشغول صحبت با تلفن بود انداختم.
کال داشت حرص ميخورد ،اينو تو صورتش ميخوندم اما اينکه با کي ميحرفه و چرا؟ برام جاي
سوال داشت.
فکر کنم اون دختري هم که امروز مشغول دويدن بود خاله سوسکه بوده باشه...يعني لباسش که
همونه! راستي يادم باشه اگه دوستش صداش کرد ببينم اسمش چيه؟ آبروم رفت بس که گفتم
خاله سوسکه...
خطاب به دختره گفتم :بفرماييد من در خدمتم؟!
نگاهي به خاله سوسکه انداخت و جواب داد :مرسي...اوم...شما به کارتون برسين من منتظر
دوستم ميمونم
***
شکوفه
به من چه که کالس کنسل شد؟؟؟ به درک...ديوانه ي بي مغز نبايد بهت بگم کالس کنسله؟؟؟نه به درک!...چيکار کنم؟اوووف...باز اين وحشي شدببين من اآلن اعصاب خودمم ندارم نرو رو نِروم!!!چرا؟؟؟-هيچي...دعوام شد
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با سارا؟؟تو از کجا ميدوني؟؟؟تازه ديدمش ...ميگما آخر هفته يه برنامه بذاريم بريم يه کافي شاپي ،جايي؟؟؟که چي بشه اونوقت؟؟؟کال چهار کلمه حرف زدم ...ده تا دليل واسه حرفاي بچه طفلک خواستم...وقتي حرصيم
همينه...هرکي هرچي ميگه هي ميپرسم  :چرا؟؟؟ واسه چي؟؟؟ که چي بشه؟؟؟ براي چي؟؟؟ به من
چه؟؟؟ به تو چه؟؟؟ به ما چه؟؟؟...
خوب ما که امسال مدرسه هامون جدا ميشهاز االن الوداع راه انداختي؟با گفتن اين حرفم پسر قد بلنده که پشت پيشخون بود متعجب نگاهي بهم انداخت و جوري که
انگار ميتونه کشف کنه پشت خط کيه؟ بهم خيره شد.
اِ؟؟؟...اين همون پسره است که اون دفعه ديده بوديم .با اين فکر لبخندي زدم وسري براش
تکون دادم.
الو...کوشي؟؟؟هان؟ چي شد؟؟؟ميگم دارن در ميزنند من يه چند مين ديگه بهت زنگ ميزنمنميخواد بزن رفتم خونه خودم ميزنمباشه...پس فعالخداحافظگوشي رو قطع کردم و به کنار مژده رفتم .تو اين چند دقيقه اي که من مشغول حرف زدن بودم دو،
سه تا مشتري ديگه هم اومده بودند.
پسره -خوب بفرماييد من در خدمتم
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با شرمندگي و تعجب رو به مژده گفتم :هنوز چيزي نگرفتي؟؟
جاي مژده پسره به شوخي گفت :نه خير منتظر تشريف فرمايي شما بودن!
زبونمو گاز گرفتم و ببخشيدي گفتم :شرمنده ثنا بود...کالس فردامون کنسل شد زنگ زده بود بگه
آروم زير گوشم گفت :آهان...خوب حاال به نظرت من چي بگيرم؟
نميدونم...اينو گفتم و درحاليکه لبمو به دندون گرفته بودم و نگامو ميون شيشه هاي عطر چرخوندم.
چه جور کاري ميخواين؟؟ کادوئه؟؟ يا براي خودتون ميخواين؟اينا رو همون پسره گفت.
نه ميخواد کادو بدهاشاره اي به مژده زد و با چشمايي گشاد کرده پرسيد :ايشون ميخوان؟؟؟
طلبکارانه گفتم :بعله مگه چيه؟؟؟
هيچي...هيچي رو به طرز خاصي بيان کرد که قد صد تا فحش (البته  ) -11معني داشت .چپ چپ نگاش
کردم و تمام سعيمو در اين ريختم که جلوي خودمو بگيرم و چيزي نگم.
چه جور کاري باشه؟؟؟ سرد؟ گرم؟؟ ماليم؟ تند؟؟؟ هوم؟؟چه فرقي ميکنه؟ عطر عطره ديگه!***
امير
بد جوري شيطنتم گل انداخته بود واسه اينکه يه کم اذيتش کنم جواب دادم :اِ؟؟؟ اختيار دارين
خيلي فرق ميکنه اصال براي آدمها با شخصيت هاي مختلف عطرهاي متفاوتي وجود داره!
-االن شخصيت بچه مردم هم بايد توصيف کنيم؟
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ابرويي باال انداختم وگفتم :نوچ...مردونه باشه يا زنونه؟؟؟
اون يکي دختره -مردونه
با کنجکاوي پرسيدم :واسه کي ميخواين؟؟؟!!!
جاي اون خاله سوسکه جواب داد :واسه خرزو خان...
خرزو خان؟؟؟ شناختي از شخصيتشون ندارممثال از شخصيت بقيه شناخت دارين؟؟؟نه خوب ،اما مثال اگه بخواين واسه باباتون چيزي بگيرين بايد يه کار مجلسي و سنگينبردارين...واسه داداشتون ميتونين يه کار جوون پسندانه تر و اسپرت بردارين
يه لبخند شيطنت بار زدم و ادامه دادم :واسه دوست پسرتون هم ميتونين يه چي در حد 212
بگيرين
چشاشو با يه اخم خفن گشاد کرد و درجوابم به طعنه گفت :اونوقت اگه واسه يکي در حد
شخصيت شما بخوايم بگيريم چي؟؟
با خونسردي جواب دادم :خوب در اون صورت بهتون توصيه ميکنم يه کار خاص بگيرين
چند ثانيه خيره نگام کرد و درحاليکه ابروشو باال مي انداخت به تمسخر آهاني گفت.
سري به نشانه تاييد تکون دادم و سر عطري رو به سمتش گرفتم :.اينا رو ببينين
سر عطر رو از دستم گرفت و درحاليکه به سمت دوستش مي گرفت با تاکيد گفت :مژده جان اينو
ببين
بدون اينکه به روي خودم بيارم دستامو روي پيشخون گذاشتم و سعي کردم وانمود کنم که به
بيرون خيره شدم.
ميشه چند تا کار ديگه هم بيارين؟؟؟برخالف چند دقيقه ي پيش تو لحنش دعوا نبود .لبخندي به روش پاشيدم و خطاب به کيوان که
کنار دستم ايستاده بود گفتم :يه چند تا کار جديد اون کناره ،مياري؟؟؟
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تقريبا همه به سمت جايي که اشاره ميزدم برگشتند .شيشه ها رو از کيوان گرفتم و روي پيشخون
گذاشتم  :بفرماييد!
خاله سوسکه با چشمايي گشاد شده به يکي از شيشه ها خيره شد و با صداي نسبتا بلندي گفت:
ليدي ميليون مردونه است آخه؟؟؟
کيوان-مگه ليدي مييلون هم بينشون هست؟؟
اگه نگاه کنيد ميبينيدبا شنيدن حرفش تک خنده اي کردم و گفتم :حاال که پته نميبينه
به شيشه ي ديگه اي اشاره کردو گفت :اين يکي چي؟؟؟ کال پت تشريف دارن؟
نگاهي به کيوان که خون خونشو ميخورد انداختم و باشيطنت گفتم :با شماست ها!!!
کيوان چشم غره اي نثارم کرد و با شيطنت خطاب به خاله سوسکه گفت :شما اصال مگه نگفتي
دوستت ميخواد؟؟؟ پس چرا شما همه اش گير ميدي؟؟؟
دِ خودش که نميفهمه گيرش آوردين ...عطر زنونه رو ميبره به پري جونش ميندازه حاال بيادرستش کن!
کيوان با کنجکاوي که پشت شيطنت پنهان شده بود پرسيد :اونوقت پري اسم پسره يا اسم
مستعار؟؟؟
برخالف انتظارم چنان اخمي کرد که من يه لحظه پس افتادم .خيلي جدي جواب داد :کسي واسه
داداششم اسم مستعار ميذاره؟
بابا اين کال طلبکاره ها!!!
در تمام اين مدت به پيشخون تکيه داده بودم و حرکات اون رو زير نظر گرفته بودم .لبخندي زدم
و گفتم :امروز کال با همه دعوا داري؟نه؟؟؟
من؟؟؟-نه پس من !!!...اون دختري که امروز بعد از ظهر داشت مثل جت ميدويد شما نبودي؟؟؟
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يه لحظه ابروهاش تو هم رفت اما خيلي جدي زود به حالت اولش برگشت و گفت :کِي؟؟ چه
ساعتي؟؟؟
حدودا  1، 1وخورده ايسري به نشانه تاييد تکون داد :بس که امروز همه رو اعصابم رژه ميرن ديگه
دوستش -تو ام امروز رسما اعالم جنگ کردي؟!!!
با دلخوري ساختگي نگاش کرد وگفت :کي؟؟؟ من؟؟؟...اصال...
خنديدم و ابروهامو باال انداختم :اصال
قيافه با مزه اي به خودش گرفت و با لبخند ( جل الخالق) گفت  :بعله ديگه پس چي؟؟؟
متفکر به چشاش خيره شدم و با لبخند گفتم  :هيچي
اولين بار بود که اينجوري به چشاش خيره ميشدم .يه برق خاصي داشت...از اون چشما که همه
چيز رو ميتوني توش بخوني ...خوشحالي ...اندوه ...دلخوري ...دلهره ...عصبانيت ...يا حتي...
عــــشــــق...
البته با اين مادر فوالد زره اي که من ميبينم عشق رو باس گذاشت در کوزه ترجيحا آبشو خورد!
حاال واسه چي همه رو اعصابت رژه رفتن؟؟؟خاله سوسکه  -من چه ميدونم؟ از خودتون بپرسين
خودم؟؟؟آره ديگه شمام يکيشون!!!من طفلک کجا رو اعصاب شما رژه رفتم؟؟؟مجيد -شما کال در حال پياده روي رو اعصاب هستي بعد طلبکارم ميشي؟؟؟
کي؟؟؟ من؟؟؟مجيد -نه پس عمه خانوم من
-خو برو به عمه ات بگو رفتارشو درست کنه! چه معني ميده؟
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مجيد -چه پررويي تو؟؟؟
با گفتن اين حرف خاله سوسکه هم به سمتش برگشت و سري به نشانه تاييد تکون داد .ببخشيد
اين اآلن فازش همدردي بود؟؟؟
درحاليکه مثال خطابم مجيد بود به خاله سوسکه چشم دوختم و گفتم :پررو خودتي...مرتيکه ( البته
اين تيکه رو ديگه با مجيد بودم)
يه لحظه ابروهاش از تعجب باال رفت .فکر کنم خيلي دوست داشت يه چي نثارم کنه...اما خوب
مخاطب من مجيد بود!!!
مجيد-مرتيکه باباته...يه چي بهت ميگما
به خاطر توهين به بابا خواستم چيزي نثارش کنم که کيوان سريع گفت :خاوو حاال شما دعوا راه
نندازين
خاله سوسکه پوزخندي زد و طوريکه انگار با خودش حرف ميزنه گفت :باز به من ميگن با همه دعوا
دارم
شما که با خودتم دعوا داري!!!طلبکارانه گفت :مگه من مثل شمام؟؟؟
خدا رو شکر من هنوز تا اين حد ساديسمي نشدمنه اتفاقا به يه چيزي فراتر از اين حد ساديسم هم رسيدي! خودت در جريان نيستيخوب حتما از کماالته همنشيني با شماستچپ چپ نگاهي به سرتا پام انداخت و گفت :شما که خودت سر تا پا روانپريشي داري ...ديگه
نيازي به همنشيني با ما نداره!!!
من خودم امروز بعد از ديدن فهيمه قاطي ام اينم صاف داره ميره رو نروم! يهو يه چي ميگم تا
صب بشينه گريه کنه ها!!!
من-بــــه...اختيار دارين...
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خواستم چيزي بگم که مجيد پريد وسط حرفمو با اشاره به ما دو تا گفت :ميگن ديوانه چو ديوانه
ببيند خوشش آيد!
منظور؟منظور نداشت مفهوم داشتخاله سوسکه اشاره اي به من زد وگفت :به ايشون بگين که فکر کرده همه مثل خودش يه
چيزيشون ميشه!
تک خنده اي کردم و سري تکون دادم  :چه روزگاري شده ها!! ديگ به ديگه ميگه فيست بلک
يه لحظه چپ چپ نگام کرد و به طعنه گفت :بعضيام فقط قد دراز کردن نرده بوم شدن...ديگه
شعور و...تربيت و...اينا رم آکبند گذاشتن يه موقع کم نياد!!!
زرشک!!! متعجب و با حرص به سمتش برگشتم و گفتم :منظورت دقيقا کي بود؟؟؟
با هر کي بود خودش فهميديه تاي ابرومو باال انداختم و گفتم :اِ؟؟؟ اينطوريه؟؟؟
در جوابم تنها سري تکون داد :باشه...من دارم واسه ات...يکي طلبت!!!
به تمسخر سري تکون داد و گفت :باشه...داشته باشين!!!
***
***
شکوفه
واي که چقد اين پسر پررو و بيتربيته!!؟؟؟ اصال فکر نميکردم اينقدر بيشعوور باشه که بخواد دهن
به دهن مشتريش بذاره!!! واقعا که...
با بي تفاوتي رومو برگردوندم و سعي کردم به رفت و آمد مردم و ماشين هاي توي خيابون مشغول
شم .حاال همچين ميگه "يکي طلبت" انگاري مثال اآلن جون و زندگيم ميوفته دستش التماسش
ميکنم تو رو خدا بيا منو نجات بده ...شلغم!!!
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همچنان به بيرون خيره بودم که حس کردم بوي تندي نزديک بينيمه ،به سمتش برگشتم .مژده
بود که سر شيشه ي عطري رو جلوي بينيم که نه ،حاال ديگه صاف تو دهنم گرفته بود!!!!
مژده جان هنوز خوب نکرديش تو دهنم هنوز يه کم جا هست ها!!!با شيطنت سري تکون داد و گفت :آخه مال مردمه ميترسم بخوريش و گرنه جلوتر مياوردم
چپ چپ نگاش کردم و دستشو پس زدم و با بي ميلي گفتم :بو حشره کش ميده...اين چيه؟؟؟
آقاي پررو خان -بينم تو که اينقدر از همه چي ايراد ميگيري خودت چي پيشنهاد ميکني؟؟؟
متعجب از حرفش گفتم :من اگه عطر فروش بودم صد سال سياه اين آشغاال رو پيشنهاد
نميکردم!!...
يه تاي ابروشو باال انداخت و درحاليکه سعي ميکرد خنده شو پنهان کنه ،کنار کشيد و با اشاره به
شيشه هاي پشت سرش گفت  :بفرما معرفي کن ببينم
نــــــه عالوه بر پررويي...بيتربيتي...وبيشعوري  ...بي عرضه و فرصت طلب هم هست!!
نگامو تو شيشه ها چرخوندم .بيشتر اسم برندهاي مختلف مثلD&Gو ...adidas...nikeواينا بود.
نه راجب اينا هيچي نميدونم...بد بود باشه ضايع ميشه...حاال بيا و درستش کن!
دوباره نگاهي انداختم coco...lalique..chanel
سرمو کمي بلند تر کردم  ،بلکه تو طبقات بااليي اسمي آشنا پيدا کنم...خيلي سخته مجبور باشي تو
کاري که توش هيچ سررشته و اطالعي نداري نظر بدي
خو گلم وقتي سررشته نداري...ساکت بشين سرجات...به بچه ي مردم هم تيکه ننداز...
...light blueکد ...6...21...121
بيا سواد هم نداره کد ها رو به ترتيب بزنه .نوچي کردم و رمو به سمت ديگه برگردوندم .خدايا من
فقط جلوي اين ضايع نشم...هر چي شد ،شد...
کمي نگامو چرخوندم... bugatti...همينه...
لبخندي زدم و درحاليکه دست هامو به هم ميکوبيدم گفتم  :بوگاتي رو بيارين لطفا!!..
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متعجب به سمت جايي که اشاره ميزدم نگاه کرد.
خداييش شيشه اش خيلي باال بود...ولي خوب قدش بلنده ،يه ذره خودشو بکشه ميتونه بگيرتش
ديگه!! نگاه پيروزمندانه و منتظري بهش انداختم .په چرا بر وبر منو نگاه ميکنه؟؟؟
نگاهي به شيشه و بعد سر تا پاي من انداخت وگفت :ميدوني؟؟؟ نه که بعـــــــضيا فقط قد دراز
کردن...شعور و تربيت هم که ندارن...از قدشون در حد همون شعور و تربيتشون استفاده ميکنن
وا؟؟؟ باز اين رگ ساديسميش متورم شد؟؟
يعني چي؟؟ يعني نميدي؟؟به طرز خاصي نگام کرد وبا شيطنت گفت :چي رو؟؟؟
درد و مرض و...باز ميگم فقط قد دراز کرده بهش برم ميخوره...
آرد نخودچي رو...آرد فروشي چند تا مغازه جلوترهبا حرص گفتم :شلغم فروشي چي؟؟؟
خنديد وگفت :تو که خودت شلغمي...شلغم فروشي ميخواي چيکار؟؟؟
هه...هه..خواستم جنابعالي رو بهشون نشون بدم...آخه همچين ،شلغم خالصين!!!اِ؟؟؟ يعني مثل شمام؟؟؟مگه من گفتم گل؟؟گل ميمون ديگه؟؟بيشعوووووور...دلم ميخواست يه جيغ فرابنفش بکشم...ولي االن وقت لوس بازيهاي دخترونه
نيست ...سرفه اي کردم وگفتم :تا شما هستي ما بايد لنگ بندازيم که
من آخر فک اينو پايين ميارم...شما شاهد باين!!!
بدون اينکه جوابمو بده شونه اي باال انداخت و با اشاره به شيشه عطري که انتخاب کرده بودم
گفت :هر کي هر چي ميخواد خودش ميره ميگيره
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پسر کناريش نگاهي به من و نگاهي متعجب به شيشه انداخت  :بگير بيار پايين اذيت نکن
جناب چلمن ميرزا ابرويي باال انداخت و گفت :االن وقت ندارم
پس بکش کنار بيارمدوباره ابرويي باال انداخت و گفت :خوب بذار خود اونايي که شعور و تربيت دارن بيارن
با شنيدن حرفش چهار تا چشم(!!!!) داشتم چهار تام قرض کردم و با تعجب نگاش کردم  .چي
ميگه اين؟؟؟ من بچه ي بي دفاع برم خودم شيشه رو بيارم؟؟؟
لبخند کجي به روم پاشيد و با يه تاي ابروي باال انداخته نگام کرد .نه اين واقعا يه چيزيش ميشه
ها!!!
بيخيال درد شکمم که شديد تر ميشد با قيافه اي درهم نگاش کردم  :پس چرا وايسادين منو نگاه
ميکنين؟؟؟
***
امير
دست به سينه روبه روش وايسادم و درحاليکه سعي در کنترل خنده ام داشتم جواب دادم:
ميفرماييد چيکار کنم؟؟
مجيد که بيرون مغازه ايستاده بود با حرکت لب گفت :بيا وسط بندري بزن...اين مسخره بازيها
چيه؟؟؟
بي اعتنا رومو برگردوندم .يه وجب بچه نصف منه 6...متر زبون داره...بالخره يکي باس کوتاش کنه
ديگه( ...بنده بزرگواري ميکن و اين لطف رو در حق جامعه ي بشري انجام ميدم)
مژده خانوم -يعني چي اين حرف؟؟؟ خوب شيشه زو بيارين ديگه؟!!
نگاهي به ودم وشيشه ها انداختم  :فکر نکنم قدم برسه!!
پس "بيــــخود" گذاشتينش اون باال!!!بعــــله؟؟؟ اين چي گفت؟؟؟ با چشمايي گشاد شده به سمتش برگشت.درست شنيدم عايا؟؟؟
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بدون کوچکترين تغييري مثل خودش جواب دادم :حاال که "بيخود" کرديم...امريه؟؟؟
نفسشو با حرص بيرون داد و بي اعتنا به حرفم به سمت صندلي پشت ميز رفت .مونده بودم
ميخواد چيکار کنه؟ صندلي رو کجا ميبره ؟؟ هنوز دنبال جواب سوالم بودم که يه دستش رو زير
شکمش گذاشت وبا اخم عميقي صندلي رو کنار پيشخون آورد.
اين درد داره؟؟؟ ...چرا؟؟؟...نـــــــکنــــــه.. .خخخ ....داشتم تو دلم ميخنديدم که دستشو به
گوشه ي صندلي گرفت و با احتياط باال رفت ...اِ...اِ...اِ ...يعني فقط دلم ميخواست خوشو صندلي
پخش زمين شن اين دل من خنک شه!!! دختره ي جفنگ! نکرد کفششو درآره! نميگه رو اون
صندلي آدم ميشينه...ايشاالصندلي بچرخه تعادلتو از دست بدي عين ته ديگ بچسبي کف مغازه!!
شيشه ي مورد نظرشو برداشت ،يه دستش به قفسه بود و دست ديگه اش عطر و اين يعني رسما
واسه پايين اومدن مشکل داشت!!
لبخند خبيثانه اي زدم و سعي کردم نگام بهش نيوفته ( که يعني مثال من متوجه نشدم!!! )
ميتونستم سنگيني نگاش و نفساي با حرصش رو حس کنم ،اما خوب من که نديدم کسي ازم
کمک بخواد!!! هوم؟؟؟
دوباره نفسشو با صدا بيرون داد و فکر کنم خطاب به کيوان گفت :لطفا اينو ميذارين پايين؟؟
کيوان سمت راستم بود و اون سمت چپ! واسه اينکه بتونه کمکش کنه بايد ميکشيدم کنار.
کيوان آروم اما با حرص زير گوشم گفت :بيا کنار ديگه...تموم کن اين مسخره بازيها رو
کمـــــي کنار کشيدم و فگتم :خوب بيا رد شو کي جلوتو گرفت؟؟
اونقدري که من مثال کنار کشيدم ،جوجه نميتوستي رد کني چه برسه به کيوان به اين بزرگي رو؟!!
خودم هم خنده ام گرفته بود .فکر کنم االن  6مترش به  1متر هم ارتقا يافته باشه! اين با اين چيزا
درست بشو نيست که
خواستم شيشه رو از دستش بگيرم اما مقاومت کرد.پرسشگرانه به چشاش چشم دوختم .ولش
کن ديگه...
-خودم ميتونم
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با صدايي که خنده توش موج ميزد پرسيدم  :پس چرا کمک خواستي؟
طلبکارانه گفت :مگه از شما خواستم؟؟
نميدونم چرا وقتي حرص ميخوره خنده ام ميگيره؟؟؟
حس ميکنم قيافه اش يه جور با مزه اي ميشه .ابروهاي هشتي شو ميکشه تو هم ،لباشو اونقدر به
هم مفشره که غنچه ميشه ،تازه يه وقتايي هم يه چشم غره اي نثار ميکنه که بيشتر از ترس خنده
داره! البته اولين بار که چشم غره نثارم کرده بود به نظرم خيلي با جذبه تر بود!
حاال از هر کي خواستي...ورژن جديد شعور و تربيت نصب کردم توش کمک به هم نوع هم دارهنصب شد؟؟؟يه ذره ارور داد ولي االن کامال نصب شدلبخند محوي زد و با اخمي تصنعي گفت :حاال چرا دوباره برو بر وايسادين؟ بگيرينش ديگه
دلم نيومد اين دم آخري که داره پايين مياد تيکه اي نپرونم
فقط چون نميتوني بياي پايين کمکت کردما!متعجب نگام کرد :نه بابا؟؟؟
تک خنده اي کردم و درحاليکه شيشه رو از دستش ميگرفتم گفتم :آره بابا..بيا پايين صندليمو به
فنا بردي
پريد پايين و کمي ماليمتر گفت :حقت بود...
نه بابا؟؟؟به تقليد از خودم گفت :آره بابا
با لبخند سري تکون دادم .تکيه شو به پيشخون داد و درحاليکه تو صورتم دقيق شده بود گفت:
شما با همه اينطوري برخورد ميکنين؟؟؟
با شيطنت پرسيدم  :چطوري؟؟؟
با خونسردي جواب داد :اونطوري...
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در حاليکه سعي در پنهان کردن شيطنتم داشتم گفتم :کدوم طوري؟؟؟
چپ چپ نگام کرد (اين آخر يه باليي سرم مياره ها!!) که لبمو گاز گرفتم وگفتم :نـــه خدا نکنه!
من؟؟؟
دوباره لبمو گاز گرفتم و سري تکون دادم.
با لبخند محوي که به لبش نشسته بود اشاره اي به سر تا پام زد و گفت :کامال پيداست!...
خوب شمام هر مغازه اي که ميري خريد اينطوري برخورد نميکني؟!!!!اينو گفتم و با ابروهايي درهم تو صورتش دقيق شدم.
مجيد -خدايا جميع بيماران روحي...رواني....اونايي که عقل ددي زش استفاده نميکنن...ندادي
بيخيالي طي ميکنن...ميخواي بدي يه ملتو خالص کني ...و در آخر اين دو مورد نادر رو شفا
بده...جوونن گناه دارن!
جلوي مغازه ايستاده بود و دستاشو به سمت آسمون بلند کرده بود و همينطوري واسه خودش پرت
و پال ميگفت.
يه آمين بگين بلکم افاقه کرد!واسه تو دخيل بستيم چي شد که حاال واسه ما افاقه کنه؟؟خاله سوسکه( من آخر اسم اينو نفهميدم ها!! ) خطاب به مجيد گفت :هر موقع شما رو شفا داد ما
رو هم ميده
من خوبم...په چرا شماها هنوز خوب نشدين؟؟؟ما که مشکلي نداشتيم ولي مشکل شما بــــد عميقه ...توهم خوب بودن داري!!!لبخندي به روش پاشيدم و زير لب ايولي گفتم .اونم لبخندي زد و سري به نشانه تشکر تکون داد.
مجيد -زرشک جفتتون!! ...انگار نه انگار اينا تا همين دو ديقه پيش دعوا داشتن!
شهروز که تا حاال ساکت بود خنديد و گفت :با دعوا شروع کردن ما رو بذارن سر کار!
مژده -بالخره جنگ اول به از صلح آخره!!!...
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بعـــــله...مجيد زير لب بالييي گفت و اومد پشت پيشخون و کنارم ايستاد.
چي شد اومدي تو؟؟دستشو تکيه گاه چونه اش قرار داد و درحاليکه به بيرون چشم دوخته بود گفت :هر چي منتظر
شدم نيومد ...چه ميشه کرد؟؟؟ حتما باباش با ماشين رفت دنبالش...
چپ چپ نگاش کردم و پرسيدم  :ببخشيد کي نيومد؟؟؟
خانوممخــــانومت؟؟؟؟يهو تو جاش صاف شد و سرفه کنان گفت خانومت کيه؟؟ چرا حرف ميذاري تو دهم من؟؟؟
من تو دهن تو حرف ميذارم؟؟؟نه پس من ميذارمفکر کرده نفهميدم منظورش کي بود!!! بي اعتنا رومو برگردوندم و مشغول رسيدگي به کار مشتري
( خاله سوسکه و دوستش) شدم.
کارم که تموم شد خطاب به مادر فوالد زره گفتم :اشانتيون چي بدم؟؟
اومد بگه دوستم ميخواد که سريع گفتم  :ميدونم بابا...ميدونم دوستت ميخواد
نه که شما از  6متر زبون به  1متر ارتقاع يافتي بايد بهت کارت صد آفرين هم بدم!!!
البته جرات نکردم اينو بگم ....وگرنه االن کف مغازه پوستر شده بودم ،به عنوان برند تبليغاتي ازم
استفاده ميکردن!!
پس چرا از من ميپرسين؟؟؟ االن دوباره يه چيزي پيشنهاد ميکنم شمام که نردبون ندارين برمبيارم
تيکه آخرشو به طعنه گفت .خنديدم و در جوابش گفتم :اشکال نداره خودم قالب ميگيرم برو
باال...يه چي به سليقه خودم بدم؟؟؟
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من قالب نميگيرم ها!!!خنديدم وديگه چيزي نگفتم .آخه کيوان طفلک حسابي داشت حرص ميخورد .تا همين االنشم
زياده روي کردم!
خودم عطري رو انتخاب کردم و براي جفتشون ريختم .عطر ها رو به سمتشون گرفتم و گفتم:
خانوما بفرماييد...
وخطاب به خاله سوسکه ادامه دادم :ببخشيد امروز خيلي اذيتتون کردم...
خواست جوابمو بده که نذاشتم  :دو طرفه بود! ولي ديگه جايي با کسي اونم يه "مرد" کل ننداز
يه تاي ابروشو باال انداخت وگفت :چرا اونوقت؟
همه مثل من نيستن محض فان ( سرگرمي) کل بندازن که..خيلي عذرميخوام بعضيام مرض دارن
متوجه " شمام که اصال ندارين" ي که زيز لب گفت شدم .اما جوابشو ندادم .خوب يه جورايي
راست ميگفت(.چه متواضعم من! ^_^ ) اين دم آخري وجدانمان نميگذارد با دعوا بره
با لبخند تو صورتش دقيق شدم و گفتم :خوشم اومد از حاضر جوابيت...خيلي هم خوشم اومد از
اين کلکل...اما اوني که شما گفتي رو ندارم
يه لحظه با ترس نگام کرد ،اما خيلي زود به حالت اولش برگشت :من که چيزي نگفتم
***
شکوفه
واييييييييي...يعني فهميد چي گفتم؟؟؟
خدا رو شکر با گفتن " حاال" به بحثمون خاتمه داد...لبمو به دندون گرفتم و با نگاه به مژده و بعد
هم اين پسره گفتم :چقدر تقديم کنيم؟؟
قابل ندارهبا لبخند محو و عالمت تعجب نگاش کردم .اينو اينهمه ادب...محاله...محاله...جل الخالق!!!
خودشه.؟؟؟ يا من حواسم نبود جاشو با داداشش عوض کرده؟؟؟
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تک خنده اي کردو گفت :چيه؟؟؟ چراهمچين نگام ميکني؟؟؟
جاي من اون پسر شيطونه جواب داد :نه که خيلي مودب گفتي بچه ام تعجبيده!
پسره لبشو گاز گرفت و با شيطنت خطاب به من گفت :من به اين آقايي...به اين متيني...مگه چيکار
کردم؟؟
نگاهي به ساعت انداختم .حســــابي ديرم شدهههههه!!
خَـــــلهههههههه (خيلي) آقـــــاي متين!!!متين نه و امير...اخم با نمکي کرد و با طلبکاري گفت :براي چي تيکه ميندازي؟؟؟
من؟؟ من کي تيکه انداختم؟؟؟خواست جوابمو بده که روبه مژده اشاره اي به ساعت زدم و آروم گفتم :من حسابي ديرم شد!
مژده چشاشو باز وبسته کرد و خطاب به پسره آقاي متين گفت :خوب آقاي متين خان ما چقدر
تقديم کنيم؟
باز گفت متين!نگاهي به من انداخت و خط ونشون کشان گفت :اينا همه تقصير توئه ها!!!!
حق به جانب گفتم :دِ به من چه؟؟؟ خوتون گفتين؟؟
انگشت اشاره شو به سمت خودش گرفت و طلبکار پرسيد  :من گفتم متين؟؟؟
اوا...حواس نداره ها!! آره ديگه خودش گفت ...من به اين آقايي ...بعد يه متين هم گفت...
آره ديگه حواس ندارينامژده خنديد و درحاليکه به بازوم ميزد گفت :قربون حواس جمع!
پسر ساکت تره هم خنديد وگفت :شه اسمه ناتته کا...شه خدره باتته ( اسمشو نگفت که...خودشو
گفت)...
-حاال هر چي متين و پتين وشهين نداره که...چه فرقي ميکنه؟
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پسر شيطونه-اوم...ببخشيد ميون کالمتون...شهين اسم مونثه...
حــــاال هرچي...ا؟؟؟ خوبه مثال من به شما بگم متين؟؟ خاله ام اينهمه زحمت کشيده واسه جوجه اش اسمانتخاب کرده
مژده يهو با ذوق اشاره اي به اون دو تا زد وگفت :شما ها پسر خاله اين؟؟؟
زير گوشش به آرومي گفتم :فازت چي بود االن؟؟؟
آخه من پسر خاله ندارم!!! يعني اصال خاله ندارمپسر شيطونه  -آخــــييي...غصه نخور! حاال ما داشتيم چه گلي به سرمون زدن؟؟ اينا اين پسر
خاله ( اشاره به آقاي متين) زد و سري به نشانه تاسف تکون داد.
خنديدم و گفتم :چه دل پري دارين؟؟
آقاي متين -دل پر چيه؟؟؟ اگه قرار به اين باشه که من دلم از همه پرتره...نميدونين چي به روز من
آورده که...
پسر شيطونه -دروغ ميگه
آقاي متين با قيافه اي حق به جانب رو به همون پسر شيطونه گفت :من دروغ ميگم مجيد؟؟؟
نه پس من دروغ ميگم امـــــيــــــــر...لبخندي زدم و خطاب به پسر شيطونه که حاال ديگه فهميده بودم اسمش مجيده گفتم :البته شما
حق دارين!
بعله که حق دارم ...تازه کجاشو ديدي؟؟؟ اين االن روز خوششه...روز خوشش اينه؟؟؟ اينو آروم در حاليکه سرمو انداخته بودم پايين ،گفتم.
اما نميدونم چه جوري شنيد؟؟؟ آخه خنديد و گفت :ما تا کسي به پر و پامون نپيچه به پر و پاش
نميپيچيم!!
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هان؟؟؟ منظورش چي بود؟؟؟ يعني من االن به پر وپاي اين پيچيدم عايا؟؟؟ توهم داره ها!! خوبه
خودش اول شروع کد...همه ام شاهدن!!!
البته فکر کنم گاهي هم فيوز ميپرونين برعکسشو انجام ميدين!يه تاي ابروشو انداخت باال و گفت :متوجه نشدم؟
مشکل خودته...ميخواستي متوجه شي
اما در جوابش به طعنه گفتم  :ميگم حتما برعکسشو انجام ميدين ديگه...به پر و پاي ديگران
ميپيچين تا به پر و پاتون بپيچن
با قيافه اي که خنده توش موج ميزد به صورتم خيره شد  :هي من ميخوام ساکت و متين وايسم
سر جام...نميذارين که
ابروهامو تو هم کشيدم ومتعجب نگاش کردم .مثال متين واي نايسته ميخواد چيکار کنه؟؟؟ يه وقت
پيشخونو رها نکنه پياد منو پر پر کنه؟؟؟!!!
مجيد-باز خوبه تا حاال ساکت و متين ايستادي
با شيطنت گفتم  :آقا متين اند ديگه
مجيد چشاشو ريز کرد وبه جاي آقاي متين دست به کمر شد وبا سياست گفت :که اين
متينه؟؟؟هان؟؟؟
خودشون گفتنآقاي متين ضربه اي به پيشونيش زد وبا حالت زاري سري تکون داد :بابا امـيــــــر1...
حرفه...تکرار کن عمو...ا....مـــــ...يـــــ....رر رررررررر....
حاال انگار من خودم خلم نميفهمم .اداشو درآوردمو گفتم :خودم ميدونم اميره
تک خنده اي کرد وگفت :آقــــا امير...په چرا هي ميگي متين؟؟
کيوان هم خنديد و خطاب به اون گفت :شايد ايشون هم به لحاظ شخصيتي ميگن
با اين حرفش امير...ببخشيد آقا امير(طفلک ساديسم داره...ميگي متين...ميگه امر...ميگي
امير...ميگه آقا امير...بگي آقا امير ديگه چي ميخواد بگه خدا عالمه)!!!!...
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اصال داشتم چي چي ميگفتمم؟؟؟ اينقدر حرف ميزنه واسه آدم حواس نميذاره که...آهان يادم
اومد...
امير-خوب اون که البته...هستم ديگه
با لبخند ابروهامو تو هم کشيدم و با يه تاي ابروي انداخته نگاش کردم .ديوونه...
با شيطنت سري تکون داد که يعني امريه؟؟ شونه اي باال انداختم و رومو برگردوندم.
مژد پولي رو به سمتش گرفت و بفرماييدي گفت.
قابل نداره...مهمون من مرسي...صاحابش قابل داره...اونقدر از اون ممانعت و از اين اصرار شد که بالخره از  21تومني که مژده بهش داده بود  1تومن
رو برگردوند .عطرهاي مژده و اشانتيون منو داخل پاکتي گذاشت و به سمتمون گرفت .مژده
عطرهاشو برداشت و مشغول جا دادنش داخل ساکش شد که يه وقت نريزه!!!
خواستم پاکت خودم رو از روي پيشخون بردارم که امير زودتر دستشو جلو آورد و بي هوا کارتي رو
داخلش انداخت .متعجب نگاش کردم .اين چه حرکتي بود عايا؟؟؟؟ کارت چي بود اصال؟؟؟
لبخند مليحي به روم پاشيد :کارت مغازه است...خوشحال ميشم...
با گيجي نگاش کردم .واسه چي خوشحال ميشه؟؟؟ اصال اين کارته رو واسه چي داد؟؟؟
جواب سواالتي که ذهنمو درگير کرده بود درست زماني به ذهنم رسيد که ديگه واسه جويدن خر
خره ي منشا سوال دير شده بود!!!!
يهني اين االن به من شماره داد؟؟؟ آييييي نفس کش...باس گردنشو ميشکاندم...
بيشتر از اينکه عصباني باشم اون ته مه هاي دلم به قول پررو خان تولوپ تولوپ ميکرد.
براي يه لحظه قيافه ي امير تو ذهنم نقش بست...تصوير خاصي تو ذهنم نبود جز يه مرد
سياهپوش و چشمهايي نافذ و عجيب...ميگم عجيب چون يکي ،دوبار وقتي بهش خيره شدم انگار
يه مجسمه ي بي روح بود...که هيچي توش نيست...
***
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امير
بينم تو واسه چي هي سر به سر اين دختره ميذاشتي؟؟؟؟ اين مسخره بازيا چي بود؟؟اينو کيوان درحاليکه از شدت عصبانيت رو به انفجار بود خطاب به من گفت.
اينام که کال معلم معلم اخلـــاق ...همه اش به من گير ميدن!! با خونسردي به سمتش برگشتم :
حاال چيه؟؟ مثال به غيرتتون برخورده؟؟
چند ثانيه به صورتم خيره شد و جواب داد :دليلي نداشت اينطوري برخورد کني !...هر چي ميگفت
يه چي مينداختي...اين چه حرکتي بود؟؟ خودش بره شيشه رو از اون باال برداره؟؟؟
با به ياد آوري حرکتش بي اختيا خنديدم .واقعا کله خره اين دختر!!!
با بي خيالي شونه باال انداختم وگفتم  :خودش رفت به من چه؟؟؟
مجيد اشاره اي به من کرد وگفت  :چـــــــــه پرروئه اين؟؟؟ به تو چه پس به کي چه؟؟؟
اوف...اصال حوصله ي جر و بحث ندارم...
خودت فهميدي چي شد؟؟؟سري به نشانه تاييد تکون داد  :بلي...بلي...ميگم به تو چه؟؟؟ پس به کي چه؟؟؟؟
پوزخندي زدم وگفتم :نخود چه!!!
و خطاب به کيوان گفتم  :جوش نزن شيرت ميخشکه...خودش خواست...خودش رفت...مشکلي
هست؟؟؟
سري از روي تاسف تکون داد  :خيلي کارت زشت بود...
اينام يه چيزيشون ميشه ها!!! به من چه؟؟؟ مگه من به دختره گفتم حس سوپرمني بهت دست بده
بپر برو هر چي خواستي بردار؟؟؟ واال...
مجيد واسه تموم کردن بحث به شوخي گفت :آخه اين زشت فرق زشت و زيبا ميفهمه؟؟؟
په نه په...االن مثال تو زشتي...منم..-قضميتييييي...
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اينو گفت و يه لبخند دندون نما(!!!! )تحويلم داد.
جفنگ...مشنگِ زشت ...اصال غلط خوردي با دختره اونطوري برخورد کردي...وسط مغازه اون باس برهباال؟؟؟
حاال درسته يه ذره اش تقصير من بود...ولي تقصير من نبود که ( ...چي گفتم؟؟؟؟ )
شماها چرا کاسه داغ تر از آش شدين؟؟؟ بعدشم مگه من بهش گفتم؟؟؟ خود کله خرابشرفت...
با اين حرف کيوان نفسشو با حرص بيرون داد وگفت :کله خراب خودتي حرف دهنتو بفهم ها!!!
مثال نفهمم چي ميشه؟؟؟
اينو گفتم و بدون اينکه منتظر جواب شم کت و سوييچمو برداشتم و گفتم :من رفتم
خونه...حواستون به مغازه باشه...
بيا...منطقم نداره...فقط چشم غره اي نثار در روبه روم کرد و از مغازه خارج شدم .شايد در مقابل کيواني که هميشه
سعي کرده با آرامش همه چي رو پشت سر بذاره و حتي تو بدترين شرايط با خونسردي برخورد
کنه ...رفتار من بي منطقيه ...شايد هم رفتار اون بي منطقيه (به طور طبيعي نبايد اينطوري برخورد
ميکرد )...من اگه جاش بودم و کسي جلو روم با دختر مورد عالقه ام اينطوري برخورد ميکرد و حتي
به طرز غير مستقيمي بهش شماره هم ميداد...دهنش سرويس بود...
حاال نميدونم چرا حالم اينقدر الکي خوشه؟؟؟ دوست ندارم چيزي خرابش کنه ....از وقتي خاله
سوسکه و دوستش اومده بودن حال يه پسر بچه دبيرستاني رو داشتم که دوست داره سر به سر
يه دختر کوچولو هم سن و سال خودش بذاره و خودي نشون بده...و اين رفتار از مني که حتي به
گنده تر از ايناشم نگاه نميکردم عجيـــب بود!!!
***
شکوفه
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عمـــــرا"ثنا براي چندمين بار پياپي چپ چپ نگام کرد و نفسشو با صدا بيرون داد.
حق هم داشت کلي واسه قرار کافي شاپمون برنامه ريزي کرده بود و حاال نيومدن هرکدوممون يه
جورايي برنامه شو خراب ميکرد.
تو که نمياي...سارام که ميگه نمياد...نازي خانوم اگـــــه مامـــــانشون اجــــازه بده ...منمکه خودم تنها عين کفتراي عاشق ميشينم تو کافي شاپ با خودم حال ميکنم ديگه!!!!
سارا که روي نيمکت جلويي نشسته بود به طعنه خطاب به نازي گفت :من از اولم بهش گفتم اگه
بعضيا بيان من نميام...
با حرص در حاليکه مثال مخاطبم ثنا بود گفتم :اگه هر عنتري بخواد بياد منم نميتونم بيام
با اين حرف سارا به سمتم برگشت و با حرص گفت :االغ بيشعور...نيا به جهنم...فکر کرده خيلي
مهمه...
با اين حرف سارا به سمتم برگشت و با حرص گفت :االغ بيشعور...نيا به جهنم...فکر کرده خيلي
مهمه...
با چشايي گشاد شده نگاش کردم  :کي واسه تو تره خرد کرد؟؟؟ حاال خوبه از اولم ما سه تا باهم
بوديم...توي نخاله پريدي وسط
مژده-دهه...تمومش کنين بابا...اصال پاشيد صورت همو ماچ کنيد ببينم
يه درصد فکر کن من اين عنترو ببوسمبا اين حرفم سارا شصتشو (من عذر ميخوام) آورد باال و گفت :نه که من خيلي مشتاقم
بيالخ به خودت عوضيييييييي...هنوز دستش باال بود که نازي ضربه اي به آرنجش زد و گفت :جمع کن توام ...خدا نکنه به بچه
چيز جديد ياد بدي...
هنوز نگاه پر از حرصم رو اون دوتا (سارا ونازي) بود که ثنا مثل بچه ها پاشو به زمين کوبيد:
اهههههههه...يعني چي؟؟ خيلي بي شعورين...

228

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
تقريبا چهار تايي به سمتش برگشتيم.
مژده با لحن ماليم و دلداري دهنده اي گفت :بيشعور خودتي...ديوونه من که ميام
نازي-منم به احتمال زياد ميام
من و سارا با هم  :منم که اگه...
خواستم بگم اگه بعضيا نيان منم ميام که هر دو ساکت شديم و چشم غره اي نثار هم کرديم.
مژده چشمک شيطنت باري زد و خطاب به ثنا گفت :اون با من...
***
نـــه تو يه درصد فکر کن من ايــــنو ببوسمميزنم تو دهنتا؟!!! انگار مثال من از خدامه!!!چشم غره اي نثارش کردم و رومو برگردوندم.
سارا-خيلي خوشم مياد ازش!!!...
من-دو طرفه است عزيزم!
مژده سرهاي جفتمونو به سمت هم هل داد وبا لحن لوسي گفت :بوس..بوس..آشتي...
يه آبنبات چوبي هم بگير گريه نکنيمسارا -آره واال...چه لوسه اين؟؟؟
با حس همدردي سري تکون دادم و گفتم  :خيلي...
مزده-بياين بزنين؟!!!
سار چشمکي زد و با لحن کمي صميمي گفت :پايه اي؟؟؟
مزده ازمون فاصله گرفت و درحاليکه سعي ميکرد خودشو متعجب نشون بده گفت :شمام تعادل
ندارينا!!!...نه به دو ديقه پيشتون نه به حاال...
-ما اينيم ديگه
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سارا با بازوش به بازوم زد و درتکميل حرفم گفت :روانييم ديگه...
بلي...هنوز يه روز هم از دعوامون نمي گذشت .با اينکه هنوز يه کم ازش دلخور بودم اما سعي کردم
بيخيال شم...بالخره امروز آخرين روزي بود که باهم بوديم و معلوم نبود سه ماه ديگه کي کجا
درس ميخونه؟؟؟
واي...با اين فکر دوباره استرس گرفتم .امروز همگي براي گرفتن کارنامه اومده بوديم .البته به
همراه خانوم والده ها!
يعني چند شده ام؟؟؟ آيا صرف؟؟؟ آيا 11؟؟؟ آيا...
داشتم هي خودمو مي سکتوندم (سکته ميدادم) که مامان با قيافه اي درهم از دفتر اومد
بيرون...خــــوب اينطور که معلومه بستَم  2نداشته...شايدم صفر نداشته !!...آره اين يکي عاقالنه
تره!!! آه مادر...
حالت گريه به خودم گرفتم و به سمت مامان رفتم.
چي شد ننه؟؟؟ تشديد شديم رفت؟؟؟چپ چپ نگام کرد و در يک حرکت ناغافلکي که هر لحظه امکان داشت کمربندشو درآره .....چي
ميگم؟؟؟ مگه آقــــامونه؟؟؟؟...ميگفتم همونطور که امکان داشت هر لحظه مورد الطاف مادرانه
قرار بگيرم با حرص گفت :من ننه تم؟؟؟
وا؟؟؟ ننه ام نيستي؟؟؟با حالت گريه گفتم :من از اولم ميــــدونستم که سر راهيم...واااي...يعني منو از تو کوچه
آوردين؟؟؟ وااااي...ننه ي واقعييييم...
و شروع کردم به الکي گريه کردن .اين جور مواقع بايد مظلوم نمايي کرد...که ننه باباي آدم
دلشون نياد بزنن کبودت کنن...بلي( ....برگرفته از کتاب تجربيات شکوفه خانوم...جلد سوم...ص
)...113
مامان چشم غره اي نثارم کرد و کارنامه رو گرفت جلو صورتم.
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رياضي...11...فيزيک....11....زيست...5 1...شيمي ....11...به به همينطور پيش برم
تجربيــــــــــــــ فرت...
به بقيه نمره ها نگاهي انداختم .بد نبود...خوب بود...يعني در حد همون  1/11...11بود...فقط
رياضي و فيزيک...
خوب من از اولشم اين دو تا درسم خوب نبود...
نه که ده ،بيست ساله داري جفتشونو ميخوني؟!!!چه ربطي داره؟؟؟فنچول بي مغز تو راهنمايي پايين ترين نمره رياضيت چند بود؟؟؟هوم؟؟؟اوهوم...نه وجدانمان راست ميگفت...کمترين نمره ام  15بود...تازه اونم حالم خوب نبود...خوب نخونده
بودم ...کال امسال يه جوري بودم...خيلي کم کاري کردم...
لبامو به هم فشردم و با ناراحتي به نمره هام خيره شدم.
چي کار کردي؟ گند زدي؟؟؟معدلت چند شد؟؟؟ ميرسه؟؟؟نفسمو با صدا بيرون دادم و سرمو بلند کردم....11/15 :شماها چي؟؟؟
مزده1/11-
خوب بود...ثنا -من که خيلي گند زدم...16...
نگاه پرسشگرمو به نازي دوختم11 :
اونم خوب بود...حداقل رو مرز بود...ولي من 1/1...کم داشتم!
-سارا تو چي؟؟؟

231

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
من؟؟؟ ...11گند زدم...تو چرا قيافتو همچون کردي؟؟؟ تو که معدلت خوبه!خوبه؟؟؟ کجاش خوبه؟؟؟ به تجربي نميرسه! ( توضيح  :زمان ما معدل باالي  11براي رياضي...باالي  11تجربي ...و باالي  15هم انساني مجاز بودن...البته فکر کنم هنوزم باشه)...
ثنا خواست پس گردنيي نثارم کنه که با ديدن مامان بي خيال شد :خل اعتراض بزن درست ميشه!
شونه اي باال انداختم و دوباره ذل زدم به کارنامه...حاال انگار با نگاه من معدلم باال مي رفت...
سارا -اينا رو بيخيال...پس فردا ساعت چند بريم؟؟؟
ثنا -چه پرروئه؟؟...انگار نه انگار تازه کارنامه گرفته...
مدلشه ديگه...کِي بريم؟؟؟ثنا -نميدونم هر موقع خودتون دوست دارين
مژده -ما دوشنبه ساعت  1باشگاه داريما!!!
من و سارا يک صدا اَهي گفتيم و سارا خطاب به مژده گفت :حاال نميشه نريم؟؟؟
مژده ابرويي باال انداخت وگفت :مانيا جون گفت آخرين تمرينه!
اوووف...دلم ميخواد کله ي اين مژده رو هم بکنم! اگه اون تو مدرسه ي ما نبود مانيا جون هي چپ
و راست بهش نمي گفت فالن ساعت کالسه...بهمان ساعت کالسه...ايــــش...کال تو تيم ما
 22،3نفري ميشديم که نزديک  11،12نفرش تو مدرسه ي ما بودن ...چشم غره اي نثار مژده
کردم و با خداحافظي از بچه ها به همراه مامان از مدرسه خارج شديم.
همين که از مدرسه پامو گذاشتم بيرون گوشيمو درآوردمو شماره ي رکساناي بي معرفت رو گرفتم.
کصووووفط معلوم ني کدوم گوريه؟؟؟....يه خبري از ما نميگيره ...البته بعد امتحانا گفته بود ميرن
سرعين ولي نه ديگه بره حاجي حاي مکه...
الو...سالم...-سالم خوبي؟؟؟
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مرسي تو چطوري بي معرفت؟؟؟من بي معرفتم يا تو؟؟؟يا تو ...نبايد يه تک حداقل به ما بزني ببينيم مردي يا زنده اي؟؟؟خنديد و گفت :حاال که زنده ام
حيف شد...من دلم حلوا ميخواستکصافط...خوب تو بمير ما ميخوريم به روحت ميرسه...نوچ...نميشه...اونطوري روحم شاد نميشهچــــرا...تو امتحان کن ميشه...اگه نشد؟؟؟اگه نشد؟؟؟مکثي کرد و گفت :خو حداقل از شرت خالص شديم ديگه...
کصوفط...دلت مياد؟؟؟خنديد وگفت :نه پس نمياد...
منم خنديدم  :بي شعور...چه غلطا ميکني؟؟
همون غلطا که تو ميکنياِ؟؟؟ پس خوش ميگذره؟اوهوم چه جورم ...پيش پاي شما کارنامه گرفتمو شروع کردم به گفتن دونه دونه نمرات خودم و بچه ها...بعد از اون کمي صحبت کرديم و قطع
کردم.
دلم حسابي واسه اش تنگ شده بود .تقريبا از اون روزي که با هم بازار رفته بوديم تا حاال
نديدمش .رکسانا دوست دوران دبستانم بود...از سال اول تا پنجم ...راهنمايي از هم جدا شديم اما
دوباره دبيرستان با هميم ...البته سال اول که اينطور بود!

233

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
با فکر جدا شدن از بچه ها دوباره بق کردم...دوست ندارم امسال دوباره از بچه ها جدا شم..خدا
کنه اينطور نشه...
***
بيخيال خونه رامو به سمت خونه ي بابايي کج کردم .دلم واسه اون حياط بزرگ و گلهاي بنفشه
و...شمعدوني و...سيکاس و...سرخ و ...رز و ...محمدي ...واسه بوي بهار نارنج ...واسه جيک جيک
گنجشکا...واسه شرشر فواره ي حوض ...واسه جير جير جيرکا...واسه...بابايي ...خيلي تنگ شده
بود ...با به يادآوري بابايي بغض بدي تو گلوم نشست...تقريبا  3،1سال...بيشتر ميشد که پامو تو
اون خونه نذاشته بودم...يعني تقريبا از چهلم بابايي به بعد ديگه تو اون خونه نرفتم...البته چرا فقط
يه بار...قبل سال بابايي...خوب يادمه...يه روز بارونياوخر آذر ماه...بابا رفته بود يه دستي به حياط
اونجا بکشه...آخه با وجود اون همه دار و درخت تمام حياط پر از برگ هاي زرد و قهوه اي شده
بود...هنوز صداي خش خش برگها و..سيلي اي که از بابا خوردم يادمه...رفته بودم تا واسه ازدواج
اما ...بابا هيچ رقمه راضي نميشد ...بي اختيار دستي به صورتم کشيدم...هنوزم ميتونستم سوزش
اون سيلي و بارون روي گونه مو حس کنم...بازوني که وقتي وارد خونه شدم نم نم بود اما..کم کم
شديد شد...شديد و شديد تر...
هر غلطي دلت ميخواد بکن....من وظيفه ام بود راهنماييت کنم (صداشو باالتر برد ) :بچه ايندختره به دردت نميخوره...دِ چرا نميفهمي؟؟؟؟؟؟!!!!
اين آخرين حرفي بود که از بابا به خاطر دارم...چقدر تو گوشم خوند که اين دختره به دردت
نميخوره...چقدر نصيحت کرد...چقدر با مهر و محبت سعي کرد قانعم کنه...چقدر فرياد زد...اما...نه
صداش به گوشم رسيد...نه محبتش تو قلبم...نه حرفاش تو مغزم....فکر ميکردم همه دنيا بدن و
وايسادن روبه روي من ،تا به عشقم نرسم...هه ...آهي کشيدم و دوباره بي اختيار فرمونو کج
کردم...نميرم خونه ي بابايي...من هنوز لياقت اون خونه و صفا و صميميتشو ندارم...وقتي ميرم که
پاک شم از اينهمه کينه و نفرت...از اين همه خاطره...از اين...
دوباره آهي کشيدم.
با اينکه از هرلحظه ي آينده بيزارم ...با اين همه باز م به اين آينده شک دارم
احساس شک دارم....
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اين بد بياري ها...تقصير من نبود....
اينکه تو هم بري...تقدير من نبود...
اين حال و روزمه ...از غصه تب کنم...
هر روزم اين شده...روزامو شب کنم...
(محسن يگانه  -قلب يخي)
بالخره تصميمي براي اين مسير بي هدف گرفتم .سر فرمونو کج کردم و به سمت آرامگاه روندم.
خيلي وقته سرخاک بابايي نرفتم.
تو راه يه بسته خرما و گالب هم گرفتم .حوصله ي گل گرفتن نداشتم...به نظرم چيز مزخرفيه،البته
براي کسي که نيست!! چون به کارش نمياد!
حداقل با خيرات...کم کمش يه خدا بيامرز نصيبش ميشه
ماشين رو گوشه اي پارک کردک و پياده شدم .وارد آرامگاه که شدم همون ابتدا فاتحه اي براي
اموات خوندم و به سمت قبر بابايي رفتم .برخالف انتظارم تميز بود و روش هم چند شاخه گل
سرخ چشده شده بود .يعني کسي اينجا بود؟؟؟
روي قبر هنوز خيس بود...پس خيلي از رفتنش نميگذره...نگامو به اطراف چرخوندم.
تا جايي که چشم کار ميکرد کسي نبود...
خوب معلومه پروفسور صبح دوشنبه اي...وسط هفته ...چه توقعا داري ها!!!...مردم شاهکار کنن هر
چند وقت يه بار پنجشنبه محض غافلگيري اموات بيان يه سري بزنن برن...حرفا ميزني ها!
خواستم رومو برگردونم که گرمي دستي رو رو شونه ام حس کردم .يا بسم اهلل...فوتي به اطراف
کردم و دوباره بسم اهلل گفتم .سنگيني دستها از شونه ام برداشته شد و مردي درحاليکه روي قبر
خم شده بود و علف هاي هرز اطراف رو ميکند گفت :اوني که با سم اهلل ميره چيز ديگه است پسر
قيافه شو نديدم اما از همون اول متوجه شدم کيه؟ لبخندي زدم وگفتم :مرد حساب نميگي تو اين
برهوت از پشت خفتمون ميکني آنفاکتوس کنيم بيفتيم تو قبر مجاور؟؟؟
عمو نادر خنديد و گفت :خدا نکنه بچه...اين شوکا واسه قلبت خوبه
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دستمو روي قلبم گذاشتم و ببه شوخي گفتم :زيادم خوب نيست...آخه المصب باتريه يه وقت فيوز
ميپرونه
عمو دوباره خنديد :اين وقت روز اينجا چه ميکني؟؟؟
 واال همون کاري که شما ميکني!من اومدم روز پدري به پدرم سر بزنماِ؟؟؟مگه امروز روز پدره؟؟؟به قول پسر خاله  :نه په نس...خنديدم و در اصالح حرفش گفتم :اون په نه په...
حاال چه فرقي ميکنه؟؟با لبخند شونه اي باال انداختم و خم شدم تا فاتحه اي بخونم .پس امروز روز پدره؟؟؟
و روز مرد!خو چه فرقي داره؟؟فرقش بسيار است...تو نبايد به عمو تبريک بگي؟؟؟بي اختيار لبخند تلخي روي لبم نشست.طفلک عمو که بچه اي نداشت!
خوندن فاتحه که تموم شد از جام برخاستم و درحاليکه سعي ميکردم صدام پر انرژي نشون بده
خطاب به عمو گفتم :روز مرد بر شير مرد خانواده مام مبارک!
عمو لبخندي زد و درحاليکه با نگاه نسبتا محزوني بهم خيره شده بود جواب داد :قربون پسر
گلم...ايشاال سال ديگه به شما تبريک بگيم!
من حاال حاال ها مونده تا خودمو به بدبختي بسپارمعمو خنديد و گفت :زندگي بي بدبختي نميشه
درحاليکه نگام رنگ غم گرفته بود به نقطه اي خيره شدم و گفتم  :بدبختي داريم تا بدبختي...
و زير لب زمزمه کردم :گاهي بد ميموني زير آوار يه بدبختي
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عمو که انگار صدامو شنيده بود با صداي بلند خنديد وگفت :مگه اينکه يه بدبختي ديگه هم سرت
خراب شه!!! (جمله اي که هنوزم يادم نميره...المصب بدبختي نيست که)....
يه بدبختي که خراب شه سرت تا جاي اوارهاي قبلي رو بگيره!!
آره...مثال يه بدبختي اساسي مثل...بي اختيارلبخندي به لبم نشست  .حس عجيبي به دلم چنگ
انداخت .تصوير دختر کوچولويي با ابروهاي درهم و لبايي که از بس جمعشون کرده غنچه شده...با
چشمايي خرمايي تو ذهنم تداعي شد.
لبخندم عميق تر شد اما حسي ته دلم تشر زد :نيشتو جمع کن فهميديم دندونات  31تاست ...از
کيوان خجالت نميکشي؟؟؟ ناسالمتي دوستته...اينو يادت باشه...ما هرچي باشيم...خيانت تو کتمون
نميره! افتااااد؟؟؟؟
با اينکه خوب نيوفتاد اما سرمو به دوطرف تکون دادم و سعي کردم افکار مزاحم رو از خودم دور
کنم.
بيچاره عمو که درتمام مدت با تعجب بهم خيره شده بود .هنوز دو ديقه هم از لبخند گله گشادم
نمي گذشت که اخم کردم.
لبخندي به روش پاشيدم وگفتم :چيه عمو ديوونه نديدي؟؟؟
خنديد وگفت :ديوونه ديده بودم...مجنون نديده بودم
دوباره لبخندي زدم  :عمو من ديگه کم کم برم...ماشين داري يا برسونمت؟؟؟
نه عمو جان ماشين دارم...برو به سالمت...منم ديگه کم کم برمبا عمو دست دادم و خداحافظي کردم.
احساس سبکي عميقي تو وجودم حس ميکردمو انگار يه بار سنگيني رو دوشم بود که انو اونجا
گذاشتم و حاال با يه کوله ي خالي ميرفتم تا بار سفري تازه رو ببندم...
***
مانتوي بادمجوني رنگي که روي آستيناش و پايينش با رنگ طاليي کار شده بود به همراه يه شال
مشکي پوشيدم و ساکمو هم برداشتم .بالخره قرار بود بعد کافي بريم باشگاه ديگه ...کمي از
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عطري که آقاي متين...چيز...ببخشيد امير...آقاي امير سليقه به خرج داده بود رو به مانتوم و روي
نبض دستم زدم.
برخالف ادب و شعورش ...سليقه اش خوبه...
ولي کصوفط اسم عطرا رو ننوشته بود...فقط روش کد زده بود .خو پرفسور فکر نميکنه من اگه
بخوام بخرم بگم چي؟؟؟؟؟؟
خوب شازده ميري ور دل خودش ميگي فالن عطر و ميخوام...اونوقت اونم ميگه رو پشت بوم گذاشتيم...نردبون دارين يا بدم؟؟؟داشتم جلوي آينه با خودم ادا در مي آوردمو مي خنديدم که زنگ آيفون به صدا در اومد.
به...به...ايل مغول حمله کردن...کسي هم خونه نيست...برم تا زنگ رو نسوزوند....
سرآوردين؟؟؟نه نون و پنير آورديم...دخترتونو برديم...بپر پايين ديگه...با عشوه گفتم :دختر نميديم بهتون ..بابام گفته در رو رو غريبه ها باز نکنم...
اينو گفتم و واسه اينکه اذيتش کنم آيفون رو گذاشتم سرجاش.
دوباره صداي زنگ بلند شد .حيف که دير شده و از اون ور ثنا به ديار باقي ميفرستتمون وگرنه يه
کم ديگه اذيتش ميکردم.
دوباره آيفون رو برداشتم :حاال اصرار ميکني دختر ميديم بهتون ...واسا تا بيام
صد سال سياه!بلند خنديدم و در رو باز کردم .خود هم سريع پريدم پايين و مشغول پوشيدن کفشام شدم.
کجايي په تو دختر؟؟؟  21بار گفتم زنگ که زدم آماده باش بريماِ...چقد غر ميزني؟؟؟ يه کفش پوشيدنه ديگه...اخم بانمکي کرد وگفت :حاضر جوابي هم که ميکني...بدو بينم...
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قري به سر و گردنم داد و صدا مو صاف کردم :رهرو آن نيست که گهي تند و گهي خسته رود...
رهرو آنست که آهسته و پيوسته رود...
خودت فهميدي چي شد؟؟؟چشامو لوچ کردم و گفتم :نـــــه....تو فهميدي؟؟؟
چپ چپ نگام کرد و با ديدن بند کفشم که حاال ديگه بسته بودمشون از در خارج شد.
بي ذوق! منم لباسامو مرتب کردم و با برداشتن کوله ام از خونه زدم بيرون.
چه خبرا؟؟؟از ديروز تا حاال چه خبر ميخواستي باشه؟؟؟شونه اي باال انداختم و در سکوت به راهمون ادامه داديم.
وارد کافي شاپ که شديم درست سمت راست کنار شيشه بچه ها رو دور يه ميز ديديم .انگار فقط
ما دير کرديم .پشت يکي از صندلي ها نشستم و نفس نفس زنانبا خنده گفتم :جمعتون هم که
جمعه...
ثنا -فقط خلمون کم بود!!!
اوا؟!!! چرا؟؟؟ تو که بودي؟؟؟سارا خنديد وگفت :خوب ثنا به تنهايي کم بود...
ثنا با حرص در تکميل حرفش گفت :که تو اضافه شدي...
نميديونم چرا ثنا اينقدر با سارا مشکل داره...هميشه هرچي ميگه يا بهش تيکه ميندازه يا ميزنه تو
ذوقش ...برعکس اون خيلي از مژده خوشش مياد و هميشه آرامش و متانتش رو تحسين
ميکنه...من زياد با مژده صميمي نيستم اما تو برخوردهايي که باهاش داشتم به نظرم يه آرامش
خاصي داره که بي اختيار اون رو به آدم منتقل ميکنه!!!!
سارا نگاهي به منو انداخت و گفت :چيزي هم سفارش دادي؟؟؟
نازي-نوچ...هرکي هرچي ميخوره بگه...
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بي توجه به حرفش نگامو تو سالن چرخوندم .زياد شلوغ نبود .کمي اونطرف تر يه دختر و پسر
جوون کنار هم نشسته بودند،چند تا ميز جلوتر از ما هم دو تا دختر جوون نشسته بودند که
سرشون تو گوشي بود و ازخنده ريسه ميرفتن .معلوم نبود دارن چي ميبينن؟؟ (نوچ...نوچ)...
پشت پيشخون کافي شاپ هم که دو،سه تا صندلي گذاشته بودن...پسر جووني حدودا 11،21
ساله نشسته بود و با استرس و نگراني به ساعت و در کافي شاپ نگاه ميکرد.
طفلک! حتما منتظر مخاطب خاصشه!!!! لبخند مهربوني زدم و دوباره نگامو به ميز خودمون دوختم.
ثنا-تو هيچي نميخوري؟؟؟
من که از اول تکليفم روشن بود تو اين هوا چي ميخوام،اخمي تصنعي کردم وجواب دادم :فضول
مني تو؟؟؟ من بستني کاکائويي ميخوام
سارا-ولش کن اين يه تخته اش ...
انگشت اشاره شو که کنار گيج گاهش آورده بود به سمت باال تکون داد و با شيطنت منتظر جواب
ثنا شد.
برخالف انتظارش ثنا چشم غره اي نثارش کرد و روشو برگردوند و زيرلب گفت :جواب ابلهان
خاموشيست!!!
سارا منويي که تو دستش بود رو روي ميز گذاشت و گفت :و گاهي هم عالمت رضا...
واسه تو جواب ابلهان بودولي من ميذارم پاي رضايتت از حرفمپريدم وسط بحثشون :هوا چقدر خوب شده!!!
ثنا-آسمون چقدر قشنگه!!!
سارا درحاليکه منظورش من بودم گفت :باز اين حرف زد!!!
ثنا-با کي بودي؟؟؟؟
-اوف....با اينم (اشاره به من) تو چرا به خودت ميگيري؟؟؟؟
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با يه من عشوه چشم غره اي نثارشون کردم :ايـــــش...بدم مياد...اصال بحث عوض کردن
سرتون نميشه
مژده خنديد و گفت:نه که خيلي نامحسوس بود ...واکنشاشون اينطرو شد
نازي-خيلي نامحسوس بود...خيــــلي!!!!...
اِاِاِاِاِ!!!!!!...حاال فقط مسخره کنين...عرضه داشتين خودتون بحث رو عوض مي کردين!عرضه داريم خوبم داريم فقط صالح نميدونيم ازش استفاده کنيمابروهامو باال بردم و آهاني گفتم.
***
امير
تو مغازه بيکار وايساده بوديم و دور همي مگس مي پرونديم که دختري سراسيمه وارد مغازه شد.
اول متوجه نشدم کيه؟ آخه خم شده بود و نفس نفس ميزد...سرشو که بلند کرد و زير لب سالمي
داد و پشت سرهم چند تا نفس عميق کشيد...
به به...مانيا خانوم...خير باشه دنبالت ميکنن؟؟؟نفس نفس زنون نگاهي به ساعتش انداخت و گفت :ببخشيد امير جان ميتونم يه چند ديقه وققتو
بگيرم؟؟؟
با اين حرفش بچه ها نگاه متعجب و معني داري بهم انداخت .چشم غره اي نثار تک تکشون
کردم وخطاب به ماني گفتم :جانم؟ من در خدمتم؟؟
اوم...معذب زير چشمي نگاهي به بچه ها انداخت و خواست چيزي بگه که خودم بهشون اشاره زدم به
يه بهونه اي بپيچونن برن جستجوي نخود سياه!!!!...
بچه ها که رفتن اشاره اي به صندلي زدم و درحاليکه ازش ميخواستم بشينه گفتم :بگو...من
درخدمتم
لبي تر کرد و با خجالت گفت :امير جان...اوم...راستش...ميتونم يه کمکي ازت بخوام؟؟؟
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به پيشخون تکيه دادم وسري به نشانه تاييد تکون دادم .هنوز من من ميکرد.
بگو...اگه از دستم بر بياد قول ميدم کمکت کنملبخند کمرنگي زد و درحاليکه با انگشتاش بازي ميکرد گفت :راستش من...واسه اينکه سعيد به
خودش بياد و...يه کاري بکنه...بهش گفتم يکي از همکالسي هام ازم خوشش اومده و امروز
باهاش قرار دارم...
اينو که گفت تا ته ماجرا رو خوندم  :االن من بايد نقش اون همکالسي رو بازي کنم؟؟؟
خوشحال از اينکه مجبور نيست بقيه شو بگه سري تکون داد وگفت :اگه لطف کني و برات مشکلي
نباشه...به خدا هرکار کردم نشد کسي رو پيدا کنم...
مشکل که نداره..ولي دختر خوب اين چه کاريه؟؟؟خودت که سعيد رو ديدي...اگه اين کار رو نميکردم تکون نميخوردمثال االن تکون خورد؟؟؟سري به نشانه تاييد تکون داد :من بهش گفتم اگه مامانش زنگ نزنه واسه قرار مدارا منم به
خواستگارم جواب مثبت ميدم
ديوونه اي به موالبا شيطنت ابروهاشو باال انداخت و گفت :االن يه ساعته نشسته تو کافي شاپ رو به رويي
متعجب نگاهي به کافي شاپ روبه رويي انداختم.شيشه هاش دودي بود و از بيرون نميشد داخل رو
ديد ،تازه اونم کافي شاپ اون سمت خيابون!!!!
يعني من االن بايد بيام اونجا؟؟؟؟سرشو انداخت و پايين و اوهمي گفت.
اصال از اين مسخره بازيها اونم تو محل کار خوشم نمياد...درسته چيزي بينمون نيست اما خوب "
حرف" مردم به چشمشونه!!!!!
-نمياي؟؟؟
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لبامو به هم فشردم و لبخندي زدم :يه ماني خانوم که بيشتر نداريم...
کتم رو برداشتم و گفتم :بريم...
از مغازه خارج شدم و با اشره به کيوان که کمي جلوتر کنار يکي از مغازه داراي اين راسته وايساده
بود خواستم مواظب مغازه باشه.
به همراه مانيا وارد کافي شاپ شديم و با نگاهي گذرا به اطراف به ميزي اشاره زدم وگفتم :اونجا
خوبه؟؟؟
ماني سري به نشانه نفي تکون داد و انگار که با خودش حرف ميزنه گفت :نه خوب نيست....يه جا
بريم که تو ديدش باشه...
و خودش نگاشو چرخوند و به ميزي که کنار شيشه بود اشاره زد :اونجا بهتره
اما من به جاي ميزي که مانيا بهش اشاره ميزد به ميز کناريش خيره شدم 1-1 .تا دختر 16،15
ساله دورش نشسته بودن که قيافه يکي بد جوري آشنا بود...آها...مژده است...دوست خاله
سوسکه...
با شناختنش لبخندي زدم و سري به نشانه سالم تکون دادم.
***
شکوفه
متعجب به مژده که براي کسي پشت سرم سرشو تکون ميداد و لبخند ميزد چشم دوختم .با
کيه؟؟؟؟ با کنجکاوي برگشتم اما پشت سرم تنها دختري رو ديدم که اون هم پشتش به من بود.
البته يه مرد سياه پوش هم روبه روش نشسته بود منتها نميتونستم ريخت و قيافه شو ببينم ،آخه
ماشال دختره جلوش رو گرفته بود.
بيخيال...به من چه؟؟؟
سارا-خل شدي به سالمتي؟؟؟
بي اعتنا به اون نگامو به مژده دوختم  :با کي سالم کردي؟؟؟
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زير چشمي نگاهي به بچه ها کرد و طوريکه بفهمم نبايد جلوي بقيه بروز بدم گفت :من؟؟؟ به
کسي سالم نکردم
اينم يه چيزيش ميشه ها!!! بيخيالش شدم و نگامو به نازي که روبه روم نشسته بود و انگار که
صندليش ميخ داشته باشه ،هي تو جاش جابه جا ميشه انداختمو
چته تو؟؟؟ ميخ داره؟؟؟سارا خنديد وگفت :حتما تخم مرغ داره
نازي-بچه ها يکي جاشو با من عوض ميکنه؟؟؟
دور ميزمون دو تا مبل چرم دو نفره بود و از اون جايي که نازي جان ماشــــاال خيلي الغره و سه
تايي جا نميشدند .يه صندلي از پشت پيشخون آورده بود .صندليش هم از اين صندلي چوبيهاي
پايه دراز با پشتي نيم دايره بود.
از جام برخاستم و گفتم :بيا جاي من بشين...
وخطاب به مژده وثنا گفتم :پيش شما بشينم؟؟؟
مژده کمي کنار تر رفت و بفرمايي زد .خواستم بشينم که بي هوا به سمت ميزي که تا چند دقيقه ي
پيش پشت سرم بود(نه که االن منتقل شده!!! ) ،برشگتم .دوباره همون مرد سياهپوش رو ديدم
اونقدر سرش پايين بود که نميتونستم قيافه شو ببينم .از يه طرف سر دختر هم با وجود کليپس!!!!
به شدت مانع ديدم ميشد .شونه هاي پسره ميلرزيد...فکر کنم داره ميخنده...يا شايد هم داره گريه
ميکنه ...اما چرا؟؟؟
تو همين فکرا بودم که غافلگيرانه سرشو بلند کرد.صورت سفيدش از خنده قرمز شده بود .با ديدنم
نيشش جمع شد و با يه لبخند عميق به چشام خيره شد .متعجب نگاش کردم...سرتو بنداز پايين
ديگه...باز ميگه من متينم!!!!
ميخواي همينطوري وايسي؟؟؟اين حرف مژده باعث ش مثل کسايي که مچشونو گرفتن هول کنم و سريع تو جام بشينم.
مژده ريز ريزکي خنديد و سري تکون داد .بيا االن فکر ميکنه چه خبره که دو ساعت به پسر مردم
خيره شدم .ايــــش...مرده شورشو نبرن...ضايع شدم...
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با اخم و لبهايي که بهم ميفشردمشون سرمو پايين انداختم و فکر کردم دختري که روبه روشه
کيشه؟؟؟ يعني نامزدشه؟؟؟ شايدم دوست دخترش باشه...شايدم زنش...
اصال شايدم خواهرش باشه
نـــــه...آدم که با خواهرش اينطوري نميگه بخندهآدم وقتي با نامزدشه پررو پررو زل ميزنه تو چشم دختر مردم؟؟؟
حاال مگه چيکار کرد؟؟؟ نگاش که بد نبود؟؟؟ شايدم " آدم" نيست...اِ؟؟؟؟!!! به آقا متين من توهين نکنا!!!!
اِ؟؟؟ نه بابا؟؟؟ آقا متين تو؟؟؟؟ بعدشم متين نه اميرحاال هرچي...
شکو بريم؟؟؟نگاه گيجمو به چشماي سارا دوختم و سري تکون دادم :کجا؟؟؟
خونه ي عمو شجاع...تو باغ نيستي ها!!!لبامو با حرص به هم فشردم .راست ميگه ديگه...اونقدر هپروت ميزدم که حتي نفهميدم دو ساعت
بچه ها چي ميگن؟؟؟ مي ديدم دهناشون تکون ميخوره ها اما کوفت از بحثشون نفهميدم....
مژده-برين سفارش بدين
دوباره هول کردم و يه بارکي از جام برخاستم :آهان...بريم
با اين حرکت بچه ها متعجب به همديگه نکاه کردن و پقي زدن زير خنده...
اي کووووفت!!! االن پسره ميشنوه...
خو بشنوه از کجا ميدونه از تو سوتي گرفتن؟؟؟
يه نگاه به اين صورت گل انداخته بندازي بد نيست ها!!!
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هر بار که هول ميکنم قيافم عين منگوال ميشه و قشنگ تابلوئه که سه کردم .با نگاه مضطربم به
آرومي به سمت امير برگشتم .با لبخند مهربوني تو صورتم دقيق شده بود ...واااي...فهميد آبرم
رفت...تموم شد...
متوجه نگام که شد به جاي اينکه روشو برگردونه ،برعکس به آرومي سري به نشانه سالم تکون
داد و از اونجايي که من هر وقت هول ميکنم و استرس ميگيرم فقط بخشي از حرکاتم کنترل شده
است چندين با سرمو تکون دادم .خو بسه بابا فهميد سالم کردي...حال و احوالم با سر ميکني؟؟؟؟
ناشيانه رومو ازش گرفتم و درحاليکه سرمو پايين انداخته بودم تا باهاش روبه رونشم به همراه
سارا از کنارشون گذشتيم و به سمت پيشخون رفتيم تا سفارشا رو بديم.
***
با تعجب تو صورت خاله سوسکه (من آخر اسم اينو نفهميدم!!! ) دقيق شده بودم و به اين فکر
ميکردم :اين چرا امروز رفتاراش يه جوري شده؟؟؟ ديگه از اون مادر فوالد زره اخمو و تخس
خبري نيست...جاشو يه دختر بچه شيطون و ساده گرفته...يه دختر بچه که نميدونم چرا لپاش گل
ميندازه؟؟؟ و رنگ از رخسارش ميپره؟؟؟!!!!...
اين امروز يه چيزيش شده!!!...
مانيا دستاشو جلوي صورتم تکون داد و با خنده گفت :کجايي امير؟؟؟
هان؟؟؟ همين جالبخند شيطنت باري زد و به مسيري که دخترا ميرفتن چشم دوخت.
شاگرد هامنهان؟؟؟از بچه هاي باشگاهن...فکر نکنم متوجه ام شده باشننه منم فکر نکنم...وگرنه سالم ميکردنشونه اي باال انداخت وگفت :تو چرا يهو شکل عالمت سوال شدي؟؟؟
-هان؟؟؟!!! راستش اين دختره شال مشکيه (...با سر اشاره اي به عقب کردم)
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کدوم؟؟؟اسمشو نميدونم همون مانتو بنفشهدر تصحيح حرفم گفت :بادمجوني...خوب؟؟؟
چه فرقي ميکنه توام؟؟؟فرق داره ديگه...دستشو زد زيرچونه اشو ادامه داد :خوب ميگفتي...شکوفه چي شد؟؟؟
شکوفه؟؟؟؟سري به نشانه تاييد تکون داد :اوهوم...اسمش شکوفه است
دستامو مشت کردم و با خوشحالي تو هوا تکون دادم .بالخره اسمشو کشف کردم!!!!
ماني-خل شدي؟؟؟
سري به نشانه تاييد تکون دادم :اوهوم...آخه اسمشو نميدونستم
ديوونه!ماني يه کاري کن ،دارن بر مي گردن صاف صاف نگاشون کن ،وايسن سالم کنن خوب؟؟؟با شيطنت نگام کرد :که چي بشه؟؟؟
با اخمي تصنعي نگاش کردم :که خر سوار مورچه بشه!!!...
واال...همه اش دليل ميخوان...چه فازيه جديدا اينا برداشتن؟؟؟
ابروهاشو متعجب باال برد ولبخندي زد.
ماني تو رو خدا اذيت نکنسري تکون داد و چشمکي نثارم کرد .فکر کنم فکراي ناجور به سرش زده ها!!! بعيده يه نفر
اينقدر زود با حرفام موافقت کنه!!!!
-اوا...ماني جون سالم
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خواستم با ذوق به سمت صدا برگردم اما با کل کاليي که ديروز داشتيم محاله صداش يادم رفته
باشه...تقريبا برگشته بودم .اووووف...بچه ام چه مظلوم شده؟؟؟!!!!
لپاش هنوز گل انداخته بود و نگاشو به ماني دوخته بود .من که اصال متوجه نشدم ميخواد وانمود
کنه نديدتم ...با پررويي نگامو بهش دوختم...بالخره که متوجه سنگيني نگام ميشه...کم
مياره...دارم واسه اش...
***
سارا با شيطنت گفت :ماني جون اينجا چه ميکنيد؟؟؟ يکي ،دو ساعت ديگه باشگاه داريم ها!!!
ماني جون هم خنديد و درجوابش گفت :داشتم شما رو تعقيب ميکردم ببينم کجاها ميرين...کجاها
نميرين....
در تمام مدتي که سارا و مانيا جون با هم صحبت ميکردن ساکت بودم وسعي ميکردم نگام به
سمت آقاي ميتن نيفته...شايد خيلي پررويي باشه که حتي يه سالم خشک و خالي هم نکردم اما
ميترسم ...از روبه رو شدن باهاش ميترسم( وقتي رگ ديوانگي شکوفه متورم ميشود...)!!....بهتره
طوري وانمود کنم که انگار متوجه نشدم( ...باز خل شدم رفــــت) !!!...
از عطرا راضي بودين؟؟؟؟!!!همچنان نگام به سارا و ماني جون خيره بود .يه لحظه هر دوشون ساکت شدند و پرسپرانه به روبه
رو وبعد هم به من چشم دوختن .وا؟؟؟ چيه؟؟؟ آدم نديدين تا حاال؟؟؟
آدم که ديدن منتها آدم شفته در حد تو نديدن!!!
شفته عمته ها!!! حاال مگه چي شده؟؟؟يه لحظه فکري به ذهنم رسيد :اين که گفت از عطرا راضي بودين با کي بود دقيقا؟؟؟!!!
صداي خنده شو شنيدم و بعد هم دو تا تيله ي قهوه اي که تو چشام گره خورد ( .فاز هندييي
ميشود ...آه مادر)...
دوباره هل کرده بودم و ضربان قلبم تند ميزد.
-مال من که نب...
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کالفه لبامو به هم فشردم .اه ...من چرا امروز اينطوري شدم؟؟؟
اومدم بگم مال من نبود که دوباره خنديد وگفت :ميـــدونم...از سليقه خودم راضي بوديد؟؟؟
ايـــش...حاال يه اشانتيون داده ها!!! خوبه همه شم بودي کيک ميده ...آدم گشنه اش ميشه...
عمه داره اين؟؟؟؟
قيافه مو درهم کردم و با يه تاي ابروي باال انداخته بهش خيره شدم :خــــوب بود...بد نبود...
سارا کمي بو کشيد و با ذوق گفت :اين عطره رو از آقا امير خريدي؟؟؟
سري به نشانه تاييد تکون دادم :اوهوم بوش مياد؟؟؟
سارا چپ چپ نگام کرد و گفت :باز تو دماغت کليد کرد؟؟؟
متقابال چپ چپ نگاش کردم .حاال انگار دماغ من هميشه مشکل داره!! خو به فصل بهار آلرژي
دارم...يه عطسه آبريزشي مياد و ميره...اينا به رو آوردن داره؟؟؟
کليد نه و کيپ...بعدشم من حساسيت فصلي دارمبه هر  1فصل ديگه؟؟؟با تندي جواب دادم :آره امريه؟؟؟
امير خنديد وگفت :حاال چرا ميزنيش؟؟؟ خو بگو از عطر خوشم نيومده...خالص ديگه
آ قربون آقاي متين...اگه يه حرف درست تو زندگيت زده باشي همينه!!! مثل بچه هاي  3،1ساله
سري به نشانه تاييد تکون دادم وگفتم :بو کيک ميده
لبخند مهربوني به روم پاشيد وگفت :فکر ميکردم اين چيزاي فانتزي بهت نياد !!!...کال با دختراي
ديگه فرق داري
ايني که گفت فحش بود يا تعريف؟؟؟
ببين گلم اصوال دو حالت داره...يا ميخواست بگه برعکس دخترا سليقه نداري...يا ميخواست بگهظرافت دخترونه نداري...که در هرصورت فحش بود...ميتوني فکشو بياري پايين!!! راحت باش!!!...
-ببخشيد اونوقت اين حرف يعني چي؟؟؟
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***
يعني چي نداره...خو يه نمه فکر کن ديگه...اووووف
جدي جواب دادم :يه کم فکر کني متوجه ميشي
متفکر نگام کرد و ابرويي باال انداخت.
در هر صورت خوشحال شدم از ديدنتون...با اجازه اي گفت و بعد از دست دادن با مانيا به همراه دوستش ازمون جدا شدند.
حاال شد ...دوباره شد همون خاله سوسکه ي خودمون!!!...
تقريبا رو صندلي ولو شدم و با اخم از شيشه ي کناري به بيرون خيره شدم.
چيه؟؟؟ زد تو برجکت؟؟؟بدون اينکه به سمتش برگردم سري به نشانه نفي تکون دادم وگفتم :اصال نميتونه مثل آدميزاد
رفتار کنه!!!...
هووووي...کيو ميگي؟؟؟تو جام صاف نشستم و جواب دادم  :همين شکوفه خانومتونو ميگم...انگاري ابروهاشو به هم
چسبوندن...فقط دعوا داره...
ماني به حرکات بچگانه ام چشم دوخته بود و مي خنديد .اما من واقعا حرص ميخوردم.
جاي تشکرشه...ميگه بد نيست ...خو بچه اين کارو ما تو سه روز اول دو تا شيشه تموم کرديم...تو سليقه ات دخترونه نيست به من چه؟؟؟
هيس ...تو االن نگران عطرتي يا تشکر؟؟؟هيچ کدوم!!! اين تو باشگاه هم با همه دعوا داره؟؟؟ يا فقط با من اينطوريه؟؟؟ماني خنديد وگفت :کي؟؟؟ شکوفه؟؟؟ چرا مگه چي گفت خوب؟؟؟
چي گفت؟؟؟ په خبر نداري...اينو گفتم و شروع کردم به تعريف ماجراهاي دو روز گذشته...
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****
که اينطور ..مغرور و يه دنده بود اما فکر نميکردم تا اين حد...بــــه...په کجا شو ديدي؟!!!! ميگم صندليمو برداشت صاف صاف رفت باالماني با تکرار اين حرفم دوباره زد زير خنده و حاال نخند کي بخند؟؟؟
بابا يکي اينو ببره تفريحات سالم...انگاري  11،21سالي ميشه شوژه خنده نداشته...
ماني همچنان ميخنديد اما من با اخمي تصنعي به اطراف نگاه ميکردم و همينطوري الکي چشم غره
نثار در و ديوار ميکردم ....خودمم خنده ام گرفته بود .دختره ي بي عقل ديگه فکر رفتاراش رو
نميکنه ...فکر کن ميوفتاد...وااااي ...چه صحنه ي باحالي رو از دست داديم ها!!! حيف شد!!!
واسه اينکه نزنم زير خنده لبمو گاز گرفتم و خواستم رومو برگردونم که چيزي مثل برق از کنارم
گذشت .يا ابر فرض!!! اين ديگه چي بود؟؟؟
ماني نيششو جمع کرد وبا ترس گفت :سعيد بود؟؟؟
نميدونم...سعيد بود؟؟؟سري به نشانه نفي تکون داد و از شيشه ي مغازه به سعيد که با عجله به سمت ماشينش ميرفت
خيره شد.
به نظرت گند زدم؟؟؟نه...واسه چي؟؟؟؟به سمتم برگشت و گفت :آخه انگار ناراحت شد!!!
ناراحت نشد...اين ديگه رم کردن بودها!!!!
عيب نداره...بذار يه کم به خودش بجنبه!!...با اضطراب گفت :اگه نجنبه!!!
هنوز حرفش کامل نشده بود که صداي زنگ اس ام اس گوشيش بلند شد .به احتمال %11
سعيده!!! اس داده بگه همه چي بين ما تموم شده...ديگه برو واسه هميشه که قيدتو زدم....
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باز اين داستان ساخت...دو ديقه وايسا ببينه کيه؟؟؟ بعد تو قضيه رو جناييش کن!
با ديدن قيافه ماني که با خوندن اس وا رفته بود سريع پرسيدم :چي ميگه؟؟؟
با گيجي جواب داد :ميگه اصال ازت همچين توقعي نداشتم...اين بچه بازيا چيه؟؟؟
اومدم بپرسم يعني چي؟؟؟ که دوباره صداي اس ام اس بلند شد .خنديد وگفت:ميگه اصال ديروز
قبل اينکه من اون حرف رو بزنم به مامانش گفته بود زنگ بزنه خونه مون و من رو خواستگاري کنه
واقعا؟؟؟!!!!با نيش تا بناگوش باز سري به نشانه تاييد تکون داد:اوهوم....
ابروهامو تو هم کشيدم و با شيطنت گفتم :نيشتو جمع کن...چه از خدا خواسته هم هست....
آره ديگه پس چي؟؟؟نوچ نوچي کردم و با همون لحن گفتم :شرم و خوردي يه ليوان حيا هم روش ديگه؟؟؟
دوباره سري به نشانه تاييد تکون داد .اونقدر ذوق داشت که فکر کنم به زور تو پوست خودش مي
گنجيد!!!
دختر هم دختراي قديم....اسم پسر ميومد سرخ و سفيد ميشدن از شرم...اونوقت دختراي ايندوره زمونه؟؟؟!!!
با چشم و ابرو و شيطنت به پشت سرش اشاره زد و گفت :تو حرف نزن...خوبه ديديم خودش چه
جوري با دختر مردم حرف ميزد...
ماني حرف در نيار ها!!! پا ميشم ميرم به سعيد توضيح ميدم چطوري دستي دستي قراره بدبختشه!!!!
بادي به غبغب انداخت و با خنده گفت :بگو ...پسرخاله ام که منو ميشناسه!!! منتها حواست باشه
منم ميذارم سر عروسيت جبران ميکنم
برو تالفي کن!!! نه من قصد ازدواج دارم...نه کسي به ما زن ميدهاي جاااانم!!! غضه نخوري ها!!! بالخره يکي پيدا ميشه که عقلشو بذاره سر راه و دختر عين دستهگلشو بده دست تو
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اخم تصنعي کردم و گفتم :خيلي دلشونم بخواد
با شيطنت جواب داد :صد سال سياه دلشون نميخواد!!!!
حرف نزن...دلشون ميخواد خوبم ميخواد...داماد به اين ماهي....واال!!!....***
شکوفه
همينکه پامونو از کافي شاپ بيرون گذاشتيم سارا سقلمه اي به پهلوم زد و مشتاقانه گفت:شيطون
نگفتي داستان چيه؟؟؟ اين پسره چي ميگفت؟؟؟
داستان چي چيه؟؟؟ کدوم پسره؟؟؟دهه...يعني تو نميدوني چيو ميگم؟؟؟!!!خنديدم و گفتم :جون سارا اگه بدونم چيو ميگي!!!
جون عمه ات...امير رو ميگم...قضيه چي بود؟؟؟چيز خاصي نبود!پس واسه چي پرسيد از عطرا راضي بودين يا نه؟؟؟خوب شايد ميخواست نظر مشترياشونو راجب کيفيتشون بپرسههيچ کي هم نه امير؟!!!وا؟؟؟ مگه پسره چشه؟؟؟آخه به اين مياد نظر بپرسه؟؟؟ يه بار يه عطر ازشون گرفتم بو جوراب ميداد بش گفتم :اصال بهدرد نميخوره..نه گذاشت نه برداشت گفت اگه خوشتون نمياد اين همه عطر فروشي...
خنديدم و گفتم :ايول!!! خيلي خوب جوابتو داد!
خيلي هم غلط کرده...اين چه طرز مشتري مداري؟؟؟-حاال که ميبيني مشتري مداره بچه ام...

253

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
اوووف...خَــــــله(...خيلي! )لبخندي زدم و به روبه رو چشم دوختم.
دِ....آخر نگفتي ها!!!بابا چيز خاصي نبود...رفتيم مغازه شون يه نمه پرت و پال گفت بحثمون شداوووو...خوب؟؟؟ثنا سرشو آورد بينمون و گفت :چي ميگين شماها؟؟!!!
نازي يکي زد پس کله شو با اشاره به ايستگاه تاکسي گفت :به توچه؟؟؟ بيا بريم تا ماشين نرفته!
به تو چه؟؟؟ دوست دارم فضولي کنم؟!!مژده-فعال برو به صف تاکسيت برس...فضولي پيش کش!
ثنا با عشوه چشم غره اي نثار جفتشون کرد و بيتفاوت خطاب به من گفت :بعدا بايد واسه ام
تعريف کني قضيه چيه؟؟!!!
خنديدم و باشه اي گفتم .دوست نيستند که گزارشگراي
رو ميذارن تو جيبشون!!! bbc
ثنا و نازي ازمون جدا شدند .مونديم من و سارا و مژده که تنها  21دقيقه تا شروع تمرينمون مونده
بود .راستي ماني جون راه افتاد؟؟!!!
با اين فکر خطاب به بچه ها پرسيدم :بچه ها ماني جون قبل ما بلند شد؟؟؟
مژده -نه بابا هنوز نشسته بودند
سارا -با وجود اون هلو منم بودم حاال حاال ها مينشستم
اين االن منظورش از هلو چي بود؟؟؟
من و مژده متعجب درحاليکه هر لحظه نزديک بود بزنيم زيرخنده به سمتش برگشتيم .حسادتش
تو حلــــقم!!!
مژده -فکر نکنم دوست بوده باشند!!!
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سارا خصمانه به سمتش برگشت و با حرص گفت :پس البد خواهرش بوده!!!
مزده هم مثل خودش جواب داد :نه خير...ولي دوستش هم نبود...
من-اگه دوستش نبود پس کيش بوده؟؟؟
مژده شونه اي باال انداخت وگفت :نميدونم اما فکر کنم مانيا جون يکي رو دوست داره...طرف ازش
خواستگاري هم کرده...
سارا-اونوقت تو اينا رو از کجا فهميدي؟؟
با اجازه تون پشت سرم بودندها!!!خنديدم وگفتم :اي فضول!!!
مژده سعي کرد کرد لبخندي بزنه و درجوابم گفت :ما اينيم ديگه
سارا-آره دقيقا يه فضول عقده اي!!!
برگشتم سمت سارا و کالفه نگاش کردم .بسه ديگه ...حتي من و آقاي متين هم فقط چند ديقه به
تيپ وتاپ هم زديم !!!!....واال...
هان؟؟؟چيه؟؟؟؟بسه ديگه!چشم غره ي غليظي نثارم کرد و گفت :تو اگه ميفهميدي که با اين همکالم نميشدي که...
مژده -تو که فهميدي کجا رو گرفتي؟؟؟
اههه ...حال يه روز خواستيم آروم باشيم ها!!!
به جان خودم هر کدومتون ادامه بدين همين چهار تا استخونو تو دهنتون خورد ميکنما!!!سارا-النگوهات نشکنه!!!
-تو بپا سيبيالت نريزه اينهمه حرص ميخوري!!!...
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صاف دست گذاشته بودم رو نقطه ضعفش...کال رو اين قضيه حساسيت داره ....با حرص نفسشو
بيرون داد وگفت :تو برو اون سبزه اي که پشت لبت سبز شده رو حَرَص کن بعد به سيبيالي
نداشته ي من گير بده!!!
دستي به پشت لبم کشيدم .حاال خوبه چهار تا تيکه ميلي متري زده بيرون...کصووفط!!!
ما دوست داريم چمن بکاريم مشکليه؟؟؟نه گلم...راحت باشبا عشوه چشم غره اي نثارش کردم و رومو برگردوندم .ديگه هيچ کدوممون تا رسيدن حرفي
نزديم .بهتر...همينو کم داشتيم وسط خيابون گيس و گيس کشي راه بيفته!!! اونقوت علت؟؟؟
سيفيالي کلثوم خانوم....
به باشگاه که رسيديم تک و توک بچه ها تو زمين با حرکات جزئي مشغول گرم کردن بودند ،يه
چند نفري کنار زمين نشسته بودند و عده اي هم باال رو سکوها...
ما سه تا هم به سمت سکوها رفتيم .مژده با ديدن فاطمه به سمتش رفت .خوب بالخره با اون
صميمي تر بود ديگه...سري به نشانه سالم براي فاطمه تکون دادم و ساکمو انداختم رو نزيک
ترين سکوي کنارم...
سارا-اوف...راحت شدم از شرش!!
به جان خودم يه چيزي بين سار و مزده و ثنا هست که انقدر با هم تام و جرين!!!...
ببينم سارا تو چرا اينقدر با اين دختره مشکل داري؟؟؟دکمه ها ي مانتوشو باز کرد ودرحاليکه درش مي آورد گفت :ميگم بت حاال...آهان! راستي قبل
اينکه اون ثناي نخاله اعالم وجود کنه داشتي تعريف ميکردي...خوب؟؟؟
اي بابا!!! اينم گير داده ولي کن نيس!!!!..
هيچي ديگه..همين...دعوامون شد...اومد حرفي بزنه که مونا و کيانا به جمعمون پيوستند :به به خانوما چطور مطورين؟؟؟

256

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
همونطور که جورابامو در مي آوردم تا قلم بند و جوراب بلند تري به پام کنم سري به نشانه سالم
تکون دادم .سارا اما لبخند شيطنت باري زد و با ذوق گفت :واي ....اگه بدونين چي شده؟؟؟ امروز
با بچه ها کافي بوديم...
بقيه حرفاشو نگفته ميتونستم حدس بزنم....سارا عادت داره به اينجور قضايا پرو بال بده و...همه
رو با خبر کنه ...االن هم حتما ميخواد بگه ازاين پسره يه حرکت غيرطبيعي رخ داده و منو مجبور
ميکنه علتشو بشينم جلو اينا تعريف کنم!!!
ضربه اي به بازوم زد وگفت:زود باش تعريف کن ديگه
لبامو تر کردم و درحاليکه سعي ميکردم خودم رو بي تفاوت نشون بدم گفتم :بابا چيزي نبود...فقط
با اين پسره امير دعوام شد همين...
مونا-خفه شو...با کدوم امير؟؟؟
امير عمه ام اينا...مگه چند تا امير دارن اينا؟؟؟!!!
کيانا اما وسط من و سارا نشست و درحاليکه دستشو ميزد زير چونه اش مشتاقانه پرسيد:
خوب...سر چي دعوا شد؟؟؟
اي تو روح اين پسره که از روزي که ديدمش آسايش ندارم(...حاال به اون چه؟؟؟ اينا فضولن
خوب)!!!...
سعي کردم قضيه رو بپيچونم و يه جوري سر هم تعريف کنم .واسه همين گفتم :هيچي بابا...مژده
عطر ميخواست اين هي دري بري معرفي ميکردم...سر همين چيزا بحثمون شد
مونا نگاه تحقيرآميزي به سر تا پام انداخت و گفت :اونوقت خود امير بود؟؟؟
نه عمه ي امير بود سيبيل گذاشته بود شناسايي نشهنيشخندي زد وگفت :اون که سيبيل داره امير نيست اسمش مهديه!!!
مهدي کيه؟؟؟ خودش گفت اسمش اميره( ...اين دفعه ديگه مطمئنم!!! )کيانا-مگه نميگي سيبيل داشت؟؟؟
-بابا مسخره کردم...وگرنه اوني که من ديدم شيش تيغ رو ميذاشت تو جيبش...
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سارا چشمکي زد و گفت :چه خوبم يادت مونده؟؟!!
شونه اي باالانداختم و مشغول بستن کفش هام شدم.
مونا دست به سينه بهم خيره شد وبا لحن خاصي پرسيد :خوب؟؟؟ ديگه چي شد؟؟؟
ديگه خبر مرگ تو رو اوردن!! همچين حرف ميزنه انگاري شوهرشو بر زدم...واال!!!
ديگه گفت فضوالي شهرو بشمارم دفعه ي بعد بهش معرفي کنمسارا-خوب اوليشم مونا!!!
مونا چشم غره اي نثارش کردم و درحاليکه کنارمون مي نشست گفت :تعريف کن ديگه!!!
مونده بودم بگم همه چيو؟؟؟ نگم؟؟؟ برام مهم نبود پسري که سارا کشته بود خودشو بهش نخ
بده...شمارشو بهم داده و گفته خوشحال ميشم باهام تماس بگيري...البته دروغ چرا هرکس ديگه
اي هم بود حتي اگه دوست شدن با پسره براش مهم نبود...اما از اينکه کسي با اون قيافه و
شخصيت (حاال متانتش رو فاکتور بگيريم) بهش توجه کرده...تا اون ته مه هاي دلشم قند آب
ميشه...
اهل اينکه بگم واي واي پسره عاشقم شده نيستم...ولي اهل اينکه بگم کارش بي دليل بوده
هم...نه!!!
اساسا به نظرم همه ي کارها دليلي دارن حتي راه رفتن مورچه...فقط دليلشو نميدونم (خخخخخ)
مونا هم ديگه داره زياده روي ميکنه...دوبار پسره به روش خنديده فکر کرده خبريه!!!
لبمو تر کردم و با شيطنت و افزودن کــــمي پياز داغ شروع کردم به تعريف ماجرا!!!!
***
مونا-عمرا...به هيچکي هم نه ،به تووووو شماره داد!!!
وا؟؟؟ مگه من چمه؟؟؟ ابروهامو باال کشيدم وگفتم :مثال به يکي امثال تـــو شماره بده خيلي هنر
کرده از طرف خوشش اومده؟؟؟!!
زير لب گفتم :چه ميدونم شايد!!!
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خدايا يه وقت اين حرفا جايي درز نکنه به گوش آقاي متين برسه؟؟؟ اونقوته که يه خانوم مرحوم
کنار اسمم بذاره!!! خدا بيامرزتم...جوون خوبي بودم...هـــــــي زندگي!!!!...
مونا -زنگ بزنيم بهش؟؟؟
نسيم-زنگ بزنيم بگيم چي؟؟؟
کيانا-بگيم سالم عليکم...شما از دوست ما خوشتون اومده بهش شماره دادين؟؟؟ حرفا ميزني
مونا!!!
نسيم -اونم ميگه نه قصد وقرض داشتم...
با اين حرفش جيغ خفيفي کشيدم و نيشگوني از پاش که پشت سرم ( رو سکوي بااليي نشسته
بود) بود گرفتم :کصوفط بيشعور!!!
نسيم -نيگا تو رو خدا!!! يکي ديگه مرض داره ما بايد جواب پس بديم ...بخشکي شانس!!!
چشم غره اي نثارش کردم و خطاب به مونا گفتم :زنگ نزنين...تازه زنگ بزنين چيکار
کنين؟؟؟...زشته!!!...ميفهمه...ضا يع است!!!...
آخه من نميدونم چه فازيه تو جمع بعضيا تا اسم و شماره ي يه پسر و يه جا باهم پيدا ميکنن...بايد
حتما يه اعالم وجودي بکنن؟!!!
پري-بزنيم دهن همه تون سرويس شه؟؟؟
به سمتش برگشتم :دهن خودت سرويس!!! ...بعدش چرا دهنمون سرويس شه؟؟؟
پري-اين پسره يه بار از يک خورده...به کسي پا نميده!!!
حاال همچين ميگه!!! اونيکه من ديدم به جاش پا ميده...واال...فق ميگفت متين ،ريا بشه!!!
نسيم-حاال ديگه توام!!!
پري-خوب به همه پا نميده فقط با " "1حرفيا ميپره!!!
لبمو گاز گرفتم و سري تکون دادم :زشته بابا چرا حرف درميارين؟؟؟ آخه شما از کجا ميدونين؟؟؟
حاال انگار نه انگار که خودت همين دو ديقه پيش به همين فکر کردي...
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دِ من فقط فکر کردم...تازه حرف من يه فرضيه بود...آدم نبايد به جوون مردم تهمت بزنه که!!!...سارا -منم شنيدم! تازه تا بناشد چيزکي مردم نگويند چيزها!!!
مردم هميشه چيزها دارن!!! حاال چه از چيزک...چه از چرتک!!!باز اين جمله فلسفي گفتمگه دروغ ميگمنسيم سري تکون داد وگفت :نه...راست ميگه ...مردم هميشه حرف ميزنن...حاال چه حقيقت داشته
باشه...چه يه مشت خزعبالت باشه!!!
سارا دستشو آورد وسط و گفت :گوشيا باال!!!
اينم فقط بلده از خط مردم مايه بذاره!!!خو خط منو که ميشناسه!!!خيلي جدي گفتم :رو خط منم اصال حساب نکنين
پري-من خط مامانمه...شوخي بردار نيست...وگرنه چاکرتونم بودم!!
مونا رو به نسيم کرد وگفت :کبريت بي خطرشون فقط تويي...بده اون صاب مرده رو که از اينا
بخاري برنميخيزه!!!
نسيم-برو بابا...به من چه؟؟؟ من حوصله مزاحم ندارم
پري-ميپيچونمش...عمرا اگه ديگه شمارشو تو گوشيت ببيني
نسيم با ترديد نگاهي به گوشيش و پري انداخت  :چه کنيم؟!(...گوشيشو به سمت پري گرفت
ودادمه داد )بگير...ولي اگه حتي يه مزاحم هم داشته باشم مسئول تويي!!!
پري-خاوووو اسا...يکي رو همه محض کالسشم شده دارن!!!
اينو گفت و شروع کرد به شماره گرفتن...اوهو...اوهو...بچه ام انگار حفظ هم هست!!!
متعجب نگاش کردم :حفظي؟؟؟!!!
سري به نشانه تاييد تکون داد :اوهوم يکي،دو باري زنگ زدم
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چرا؟؟؟لبي تر کرد و گفت :منم يه مدت تو کف يکيشون بودم
يهو با ذوق پرسيدم :کدووووم؟؟؟!!!
يه تاي ابروشو باال انداخت و متعجب نگام کرد .واي سوتي دادم؟؟؟!!! نه بابا توهم داري ها!!!
خو په چرا همچين کرد؟؟!!!
سارا يکي زد پس کله مو گفت :خره تو چرا ذوق ميکني؟؟؟
نيشگوني از بازوش گرفتم و گفتم :اَه...خو واسه ام جالب بود
مونا-ولش کنين...ديوانه است!!!
تو که خودت يه پا روانپريشي که!!!پري چنگي به صورتش انداخت و با قيافه اي کج و کوله گفت :خفه شين...داره بوق ميخوره!!!...
***
امير
خوب اين سري کيفيتشون زياد خوب نبودخواستم جواب پدرام رو بدم که تلفن مغازه زنگ خورد.متعجب به سمت تلفن برگشتم و ابروهامو
تو هم کشيدم .اين کيه زنگ زده مغازه؟؟؟
الو...صداي لوس و دخترونه اي از پشت خط جواب داد :سالم عزيـــــزم خوبي؟؟؟
هاج و واج ابروهامو تو هم کشيدم و جواب دادم :مرسي گلم تو بهتري ...بفرماييد؟!
ميفرماييم حاال...چه خبر؟؟؟شما؟؟؟-قربون شما!!!
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تک خنده اي کردم و گفتم :خوبه حالت؟؟
با عشوه گفت :نه زياد
الهي...خو برو بخواب درست ميشه...با همون لحن جواب داد :نميشه آخه...
خو من چيکار کنم؟؟ شماره اورژانس 111صداي خنده ي چند تا دختر از پشت خط اومد و کسي که به آرومي ميگفت :هيس...ميشنوه
صداتونو...
ا؟؟؟ پس قضيه سرکار گذاشتنه؟!!! شايدم يه امتحان الهيه!!!
با اين فکر لبخند خبيثانه اي زدم .من که نبايد تو اين امتحان تجديد بشم؟؟؟!!!!
شماره اورژانسو بلدم...شماره درمان دردمو بلد نبودمبا شيطنت پرسيدم :حاال ياد گرفتي؟؟؟
***
شکوفه
خودشيفته ي بدبخت!!!...اينو آروم گفتم اما همه غضبناک به سمتم هجوم آوردند و سارا پس گردني محکمي نثارم کرد.
متقابال نيشگوني از بازوش گرفتم که جيغ خفيفي کشيد .مونا با صدايي که به زور شنيده ميشد
گفت:تو رو خدا خفه شين تا سه نشد!!!
سارا-با توئه ها!!! هيـــس!!!
نه که با تو نيست...هيــــس!!!چشم غره اي نثارش کردم و به ادامه اسگول کردن پسر مردم توجه نمودم.
پري-قربونت...کجايي؟؟؟مغازه اي؟؟؟
-نه پس االن وسط جزاير هاوايي نشستم ،دل ميدم قلوه ميگيرم...
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تو گلوت گير نکنه!!!...اين يکي رو ديگه تو دلم گفتم .ترسيدم يه موقع بيخيال تلفن بشن و بين بزنن منو سياه و کبود
کنند...واال!!!!...
پري با عشوه خنديد و به آرومي چيزي گفت که معنيشو نميدونستم .حتما چيزاي  11+بود
ديگه!!!...
مونا جلوي دهنشو گرفت و پقي زد زير خنده ،نسيم اما سري از روي تاسف تکون داد و با صداي
آرومي گفت :ديگه خزش نکنين!!!
بقيه هم که مثل من عينهو منگوال نگاشون ميکردن!!!
***
امير
در جوابش چند ثانيه اي سکوت کردم .اينا بچه ان يا اورانگوتان؟؟؟!!! فکر کنم دو کلوم ديگه باش
حرف بزنم همين جا پشت تلفن بهم تجاوز بشه...واال!!!...
بينم مامان و بابات در جريانن؟؟؟در جريان چي گلم؟؟؟درجريان "گالت"تک خنده اي کرد و با خونسردي ساختگي گفت :من تنها زندگي ميکنم
از صدا خنده ها معلومه!!!صدا خنده؟؟؟صدا خنده از کجا مياد؟؟؟از تو گوشم!شيطون صداي کي هست اونوقت؟؟؟ايندفعه جدي شدم و گفتم :صداي چند تا دختر بچه که دورهمي خواستن ما رو سرکار بذارن!!
-اِ؟؟؟ خوب حتما قرصاتو برعکس خوردي
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چند ثانيه اي مکث کردمو نفسمو با صدا بيرون دادم و به طعنه گفتم :اگه کاري ندارين من برم
قرصامو عکسش کنم
نه ديگه قربونت...خوشحال شدمما بيشتر ...به دوستان سالم برسون!با صدايي که سعي ميکرد خونسرد جلوه بده گفت :توهم داري ها!!
خنديدم و باشه اي گفتم و منتظر شدم تا قطع کنه.........................
***
قطع کرد؟؟؟پري گوشي رو پرت کرد رو ساک سارا و با لحن آرومتري گفت :چه تيز بودا!!!
خاک برسرتون...هي ميگم نزنين ،گوش نميدين که !...حاال خوب شد؟؟؟نسيم-يه موقع زنگ نزنه؟؟ من جلو ميالد آبرو دارم ها!!!
نه بابا...اينقدر شخصيت داره که اذيت نکنهکيانا -اگه ميخواست اذيت کنه همين االن سرويسمون ميکرد
سارا ضربه اي به بازوي پري زد و با خنده گفت :ذليل مرده تو چرا اينقدر عشوه ميريختي؟؟؟
باس عادي جلوه ميکرد!!!من آخرم نفهميدم چه فازي بود؟؟؟ االن چي شد؟؟؟!!!پري-هيچي ديگه زنگ زديم روحيه جوون مردم رو شاد کرديم
البد االن هم از شادي داره پر پر ميزنه!!!چشم غره اي نثارش کردم و رومو برگردوندم اما نگام روي ساک سارا ثابت موند!!! اين گوشيه
کيه روشه؟؟؟ چرا يهو روشن شد؟؟؟
با بيتفاوتي اشاره اي به ساک زدم و گفتم :سارا انگار گوشيت روشن شد!
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سارا متعجب نگاهي به من و گوشي توي دستش انداخت  :اين تو دسته منه شما علم غيب
داري؟؟؟
ابروهامو تو هم کشيدم و بيخيال گفتم :پس اين گوشيه کيه رو ساک؟؟؟
با اين حرفم پري از سکوي بااليي تقريبا خودشو پرت کرد رو ساک سارا و با ترس به گوشي خيره
شد.
چند ثانيه اي همه ساکت به گوشي چشم دوختيم .وااااي!!! يعني اونام به همون چيزي فکر ميکنن
که من فکر ميکنم؟؟؟
پري با صدايي که به زور از الي دندونهاش شنيده ميشد گفتک تازه قطع شد!!!
نــــــــــههههه!!!! يعني همه حرفامونو شنيد؟؟؟فقط اميدوارم صدامو نشناخته باشه!!! با ترس نگاهي به بقيه که اونا هم رنگ باخته بودن انداختم.
نسيم-بيچاره شدم...اگه زنگ بزنه چي؟؟؟!!!
سارا-اينو!!!! نگران خودشه
به جاي نسيم من با حرص جواب دادم :پس نگران کي باشه؟؟ واسه شماها که بد نميشه...خط
اين بيچاره است...
مونا-تو چرا جوش ميزني؟؟؟
دِ تو که مثل بلبل نميگفتي نصيحتتون کردم زنگ نزنيد که !!!!..صداي من بيچاره بود...تازه اگه
شانس بيارم نفهميده باشه منم!!!
لبمو به دندون گرفته بودم و با حرص به پري ومونا خيره بودم که نسيم با حالت فرياد گفت:
واي!!!! يه خط ناشناس اس داده
سارا-خوب حاال توام! باز کن ببين کيه؟؟
گوشي رو از دست نسيم گرفتم و خودم پيام رو باز کردم  :به به...خوشحال شدم دوباره صداتونو
شنيدم!!!
يه لبخند با نيش تا بناگوش باز هم گذاشته بود
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هاج و واج سمو بلند کردم و به بچه ها چشم دوختم.
مونا-منظورش چيه؟؟؟ کيو ميگه؟؟؟
سارا خنديد وخطاب به من گفت :فکر کنم با توئه ها!!!
حرفش باعث شد استرسم بيشتر شه...اگه با منه...يعني ....يعني شناخت؟؟؟
واااااي....نــــــــــــــه !!!!...
شايد اصال با کس ديگه اي باشه ،ريپلي(پاسخ) رو زدم و شروع کردم به نوشتن  :ببخشيد متوجه
نشدم....از شنيدن صداي من خوشحال شديد؟؟
نسيم سرشو از روي گوشي بلند کرد و مضطربانه پرسيد :ميواي چيکار کني؟؟؟
ميخوام بزنم کوچه علي چپ...ميگم گوشيم دست بچه ها بود...برداشتن مزاحمت ايجاد کردن!مونا درحاليکه مانتوشو به تن ميکرد گفت :اونم شاخ داره باور ميکنه
ازهيچي که بهتره!!پري-نه راست ميگه از هيچي بهتره...شايد باور کرد...تو چرا داري حاضر ميشي؟؟؟
ماني جون که نيومد...بريم پي زندگيمون...چقدرم که داري...به سمتم برگشت و به تندي گفت :چي زر زدي؟؟؟
همون که گوش صاب مرده ات شنيد (دقت کردين هيچ فحشي واسه شنيدن وجود نداره؟؟!!! )خواست چيزي بگه که پري مانعش شد :بيخي...بذار بينيم چيکارش ميکنه؟
و خطاب به من پرسيد :ج نداد؟؟؟
با ترس نگاهي به گوشي که براي دومين بار پياپي زنگ مي خورد انداختم.
نسيم -چرا...دوباره داره زنگ ميزنه
سارا-خاک تو سرتون په چرا هيچي نميگيد؟؟؟
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خاک تو سر خودت...بيشعور...نميشه...کيانا-جواب بده
من؟؟؟؟مونا-نه ننه ي من...صداي تو رو شناخته بنال بگو اشتباه شد...کار تو نبود...
سارا -دِ سوتي اصلي رو که اين داد
کيانا -خودش درست نکنه...کس ديگه حرف بزنه فکر ميکنه مزاحمت کار اينه...بد تر ميشهههه
لبمو تر کردم و دکمه ي اتصال تماس رو فشردم  :به به...خانومِ آقاي متين...
اَههههههههههه...کصوفط جدي جدي شناخت؟!!!
سالم آقاي متينبه...مثل اينکه شما متين تر از مايي که!!!اين االن قصد توهين داشت عايا؟؟؟ نه پس داشت شکست نفسي ميکرد...حرفا ميزني ها!!!
نيشخندي زدم و گفتم :فکر نکنم به پاي شما برسيم...
فعال که رسيدين
***
امير
با کنجکاوي پرسيدم :اين خط خودته؟؟؟
چطور؟؟؟همينطوري خواستم بدونم مزاحمم کيه؟؟؟يه بار خدمتتون عرض کردم اصال من در جريان اين مزاحمت نبودماوف...چه لفظ قلم؟؟؟ اصال در جريان نبوديد که ميگفتيد زشته...زشته...اگه درجريان بودي چه
ميگفتي؟؟؟

267

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
به طعنه گفتم :واسه همين هي بهشون ميگفتي زنگ نزنن حرف گوش نميدادن؟؟؟؟نه؟؟؟
نفس عميقي کشيد و چيزي نگفت .من بالخره يه نقطه ضعف از اين گرفتما!!! فقط زبونش وقتي
کوتاه ميشه که خودش مقصر باشه!!! وگرنه االن کله ي منو خورده بود!!!!...
ساکت شدين؟؟؟!!!آقا امير ميشه يه خواهشي کنم؟؟؟اوهو...اوهو...خواهش؟؟؟ خاله سوسکه؟؟؟ خودشه عايا؟؟؟
با لحني که توش خنده توش موج ميزد گفتم :بفرماييد
راستشو بخواين...اين خط من نيست...خط يکي از دوستامه ...اين مزاحمت هم تقصير بچه هابود...من گفتم اذيت نکنن...اما گوشي اين دوستمونو برداشتن...ميشه ديگه کشش ندين؟؟؟!!!
ا؟؟؟ حاال که تو کم آوردي؟؟؟
لحنش برخالف قبل که انگار ارث پدر طلبکاره،خيلي آرومتر ومعصومانه تر بود .خو هميشه
همينطوري باش!!!...
اونوقت شماره منو شما دادي ديگه؟؟؟؟مکثي کرد و يهو طلبکار گفت :خودتونم شاهدين کارتي که به من دادين فقط يه شماره موبايل
روش بود
چه يادتون مونده!!!آخه رو اون کارتتون جز اسم مغازه فقط شماره به اون درشتي به چشم ميومد!!!نه بابا؟؟؟ انگاري از قصد شماره مو با فونت درشت زدم به کارت!!!...
چشم غره اي نثار در وديوار کردم وگفتم :ميخواستين نگاه نکنين!
شما انگيزتون از اون شماره به اون رندي و فونت اندازه کله من چي بود؟؟؟به بعضيام روي خوش نيومده ها!!! تازه فونتش بيشتر اندازه مغز فندقيته تا کله ي کليپسيت!!!
واال...
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با فونت اندازه کله ي شما زديم که افراد پت هم بتونن ببينن منتها اون پتا شماره مغازه رو کهباالي اون خط موبايله نوشته بود رو نديدن!!!
از همين پشت تلفن هم ميتونستم ساييدن دندوناش و حرص خوردنشو تصور کنم...قيافه اش االن
ديدن داره!!!
اَههههههههههه...کصوفط جدي جدي شناخت؟!!!
سالم آقاي متينبه...مثل اينکه شما متين تر از مايي که!!!اين االن قصد توهين داشت عايا؟؟؟ نه پس داشت شکست نفسي ميکرد...حرفا ميزني ها!!!
نيشخندي زدم و گفتم :فکر نکنم به پاي شما برسيم...
فعال که رسيدين
***
امير
با کنجکاوي پرسيدم :اين خط خودته؟؟؟
چطور؟؟؟همينطوري خواستم بدونم مزاحمم کيه؟؟؟يه بار خدمتتون عرض کردم اصال من در جريان اين مزاحمت نبودماوف...چه لفظ قلم؟؟؟ اصال در جريان نبوديد که ميگفتيد زشته...زشته...اگه درجريان بودي چه
ميگفتي؟؟؟
به طعنه گفتم :واسه همين هي بهشون ميگفتي زنگ نزنن حرف گوش نميدادن؟؟؟؟نه؟؟؟
نفس عميقي کشيد و چيزي نگفت .من بالخره يه نقطه ضعف از اين گرفتما!!! فقط زبونش وقتي
کوتاه ميشه که خودش مقصر باشه!!! وگرنه االن کله ي منو خورده بود!!!!...
-ساکت شدين؟؟؟!!!
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آقا امير ميشه يه خواهشي کنم؟؟؟اوهو...اوهو...خواهش؟؟؟ خاله سوسکه؟؟؟ خودشه عايا؟؟؟
با لحني که توش خنده توش موج ميزد گفتم :بفرماييد
راستشو بخواين...اين خط من نيست...خط يکي از دوستامه ...اين مزاحمت هم تقصير بچه هابود...من گفتم اذيت نکنن...اما گوشي اين دوستمونو برداشتن...ميشه ديگه کشش ندين؟؟؟!!!
ا؟؟؟ حاال که تو کم آوردي؟؟؟
لحنش برخالف قبل که انگار ارث پدر طلبکاره،خيلي آرومتر ومعصومانه تر بود .خو هميشه
همينطوري باش!!!...
اونوقت شماره منو شما دادي ديگه؟؟؟؟مکثي کرد و يهو طلبکار گفت :خودتونم شاهدين کارتي که به من دادين فقط يه شماره موبايل
روش بود
چه يادتون مونده!!!آخه رو اون کارتتون جز اسم مغازه فقط شماره به اون درشتي به چشم ميومد!!!نه بابا؟؟؟ انگاري از قصد شماره مو با فونت درشت زدم به کارت!!!...
چشم غره اي نثار در وديوار کردم وگفتم :ميخواستين نگاه نکنين!
شما انگيزتون از ون شماره به اون رندي و فونت اندازه کله من چي بود؟؟؟به بعضيام روي خوش نيومده ها!!! تازه فونتش بيشتر اندازه مغز فندقيته تا کله ي کليپسيت!!!
واال...
با فونت اندازه کله ي شما زديم که افراد پت هم بتونن ببينن منتها اون پتا شماره مغازه رو کهباالي اون خط موبايله نوشته بود رو نديدن!!!
از همين پشت تلفن هم ميتونستم ساييدن دندوناش و حرص خوردنشو تصور کنم...قيافه اش االن
ديدن داره!!!
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در هر صورت...اصال شماره رو کارت شما به من چه؟؟؟خودت شروع کردي!!!با صدايي که بي شباهت به جيغ(اونم از نوع فرافرافرا بنفش) نبود پرسيد:
کـــــــــــي؟؟؟؟مـــــــ ــــــــــن؟؟؟؟
نه عمه ي من!!!اول شما شروع کرديد!!!من؟؟؟ شما اول گفتي فقط شماره موبايلم رو کارت بود!!!نه خيرم اول شما شروع کردي که به من گفتي من شمارتونو دادمحاال نه که نداديحاال نه که نداديبله که ندادم (مگه من دهن لقم؟؟؟!!! ) ...من ندادم...اصال مهم نيست باور کنيد يا نه!!!خوب اين دوباره  6متر زبون درآورد...االن تو اوووج صداقتشه...
باشه حاال چرا گريه ميکني؟؟؟ باور کردم!!!کي گريه کرد؟؟؟بيا منو بزنچشم حتما!چه پرروئه!!!کمم نمياره!!! يه جورايي از اين کم نياوردن و انرژيي که داره خوشم مياد ...عين خودم
ديوونه است!!!...
باشه منتظرمبمون!!!با شيطنت گفتم :ميمونم به پات تا برگردي
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تو صداش خنده موج ميزد اما سعي ميکرد جدي نشون بده :خسته نشي؟؟؟
نه ديگه نشستم تا بيايتک سرفه اي کرد وگفت :خوب خسته نباشين...اگه کاري ندارين من قطع کنم؟؟؟
اوم...چرا...چرا...ميشه شماره خودتو داشته باشم؟؟؟که چي بشه؟؟؟که همينطور که منتظرم شما پيام بدي بگي کي ميرسي!!صداي خنده اي که سعي در پنهان نگه داشتنش داشت به گوشم رسيد وبعد هم صداي ماليمي که
جواب داد :الزم نکرده...شما همينطوري بشيني منتظر بموني بهتره
من که گير ميارم آخر...حاال خودت ندادي صاحب ...اين خط ...فرقي نداره!!! با اين فکر لبخند
خبيثانه اي زدم :خو اينطوري که خسته ميشم
ميخواي منتظر نمون پسرماِ؟؟؟اوره...قوره...ديگه نبيبنم مزاحم شينا!!!نه بابا؟؟؟ انگاري به عشق اين زنگ زديم!!!په به خاطر کي زدين؟؟؟؟***
شکوفه
باز اين حس خوشگلي و محبوب دلها بودن بهش دست داد...خو پسرم تو بهش دست نده...بذار
ضايع شه...هرچي باشه از جوي که تو رو ميگيره بهتره!!
به خاطر عمه ي صاب مغازه-اوهو...مگه خودتون ناموس نداري؟؟؟ به عمه ي من چيکار دارين؟؟؟
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با شيطنت گفتم :کار خير!!!
سرفه ي تصنعي کرد وبا لحن نسبتا تندي گفت :عمه ي من شوهر داره...بچه هاشم دو برابر تو
جوجه سن دارن!!!
دوباره با شيطنت گفتم :خو بچه هاشو ميگيريم
عادت به شوخي و رو دادن به پسرها رو ندارم...اما نميدونم چرا وقتي واقعا متين ومهربون
ميشه...منم شيطنتم گل ميکنه ...همينطوري پيش بره فکر ميکنه خبريه ها!!! باس همچنان مثل ننه
ي فوالد زره ببرخوردم!
با لحن تندي جواب داد :بچه هاشم شوهر دارن!!! امريه؟؟؟
به قول خودت بيا منو بزن!!! به من چه بچه هاش شوهر دارن؟؟؟!!! اوووو...اين قضيه از نظر من
مشکوکه!!!!
با دلخوري گفتم :حاال ما يه شوخي کرديم؟!!
مگه من با شما شوخي دارم؟؟؟يعني باز من به روي يکي خنديدم...مردم جنبه ندارن ها!!!
منم جدي جوابشو دادم :منم شوخي نداشتم
با خنده گفت :خودت االن گفتي شوخي کردم
اي ديـــــوانه است اين پسره!!!
تو حالت خوبه؟؟؟؟ چيز ميزي ميزني؟؟؟نه واال اگه من تا حاال چيز ميزيو زده باشم..اصال دست بزن ندارمولي زبونتون خوب ميزنه!!!منظور؟؟؟منظور خاصي نداشتم-آهان يعني منظور عامي داشتي؟؟؟
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کالمنظوري نداشتمپوزخندي زد وگفت :خوب ديگه به اندازه کافي مزاحم شدين...باي...
نقطه "ز" رو خودم بردارم ديگه؟؟؟هرجور مايلي!مايلم بردارم اما چون دو طرفه است ميذارم باشه!!!....
بيش از اين مراحمت نميرسونم...کاري نداريد؟؟از اولشم نداشتم...باي...اينو گفت و بدون اينکه منتظر جوابم شه گذاشت رو ملودي...بووووق....بوووووق....ب
باز من فاز احساسي برداشتم...اصال از اين حال و هوا خوشم نمياد!!!
علي با گرفتن بازوم تکونم داد و با خنده گفت :چيه؟؟؟ نکنه از دست رفتي؟؟؟!!! چيزي تو گلوت
سنگيني نميکنه
به چشاش خيره شدم :مثال چي؟؟؟
چشاشو لوچ کرد و گفت :مثال يکي که توش گير کرده باشه؟؟!!!
نه داداش گلوي ما فاقد چيزاي گير کردنيهمطمئن؟؟؟مطمئن...ورود چيزاي بزرگتر از سايز حلقم ممنوعه!!!لبخندي زد وگفت :يه صافي بگير براش
تک خنده اي کردم و متعجب گفتم :چرا؟؟؟
که اگه گير کرد پايين نره...مجبور شه بپره بيرون!!نگران نباش پايين نميره-يعني همينطوري گير کنه؟؟؟ خفه ميشي ها!!!
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زير لب بهتري گفتم و سعي کردم با تکون دادن سرم افکار مزاحممو بندازم بيرون
امير مشکوک ميزني ها!!!کي؟؟؟؟؟؟؟ من؟؟؟په نه په آقا جون خدا بيامرز من!لبخند تصنعي زدم وگفتم :حوصله مغازه رو ندارم
هنوز حرفمو تموم نکرده بودم که انگار ذهنمو خونده باشه گفت :تخته کن بريم دور بزنيم
چه باهوشي تو؟؟؟ ندزدنت يه وقت؟؟؟از جاش برخاست و درهمون حال جواب داد :نه دزدگير دارم
خنديدم و منم از جام برخاستم :بريم...
***
سر دردت هنوز بهتر نشد؟؟؟با چشمايي تب دار بهش چشم دوختم و ابرويي باال انداختم .کنارم روي مبل نشست و نفسشو با
صدا بيرون داد :صاف و ساده بگو چه مرگته؟؟؟
ابروهامو تو هم کشيدم و با بي حوصلگي گفتم :علي شر نگو
خودتم خوب ميدوني شر نميگمچرا اتفاقا شر ميگي...اساسيشم ميگي...باشه من شر ميگم...اما به نظرت چرا يه نفر بعد از حرف زدن با تلفن سر درد ميگيره و حال بدميشه؟؟؟
چون امروز هر چي اتفاق مزخرف بود يه جا واسه اش افتاد...عشق سابقشو ديد ...و داره درگيرچيزايي ميه که خوب نيست!!!...
اصال حواسم نبود که اينو بلند گفتم .ابروهاشو تو هم کشيد و پرسشگر نگام کرد .اما جوابي ندادم.
اصال چرا پرت و پال ميگم؟؟؟ من فقط يه کم سر درد دارم...همين!!!
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گفتم يه مرگته ...په گير کردي...هان؟؟؟نيشخندي زدم  :چيزيم نيست...در ضمن آدم عاقل از يه سوراخ دو بار گزيده نميشه...
دستشو زير چونه اش قرار داد وگفت :از چه سوراخي؟؟؟
با حرص جواب دادم :سوراخ افعي!!!...
اوه...اوه...يعني در اين حد؟؟؟سري به نشانه تاييد تکون دادم .نميدونم چرا حس ميکنم با اين جفنگ راحتم؟؟؟
بي اختيار لب گشودم و شروع کردم به درد و دل :ميدوني؟؟؟ فهيمه دختر عممه...زياد با هم رفت و
آمد خونوادگي نداشتيم...چي ميشد تو يه مهموني...مراسمي چيزي همديگه رو مي ديديم...البته من
آخرين بار فهيمه رو وقتي  12،13ساله بودم تو عروسي عمه بلقيس ديده بودم ...ديگه نديدمش
تا همين  3،1سال پيش...
همونطور که متفکر تو صورتم دقيق شده بود و به حرفام گوش ميداد سري تکون داد :خوب
بعدش؟؟؟
بعدش؟؟نفس عميقي کشيدم :ميدوني؟؟؟ خوب از لحاظ فرهنگي و اينا خيلي اختالف داشتيم...اصال بابام
ميگفت بابايي هم همون موقع با ازدواج عمه و حاج مرتضي مخالف بود...آخه خانواده ي حاج
مرتضي خيلي مذهبي بودن ...از اينايي که با دست زدن و تلويزيون و ازاين داستان ها هم
مخالفند ...ولي عمه دوستش داشت ديگه...
لبخندي زد و پرسيد :و تو هم عاشق فهيمه شدي؟؟!!
لبامو به هم فشردم و سري تکون دادم :اوهوم...حاال قضيه اش مفصله بعدا واسه ات تعريف ميکنم
تازه داشتيم حس ميگرفتيم! خو تعريف کناالن نه...حوصله گريه و زاري ندارملبخند شيطنت باري نثارم کرد وبا لحن هميشگيش گفت :آهان...دوباره مثل اون شب مي شيني تا
صبح سيگار ميکشي ،گريه ميکني؟؟؟
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اخم با نمکي کردم و يکي از کوسن ها رو به سمتش نشونه گرفتم .رو هوا گرفت و با خنده گفت:
حاال چرا رم ميکني؟؟؟ حقيقت يه کم تلخه ديگه
منم خنديدم :کوفت و حقيقت تلخه!!!
رومو برگردوندم و به تلويزيون چشم دوختم
منم از يکي خوشم ميومد اسمش مهسا بود...اينو گفت عين مونگال به ديوار خيره شد .زدم زير دستي که تکيه گاه چونه اش قرار داده بود :
خوب بقيه اش؟؟!!
چپ چپ نگام کرد و گفت :اوا بقيه شم بگم؟؟؟
دوست نداري نگولبخند ژوکوندي تحويلم داد :باشه حاال اصرار ميکني ميگم
متعجب نگاش کردم و سري تکون دادم .بالخره همه يه نخاله اي تو زندگيشون دارن ديگه...
منتها مال ما يکي يکي نخاله ها وارد ميشوند...
در حاليکه خودشو با سر قندون روي ميز مشغول نشون ميداد با بي خيالي گفت :هيچي
ديگه...نامزد کرد...منم االن در خدمت شمام
خيلي ممنون از توضيحات دقيقتونبا شيطنت وبه طعنه گفت :خواهش ميکنم...قضيه اش مفصله بقيه شو بعدا واسه ات ميگم
تقليد کار!! تک خنده اي کردم و درجوابش گفتم :خدا وکيلي جفنگي!!!
قيافه سو درهم کرد و مثل بچه ي دو ساله گفت :جفنگ تويي!!! خو عين آدم بنال بينم چه غلطا
کردين ديگه
ابرويي باال انداختم و نوچي گفتم .االن نه حوصله شو دارم...نه دليلي ميبنم که زندگيمو واسه اين
بچه تعريف کنم!!! واال...
-به درک نگو...
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شونه اي باال انداختم .سوکتمو که ديد گفت :امروز ديديش؟؟؟
کيو؟؟؟فهيمه خانومو؟؟؟بدون اينکه به سمتش برگردم سري به نشانه تاييد تکون دادم :اوهوم
چرا به هم زديد؟؟؟چون ازدواج کردپه تو ام خيانت؟؟؟!!! چرا؟؟؟ دوسِت نداشت؟؟با شنيدن حرفش پوزخندي زدم وبا حرص به نقطه اي خيره شدم .اي کاش حداقل ميگفت دوسم
نداره...اينطوري منم بيخيالش ميشدم...
نميدونم...با ما دوست بود...از يکي ديگه شکمش باال اومد...آخرم زن پسرعموش شد...نميدونستم بخندم يا گريه کنم؟؟؟ خنده اي عصبي سر دادم تا يه دل سير به حال همه ي اتفاقات
خودمو خالي کنم ...اما بغض مانع ميشد...چشام با يه پلک زدن آماده باريدن بود و لبام بيخودي کر
کر ميکرد...
چشامو بستمو سعي کردم با کشيدن نفسي عميق بغضمو فرو بدم...
با همون لحن شيطونش ناصحانه گفت :بيخيال...دار بزن خاطرات کسي که تو رو دور زده!!!
چشمامو باز کردم و با ابروهايي باال کشيده نگاش کردم .صدام هنوز بغض داشت اما سعي کردم
پنهونش کنم :دِ من اگه دار داشتم که اول از همه تو رو دار ميزدم...
اواااااااااا...دلت مياد؟؟؟نه په...بيشعور بي ذوق...اومدم پيشت روحيه تو شاد کنمبا عشوه چشم غره اي نثارش کردم  :صد سال سياه نميخوام شادم کني...
-ايش...شعور نداري که...
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يهو انگار که چيزي يادش اومده باشه به سمتم برگشت و با کنجکاوي پرسيد :ميگمه اون دختره
که بعد از ظهري باهاش حرف ميزدي کي بود؟؟؟
چند تا دختر بچه بودن!!!خوب؟؟؟هيچي بابا ...مثال خواستن اسگولم کنن...صداي يکيشونو شناختماوووووو...آشنا بود؟؟؟نه مشتري بودفهميد شناختيش؟؟؟سري به نشانه تاييد تکون دادم :آره بابا..اس دادم گفتم
لبخند شيطنت باري زد وگفت :ازت خوشش مياد؟؟؟
با شنيدن حرفش تقريبا فرياد زدم :هااااان؟؟؟ ازم خوشش مياد؟؟؟
زهر مار...چرا داد و بيداد راه ميندازي؟؟؟ خواستگار نديدهاز لحنش خنده ام هم گرفته بود اما فکر حرفي که زد اجازه ورود افکار ديگه رو بهم نميداد.
ازم خوشش مياد؟؟؟ يعني واقعا دليلش اينه؟؟؟
چکه ي بدبخت!!!! حاال همچين ميگه انگاري دختر  11ساله است واسه اش خواستگار پيدا
شده...از سيبيالت خجالت بکش!!!
متفکر خطاب به علي پرسيدم :واقعا به نظرت امکان داره؟؟؟
دوباره شيطون شد :چيه؟؟؟ خوشت اومد؟؟؟؟
گمشو بابا...جدي ميگم آخه تو اين فازا نيست...تازه اينطور که من فهميدم ميخواستن اذيت کننکه اذيت شدن!!!با خنده سري به نشانه تاييد تکون دادم .دستي به چونه اش کشيد وگفت :به نظر من دختره
شفتول شده
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خفــــه شو...اصال نميشه باهات مشورت کرد...آدم نيستي ها!!! دارم جدي صحبت ميکنملحنت که اصال اينطور نيستآقا من لحنم کال غلط اندازه !!...مثال يه بار داشتم سرکالس تذهيب خانواده کنفرانسميدادم...بابام گفته بود هر موقع رفتي پا تخته اخم...شيش کيلو جذبه...دو هزار تا چشم
غره(...دستي به سيبيل نداشته اش کشيد و ادامه داد ) :با اين سيفيال هر چي ميگفتم همه اِهِن...
اِهِن...ميخنديدن
با شنيدن حرفاش من هم ريسه رفته بودم از خنده .ميون خنده گفتم :دِ آخه سيفيالت جذبه
نداشت!!!!
قيافه ي مثالدلخوري به خودش گرفت و گفت :نخند...آقا من اون موقع سيفيل داشتم اين هوا
اينو گفت و يه چيزي حدود يه متر از هر دو طرف پشت لبش رو نشون داد.
سيبيل بود؟؟؟!!!نه دادا...دسته بيل بودتک خنده اي کردم وگفتم :په اآلن بيالت شکسته يا دسته اش؟؟؟
حالت گريه به خودش گرفت و گفت :هيچ کدام(...اشاره به قلبش زد و سري تکون داد) اين دل
المصب!!!
ابروهامو تو هم کشيدم و با حالت ناراحتي سري تکون دادم :تقصير دله...گناه من نيست...
علي چشمکي زد و گفت :صدات خوبه ها!!!
چشمکي زدم و گفتم :په کجاشو ديدي؟؟؟
خاک بر سرت يه ذره شکسته بندي کن ...پررو...پررو ...از خودش تعريفم ميکنهتا کور شود هر آنکه نتواند ديدچشاشو گشاد کرد و درحاليکه به چشام چشم دوخته بود گفت :ما که چشامون ميبينه
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خنديدم و گفتم :کي با تو بود؟؟؟
چه ميدونم؟؟؟ مگه اينکه با شلغم الممالک بوده باشي...اينجا که جز من و تو کسي نيست!!!به سمتش خيز برداشتم و با شيطنت گفتم :چرا...
و چشامو خمار کردم .زد زير گوشم و سريع از جاش برخاست و با لحن زنونه اي گفت :کصافط
بيتربيت هيز!!!
خنديدم و درحاليکه به سمت آشپزخونه ميرفتم گفتم :شام چي ميخوري؟؟؟
به دنبالم اومد و با شيطنت گفت :تا چي داشته باشين؟؟؟
به سمتش برگشتم وجدي (الکي ) پرسيدم :ميگما تو سربازي به شما چي ميدن بخورين؟؟؟!!!
ضربه اي به پيشونيش زد وگفت :اوخ سربازي نگو که دلم خينه!!! سوپ ميدن آبش يه طرف
...سبزي و هويجش يه طرف...آخ آخ آخ آخ...نابودم کردن به موال!!!
حاال حرص نخور شيرت خشک ميشهدِ المصب خيلي وقته خشک شده!بيخيال در يخچال رو بستم و گوشي تلفن رو از روي اپن برداشتم.
چي سفارش بدم؟؟؟بيخيال...نيمرو ميزنيمروي اپن نشست و گفت :ميگما حاال دختره اسمش چيه؟؟؟
يه تاي ابرومو باال انداختم :به تو چه؟؟؟
بيتربيتپريدم کنارش نشستم و درحاليکه متفکر به روبه رو خيره بودم گفتم :دلم ميخواد شمارشو
بگيرم...اما نميدونم چيکار کنم؟؟؟
خودمم نميدونم چرا اين حرف رو زدم يا چرا اين حرفم بود؟؟؟
-مگه خط خودش نبود؟؟؟
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بي اختيار نفس عميقي کشيدم :نه فکر کنم مال دوستش بود
پس چرا اون حرفيد؟؟شونه اي باال انداختم  :نميدونم شنيدم يکي بگه يه وقت مزاحمت ايجاد نکنه...آبروش
جلو...نميدونم ميالد...چي چي ميره...
سرشو خاروند و با شيطنت گفت :آبروش پيش ميالد؟؟؟
چيه؟؟؟زد رو شونه مو گفت :خيــــــلي خنگي امير!!!
خودم شعورم قد ميده...منتها به نظرم کار درستي نيستچرا اونوقت؟؟؟خو اگه دوست داشت خودش همون موقع ميزنگيد يا شماره شو ميداد ديگهمگه دختره از جونش سير شده که تو بگي اين شماره منه اونم هلک هلک بزنگه؟؟؟منظور؟؟؟اهه...واقعا خنگي...ميگم اونطوري خز بازيه...اصال در شان يه دختر نيستمن که شماره ندادمپس خواستي کار جديد آوردي اطالعاتشو آپديت کنه؟؟؟؟با يادآوري کيوان وجدانم اجازه نميداد حتي بهش فکر کنم چه برسه به اينکه بخوام بهش شماره
بدم....
***
شيــــدااااااين صد و بيست و هزارمين باري بود که تو اين چند دقيقه اسمشو صدا ميزدم .پوفي کرد وبا
کالفگي گفت :باز چيه؟؟؟
-نميدونم استرس دارم
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خاک بر سرت...واقعا صداتو شناخت؟؟سري به نشانه تاييد تکون دادم .شانس منه ديگه!
حالت متفکري به خودش گرفت و مثل کارآگاه ها پرسيد :بين اون همه آدم چرا توي خنگولو
شناخت حاال
چپ چپ نگاش کردم وگفتم :چه ميدونم؟؟؟
شيدا چشاشو ريز کرد و با شيطنت گفت :بس که جيغ جيغ ميکني صدات يادش مونده!!!
کمي تو جام نيم خيز شدم:من جيغ جيغ ميکنم؟؟؟
هيـــس مامان اينا خوابن....آره ديگه...تا مياي حرف بزني کله ده نفرو خوردي...بيشعورشونه اي باال انداخت و با همون شيطنت گفت :من االن خواهرتم لو خودت ميگم...اينقده جيغ جيغ
نکن ...پسره خر نميشه بياد بگيرتت ها!!!
کدوم پسره؟؟؟قري به سرو گردنش داد و گفت :امير ديگه!!!
دندونامو با حرص به هم فشردم و نفسمو با صدا بيرون دادم :ميزنم گردنتو خورد ميکنما!!! امير
چيه؟؟؟؟
چيه نه کيه؟؟؟حاال هر چيبا اخم به نقطه اي خيره شدم...امروز اعصاب واسه ام نذاشتنا!!!...
تقصير اينا نيست که تو عصبي شدي...پرخاشگر شدي ...الکي به همه ميپري...حواسم نداري
تازه...
خو که چي مثال؟؟؟ تازه من کجا پرخاشگر شدم؟؟؟ تقصير اين پسره است دري بري ميگه منم
مجبور شدم جوابشو بدم...
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اون دري بري ميگه...سارا چي؟؟؟ مونا چي؟؟؟ يا اون روز ثنا چي؟؟؟ االن چرا با شيدا بحث
ميکني؟؟؟
دِ يه بارکي بگو ساديسمي هستيم خالص ديگه
دستامو زير سرم گذاشم و تو رختخواب غلطي خوردم و به پوستر دسته جمعي که روي ديوار مقابل
چسبيده بود چشم دوختم....هه3،1...سالي ميشه که ازش خوشم مياد...اصال من به خاطر اون
فوتبال رو شروع کردم...به خاطر اون فوروارد شدم...به خاطر ون ديوار اتاقم پر از پوستر
شده...حاال چي شده که هيچ حسي بهش ندارم؟؟...شايدم حس ميکنم حسي بهش ندارم...
همين چند دقيقه پيش بود که گزارشگر گفت ذخيره نشسته...
اما برام مهم نيست...خوب حق هر بازيکنيه که حداقل يه بازي رو فيکس بشه...و اين يعني بايد
جاشو با يکي ديگه عوض کنه...
چشامو به هم فشردم و سعي کردم اين افکارو از خودم دور کنم اما انگار افکار با کيليپ برگشتن (
...) ):افکارم درهم بود...يه زمين فوتبال و پسري که بعد از راهي کردن توپ به دروازه با دست
هايي باز به سمت گوشه ي ميدان و هوادارا ميدوئه...دختر و پسري که از پشت يه ويترين موبايل
فروشي ظاهر شدند و دارن خوش و بش ميکنن( سارا ومحمد چي ميگن اين وسط؟؟؟ )
لبخندي زدم و بي اختيار تصوير يه مرد سياهپوش که با لبخند بهم خيره شده تو ذهنم نقش بست.
نه حس ترس بود...نه عشق...اما تمام بدنم گر گرفت و قلبم شروع کرد به تاالپ تولوپ ...واي اگه
تالفي کنه ...يا بخواد اذيت کنه...تعادل نداره که...نميفهمه من مقصر نبودم که..
حاال نه که اصال نقشي نداشتي!
نداشتم ديگه! شما ديدين من نقش داشته باشم؟
نداشتم ديگه! شما ديدين من نقش داشته باشم؟
با نگاه به شيدا که حکومت  2111ساله رو هم ديگه تا حاال بايد ديده باشه لبخندي زدم و به پهلو
چرخيدم .آجي کوچولوي تپل خودم...
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2سالي ازم کوچيکتره اما چون به لحاظ قد و هيکل ازم درشت تره اصال نشون نميده ...تازه همه
فکر ميکنن ازم بزرگتر باشه...به لحاظ چهره زياد شبيه هم نيستيم...من شکل بابامم و شيدا شکل
مامان ...اون چشم و ابرو مشکي و هيکلي...اما من متوسط و چشم و ابروم به خرمايي ميزنه
چيه دو ساعت زل زدي به من؟؟؟وا ترسيدم بيداري تو؟؟؟نه پس مرغم  11نشده گرفتم خوابيدمتو جام غلطي زدم و گفتم:ولي من دارم بيهوش ميشم
اينو گفتم و درحاليکه رومو برميگردوندم شب به خيري گفتم.
***
امير
اميـــــــــر زنگ بزن به دوستش ديگههنوز دو دل بودم...آخه ميخوام چيکار کنم؟؟؟
تو اصال بگير بده به کيوان...با اين فکر سري تکون دادم...آره...اين بهترين کاره...هم اون دوتا رو
به هم ميرسونم...هم اينقدر الکي هم فکر من رو درگير نميکنه...
گوشيمو از روي ميز برداشتم و از داخل ليست تماس هاي گرفته شده دنبال شماره گشتم.
 ------1131همين بود...دکمه ي سبز رو فشردم و درحاليکه لبامو به هم ميفشردم به علي خيره
شدم.
بوق...بوق...بوق...
الو...الو...سالم...دختري با صداي لرزون جواب داد :سالم...شما؟؟؟
-من همونيم که...
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يه لحظه موندم چي بگم؟؟؟ بگم هموني که مزاحمش شدين؟؟؟ نه خيلي ضايع است...
علي دستشو رو هوا تکون داد و آروم گفت :خودتو معرفي کن...
سري به نشانه تاييد تکون دادم و خطاب به دختري که پشت خط بود گفتم :من اميرم ...فکر کنم
امروز با خط شما به من زنگ زده بودن؟؟؟
چند لحظه اي مکث کردو جواب داد :بعله...شرمنده...دوستم که بهتون گفت من در جريان...
پريدم ميون حرفش :من واسه اين چيزا زنگ نزدم...قصد مزاحمت هم ندارم...
با ترديد پرسيد :پس؟؟؟
راستش ميخوام يه لطفي برام بکنيدمن؟؟؟ خواهش ميکنم اگه از دستم بر بيادصدامو کمي مهربون تر کردم وگفتم :مياد...من ميخواستم اگه بشه شماره اون دوستتون که امروز
باهاش صحبت کردم رو ازتون بگيرم
شماره دوستمو؟؟؟؟ براي چي ميخوايد؟؟؟؟کمي مکث کردم .بايد يه چيزي بگم که قانع شه.
ببينيد اينطور که من متوجه شدم شمام يکي رو دوست داريد...و اونقدر براتون مهم بود کهبترسيد يه وقت از جانب من مزاحمتي نداشته باشين...خوب...منم مثل خودتون( ...چشمکي به علي
زدم و ادامه دادم  ) :خودتون که دوستتون رو مي شناسيد نميشه دو کلوم باهاش حرف زد يا دعوا
داره...يا چپ چپ نگا ميکنه...
با اين حرفم تک خنده اي کرد .نوچ...نوچ ...رفيقم رفيقاي قديــــــم!!!...
بعله مي گفتم....نميتونم با خودش حرف بزنم ميشه شماره شو بهم بديد؟؟؟آخه....-لطفا
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دوباره چند لحظه اي سکوت کرد و گفت :راستش...من خودم شماره شو ندارم...اگه بخوايد ميتونم
شماره شو از بچه ها بگيرم
آره ممنون ميشمصبر کنين !!!...هنوز باقي حرفم مونده...باهاش صحبت مي کنم اگه خودش مايل بود شماره شوبهتون ميدم
آخه به نظر شما اون مادر فوالد زره مايل ميشه؟؟؟ نه من از شما مي پرسم؟؟؟!!!
به نظرتون اين چيزا به عقل خودم نميرسه؟؟!!!من که نمي تونم شماره دوستمو بي اجازه بهتون بدم؟!!!خوب من که قصد مزاحمت ندارمبه طعنه گفت :دوستاي مام امروز قصد مزاحمت نداشتن
آخ آخ آخ آخ...عايا تيکه انداختن به بچه ي مردم کار خوبيست؟؟؟!!!!
منم به طعنه جواب دادم :مطمئن باشين من مثل اونا نيستم
در هر صورت...نميشه کهآخه چرا؟؟؟ يه شماره است ديگه...اووووف...
يه بار گفتم من قصد مزاحمت ندارم...به کسي هم نميگم شماره رو از شما گرفتممسئله اين چيزا نيست...پس چي؟؟؟چه تضميني وجود داره من شماره رو بدم وشما مزاحم نشيد؟؟؟آقا من ريش گرو ميذارم...اصال سيفيالي علي رو گرو ميذارم...
اگرم بشم مثال چيکار ميخوام بکنم؟؟؟ فوقش جوابمو نميده ديگهچند ثانيه اي سکوت کرد .حتما داره تصميم ميگيره!!! خوب االن بهترين فرصت واسه زدن تير
آخره!!!
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مطمئن باشين قصد مزاحمت ندارم....واسه اينکه متوجه نشه از شما گرفتم فعال کاري نميکنممکثي کرد وگفت :ببينيد من شماره شو ندارم بايد از بچه ها بگيرم...شايد طول بکشه
خيلي ممنون...دستتون درد نکنهخواهش ميکنم...به همين خط اس بدم؟؟؟هوم؟؟؟...آره ديگه...مرسي از لطفتونخواهش کاري نکردم...کاري نداريد؟؟؟نه ببخشيد که مزاحم شدم...خداحافظگوشي رو قطع کردم و بشکن زنان با لبخند به علي چشم دوختم .بالخره به هدف پليدم رسيدم.
کصـــــافط چاخان...حاال شماره شو ميخواي چيکار؟؟؟علي خوبه خودت گفتي زنگ بزنممن گفتم ولي ديگه نه در اين حدپس در کدوم حد؟؟؟در اون حد!!! بينم حاال واقعا شماره شو ميخواي چيکار؟؟؟با ترديد نگاش کردم .يه وقتايي تو زندگيم يه کارايي ميکنم (فقط يه وقتايي!!!! ) که خودمم علتشو
نميدونم...يا شايد هم ميدونم و نميخوام قبول کنم؟!!!
باز اين حرف زد! هيچي ندون شما ساکت باشي بهتره...
چشم غره اي نثار خودم کردم وشونه اي باال انداختم  :همينطوري...دوست دارم شماره شو داشته
باشم
چشاشو ريز کرد وبا شيطنت تو چشام خيره شد.
چشم و گوشم روشن!!!از خدا بيامرز اديسون خجالت بکش...تو ساعت اوووووووووج مصرف چش و گوششم روشنميکنه
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پريد کنارم نشست و گفت:د ...از اون دل چلچراغون تو که ميخواي مخ دختر مردم رو بزني بهتره
که!!!
اشاره اي به خودم زدم وگفتم :مــــن ميخوام مخ دختر مردم رو بزنم؟؟؟؟ نه من؟؟؟ من؟؟؟
نه بابا...اون ...اگه نه چرا جو ميدي؟؟؟ببند بابا...کيوان از اين دختره خوش ميادشونه اي باال انداخت و انگار که ميخواد عکس العمل منو بدونه با بيخيالي گفت :چه ربطي داره؟؟؟
با چشمايي گشاد کرده نگاش کردم .باز اين شر گفت!!! يعني چي چه ربطي داره؟؟؟
ميگم دوستم ازش خوشش مياد تو ميگي چه ربطي داره؟؟پوزخندي زد و درحاليکه به نقطه اي خيره بود گفت :آره خوب چه ربطي داره؟؟دوستم عاشق عشقم
شد...عشقم عاشق اون بود!!!
نگاشو غمگينشو بهم دوخت وبا صدايي دورگه پرسيد :خيلي راحت هم گفت ما همو دوست
داريم...اونيکه اضافه است تويي!!!.....دختره از کيوان خوشش مياد؟؟
شونه اي باال انداختم  :فکر نکنم...ميدوني؟ اصال فازش معلوم نيست يه لحظه بهت چشم غره
ميره...دو ديقه بعد به شوخيات ميخنده...يه موقع هايي اينقده تخسه که انگار ميخواد کله تو
بکنه...يه وقتايي هم اينقده شيرين و مهربون ميشه که دوست داريــ...
ميخواستم بگم دوست داري بغلش کني  .لپشو گاز بگيري اما سريع زبونمو گاز گرفتم وباقي
حرفمو خوردم .رسما از دست رفتم ...االن داغم نميفهمم...چي ميگم...
با شيطنت چشم درآورد و با ابروهايي درهم گفت :دوست داري چي؟؟؟ هاااان؟؟؟
هيچي ميگم يعني خيلي بامزه است!!!فقط همين؟؟؟نه پس همون...يه طومار مونده بگم؟؟؟-نه داداش قربونت!

289

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
چشم غره اي رفتم ورومو برگردوندم.
***
براي چندمين بار تو اين  3،1ماه به گوشيمو شماره ي خاک گرفته اي که توش سيو شده بود خيره
شدم .تو اين چند وقت کيوان واسه سر وسامون گرفتنش سرباز وطن شده...االن هم تو دو ماه
اموزشيه...البته فقط يکي ،دو هفته از اين دو ماه سپري شده...
هنوز چند ديقه اي نميشد که از پيشم رفت .دو،سه روزي رو مرخصي اومده بود و به قول خودش
دم اخري اومد يه سري به رفقاي قديمي هم بزنه .بالخره شماره رو بهش دادم .ذوق و شوق و
تالشش واسه رسيدن به عشقش منو ياد خودم ميندازه...بالخره بچه ام از ماستي دراومده....حيف
که تالش من بيهوده بود...
مجيد هم چند روزيه دانشگاش شروع شده واونم از يه هفته پيش واسه ثبت نام و کاراي اوليه
رفته سنندج...رضا هم که از وقتي ازدواج کرده کم پيداست ...درمجموع يه جورايي دور و برم
خيـــلي خلوت شده فقط گه گاهي علي و فرهاد بهم سر ميزنن...البته شهروز هم با خاطرات
طالييش ( !!! ) و جوجه اردکاش هست ولي اونم به خاطر کالساش فقط آخر هفته ها وقت آزاد
داره...آههههه...دلمان به حال خودمان سوخت...چقدر بيکس و تنها شدم خودم درجريان نيستم!!
باز خوبه پدرام و مهدي هستندها!!!
نفسمو با صدا بيرون دادم و کامپيوتر رو روشن کردم...واقعا حوصله ام سر رفت!! از صبح فقط
چهارتا مشتري اومده...
باز تو پاي کامپيوتري؟؟؟متعجب سرمو بلند کردم .دقيقا االن بايد برسي؟؟؟
به شوخي گفتم :بذار ويندوز باال بياد...فضولي تو مگه؟؟؟
به کنارم اومد و درحاليکه به پيشخون تکيه ميداد گفت :ديوونه خوبي؟؟؟
تو بهتري گج ...چه خبرا؟؟؟واال...بيخبر ...تو چه خبر؟؟؟ کيوان اينجا بود؟؟؟-آره چند روز مرخصي داشت...اومد به مام سر بزنه...
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نگاشو تو مغازه چرخوند وگفت :تنهايي که
اوهوم...بچه ها نيستند...پدرام بعد از ظهر ها ميادمهدي کوش؟؟؟کار داشت مياد...باز که تو دو دري؟؟؟با عشوه چشم غره اي نثارم کرد :ايــــش ....اومدم تورو از تنهايي دربيارم
ابروهامو تو هم کشيدم  :نه بابا؟؟؟
من نخوام تو از تنهايي درم بياري کيو باس ببينم؟؟؟بازم منو...نميشه که تنهات بذارم...افسردگي ميگيرياوووو...درگير مرام نداشته ات شدم شديـــــد...بيشعور...من خودم اسطوره ي ادب ومراماينو گفت و باعشوه قري به سر و گردنش داد.
زرشک!!!کيشميش!!!خواستم جوابشو بدم که با ديدن مشتري بيخيال شدم و تنها نگاه پرازخواهشمو بهش دوختم بلکه
خودش به کار مشتري برسه...حوصله ندارم پاشم...با عشوه چشم غره اي نثارم کرد و وقتي
ازکنارم ميگذشت به آرومي گفت :هرچي شد مال خودم
دستي به موهام کشيدم :خاوووو...
***
شکوفه
دو،سه روزي از شروع مجدد بدبختيامون (باز شدن مدارس) ميگذره...مدرسه ام عوض شد!!!
يعني مجبور شدم ولي خدا رو شکر با رکسانا و سارا همکالس شدم .البته اين دو روز سارا مدرسه
نيومده...هرچي هم به گوشيش زنگ و اس دادم خاموش بودم....ديرو هم که جرئت کردم زنگ
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بزنم خونه شون ببينم چه خبره؟ مامانش با گريه گفت که از صبح که گفت ميره مدرسه از خونه
غيبش زده و معلوم نيست کجاست؟؟؟
فقط اميدوارم باليي سر خودش نياورده باشه!!! براي چندمين باز مضطربانه به رکسانا خيره شدم.
شکو ول کن ديگه...يه گوري هستاگه طوريش شده باشه؟؟مگه نگفتي شايد محمد خبر داشته باشه؟؟؟ تو مسير ازش ميپرسيمبا اين حرف کمي تسلي پيدا کردم...اميدوار بودم حداقل محمد ازش خبر داشته باشه...آخه چرا
بايد سارا از خونه بيرون بزنه؟؟؟
خواستم از مامانش بپرسم اما طفلک اونقدر گريه وزاري والتماس کرد که اگه ازش خبري شد
بهشون بگم که حواسم نبود علتشو بپرسم اما يه جورايي ميتونم حدس بزنم...با وجود پدر وبرادر
غيرتي که سارا داشت...بايد قضيه مربوط به محمد يا کاراي سارا باشه...
رکسانا -بيخيال اينا رو آخر نذاشتي تعريف کنم چي شد؟؟؟
اي بابا کشتي تو ما رو از صبح تا حاال...چه کرده اين مسعود خان؟؟؟نيششو تا بناگوش باز کرد و با ذوق گفت:ديروز رفته بوديم مغازه مسعود اينا...اول که
هيچــــــکي نبود...بعد چند ديقه مشتريا گله اي ريختند داخل...يه بلوز انتخاب کرده بودم اينقد
خوشگل بود ...دختره ي ميمون سگ برداشتتش ...آي شيةةةةکم داشت ها!!! لباس نازنينمو جرش
داد رفت....
اينا همه رو با افسوس و ناراحتي ميگفت خنديدم و گفتم :حاال چرا گريه ميکني؟؟؟
د آخه پسره ي شفته هيــــچي بهش نگفت...هيــــچي ها!!! (چشاشو ريز کرد و مثل کارآگاهها گفت ) فکر کنم يه چيزي بينشون بود...آخه اولشم خيلي باهاش گرم گرفته بود...چه ميدونم...
ولي المصب پشت کوهي بود ها!!! يه شلوار سبز با مانتوي صورتي کمرنگ پوشيده بود ...بايد
ميديديش...
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رکسانا همچنان مشغول حرف زدن بود اما من دوباره ذهنم درگير شده بود...چه قدر با حس راجب
مسعود حرف ميزد و چقدر از توجه اون به کس ديگه حرص ميخورد.....چرا همه عاشق شدند جز
من؟؟؟
حتي شيدا هم تازگي ها مشکوک ميزنه...يهو يه تيکه از يه آهنگ رو با حس ميخونه...تو فکر
ميره...يکي دوبارم وقتي وارد اتاق شدم گوشيشو زير بالشت قايم کرد...يادم باشه سر فرصت
کشف کنم قضيه چيه؟؟
رکسانا-اووف...بالخره زنگ خورد...بپر که از اين خماري درت بياريم...
با هم از مدرسه خارج شديم و به سمت خونه راه افتاديم .مغازه اش تو مسيرمون بود ...نزديکاي
مغازه بوديم که پررو جان رو کنار يه پسر ديگه جلوي کالنتري ديدم .لباس سربازي هم تنش
بود!!! عجب!!! اين برق گرفته با اين زلفاي افشون سربازم هست؟؟؟
بي توجه بهش رومو برگردوندم وبه مغازه ي محمد که انگار درش قفل بود نگاه کردم.
نــــه...يعني نيست؟؟؟
دستي به دستگيره کشيدم نه انگار واقعا قفله ...با رکسانا دوتايي سرکي به داخل کشيديم .گوشه
ي کنار ديوار رختخواب نامرتبي افتاده بود .با ديدن رختخواب متعجب به هم چشم دوختيم.
جااااااااااان؟؟؟ اين چيه؟؟؟ از فکراي مختلفي که به ذهنم مي رسيد دلشوره ي بدي به جونم افتاده
بود و ضربان قلبم به شدت ميزد .نگاهي به اطراف انداخت.
رکسانا -اين چيه؟؟؟ اينم نيست که!!!
نميدونم.....از مغازه داراي اطراف بپرسيم؟؟؟چيو؟؟؟خو اينکه چرا نيست؟!يه لحظه متعجب نگام کرد اما بعد با ترديد سري تکون داد :آره بپرسيم شايد بدونن
دستمو جلوي دهنم گذاشتم ونفس عميقي کشيدم .خدا کنه بدونن!!!
وارد اولين مغازه ي کناري شدم و بي هوا پرسيدم :شما ميدونين چرا مغازه بغلي بسته است؟؟؟
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با اين حرفم آقاي متين و پررو جان که درست بغل دستم ايستاده بود و يه پسر ديگه (که
نميشناختمش) درحاليکه هر لحظه امکان داشت پقي بزنن زير خنده متعجب نگام کردند.
پررو جان -سالم...مرسي ما خوبيم شما خوبي؟؟؟ خانواده خوبن؟؟؟
االن وقت سالم احوال پرسيه؟؟؟ اونم با توي شلغم؟؟؟
امير که انگار متوجه هول بودنم شده بود با لحن آرومي پرسيد :کدوم مغازه؟؟؟
با سر اشاره اي به سمت راست کردم و گفتم :همين مغازه بقلي
پسر ناشناسه -مغازه مارو ميگي؟؟؟
مغازه شما؟؟؟رکسانا -ما با موبايل فروشي کناري کار داريم
امير اشاره اي به پسر ناشناسه زد وگفت :ايشون هم صاحب اونجان
ايشون نــــــه...محمداونقدر هول بودم که به حرفام و اينکه چه برداشتي ممکنه ازش بشه فکر نکنم.
اميربا شنيدن حرفم ابروهاشو توهم کشيد و به طرز بدي نگام کرد .آقا من قلبم باطريه نکنين اين
حرکاتو ...حاال مگه چي گفتم؟؟؟ خو با محمد کار دارم يه ذره اجتماعي باشين...واال...
پسر ناشناسه -بامحمد کار دارين؟؟؟
بعله ميدونين کجاست؟؟؟امير-چيکارش دارين؟؟؟
رکسانا که ديگه اوستا شده بود بنده فقط بلدم سوتي بدم با ماليمت گفت :يه مشکلي پيش اومده
کارشون داريم
پرروجان با لحن هميشگيش  :چه مشکليه که فقط به دست محمد حل ميشه؟؟؟
-تو فضولي؟؟؟
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اينو آروم زير لب گفتم اما نميدونم چه جوري شنيد؟؟؟ آخه با همون صورت پر خنده چپ چپ
نگام کرد وروشو برگردوند .اينام که همه تا شعاع ده کيلومتري سنسور لرزشي دارن...
امير خطاب به پسر ناشناسه گفت :علي واقعا نميدوني محمد چرا نيومده؟؟؟
علي -نه بابا...تازه اومدم ديدم در مغازه بسته اس...منم که کليد همرام نبود
تو مغازه رختخواب هم بود!!!علي-شمام ديدين؟؟؟
نه پس پتم نميبينم! .صط مغازه رختخواب قد کله ي من پهن کردن توقع دارن کسي نبينه...واال...
امير تک خنده اي کرد وگفت :جدي رختخواب پهن بود؟؟
شايد محمد تو مغازه باشه؟!!پرروجان -مگه اينکه پشت ميز قايم شده باشه ديگه...وگرنه که از بيرون کل مغازه پيداست...
شونه اي باال انداختم .با اين اتفاقي که افتاده و محمد هم مغازه نيومده شک و ترسم بيشتر
شد...پس يعني هر جا باشن با همن...
شماره اي چيزي ازش ندارين؟؟؟امير -باهاش چيکار دارين؟؟؟
راستشو بگم؟؟؟
نه ميخواي دروغشو بگو دورهمي روحيه مون شاد شه!!!
با لب و لوچه آويزون شروع کردم به حرف زدن  :راستش دوستم که با محمد دوست بوده يکي،دو
روزيه غيبش زده
پررو جان يهو زد زير خنده و با شيطنت گفت :خو پسره فرار کرده از دست اين اخالق سگيت!!!
با اين حرفش امير هم خنديد و سري به نشانه تاييد تکون داد :ديگه تالش بي فايده است ...طرف
گرخيده...تا حاال بايد از مرزم خارج شده باشه ها!!
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اينو گفت و همه با هم زدن زير خنده .چپ چپ نگاشون کردم و گفتم :برين عمه هاتونو مسخره
کنين...دوستم دختره
پرروجان -يعني دوست دخترت بوده؟؟؟!!!
ميزنم دهن اينو ميارم پايين ها!!! االن وقت شوخيه؟؟؟
رکسانا با جديت گفت :اگه خبر ندارين بگين نداريم...مزاحم نميشيم...
اينو گفت و با اشاره به من خواست که بريم
چشم غره اي نثار پررو جان و امير و درو تخته کردم و رومو برگردوندم که از مغازه خارج شم اما با
ديدن پسري که با چهره اي رنگ پريده و مضطرب به سمت پرايد مشکي ميرفت متوقف شدم.
اين محمده؟؟؟؟؟
آره شک ندارم خودشه...
محمد اومد!!!!اونقدر اين حرف رو بلند گفتم که حتي خود محمد هم از بيرون متعجب نگام کرد.
شک ندارم آخرش اينا دنگي پول جمع ميکنن منو يه تيمارستان خوب ثبت نام ميکنن ...بس که
شنقول بازي در ميارم...
سريع از مغازه خارج شدم و خطاب به محمد که به سمت ماشين ميرفت با صداي بلند گفتم :سارا
کجاست؟؟؟
به سمتم برگشت .سالمي کرد و درحاليکه سعي ميکرد خودشو متعجب نشون بده گفت :يعني چي
سارا کجاست؟؟؟ دوست شماست از من ميپرسي؟؟؟
فکر کنم دوست شمام هست!!!بقيه بچه ها هم از مغازه بيرون اومده بودند .صداي علي رو از پشت سرم سنيدم که به طعنه
خطاب به محمد گفت :به به...بالخره تشريف فرما شديد؟؟؟ صد دفعه نگفتم کليد منو با خودت
نبر؟؟؟
محمد-يادم رفت...کار ضروري داشتم مجبور شدم برم
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پرروجان -از رختخواباي وسط مغازه پيداست!!!
محمد -رختخواب چيه؟؟؟
رختخواب نميدوني چيه؟؟؟ په شبا رو چي ميخوابي؟؟؟کامال پيدا بود همه ي رفتاراش مصنوعيه...ميخواد خودشو بي خبر نشون بده
سارا کجاست؟؟؟پوزخندي زد و طوري که انگار با يه آدم خنگ طرفه جواب داد :باز که پرسيدين؟؟؟ آخه من ازکجا
بدونم دوست شما کجاست؟؟
با حرص گفتم :از همون جايي که از ديروز غيبش زده ...از اونجايي که شمام امروز دير اومديد
محمد -من ربطي بينشون نميبينم...اما اگه خيلي مهمه بايد عرض کنم دوست جونتون بيمارستان-
....------رکسانا -يعني چي؟؟؟ بيمارستان؟؟؟
محمد با بيخيالي شونه اي باال انداخت و درحاليکه کليدي رو به سمت علي ميگرفت گفت :اينم
کليدت...من برم...
علي خواست جوابشو بده که اين بارمن پرسيدم :يعني چي بيمارستانه؟؟؟
يعني چي نداره خانوم...بيمارستانه ديگه...و سري تکون داد که يعني فازت چيه؟؟؟؟
اونوقت چرا؟؟؟من چه ميدونم خانوم ...برين بيمارستان اونجا بهتون ميگن...اينو گفت و پريد داخل ماشين و در يک حرکت گازشو گرفت و رفت....
همچنان با شوک به مسير رفتنش خيره بودم که کم کم ذهنم فعال شد...اين چرا همچين کرد؟؟؟
نکنه يه ريگي به کفشش باشه؟؟
با گيجي به سمت بقيه برگشتم.
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پرروجان که برخالف چند دقيقه ي پيش کامال جدي شده بود متعجب پرسيد :االن محمد فلنگو
بست دررفت ديگه نه؟؟؟
امير نگاشو از مسيري که محمد رفت برداشت و با ترديد گفت :فکر کنم..ولي چرا؟؟؟
علي-هرچي هست سرهمين رختخوابه
سري به نشانه تاييد حرفش تکون دادم :منم موافقم
امير -چه ربطي به رختخواب داره؟؟؟-ربط داره شما نميفهمي
چند ثانيه اي خيره نگام کرد :شما همه چي دون...بگو مام توجيه شيم...آخه کدوم اسگولي دختر
ميبره داخل مغازه؟؟؟
روهوا دستمو تکون دادم و گفتم :ميــــبرن...خيلي ها!!!
با يه تاي ابروي باال انداخته و چشماي از حدقه دراومده نگام کرد .باز من سوتي دادم؟؟؟
نه گلم فقط يه نمه زدي جاده خاکي...چيز خاصي نبود...خو االغ فکر کن چي داري ميگي
رکسانا با حرص ولي به آرومي زير گوشم گفت :تو اصال حرف نزن...االنه که مارم مثل اون دختره
به فنا بدي!!!
زبونمو گاز گرفتم با خجالت سرمو انداختم پايين.
امير به آرومي طوري که فقط خودم بشنوم به طعنه گفت :ماشاال تجربه دارين ها!!!
برگشتم چپ چپ نگاش کردم  :تجربه عمه تون داره...نخورديم نون گندم ولي ديديم دست
مردم که...
پرروجان -باز اين حرف زد!!!
مگه چي گفتم؟؟؟هيچي بابا...علي -حاال دختره چرا بيمارستانه؟؟؟
-اِ...راست ميگه ها...سارا واسه چي بيمارستانه؟؟
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امير شونه اي باال انداخت و نميدونمي گفت .لبمو به دندون گرفتم ومتفکر به نقطه اي چشم ئوختم.
ببخشيد کسي گوشي داره؟؟؟يه لحظه همه يه نگاه عاقل اندر سفيه بهم انداختند بهم انداختند و امير با خنده گفت :االن دست
بچه ي دو ساله هم آيفون هستا!!!!
ا؟؟؟ چقده ايناها خنگن؟؟؟ خو منظورم اينه يکي گوشيشو بده ديگه
خودم ميدونم...منظورم اين بود که ميتونم باهاش تماس بگيرم؟؟پررو جان -با کي؟؟؟
با عمه ي شما!!! خو زنگ بزنم بيمارستان!!!امير-ببينم شما خونه نباس برين؟؟؟ ساعت  1:31بعد از ظهره ها!!!
با شنيدن حرفش چشام چهار تا شد برسم خونه ننه بابام کشتنم...
ميتونم سه تا زنگ بزنم؟؟؟خنديدوگفت :دقيقا سه تا؟؟؟
با استرس سر تکون دادم :اوهوم....
پرروجان خواست گوشيشو به سمتم بگيره که امير زودتر گوشيشو به دستم داد .با اين کارش
نفس راحتي کشيدم .به پررو جان که اعتمادي نيست...مونده بودم اگه فقط اون گوشيشو داد چه
گلي به سرم بگيرم؟؟؟
لحظه اي با ترديد به گوشي نگاه کردم .با اين که نميتونم زنگ بزنم خونه؟!!!
ميتونم با خط مغازه بزنم؟؟؟رکسانا که انگار يه حدسايي زده بود با حرص گفت :ميخواي چيکار کني؟؟؟
ميخوام برم بيمارستانامير-اينوقت روز خودت تنها تا اونجا بري؟؟؟
-خو برم ببينم چه مرگشه...دو،سه روزه ننه باباش هيچ خبري ازش ندارن!!!
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متعجب پرسيد :يعني از خونه فرار کرده؟؟؟
نه پس رفته يه توک پا سرکوچه به اين روز افتادهپرروجان -شايد تصادفي چيزي کرده که برنگشته...
نميدونم با باباو داداشش دعواش شده بود...اصال چرا بايد محمد بدونه کجاست؟؟؟متفکر سري تکون داد ونميدونمي گفت.
رکسانا -تو چرا کاسه داغ تر از آش شدي؟؟؟
خوب دوستمه!!!امير دوباره گوشيشو به سمتم گرفت وگفت :خط مغازه يه طرفه است بگير با همين بزن
تشکري کردم و گوشي رو از دستش گرفتم .باشه وقتي رسيدم بيمارستان به خونه خبر ميدم.
اول به  111زنگ زدم تا شماره بيممارستاني که محمد گفته بود رو بگيرم.
کسي کاغذ داره؟؟؟پرروجان خودکاري از توي جيبش درآورد و به سمتم گرفت :بگير رو دستت بنويس!!!
چپ چپ نگاش کردم :يه دستم گوشي...يه دست خودکار...رو کدوم دستم بنويسم؟؟؟
امير پوفي کرد و کف دستشو گرفت جلو روم :بگير رو اين بنويس...اينقد بحث نکن
حيف که گوشيش لمسيه نميتونم به گوشم تکيه بدم (المصب هرموقع اينطوري نگه داشتم صاف
زدم رو کليد قطع تماس...يعني دقت تا اين حد!!!! )
بيتربيت انگاري با شعبون بي مخ طرفه ها!!!
چشم غره اي نثارش کردم و شماره ايي که خانمه مي گفت رو کف دستش نوشتم .حاال اينقدرم
دستش رو ويبره بود که نميشد دو خط راست کشيد چه برسه به شماره ...متعجب نگاش کردم.
تک سرفه اي کرد و بدون اينکه نگام کنه دستشو صاف کرد.
اينم يه چيزيش ميشه ها!!!
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شونه اي باال انداختم و شماره ي بيمارستان رو گرفتم .دستمو رو سينه ام گذاشتم ودرحاليکه
سرمو کمي خم ميکردم ازش تشکر کردم.
الو...بفرمائيداوم...سالم خانوم خسته نباشيدممنون بفرمائيدببخشيد فکر کنم دوستم رو ديروز آوردن اونجااسمشون؟؟؟وا!!! دارم حرف ميزنم!!!
چشم غره اي نثار در و ديوارکردم و مثل خودش جواب دادم :سارا سليماني
کدوم بخش؟؟!!!نميدونم...خودتون سرچ کنين ديگهامر ديگه باشه؟؟اوه...اوه...چه عصباني...االنه که گيسامو بکنه...
نه قربونت...امر ديگه اي نيست
صداي برخورد گوشي با چيزي اومد ولي خدا رو شکر بعدش صداي بوق نيومد...مثل ملودي ابراز
احساسات متين خان!!!
پرروجان-چي شد؟؟؟
رفت سرچ کنهسرچ نه جستجوحاال...همون...-بعله خانوم ديشب آوردنشون
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گوشي رو به گوشم نزديک کردم و براي اطمينان از چيزي که شنيدم پرسيدم :ببخشيد چي؟؟؟
ميگم ديشب شوهرشون آوردتشونبا فرياد پرسيدم :شوهرشون؟؟؟ کدوم شوهر؟؟؟
وا؟؟؟ مگه چند تا شوهر داره؟؟؟نه يعني ميگم شوهرش کيه؟؟؟امير-عين آدم بگي الزم نيست منظورتو بيان کني
اخمي کردم و به آرومي گفتم :به تو چه؟؟؟
بي اعتنا به حرفم روشو برگردوند.
خانوم دوست شماست يعني از عروسيش هم خبر نداشتين؟؟؟جااان؟؟؟ عروسي؟؟؟البد االنم خاله شدم...بگين من طاقتشو دارم...
خانوم من بيکار نيستم بشينم به سواالي شما جواب بدم ها!!!خو نده...انگاري من نشوندمش اونجا پاي تلفن!!!!
نفسمو با صدا بيرون و بالحن خودش جواب دادم :منم مسئول کاراي ديگران نيستم که اگه دلتون
از جاي ديگه پر بود سر من خالي کنين...عذر ميخوام که مزاحم شدم
اينو گفتم و قطع کردم .واال...معلوم شوهرش بش چي گفته دعواهاشو سر من خالي ميکنه...
امير با صورتي که خنده توش موج ميزد سري تکون داد وگفت :نه مثل اينکه با همه دعوا داري!!
بابا من دعوا نداشتم که خانومه خودش عصباني بودرکسانا يکي زد پس کله مو با خنده گفت :ولي جمله آخرت عالي بود!!!
با لبخند سري تکون دادم :خواهش
***
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امير
نگاه چپ چپي به نيش تا بناگوش بازش زدم.ته دلم ازاينکه لحنش با همه همينطوره خوشحالي
بودم اما خوب اينکه باهمه درعرض دو کلمه بخواي بحث کني هم اصال جالب نيست!!!!
ولي آدم ميتونه يه بحث رو کنترل کنه و نذاره به مشاجره تبديل شه!!!لبخند رو صورتش ماسيد و باتعجب نگام کرد :خانومه ارث پدر ازم طلبکاره چه جوري بايد جوابشو
ميدادم؟؟؟
علي(پررو جان شما) -اگه آرومتر مي حرفيدي خانومه هم با ماليمت درخواست ارث پدرشو ميکرد
من-هميشه برخورداي اطرافيان نتيجه ي برخورد خودمونه...اگرم اينطور نباشه با برخورد درست
ميتوني برخورد طرف مقابلت رو درست کني!!! الزم نيست هميشه پاچه بگيري!!!
يه تاي ابروشو انداخت باال و طلبکار نگام کرد.
آهان...ببخشيد يادم نبود بايد از اونايي که تا به پر و پات ميپيچن تا به پر و پاشون بپيچي الگوبگيرم
با اينکه متوجه طعنه اش شدم اما سعي کردم وقتي خودم اين بحث رو پيش آوردم حداقل خودم
به حرفم عمل کنم.
من منظورم اين نبودعلي با شيطنت گفت :به قول بعضيا اگه عين آدم حرف بزني الزم نيست منظورتو بگي!!!!
خنده ام گرفته بود اما ابروهامو تو هم کشيدم و با اخمي تصنعي گفتم :الزم نکرده حرف "بعضيا"
رو تکرار کني
دختري که همراه شکوفه( ديگه نگفتم خاله سوسکه...خخخ )....بود نگاهي به ساعتش انداخت و
خطاب بهش گفت :نميريم؟؟؟حسابي دير شده ها!!!! کله مونو ميکنن
***
شکوفه
با ترديد نگاهي به رکسانا انداختم .من واقعا ميخوام برم بيمارستان...
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امير که انگار ذهنمو خونده بود با حرص گفت :چرا برو بر نگاش ميکني؟؟؟ برو اول به مامان بابات
خبر بده بعد خانم مارپل بازي در بياري
به تو چه مگه فضولي؟؟؟
ابروهامو توهم کشيدم و با اخم عميقي نگاش کردم :دوست دارم خانوم مارپل بازي درآرم...شما
چيکار دارين؟؟؟
رکسانا-من بيمارستان بيا نيستما!!!
مهم نيست خودم تنها ميرمعلي -يعني شما ميخواي تنهايي اين همه راه و اين موقع ظهر بري؟؟؟
آره خوب تاکسي ميگيرمامير زيرلب با حرص گفت :اونام به مقصد رسوندنت!!!
بعد بلند تر گفت :اين موقع تاکسي گيرت مياد آخه؟؟؟
خواستم جوابشو بدم که صدايي از پشت سرم خطاب به کسي گفت :نوري معلومه کجايي؟؟؟؟؟؟
چرا سر پست نيستي؟؟؟
با اين حرفش پررو جان احترام نظامي داد ودرحاليکه به حالت آماده باش ايستاده بود خطاب به
اون مرد گفت :جناب سروان يه مشکلي پيش اومده بود...داشتم برطرف ميکردم
همون مردي که پررو جان سروان خطابش ميکرد به سمتمون اومد .نگاهي گذرا به تک تکمون
انداخت و خطاب به پررو جان گفت :تو مشکل درست نکن...نميخواد برطرفش کني...
واااا؟؟؟ جناب سروان؟؟؟چرا تخريب شخصيتي ميکنين؟؟؟ من از اون تيپ آدمام؟؟!!!جناب سروان سري به نشانه تاييد تکون داد و بانگاه به ماها پرسيد :چه مشکلي پيش اومده
بود؟؟؟
پررو جان يه لحظه چشاش از تعجب دراومد اما خيلي زود به خودش اومد وگفت :راستش جناب
سروان قضيه ناموسي بود
متعجب نگاش کردم..چرا پرت و پال ميگه؟؟؟ االن داستان درست ميشه....
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اشاره اي به علي زد و گفت :اين آقا مزاحم خانوما شد...بعد شوهراين خانوم (اشاره به من) اومد با
ايشون گالويز شدند...من داشتم جداشون ميکردم...
نگاهي به دو طرف انداختم...په شوهر من کجا رفت؟؟؟
امير که متوجه خل بازيم شده بود تک سرفه اي کرد و با نگاه چپ چپ ازم خواست آروم سرجام
وايسم .با عشوه چشم غره اي نثارش کردم و نگامو به جناب سروان و پرروجان دوختم .جناب
سروان با لحني که به زبان بي زباني ميگفت خر خودتانيد!!! گفت:تو نميخواد جداشون کني...بيا برو
سرپستت...درضمن سرهنگ عمراني يه کار مهمي باهات داشتند
پرروجان لب ولوچه شو آويزون کرد وبا اخم به نقطه اي چشم دوخت.
جناب سروان هم بعد ازگفتن اين حرفها خداحافظي کرد و ضمن يادآوري به پرروجان که بره ببينه
سرهنگ چيکارش داشت ازمون جدا شد.
همين که اون رفت پرروجان گفت :اه...ضدا حالي به اين ميگنا!!!
بعد سرشو جلو آورد و با لحن هميشگيش گفت :رفتين به منم بگين چي شد
نه که قراره بريم فيلم سينمايي ببينيمحاال هرچي من باس درجريان باشندستي تو هوا تکون داد و با عجله رفت .ديوونه....
رکسانا خط و نشون کشان خطاب بهم گفت :اول ميري خونه بعد با ننه بابات ميري
بيمارستان...سرخود پوآرو بازي درنمياري...فهميدي؟؟؟
من آخر نفهميدم خانوم مارپلم يا کارآگاه پوآرو؟؟؟ االن که نميشه برم خونه!!!!
سرمو انداختم پايين و سعي کردم به روي خودم نيارم .من که اخرش کار خودمو ميکنم ...تازه
نميتونم ازخونه برم بيمارستان،از داداش سارا بعيد نيست نعقيبم کنه...دوست ندارم فعال پي به
قضيه ببرن...اونم با اين اتفاقي که افتاده!!!! ازشون هيچي بعيد نيست...خصوصا اون داداش غول
بيابونيش شايان ...غول بيابونيه واسه خودش...دو متر قدشه...بازو داره قد هيکل من...تازه با اون
ابروهاي غضميتيش...يه پا اورانگوتانه واسه خودش ...نميدونم شايد به نظرمن خيلي گنده و
ترسناکه...
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اونقدر تو افکار خودم غرق بودم که اصال نفهميدم چه جوري از پسرا خداحافظي کردم و راه اومدم
که حاال درست يه خيابون با خونه فاصله داشتم؟!!!
بي اختيار پاهام شل شد و گام هاي آروم و آرومتري برميداشتم...نبايد تنهاش بذارم ...تو اين
شرايط...که اوضاش داغونه...وتنها کسي هم که خبر داره منم...
رکسانا چند قدمي رفته بود وتازه متوجه غيبتم در کنارش شد .همونجا وايساد وباعصبانيت گفت:
االن چرا وايسادي؟؟؟
رکسانا نميتونم بيامآخه تو دکتري؟؟؟؟ پرستاري؟؟؟ چي کاره اي که ميخواي بري؟؟؟ برو خونه دو،سه ساعت ديگهميري...ميميري؟؟؟
با چهره اي دلواپس سري به نشانه تاييد تکون دادم .وقتي يه چيزي ذهنمو درگير ميکنه بايد
حلش کنم...وگرنه ديوانه ميشم...
به من ربطي نداره...ميخواي بري خودت بودباشه...به مامانم اينا ميگي؟؟؟رکسانا که توقع همچين حرفي رو نداشت دوباره با حرص گفت :چه جوري ميخواي بري تا اونجا
اسگول؟؟؟ خيابون خلوته!!!
آژانس ميگيرمپس بريم آژانس بگيراوف....دهنت سرويس...يه جوري ميرم ديگهطلبکارانه بهم چشم دوخت .نــــه...اين ول کن نيست...
همچنان بهم خيره بود که گفتم :خوب پول آژانس ندارم...تاکسي ميگيرم....
نگاه غضبناکي بهم انداخت :رسيدي زنگ بزن
اينام ابراز احساساتشون چپکيه ها!!! خيلي بد برخورد ميکنن!!! لبخندي زدم :چشم يادت نره به
مامان اينا بگي!!!!...
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دستي رو هوا براش تکون دادم و به سمت ايستگاه تاکسي دويدم.
***
امير
علي-پس اين دختره است؟!!!
سري به نشانه تاييد تکون دادم :توام خبر داري؟؟!!!
ناسالمتي کيوون بچه محل ماست ها!!!تک خنده اي کردم :جفنگ...چه ربطي داشت؟؟؟
ربطش به بي ربطيشه...افتاد؟؟؟نه يه ذره ديگه موندهبا اشاره به چهار راه گفتم :علي داداش قربونت همينجا نگه دار خودم ميرم
شرمنده تو رو خدا بايد برم دنبال مامان وگرنه تا خونه ميبردمتنه بابا برو به کارت برسازماشين پياده شدم و دستي براش تکون دادم و منتظر شدم تا بره.
بي ماشيني هم بد درديه ها!!! بايد اينطوري با تاکسي يا پياده گز کنم....
ساعت  2بعد از ظهره با اينهمه مسافر يه تاکسي هم رد نميشه...چه برسه به اينکه سوارمون
کنه...
تو همين فکرا بودم که ماشيني کمي جلوتر ترمز کرد .شخصي بود .دونفري هم داخل نشسته
بودند .اومدم قدمي به سمت ماشين بردارم که يهو دختري پريد جلوم و زودتر درماشينو باز
کرد.االن گردن اين شکستن داره ها!!! تورو خدا بفرما...
چشم غره اي براش نثار کردم و به دنبالش سوار شدم ....درو که بستم به سمت چپ برگشتم تا
ببينم اين صداي نفس نفسي که مياد از کجاست؟؟؟
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با ديدن کسي که روبه روم بود فقط ميخواستم سرمو به پنجره بکوبم يا نه...يه راه بهتر در ماشينو
واکنم بپرم پايين؟!!!...چرا من هرجا ميرم اين بچه هست؟؟؟
با استرس به روبه رو خيره بود ولبشو ميجويد...فکرنکنم اصال متوجه ام شده باشه...
اين االن داره ميره خونه؟؟؟ با ترديد نگاش کردم ...تا جايي که من ميدونم هميشه بادوستش
مسيرسمت مغازه ما رو مستقيم ميومدند اما گمون کنم از يه سمت ديگه ميرفتند...تا حاال تو صف
تاکسي نديده بودمشون...
ببخشيد آقاي راننده شما تا کجا ميرين؟؟؟اينو شکوفه پرسيد .راننده به ميدون انتهاي خيابون اشاره کرد و گفت :تا سرفلکه
به آرومي نوچي کرد و لباشو به هم فشرد.
درحاليکه به صورتش خيره بودم خطاب بهش پرسيدم :مگه تا کجا کار دارين؟؟؟
متعجب به سمتم برگشت :اوا شما؟؟؟
بعله...من...کجا دارين ميرين؟؟؟نگاشو ازم دزديد و لبي تر کرد :خونه ديگه...
يه تاي ابرومو انداختم باال :تنها؟؟؟
مثل بچه هايي که موچشونو گرفتند نگام کرد اما خودشو نباخت :خوب خونه مون جلوتر از دوستم
ايناست...امريه؟؟؟
نه خير امري نيست...بعد آروم زيرگوشش گفتم :به مامان بابا خبر دادين از اين سمت خونه تشريف ميبرين؟؟؟
هنوز شک داشتم خونه ميره يا بيمارستان؟؟؟ اما احتمال بيشتر به اين بود که پيچونده ...وگرنه 6
متر زبوووووووون؟؟؟؟
با همون اخم عميقي که به پيشونيش انداخته بود نگام کرد :با اجازه تون از بيمارستان ميخوام
زنگ بزنم...
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تک خنده اي کردم وگفتم :حدس زده بودم....
***
شکوفه
خو مثالاالن فازت چيه؟؟؟ منو ضايع کردي؟؟؟بالبخند شيطنت باري که به صورتش نشسته بود سري به نشانه تاييد تکون داد .بچه ديوااااانه
است ها!!!
تمام طول مسير رو غر زد که چرا بي اجازه راه افتادم...اگه باليي سرم ميومد چي؟؟؟ حاال انگار
دارم ميرم تو دهن اژدها!!!
از تاکسي پياده شدم و به سمت پنجره کنار راننده رفتم تا پول رو حساب کنم که کيفم در يک
حرکت از پشت کشيده شد و اغراق نکنم نيم متري به عقب پرت شدم .فقط وحشي نبود که اونم
به سالمتي شد...البته خودمم تعادل نداشتم...وگرنه اين يه وجبي (!!!!) نميتونست منو اين همه
جابه جا کنه که...زيرچشمي نگاش کردم :خودم حساب ميکرد
باقي پولو تو جيبش گذاشت و خيلي جدي گفت:بچه هميشه يادت باشه وقتي با يه مرد(
مـــــــرد) بيرون ميري دست توجيبت نکن...
دومين اصل زندگي...برگرفته از سخنان آقاي متين!!!
االنم راه بيفت...تا بيمارستان باهات مياماينو گفت و بدون اينکه منتظر جوابم بشه راه افتاد....منم از فرصت پيش اومده استفاده کردم و
نگاهي به سرتا پاش انداختم...نـــــه...خدا وکيلي امروز متين شده ها!!! يه شلوار جين مشکي و
يه بلوز چهارخونه ي سبز و مشکي به تن داشت...اشتباه نکنم قدش  111،12ميشه ...من که تا
روي سينه شم...يه سي سانتي ازم بلند تره....
چه فيل و فنجونم من جلو اين؟؟؟!!!!
همچنان از پشت بهش خيره بودم که يهو تو جاش وايستاد و به سمتم برگشت...
-وايسادي آفتاب بگيري يا با پاهات دعوات شده؟؟؟
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بيتربيت...باز من اومدم دو زار از شخصيت يکي تعريف کنم دچار بحران روحي شدم....
چپ چپ نگاش کردم و همونطور که به سمتش ميرفتم چشم غره اي هم نثارش کردم (اينقدر که
من چشم غره ميرم آخرش چشام چپ ميشه ميمونم رو دستتون)...
به همراه هم وارد بيمارستان شديم.
راستي بايد بريم بخش چي؟؟؟
فکر کنم زنان زايمانآخه پروفسور باز تو حرف زدي؟؟؟ بخش زنان زايمان واسه چي؟؟؟
د نميفهمي ديگه...االن سوپرايز سوم اونجاست...وجدانمان نفس عميقي کشيد و تمام تالشش را در اين ريخت که جلو جمع ضايعمان نکند...
ما هم سکوت اختيار کرديم و به صحبت آقــــا امير و پرستار بخش گوش سپرديم.
يکي نيست بگه تو فارسي معاصر و درست بحرف...نميخواد اجر فردوسي رو زنده کني...بيشتر تن
اون مرحوم رو تو گور ويبره ميدي...واال...
امير از جلوي پذيرش کنار کشيد و با نگاه به سمتي گفت :اتاق  31بستريش کردن!!!
خواستم به همراش برم که با يادآوري چيزي گفتم :يه لحظه صبر کنين من االن ميام...
به سمت پذيرش برگشتم وخطاب به خانومي که داخل نشسته بود گفتم :ببخشيد من ميتونم يه
تماس بگيرم؟؟؟
تلفن عمومي جلوي در هستلبمو به دندون گرفتم و گفتم :من کارت ندارم!
نگاشو به نقطه اي دوخت و بعد چند ثانيه تلفن رو به سمتم گرفت :فقط زود تمومش کنين
لبخندي زدم و همونطور که شماره ميگرفتم چشمي گفتم.
***
امير
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رو اولين صندلي نشستم و به حرکاتش چشم دوختم .واقعا اين بچه فکر داره؟؟؟ فقط ميخواد به
کاري که فکر ميکنه عمل کنه...حاال هرچي که باشه
دو ساعته معلوم نيست پاي تلفن چي داره ميگه؟؟؟ البد االن هم داره همه چي رو پاي تلفن تعريف
ميکنه؟ يا با اونام دعوا راه انداخته؟؟؟
تلفن رو به پرستار تحويل داد و با دو به سمتم اومد.نفس نفس زنون گفت :زنگ زدم...بريم؟؟؟
به خونواده ات زنگ زدي؟؟؟نگاشو از راهرو گرفت وباگيجي گفت :اوهوم...گفتم...
خوب؟؟؟خوب که خوب...همين ديگهيعني هيچي نگفتن؟؟؟نه تازه يه کارت صدآفرين هم واسه بي اجازه اومدنم گرفتن...حرفا ميزني ها!!کلي غرغر کردن!!!تک خنده اي کردم وگفتم :حقت بود!!! به خانواده دوستت خبر ميدن؟؟؟
اوهوم گفتم بهشون بگن...چنگي به صورتش زد وگفت :خدا کنه شايان نيــــاد!!!
چيني به پيشونيم انداختم:شايان ديگه کيه؟؟؟
کنارم نشست و درحاليکه دستاشو تو هم قالب ميکرد و نگاشو به اطراف مي چرخوند گفت :داداش
سارا
خدا رو شکر يکي پيدا شد تو ازش بترسي!!!اخم عميقي کرد و به سمتم برگشت :کي گفته من از اون غول بيابوني ميترسم؟؟؟
الزم به گفتن نيست...کامال پيداست-هيچم اينطور نيست...من ازش نميترسم...
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خنديدم و سري تکون دادم .وقتي به يه چيزي گير ميده کامال پيداست توش ضعف داره ها!!! 11
درصد کسيايي که خودشونو ميکشن تا يکي رو تو يه قضيه اي متقاعد کنن يه جاي کارشون
ميلنگه!!!
نديديش که( ...يه چيز قد يه متر نشون داد و گفت و) قشنگ دو برابر تو هيکل داره...همينشيکم تو قد يه بازوشه
االن يعني شکم من کوچيکه يا گنده؟؟؟ابروهاشو باال کشيد ومثل پسر بچه اي شيطون وکنجکاو سرشو کج کرد و به شکمم دقيق شد.
نـــــههههه...شکم داريدستي به شکمم کشيدم و باصداي بلندي گفتم :من شکم دارم؟؟؟
آره...انکار هم نکن...شيکمت تابلوئهتو يه نگاه به خودت انداختيدستي به شکمم کشيدم و باصداي بلندي گفتم :من شکم دارم؟؟؟
آره...انکار هم نکن...شيکمت تابلوئهتو يه نگاه به خودت انداختياخمي کرد ونگاهي به شکم خودش انداخت  :مگه چشه؟؟؟
دِ...منم مانتو به اين گله گشادي بپوشم شکيمم تو افق محو ميشهمن اصال شکم ندارمحرص ادمو در مي آرن ها!!! دريک حرکت ناگهاني اضافه ي مانتو شو از پشت کشيدم.
ازجلوتقريبا چسبيده بود به تنش.
حاال چي ميگي؟؟با اخم غليظي که ميگفت ولم ميکني يا گردنتو خورد کنم ،نگام کردوگفت :من به نسبت خودم خيلي
هم خوبم
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مانتوشو رها کردم وگفتم :اگه به اينه منم به نسبت قدم وزنم کامال نورماله
شونه اي باال انداخت وگفت :ولي شکمت جلوتر ازخودته
ابروهامو تو هم کشيدم و باشيطنت گفتم :تو فضولي؟؟؟
دِ متين خان من واسه خودت ميگم پس فردا همين شکمتو ميکنن شوژه بهت دختر نميدن!!!شونه اي باال انداختم  :تو نگران خودت باش که نه قد داري...نه قيافه داري...تازه شکمتم که
اينطوري...اخالقتم سگـــــــــييييييي!!!!...
سري به نشانه تاسف تکون دادم ومنتظر جوابش شدم.
اوال من قدم به عنوان يه دختر متناسبه...بعدشم قيافه نداشته و شکم جلومم اوني که بايدبپسنده...ميپسنده...اخالق سگميم تحمل ميکنه چون وفاداريمم مثل همونه...
قري به سرو گردنش داد وگفت :نامزدم همه جوره منو قبول داره...
بابا گلشيفته است اين بچه!!
دَکِل نـــــــامزدت؟؟؟؟ (مثال نـــــــامزدت؟؟؟ )سري به نشانه تاييد تکون داد و ميگما پرستاره گفت دوستم تو کدوم اتاقه؟؟؟
اشاره اي به پشت سرش کردم وگفتم :انتهاي سالن اتاق 31
دوباره سري تکون داد وازجاش برخاست :باشه...شما نمياي؟؟
نه...بيام چيکار؟؟؟***
چشامو ريز کردم و مشکوک نگاش کردم .من هي ميگم اين از اولشم واسه جاسوسي اومده...اون
دوستش که مثل برادران رايت اتولشو به پرواز درآورد و در رفت...اينم از اين که بي دليل تا اينجا
اومده...البد ميخواد به محمد خبر بده چي شده ديگه؟؟!!!
نفس عميقي کشيد و ازجاش برخاست و باکمي عصبانيت گفت :بريم
خو چيه؟ بيا منو بزن! انگاز من گفتم...ايــــش...
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بي اعتنا بهش به سمت اتاقي که گفته بود راه افتادم .هنوز به پيچ راهرو نرسيده بودم که محکم
چيز تيزي به شکمم خورد و پخش زمين شدم.
البته صداي افتادن وسايل و اه و اوه مردي بلند شد.
وسط بيمارستان کله پاشده بودم و چشامو به هم ميفشردم .ضربه مغزي شدم نه؟؟؟
بگين...من طاقتشو دارم...
خانــــــووووم...حواستون کجاست؟؟؟ رو هوا راه ميرين؟؟؟؟با شنيدن حرفش چشامو بازکردم و همونطور که توجام مينشستم و لباسمو ميتکوندم با عصبانيت
نگاش کردم و تقريبا فرياد زدم :من حواسم کجاست؟؟؟ خيلي عذرميخوام که موقع پيچيدن
ازفرعي بوق نزدم بفهمين!!! خيلي عذرميخوام که پخش زمينتون کردم....صاف با سيني اومدم تو
شکمتون دو قورت و نيممم باقيه ...واقعا شرمنده ام...
خدا رو شکر سالن خلوت بود وگرنه االن داخل حراست مشغول عذرخواهي بودم...
آروم...اينجا بيمارستانه ها!!!اوا...از حراست اومدن؟؟؟ وااااااي ننه...بگين متين منتظرم بمونه تا بگردم(...يه ذره آه و ناله ي
سوزناک بنوازين)
با ترس به سمت صدا برگشتم...شمرنده به خدا...همه اش تقصير ايناست بيمارستان رو گذاشتن
رو سرشون...
با ديدن چشماي پراز خشمي که بهم خيره شده بود آب دهنمو قورت دادم و مظلوم نگاش کردم.
نيگا چي به روزم آورده؟!!!اومدم چشم غره اي نثار همون پسره کنم که ديدم يه مرد سفيد پوش ،کمي جلوتر کنار پنجره
ايستاده و درحاليکه دستاش تو جيبشه متعجب داره نگام ميکنه...متوجه نگام که شد ابروهاشو تو
هم کشيد و سري به دو طرف تکون داد .طوري که انگار ميخواد افکاري رو ازخودش دور کنه...
حتما اشتباه گرفته....
شونه اي باال انداختم و با تکيه به ديوار ازجام برخاستم.
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امير سري از روي تاسف تکون داد و دوباره جلو جلو راه افتاد.
برو واسه عمه ات افسوس بخور....ايـــــــش
به دنبالش رفتم وگفتم :چراهمچين ميکني؟؟؟
چطور؟؟؟واسه چي با تاسف سرتکون دادي؟؟کي؟؟من؟؟؟نه عمه ي من...شونه اي باال انداخت :اشتباه کردي
چشم غره اي نثارش کردم و به در اتاق  31که پرستاري با عصبانيت ميبستش و صداي جيغ
دخترکي که لحظه اي ساکت نميشد چشم دوختم.
يا ابر فرض!!! صدا ساراست؟؟؟
متعجب نگاهي به امير انداختم.
چيني به ابروهاش داد و سري تکون داد که يعني چي شده؟؟؟
نميدونمپرستاري که غر و لند کنان از کنارمون رد ميشد رو صدا زدم و به سمتش رفتم.
ببخشيد خانومبه سمتم برگشت و سري تکون داد :بعله؟؟؟
اوم...من دوستم (اشاره اي به اتاق زدم وگفتم ) :تو اين اتاق بستريه...مشکلي پيش اومده؟؟متاثر نگام کرد و لباشو به هم فشرد :در جريان هستيد چي شده؟؟؟
سري به نشانه تاييد تکون دادم :بعله...حالش بهتره؟؟؟
-حالش بهتره ولي از وقتي به هوش اومده يه بند جيغ و داد ميکنه و همه چي رو به هم ميريزه...

315

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
نوچي کردم و ملتمسانه گفتم :ميتونم برم ببينمش؟؟؟
حال روحيش اصال مساعد نيست عزيزمسعي کردم تمام التماس و خواهشمو بريزم تو نگام :قول ميدم زود بيام بيرون
با ترديد نگاهي به من و بعد در اتاق انداخت :خانومي واسه من مسئوليت داره...همين االنشم با
زور آرام بخش يه کم آروم شد
قول ميدم!....با ترديد نگام کرد :پس زياد طولش نده
نگاه تشکر آميزي بهش انداختم و دويدم به سمت اتاق.
امير-چي شد؟؟؟ اجازه داد؟؟؟
با ذوق گفتم :آره...
لبخندي زد و با نگاه به ساعتش گفت :پس زودتر بيا...حواست باشه چيزي نگي ناراحت شه
چشماينو گفتم  .دستگيره رو فشردم و وارد اتاق شدم.
باز اومدين؟؟؟ چي ميخواين از جونم؟؟؟ ولم کنين بذارين به حال خودم بميرم...صداي سارا بود که يه بند حرف ميزد و گريه ميکرد .باديدنش بغضم گرفت اما خيلي زود خودم رو
جمع و جور کردم .نبايد نمک رو زخمش بپاشم.
سعي کردم صدامو پرانرژي نشون بدم  :ديوونه منم
يهو ساکت شد و متعجب به سمتم برگشت :تو اينجا چي کار ميکني؟؟؟
به کنارش رفتم و درحاليکه روي تخت مي نشستم گفتم :ديدم رفتني شدي اومدم اگه حلوا ميدين
به منم برسه
با بغض نگام کرد :اي کاش مي مردم!!!
اينو گفت و خودش رو انداخت تو بغلم و به هق هق افتاد.
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من نميخواستم اينطوري شه...همه اش تقصير محمد بود ...همه اش تقصير اون بود...همينطوري ميگفت و زجه ميزد ( !!!! ) کمي ازخودم فاصله اش دادم و با کالفگي گفتم :سارا درست
تعريف کن ببينم چي شده؟؟؟
اشکاشو با پشت دست پاک کرد و گفت :شکو...نميدوني چيا شده که...محمد اومده بود
خواستگاريم...اما ...بابام اينا مخالفت کردند...
توام از خونه فرار کردي که راضي شن؟؟؟اشکايي که دوباره ازچشاش جاري شده بود رو پاک کرد و سري به نشانه نفي تکون داد.
کلي باهاشون حرف زدم....آخرم دعوامون شداشاره اي به کبودي چشاش زد و گفت :ببين شايان عوضي چي به سرم آورده؟؟
هرکاري هم که کردند بايد فرار مي کردي؟؟ سارا چي بينتون گذشت؟؟؟يه چند ثانيه اي خيره نگام کرد و دوباره زد زير گريه...
همين گريه اش کافي بود تا ته ماجرا رو بخونم...نميدونم چرا؟ اما تا همين دو ديقه پيش حس
ميکردم اشتباه ميکنم و اونطوري نيست...
با يادآوري قضيه خواستگاري (همينطور براي عوض کردن بحث) زدم به بازوشو گفتم:
کصوفط...قضيه خواستگاري چيه؟؟؟ چرا به من نگفتي؟؟
ميون گريه لبخندي زد وگفت :ديگه...محمد گفت ازم خوشش اومده...قصدشم جديه ...منم گفتم
اگه اين طوره بيا خواستگاريم
دستمو زيرچونه ام قرار دادم و با ذوق گفتم :خوب؟؟؟
سارا اما با اخم به پشت سرم خيره شد.
وا؟؟؟ چيه؟؟؟
به سمت جايي که نگاه مي کرد برگشتم .اما فقط متوجه سري شدم که به سرعت خودشو کنار
کشيد .درواقع فقط موهاشو ديدم.
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اين پسره اينجا چيکار ميکنه؟؟؟با ترديد اما جدي پرسيدم :کدوم پسره؟؟ محمد بود؟؟؟
چپ چپ نگام کرد و گفت :نه خره...اميرو ميگم اينجا چيکار ميکنه؟؟؟
خاک بر سرت ...واسه اين دو ساعته منو اسگول کردي؟؟
با بي خيالي دستمو رو هوا تکون دادم وگفتم :اه....فکر کردم محمده...اينو که خودمم ميدونم
يه تاي ابروشو باال انداخت :ميدوني؟؟؟ از کجا؟؟؟
با هم اومديم خوبچر اونوقت؟؟؟چون زيرش سه تا نقطه اس...راست ميگه ها من اخر نفهميدم فاز اين پسره چي بود؟!!!
خيلي احمقي شکوفه...با اين پسره پا شدي اومدي؟؟؟ اصال چرا با هم بودين؟؟؟يعني من اگه درجريان نبودم يه لحظه فکر ميکردم اوني که بهش تجاوز شده منم...عجبا!!!
مگه چي شده حاال؟؟؟وضعيت منو نمي بيني؟؟؟ با اين پسره ميپري؟؟؟ (حرفاي ضد و نقيض و داشته باشين فقط )چه ربطي داره؟؟؟شکو اين پسره يه نمه...با حرص سرشو تکون داد :نمي فهمي که...يارو ل...ا....ش...يه
يه چند ثانيه دوباره به پشت سر خيره شد .واي خدا!! يعني امير هنو پشت دره؟؟؟
منم به سمت دربرگشتم .تنها نبود اون دکتر عالمت تعجبه هم کنارش ايستاده بود.
نگام پر از شرم و عذرخواهي بود .طفلک اين همه به خاطرم اومده...معطل شده...انوقت سارا....
برگشتم با اخم نگاش کردم وگفتم :اين چه حرفيه؟؟؟ هر چي هم که باشه من تا حاال بدي ازش
نديدم
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درسته يه نمه خله...درسته شيطونه...درسته اون سري از دستش دهنم سرويس شد...ولي هر چي
باشه ال ....نيست ...يا اگرم باشه من واقعا هيچ حرکت زشت و بيش از حد گليمي ازش
نديدم...يعني از محمد اينا ديدم که از اون نه...
***
امير
همين که شکوفه رفت داخل به سمت در رفتم و ازپنجره به داخل چشم دوختم .با اينکه بهش گفتم
حواسش باشه ولي هيچ بعيد نميدونم که دوباره  6متر زبونش
 openشه
همديگه رو بغل کرده بودند و دوستش تو بغلش گريه ميکرد .تقريبا بيشتر صورت دختره کبود شده
بود .باال ي ابروش و زيرچشاش حالت خون مردگي داشت و گوشه ي لبش هم پاره شده بود ...اينا
رو محمد سرش آورده يا اون غول بيابوني که خاله سوسکه مي گفت؟؟
ايشون با اجازه کي رفت داخل؟؟؟صداي مرد جووني که کنارم ايستاده بود باعث شد رشته ي افکارم پاره شه و به سمتش برگردم.
ببخشيد متوجه نشدم؟!صداي مرد جووني که کنارم ايستاده بود باعث شد رشته ي افکارم پاره شه و به سمتش برگردم.
ببخشيد متوجه نشدم؟!عرض کردم اين خانوم با اجازه کي رفت داخل؟؟؟مشکلي هست؟؟؟نه خير....بيمار اين اتاق شرايط روحي وجسمي مناسبي ندارهنگاه ي به داخل اتاق انداختم و گفتم :نه اتفاقا انگار شرايط دوستانه است...از داد و هوار هاي چند
دقيقه ي قبلش هم خبري نيست
پسره هم سرکي کشيد :دوستن باهم؟؟؟
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همچنان که به داخل خيره بودم سري به نشانه تاييد تکون دادم .داشتند با هم حرف ميزدند که
يهو نگاه سارا روم ثابت موند خواستم بکشم کنار اما صواش متوقفم کرد :اين پسره اينجا چيکار
ميکنه؟؟؟
شکوفه -کدوم پسره؟؟ محمد بود؟؟؟
دوستش اما چپ چپ نگاش کرد و گفت :نه خره...اميرو ميگم اينجا چيکار ميکنه؟؟؟
انگار که خيالش راحت شده باشه دستشو رو هوا تکون داد و مثل مشنگا گفت :اه....فکر کردم
محمده...اينو که خودمم ميدونم
سارا -ميدوني؟؟؟ از کجا؟؟؟
با هم اومديم خوبچر اونوقت؟؟؟خيلي احمقي شکوفه...با اين پسره پا شدي اومدي؟؟؟ اصال چرا با هم بودين؟؟؟مگه چي شده حاال؟؟؟وضعيت منو نمي بيني؟؟؟ با اين پسره ميپري؟؟؟ (حرفاي ضد و نقيض و داشته باشين فقط )چه ربطي داره؟؟؟شکو اين پسره يه نمه...با حرص سرشو تکون داد :نمي فهمي که...يارو ل...ا....ش...يه
با شنيدن اين حرفش شکوفه تکوني خورد و فکر کنم داشت به اين سمت برميگشت ،سريع
خودمو ککشيدم کنار و لبمو گاز گرفتم.
چي شد؟؟؟هيچييه لحظه مشکوک نگام کرد و باشيطنت پرسيد :با هم نسبتي دارين؟؟؟
تک سرفه اي کردم و پرسيدم  :چطور؟؟؟
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يه لحظه مشکوک نگام کرد و باشيطنت پرسيد :با هم نسبتي دارين؟؟؟
تک سرفه اي کردم و پرسيدم  :چطور؟؟؟
با همون لحن جواب داد :همينطوري
ابرومو باال انداختم و گفتم :نه...اون دوست دختره است...منم دوست پسره
لبخندي زد و سرشو تکون داد :چه جالب!!
نگاهي به داخل و بعد به من انداخت وگفت :بيخيال به اين حرفا توجه نکن...من خودمم از اين
داستانا زياد داشتم...جالبيشم اينجاست که تو روت جرات نگاه کردنم ندارن چه برسه به اين زراي
مفت
پوزخندي زدم .برام مهم نيست..اولين بار نيست که همچين اتفاقي ميوفته...ولي دوست نداشتم
اينا رو سوسک کوچولو بشنوه...
دکتره دستي به شونه ام زد وگفت :بريم يه چايي دورهمي بزنيم؟!
سري به نشانه موافقت تکون دادم و نگاهي به پيراهنش انداختم .اسمشو چي نوشته؟؟؟ انگار
متوجه نگام شد که دستشو جلو آورد وگفت :من امير هستم...امير علي
لبخندي زدم :خوش بختم...اسم منم اميره
ا؟؟؟ تا حاال دوست هم اسم خودم نداشتماما من تـــــــــــا دلت بخواد....اتفاقا اسم پسرعمومم امير عليه...واقعا؟؟؟ اونوقت چي صداش مي کنين؟؟ امير؟؟محض رفع ابهام اونو علي صدا ميزنيماهان....***
شکوفه
-شکو گوشي با خودت آوردي؟؟
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اين سارا بود که سکوت چند دقيقه اي بينمون رو مي شکست .نتونستم دفاع چنداني از متين خان
بکنم...اما دوست نداشتم اين حرفا راجبش زده بشه....با اينکه اولين برخوردمون اصال در حد يه
مشتري و فروشنده نبود و خيلي اتفاقاي عجيب و غريبي افتاد .اما از شخصيتش خوشم مياد....يه
احترام خاصي براش قائلم.
به سردي جواب دادم :چطور مگه؟؟؟
شکوفه آره يا نه؟؟؟بر فرض آره...ميخواي چيکار؟؟؟ميشه گوشيت يه چند روزي دست من باشه؟شارژ نداره گوشيم...من خودمم با گوشي يکي ديگه زنگ زدماي بترکي که هميشه فورمتت کردن!خوب چيکار کنم؟؟؟ اس ميدن جواب ندم؟؟؟بده ولي يه دو زار تهش بذارچشم از اين به بعد يه شارژ مجزا براي اصتفاده اعلي حضرت ميذارمخيلي ممنون...حاال ميدي يا نه؟ميگم شارژ نداره...ميخواي چيکار؟؟؟شکوفه...خوب ميخواي واسه چي؟؟؟ به کي زنگ بزني؟؟؟به محمد...ميخوام ببينم کجا رفت؟؟؟ چرا هنو نيومده؟زکي!!! اينو...خوش خيال...پسره فلنگو بست در رفت...اين تازه ميگه تايتانيک دختره بود يا پسره؟
حيف که متين خان گفته دست رو دل اين بچه نذارم که خينه وگرنه يه ضد حال اساسي بهش
ميزدم...
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البته اگه امير نمي گفت بازم ضد حال نميزدم .المصب اينجور مواقع وجدانمان انتي ضد حالش
فعال ميشه...وجدانمان درد ميگيره....
به آرومي گفتم :فکر نکنم بياد
چرا؟؟؟آخه امروز مغازه هم نرفته!تو از کجا ميدوني؟خو رفتيم دم مغازه ديگهمشکوک نگام کرد و گفت :اونوقت از کجا فهميدي من اينجام؟
سوال به جايي بود ولي حيف که آب قطع شد...
من من کنان گفتم :اوم...خوب...خوب...آقا امير زنگ زد بهش ديگه
قيافه شو درهم کشيد و گفت :اونوقت البد لطف هم کردن شما رو تا اينجا آوردن؟!!
سري به نشانه تاييد تکون دادم :آره اتفاقا...چرا مسخره ميکني؟؟؟
جل الخالق!!! چه پسر فداکاريه اين اقا امير شما؟؟؟سارا شروع نکنشروع نکردم...ميگم که به حال و روز من دچار نشي!تو نگران من نباششونه اي باال انداخت :نيستم...گوشي تو ميدي آخر يا نه؟؟؟
سارا ???i dont have any charge.... do you understandبابا درست بحرف بينم چي ميگي؟؟؟فارسي که نمي فهمي ميگم کوفت شارژ ندارم-خوب داري ميري بخر...بعدا باهات حساب ميکنم
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لبخند شيطنت باري زدم وگفتم :باشه عزيزم ولي تا قرون اخر شارژ رو از حلقومت ميکشم بيرون
خسيس...تو اول بخرنه ديگه جنگ اول به از صلح آخر...اول تکليفمو روشن کنمنه ديگه جنگ اول به از صلح آخر...اول تکليفمو روشن کنمدرحاليکه سعي ميکرد نخنده نيشگوني از بازوم گرفت وگفت :پاشو بروگمشو ديگه...ميخوام
استراحت کنم
از رو تخت پريدم پايين و درحاليکه دستمو ميماليدم گفتم :چه بي شعوري هستي ها!!! اينم اخر و
عاقبت احترام به بيماران فاقد عقل!!! اومدم اين همه روحيه تو شاد کردم...بشکنه اين دست که
نمک نداره
حاال نشکنه!اومدم خداحافظي کنم که گفت :شکو گوشي
بکوشتي اماره (کشتي ما رو)گوشي رو از زيپ مخفي کيفم دراوردم وبه سمتش گرفتم.
مرسيخواهش...فقط االن پول ندارم ميخرم رمز رو اس ميکنماوکي...راستي شکوفه به مامانم اينا گفتين من بيمارستانم؟؟په نه په...گفتم با دوست پسرش رفتن ددر...فازت چيه؟ گفتم مامانم بگهبا شنيدن حرفم رنگش مثل گچ سفيد شد و نـــه اي گفت.
اونوقت گفتين چرا؟؟؟سارا جان اونموقع که با محمد ميرفتي هم فکر اين روزا رو کرده بودي؟؟؟چپ چپ نگام کرد و به تندي گفت :اتفاقا محمد گفته وقتي خانواده ات بفهمن پيش من بودي
موافقت ميکنن...يعني مجبورن که موافقت کنن...
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واي تو رو خدا اين چه پر رو شده تازگي ها!!!
ببخشيد خانواده ات مجبورن چون آبروشون ميره...تو چه جوري ميخواي پس فردا چشم تو چشممحمد کني...ککتم نگزه؟؟؟
شکوفه خيلي املي ها!!! حاال چي شد؟؟؟يعني چهار تا چشم داشتم...ده تا چشم درآوردم...البد اينجام اِل اِيه...آي الويو پي ام سي
تازه ال اي هم باشه ،اين دختره فازش چيه با اين شاهکارش؟؟؟
من بحث نکنم بهتره
به پاي هم پير شين...من برم کاري نداري؟؟همونطور که اخم کرده بود سري به نشانه نفي تکون داد :نه خداحافظ
بي شعور بي لياقت...يعني واقعا محمد اينقدر براش مهمه؟؟؟
من هر چقدر هم که به آرش اهميت ميدادم ولي بازم به نظرم ارزش خواهر و رفيقاي چند ساله ام
بيشتر از غريبه اي بود که چند وقتيه وارد زندگيم شده....
نميدونم شايد اگه منم عاشق مردي بشم که ميگه دوسم داره همينطوري با بقيه رفتار کنم
شونه اي باال انداختم و از اتاق خارج شدم .تو راهرو پرنده که خوبه پشه ويز ويز نمي کرد...پس
اين پسره کجا رفت؟؟؟
حتما رفته تو سالن نشسته...با اين فکر به سمت سالن راه افتادم.
همه جا رو از نظر گذروندم اما نبود...نکنه قالم گذاشت رفت...اي دل غافل!!!
اشکال نداره...اون يکي قلش بايد همين دور وبرا باشه
نگاهي به در شيشه اي روبه روم انداختم .يکي اون بيرون وايساده که همه ي مشخصات اين بچه
رو داره ها!!! ولي نميدونم چرا از کله اش دود بلند ميشه...نکنه از دست من خل شده؟؟؟
وايسا ببينم اين داره سيگار ميکشه؟؟؟
اي معتاد!! نوچ نوچي کردم وبه سمتش رفتم.
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اين جايي شما؟؟؟روشو به سمتم برگردوند  :اومدي؟؟
په نه په...رفتم...
سري به نشانه تاييد تکون دادم و با ياداوري حرفاي سارا سرمو انداختم پايين وگفتم :شرمنده به
خدا...سارا منظوري...
پريد وسط حرفم :اگه کارت تموم شد بريم؟
اين االن يعني خفه شو يا بيخيال مهم نيست؟؟؟
گزينه 1؟؟؟
گزينه 2؟؟؟
هيچ کدام؟؟؟
همه موارد؟؟؟
دوست ندارين جواب بدين؟؟؟
اه....ديگه توام....خو بچه بزرگواري کرد بحثو عوض کرد...حاال هي تو کشش بده
اومدم جوابشو بدم که خميازه مانع شد .نهايت سعيمو کردم دهنم بسته باشه اما بازم يه نمه اعالم
وجود کرد ديگه
خنديد وگفت :مريضي نرفتي خونه؟؟؟
مريض عمته...واسه چي؟؟؟تک خنده اي کرد وگفت :واسه اينکه ازچشات معلومه داري بيهوش ميشي
درحاليکه سعي ميکردم جلوي خميازه مو بگيرم و چشامو مي ماليدم جواب دادم :هيچم اينطور
نيست...فقط يه ذره خسته ام
-الهي...تو مدرسه کوه ميکنين يا سنگ و بتن جابه جا مي کنين؟؟؟
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هيچ کدام...درفاصله  1:31الي  2ساعت يه موجود ور وره جادو فک تکان ميدهد و فکر کنمالاليي ميخونه( تو رو خدا به معلما توهين نشه....بنده منظورم يه عده ي خاصه که احيانا خودمونم
چند تاشو داريم)
با خنده سري از روي تاسف تکون داد وگفت :ديونه اي به خدا...طفلک معلما کجا اينطورين؟؟
هستن ديگه ...يه سري شون همينن...ميان حرف ميزنن معلوم هم نيست چي ميگن؟؟؟ فقطدلشون خوشه انجام وظيفه کردن..ديگه چه جوريش مهم نيست!!!
لبخندي زد وگفت :خيليا هم هستن که براشون مهمه چه جوري درس بدن...منم عموم معلمه
سري تکون دادم :چه جالب!!! نه اتفاقا معلم رياضي مام واقــــعا عاليه ...ولي خوب جزو نمونه
هاي نادر کشف شده است که نسلشون رو به انقراضه!!
ديوونه...بيخيال...چيکار جامعه فرهنگيا داري؟؟؟شونه اي باال انداختم :همينطوري...داغ دلم تازه شد...نتونستم دردو دل نکنم
لبخندي زد :درد و دلت تو حلقم...همه رو بردي زير راديکال که!!!
بعضيا خودشون راديکال هستن...به من چه؟؟؟دوباره لبخندي زد و به روبه رو چشم دوخت .يه چند ثانيه اي به سکوت گذشت که يهو گفت :اين
پسره چقد شکل مشخصياتيه که راجب شايان دادي؟!!!
با ترس نگاهي به امير و بعد رد نگاش انداختم .يا حضرت فيل!! همون يه صندلي فاصله رو هم
پريدم و تا حد امکان خودمو به امير نزديک کردم .نميدونم چرا اما واقعا از شايان
ميترسم...نميدونم به خاطر هيکل گنده بَکشه...به خاطر صداي کلفتشه...به خاطر ابروهاي تو هم
گره خورده و چشماي تيزشه(همون هيز خودمون)...يا....نميدونم...ولي ازش خوشم نمياد...يه فاز
بدي به آدم ميده...
امير يه لحظه متعجب نگام کرد اما خيلي زود نگاش رنگ شيطنت گرفت :پس اون غول بيابوني
ايشونن؟؟؟
همونطور که به زمين خيره شده بودم سري به نشانه تاييد تکون دادم.

327

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
امير پاشو بريم يه جا ديگه***
امير
با شنيدن اسم امير اونم بدون هيچ پسوند و پيشوندي متعجب به سمتش برگشتم و تو صورت
رنگ پريده اش چشم دوختم.
امير؟؟؟اه...باز اين شروع کرد...خوب پس چي بگم؟؟؟دوباره با تاکيد پرسيدم" :اميـــــــر" ؟؟؟
چند ثانيه گيج نگام کرد و يهو لبشو گاز گرفت و سرشو انداخت پايين .ابروهامو تو هم کشيدم و
متفکر به گونه هاي گل انداخته و سرش که نزديک بود به سينه اش بچسبه چشم دوختم .اين
حرکات يعني چي؟؟؟
چرا حس ميکنم فهيمه داره دوباره تکرار ميشه؟؟؟
سالم شکوفه خانوم...اينجا چي کار ميکني؟؟؟با تعجب نگاهي به شکوفه و مردي که روبه روش ايستاده بود انداختم .نه بچه حق داره ازاين
اورانگوتان بترسه!!!
پسره تقريبا هم قد خودم بود اما هم بازو داشت هم زيادي پهن بود...
ديدن اون فنچولي که جلوش ايستاده بود با يه وجب قد واقعا عالي بود(...خدا اين شادي ها رو ازما
نگيره!! )
همچين با اعتماد به نفس زل زده بود يکي نميدونست فکر مي کرد اوني که تا دو ديقه پيش مي
گفت پاشو در بريم من بودم؟!!واال...
عليک سالم...واقعا معلوم نيست دارم چيکار مي کنم؟؟؟اين کاري هم مي کرد من درجريان نبودم؟؟!!!!
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پسره همونطور که نگاش به من بود و درحال انفجار از شدت فضولي با همون صداي کلفت گفت:
من که نمي بينم کاري کني...
بعد اشاره اي به من زد و پرسيد :ايشون کي باشن؟؟؟
شکوفه يه لحظه مضظرب نگام کرد اما خيلي زود به حالت  6متر زبون برگشت :ايشون راننده
آژانسن!!!
وباکمي طلبکاري و حرص ادامه داد :چطور؟؟؟
پسره يه تاي ابروهاشو باال انداخت و سري تکون داد :همينطوري
اصال پيدا بود همينطوري پرسيد...
راننده آژانس اينجا چيکار ميکنه؟؟؟به آرومي گفتم :مونده آمار مفتشا رو بگيره
دستي به سيبيلش کشيد وگفت :گرفتي حاال؟؟
ابروهامو توهم کشيدم :نه داداش تازه شما اوليشي که به پستمون خوردي!!!
خدا رو شکر...په بختت واشدآره ديگه فقط منتظر امر شما بود
چشم غره اي نثارم کرد وخطاب به شکوفه گفت :په چرا راشو نکشيده بره؟؟؟ کرايه اش چقد
شده؟؟؟
***
شکوفه
زير چشمي نگاهي به امير انداختم تا عکس العملش روببينم.اين آخر کله ي منو ميکنه!!
با حرص جواب داد :آخه هنوز کرايه شو ندادن!!
لبمو گاز گرفتم و با شرمنگي نگاش کردم .همه اش تقصر شايانه ديگه...فکر کرده همه جا چاله
ميدونه
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چقدر شد؟؟؟امير دوباره خشمگين نگاش کرد و خواست چيزي بگه که سريع گفتم :االن ديگه داشتيم مي
رفتيم...کرايه رو خونه حساب ميکنم
بي توجه به حرفم روشو به سمت امير برگردوند و گفت :داداش چقد شد؟؟؟
قابل نداره(...نگاه نافذي بهم انداخت ) با خودشون حساب مي کنماينو گفت و خطاب به من گفت :من بيرون منتظرتونم
ورفت...
فازش چي بود؟؟؟حاال مگه چي شد؟؟ مجبور شدم ديگه...
اين مال کدوم آژانس بود؟؟؟با گيجي به سمت شايان برگشتم :هان؟؟؟
سوالشو تکرار کرد و تو صورتتم دقيق شد.
مال چيز...آژانس جلوتر از مدرسه مون ديگهجلوتر از مدرسه تون مگه آژانس داره؟؟؟نميدونم واال...نداره؟؟؟
کمي فکر کردم...من قلبم ضعيفه ها!!! نگيد که نداره
چرا...يه کم جلوتر داره...يه نگاه از اين خر خودتي ها بهم انداخت که گفتم :البته من وايساده بودم منتظر تاکسي اين آقاهه
اومد ،سوار شدم
خيلي خوب...حاال برو...اينا دقيقه اي سکه ميندازن!!!باشنيدن حرفش چپ چپ نگاش کردم :اين چه حرفيه؟؟ طفلک کلي معطل من شده هيچي هم
نگفت
بي اعتنا روشو برگردوند وگفت :منم بودم چيزي نميگفتم!
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واسه عوض کردن بحث متعجب نگاهي به اطراف انداختم و گفتم :مامانتون اينا کوشن؟؟
تو راهن!! خونه نبودن تازه بهشون خبر دادم...دارن ميانآهان...سالم برسونينبزرگي ميرسونم...توام سالم برسونسري تکون دادم و با خداحافظي ازش به حالت دو به سمت در رفتم.
چه عجب تشريف فرما شدين؟ببخشيد خيلي معتل شدي؟يه لحظه نگام کرد وخيلي سرد جواب داد :نه ولي اوني که ازاين معتلي سکه ميندازه يکي ديگه
است...اگه سليقه تون ميگيره بفرماييد بريم
اوا خاک بر سرم مگه اين حرفاي غول بيابوني رو شنيد؟؟؟ با کنجکاوي نگاش کردم اما بي توجه
بهم روشو ازم گرفت و راه افتاد.
اِ...حاال چرا رم ميکني؟؟ با دو به سمتش رفتم و هم قدمش شدم :وايسا منم بيام ديگه
دستشو تو جيبش انداخته بود و به روبه روش خيره بود .دستمو جلوي صورتش تکون دادم وگفتم:
هي با توام!!!
خوب چيکار کنم؟؟؟ميگم واي مي ايستادي منم بيامحاال که اومديآخ آخ آخ...باز متين اومد و رفت...من بيخبر موندم؟؟؟
بند کيفمو به دست گرفتم و منم به روبه رو خيره شدم .خيال کرده کم الکيه...
مثل بچه دبستاني ها دو تا بند کيفمو رو دوشم گذاشته بودم و با دست گرفته بودمشون و به اطراف
نگاه مي کردم .المصب همه مغازه ها هم ساندويچي و بقالي و چقالي و...نميگن شايد ادم ببينه
دلش بخواد...من گشنمه!!!
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نفهميدم چي شد که اين جمله رو بلند گفتم اما امير متعجب به سمتم برگشت و چند ثانيه اي به
صورتم خيره شد .من اما همچنان به پيراشکي هايي که فروشنده اون سمت چهارراه سيني به
سيني داخل يه بار خالي ميکرد خيره بودم...المصب ازشون بخار هم بلند ميشه...دلمان
خواست...چه بويي هم پيچيده...بو گالبم ميده...واي...دلمان خواست...
***
امير
با گيجي مثل مسخ شده ها به سمتم برگشت :هان؟؟ چي؟؟؟
منو...چيه؟؟؟ آب از لب و لوچه ات راه افتاده؟؟؟با اخم نگام کرد :کي گفته؟؟؟
خواستم جوابشو بدم که صداي غارو غور شکمش جاي من اين کار رو کرد .تک سرفه اي کرد و
دستي به شکمش کشيد.
باز به من بگو شکمت جلوئه...به سمت خيابون رفتم و گفتم :بيا...
مثل بچه هاي حرف گوش کن به دنبالم اومد وگفت :تو شکمت خيلي گنده تره!!!
متعجب به سمتش برگشتم :تو واقعا شکم خودتم ديد؟؟؟؟
آره ولي شکم تو از رو بلوزتم معلومهتو يه مانتو گله گشاد تر بپوش تا بهت نشون بدم کي شکمش جلوتره؟؟اينو گفتم و بي توجه بهش وارد مغازه پيراشکي فروشي شدم.
يه وجب بچه گير داده به شکم من...عجبا!!!
به دنبالم اومد وگفت :ببينم ما واسه چي اومديم اينجا؟؟؟
با اشاره به پيراشکي ها و نشون دادن عدد 2به فروشنده فهموندم که دو تا بده و بعد به سمتش
برگشتم .با خنده پرسيدم :اول مياي بعد ميپرسي؟؟؟
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نه خوب...فکر کردم اومديم اين سمت که تاکسي بگيريملبخندي به روش زدم و گفتم :شما فکر نکن
چپ چپ نگام کرد :اونوقت که ميشم يکي مثل جنابعالي
بهتر از اينه که فکراي نجومي بکنيمسخره ميکني؟؟با ديدن فروشنده که پيراشکي ها رو به سمتمون گرفته بود اشاره اي بهش زدم که برداره .مال
خودمم برداشتم و درهمون حين گفتم :نه بابا چرا مسخره کنم؟؟؟
بي اعتنا بهم به سمت پيشخون رفت.
هووي...بچه من يه بار بهت چي گفته بودم؟؟هووي...بچه من يه بار بهت چي گفته بودم؟؟بچه عمته...تو پول تاکسي رو حساب کرديخو چه ربطي داره؟؟؟ مگه چقد شده بود؟؟؟اينو گفتم و دستمو تو جيبم کردم تا کيف پولمو درآرم اما نميدونم چرا فقط دستم به آستر شلوار و
يه اسکناس بخورد!!!بيرون که آوردمش يه اسکناس پونصدي بود.
دستي به باال تنه ام کشيدم .من کت تنم نبود؟؟؟کيف پولم؟؟؟...
پرسشگر به شکوفه نگاه کردم تا اينو ازش بپرسم که با کيف پولي خالي بهم چشم و ابرو ميومد
که چيکار کنيم؟؟؟
بهش نزديک تر شدم و به آرومي گفتم :من کت تنم نبود؟؟؟
نه از اول همين بلوزه تنتون بودنوچي کردم و پول رو نشونش دادم.
تمام دارايي من درحال حاضر همينه!!!-منم دو تا پونصدي دارم
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تو که کيفت خالي بود؟!پول رو يواشکي به دستم داد و گفت:تازه يادم اومد تو زيپ کيفم بود
چشمکي زدم و گفتم :خدا رو شکر!! نزديک بودها!!!
شانس آورديمپول و حساب کرديم و همينکه از مغازه خارج شديم پقي زديم زير خنده.
اي واي تو رو خدا ديدي چه ضايع شديم؟؟فروشنده رو بگو چه چپ چپ نگامون ميکرداول فکر کرد ميخوايم دو در کنيما!!سري به نشانه تاييد تکون دادم و با شيطنت گفتم :دو درهم ميکرديم بد نبود!!!
ديگه همينمون مونده بود...به جرم پيراشکي دزدي بگيرنمونمگه به جرماي ديگه هم گرفتنتون؟؟؟متعجب به سمتم برگشت و صورت خندونمو که ديد اونم شيطون شد و درجوابم گفت :آره مثال
االن دو هفته از آخرين قتلي که انجام دادم ميگذره
ا؟؟؟ سريالي بود يا سينمايي؟؟؟هيچ کدام تئاترياينو گفت و مثل بچه ها شروع کرد به خوردن .چقد با دختراي دور و برم فرق داره؟؟؟ اصال فکر
نميکنه من يه جنس مخالفم...همينطوري عين بچه ها هرکار دوست داره ميکنه ....غذا
خوردنشو...تمام لبش چرب و چيلي شده...برعکس خيليا که سعي ميکنن تيتيش بازي درآرن و قد
نوک گنجشک لقمه برميدارن...در عرض دو سوت پيراشکي رو کن فيکون کرد....
اينو گفت و مثل بچه ها شروع کرد به خوردن .چقد با دختراي دور و برم فرق داره؟؟؟ اصال فکر
نميکنه من يه جنس مخالفم...همينطوري عين بچه ها هرکار دوست داره ميکنه ....غذا
خوردنشو...تمام لبش چرب و چيلي شده...برعکس خيليا که سعي ميکنن تيتيش بازي درآرن و قد
نوک گنجشک لقمه برميدارن...در عرض دو سوت پيراشکي رو کن فيکون کرد....
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تو صورتش دقيق شدم وگفتم :اونوقت پشه کشته بودي؟؟؟
نه بابا يه سوسک بود قده تو...دقيقا قد من؟؟؟درحال جويدن غذا سري به نشانه تاييد تکون داد وگفت :دقيقا قد تو
به چهار راه رسيده بوديم .نگاهي به دو سمت انداختم وگفتم :از کدوم سمت ميري خونه؟؟؟
چطور؟؟؟بگوبا سر اشاره اي به روبه رو کرد وگفت :خو از اين سمت ديگه
لبمو به هم فشردم و به آرومي اهي گفتم.آخه مسير خونه سمت راست چهار راه بود واگه بخوام
همراه شکوفه برم بايد برم مغازه....
چي شد؟؟؟ شما برو خونه ديگه...من خودم ميرمنه بيخيال ميرم مغازهآخه خسته ميشي که!!نميشم ساعت تازه 3ونيمه...اووووووووو...حداقل يه ساعت بيکارم...استراحت ميکنم!لبخندي به روم پاشيد وگفت :شرمنده همينطوريشم کلي زحمت داديم
چه زحمتي؟؟؟ مگه چيکار کردم؟؟؟ دوست محمد هم مثل خواهر ما!!!خودمم نفهميدم چه ربطي داشت ولي واسه خالي نموندن عريضه مجبور شدم يه چي بپرونم
ديگه!!! با صورتي که خنده توش موج ميزد نگام کرد و سرشو انداخت پايين و زير لب بعله اي
گفت!!!....
***
-اين االن ميخواست مثال بگه اومدنش به خاطر من نبوده؟؟؟ عجــــب!!!
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بقيه مسير رو درسکوت طي کرديم و ازهواي سالم استفاده نموديم .حاالم ديگه ته خط بود اون
مسير رو مستقيم بايد ميرفت مغازه و من هم ازسمت راست به خونه.
نميدونم چرا ييهويي دلمان گرفت؟!!!
آقا امير با اجازه من ازاين سمت بايد برم خونهبه سمتم برگشت و به مسيري که اشاره ميزدم نگاهي انداخت.
ميخواي باهات بيام؟؟نه مرسي به اندازه کافي زحمت دادم...از کارو زندگي افتادين...وقت نکردين برين خونهاستراحت کنين
اخمي کرد وگفت :نه بابا اين چه حرفيه؟؟ (االن البد ميگه دوستِ دوست محمد مثل خواهر
ماست...خخخ )
ميخواستم برم خونه چيکار مگه؟؟ يه لقمه ناهار بود (لبخندي زد وادامه داد ) که اونم دورهمي
پيراشکي دنگي خورديم
منم لبخندي زدم :خيلي چسبيد...داغ بود...
با يادآوري پيراشکيه دوباره لب و لوچه ام داشت آب ميوفتاد...چقده من شکمو شدم ها!!!
لبخندي زدم وگفتم :اگه کاري نداريد من برم
نه قربونت خداحافظدستي تکون داد و رفت .چرا رفتنش يه حس غريبي بهم ميده؟؟؟ دوست نداشتم به اين زودي
ازش جدا شم....
بيخيال باز من خل شدم .براي پرت کردن افکارم سرمو به دو طرف تکون دادم و راه افتادم.
***
هنوز درگير حرفاي سارام...اگه اونطوريه که اون مي گفت پس چرا من هيچ بدي ازش نديدم؟
چرا هيچ رفتار يا برخورد بدي تا به حال ازش نديدم؟؟ شونه اي باال انداختم و جواب پي ام ثنا رو
دادم.
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بي اختيار دوباره فکر متين خان تو ذهنم بود .اگه آدم مزخرفيه پس چرا اينطوريه؟؟؟ اونکه حتي
نگاش...
نگاش چي؟؟؟ نگاش چي بود؟؟؟نميدونم اما نگاش يه جوريه...نا پاک نيست...خاک برسري و هيز نيست...يه جور خاصيه
يه وقتايي يه برق خاصي داره...يه وقتايي واقعا متينه...يه وقتاييي...
خاک برسرت دختر نشستي اينجا نگاه بچه مردم رو تجزيه و تحليل ميکني؟؟؟دِ آخه به تو چه که نگاش چه فرميه؟؟
…man beram felan…kari nadari??? Bos..bosخودش ميگه....خودش جواب ميده...خودش ميره...اين ثنا هم فاز داره واسه خودش ها!! با
خوندن پي امش و خاموش شدن چراغش پوفي کردم وتکيه مو به صندلي دادم .ايش...من خسته
شدم...
مشغول غرغر بودم که يهو فکري به ذهنم رسيد...ميرويم فضولي بين متال فرندها (همينايي که
فيسبوک ميگه مِي بي بشناسي )
ماشاال دوستان چه دوستاني دارند....يکي از يکي مادِلينگ تر (!!!)model
درحال فضولي بودم که تو اليکاي يه صفحه چشمم به يه قيافه ي آشنا خورد...تقريبا رفتم تو
مانيتور....خخخ....خودشه که...اميـــــــــــر
نه پس عمه شه ...استتار کرده شناسايي نشهمن از کجا بدونم خو؟؟؟ شايد عمه اش باشه!!!
اولين کاري که کردم گزينه ادد رو زدم و بعد با خيال راحت پريدم رو والش...
"دارم تقويم زندگيمو ورق ميزنم...
روزاي با تو بودن يه طرف...
روزاي ديگه ام برن به جهنم"...
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اوو...بچه ام عاشقم که هست...
ريزريزکي خنديدم وبه بقيه پست هاش توجه نموديم .يه چند تا پست خيانتي و عاشقانه و دو
سه تا عکس هم بود.
شکو دو ساعته چيکار ميکني پا فيسبوک؟؟؟ پاشو منم بشينم ديگهحيف که بيکارم شيدا وگرنه نمي پاشيدممثال خواستي بگي من خيلي جذبه دارم؟؟؟ابروهامو تو هم کشيدم و گفتم :جون داداش معلوم ني؟؟؟
زد پس کله مو گفت :جون آبجي ضعيفه اگه معلوم باشه
متقابال چنگي به بازوش زدم وگفتم :کصوفط...
ازجام برخاستم و ادامه دادم :بگير بشين...ويز بوق نديده بدبخت!!!
خنديد و حرفمو تکرار کرد :ويزبوق نديده ي بدبخت
درجوابش خنديدم و ازاتاق خارج شدم.
گوشي هم ندارم به بچه ها اس بدم .پوفي کردم و وارد آشپزخونه شدم.
مامان کاري نداري من انجام بدم؟؟؟مامان که درحال شامي بابلي سرخ کردن بود سربلند کرد وگفت :تو فردا درس نداري؟؟؟
نوچي کردم :نه بابا...بايد درس بدن...من چيکار کنم؟؟؟
برو يه نگاه به کتاب بنداز ببين درس فرداتون راجب چيه؟؟يعني خدا نکنه اين خانوم والده ي ما بخواد به يه قضيه اي گير بده....
مامان تو برو من بقيه شو درست ميکنميه دونه ازاين نگاه تو آدم بشو نيستي ها نثارم کرد و از پاي گاز کنار رفت.
به ظرفي اشاره کردوگفت :اينا رو کف دستت صاف کن...
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ميدونم با انگشتم و سطشو سوراخ کنم...بذارم سرخ شه...ميدونم بلدي...حواست باشه نسوزهدستي به روي چشمم گذاشتم و کمي سرمو خم کردم.
مامي که رفت من موندم و يه دنيا فکر و خيال .بي اراده فکرم سمت مردي مي رفت که چيزاي
درستي راجبش نشننيدم....حتي فکر حرفاشون هم برام دور از ذهن بود...من آقاي "متين" رو
شناختم...من هيچ حرکت ناجوري ازش نديدم....چرا اخه؟؟؟
شکو درو باز کنصداي بابا که از تو کوچه سوت ميزد و ميگفت در رو باز کنم باعث شد از افکارم خارج شم و با
صداي بلند از مامان که تو هال نشسته بود بخوام که در رو براي بابا باز کنه .آهي کشيدم و لبامو به
هم فشردم .چقدر اين چند وقت افکارم درهم و برهمه و چقدر اتفاقاي بد ميوفته؟ ...طفلک
سارا...با يادآوريش دوباره آهي کشيدم .هي زندگي....
شامي هايي که سرخ شده بود رو تو يه ظرف ديگه ريختم و باقي مواد رو دونه دونه درست کردم و
داخل تابه گذاشتم.
***
روايت شخص سوم
کيوان داداش مخت تاب داره؟؟؟ دختره رو ول کردي اومدي سربازي خير سرت مردشي؟؟؟کيوان -حاال يعني تو اين چند ماه سربازي ما دختره رو ميخوان شوهرش بدن بره؟؟؟
مهدي-بابا ول کنين اينو...گاگوله ...اين اگه ميخواست بفهمه که حال و روزش اين نبود!!!
کيوان با دلخوري نگاهي به مهدي انداخت و براي دفاع ازخودش گفت:من حال و روزم چشه؟؟؟
مهدي پوزخندي زد و گفت :هيچي نيست...
عماد-کيوان يه ساله دختره رو دوست داري...حتي يه کلمه هم باهم نحرفيدين اونوقت ميگي
اوضات چشه؟؟؟؟
-مگه به حرف زدنه؟؟؟
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مهدي -نه به مخ زدنه که عرضه اونم نداري
اينبار کيوان پوزخندي زد :من فقط خواستم شرايطم محيا شه...بعد پا پيش بذارم
عماد دستشو رو هوا تکون داد وگفت:اووووووووووه...تا تو بري جلو،دختره بچه دومشم زاييده
با اين حرف کيوان حسابي جوش اورد واسه همين صداشو باال برد و خطاب به عماد و مهدي گفت:
هرچي هيچي نميگم پررو تر نشين ها!!!من خودم ميدونم چيکار کنم!!!
سعيد که روي تخت کناري نشسته بود و درتمام اين مدت حواسش به حرفاي اين سه نفر بود به
سمتشون برگشت و خطاب به کيوان گفت:ببخشيد من ناخواسته حرفاتونو شنيدم....ميتونم يه
چيزي بگم؟؟؟
مهدي-ما که هرچي ميگيم نميفهمه
سعيد لبخندي زد و خطاب به کيوان گفت:چند ماه خدمتي؟؟؟
جاي کيوان عماد با حرص گفت :تازه دو هفته آموزشيه
اووووو...آموزشي؟؟؟مهدي-داداش شما چند ماه خدمتي؟؟؟
سعيد-من؟؟؟  2ماه ديگه مونده
وخطاب به کيوان ادامه داد :چهار ماه اول خدمتم يه پسر بجنوردي بود..خاطر خواه دختر خاله اش
بود
کيوان با حرص اما به ارومي گفت :البد اونم شوهر کرد؟؟؟
با اين حرفش صداي غرغر همه بلند شد.
عماد-نفله جاي اين کارا عبرت بگير
کيوان با عصبانيت نگاش کرد .درحد خودش نميديد که بخواد مثل عماد جوابشو بده.اصوال آدم
دعوايي نبود بيشتر تو بحث ها سعي ميکرد آروم و منطقي باشه...صداشو باال نمي برد اما سعي
ميکرد حرفشو بزنه...
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عماد من به شما توهين کردم؟؟؟مهدي و عماد باحرص به هم نگاه کردند .هميشه اين آرامش کيوان حرص همه رو درمي آورد
خصوصا مهدي که رفيق فابش بود.
سعيد اما خنديد :کيوان ريلکسيت تو حلقم...چه لفظ قلم حرف ميزني تو؟؟؟
کيوان دندوناشو رو هم ساييد وگفت :شعور ندارين که ...اصال مسائل شخصي من به شما چه؟؟؟
دختره همه اش  16سالشه چه جوري ميخوان شوهرش بدن؟؟؟ من ديدم باباش اجازه نميده تو
سن پايين ازدواج کنه...ميگه حتما بايد درسش تموم شه...تازه شم وقتي برگشتم ميخواستم بگم
مامان با خانواده اش صحبت کنه...بالخره يه نشوني چيزي بزنيم تا بعد ببينيم چي ميشه؟؟؟
کيوان اين حرفها رو با حرص ادا ميکرد و همه متعجب بهش چشم دوخته بودند.
عماد-نههههه اين آب نمي بينه وگرنه مايکل فلپس(توضيح :مايکل فلپس بهترين شناگر
جهانه....گفتم شايد ندونين  ) Jرو ميذاره تو سوراخ استخر...واالاااااااا....
مهدي متعجب خنديد وگفت :کيوان جان من اينا برنامه ساليانه ات بود يا يهو زد به سرت؟؟؟
کيوان چشم غره اي نثار نيش تا بناگوش باز مهدي کرد وگفت :به خودم مربوطه
اينو گفت و با برداشتن بلوزش ازجاش برخاست  :من امشب بايد شيفت وايسم...شب خوش
بي توجه به بقيه لباس رو به تن کرد و از در خارج شد .پوتينشو بدون بستن بندهاش به پا کرد و
به سمت جايگاه ديده باني رفت.
کي ميخواد اين پله ها رو باال بره؟؟؟
اونقدر فکر و خيال داشت که خوابش نبره....اما دل تنگشو چه ميکرد؟؟؟
ازآخرين باري که دخترمورد عالقه شو تو مغازه ديده بود خبري ازش نداشت .چقدر اون روز از
دست امير حرص خورده بود؟!!!...حس ميکرد برخورد امير زياده روي بود...به خوبي ميتونست
بفهمه شيطنت امير گل انداخته و همه اش سربه سرخاله سوسکه ميذاره...حتي مثل يه پسر
دبيرستاني خل ميزد...اما دليلشو نمي فهميد؟؟!!!
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چرا بايد مردي به سن و تجربه امير ( !!!! به اين آرايه ميگن جو دهي از اغراق ديگه گذشته) !!...يه
همچين حرکاتي انجام بده؟؟؟ اصال تا به حال هيچ وقت اين حرکات رو از امير نديده بود...شونه
اي باال انداخت و سرشو به دو طرف تکون داد.
چه شب تاريکي...جز نور ستاره ها و چراغ گردوني که اردوگاه رو از نظر مي گذروند هيچ روشنايي
ديگه اي نبود...
البته چرا نور قرص کامل ماه هم بود اما پنجره ي اتاقک کوچيک ديده باني پشت به ماه بود و ديدن
حالل ماه رو غيرممکن مي کرد...
دستي به موهاي نداشته اش کشيد و سري تکون داد .با اينکه خيلي روزا تعقيبش مي کرد اما جز
دوباري که تو مغازه ديده بودتش و روز کلکل امير با اون ،هيچ برخورد ديگه اي نداشتند....با
ياداوري امير يهو ياد شماره اي افتاد که امير بهش داده بود...حتي نپرسيد شماره رو ازکجا
اورده؟؟؟ با اينکه خود امير گفته بود از يکي از دوستاي خاله سوسکه...اما هنوز براش قابل حل
نبود...يعني پسره در يک حرکت خودجوش براش شماره ي دختره رو جور کرده؟؟؟ يا...
چه ميدونم...اي کاش گوشيشو آورده بود...حداقل االن بهش زنگ ميزد...چقدر دلتنگي سخته؟!!!....
حتي فکر اينکه خاله سوسکه رو کنار مرد ديگه اي ببينه براش عذاب آور بود چه برسه به اينکه
بفهمه...اون با کس ديگه ايه....
***
***
شکوفه
باز صبح شد .اَي (دوباره) روز از نو روزي از نو(...مدرسه رو عرض ميکنم)...
با کلي غرغر ازجام برخاستم...يعني به من بگو خودتو از رو برج ميالد پرت کن پايين ولي نگو از
خوابت بزن1....خوشخوابم ديگه)
-ســـــــالام خانواده...
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مامان-عليک سالم...چه عجب خوش خواب زود پاشدي؟؟!!!
نگاهي به ساعت انداختم 6:31 .بود...نيم ساعت سحرخيزترشدم.
دست و صورتمو شستم و بعد ازخوندن نماز به اشپزخونه برگشتم.
شيدا و مامان مشغول خوردن بوند .بابا هم که مثل هميشه ساعت  6رفته بود سرکار...کنار شيدا
نشستم و واسه اذيتش گفتم :بيريخت اگه شيکمت مهلت داد چهار تا لقمه واسه منم بذار
مامان-بيا بگير بخور...ديرتون ميشه ها!!!
حاال انگار ازاين سر شهر تا اون سرشهر بايد بريم...همه اش دوقدم راهه...فوقش  21ديقه طولبکشه
باشه5...ونيم مي بينيم کي داره ميدوئه حاضر شهمن که نيستم....شيدا-خرزوخانه!!!...
هه هه...نمکدون...اون شکرو بده اين سمتابرويي باال انداخت و گفت :من نمکدونم...شکردون به من مربوط نميشه
بچه باز من به تو رو دادم؟؟؟ظرف شکر رو برداشت و بدون اينکه ازم بپرسه خودش تا خرخره ريخت تو ليوانم....يعني فقط
شانس آورد درحد نرمال بود...
شيدا تو روحتخنديد و لقمه شو به دندون کشيد.
آرومتر بخور...کسي نميخواد از دستت بزنهبي اعتنا به حرفم به خوردنش ادامه داد.
بچه ام بچه هاي قديم...واال...
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صبحانه رو که خوردم جلدي مانتو پوشيدم و حاضر شدم ،تا يه جايي از مسيرم با شيدا يکي
بود...بقيه شم با خودم قدم ميزدم تو اين پياده رو...خخخخ
واي امروز کي ميخواد دبير فيزيک رو تحمل کنه...المصب  1ساعت پشت سر هم داريمش ....کال
هم وقتي اين بانو حرف ميزنه بنده کوفت  understandنميکنم...بيخيال يه فکري ميکنيم...
با شيدا دست دادم و ازش خداحافظي کردم .ديگه اينجا به بعد و بايد تنها گز کنم.....
ماشاال پرنده هم پرنميزنه...
دستمو انداختم تو جيبم و درحاليکه باد لپامو از اين سمت به اون سمت مي فرستادم راه افتادم.
کمي که جلوتر رفتم نگام به مرد سياه پوشي افتاد که کنار يه مغازه زانو زده بود و با قفل کرکره
اش ور مي رفت .اهههه...مردم چه مستن؟؟؟ ساعت هنوز  1هم نشده ...اخه اين وقت صبح کي
مياد خريد؟؟؟....خو شايد کله پزي باشه...کله پزي رو که االن نباس باز کرد! کله باس تا صبح
بجوشه....
شکو من غلط کردم...بيخيال سر صبحي....
بالخره کرکره رو کشيد و ازجاش برخاست .اوا اين که امير خودمونه ...با ديدنش بي اختيار لبخندي
زدم و کمي به سرعت گام هام افزودم.انگاري اون هم متوجه ام شد .آخه يه لحظه درحاليکه به
زمين خيره بود لبخندي زد و براي اينکه خودشو مشغول نشون بده جارويي رو از داخل مغازه بيرون
اورد و مثال شروع کرد به جارو زدن ...خو بچه حاال که جارو دستت گرفتي العقل دو تا تيکه اشغال
از رو زمين جا به جا کن گوشامون دراز شه...واال!!!!
درحاليکه خنده ام گرفته بود سرمو به دو طرف تکون دادم .جاروش درست جلوي پام متوقف
شد...متعجب سربلند کرد و سالمي داد.
نکنه واقعا متوجه ام نشده بود؟؟...نگاش که خيلي متعجب نشون ميداد.
سالم...خوبين؟؟؟مرسي...شما خوبي؟؟؟مرسي ممنون خوبم...اومدم برم که صداش متوقفم کرد :از دوستتون چه خبر؟؟؟
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به سمتش برگشتم .تو رو خدا توقع داري از ديشب تا حاال چي شده باشه؟؟؟
نميدونم...همون موقع که با هم رفتيم منم ديگه خبري ازش ندارمدرجوابم تنها سرشو تکون داد .خواست چيزي بگه که دست پيش گرفتم :شما از محمد چه
خبر؟؟؟
منم بي خبر...ديشب چند باري بهش زنگ شدم ولي خاموش بوداون االن ديگه جواب نميده...هرکاري دلش خواست کرده ديگهدوست شمام بي تقصير!...پريدم وسط حرفش :نميگم بي تقصير بود...ولي مثال االن اگه يه دختر بي پناه به شما پناه بياره
ميري بهش...
ادامه ي حرفم رو خوردم و نفسمو با حرص بيرون دادم :عجبا!!!!
نه اين کارو نميکنم...ولي اگه خودش مايل باشه...اون هم باقي حرفش رو ادامه نداد اما به طرز خاصي نگام کرد که ازصد تا فحش بدتر بود...واقعا
که يعني چي اين کارش؟؟؟
با حرص نگاش کردم :شما هم بودي؟؟؟
بي اعتنا بهم نگاشو به نقطه اي ديگه دوخت.
بچه اي ديگه نمي فهميحوصله ي بحث کردن نداشتم...اونم با کسي که فکر ميکنه بچه ام...کيفمو رو دوشم جابه جا
کردم وگفتم :شما اقا بزرگ...اگه کاري نداريد من برم؟!!
کاري ندارم اما دوستت اگه يه کم فکر داشت با محمد نمي رفتتا يه حدي حرفش رو قبول داشتم اما خوب اونجا نمي رفت کجا مي رفت؟؟؟
به سمتش برگشتم و گفتم:سارا با خانواده اش دعواش شده بود...جايي رو هم نداشت...
***
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امير
تو فقط توجيح کن...حرصي نگاش کردم وگفتم :اوال که اصال نبايد فرار مي کرد...ثانيا يعني هيچ
جارو نداشت؟؟؟ خاله اي...عمه اي...عمويي...اصال ميومد خونه ي شما؟!! آدم قحط بود؟؟؟
يه لحطه متفکر نگام کرد و شونه اي باال انداخت :نميدونم...اما محمد هم نبايد اين کارو مي کرد
حرصي گفتم :حاال که کرد!!
سري از روي تاسف تکون داد وگفت :واقعا که...ازش طرف داري هم مي کنين؟؟؟
طرفداري نکردم...به نظرم کار هر دو اشتباه بود اما کار سارا اشتباه تربرخالف انتظارم که فکر مي کردم االن به پروپاچه مون ميپيچه و يه چي نثارمون ميکنه سري به
نشانه تاييد تکون داد :آقا امير تو رو خدا اگه خبري از محمد شد بهم بگيد
سري تکون دادم و با شيطنت گفتم :باشه ولي چطوري؟؟؟
يه لجظه چشاشو ريز کرد و درجوابم (با حالت  6متر زبون) گفت :من صبا از اين مسير ميرم
مدرسه ...سر ظهري هم از همين مسير رد ميشم...کم کم روزي  2بار همديگه رو ميبينم؟!!!
با شنيدن حرفش خنده ام گرفت :خو شايد من نبينم
ميخواين براتون عينک بگيرم؟؟؟نه بابا تو زحمت مي افتينبا قيافه اي که ته مايه خنده داشت چپ چپ نگام کرد وگفت :ببخشيد من داره ديرم ميشه
بااجازه!
واي شرمنده...مزاحم نميشم...برو...يه وعده ديگه ديدارمون موندهدوباره باهمون قيافه چپ چپ نگام کرد و با خداحافظي ازم جدا شد.
االنه که وسط خيابون پقي بزنه زير خنده...مردم فکر نکنن ديوونه شده صلوات...
با لبخند به رفتنش خيره بودم .سري تکون دادم و رومو برگردوندم که جارو رو بذارم داخل مغازه.
-عمو حداقل يه جارو بزن ريا شه ....برگشتني بفهمه جارو زدي
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به سمت صدا برگشتم .علي با لباس اسپرت و ساک به دوش روبه روم ايستاد بود.
چي ميگي تو سرباز فراري؟؟؟سرباز فراري نه...سرباز وطن...خيلي تابلوئه ها!!! قشنگ جارو بزن بفهمه چقده کدبانوييمن اصال اهل ريا نيستم...خودش فهميد داشتم جارو نمي زدمچشمکي زد وگفت :آره؟؟؟
آره...ساک به دستي؟؟؟ کجا به سالمتي؟؟؟ قراره از شرت خالص شيم؟؟؟از شر من که حاال حاال ها خالص نمي شي آقــــــا...االن مرخصي گرفتم دارم ميرم خونهشما مرخصي هم ميدوني چيه؟؟؟؟بعله که ميدونم...شما نميدوني؟؟؟يعني من برام جاي سواله انگيزه ات ازسربازي اومدن چي بود؟؟؟خوب اومدم خدمت کنمچقدرم که خدمت ميکني؟؟؟خيلي...من هميشه درخدمتم...ديگران منو جدي نمي گيرن!!!آخه يه درصد فکر کن آدم تو رو جدي بگيرهبا لب و لوچه اويزون نگام کرد وگفت :اين دم اخري نذار يه چي به بگما!!!...ديپورتم کردن يه جا
ديگه
مثال چي بگي؟؟؟ خالي ببندي؟بشعور...بذار من دو روز نباشم دلت واسه ام تــــــنگ ميشهيه هفته شد دو هفته و هنوز هيچ خبري از محمد نيست!!! از علي هم نيست!!! عوضش تو اين دو
هفته هر روز خاله سوسکه رو ميديدم...يعني جداي از روز اولي که به خاطر يه کاري مجبور شدم
زودتر برم....تو اين مدت هر روز راس  5:31درمغازه رو باز مي کردم .مديونيد اگه فکر کنيدبه عمد
بوده و اونوقت صبح مشتري کجا بوده؟؟؟!!!
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تمام سعيمو کردم که بهش فکر نکنم اما بي اختيار يه وقتايي فکرمو درگير مي کنه...
تو همين فکرا بودم که کسي وارد مغازه شد .چون رو صندلي نشسته بودم و سرم رو دستم بود
بيشتر از پاچه شلوارش نميديدم ...دروغ چرا کمربندشم معلوم بود....حوصله ندارم سرمو بلند
کنم...اين چرا شق شق وايساده؟؟؟ خم شو ديگه....
امير تو رو خدا يه وقت خسته نشي اين همه کار مي کني؟؟؟با بي حالي کمي بلند تر شدم و دستمو زدم زيرچونه ام :نه شهروز خان خسته نميشم...
اينو گفتم و دوباره سرمو گذاشتم رو دستم
کنار دستم روي ميز نشست و گفت :نبينم داشم بي حوصله باشه...چت؟؟؟
هيچي...خوابم مياد!اي کلک!! چرا؟؟؟گمشو...ديشب خوابم نمي بردچرا؟؟؟دوباره بلند شدم :بِالااااااااااااا...قرص چرا خوردي؟؟؟
نوچ...خوب بايد اول علتشو بدونم ديگههمچين ميگه انگار دکتره...شما نميخواد علت يابي کني ....چه خبر؟؟؟از کجا؟؟؟از اونجا...من چه ميدونم؟!!مفصله همه شو بشينم تعريف کنم؟؟؟؟ملتمسانه نگاش کردم.اين االن شروع کنه..ديگه فقط بولدوزر ميخواد دهنشو آسفالت کنه خالص
شيم....
دستش رو روهوا تکون داد وگفت :وايسا اول اينو بگم...پريروز کالس داشتيم...امير جات خالي
استاده يک سوتي اي بود که دومي نداشت...لباس پلو خوري تنش کردي بود...موهاش فرق
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گرفته...تيتيش تيتيش با يه کيف سامسونت اومد تو کالس...بچه هام که ديدن او بچه مثبته
پاشدن برپا برجا
با خنده به صورت پرانرژيش که مشغول تعريف کردن بود چشک دوختم .پقي زد زيرخنده و گفت:
يارو اينقده گاگول بود نفهميد سوژه اش کرديم....
داشت با دست اشاره ميکرد بشينيم...
با گفتن اين حرف خنده اش شدت گرفت و ميون خنده گفت :همين که اومد تعارف کنه بشينيد
کتش جر خورد....خخخخ...
با صداي بلند خنديدم و گفتم :بيچاره چه ضايعي شد؟!!!
ضايع؟؟ آدم آب دريا رو با چنگال خالي کنه ولي اينطوري  3نکنه...نبودي درس دادنشو ببينيکه...بلد نبود دست چپ و راستش کدومه اونوقت واسه من قانون نيوتون رو ميبره زير سوال
بي اختيار ياد حرفاي شکوفه افتادم .اونم همينطوري با حرص راجب بي مسئوليتي بعضي معلما
حرف مي زد.
ولي امير ساعت بعدش يه استاد ديگه کالس داشت...اوووف...ماه بود...ماه...لبخندي زدم :استاد چي بود؟؟؟
شونه اي باال انداخت :من چه ميدونم دراون حد حواسم نبود ...ته کالس بود...اون مشنگو که ديدم
گرفتم خوابيدم آخراي بحث استاد کشاني بيدار شدم...
شهروز خسته نشي يه موقع؟؟؟نه قربونت خسته نميشم...ميگما بقيه بچه ها کوشن؟؟؟بقيه نداريم...همه پي زندگياشونتنهايي؟؟؟اشاره اي به کنارم زدم وگفتم :نه اين دو نفرم هستن...سالم کن عمو
-ديوونه...علي برنگشت هنوز؟؟؟
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من چه ميدونم؟!!! ...يه چيزايي ميگفت راجب انتقالي و اينا ولي اينقد دري بري ميگه نفهميدمچي گفت؟؟؟
***
روايت شخص سوم
به محض اينکه پست رو تحويل داد با دو به سمت اردوگاه رفت با اينکه مطمئن بود بچه ها االن
خوابن...تازه اگه اونا هم بيدار باشن اين ساعت اصال موقع مناسبي براي زنگ زدن نبود ...وارد
اتاقشون شد ازهمون جلوي در سرکي به تخت مهدي کشيد...نه خير 5...پادشاه رو هم ديده ...
اين حاال حاالها بيار بشو نيست
لباشو به هم فشرد و با درآوردن پوتيناش به سمت تخت خودش رفت.
دراز کشيد و درحاليکه دستهاشو زير سرش قرار داده بود به سقف چشم دوخت .قيافه ي اون
دخترک هنوزم جلوي چشاش بود .هنوزم با يادآوري خنده ها و کل کالش تو دلش قند آب
ميشد...حيف که تمام اين حرفها با اميربود...
به پهلو چرخيد و سعي کرد چشاشو رو هم بذاره اما مگه ميتونست؟؟؟
تمام ديشب تو فکر اين ب.د که بهش زنگ بزنه...احساسشو بگه...بگه که قصدش جديه...فقط
خدا کنه برداشت ديگه اي نکنه...فکر نکنه مزاحمه ...و جوابشو نده...باهمين فکر خوابش برد
صبح با حس نورشديد آفتاب که از درباز اردوگاه به داخل مي تابيد و حس وجود دو نفر باالي
سرش چشاشو باز کرد .مهدي و عماد بودند که مثل چي رو سرش خم شده بودند و ميخواستند
صداش بزنند که خودش بيدار شد.
سريع از جاش برخاست و متعجب نگاشون کرد .ديشب تصميم گرفته بود با گوشي يکي از اين دو
نفر به خاله سوسکه زنگ بزنه...شماره رو از حفظ بود اما حاال حاالها بر نمي گشت خونه که بخواد
با خط خودش زنگ بزنه ...از تلفن اينجا هم که نميشد.
ابروهاشو تو هم کشيد و با تعجب پرسيد :کيوون حالت خوبه؟؟؟
کيوان سري به نشانه تاييد تکون داد وگفت :بچه ها ساعت چنده؟؟؟
عماد-ميخواي چند باشه؟؟؟  6:31زود بپر االن فرمانده بياد دهنت سرويسه ها!!!
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کيوان چپ چپ نگاش کرد و از جاش برخاست .بايد بذاره ساعت از ظهر بگذره اما بايد يه
ساعتي باشه که خودش هم بتونه حرف بزنه....با اين فکر دست و صورتش رو شست و بعد از
عوض کردن لباسش به همراه بچه ها رفتند.
اونقدر مشغول کارهاي آموزشي شد که اين چند ساعت زودبگذره اما بازم دل تو دلش نبود...وقتي
اون از مدرسه برگرده ميخواد حرف دلش رو بهش بگه و اين باعث ميشد تو حال خودش
نباشه...حتي نميدونست چي ميخواد بگه؟؟؟
سر ميز نشسته بود و اونقدر غرق درافکارش که فقط با غذاش بازي بازي مي کرد .مهدي ضربه
اي به آرنجش زد و درحال خوردن خطاب به کيوان گفت :بچه بخور ديگه...چته؟؟؟
کيوان منگ نگاش کرد و سري به نشانه هيچي تکون داد.
سعيد-معلومه....اين از صبح مشکوک ميزنه...معلوم ني حواسش مجاست؟؟؟
کيوان نفسشو با صدا بيرون داد و خطاب به مهدي گفت :نه خوبم فقط....يه خواهشي دارم....
عماد-اووووف....لفظ قلمش تو حلقم بگو؟؟؟
کيوان اخماشو تو هم کشيد و بي اعتنا به حرف عماد خطاب به مهدي گفت:ميتونم گوشيتو
بگيرم؟؟؟
سعيد که سمت چپش نشسته بود ضربه اي به پس کله اش زد و باگرفتن انگشت اشاره اش روي
بينيش هيسي گفت :پسر آروم تر...بقيه ميشنون....
کيوان اما اصال تو اين حال و هوا نبود که بخواد فکر اين حرفا رو بکنه...پرسشپر به مهدي چشم
دوخت.
عماد-ميخواي چيکار؟؟؟
سعيد دستشو انداخت دور گردن کيوان و به جاي اون گفت :عاقل شده بچه ام ميخواد حرف دلشو
بزنه...مگه نه کيوون؟؟؟
کيوان درحاليکه سعي داشت دست سعيد رو از دور گردنش برداره با خنده گفت :خفه ام کردي
گودزيال....
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سعيد چشمکي زد وگفت :اين يعني آره ديگه؟؟؟
دوباره مشغول خوردن غذاش شد و ادامه داد :شيريني ما يادت نره
***
شکوفه
چندبار ديگه هم پرروجان رو ديدمش ،آخرم نفهميدم اسمش چيه؟؟؟؟
يعني يکي،دوبار تا اومدم نگاه کنم زودي پسرخاله شد و لبخند ژوکوند تحويلم داد ،واسه همين
منم ديگه نگاه نکردم اگرم اتفاقي چشمم بهش مي افتاد با چشم غره اي رومو برمي گردوندم .يه
جورايي به ديدنش عادت کرده بودم خصوصا اون شيطنت ذاتيش که بي اختيار آدم رو جذب مي
کنه.
جديدا يکي دو هفته اي بود که پيداش نبود .نميدونم شايد هم نگهباني جلوي در وانمي ايستاد يا
شايدم سربازيش تموم شده!!!
داشتم ميرفتم باشگاه که ديدم جايگاه نگهباني کال خاليه و کسي نيست .سرکي کشيدم بلکه بتونم
داخل کالنتري رو نگاه کنم .يعني جدي جدي رفت؟؟؟
مشغول سرک کشيدن بودم که صدايي متوقفم کرد.
اگه  11درجه به چپ بچرخي مي توني ببينيشبي اختيار رومو به سمتش برگردوندم .ا...اينکه پررو جان خودمونه.
ذوق زده لبخندي زدم و سالم کردم .چشماش رو گشاد کرد و درحاليکه سرش رو تکون ميداد
گفت :آورين...آورين...سالم به روي ماهت...تو اين دو هفته اي که نبودم خوب پيشرفت کردي
ها!!!!
بعد با شيطنت درحاليکه خوشحالي تو صداش موج ميزد گفت :خدايي تو اين چند وقتي که نبودم
دلت واسه ام تنگ شده بود؟؟؟
چشامو گشاد کردم و حرصي نگاش کردم .آخه به من مياد دلم واسه تو تنگ شده باشه؟؟؟
-چه خودشم تحويل ميگيره؟؟!!! واسه چي بايد دلم واسه شما تنگ بشه؟؟؟
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ا....په واسه چي داشتي داخل رو نگاه مي کردي؟؟؟چه ربطي داره؟؟؟ هرکي داخل کالنتري رو نگاه کنه دلش واسه جنابعالي تنگ شده؟؟؟نه...ولي اگه يکي با حسرت به جاي خاليت نگاه کنه حتما دلش واسه ات تنگ شده يا ازتخوشـــ...
قبل از اينکه ادامه ي حرفش رو بگه گفتم :اصال اينطوري نيست...من داشتم دنبال آقا فرهاد مي
گشتم
به طعنه گفت :جدي؟؟؟؟ فرهاد نگهباني هم مي ايسته؟؟؟؟ نميرديم و سرهنگ نگهبان هم ديديم
درهرصورتباشه....بپيچون ولي من که فهميدم دلت واسه ام تنگ شده بودبا حرص جواب دادم :هيچم اينطور نيـــــــسسسسسسسسسست
چرا خيلي هم اينطور هــــــــــــــــــــــــ ـستنيـــــــــــــــــــــــ ــــــــستهــــــــــــــــــــــــ ستمثل بچه ها داشتيم بحث مي کرديم .هي من ميگفتم اينطور بنوده و اون ميگفت بوده....
اهههه...ميگم نيست...با اينکه هست ولي باشهبا حرص داد زدم :نيـــــــست
خوب اگه نيست چرا جيغ جيغ ميکني؟؟؟چه ربطي داره؟؟؟؟آخه الکي با داد وفرياد الکي ميخواي ثابت کني که اينطوري نبوده!!!!لبخندي زد و دوباره شيطون شد :تو رو خدا اينطوري نبود؟؟؟
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سرم رو انداختم پايين و درحاليکه سعي ميکردم فکشو پايين نيارم گفتم :نـــه....
با لحن دلخوري جواب داد :باشه...
يهو لحنش تغيير کرد و گفت :حاال چه خبرا؟؟؟
سرم رو آوردم باال و با ابروهاي تو هم کشيده نگاش کردم :ميگم پرروئي ميگي نه....
با عشوه گفت :وا؟؟؟!!! دو هفته اس اينجا نبودم خوب دارم ميپرسم چه خبرا بوده...اين کجاش
پرروئيه؟؟؟
هيچ جاشمدتي سکوت کرديم که خودش گفت :اين دو هفته فرستاده بودنم يه قسمت ديگه....منتها
طاقتشون طاق شد برگردوندنم اينجا
نوچ...نوچ....ببين چه کردي که نتونستند دو هفته هم تحملت کننمن کاري نکردم که...تقصير من چيه صبح ها جاي بيدار باش و سرود ملي تو اردوگاه اهنگخوابم مياد پخش ميشد؟؟؟
با چشمايي گشاد شده از تعجب بهش چشم دوختم .خنده ام هم گرفته بود .اين ديگه کيه؟؟؟
ديوونه
لب و لوچه شو اويزون کرد ومثل بچه ها گفت :به من چه؟؟؟
با خنده گفتم :اضافه خدمتم خوردي؟؟؟
آره....الکي الکي يه ماه اضافه خوردم....فقط واسه همين آهنگه؟؟؟نه خوبي فقط همين نبود ولي همينقد که اضافه ابد نخوردم شانس آوردماضافه ي ابد؟؟؟؟ا....يه چيزي تو مايه هاي همون حبس ابده منتها اين اضافه خدمتهنوچ نوچي کردم وگفتم :پس حسابي ديوونه شون کردي که ديپورتت کردن....
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درحاليکه به داخل کالنتري سرک مي کشيد سري به نشانه تاييد تکون داد .تازه ياد باشگاه افتادم
که اگه تا يه ربع ديگه اونجا نباشم مربي کله ام رو مي کنه
واي من ديرم شده!!!به سمتم برگشت و با تعجب نگام کرد :کجا؟؟؟
باشگاهسري تکون داد :ميخواي باهات بيام؟؟؟
نه خودم ميرمباشينطت گفت :چرا؟؟؟ ميام خوب
کال تا دو ديقه به روت مي خندند پررو ميشيبا صداي بلند خنديد منم که داشت حرصم در مي اومد با حرص خداحافظي کردم و راه افتادم.
اِ....باز قهر کرد....وايسا ببينمبي اعتنا بهش به راهم ادامه دادم .اصال واسه چي وايسادم با اين بحث مي کنم؟؟؟
نفس نفس زنان پريد جلوم  :هي وايسا ديگه
چشم غره اي نثارش کردم و اومدم برم که بازوم رو گرفت .برگشتم انچنان حرصي نگاش کردم
ولي بازم از رو نرفت.
خوب چرا اينطوري مي کني؟؟؟چطوري؟؟؟من تا حاال رو هيچ دختري کليد نکردم....هميشه اونا اومدن سمتم ولي تويکي خيلي تخسي....واسه اينکه اونا گول اون قيافه ات رو مي خورند وگرنه فکر نکنم يه جو شعورم داشته باشيمحکم بازوم رو که هنوز تو دستش بود فشار داد و درحاليکه سعي مي کرد عصبانيتش رو پنهون
کنه پوزخندي زد و گفت :واسه همين جنابعالي هم امار بودن و نبودنم رو مي گرفتي؟؟؟؟
با عصبانيت و صداي بلند جواب دادم :هيچم اينطوري نبود
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زد زير خنده و گفت :وقتي عصباني ميشي قيافه ات خيلي با حال ميشه
کارد ميزدي خونم در نميومد.چرا همه گير ميدن به قيافه من موقع عصبانيت؟؟؟؟ يه دو زار حساب
ببرين خو....
خيلي حرصم گرفته بود....شايد اگه اونم با داد و فرياد جوابمو ميداد اينقد عصباني نميشدم ولي اين
خنده هاش بدجوري رو نروم بود
با نگاهي تحقيرآميزدرحاليکه سعي ميکردم بغضم رو فرو بدم پوزخندي زدم وگفتم :فکر نمي کردم
اينقدر بي شخصيت باشي
معلوم بود دوندوناش رو از حرص به هم فشار ميده نگاهي حرصي بهم انداخت و دستم رو ول کرد.
سري از روي تاسف براش تکون دادم و بدون گفتن حرفي به راه افتادم .بغض بدي به گلوم چنگ
مي انداخت .اصال نبايد دهن به دهن اين اورانگوتانه عنتر ميکردم....بيشعور!!!...
***
تو باشگاه از مربي اجازه گرفتم که تمرين نکنم .اون هم مخالفتي نکرد .رويکي از سکوها نشستم و
به تمرين بچه ها چشم دوختم.
قبل از شروع تمرين سارا رو هم ديدم.....گويا حالش بهتر شده بود....فقط عذرخواهي کرد که
گوشيم يه مدت پيشش بمونه....اينم گيرآورده ها!!!! دو هفته اي ميشه که خطم دستشه...
شکو قول ميدم...تا چند روز ديگه واسه ات ميارم....محمد گفت همين يکي دو روزهکالفه نگاش کردم :سارا من نميدونم گوشي منو زودتر مياري فهميدي؟؟؟
بغلم کردو بالحن لوسش باشه اي گفت .تازگي اخالقش عوض شده ها!!!
اونقدر اعصابم خورد بود که بحث برگردوندن گوشيمو نکنم...يعني اصال حواسم اونجا نبود...
حتي نفهميدم تمرين کي تموم شد؟!! تنها وقتي متوجه شدم که سارا و فاطمه و نسيم و مژده باال
سرم ظاهر شدند.
فاطمه محکم زد پس کله مو گفت :دختر چته؟؟؟ تو فکري؟؟؟
سارا -غصه نخور يا خودش مياد يا خبرش

356

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
با حرص نگاش کردم و گفتم :سارا جان خفه شي؟؟؟
پوزخندي زد و درحاليکه ساکش رو به دوش مي کشيد گفت :خواستم همدردي کرده باشم
مژده-همدرديت تو حلقم....برو رد کارت!!!
چقدر يه وقتايي صميمي ترين ها.....غريبه ترين ميشن!!! تازگيها رابطه ام با سارا بد نبود...اما تا
يه چيزي پيش ميومد الکي به هم مي پريديم و دعوامون ميشد ...خصوصا از وقتي فهميده محمد
داره برميگرده و قرار مدار عقدشونو بذاره...مردم فاز دارن ديگه!!!
مثال نرم چه غلطي ميکني؟؟؟ميري يا پاشم؟؟؟سارا پوزخندي زد وگفت :ترسيدم...بابا جذبه
مزده بلند شد و دست به کمر روبه روش وايساد .سارا هم دست به سينه جلوش دراومد و منتظر
عکس العملش شد .همه ساکت به اون دو خيره بوديم .ديگه حوصله ي دعوا نداشتم خواستم
جلوي هرحرکت احتمالي رو بگيرم که قبلش مژده سيلي محکمي نثار سارا کرد.
سريع خودم رو کشيدم بينشون :بچه ها تو رو خدا تمومش کنيد...حوصله ي دعوا ندارم
مژده -شکوفه بکش کنار...من تا اينو آدمش نکنم بيخيال نميشم
سارا-تو خودت ادم هستي که بخواي يکي ديگه رو آدم کني؟؟؟
مژده -هرچي باشم از تو بهترم
همونجا نشستم و سرم رو بادستم گرفتم .سرم از شدت درد درحال انفجار بود.
بالخره با وساطت مربي و چند نفر ديگه سارا و مژده همديگه رو رها کردند و سارا به سرعت از
استاديوم خارج شد.
مژده-بچه پررو...هرچي هيچي بهش نميگم بدتر ميکنه ....و رو به من ادامه داد :تو چه مرگته؟؟؟
هيچي-زهرمارو هيچي...بگو ببينم چته؟؟؟؟
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با يکي دعوام شدهنسيم-خو مرض گرفته پس واسه چي اومدي باشگاه؟؟؟
فاطمه-اومده جنابعالي رو زيارت کنه برگرده...
بعد رو به من پرسيد :تو خونه دعوات شد؟؟؟
سري به نشانه منفي تکون دادم.
فاطمه-با کي دعوات شده پس؟؟؟
مژده -پسره؟؟؟
مژده خواهش ميکنم خفه شو...مژده-باشه چون خواهش کردي دلم برات سوخت...
چشم غره اي نثارش کردم.
نسيم-نکنه با همين دختره ي خل دعوات شده؟؟؟
متوجه منظورش نشدم .سري تکون دادم که يعني کي رو ميگي؟؟؟
سارا رو ميگم...آره؟؟؟ابرويي باال انداختم :نه ...چه اصراري داريد بدونيد با کي دعوام شده؟؟؟
فاطمه -اخه تو بچه ساکت و آرومي بودي...زياد اهل دعوا معوا نبودي
مژده -مردم از فضولي...بنال ديگه
اي خبرتو واسه ام بيارن...تو کارو زندگي نداري؟؟ برو گمشو خونه تون ديگه...ننه بابات منتظرنمژده با خونسردي گفت :تو نگران من نباش...من اگه يه هفته هم نرم خونه کسي نميگه دختره
مرده يا زنده است...ننه هه که پي فوتباله...باباهه هم که پـــــروژه دارند...
پـــروژه رو به طرز خاصي ادا کرد که بچه ها پقي زدند زير خنده.
نسيم-په آقا پرهام چي؟؟؟
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مژده-مسئله رو ناموسي نکن غيرتي ميشم ها!!! تو رو سننه؟؟!!!
نسيم -ايــــش...گمشو ايکبيري ...فک کرده نوبرشو اورده
مژده -پس چي؟؟؟ آق داداشم ماهه....
من-اصال نگران نباشيد منظورش هالل ماهه
مژده -نه اصال...ماه شب چهاردهه
فاطمه -اقا مال بد بيخ ريشه صاحبشه...داداش جونت مال خودت نخواستيم
مژده -مگه داداشم مغز خر خورده که بياد شماها رو بگيره؟؟؟
نسيم -بره گمشهههه...پسره ي شلغم...خيلي دلشم بخواد
مژده-نسيم اگه جرئت داري وايسا
نسيم سريع کوله اش رو برداشت و درحاليکه دست تکون ميداد خداحافظي کرد و رفت.
مژده هم کمي دويد دنبالش و برگشت.
نفس نفس زنون گفت :اه....دختره ي شاسکول...نفسم بند اومد
فاطمه -ميخواستي ندويي دنبالش....بچه ها منم ديگه برم .کاري نداريد؟؟؟
مژده -چرا؟؟؟ يه سري از تعميرات ورزشگاه مونده بيا انجام بده....آخه ما چه کاري داريم با تو؟؟؟
فاطمه-مژده خيــــلي بيشعوري...من رذفتم
سرش رو به حالت قهر از مژده برگردوند و با خداحافظي ازمن اون هم رفت.
مژده رو صندلي کناريم نشست و گفت :خــــوب همه رفتند...ديگه بنال که مردم از فضولي...
مزده...تو واقعا پيش خودت چه فکري کردي که من ميام بهت ميگم؟؟؟حالت متفکري به خودش گرفت و درحاليکه مثل ايکيو سان به پيشونيش ميزد گفت :خوب...چون
که ...آهان....تو االن احتياج داري با يکي درد و دل کني
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همچنان نگاهم رو بهش دوختم بلکه خودش بفهمه منظورم چيه؟؟ آخه ما کال با هم دعوا داشتيم
وتاهمين چند وقت پيش سايه همديگه رو با تير ميزديم البته شايد هم به خاطر دوستي من و سارا
بود چون سارا و مژده زياد از هم خوششون نميومده .دليلش رو نميدونستم ولي تا ميومدند دو کلمه
با هم حرف بزنند دعواشون ميشد.
منم زياد رابطه صميمي با مژده نداشتم .لبخندي زد و دستشو به سمتم دراز کرد :خوب ميتونيم
دوست باشيم....نميتونيم؟؟؟
از لحنش پقي زدم زير خنده که با دلخوري ساختگي گفت :هه هه...واسه چي ميخندي؟؟؟
آخه خيلي با حال گفتي عين بچه ها!!! ...ميتونيم دوست باشيم؟؟؟دوباره زدم زير خنده.
به حالت قهر روشو برگردوند و با حالت گريه گفت :هي بخند....من دارم از تنهايي افسردگي
ميگيرم ،اين ميخنده
تو تنهايي؟؟؟آره ديگهيهو به سمتم برگشت و با لحن جدي گفت :وقتي اين همه ادم اطرافت باشند و کسي رو نداشته
باشي يعني تنهايي ديگه
نفس عميقي کشيدم و سري به نشانه تاييد تکون دادم.
انگشت کوچيکه اش رو بلند کرد وگفت :دوستيم؟؟؟
منم با انگشت کوچيکه ام انگشتش رو گرفتم.
اوهوم...يهو با ذوق بغلم کرد و گفت :عاشقتم
مژده احيانا منو با کسي اشتباه نگرفتي؟؟؟محکم به بازوم زد و گفت :گمشو...حيف جيگر من نيست که با تو اشتباه بگيرمش؟؟؟
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***
روايت شخص سوم
حرف زدي باهاش؟؟؟کيوان باخوشحالي سري به نشانه تاييد تکون داد و به ارومي گوشي رو به سمت مهدي گرفت .به
دخترک زنگ زده بود و برخالف انتظارش که فکر مي کرد کلي دردسر بايد بکشه تا راضيش کنه
بعد از کمي اصرار قبول کرده بود.
درپوست خود نمي گنجيد .خدا رو شکر که همه چي به خوبي گذشته بود...کمي با هم از خودشون
حرف زدند و بعد هم قرار شد هرموقع تونستند با هم درارتباط باشند....
مهدي که ازحرفهاي کيوان چشماش چهارتا شده بود ابروهاشو تو هم کشيد ومتعجب پرسيد:
واقعا؟؟؟به همين راحتي قبول کرد؟؟
کيوان-نه خوب منم کلي اصرار کردم
عماد-خاک برسر جفتتون بابا ايني که به همين راحتي با يه تلفن پا داد...پس فردا به صدتا بهتر از
تو هم پا ميده!!!
مهدي-مطمئني خودش بود؟؟؟
سعيد-بابا ول کنين...دخترا کال کمبود دارن...کافيه يکي بهشون بگه عاشقتم قربونت برم....اونام
خر شن
کيوان -هوووووي....حواست باشه راجب کي حرف ميزني ها!!!
راجب کي حرف ميزنم؟؟؟عماد -کيوون راست ميگه...با اون اوضاعي که شما ها تعريف کردين يه جاي کار ميلنگه!!!
با اين که خود کيوان هم از اين رفتار تعجب کرده بود اما نمي تونست فکر ديگه اي کنه...يه
جورايي ته دلش از اين توجه بدش نميومد...يعني کي بدش مياد؟؟؟
هزار جور فکر مختلف با خودت بکني و اونوقت به راحتي بتوني دل دختر مورد عالقه تو بدست
بياري....
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***
امير
فرهاد اين يه تخته اش کمه ولش کن...ديگه چي الزم داريم؟؟؟هيچي ديگه همه وسايل رو برديم...بفرماييدعلي زودتر از همه پشت يکي از صندلي ها نشست و با ديدن نگاه خيره بقيه ،ابروهاشو تو هم
کشيد و گفت :هان؟؟؟ بياين بشينين ديگه...مردم از گشنگي
عمو محمود سري از روي تاسف تکون داد و قسمت بااليي ميز نشست.
من و فرهاد هم کنارشون نشستيم و خطاب به علي گفتم :تو آدم بشو نيستي؟؟؟ بزرگي کوچيکي
سرت نميشه؟؟؟
نوچ...سرم ميشه ولي صالح نميدونم ازش استفاده کنمعمو محمود-همون بهتر که استفاده نميکنه...يه بار استفاده کرد واسه هفت پشتمون بس بود
خنديدم و متعجب پرسيدم :چرا؟؟؟ مگه چيکار کرده بود؟؟؟
علي با دخلوري چشم غره اي نثارم کرد وگفت :حاال همچين ميگي انگار من همه اش خرابکاري
ميکنم
فرهاد -نه پس عمه ي منه که همه اش يه گندي باال مياره
واال...حاال چيکار کرده؟؟؟عمو محمود-اين و چند نفر ديگه رو فرستاديمش يکي از پادگاناي اطراف ....آبرو نذاشت واسه ما
با گيجي به عمو و بعد به علي چشم دوختم که خودش گفت :ايناها که جو ميدن...من فقط اونجا
حوصله ام سر ميرفت...يه چند باري تو کاله بچه ها مارمولک و غورباقه انداختم....يه بارم زير
صندلي فرمانده
فرهاد-سرود ملي صبح ها رو چرا نميگي؟؟؟
علي با لب و لوچه اي آويزون روشو برگردوند و خطاب به من گفت :نوارشو اشتباهي گذاشتم خوب
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خنديدم و گفتم :به به ...پس يه خرابکاري اساسي داشتي که(...چشمکي زدم و پرسيدم) :حاال چي
پلي کردي؟؟؟
حرف دلموکي ميخونه؟؟؟فرهاد با شنيدم حرفم خنديد وگفت :اسم آهنگ نيست که حرف دل خود خل مغزشه
هان؟؟؟عمو محمود -آقا صبح ها خوابم مياد ميذاشته
فرهاد -کصافط بعدشم نواراشو عوض ميکرده کسي شک نکنه
با خنده به علي چشم دوختم :عالــــي بود...
دلقک!!
علي ضربه اي پس کله ي فرهاد زد وگفت :کصافط خودتي...عنتر....درضمن تو مسائل شخصي من
دخالت نکن
همين يه حرکت کافي بود تا بساط کل کلشون شروع شه و به پر و پاي هم بپيچن....
با لبخند به رفتارشون خيره بودم که حس کردم صداي خس خس مياد .به سمت عمو برگشتم تا
علت نفس نفس زدنش رو بفهمم که ديدم دستش رو قفسه سينه شه و به سختي سعي ميکنه
نفس بکشه .اونقدر تقال کرده بود که صورتش قرمز شده بود .بي اختيار ازجام برخاستم  :يا
ابوالفضل!!! عمو چي شد؟؟؟
با اين حرفم فرهاد و علي هم به اين سمت برگشتن و متعب نگام کردند.
علي به سرعت به سمت عمو اومد و درهمون حال خطاب به فرها گفت :زنگ بزن اورژانس
طفلک فرهاد همچنان متعجب به پدرش خيره بود.
فري پاشو زنگ بزن اورژانشهنوز منگ بود اما از جاش برخاست و به سرعت شماره  111رو گرفت.
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االن يه ربعه سه تايي نشستيم تو راهرو بيمارستان و مثل ديوونه ها به درو تخته نگاه مي کنيم
اصال عمو يهو چرا اينطوري شد؟؟؟صداي علي بود که سکوت بوجود اومده رو مي شکست.
فرهاد -حالش خوب بود!!!
ولي طفلک قرمز شده بود ها!!!علي خنديد و گفت :فرهاد و داشتين چه خنگ ميزد؟؟؟
لبخندي زدم و سري به نشانه تاييد تکون دادم.
فرهاد-قلبم داشت ميومد تو دهنم تاحاال سابقه نداشت يه همچين اتفاقي بيوفته
درهمين حين پرستاري با عجله به سمتمون اومد و گفت :شماها همراهاي آقاي عمراني هستيد؟؟؟
هرسه سري به نشانه تاييد تکون داديم.
فرهاد-بعله مشکلي پيش اومده؟؟
شما باهاش چه نسبتي دارين؟؟؟فرهاد که معلوم بود دلش هزار راه رفته ازجاش برخاست و خطاب به پرستار گفت :من
پسرشونم...
لطفا تشرف بيارينفرهاد اين بار متعجب نگاهي به پرستار و بعد ماها انداخت که يعني چي شده؟؟؟
با گيجي شونه اي باال انداختم و گفتم :ميخواي منم بيام؟؟؟
نه فقط يه کاري ميکنين؟؟؟علي-هوم؟؟؟
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فرهاد موبايلشو دراورد و چند تا دکمه رو زد و بعد به سمتش گرفت :زنگ بزنيد به اين شماره...به
عمو سياوش بگيد اگه ميتونه بياد بيمارستان
***
شکوفه
بعد از کلي احوال پرسي و تعارف تيکه پاره کردن .بابا وعمو زدند تو بحث اقتصاد و سياست و
تورم و...
مامان و زنعمو هم که تو خط به قول شيدا سبزي پاک کردن(...همون غيبت خودمون)
شيدا يه گوشش پيش مامان اينا بود و پوش ديگه اش پيش بابا اينا تا ببينه چي ميگن؟؟ چشاشم
که قربونش برم يکي سمت ماني ،اون يکي هم پي دريافتن وضعيت من....از يه طرف به خودش
بدهم نمي گذروند و مشغول رسيدن به شکمش بود.
شيدا يه ذره بخور يه موقع ضعف ميکني ها!!!باصداي بلند گفت :بترکه چشم حسود بخيــــل!!!
يه لحظه همه به سمتمون برگشتند .محکم زدم تو پهلوش که گفت :ببخشيد من معذرت
ميخوام...شماها به کنفرانستون برسين
از رو بيکاري مشغول شمردن گالي قالي بودم که بچه ها شروع کردن به حرف زدن.
شيدا خطاب به ماني يه چيزي پرسيد که چون بنده مشغول سرشماري بودم از دستم دررفت و
نفهميدم .همينطور داشتند حرف ميزدند که عمو اينا کم کم بلند شدند که برن.
با شيدا تا ايون بدرقه شون کرديم و برگشتيم داخل .حاال اين پايين رفتن اينام داستان داره.
حداقل يه نيم ساعتي رو اندجا گالي بچه رو تجزيه تحليل مي کنند.
به داخل اتاق برگشتيم که گوشي بابا زنگ خورد .شيدا مشغول جمع کردن ظرف ها بوود واسه
همين مجبور شدم خودم جواب بدم.
الو...-سالم...
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سالم بفرماييدخيلي سريع با لحني که ميخواست بگه مثال ترسيده گفت :ببخشيد فک کنم اشتباه گرفتم
و بدون اينکه منتظر جوابم بشه قطع کرد .به نظر صداي يه پسر جوون بود که خيلي برام آشنا
ميزد.داشتم فکر ميکردم اين صدا رو کجا شنيدم که شيدا پرسيد :کي بود؟؟؟
هان؟؟؟ هيچي بابا طفلک قاطي داشت اصال نذاشت حرف بزنم قطع کرد...هنوز حرفم تموم نشده بود که تلفن دوباره زنگ خورد  :الو...
وا...دوباره اشتباه گرفتم؟؟؟شما کي رو ميخواستيد؟؟؟هوم؟؟؟ هيچي...اشتباه گرفتميه لحظه صبر کنيد خوب شايد اشتباه...الوووووو....ميمون درختي...عدم تعادل رواني دراه ...دوباره قطع کردشيدا با خنده گفت :ديوونه است
يه بار ديگه زنگ بزنه فقط....دوباره ميون حرفم تلفن زنگ خورد .نفسم رو با حرص بيرون دادم و طلبکار گفتم :بله؟؟؟
سالمعليک سالم...احيانا االن دوباره اشتباه نگرفتين؟؟؟نه ديگه...االن سومين باره که دارم زنگ ميزنم مطمئنم درست گرفتم...
با حرص گفتم :خسته نباشيد
-ممنون درمونده نباشي...
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صداشو بلند کرد وگفت :دختر چرا از اول نميگي اشتباه نگرفتم؟؟؟
مثل اينکه يه چيزي هم بدهکار شديم؟!!! شما مهلت دادي من حرف بزنم؟؟؟بله...بله...من بعد از هر حرفم مکث ميکردم که شما جواب بديد!!!کال دو ثانيه مکث مي کرديد ديگه نه؟؟؟نه بيشتر...ببخشيد ميتونم يه سوال بپرسم؟؟؟خواهش ميکنم بفرماييد؟صداي شما خيلي براي من اشناس ،احساس ميکنم قبال يه جايي شنيدمگل گفتيييييييي ....دقيقا!!!
صداي شمام خيلي براي من اشناس ولي هرچي فکر ميکنم نمي فهمم کجا شنيدم ببخشيد يهلحظه گوشي
اينو گفتم تا جواب شيدا رو که همه اش مبون حرفم بال بال ميزد تا بفهمه کي پشت خطه رو بدم
چي ميگي تو؟؟؟ميگم کيه؟؟؟ بابا رو صدا کنم؟؟؟سري به نشانه تاييد تکون دادم .اونم از خداخواسته به سرعت رفت.
چند لحظه گوشي االن بابا ميانباشه ممنون....بعد يهو گفت :آهان فهميدم...
با منيد؟؟؟په نه په با عمه امم...بگو پرروخاک به سرم پسره رسما خله ها
با تعجب گفتم :چي؟؟؟
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بگو پررومکثي کردم .آهاااااااا...چرا خودم نفهميدم؟؟؟
په بگو...ميگم چه صدات اشناس...واسه چي زنگ زدي؟؟؟با حرص گفت :ببخشيد من به تو که زنگ نزدم به عمو زدم....گوشي رو بده عمو بينم
بي توجه به حرفش گوشي رو قطع کردم و تو دلم هرچي فحشبود نثارش کردم .پسره ي احمق
بيشعور...واعقا با چه رويي زنگ زده؟؟؟
مگه به تو زنگ زده؟؟؟ واسه چي قطع کردي؟؟؟
هان؟؟؟ راست ميگي ها!!! خاک به سرم شد...اين اصال بابا رو از کجا ميشناخت؟؟؟با لرزش گوشي به خودم اومدم .واااااي حاال چيکار کنم؟؟؟
بابا به سمتم اومد وگفت :کي بود؟؟؟
با گيجي نگاش کردم :هاااان؟؟؟
بابا اين بار صداشو باالتر برد :ميگم کي بود؟؟؟
چيز...از اينا...ها؟؟؟ نميدونم....چشم غره اي نثارم کرد و گوشي رو از دستم گرفت.
سالم حالت چطوره؟؟؟ خوبي؟؟؟داشتم از فضولي ميترکيدم.به گوشه ي ديوار تکيه دادم و درحاليکه يکي از پاهامو تکون مييدادم به
صحبت بابا گوش ميدادم.
مامان بعد رفتن عمو اينا سراسيمه به هال اومد و خطاب به بابا پرسيد :چي شده؟؟؟
بابا قبل قطع کردنش  :باشه االن يه چند ديقه ديگه ميامي گفت و خطاب به مامان گفت :حال
محمود بد شده...بردنش بيمارستان
نميدونستم ازاينکه چيز خاصي نبوده خوشحال باشم يا از اينکه حال عمو بده ناراحت؟؟؟
مامان-چرا؟؟؟ واسه چي حالش بد شده؟؟؟
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بابا درحاليکه مي رفت تا آماده بشه جواب داد :مثل اينکه سکته کرده
مامان-پس صبر کن منم ميام
ميخواي بياي فقط سريع حاضر شومامان سري تکون داد و سريع مشغول پوشيدن مانتوش شد.
چند دقيقه اي از رفتنشون نگذشته بود که صداي زنگ گوشي بابا بلند شد .وا؟؟؟ مگه بابا گوشيشو
نبرد؟؟؟
شيدا-گوشي باباست؟؟؟
په نه...گوشي منه...شيدا -خوب جواب بده
چرا هي من جواب بدم؟؟؟ بيا خودت جواب بدهشيدابا شيطنت گفت :به من چه؟؟؟ جواب بده ديگه
اه....دکمه ي سبز رو فشار دادم:الو....
 د...باز که تو جواب دادي؟خيلي روت زياده ها!!! واسه چي دوباره زنگ زدي؟؟؟فکر نميکني روي تو زياد تره؟؟؟ بزغاله مگه من به تو زنگ زدم که اينطوري طلبکاري؟؟؟خيلي بيشعوري...برو گمشوخواستم قطع کنم که گفت :قطع کني هرچي ديدي ازچشم خودت ديدي ها!!!
مثال چه غلــــطي ميکني؟؟؟درهمين لحظه زنگ در هم به صدا دراومد.
-چي شد؟؟؟
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کالفه گفتم :هيچي...بابا نيست گوشيشو جا گذاشته...چي کارش داري؟؟؟
هان؟؟؟ هيچي ميخواستم بگم حال عمو بهتر شد خودشو تو زحمت نندازهببينم اصال عمو کي حالش بد شد....کي بردينش بيمارستان که االن خوب شد؟؟؟سر شبي نشسته بوديم ميخواستيم شام بخوريم که يهويي حالش بد شدشيدا که بعد از باز کردن در رفته بود پايين با عجله برگشت و گفت :کيه دو ساعت فک
ميزني؟؟؟گوشي بابا رو بده ببرم
باشه....يه لحظه صبر کنخطاب به پررو جان گفتم :کاري نداريد؟؟؟
چرا من يه عذرخواهي بهت بدهکارم!!! عمو برگشت؟؟؟خسته نباشي تازه يادت اومد؟؟؟
آره...اومده گوشيشو بگيرهپس صبر کن...ميشه شماره خونتون رو بدي؟؟؟با حرص گفتم :دليلي نميبينم
اه ....خيلي بي شعوريبعله؟؟؟ اوال که بيشعور عمه اته بعدشم فکر نکنمممممممممممممممممم باهم کاري داشته باشيمشيدا اونقدر با ايما و اشاره ميگفت قطع کن که گيج شده بودم و نميدونستم بايد چيکار کنم؟؟؟ با
دست ازش خواستم چند لحظه صبر کنه....
چي شد؟؟؟ شماره رو نميدي؟؟؟نه...به درک...از تو گوشي فرهاد ميگيرم...باي-الووووووووو....
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چند ديقه ديگه زنگ ميزنم ها!!! بوس بوس...بايجون به جونش کنن پرروئه!!!
با لبخند به گوشي خيره شدم که شيدا با حرص گوشي رو از دستم کشيد و رفت.
وقتي برگشت کلي ازدستم عصباني بود.
اخه دوساعت چي داري ميگي با پسره؟؟؟بابا اينا رفتند؟؟؟آره...تعريف کن بينم چي شد؟؟؟ چي ميگفت؟؟؟چي قرار بود بگه؟؟؟ چرت و پرت يمگفتشيدا اومد حرفي بزنه که تلفن خونه به صدا دراومد .شيدا با ترديد نگام کرد وبا ترس ساختگي
گفت :شکول کيه؟؟؟
با گيجي گفتم :نميدونم
شيدا گوشي رو زد رو اسپيکر و من جواب دادم :الو...
دوباره سالم...خوب چي داشتيم مي گفتيم؟؟؟جان؟؟؟ چي ميگفتيم؟؟؟جانت بي بال...اهان يادم اومد...من بابت رفتار بعد از ظهرم معذرت ميخوام...باور کن نميخواستماونطوري بشه
بعد باشيطنت ادامه داد :دستت خوبه؟؟؟
به طعنه گفتم :خيلي خوبه...فقط يه ذره کبود شده
واقعا؟؟؟ شرمنده تقصير خودتم بود ديگه...من داشتم عين ادم حرف ميزدم خودت شلوغشکردي
دست شما درد نکنه...مقصرم شديم-قبول داري خيلي قد و تخس ؟؟؟ هرکس ديگه بود خيلي زودتر از اينا پاميداد
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نفس هامو با حرص بيرون ميدادم .خو االن که چي مثال؟؟؟ همينم مونده به هر عنتري پا بدم
خيلي زودم عصباني ميشي ها!!!موندم تو چقدر پررويي؟؟اونکه تا دلت بخواد...ولي خدايي خيلي خنگولي...پسر به اين خوشگلي و خوشتيپي رو رد ميکني!!!باز اين رگ خودشيفتگيش متورم شدچرا خود شيفته مگه دروغ ميگم؟؟؟از انجايي که سکوت نشانه تاييد حرف طرف مقابله ما هم سکوت بنموديم ديگه...خخخ...
کسي رو دوست داري؟؟؟ آره؟؟؟چيزي نگفتم که سکوتم رو به جواب مثبت تعبير کرد.
سکوت عالمت رضاست ها!!! خوش به حالش!!!چرا؟؟؟آخه اينقد بهش وفا داريکاش بعضيا ياد بگيرن!!!اينو کامال بي دليل گفتم اما حس کردم به خودش گرفت :منظورت چي بود؟؟؟
همينطوري...من کسي رو دوست ندارم اما دوست هم ندارم کسي رو وارد زندگيم کنم....اين تيکه اخرو مخصوصا گفتم که حساب کارشو بکنه
چند دقيقه اي به سکوت گذشت :عجب!!!
بعد يهو شيطون شد :حاال بخشيدي؟؟؟
بازم حرفي نزدم.
اه...دوباره قهر کردي؟؟-نه ولي دلم ميخواست خفه ات کنم
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با شيطنت گفت :پس چرا خفه ام نکردي؟؟؟
صداي يه پسر ديگه اومد که بهش ميگفت :آخه نسل پررو ها منقرض ميشد
من و شيدا زديم زير خنده.
خطاب به همون پسره گفت :شما که استاد مايي ...منقرض نميشد که...
بعد خطاب به من گفت :اِ....اِ...تو چرا ميخندي؟؟
آخه حرف دل منو زدبميرم...خودت رو نميشد بگي؟؟؟نــــه...همه که مثل بعضي ها نيستندمظلوم گيرآورديد ها!!!آخي...هيچکي هم نه توبا حالت زاري گفت :باشه ...باشه...هرچي دلتون بخواد بگيد...
راستي حال عمو چطوره؟؟؟اوا....عمو...خوب شد گفتي...ميگم تو بيمارستان چي کار نيکنم؟؟؟ يه لحظه گوشياز لحنش خنده ام گرفت .شيدا هم که کال گوله نمک شده بود...فقط ميخنديد....
شيدا -مي ذاشتيد عمو رو که مرخص کردن بعد حالشو ميپرسيدي
آخه اينقده حرف زد اصال يادم رفتبعد چند دقيقه برگشت و نفس نفس زنان گفت:واي...الو...
رفتي حال عمو رو بپرسي يا عمو بسازي بعد حالشو بپرسي؟؟؟هيچ کدوم رفتم فري رو پيدا کنم ازش بپرسمبا تعجب گفتم :فري؟؟؟
-واي چقد ت خلي...فرهادو ميگم
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بي تربيت چطور بود؟؟؟عمو؟؟؟ خوب بودخدا رو شکراوهوم...کاري نداري؟؟؟ من بايد برم عقشم داره چپ چپ نگام ميکنهنوچ نوچي کردم :خداحافظ
با لحن بچگونه اي گفت :بهم برخورد
واسه چي؟؟؟واسه همين نوچ نوچي که کرديجان من نوچ نداشت؟؟؟ ور دل دختره وايسادي داري با منم حرف ميزني؟؟؟دختره کيه بابا داش اميره خودمونه تازه مگه حرفاي خاک بر سري زديم که خجالت بکشم؟؟؟اميــــــر؟؟؟اههههه...خنگي ها!!!هَــــــــــــــــــــي واي...امير؟؟؟
آها....االن فهميدم...سالم برسونخسته نباشي...بعد با صداي بلند فرياد زد وامير رو صدا کرد.
هووي ...گوشم به فنا رفت چرا اينجوري داد ميزني؟؟؟ مگه وسط چاله ميدوني؟؟؟مگه فقط وسط چاله ميدون داد ميزنن؟؟؟ من خودم بارها ديدم عمو محمود تو کالنتري يهو دادميزنه علـــــــــــــــــــــــ ي
-خوب سر تو که بايد داد بزنه...آروم بگه تو حساب کارتو بکني جاي تعجب داره!!!
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دست شما درد نکنه ...به قول عقشم باووشه...يکي طلبت!!! من برم تا اين پسره سياه و کبودمنکرد
با شيطنت گفتم :کي؟؟؟ عقشت؟؟؟
اره مادر به فداش با اون چشاي وزغيش هي داره چپ چپ نگام ميکنهخنديدم و باشيطنت گفتم :پس تا کتک نخوردي برو...اين متين خان اعصاب مصاب نداره
هااا؟؟؟ متين خان؟؟؟با فهميدن سوتي اي که دادم درجا خودم و جمع کردم و با لحن جدي گفتم :منظورم آقا امير بود
آره؟؟؟؟ عجب!!!!سعي کردم به روي خودم نيارم تا مجبور نباشم علت حرفمو توضيح بدم واسه همين گفتم:
ببخشيد صدام ميزنند ...اگه کاري نداري من ديگه قطع کنم؟؟؟
صداي تک خنده اي اومد و بعد لحن پرشيطنت علي که گفت :نه قربونت خداحافظ
ايش خاک بر سر!!!!
چشم غره اي نثار درو ديوار کردم و قطع کردم.
***
مژده -حاال کي اومدن؟؟؟
نسيم با ذوق گفت :ديشب
فاطمه که انگار به اين قضيه حس خوبي نداشت با لحن ناصح هميشگيش گفت :نسيم فکر نمي
کني يکم زوده؟؟؟
نسيم-نه...چرا زوده؟؟؟ خوب ما همديگه رو دوست داريم...
فاطمه-آره ولي فقط دوست داشتن که مالک نيست...تو االن مگه چند سالته؟؟؟
نسيم-فاطمه تو رو خدا ول کن
فاطمه لباشو به هم فشرد و سري تکون داد و بالبخند جواب داد :باشه...ايشاال خوشبخت شيد
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نگاش که به نگام افتاد لبخند مهربوني زدم و زير لب گفتم :فاطي بيخيال
مژده کلي کشيد و گفت :آهان...بزن دست قشنگه رو....
اونقد بچه ها شلوغش کرده بودند که مربي کال تمرين رو کنسل کرد....
ديشب حسين رفته بود خواستگاري نسيم و اخر هفته ي ديگه هم جشن نامزديشون بود .يه سالي
ميشد که همديگه رو مي خواسند و با هم دوست بودند ولي خونواده هاشون راضي نبودند .خدا رو
شکر بالخره راضي شده بودند و حاال اين دو تا ديوونه قرار بود به هم برسند .با اين فکر لبخندي
زدم و به نسيم خيره شدم ...عزيــــزم چقد ذوق داشت!!!
من زياد با نسيم و فاطمه و مژده صميمي نبودم يعني جز با سارا با بقيه بچه ها در حد همين يه هم
باشگاهي بوديم اما از وقتي با سارا مشکل پيدا کردم اکثرا مژده اينا ميومدند پيشم واسه همين
باهاشون صميمي تر شده بودم.
هر روز هم با مژده برميگشتم خونه .
قرار بود امروز بچه هاي ملي پوش برن واسه مسابقات چند جانبه و تا دو،سه هفته ي آينده
نبودن....با مژده دست دادم و بغلش کردم :نريييي آبرومونو ببري برگردي ها!!! ما گل ميخوايم
نسيم-گل خالي هم نميخوايم اين شکو يه چي ميگه واسه خودش....يه چمدون سوغاتي باس
واسه مون بياري!!!
مژده -واسه تو کوفتم نميارم...ولي مخلص بقيه هم هستيم...
با بقيه بچه ها هم خداحافظي کرديم و تا اتوبوس بدرقه شون کرديم.
فاطمه-دلم واسه شون تنگ ميشه!!!
نسيم-سفر قندهار که نميرن بر ميگردن ديگه
من -منم دلم براشون تنگ ميشه!!!
نسيم -جاي اين دلتنگ بازياتون...يه دو زار تالش کنين پس فردا شما دو تا خاک برسرم تو
لباس تيم ملي ببينم
فاطمه-وا؟؟؟ خود دييونه ات چي پس؟؟؟ ميشيني ساپورتمون ميکني؟؟؟
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نه شايد ديگه ادامه ندمبرگشتم متعجب نگاش کردم :غلط کردي چرا؟؟؟
به خاطر حسين...گفت نميذارهوااااا؟؟؟ يعني چي؟؟؟فاطمه-اتفاقا بهتر از شرت خالص ميشيم
با شنيدن حرف فاطي منم لبخند خبيثانه اي زدم و گفتم :آخ گل گفتي...يه نفس راحت ميکشيم
نسيم-خاک بر سر!!! همين تو االن گريه و زاري راه ننداختي که من نرم؟؟؟
کـــــي؟؟؟؟ من؟؟؟؟ نه بابا برو راحت باشکصــــافطاي بي احساس!!!خخخخ...حاال خواستي بيا يه سربهمون بزنصد سال سياه من اگه خبري از تو يکي بگيرمبا عشوه چشم غره اي نثارش کردم و گفتم :خوب به درک
فاطمه-بچه ها کم کم بريم خونه؟؟؟
نسيم -نه بمونيم با از ما بهتروناي باشگاه اختالط کنيم
با اين حرفش فاطمه ضربه اي به بازوش زد و جيغ خفيفي کشيد :روانيييي....اينقد راجب اين
جور چيزا حرف نزن!!!
نسيم -خاک تو سر ترسوت...شکو من راجب ازمابهترون حرف زدم اصال؟؟؟؟
لبخندي زدم و سري به نشانه نفي تکون دادم که فاطمه گفت :نمي شناسي اين بيشعورو که...
هههه...حاال تو چرا اينقده ميترسي؟؟؟تو نمي ترسي؟؟؟-چرا خوب
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نسيم -ولش کن اين خله...جمع کنيم بريم ...که آقامون منتظرمه
ديوونه....***
اووووف...سر سياه پاييز ساعت  1بعد از ظهره مگس پر نميزنه تو خيابون...چه وضعشه اخه؟؟؟
اصال هوا چرا اينقده گرمه؟؟؟؟ ايــــش...
همچنان مشغول غرغر بودم که سرچهارراه چشمم به يه پسر خوشجل و خوشتيپ
افتاد...فيگورش خيلي آشنا بود ولي من نيم رخ ميديدمش تازه با اون عينکي که اون زده بود فقط
لب و لوچه اش معلوم بود که اونم تو حوزه استحفاظي بنده نبود(خخخح)
دست به سينه به روبه روش خيره بود .با اينکه نسبتا ازش فاصله داشتم ولي بوي عطر
خوشبويي تو هوا پيچيده بود ...با ديدنش بدجوري خنده ام گرفته بود...تو اين گرما کت و شلوار
پوشيده اونم مشکـــــــي ....فيگورشم تو حلقم...بچه ام طفلک هرچي عطر داشته رو خودش
خالي کرده...طفلکي!!! په چرا دختره هنو نيومده؟؟؟
همينطوري واسه خودم ميگفتم و ريز ريزکي مي خنديدم که يهو ديدم پسره برگشته و داره
کمي اونطرف تر از من رو نگاه ميکنه...يه ذره سرم رو کج کردم اما نديدم کسي پشت سرم
باشه...پقي زدم زير خنده ولي واسه اينکه تابلو نشه جلوي دهنم رو گرفتم و سرم رو انداختم
پايين :طفلک چشاشم پته!!!کجا رو ميبينه؟؟؟
اون پت نيست...جنابعالي لوچيبا شنيدن صدايي مردونه که از پشت سرم ميومد کم مونده بود سکته کنم....بدون کوچيکترين
عکس العملي از کنارم رد شد .منتها از اونجايي که مغز بنده يه ذره دير پيام ميده همچنان تو
شوک بودم که يهو يه سمتم برگشت و با لبخند گفت :چرا خشکت زد؟؟؟
وووووي...خاک به سرم اين ديگه از کجا پيداش شد؟؟؟ ووووي ....ضايع بشدم رفت...
لبم رو به دندون گرفتم و با ترس به پررو جان و بعد هم اون پسره که حاال داشت به سمتمون
ميومد نگاهي انداختم.
چرا هرچي اين پسره نزديک تر ميشه بيشتر شکل امير نشون ميده؟؟؟
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درگير امير بودن يا نبودنش بودم که دريک حرکت خودجوش عينکش رو درآورد....کسي افق
نداره من توش محو شم؟؟؟
تو نگاش خنده مج ميزد اما لباش خيلي عادي رو هم قفل بود ...بي اختيار از بودن زير بار سنگين
نگاش يه حسي بين ترس و خجالت بهم دست داد .منم بچه ساده...با ادب...باهاش دست دادم
ديگه
وووووي...االنه که پس بيوفتم...
چرا اين همچين بود؟؟؟ چرا دلم از نگاش لرزيد؟؟؟
چي چيه واسه خودت جو ميدي؟؟؟ خو با اون نگاه جذبه اي که اون داره منم بودم مي
لرزيدم....فازت چيه؟؟؟
درحاليکه لبخند شيفته اي انداختم و بدون اينکه حتي به روي خودم بيارم از کنارشون گذشتم (
من و بي فرهنگي)....
با اينکه ازشون جدا شده بودم اماهنوز استرس داشتم.
خودمونيما متين خان هم چه جيگري بود!!!!
نفس عميقي کشيدم و دستمو گذاشتم رو زنگ در و بي وقفه مي فشردمش.
شيدا -هوووي...چته؟؟؟ سرآوردي؟؟؟
نه خير تشريف آوردمنه بابا؟؟؟ دو تا نوشابه واسه خودت بازکن.....چشم داريم يا برم بگيرم؟؟؟با اين همه نوشابه اي که تو واسه خودت باز مي کني فکر کنم بايد بري با کارخونه اش قرار دادببندي
گمشو...درو واکن-اِاِاِاِ؟؟؟؟ اينطوري؟؟؟ من برم گم شم
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اينو گفت و ايفون رو محکم کوبوند سرجاش.
دوباره زنگ رو فشار دادم.
هان؟؟؟زهرمار باز کنخيييييييييييلي خوب...حاال اصرار مي کني باز مي کنمنه بابا؟؟؟؟ لطف مي کني؟؟ اذيت نشي يه موقع؟؟؟نه خواهش مي کنم...درو که باز کرد پريدم داخل و با صداي بلند سالم کردم.
شيدا که به روي ايوان اومده بود سالمي کرد و با خنده ي مشکوک بهم نگاه کرد.
چيه؟؟؟هيچي...چه خبرا؟؟؟؟با ذوق گفتم :واي بگو کيو ديدم؟؟؟
بقال سر کوچه و جي افشو؟؟؟گمشووووووو....مسخرهچشاش رو ريز کردو با حالت متفکري پرسيد :نميدونم....پس کي رو ديدي؟؟؟
مثل شفته ها نشستم رو پله و با ذوق جواب دادم :اميرو...يه لحظه متعجب نگام کرد و با فرياد پرسيد :کــــي رو؟؟؟؟
هيس...آرومتر...چش و گوشم روشن امير ديگه کيه؟؟؟يه لحظه متعجب نگام کرد و با فرياد پرسيد :کــــي رو؟؟؟؟
-هيس...آرومتر...
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چش و گوشم روشن امير ديگه کيه؟؟؟امير ديگه(...چشمکي زدم و گفتم ) :متين خان...فقط کم مونده بود چشماش از کاسه دربياد .همينطوري خيره خيره با چشاي گشاد شده بهم نگاه
مي کرد .درحاليکه سعي درپنهان کردن خوشحالي اي که نمي دونم فازم چي بود داشتم گفتم:
چيه؟؟؟
اونوقت به تو چه؟؟؟ االن تو چرا خوشحالي؟؟؟کي؟؟؟؟من؟؟؟نه عمه ام...ناقال هي من ميگم تازگي ها مشکوک ميزني....چه خبره؟؟؟زبونمو گاز گرفتم وگفتم :احساس ميکنم....ازش...خوشم اومده...
ديگه عالمت تعجب هاي باالي سر شيدا رو هم ميشد ديد!!!!
صورتش روجمع کرد و گفت :تو مسير سرت به ستوني چيزي خورده؟؟؟
آره...به چشماي مجسمه ابواللهول( ...منو فازم چي ميگه؟؟؟؟ )خاک به سرم!!! بچه از دست رفت!!!!شيدا....جدي ميگم...اههه...االن يعني عاشق شدي رفــــــت؟؟؟اهههه...مسخره...دارم جدي ميگم...ميدوني؟؟؟ چشاش اصن...با يادآوري ديدنش و نگاه خيره اش بي اختيارقلبم به لرزه افتاد .نفس عميقي کشيدم و گفتم :حس
ميکنم...
خواستم بگم حس ميکنم دوسش دارم که با ديدن مامان که به روي ايوون اومده بود حرفمو
خوردم.
چرا پايين وايساديد؟؟؟-مگه اين دختره ميذاره؟؟؟

381

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
مامان لبخندي زد و پرسيد :باشگاه چطور بود؟؟؟
خوب بود...بد نبود***
امير
با بي حالي خودم رو روي صندلي کنار راننده انداختم و ازپنجره به بيرون خيره شدم .چرا تا يه
مدت بهش فکر نمي کنم يهو جلو روم سبز ميشه؟؟؟
يه وجب بچه ببين چه جوري اسگولمون کرده ها!!!
امير حواست هست چي ميگم؟؟؟با بي حوصلگي به سمتش برگشتم :هوووم؟؟؟
هوم نه بعله...ميگم دوست شيرين هم مثل شما سينگله ها!!!خوب؟؟؟اههه...خنگي اساسي!!!چيکار کنم خوب؟؟؟ به من چه؟؟؟نفس عميقي کشيد و ابروهاشو باال کشيد :کال ممانعت مي کني درفهميدن؟!
سري به نشانه تاييد تکون دادم :دقيقا مثل تو
من غلط بکنم اينطوري باشم (و با شيطنت ادامه داد ) دختره تک پرهشونه اي باال انداختم و ازپنجره به خيابون خيس چشم دوختم.
هواي شماله ديگه...تو اين فصل بيشتر وقتا آسمون ابريه...يه وقتايي هم مثل االن مي باره...
پاک از دست رفتي ها!!! امير؟؟؟هان؟؟؟-کوشي؟؟؟ خوبي؟؟؟
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اوهوم...دارم بارونو نگاه مي کنمفقط بارونو؟؟؟چپ چپ نگاش کردم  :منظور؟؟؟
به طعنه گفت :ميگم يه موقع خودتو دست در دست شاهزاده ماهزاده اي که دارين از وسط جاده با
هم ميگذرين که تصور نمي کني؟؟؟
چشم غره اي نثارش کردم وگفتم :تصور کنمم به تو يه نفر مربوط نميشه
مفهومي نگام کرد و به روبه روش چشم دوخت.
منم دوباره از پنجره به بيرون خيره شدم .برام مهم نيست...بايد تکليفمو با خودم روشن کنم.
دارم به کسي دل مي بندم که دوستم دوسش داره...و ديگه مطمئنم که احساسم بهش از يه حس
معمولي يا يه خوش اومدن ساده بيشتر شده...هرچي بيشتر به حسم توجه کنم بدتر ميشه...جدي
ميشه...بهتره همين االن جلوي اين حس بچگانه رو بگيرم...نميخوام گذشته رو تکرار کنم...
گفتي دوست شيرين چند سالشه؟؟؟علي که بهترين فرصت واسه شيطنت رو گير آورده بود بالحن هميشگيش گفت :يادم نمياد چيزي
راجب سنش گفته باشم
مثل خودش جواب دادم :ولي من يادمه
خو...به سالمتي توهم گرفتيچشمکي زدم و گفتم :آره...حاال چند سالشه؟؟
 22،3ميشهخوبه ...يه  1،6سالي ازم کوچيکتره 21سالته تو؟؟؟سري به نشانه تاييد تکون دادم :هوم...چيه؟؟؟
-هيچي...پس اوکي شد؟؟؟
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حاال وايسا ببينم چه ريختيه؟!!چه موزماري ها!!! نه به کوچه علي چپ زدنت نه به حاال...تک خنده اي کردم وگفتم :ديگه...ديگه...
***
براي چندمين بار نگاهي به ساعت انداختم .نيم ساعته اينجا نشستيم اون دو تا اسگول هنوز
نيومدن.
پوفي کردم و با چشاي گشاد شده به علي و بعد دو دختري که به سمتمون مي اومدند نگاه
انداختم.
االنم نميومدين خو...
خرامان...خرامان ...درحال قهقه زدن به سمتمون اومدند
علي با نزديک تر شدن دخترا از جاش برخاست و به تبعه اون من طفلکم مجبور شدم پاشم
ديگه....
من خودم خستـــــه  -_-از جام برخاستم و با هر دو دست دادم...خوب بفرماييم بشينيم ديگه
بدون اينکه منتظر بقيه شم تلپي نشستم...
خو بشينين ديگه؟!!يکي از دخترا خنديد و درحاليکه مي نشست گفت :چه بامزه!!!
ههه...هههه...ههه ...کجاش با مزه بود؟؟؟
لبخند تصنعي زدم و گفتم :اونوقت مزه اش کجاش بود ما حس نکرديم؟؟؟
علي-شما چشاييت ضعيفه فک کنم
اون يک شون هم خنديد و خطاب به علي گفت :پس امير اشونن
علي سري به نشانه تاييد تکون داد :من گفتم امير؟؟؟
دختره قهقه اي زد واين بار خطاب به من گفت :ميدوني روت چه اسمايي گذاشته؟؟؟
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مشکوک به علي که سعي مي کرد با چش و ابرو به اين دختره که حاال فهميدم بايد شيرين باشه
ميخواست که سوتي ندده ،نگاه کردم.
معلوم ني چيا راجبم ميگه؟؟؟!!!
علي-من که هيچ وقت امير جان ،امير جان از دهنم نميوفته
دوست شيرين-معلومه...
وخطب به من گفت :من خودم شاهدم يه وقتايي جاي امير...غول تشن...ابواللهول و اورانگوتام هم
به اون جانش اضافه ميشه
خنديدم و درحاليکه با نگام به علي مي فهموندم که حالتو به جاش مي گيرم گفتم :علي جان لطف
دارن...حاال بعدا از خجالتشون درميايم
شيرين-اونطور که تو نگاش مي کني...ديگه بچه جرئت نميکنه اسمتم بياره
من که چيزي نگفتمدوست شيرين-ولي نگات خيــــلي خفن بود
شيرين خنديدوگفت :حساب کار خودشو کرد
چشمکي زدم و درحاليکه نگام به علي بود گفتم :خوبه که...
شيرين-خوبه ولي عقشم گناه داره...
اينو گفت و با يه لبخند گله گشاد به علي چشم دوخت.
کسي سطلي...کيسه اي چيزي نداره من گالب به روتون معده ام اين جور صنه ها ارور ميده.
دوست شيرين که مثل من خنده اش گرفته بود ابروهاشو باال انداخت وسري تکون داد.
علي-ميگما پايه اين بعد اينجا بريم پارک؟؟؟
با اين حرف نزديک بود پقي بزنم زير خنده آخه شيرين که همچنان با همون حالت به علي خيره
بود يه لحظه وا رفت ولي سريع خودشو به علي چسبوند و گفت :من که پايه ام
علي-په بزن قدش
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روبه دوست شيرين پرسيد :آري تو چي؟؟؟
من که تابع جمعمنم که شلغم-ا؟؟؟ اين چه حرفيه...سرور مايي داداش...ولي دست خودت که نيس باسبياياينو گفت و با شيطنت چشمکي نثارم کرد.
مرسي ازاين آزادي بياني که در اختيارم گذاشتيد واقعاآرميتا-عليه ديگه...توقع بيشتر از اين ازش نبايد داشت...
***
علي همين سرکوچه نگه دار...خودم ميرم
باشه...زد رو ترمز و گفت :بفرما
قربون دست پنجولتبه سمت دخترا که پشت نشسته بودن برگشتم وگفتم :خيلي خوشحال شدم از آشناييتون...شب
خوش...
با همه دست دادم و خواستم پياده شم که آرميتا گفت :امير خان تو رو خدا تعارف نکنين ما که
مزاحم نميشيم
به سمتش برگشتم و با خنده گفتم :ميخواين تشريف بيارين
علي-نه ولي يه تعارف ميکردي نمي مردي
آرميتا اشاره اي به علي زد وگفت :حداقل به اين بي خانمان يه تعارف ميزدي شايد روش نشه
بگه امشب ميخواد بياد پيشت...
به سمت علي برگشتم که مظلومانه با چشمايي مثل خر شرک نگام مي کرد.
اين خجالتم سرش ميشه؟؟؟ خونه ي خودشه هرموقع ميخواد مياد ديگهعلي-واقعا؟؟؟ (با لحن خانوم شيرزاد بخونين)

386

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
حاال تو زيادي جدي نگير...بچه ها با اجازهآرميتا-صبر کن يه لحظه ميرغضب شايد ما بخوايم شماره تو داشته باشيم
آره؟؟؟ريز ريزکي خنديد و گفت :بعله!!!
باشه...بفرماييد سيو کنيند------11 ....تک انداخت رو گوشيم.
اوکي شب خوشاينو گفتم و پياده شدم.
به نظرم دختر بدي نبود...شيطون و سرحال...يه گزينه ي خوب واسه فراموش کردن همه چي...
کليد انداختم و وارد خونه شدم.
درمجموع شب خوبي بود .بعد از شام با بچه ها رفتيم پارک و کلي مسخره بازي درآورديم.
نگاهي به ساعت انداختم  2و ده دقيقه رو نشون ميداد .لباسامو عوض کردم و ولو شدم روي
تخت
اونقدر خسته بودم که سر به بالشت نرسيده به خواب عميقي فرو برم.
***
شکوفه
فاطمه-نسيم خله به خدا...نبايد به اين زودي ازدواج کنند
مژده-شاه ميبخشه شاه باجي نميبخشه؟؟؟ به تو چه؟؟؟
به جاي اينکه حواسم به حرف هاي مژده و فاطمه باشه طبق عادت اين چند وقت سرمو عين بز
انداخته بودم و به امير خيره شده بودم .مژده يه لحظه به جايي که خيره بودم چشم دوخت و
محکم خودشو به بازوم کوبوند.
-اِاِاِ...وحشي چته؟؟؟
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اومدم رومو به سمت مژده برگردونم که به طور اتفاقي چشمم به دست امير افتاد.
داخل دست چپش حلقه بود .چشام هشتا شده بود اما قبل از اينکه بتونم دوباره به دستش نگاه
کنم و مطمئن شم که درست ديدم رد شديم.
اههههههههههههه....
شکوفه اصال گوش دادي ما چ گفتيم؟؟؟با گيجي سري به نشانه تاييد تکون دادم :آره ميگين نسيم خنگه ديگه
فاطمه-شکو خوبي؟؟؟
دروغ چرا نـــــه!!! يه بهونه جور کنين برگرديم...من از فضولي ميمرم ها!!!
مژده دوباره محکم به بازوم زد :هوووي...کوشي؟؟؟
يه ده بار ديگه بزن!!!درحاليکه دستمو مي ماليدم نيشگوني از بازوش گرفتم و گفتم :مژده تو چرا اينقده تازگيا وحشي
شدي؟؟؟
به همون دليلي که تو تازگيا حواس پرت شدي!!!کصووووووفط عوضي...تيکه انداخت عايا؟؟؟
چشم غره اي نثارش کردم و رومو برگردوندم.
تمام مسير تا سر چهار راه رو جفتمون فقط فاطمه رو خطاب قرار مي داديم و با اون حرف مي
زديم .به من چه؟؟؟ همه اش تقصير خودشه ديگه...بيشعوره...
سر چهار راه فاطمه ازمون جدا شد .همين که اون رفت مژده خطاب بهم گفت :خوب مي بينم که
پسر مردم رو با اون چشاي بابا غوريتون ميخورين...چشمم روشن...
المپاش اتصالي نکنه يه وقت؟؟؟نه جوجه مهندسش خِبره بوده....جواب منو بدهبا حالت متفکر گفتم :مژدههههه؟!!
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هوم؟؟؟امير...ازدواج کرده؟؟؟با شنيدن حرفم ابروهاش يه لحظه چسبيد به پيشونيش و دوباره برگشت :هاااااااااان؟؟؟
زهرمار...ميگم ازدواج کرده؟؟؟مژده شونه اي باال انداخت و گفت :من چه ميدونم؟؟ ولي فک نکنم...کي به اين زن ميده؟؟؟
سرفه اي تصنعي کردم و با اخم گفتم :آخه دستش حلقه بود
واسه همين چشات هشتاد تا شد؟؟؟درحاليکه قيافه پکري به خودم گرفته بودم سري به نشانه تاييد تکون دادم.
اونوقت به توچه؟؟؟اينا چرا همه اينو ميگن؟؟؟ خو فضولم دوست دارم بدونم...مشکليه؟؟؟
واسه اينکه فکر بد نکنه سريع گفتم :همينطوري پرسيدم...برام جالب بود آخه
مشکوک نگام کرد و چيزي نگفت.
يه چيزي بگم؟؟؟هوووم؟؟؟به نظرت ازش بپرسم ضايع اس؟؟؟هوووووووووووووم؟؟؟!!!جاي جواب به صورتش خيره شدم .و اين حالت من يعني ديگه تالش مالش بي فايده
است...چون من آخر اون غلطي که ميخوام رو مي کنم ...تازه ترجيحا آخرشم يه خرابکاري اساسي
به بار مي آرم...بهــــله...
چه جوري بپرسي خره؟؟؟-خو بهش اس ميدم...
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ولــــم کن...که چي بشه؟؟؟خو ميخوام بدونم...باز من ميگم مشکوک ميزني ميگي نه...دروغ چرا تازگيها مشکوک ميزنم اساسي
شکو نزنيييييييي ها!!! اگه بفهمه خيلي تابلوئهاز کجا ميخواد بفهمه آخه؟؟مژده کالفه لباشو رو هم فشرد و متفکر نگام کرد.
تو آدم بشو نيستي؟؟؟ يادت رفته اون دفعه با سارا اينا چه خرابکاريي شد؟؟؟نميخوام که زنگ بزنم تازه حواسم هستنفسشو با حرص بيرون داد :هر جور خودت ميدوني...فقط سوتي ندي!!!!
بعد چشمکي زد وبا شيطنت گفت :جواب داد به منم بگو
متعجب نگاش کردم :مژده تعادل رواني نداري ها!!! خدا شفات بده...من برم...
نوچي کرد ودرحاليکه دستشو رو هوا به نشانه خداحافظي تکون ميداد و مي رفت گفت :شايد
ممانعت کنه جواب نده...بازم ميگم حواست باشه ها!!!
خووووووووووب بابا...خوب ...خدا حافظ***
تمام مدت شام تو فکر اين بودم که يه جوري ازش بپرسم؟؟؟
واسه خودم يه برنامه کلي ريختم که اول مطمئن شم که امير هست يانه؟؟؟
اگه نبود اونوقت سوالمو مي پرسم ديگه....اونم يا ميگه آره...يا ميگه نه...همين...
اما اي کاش قضيه به همين راحتي ختم مي شد....
بعد شام چپيدم تو اتاقم و گوشي به دست شماره شو گرفت .اول تک انداختم ولي جواب نداد.
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ايــــش يه چي بگو ديگه .....يه چند دقيقه اي که ديدم خبري نشد ،دوباره تک انداختم.
پوووووووووف...مردم از فضولي بدو ديگه....
بعد چند دقيقه فقط يک کلمه پرسيدu :؟؟؟؟
منم طبق برنامه اي که داشتم گفتم :سالم خوبي؟؟؟ شما کي هستي؟؟؟
فک کنم باز سوتي دادم نه؟؟؟؟ االن ترکيده از خنده...ووي....
يعني چي؟؟؟نوشتم :ميشه جوابم رو بديد؟
البد تا حاال فکر کرده با يه اسگول طرفه...جواب داد :متوجه نميشم...يعني چي؟؟؟
اههههه...هي من ميگم اين خنگه بگين نه...البد االن دوباره متين رو فرستاده پي نخود سياه...
ميگم شما کدوم يکي از بچه هاي عطر فروشي هستي؟؟؟ هموني که هميشه پشت کامپيوترميشينه؟؟؟
آره شما؟؟؟اوووف...بترکي...من االن چه جوري بپرسم؟؟؟
شما منو نمي شناسيد راستش..يه سوالي داشتم ولي...فک نکنم بتونم از خودتون بپرسمخداييشم روم نمي شه از خودش بپرسم .حاال که اس دادم به عمق فاجعه پي بردم آخه پسره
االن پيش خودش چي فک مي کنه؟؟؟
نه راحت باش بفرمائيدنمي دونم چرا ولي از تصورش موقع خوندن اس ام اسم يه جورايي از خجالت آب مي شدم.
نفس عميقي کشيدم و نوشتم :ميدونم سوالم خيلي مسخره است...فققط لطفا بهم نخنديدي...شما
متاهليد؟؟؟
تا حاال ديگه بايد غش کرده باشه...چند دقيقه اي طول کشيد تا جواب بده :نه مجردم
خوو خاک بر سر واسه چي حلقه ميذاري فکر آدمو منحرف ميکني؟؟؟ ايــــش...
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وجدانم نمي ذاشت سر به سرش نذارم واسه همين گفتم :پس چرا حلقه ميذاري؟؟؟ ميترسي
بدزدنت؟؟؟
نــــه...اين چه حرفيه؟؟؟ از قبل ميذاشتم خوشم اومد ديگه ميذارماِاِاِ...اين متين بودها!!!! عسيــــــسم^_^ ...
اهااااااا...راستي اسمتون اميره درسته؟؟؟اين بار نوبت اون بود که اذيت کنه :نه آقا اميره ):

-چه فرقي ميکنه؟؟؟ ):

چند سالته؟؟؟يعني کشته ي جواب دادنشم.
 16سال...خيلي بچه ام؟؟؟ شما چند سالته؟؟؟نه،يه  11سالي بزرگترم،شب خوشاالن اين فاز داشت نه؟؟؟
چرا اين سوال رو پرسيديد؟؟؟همين طوري...شب خوش...بايکصوفط....فک کرده نفهميدم...
ولي مطئنم همين طوري نبودها!!!يه چند دقيقه اي گذشت ولي جواب نداد .ايــــش...
تنها يه شب به خير نوشتم و اس ام اس مژده رو باز کردم که تو اين چند دقيقه شايد 6يا 5امين
اسش بود.
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کدووووم گوري هستي؟؟؟ مردي؟؟؟ چرا جواب نميدي؟؟؟اوووه...اووووووه...االنه که چکيم کنه...جواب اينو بدم....
***
امير
شماره اش برام آشنا بود...خيلي هم آشنا...اما...
علي گوشي منو مياري؟؟؟ها؟؟؟زهرمار....اين شماره اش خيلي آشناس...فک کنم بدونم کيه؟ اون يکي گوشيم رو کاناپه اسميدي؟
سري به نشانه تاييد تکون داد و گوشيم که درست پشت سرش بود رو به سمتم پرت کرد.
يه لحظه چپ چپ نگاش کردم :اگه ميوفتاد رو زمين چي؟؟؟
لبخند مکش مرگ مايي تحويلم داد وگفت :نميوفتاد...ببين اين عالمت سوال کيه؟؟
چند ثانيه اي متعجب به گوشي خيره شدم .حدسم درست بود...شماره ي خودشه ....ولي اين اس
ام اسا چي بود؟؟؟
علي ليواني از بطري آب شنگولي که تو دستش بود ريخت و درحاليکه به سمتم مي گرفت به طعنه
گفت :هنو نفهميدي کي بود؟؟؟
ترجيح ميدم به کسي نگم واسه همين خودم رو به اون راه زدم و گفتم :هااااا...نه شماره اش شبيه
يکي از دوستام بود
يه تاي ابروشو باال انداخت :آهااااااااا؟؟؟
قيافه مو مثل خودش کردم و سري به نشانه تاييد تکون دادم :معلوم بود بچه اس...
رو زمين ولو شد و درحاليکه دستهاشو هائل ميان سرش و زمين قرار ميداد گفت :ولي خيلي صاف و
ساده بود...خل!!!! "شما متاهلي؟؟؟؟"

393

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
اينو گفت و با شيطنت بهم خيره شد.
چيه؟؟؟هيچي...با ديدن قيافه اش که داد ميزد داره ميترکه از خنده اخم تصنعي کردم و گفتم :زهرمار!!! از
شيرين بانوي شما چه خبر؟؟؟
هنوز اون لبخند مزخرف رو لبش بود :سالمتييييي...چه خبر بايد باشه...
شونه اي باال انداختم و گفتم :نميدونم واال خبرا که پيش شماس
گمشو...بيشعور بي احساس...فقط همه رو مسخره کن...مي بينم اون روزي که عاشق ومجنون ميشي مياي به دست و پاي من ميفتي که برم با طرف صحبت کنم
حرفشو کامل کردم وگفتم :تو هم قبول نمي کني...اونوقته که من به غلط کردم بيوفتم...به همين
خيال باش...بشين واسه خودت رويا پردازي کن شايد مراد گرفتي
خنديدوگفت :امير چقده تو بيشعور شدي جديدا؟؟؟
آخه تازگي خيلي با تو ميپرم...کنارش رو زمين ولو شدم وآهي کشيدم :هـــــييييييييي زندگي!!!....
کمي نيم خيز شدو متعجب نگام کرد :بميرم برات...چه دل پري داري؟؟؟
دوباره اه کشيدم :دلم گرفت يهويي
پووووف...تو هم که هرموقع منو مي بيني دلت ميگيره!!! باز چه مرگته؟؟؟ ياد اون فهيمه يمرده شور برده افتادي؟؟؟
نيشخندي زدم و سري تکون دادم :چرا يه همچين فکري کردي؟؟؟
بغلم کرد و گفت :قبوووون عقشم برم...تا منو داري غم نخور
لبخندي زدم و باشيطنت گفتم :آخرشم همين تو ميموني ور دلم
کنارم زد وبا صداي زنونه اي گفت :هوووي...مرتيکه من نامزد دارما!!!
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با صدا خنديدم وگفتم :ديوونه...حاال چه به خودشم مي گيره؟؟؟
قري به سرو گردنش داد وگفت :پس چي؟؟؟ به سالمتي توهمي شدي کس ديگه اي رو اينجا
مي بيني؟؟؟
چشمکي زدم و سري به نشانه تاييد تکون دادم :.بيخيال
چي چيو بيخيال؟؟؟ تکليف منو روشن کن من به خاطر تو دست رد به سينه همه خواستگارامزدم...اين وقت شب اومدم پيش توي نعره خر بعد تو ميگي بيخيال؟؟؟ اصال فکر منو کردي ننه
بابام چي ميگن؟؟؟
دستشو گذاشت جلو چشاشو حالت گريه به خودش پرفت.
بغلش کردم و گفتم :غصه نخور عقشم خودم...
يهو نيشش تا بناگوش واشد وگفت :راس ميگي عقدم ميکني؟؟؟
زدم به بازوشو درحاليکه خودمو ازش جدا مي کردم گفتم :خفه شو مرتيکه...
گردنشو کج کرد و با لحن لوسي گفت :امير؟!!!
درد برو گمشو اونطرف ببينم...لب و لوچه شو آويزون کرد وگفت :اصال من ميــــرم ...خودمو از چهارپايه پرت مي کنم پايين
بعد زد به سينه شو گفت :بي احساس سنگدل...الهي عاشق غضنفر بشي هرچي بهش بگي
عاشقتم بگه :هــــا؟؟؟
فقط نگاش مي کردم و با خنده سر تکون ميدادم .دلقکيه اين پسرها!!!
دوباره لحنشو لوس کرد و گفت :امير جونم...حاال که روحيه ات شاد شد...از دپرسي درت
اوردم...مياي منو بگيري ديگه؟؟؟
با لبخند سري تکون دادم وگفتم :پسر تو خواب نداري؟؟؟
سرشو به نشانه نفي تکون داد و با شيطنت گفت :من حاضرم با خاله سوسکه هو بشم ها!!!
ازجام بلند شدم و با اخمي تصنعي گفتم :پاشووووو...من صبح بايد برم مغازه
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حاال انگار کجا ميخواد بره...بگير بشين...من االن خوابم نميــــاد!!!شونه اي باال انداختم و درحاليکه به سمت اتاقم ميرفتم گفتم :شب خوش
دويد جلومو گرفت :بترکي!!! اذيت نکن ديگه
به جان تو خوابم ميادجان عمه ات...پس بيا تو هال بخوابيمکه مرض بريزي نذاري بخوابم هان؟؟؟با دلخوري ساختگي نگام کرد  :اصال برو بمير...نخواستم...خودم تنها با يادت ميخوابم
کش و قوسي به بدنم دادم وخميازه کنان گفتم :بيا بريم تشک بياريم
تو وايسا من ميارماينو گفت و به سرعت به سمت اتاق رفت.
سري از روي تاسف تکون دادم و رفتم تا ميز وسط هال رو بردارم.
تا ميز رو کنار بکشم اون هم تشک رو از روي تخت برداشت و به هال برگشت.
با دو به سمتم اومد و درهمون حال ميگفت :همگي کنــــار...ميخوايم فرود بيايم...يوهو....
تشک رو وسط اتاق انداخت و خودشم پريد وسطش.
دوباره سري تکون دادم :ديوونه اي به خدا...يه ذره عين...
اومدم بگم عين ادم رفتارکن که پاچه شلوارم رو کشيد و باعث شد تعادلم رو از دست بدم و
منم پخش شم وسط تشک.
ديوووونه...با کوسني که رو مبل کنار بود زدم تو صورتشو گفت :قربونت پاشو برو بالشت و پتو هم بيار
اِاِاِ نه ديگه خسته ام نمي تونممنم نميرم ها!!!
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چپ چپ نگام کرد و با نثار چشم غره اي از جاش برخاست و به سمت اتاق خواب رفت .چه با
ادب شده اين امشب؟؟؟
وقتي برگشت بالشت ها رو رو سرم پرت کرد و درحاليکه دراز مي کشيد گفت :بکش کنار منم
ميخوام بخوابم
اول از همه بالشت و پتوهايي که رو سرم انداخته بود رو به سمت خودش پرت کردم و بالشت
خودم رو انداختم زير سرم و کمي جابه جا شدم :بيا بگير بکپ ديگه...
عوضي ...آخه من اينجا جا ميشم؟؟؟قيافه ي خنگولي به خودم گرفتم و با يه تاي ابروي باال انداخته نگاهي به جايي که اشاره مي کرد
انداختم :خو تو زيادي گنده اي به من چه؟؟؟
آره؟؟؟سري به نشانه تاييد تکون دادم و چشامو رو هم گذاشتم بدون اينکه کم بياره کنارم دراز کشيد و
به هر زوري بود خودش رو روي تشک جا کرد .البته با آفسايد کردن دست و بال بنده...
يهو پاشد تو جاش نشست ونفس عميقي کشيد :اوف...خدا به داد زنت برسه...عين آدم بگير بکپ
ديگه...له شدم ...دارم ميوفتم...
کمي جابه جا شدم وگفتم :علي قربونتت دستت حاال که بلند شدي بپر اون چراغ رو هم خاموش
کن....
روم خيمه زدم وگفت :تو فکر کردي من ميذارم بخوابي؟؟؟
دستهامو زير سرم گذاشتم و گفتم :تو ديگه چرا خوابت نمي بره؟؟
نفس عميقي کشيد و دوباره دراز مشيد :اي ناکس تو که ميخواستي بخوابي چي شد؟؟؟ ميخواستي
منو خواب کني بعد خودت بشيني گريه کني؟؟؟
رسوا هکردييييي مه ره ( ...رسوا کردي منو)ديگه ديگه ...وظيفه اس...-ديوونه...
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واقعا ديوونه اس ها!!! ...فوقش چند ماه از دوستيمون بگذره ولي تنها کسيه که از تمام جيک و
پوکم خبر داره...خوب البته منم از همه ي جيک و پوک اون خبر دارم.
جالبش اينجاست که هيچ کدوممون هم اهل درد و دل و اين حرفا نيستيم.
قيافه با نمکي به خودش گرفت و با ترس گفت :چيه؟؟؟ چرا به من خيره شدي؟؟؟ فکر پليد داري
عايا؟؟؟
خنديدم و گفتم :گمشو...ميري گيتارمو بياري؟؟؟
يه تاي ابروشو باال انداخت و گفت :فک کردي با اين کارا من عاشقت ميشم؟؟؟
علي به خدا يه کلمه ديگه چرت و پرت بگي ميزنم تو سرت ها!!! حوصله ندارم...تريپ دلخوري برداشت و درحاليکه پا مي شد گفت :مرده شور اون حوصله تو ببره ....برم گيتارتو
بيارم تا پشيمون نشدي...
لبخندي به روش پاشيدم و تو جام نشستم.
چند دقيقه اي نگذشته بود که بشکن زنان درحاليکه واسه خودش مي خوند با گيتار اومد.
کنارم نشست و درحاليکه گيتار رو به سمتم مي گرفت با حالت آواز خوندن گفت :بزن تار که
امشب باز دلم از دنيا گرفته....خخخ...چرا منو نگاه ميکني بگير ديگه
سري تکون دادم و از دستش گرفتم .از اين بعيد نيست که االن دوباره عين گوشي پرتش ميکنه
نفس عميقي کشيدم و درحاليکه کوکش مي کردم به فکر فرو رفتم .شايد زندگيم فقط تو يه
شکست عشقي خالصه بشه...عاشق زني بودم که همه چيمو پاش گذاشتم اما...
شايد مردها خيلي کمتر عاشق شن اما وقتي عاشق ميشن واقعا طرفشونو دوست دارن ولي
نميدونم چرا حتما خيانت مي بينن؟؟ مال من که هم دوسم نداشت هم...
حکايت جالبيه ها:
اوني که تو دوسش داري...دوست نداره ،اونيکه دوست داره...تو دوسش نداري...
اوني هم که تو دوسش داري و اون هم دوست داره...به رسم و آيين (مزخرف) محبت به هم
نمي رسين...
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شايد بدترين مجازات انسان همين عشق باشه...حتي وقتي فراموشش مي کني باز هم يه زخم
کهنه رو دلت هست...
امير اينقد بهش فک نکن يا خودش مياد يا سوالشبا گيجي نگاش کردم که سري از روي تاسف تکون داد و با اشاره خواشت که بزنم.
هرجا چراغي روشنه
از ترس تنها بودنه
اي ترس تنهايي من!!
اينجا چراغي روشنه...
اينجا يکي از حس شب
احساس وحشت ميکنه
هر روز از فکر سقوط
با کوه صحبت مي کنه...
جايي که من تنها شدم
شب قبله گاه آخره
اينجا تو اين قطب سکوت
کابوس طوالني تره
من ماه مي بينم هنوز
اين کور سوي روشنو
اينقد سو سو ميزنم
شايد يه شب ديدي منو...
هرجا چراغي روشنه...
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از ترس تنها بودنه
اي ترس تنهايي من!!!
اينجا چراغي روشنه
اينجا يکي از حس شب
احساس وحشت ميکنه
هر روز از فکر سقوط
با کوه صحبت مي کنه...
(داريوش -اينجا چراغي روشنه)
علي-ايول دستت طال
چشمکي زدم و دستمو رو سينه ام گذاشتم :چاکريم
حال ميکني همچين دو تا ديوونه افتاديم به هم؟؟؟ ...هردوشکست عشقي خورده....هردودپرس...
سري به نشانه تاييد تکون دادم:دار بزن خاطرات کسي که تو رو دور زده ...من يکي که ديگه خيلي
وقته به فهيمه فک نمي کنم
اگه فک نمي کني په ميشه بفرمايي چرا اينطوري شدي؟؟؟لبامو به هم فشردم و تنها نگاش کردم.
هه ....دليل؟؟؟...
چرا خوب اونم هسست...معلومه کسي که يه روزي همه دنيات بوده فرموش نميشه...اما حسي کهاين روزا بهش دارم عشق نيست...نمي دونم...حالم خرابه...موندم سر يه دوراهي ...و با اتفاق
امشب...
باقي حرفم رو خوردم و به نقطه اي خيره شدم.
-با اتفاق امشب چي؟؟؟
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هيچي....بعدا بهت ميگم...خفـــــه شو بابا دهنمونو سرويس کرد...همه اش بعدا...ميشه بفرمائيد اين بعدا کيه؟؟؟اِ...خوب آخه مطمئن نيستم هموني که فک ميکنم باشهيه لحظه از اين نگاه هاي خرخودتي بهم انداخت و گفت :بـــــرو...يعني واسه همين مطمئن
نبودن دو ساعت رفتي تو شوک ديگه؟؟؟
نه ولي...اون برا چي بايد يه همچين کاري کنه؟؟؟ما که نميدونيم کيه...ولي به نظرم اووون گلوش گير کرده....غلط کرده...ابروهاشو تو هم کشيد وگفت :بعله؟؟؟...
درجوابش تنها اخم کردم .نبايد بهم عالقه پيدا کنه...کيوان اونو...
دستمو الي موهام فر بردم و شروع کردم به جويدن لبهام...نه اصال هم اينطور نيست...شايد مثل
دفعه ي قبل يه شيطنت ساده...يا ديوونگي هاي دخترونه است...آره حتما همينطوره...
با اين فکر که اصال هم قانعم نکرده بود ،تظاهر به بيخيالي کردم و دراز کشيدم.
حرف نزن ديگه ميخوام بخوابماميــــــر؟؟؟پتو رو کشيدم رو سرم :شب خوش...
***
صبح با هزار ذوق و شوق از خواب بيدار شدم و پريدم سر گوشيم تا ببينم امير اس داده يا نه؟؟؟
اما خاک بر سر دريــــغ از يه تک...ولي شماره ناشناسه...تـــا دلتون بخواد ميس کال و پيام...
اين بچه چرا عين کسايي مي برخورده که انگار باهم دوستيـــم؟؟؟ هرچي ميگم اشتباه گرفتي
قبول نميکنه...منم از اون موقع ديگه جوابشو ندادم ...پررو...پررو...کشي و قوسي به بدنم دادم و از
جام بلند شدم تا دست و رومو بشورم.
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يه چيزي شديدا قلقلکم مي ده که يه جوري بهش بگم که دوسش دارم...دوس دارم نظرشو راجب
خودم بدونم...
درحين جمع و جور کردن رختخوابم دوباره بهش تک انداختم .نميدونم چرا امروز بي هوا دلم
هواشو کرده...
به چند دقيقه نکشيد که اس داد :باز سوال داري؟؟؟
ديوونه...دستمو گرفتم جلوي دهنم و نوشتم :سالم نه J
اما داشتم...يه سوال خيــــلي بزرگ...و خيــــلي زود...
تصميم گرفتم بپرسم هر چي شد شد ديگه ...قرار نيست بفهمه منم که
داشتم مي نوشتم که اس داد :آخه تک انداختي گفتم شايد دوباره سوال داشته باشي!!!
يعني اين تا اين لحظه اگه تصوري از چهره ام داشته باشه ،شکل عالمت سواله...
ادامه ي اس رو نوشتم و ارسال کردم .اونم جواب داد :متوجه منظورت نشدم يعني چي؟؟؟
مطمئنم منظورمو فهميد فقط ميسخواست خودم بگم .براش فرستادم :فکر کنم منظورم واضح
باشه...يعني واقعا متوجه نشديد؟؟؟
نه متوجه نشدم...يعني چي؟؟؟منظورم خودم بودآهان...خوب يه نشونه اي بده بشناسمتمثال چه نشونه اي؟؟؟خودتو معرفي کن...بي اختيار ياد حرف مژده افتادم که گفته بود سوتي ندي
خوب من يکي از مشترياتونم...چه نشونه اي بدم***
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بترکي ...خوب يه اسمي...نشوني از قيافه اي چيزي...نميدونم چرا اما شک دارم که خودش
باشه...گرچه سابقه شون درخشانه...اولين بارشون نيست ولي خوب باورش برام سخته که حاال که
با کيوان دوست شده...چرا بايد به من اس بده و جوري برخورد کنه که انگار بهم حسي داره...اونم
اوني که دو تا نگامون ميکنه...ده تاش چپ چپ و چشم غره اس واال...حاال هرچي ميخوام امار
بگيرم ببينم خودش هس يا نه فقط خل بازي درمياره...
البته خل بازياش شکل خودشه ها!!!
يه چيزي بگو که بفهمم کي هستي؟؟؟من واقعا نميدونم چه جوري بايد نشونه بدم؟؟ خوب شما که منو نمي شناسيبه درک اصال...ميخوام صد سال سياه ندونم کدوم خري هستي...واال
اوکي...پس بايچند دقيقه اي طول کشيد تا جواب بده :اين يعني تموم؟؟
نه پس اين يعني شروع...
آره ديگهخوب همه که از اول همديگه رو نمي شناسنآره؟؟؟ باوووشه بهش ميگم...
آره ولي من وقتي نمي شناسم نميتونم اس بدم...باي...اينو گفتم بلکه دختره يُبس يه چيزي بگه بلکه شکم برطرف شه...ولي يُبس است ديگر...
اوکي موفق باشي...باي...باي...پوفي کردم و دستمو زدم زير چونه مو متفکر به علي چشم دوختم.
اميــــر يه سوال بپرسم؟؟؟-يا ابوالفضل توام؟؟؟؟
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من نه فقط يه سوال ميپرسمسري تکون دادم که يعني چي ميگي؟؟؟
تو چرا نميتوني باور کني خودشه؟؟؟درحاليکه سعي مي کردم جلوي پوزخندي و لحن تندم رو بگيرم گفتم :چطور؟؟؟
آخه رفتارات خيلي عجيب و غريبه...مثل مرغ پرکنده ميزني...خوب وقتي خطش همونه...ديگه جدبزرگوار بنده نيومده بهت اس بده که
شک دارم علي...نميدوني چي شده که...خوب بگو بدونم..لبامو به هم فشردم و گفتم :کيوان ميگفت ميخواد بهش زنگ بزنه و باهاش صحتب کنه
هااا؟؟؟ خوب چه ربطي داره؟؟؟اوووف...غلط کرده...ديدي که دختره دلش کجاس!!!کجاس؟؟؟خونه ي آقا شجاساخمي کردم و با قيافه ي درهمي بهش چشم دوختم .اينطور نيست...ميدونم که بازم مثل قبل بچه
بازياشونه...اما نميدونم چرا دلم ميخواد يه برداشت ديگه کنه...
امير خيلي احمقي...البته يه چيزي اگه خودش باشه يا نباشه هم نميتوني بفهمي؟؟؟ابرويي باال انداختم :ايني که اينطوري ميگه مطمئن باش دو روز ديگه قرار هم ميذاره...
و البته اوني که من فک مي کنم يا نمياد...يا اگر هم بياد دهنم سرويسه از همين لحظه...
نميدونم بلند گفتم اينا رو يا علي زده تو کار ذهن خوني...با يه لبخند گله گشاد بهم خيره شد و
گفت :صــــــــــــــابون تموم شد...تو بگو کف نداره...
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خواستم جوابشو بدم که با صداي باز و بسته شدن در مغازه و مردي با کت و شلوار نقره اي که
بهم پشت کرد بود و درحال بستن در بود باقي حرفم رو خوردم...
کيوان؟؟؟؟
چشام تقريبا هشتاد تا شد...اينجا چيکار ميکني؟؟؟
نفهميدم چي شد که اينو بلند گفتم اما لحنم اونقدر عجيب بود که کيوان و علي متعجب نگام
کنند.
با اجازه شما اومدم مرخصي...خنديدوادامه داد :مشکليه؟؟
دستي به موهام کشيدم .من اصال ديگه فکر نمي کنم...از جام برخاستم و دستمو به ستمش
دراز کردم :شرمنده داداش...اصال متوجه نشدم تويي
(االن مثال داشتم يه سوتي رو جمع مي کردم)...
علي که درست کنارم ايستاده بود آروم زير گوشم زمزمه کرد :پس فکر کردي کيه؟؟؟
به تو چه؟؟؟ چشم غره ي غليظي نثارش کردم و رومو برگردوندم.
حاضر نشدين هنوز؟؟؟علي-حاضر براي چي؟؟؟
ضربه اي به پيشونيم زدم.پاک يادم رفته بود...امشب جشن مانيا و سعيد بود...واي چرا يادم
رفت؟؟؟
کيوان متعجب نگام کرد:واقعا يادت رفت؟؟؟
لبمو به دندون گرفتم وسري به نشانه تاييد تکون دادم.
علي-حاال چه خبره لباس پلوخورياتو پوشيدي؟؟؟
جاي کيوان من جواب دادم :عروسي سعيد و مانياس
-مانيا؟؟؟ ها همون دختر بانمکه همکالسي مجيد؟؟؟
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سري به نشان تاييد تکون دادم.
اونوقت کيوان چي ميگه اين وسط؟؟؟کيوان-بــــه...اصل کاري ماييم...ناسالمتي سعيد بچه محله مونه ها!!!
اها...بهــــله...علي پيشونيش رو خاروند و زير لب جوريکه فقط خودم بفهمم گفت :مثل اينکه حواستم زو
سواال بوده!!!
برخالف خودش من با صداي بلندو باحرص گفتم:چي؟؟؟
با اين حرفم کيوان که اصال نفهميد چي شد متعجب نگامون کرد و علي براي عوض کردن بحث
گفت :هيچي...تو که لباس پلو خوري هات تنته...کتتو بپوش برو ديگه...
فقط منتظر امر شما بودم..توام که فقط منتظر امر مايي...حاال که کردم...غلط کردي...وخطاب به کيوان ادامه دادم :خودت تنها ميري؟؟؟
نه ديگه..علي و شهروز و ايمان هم مياناووو...من چيکار کنم االن؟؟علي-بيا بريم اتاق حجله رو آماده کنيم....
نگاه چپ چپم رو که ديد نيشش رو جمع کرد و گفت :با همينا برو خوبه ديگه
برم خونه حداقل يه دوش بگيرم...کيوان نگاهي به ساعتش انداخت :تا بري و برگردي کلي گذشته ...االن ديگه بچه ها ميان...
علي-اووووووووووف...ناز داره...بگير از اين عطراي حشره کشتون بزن برو ديگه...
وخطاب به کيوان گفت :ببينم کيوون تو چه جوري مياي ميري که ما نمي فهميم؟؟؟ هاااان؟؟؟
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کيوان متعجب نگاش کرد که خود علي ادامه داد :کي برگشتي؟؟
امروز صبح..مگه هرکي مياد و ميره رو شما بايد ببيني؟؟؟نه ولي بد نبود يه سري به ما ميزدي!!!صبح زود اومدم...مغازه بسته بوداين عنترا نبودن...منِ سرباز وطنِ غريب و تنها جلو کالنتري بودم کهکيوان خنديد و زيرلب ديوونه اي گفت که علي با شيطنت ادامه داد :اين جواب منه؟؟؟ آره
همکار؟؟؟
من-اووووهووو...همکار؟؟؟ از کي تاحاال؟؟؟
از وقتي کچل کردهکيوان-از اين به بعد ميايم به شمام سر ميزنيم
علي-آفرين...ديگه تکرار نشه ها!!!
کيوان خنديد و سري به نشانه موافقت تکون داد.
***
شکوفه
بابا پسره ديوونه اس هي فقط ميگه يه چيزي بگو بشناسمت...خاک بر سره ...يه زنگ نزد ببينهاصال دخترم يا پسر؟؟؟
بعد با مسخرگي ادامه دادم :من چون نمي شناسمت نميتونم اس بدم...
دوباره جيغ خفيفي کشيدم...به عمرم اين همه حرص يه جا نخورده بودم...
شيدا-خووب بابا...آرومتر...االن مامانِ ثنا مياد از خونه ميندازتمون بيرون...
خوووو بندازه...ثنا خنديد و خطاب به شيدا گفت :ولش کن اين االن حالش خوش نيست...
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زهرمار...خودم رو تقريبا پرت کردم رو تختش و نفس عميقي کشيدم.
شکو ميگما يه کاري کن...هوووم؟؟؟بهش بگو همديگه رو ببينين...هااان؟؟؟ نه بابا ببينيم که چي بشه؟؟؟ببين اون که نميدونه تو اس دادي؟ باهم قرار بذارين ببين نظرش چيه؟؟چه جوري؟؟ثنا نگاهي به شيدا انداخت :اين چرا اينقد خنگه؟؟؟
خنگ عمه ته...خو آخه دليلي نداره...اي بمير...پس حرفشم نزن...
خوووب ...نميشه کهميري يمبيني نظرش چيه ديگهدوباره عين مونگوال نگاش کردم.
با حرص گفت :چرا منو نگاه مي کني؟؟؟ اس بده ديگه
سري تکون دادم و اس رو براي امير فرستادم.
چند دقيقه اي نکذشته بود که جواب دادok :
هميـــــــــــــــــن؟؟؟ بلند شدم و با صداي بلند گفتم :يعني من ميخوام بدونم اين چرا
اينقده شلغمه؟؟؟okت تو حلقم...يه کلمه نمي پرسه خبر مرگت کي مياي؟؟ دهه...
شيدا و ثنا فقط به خل بازي هاي من مي خنديدند همينطوري مشغول حرص خوردن بودم که اس
داد :کي مياي؟؟؟
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وقت گل ني...چه عجب عقلت قد داد...اين عقش خودم متين جوووونه...فرداا عزيزم
نيش تا بناگوش بازم رو جمع کردم و گفتم :ميگه کي مياي؟؟؟
ثنا با حرص نگام کرد :خوو احمق بگو فردا ديگه...
فردا نميشه...يه لحظه خيره نگام کرد وگفت :خووو اگه نمي شد چرا از اول اس دادي؟؟؟ خوب به بهونه بازار
بپيچون برو
راضي کردن مامان با حضرت فيله...جديدا خيلي گير شدهثنا -مامان تو که بهت هيچي نمي گه...
شيدا-اونو يه کاريش مي کنيم
پس اول مامان رو راضي کنيم بعدثنا-زشته خو ...نيم ساعته جواب ندادي...بگو فردا حاال ساعتش رو بعدا بگو
اگه مامان نذاره چي؟؟؟ثنا دوباره يه نگاه چپ چپ بهم انداخت و بعد نگاهي به شيدا که يعني چي مي کشي از دست
اين؟؟؟
حاال درسته يه ذره رو اعصاب بودم ولي خو نميتونم ديگه...بعد يک ساعت که رفتم خونه بالخره
گفتم:فردا ميرم...
اونم دوبارهok:
منتها تازگي فک کنم اونم زده تو کار سوال که پرسيد :ساعت چند؟؟؟
نمي دونم خبر ميدم...ok…byeنوکي ولي باي ديگه...
-باي
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بالخره بعد کلي کله زدن با مامان قرار شد فردا به بهونه ي تولد ثنا(البته واقعا تولدش بود) ولي
بنده به بهونه ي کادو گرفتن قرار بود جيم شم.
پاشم برم به اين علي بي غم هم خبر بدم....بببينم صب هست يا نه؟؟؟
آره بيا فقط هرموقع مياي يه نيم مين قبلش اس بدهاوااااااا چرا؟؟؟ فک کنم ميخواد به عقشم بگه اونم بياد ها!!!! متين...عسيسم!!! (اينو هندي بخونين)
به تقليد از خودش گفتم :اوکي باي
***
چي شد کي مياد؟؟؟با چشم اشاره اي به کيوان که جلوي درايستاده بود زدم و آروم گفتم :فردا...تابلو نکن
چپ چپ نگام کرد :به کسي چه...خودم ميدونم فردا مياد...چه ساعتي؟؟؟ منم بيام؟؟؟
بياي چيکار؟؟؟منم باشم...چه ميدونم؟؟؟ گفت صبح ميادتو هم نپرسيدي چه ساعتي؟؟؟شونه اي باال انداختم :نه مگه مهمه؟؟؟
نيست؟؟؟با اخم سري تکون دادم :من فقط دلم ميخواد بدونم کيه؟؟؟
تو که ميگي مهم نيست؟!!!نيست اما...ميخوام ببينم اوني که فک مي کنم هس يا نهاميــــر تو چرا اينقده احمقي؟؟؟ دوباره همون بحث....من دليلي نمي بينم کس ديگه اي باشه...اومد بره پيش کيوان که گفتم :علي يه چيزي
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به سمت برگشت :هوووم؟؟؟
به کسي چيزي نگي ها!!مثال کي؟؟؟هر کي...کلي گفتم حواست باشهمگه من دهن لقم؟؟؟اههههه...علي منظورم اينه که حواست باشه...نگفتم ميري کف دست بقيه ميذاري کهچشم غره اي نثارم کرد و به سمت کيوان رفت.
ازاين بعيد نيست که همين طوري الکي الکي با شوخي همه چي رو سه ميکنه ...به دنبالش رفتم و
رو چهارپايه ي کنار احمد آقا نشستم.
نشسته بودم که حس کردم گوشيم دوباره ميلرزه....واااي خدا دوباره سوال؟؟؟
سالم عزيزم...چطوري؟؟؟ کجاي؟؟؟نگاهي به اسم باالي صفحه انداختم :آرميتا...
سالم گلـــــــــــم...مرسي بدک نيستم...تو خوبي عزيزم؟؟؟ببينم به کي اس ام اس ميزني هان؟؟؟؟ اين کيه؟؟؟ چي نوشتي؟؟؟نگاهي به گوشي انداخت:گلــــــم؟؟؟ عزيـــــــزم؟؟؟ تو به من نمي گي عزيزم اونوقت به
اين دختره ي پت عمليِ جوجه دو روزه ميگي؟؟؟؟؟؟؟؟
گوشي رو پرت کرد تو بغلمو گفت :تو از اولشم رفيق نبودي....اي نامرد...برو گمشو...
پدرام که به همراه شهروز تازه از راه رسيده بودند به کنارمون اومد :باز چه خبره اين غضنفر
معرکه گرفته؟؟؟
علي-غضنفر توي جلبک
استاد مايي-شکست نفسي ميفرمائيد جناب
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فعال که شما شکست نفسي ميکنيد غضنفر خانعلي اومد جوابشو بده که واسه عوض کردن بحث گفتم :بچه ها بريم داخل؟؟؟ اينجا سرد
نيست؟؟؟
هردو چپ چپ نگام کردند.
پدرام-تو اگه خيلي سردته برو داخل کسي جلوتو نگرفته
چه بي شعورايي هستيد ها!!! مثال بحث رو عوض کنمعلي-همچين با سياست گفتي اصال نفهميديم ميخواي بحثو عوض کني
بعد به سمت داخل هلم داد وگفت :بيا برو پي کارت بذار اختالتمونو بکنيم
مرده شورتونو ببرن...محبتم بهتون نمياد....اصال هر چي دلتون ميخواد بزنيد تو سرو کله يهم...به من چه؟؟؟
چشم غره اي نثار جفتشون کردم و رفتم داخل پيش شهروز.
احوال آقاي دوشنبَه؟؟؟خنديدوگفت :خوبيـــــم....متين خان چطوره؟؟؟
يه لحظه متعجب نگاش کردم  :متين خان هم بدک نيــــست
چرا خوب نه؟؟؟همينطوري...حال ماست ديگه فيفتي فيفتيهآهااااا ...يه چند وقتيه خاطره تعريف نکردم فيفتيش رفته...لبخندي زدم و سري تکون دادم :دِ سخنرانيت شروع شه همون فيفتيه باقيمونده شم فرت ميشه
که...
علي و پدرام هم به داخل اومدند.
علي-بحث سر چيه؟؟؟ چي فرت ميشه؟؟؟
شهروز-متين خانمون فرت شده!!!
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علي-اوااا اين متين کيه؟؟؟ اين چشم سفيد (اشاره به من) هم مي گفت
شهروز با شيطنت نگام کرد وگفت :يکي از دوستان...نمي شناسي....
چه دوستيه که ما تا حاال نديديم؟؟؟پدرام آروم زير گوشش گفت :اين دوسته فقط يه وقتايي مياد...شايدم ديده باشيش
بابا بسه چرا اينقد سرکارش ميذارين؟؟؟چشمکي زدم و با حرکت لب طوريکه فقط خودش بفهمه گفتم :بعدا بهت ميگم
چنگي به صورتش زد و مثل خودم جواب داد :بعدا هات تو حلقم!!!! ميکشمت اگه نگي ها!!!
خاوواينو گفتم و اومدم لب تابم رو روشن کنم که علي درجا صفحه شو بستم و گفت:معتاد خاک بر
سر...ول کن اين آت آشغال ها رو
پدرام-راست ميگه ديگه کور ميشي آخر
خو خسته شدم...حوصله ام سر رفتعلي -دِ سرشو بذار سر نره خوب....
گوشيم کوش اصال؟؟؟يکي رو ميگيري...اون يکي رو ميخواد...موبايل بدم که چي؟؟؟ بري به اون دختره آرميتا اسبدي؟؟؟
نه پس به اون عالمت سوال اس ميدم...شهروزباشيطنت گفت :عالمت سوال کيه؟؟؟؟
هر دو نگاش کرديم و من جواب دادم :چند روزه يه دختره اس ميده....
و علي ادامه داد :همه اش سوال ميپرسه...
-خوب؟؟
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من-آخرش هم گفت ازم خوشش مياد
اوهو اوهو...علي-تازه فردام قراره بياد
پدرام-فردا؟؟؟ واسه چي؟؟؟ امير تو که باهاش دوست نميشي واسه چي بچه مردمو اسگول
ميکني؟؟؟
علي به طعنه گفت :بعضيا خودشون ميدونن با کي دوست شن....کيو اسگول کنن...
بدون اينکه کم بيارم گفتم :تازه از کجا مي دونين دوست نميشم؟؟؟
يه لحظه همه با تعجب نگام کردند البته علي جوري که من بعدا خرخره ات رو مي جوم نگام کرد و
دندوناش رو با حرص رو هم ساييد.
لبخند گله گشادي تحويلشون دادم وگفتم :برام جالبه!!
چيــــش دقيقا؟؟؟شب اول اس داده بود ميگفت مجردي يا متاهل؟؟؟پدرام زد به سينه ش و گفت :بچه ام قصدش خيره که...قصد ازدواجيه
لبخندي زدم و خطاب بهش گفتم :اصال موجود جالبه
علي دوباره به طعنه گفتم :خيــــلي هم موجود جالبه...خيلي هم دختر ماهيهههه...نديدينش تا
حاال که...
پدرام-تو ديدي؟؟؟
شهروز-حاال اصال از کجا ميدوني دختره؟؟؟
خــــآک تو سرم يعني پسره عاشق امير شده؟؟؟قيافه ي بامزه اي به خودش گرفت و درحاليکه لبش رو گاز مي گرفت گفت :چه دوره زمونه اي
شده
-گمشو...بچه ها ميگم اين کيوان کجا جيم شد؟؟ خبرش ني؟؟
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شهروز نگاهي به اطراف انداخت و گفت :اين از صبح مشکوک ميزنه ها!!!
پدرام-حاال امير اگه واقعا پسر باشه چي؟؟؟
قاطعانه ابرويي باال انداختم :امکان نداره...معلومه دختره...
شونه اي باال انداخت و گفت :حاال دقيقا کي مياد؟؟؟
نميدونم...فردا صبح مياد ديگه..راستي ميشه فردا صبح کسي مغازه نباشه؟؟؟علي-اوا اين طفلکا چيکار شما دارن؟؟!!!
هي تيکه ميندازه هيچي نميگم...وايسا...حاال درستت ميکنم تورو
چپ چپ نگاش کردم وگفتم :علي دهنتو ميارم پايين ها!!!
شهروز ميونه رو گرفت و گفت...ok:گرفتم چي ميگي...اون با من فقط قبلش يه ندا بده
سري به نشانه تاييد تکون دادم و خطاب به علي گفتم :يه ذره فهم و شعور ياد بگير!!
با لحن خاصي گفت :برو گمـــــشو...
چشم غره اي نثارش کردم وگوشيمو از روي ميز برداشتم.
علي-دهه اميــــر...
همونطور که مشغول اس دادن بودم بدون اينکه نگاش کنم گفتم :زهرمارو امير...
االن اين يعني چي؟؟؟هيچي...خيلي ننري!!! اصال من نميام پيشت!!شونه اي باال انداختم و گوشيم و دوباره انداختم روي ميز.
با حرص نفسشو بيرون داد و با گفتن خداحافظ زير لب گذاشت و رفت.
سرمو بلند کردم و متعجب نگاهي به علي که به سمت ماشينش مي رفت انداختم.
-اِ...اين جدي جدي رفت؟؟؟ پسره ي خل!!
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پدرام شونه اي باال انداخت و گوشيشو به دست گرفت و مشغول اس ام اس بازي شد .شهروز هم
که يه نگاه به افق ،يه نگاه زير چشمي به من.
شهروز-اگه فک کردي من االن ميرم دنبالش کور خوندي ها!!!
بترکي!!!پدرام با شنيدن صداي گاز ماشيني که مثل جت از جلوي مغازه رد شد گفت :رفت ديگه زحمت
نکش...
منتظر امر تو بودم فقط...چشم غره اي نثارش کردم و گوشيمو از روي ميز برداشتمو براش نوشتم :پاشدي کدوم گوري
رفتي نفله؟؟؟
به چند ثانيه نکشيد که زنگ زد .ميگم اينا معيوبن بگيد نه...
متعجب نگاهي به شماره انداختم و جواب دادم :الو...
سالم عشقمزهرمار کدوم گوري رفتي گم و گور شدي؟؟بيتربيت جاي عذرخواهيته؟؟؟ قطع کنم آدم شي؟؟هر غلطي دلت ميخواد بکن...من فقط خواستم بگم سر سياه زمستوني بي سر پناه نمونياوال سر سياه زمستون نيست و تازه چل چليه پاييزه بعدشم (با ذوق ادامه داد) اسگولت کردم...اسگول که هيکلته عزيز دل...ميموندي کليد و ميگرفتي ديگه...شب کدوم گوري ميري؟؟نظر لطفته من که ميدونم ميخواي بگي (صداشو کلفت کرد وگفت ) :داش علي تو ،تو اين شهرغريبي جايي رو نداري بيا خونه من...اما کور خونـــــــــــــدي...من امشب نگهباني
دارم...برو خوش بگذره...غم من نخور که دوري...براي من شده عادت
خيلي خوب برو گمشو...به فري هم سالم برسون-چشم کوچيکي مي رسونم
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کوچيکي از خودتونه...شب خوشخوف بخوافي...من که تاصبح باس نگهباني بدمچاخان هرکي ندونه من که ميدونم تو يه کله تا خود صبح مي گيري مي کپيبي شعور...تو چه مي فهمي سربازي چيه؟؟؟اونموقع که ما سربازي ميرفتيم تو کجا بودي؟؟؟من اونموقع تو قنداقپس دهنتو بگير ببند....شبتم خوش...بايشب خوشي را برايتان آرزومنديم...به اميدِ...قبل از اينکه به چرت و پرتاش ادامه بده با شنيدن صداي بوق ماشين ايمان قطع کردم.
پس دهنتو بگير ببند....شبتم خوش...بايشب خوشي را برايتان آرزومنديم...به اميدِ...قبل از اينکه به چرت و پرتاش ادامه بده با شنيدن صداي بوق ماشين ايمان قطع کردم.
پدرام-ايمانه؟؟؟
سري به نشانه تاييد تکون دادم و ازجام برخاستم.
کيوان کجا گم و گور شده؟؟؟شهروز اومد جواب بده که پدرام اشاره اي به پشت سرمون زد وگفت :اوناهاش داره مياد
ايمان -چرا وايسادين؟؟؟ بياين باال ديگه
خيلي زود اومده امرو نهي هم ميکنهايمان که بهش برخورد با تاکيد گفت :عليک سالم
گيريم عليک...درجلو رو باز کردم و سوار شدم.

417

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
زنت کوش؟؟؟تنهام...کيميا اينا رو که دعوت نکردسري تکون داد و همونطور که از تو آينه حواسم به بچه ها بود که سوار ميشن خطاب به کيوان
پرسيدم :کيوان مشکوک ميزني ها!!! کجا جيم شدي؟؟؟
لبخند شيفته اي زد وبا شيطنت گفت :بماند
پدرام پس گردنشو گرفت و گفت :نماند بپو بينم قضيه چيه؟؟؟
رضا-البد معاف شدي؟؟؟
کيوان خنديد  :نه بابا
به سمتش برگشتم وپرسيدم :پس چي؟؟؟
ايمان-البد بالخره مخ دختره رو کار گرفت؟؟
متعجب به سمت ايمان برگشتم .مخ دختره رو کار گرفت؟؟؟؟...همين يک کلمه کافي بود تا
فکراي جور و واجور بيفته تو ذهنم وبي اختيار ابروهام تو هم گره بخوره...
کيوان -مگه اينکه ايمان عقلش قد بده
پدرام خنديد و اشاره اي به ايمان زد :خخخ...يه درصد فک کن اين عقلش قد بده
هنوز قد شما خنگ نشديم که عقلمون قد ندهپدرام -ايمان شکسته بندي ميکني؟؟
اونقدر فکراي عجيب و غريب تو ذهنم بود که اصال نفهمم بچه ها چي ميگن؟؟؟ روي صندلي ولو
شده بودم و با ابروهايي گره خورده به روبه رو خيره بودم .کيوان مخشو زده؟؟؟ با هم دوست
شدن؟؟؟
نه شايدم بهش شماره داده؟؟؟ هاان؟؟؟
اصال چي شد؟؟؟ قضيه چيه؟؟؟
با اين فکر به سمت کيوان برگشتم.
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نبايد قيافه ام اينقد تابلو باشه...با اينکه از درون درحال انفجار بودم اما لبخندي زدم
وگفتم:شيطون بروز ندادي چي شد؟؟؟ قضيه چيه؟؟؟
شهروز-هيچي ديگه مخ دختره رو زد رفت...
دختره کيه؟؟؟ خاله سوسکه ي خودمون؟؟؟کيوان با ذوق سري به نشانه تاييد تکون داد :آره شکوفه ...
واسه يه لحظه نفسم بند اومد...
تــــــــو با شکوفـــــــه ،دوست شدي؟؟؟ايمان يه لحظه مشکوک نگام کرد...شهروز هم همينطور...و سري تکون داد که يعني چته؟؟؟
سري به نشانه هيچي تکون دادم و پرسشگر به کيوان چشم دوختم.
آره قضيه اش مفصله تعريف مي کنم حاالپدرام-خو االن تعريف کن
سعي کردم خودمو مشتاق نشون بدم .دارم از فضولي ميترکم .کيوان با شکوفه دوست
شده...اونقوت اوني که به من اس داده هم شکوفه است؟؟؟ هه...آفرين...
چرا همه چي اينقده مبهمه؟؟؟ حس مي کنم يه جاي کار مي لنگه...برام قابل درک نيست
***
امير
خوب؟؟؟هيچي ديگه منم به شماره اي که بهم داده بودي زنگ زدم..اولش قبول نمي کرد..تا اينکه کلي اصرار کردم و گفتم که چند وقتيه ازش خوشم ميادو اين
حرفا..خالصه اينکه قبول کرد
دستمو زدم زير چونه مو پرسيدم :با هم قرار هم گذاشتين؟؟؟
اين چه سواليه؟؟؟ حتما گذاشتن ديگه وگرنه فازش چيه؟؟؟
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نه گفت االن زوده...متعجب نگاش کردم و مث بز فرياد زدم :يعني نديده و نشناخته قبول کرد؟؟؟
شهروز-چه خنگيه؟؟؟
هووووووي...متعجب به سمت کيوان برگشتم .اين حرف رو يک صدا باهم گفته بوديم....هه....اينم از خاله
سوسکه...بچه مثبت مون....
چند وقتي خطش رو عوض کردههااااااان؟؟؟ درست شنيدم؟؟؟ خطشو چيکار کرده؟؟؟
به طور ناگهاني به سمتش برگشتم :چي گفتي؟؟؟؟
متعجب نگام کرد و گفت :ميگم خطشو عوض کرده انگار...چند روزيه به خطش اس ميدادم همه
اش طرف ميگفت اشتباه شده...تا اينکه خودش با يه خط ديگه اس داد
با اين حرف لبخند محوي زدم .پس يعني صاحب يکي از اين دو خط اشخاض ديگه اي بايد
باشن...
چشامو ريز کردم و با قيافه ي مثل کارآگاه ها به رقص تک دست(توضيح :تک دست رقص محلي
مازندران) پسرها در وسط سالن چشم دوختم.
***
شکوفه
با فکر قرار امروز تمام شب رو با استرس خوابيدم.حتي صبح هم برخالف بقيه ي روزهاي تعطيل
که معموال تا  1،11صبح ميخوابيدم ديگه  6:31،5بيدار شدم .هرچي از اين پهلو به اون پهلو کردم
خوابم نبرد....من االن اگه از جام پاشم دو ديقه ديگه جلو مغازه ام....پوووف...پاشدم کش و قوسي
به بدنم دادم و به سمت دست شويي رفتم تا آبي به دست و روم بزنم...خونه چه سوت و کوره؟؟؟

421

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
فک نکنم مامان خونه باشه....آخه معموال صبح ها تلويزيون رو روشن ميکنه و يه جورايي باهاش
آهنگ بيدار باش ميزنه...تو آشپزخونه هم سرکي کشيدم اما نه...نيست که نيست...حاال من تو اين
شرايط بحراني تنهام و بي همزبون بمونم؟؟؟
صبحانه ي مفصلي هم آماده کردم...منتها نه که تنهام وجدانم نميذاره اين صبحانه رو با کسي
تقسيم نکنم...يه نگاه بامحبت آميز(همون خبيثانه خودمون...خخخخ) به شيدا که مثل خرس
کوچولو در خواب زمستاني بود انداختم و به سمتش رفتم.
اثرات بي خوابي است ديگر...
همه وقتي ناراحتن خوابشون نمي بره....من وقتي ذوق ي استرس دارم....ولي وقتي ناراحتم آي
عينهو خرس ميخوابم...
شيدا آماده باش که اومدم سراغت!!!
تو قوري چايي زدم و گذاشتم رو سماور و به سرعت به سمت اتاق خودم و شيدا رفتم.
پريدم رو سرش و با لحن ماليم و مهربوني گفتم :شيدا جوونم؟؟!!...شيـــــــدا
اومد از اين پهلو به اون پهلو کنه که من طفلک پخش زمين شدم (البته نه در اين حد...اومدم
بيوفتم که گرفتمم...خخخخ)
دوباره پريدم روش :شــــيـــــدا!!!!
همونطوري خواب آلود گفت :هوم؟؟؟ برو اون ور بذار بخوابم
شيدا آجي پاشو من بدبخت تنها و بي کس موندم...مامان خونه نيست...به من چه؟؟؟ برو بخوابپتو رو از تنش کشيدم :اِ چقد ميخوابي؟؟؟ شب شد بسه ديگه
چشماشو باز کرد و گفت :ساعت چنده؟؟؟
قيافه مظلومي به خودم گرفتم و گفتم :ساعت نه
چپ چپ نگام کرد :نه؟؟؟
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حاال يه نيم ساعت اينور اونوربا اشاره به ساعت روي ديوار گفت :اين نيم ساعته؟؟؟ شکــــــــــــو مريضي؟؟؟ آزار
داري؟؟؟؟؟؟؟ بيچاره امير...واجب شد يه مذاکره اي با هم داشته باشيم...
به درک...خو چه فرقي ميکنه؟؟؟ شيدا جونم؟؟ پاشو برات چايي دم کردم...رفتم از سر چشمهآب آوردم...
حرفمو تکميل کرد :يخ حوض شکستي...
آره جون داداش...آبش اينقد سرد بوووود...من به خاطر تو اين همه راه رفتم با اين دستاينحيفم يخ حوض شکستم برات چايي دم دادم بعد تو !!...سر نيم ساعت زودتر بلند شدن با من
بحث ميکني
بالشتو از زير سرش برداشت که بزنه تو سرم ،سريع خودم رو کنار کشيدم و بالشت رو گرفتم.
شيدا پاشو تو رو خدا استرس دارمبروووو گمشو ...واس چي؟؟؟نميدونم...قلبم تولوپ تولوپ ميکنه همه اش...با عشوه چشم غره اي نثارم کرد و گفت :بکش کنار ...پاشم
لبخند گله گشادي تحويلش دادم و روي تخت نشستم
***
شيدا ببين اين مانتوئه خوبه؟؟؟شيدا درحاليکه شالش رو به سر ميکرد گفت:بابا بسه خوبه ديگه
احساس ميکنم يه جوريهاومدم مانتوئه رو درش بيارم که شيدا جلومو گرفت و گفت :شکو به خدا همين خوبه
با ترديد نگاش کردم .خيلي تو تنم بد فرمه...اصال اين مانتوئئه چيه من خريدم؟؟؟ آستينش که
معلوم نيست چه جوري دوخته...تو تن آدم هم بد واي ميسته...اصال استايل نداره...
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شکو به خدا ميزنم تو سرت ها!!! بجنب ديگه...
براي آخرين بار نگاهي تو آينه به خودم انداختم که شيوا دستم رو کشيد و من رو باخودش برد.
***
امير
سورنگ رو از زير پيشخون برداشتم تا عطري که مشتري گفته بود رو براش بريزم .درهمون حين
هم نگاهي به ساعت انداختم .گفتم نمياد ...همون ديشب به خودش هم گفتم که اينو مطئمنم...که
نيماد ...خصوصا با قضيه اي که ديشب فهميدم...خيلي رو ميخواد...
سالم...باشنيدن صداي باز و بسته شدن در مغازه و صداي آشنايي که سالم مي داد يه لحظه متعجب
سرم رو بلند کردم و به خانوم خاله سوسکه و دوستش...هان؟؟؟ يعني چي االن؟؟؟
سري به نشانه سالم تکون دادم و همونطور که به کار مشتري رسيدگي مي کردم پرسشگرانه به
خاله سوسکه چشم دوختم که يعني چيکار داره؟؟؟
انگار متوجه منظورم شد که با چشم نگاهي به خانوم مشتري انداخت و سري تکون داد.
يکي منو بگيره اين وسط پس نيوفتم فقط...دارم شاخ در ميارم!!!
کار خانومه که تموم شد دستمو گذاشتم رو پيشخون و خطاب بهش گفتم :بفرماييد؟
چند ثانيه مکث کرد...نکنه انتظار داشت خودم بفهمم؟؟؟ واي من چيکار کنم االن؟؟؟
من همونيم که اس داده بودابروهامو تو هم کشيدم و متعجب پرسيدم :اس؟؟؟ اس چي؟؟؟
دوباره مکث کرد و متعجب نگام کرد :يعني چي؟؟ مگه اين خط دست شما نبود؟؟؟
کدوم خط؟؟؟نميدونم همينيه لحظه تو صورتم که خنده ي محوي روش بود چشم دوخت و با اخم گفت :همين .....13
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سري تکون دادم :نه اين خطه دست من نيست...يعني تو ماشين پسرعموم جا مونده...حاال چي
شد؟؟؟ مزاحم شدن؟؟؟شرمنده من معذرت ميخوام...
با اين حرفم دختر همراهش اومد بزنه زير خنده که با يه دونه از اون چشم غره خوشگال (هموني
که اصال جذبه نداشت) روبه رو شد...تک سرفه اي کرد و سرشو انداخت پايين...
اِ...زشته دتر(دختر) نخند االن منم خنده ام ميگيره تابلو ميشم...من قصد ضايع کردن يا چيز ديگه
اي رو نداشتم فقط ميخواستم مطئمن شم همين...
من معذرت ميخوام اين پسرعموي من يه ذره...مورد داره اگه مزاحم شدن شما جواب نديدطفلک اونقد تو شوک بود فقط سرزتکون داد .پس نيوفته صلوات...
اگه امرديگه اي هست من درخدمتمخودمم نفهميدم چرا اينو گفتم!! گفتم يه چيزي گفته باشم ديگه...
سري به نشانه نفي تکون داد و با خداحافظي از مغازه خارج شد .نفس عميقي کشيدم و شيشه
هاي عطر رو سرجاش گذاشتم وبه سمت لب تاپم رفتم.
هنوز چند دقيقه اي از رفتنش نمي گذشت که دوباره برگشت داخل.
چند ثانيه اي نگام کرد وگفت:ميتونم يه چيزي بگم؟؟
فقط سرم رو بلند کردم و به بيرون چشم دوختم .همين که کله شو نکندم کليه...با کيوان جان
دوست...عاشق من...تو رو خدا اگه کسي هست بگيد با اونم آشنا شيم...
صداش مي لرزيد:فقط خواهش ميکنم مسخره نکنيد...ميتونم نظر خودتونو بدونم؟؟؟
از جام بلند شدم وکالفه دستي به موهام کشيدم :بيخيال...ميدونم چي ميخواي بگيد...
نه آخه ...آخه من ...اصال حواسم به حرفاش نبود ...همون مکث بعد از ورودش کافي بود تا ته ماجرا رو بخونم...
-بهشون گفتم...ازشما خوشم مياد...
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نفس عميقي کشيدم و به بيرون خيره شدم .يعني فکر هر اتفاقي حتي دعوا!!!يعني فکر دعوا و
گيس و گيس کشي رو داشتم ولي اين...
هه...اين همون دختره؟؟؟ هموني که سر يه بحث ساده از ديوار مغازه آويزون شد؟؟؟ هه...
هيچ وقت اولين باري که ديدمش يادم نميره...اون روز که واسه گيج زدناش با لبخند بهش خيره
بودم...همچين چشم غره اي رفتم که يه لحظه واقعا از کارم خجالت کشيدم...
هنوزم فکر ميکنم دارم خواب مي بينم...اين اتفاقا برام خيلي عجيب و غريبه...
دوباره نفس عميقي کشيدم وگفتم :باور کنيد من در جريان نبودم(جان عمه ام که )...ببخشيد بازم
معذرت ميخوام...
واقعا نميدوستم چي بگم...تو اين اوضاع شهروز هم اس داد که  :دارن با کيوان ميان مغازه
هرکاري دارم زودتر تمومش کنم
درحاليکه لباشو به هم مي فشرد سري تکون داد :نه خواهش ميکنم...خداحافظ
اينو گفت و به همراه دوستش از مغازه خارج شدن ...با ديدن کيوان و شهروز که از رو به رو به
سمت مغازه مي اومدند دستي به صورتم کشيدم و نفسم رو با صدا بيرون دادم.وااااااااي اگه فقط
چند ثانيه زودتر مي رسيدند...
به سمتشون رفتم و سري به نشانه سالم تکون دادم :بچه ها من دارم ميرم پيش علي...بعد هم
مغازه نميام....کليد مغازه رو از جيبم درآوردم و درحاليکه به سمت شهروز مي گرفتمش گفتم:
حواست به مغازه باشه ديگه...
اينا رو گفتم و بدون اينکه منتظر عکس العمل يا جوابي ازش باشم به سمت کالنتري رفتم.
برم دلخوري ديشب رو هم از دلش دربيارم...
هنوز به در کالنتري نرسشيده بودم که شهروز اس داد :اومد؟؟؟ چطور بود؟؟؟کي بود؟؟؟
ميشناختيش؟؟؟
سوال ديگه اي نيست؟؟؟
براش نوشتم :آره بابا اومد...حاال ميگم بعدا چي شد
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اهه من تا اون موقع از فضولي ميترکم که...بهتره بترکي چون من االن حوصله ندارم...بيشعور...خاووو برو گمشوبه قسمت نگهباني سرکي کشيدم که طبق معمول خالي بود...يعني  111درصد علي بايد شيفت
باشه( نه که خيلي آماده به خدمته)
به داخل کالنتري هم سرکي کشيدم...بابا تا شعاع  11کيلومتري پرنده هم پر نميزنه که...په اينا
کجان؟؟؟

سالم ميرغضب....دختره اومد؟؟؟به سمتش برگشتم تازه از ماشين پياده شده بود و به سمتم ميومد با ذوق گفتم :علي اگه بدوني
کي بود؟!!
باشيطنت درحاليکه سعي داشت نزنه زير خنده گفت :مگه کي بوده حاال؟؟؟ آرميتا سرکارت
گذاشته؟؟؟
گمشو...خاله سوسکه بوديه لحظه بي هيچ حرکتي بهم خيره شد و بعد با چشمايي گشاد کرده گفت :يعني يه وجب سوسک
تو رو اسگول کرد؟؟؟ بعد تو چي گفتي؟؟؟ اگه دعواتون بشه با چي ميزنيش؟؟؟
دستشو رو هوا تکون داد و گفت :پسر اينم سواله تو ميپرسي؟؟؟ خو معلومه ديگه با اون تي
تابش...ها نه ببخشيد لب تابش..
درحاليکه خنده ام گرفته بود کصافطي نثارش کردم و گفتم :علي خودش بود...
لبخندي زد و گفت :ههههههه...من که گفتم...
بعد با لحن هميشگيش پرسي :حاال واقــــــــــعا خودش بووووود؟؟؟
-نه پس عمه اش بود..علي هنو دارم شاخ در ميارم..
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نگاهي به سرم انداخت و گفت :نه بابا درنياوردي...
چپ چپ نگاش کردم وگفتم :علي االن وقت شوخيه؟؟؟
نه پس "يه سوال" بپرسم؟؟؟ابروهامو تو هم کشيدم :برو گشمو...ميگما...هوا خوبه بريم دريا؟؟؟
نگاه شيطنت باري انداخت و چشمکي زد :اوهوووم...بريم...
چيز...به فرهاد هم بگيم؟؟فرهاد کار داره بابا...حاال بگيمشونه اي باال انداخت و دو تايي وارد کالنتري شديم.
حاال اومد چي شد؟؟؟ چيا گفتين؟؟؟لبم رو گاز گرفتم وگفتم:بگم بين خودمون ميمونه؟؟؟
نه ميرم به همه اهل محل ميگمپس نميگمخفه شو مگه دست توئه؟؟؟نه پس دست توئه...ميزنمتا!! بگو بينمراستش...هنوز دو دل بودم...اما با شناختي که از شخصيتش دارم مطمئنم رفتار بيخودي نميکنه...
نفس عميقي کشيدم وادامه دادم :راستش گفت که دوسم داره...
يه لحظه چشاشو گشاد کرد و با صدايي که بي شباهت به فرياد نبود گفت:
چيـــــــــــــــکار کرد؟؟؟؟
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چرا داااد ميزني؟؟؟ مثل اينکه با اضافه خدمت حال ميکني ها!!!داداش من اينجا دست تو دماغمم ميکنم اضافه خدمت ميخورم مظلوم گير آوردنم ديگه...ببين چه ک..ر...م...ي ...ميريزي که اينطوري ميکننمن هيچم ک...ر...م ...نمي ريزم...خيلي هم بچه خوبيمجان تو که...اميــــــــر واقعا بهت گفت دوست داره؟؟؟علي ديوونه اي؟؟؟ تختت کمه؟؟؟ گِجي؟؟؟ (گيجي) هان؟؟؟؟همه ي مواردوباشيطنت ادامه داد :چه خليه!!! آدم قحط بود؟؟؟
نه پس اين دفعه که ديدمش بهش ميگم يه ميمون درختي به نام علي داريم ميخواد تو رو بهشبديم...
علي-کصاااافط آشغال...اوال ميمون درختي تويي...دوما من خيلي هم ماهم...سوما ما باهم هووييم
ديگه...چهارما دوتايي باس تورو خلت کنيم...خخخخ
زهرمار...کوش اين فرهاد؟؟؟من چه ميدونم البد رفته دعوا..دعوا؟؟ با کي؟؟؟با دزدا...قاتال...جنايتکارا...تازه متوجه منظورش شدم :خل مغز
خودتي...اين رو گفت و اشاره اي به پشت سرم زد :اوناهاش داره مياد...
به سمت جايي که اشاره ميزد برگشتم .فرهاد و يه مامور ديگه با چند تا پرونده به دست به
سمتمون ميومدند.
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علي-بپرم جلوش پخ کنم؟؟؟
متعجب نگاش کردم.
اين االن غرق کاره برم يه تنوع ايجاد کنماين رو گفت و به سمتشون رفت .اِ اِ اِ اسگول االن آبروريزي ميکنه...به دنبالش دويدم و دستش رو
گرفتم.
خل مغز وايسا خودش مياد...همين که اينو گفتم فرهاد سربلند کرد و نگاهي به جفتمون انداخت .اوه اوه...جناب سروان جدي
ميشود...
لبخندي به روش زدم و سري به نشانه سالم تکون دادم که به سمتمون اومد.
از قيافه اش خستگي مي باريد.سالمي داد و با صدايي دورگه پرسيد :چطورين؟؟ اينجا چي کار مي
کنين؟؟؟
علي-اوف بچه ام خسته اس...اومديم ببريمت دَدَر
فرهاد-هااا؟؟
بابا اين االن تو فاز خودش نيستو خطاب به فرهاد ادامه دادم :کار داري؟؟؟
درحاليکه قلنجش رو مي شکوند سري به نشانه تاييد تکون داد وگفت :آره بابا درگير يه پرونده
ام ...از ديشب تا حاال اينجام به خدا
علي-اي بابا...يعني بيرون نمياي؟؟
بيرون؟؟؟ نه بابا...فعال اينجا گيرم...کجا برين؟؟؟بريم يه دوري بزنيمعلي -دروغ ميگه ها!!! ميخواست بريم دريا دختر بازي کنه ...من گفتم نــــه من اينجور جاها
نميام اصال اگه فرهاد نباشه من هيچ جا نميام...
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يه لحظه سرمو نزديکش کردم و متعجب نگاش کردم :اينا رو دقيقا خودت گفتي ديگه؟؟؟
نه پس البد دارم دروغ ميگم....فرهاد خنديد و گفت :برمنکرش لعنت
منم خنديدم و گفتم :چه بو دماغ سوخته مياد...
علي لب و لوچه شو آويزون کرد وگفت :از سمت شماست عزيزم
بويي کشيدم و گفتم :نه اتفاقا از اون سمته (با سر اشاره اي به خودش زدم)
چشم غره اي نثارم کرد وخطاب به فرهاد گفت :فري؟؟؟ منو با اين رواني(اشاره به بنده) ميخواي
تنها بذاري؟؟؟
چپ چپ نگاش کردم :احيانا اينو من نبايد مي گفتم؟؟
علي-نه...من قراره با يه رواني تنها بمونم ....تو چرا بگي؟؟؟
فرهاد خنديدوگفت :شماها برين خوش بگذره...ايشاال سرفرصت سه تايي ميريم
علي-اي بابا حاال که اينطور شد اصال نمي خواد بريم
فرهاد-اوا...چرا؟؟؟ خو شماها برين
فرهاد ساده اي ها!! حرف اينو باور مي کني؟؟؟علي قيافه مظلومي به خودش گرفت وگفت :مگه من چمه؟؟؟
فرهاد-چت نيست...گوشه
وبانگاهي به ساعتش ادامه داد :بچه ها شرمنده من بايد برم دادگاه اگه کاري نداريد کم کم برم
علي-چرا من کار دارم
هااان؟؟؟هان نه بله...کي برميگردي؟؟-معلوم نيست بستگي به پرونده داره...
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وهمونطور که به سمت در مي رفت رو هوا دستي تکون داد.
علي-اي بابا...اينم که رفت
ناراحتي بگم برگردهنوچي کردو درحاليکه دستش رو تو جيبش انداخته بود متفکر نگام کرد.
بريم؟؟؟دوتايي؟؟؟نه به خرزو خان هم ميگم سه تايي بريمخوبه...***
شکوفه
خاک بر سرتابلوت شکو...و مثل هميشه که تعادل رواني نداره يهو لحنش تغيير کرد و با ذوق گفت :خوب تعريف کن چي
شد؟؟؟ چه جوري فهميد؟؟؟
مژده خفه ميشي لطفا؟؟ من ميگم گند زدم...تو با ذوق ميگي چي شد؟؟من اون روز زبونم مو درآورد بس که به توي احمق گفتم حواست باشه...تو خري ديگه به منمربوط نيست که
راست ميگه ديگه من اگه خر نباشم جلو اون سوتي نميدم که...تازه جلو اين اسگول هم تعريف
نمي کنم...اصال خاک تو سرم...
کاري نداري؟؟؟اي بابا چرا رم مي کني؟؟؟ اصال يادم رفت واسه چي زنگ زدمزنگ زدي زر بزني ديگه خداحافظ-اِ...وحشي...صب کن
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وحشي عمته هااان؟؟؟نامزد نسيم بابلسر يه کاري داره...نسيم ميگه ما هم باهاش بريمنامزد اون کار داره ما بريم چيکار؟؟؟اه...خنگ يعني تا کار اون تموم شه ماها بريم درياخو بريم دريا که چي؟؟؟ خودشون دوتايي برن ديگهاه...شکو...ضد حال نزنصداي فاطمه رو هم از پشت خط شنيدم که مي گفت :بهش بگو بياد...خوش ميگذره
بــــــه فاطمه هم که هستبعــــله...تازه نسيم هم هستو فک کنم خطاب به خود نسيم گفت :سالم کن عمو...
مسخره...من حوصله ندارم خودتون برين...غلط کردي مگه دست توئه؟؟؟بينم نفله تو جلو بچه ها بودي از اولانگار متوجه منظورم شد که خنديد وبا شيطنت گفت :نه خره...داشتم براشون چايي مي آوردم
منم خنديدم وگفتم :باشه...برين خوش بگذره
برين نه خره...بريم...لباس پلوخوري هاتو اون گل منگول متين کش هاشو بپوش بيايم دنبالتمژي من نمياممگه دست توئه؟؟؟ حاضرشو زودتر...بايمژي ميگم...اومدم بگم نميام که رفت رو ملودي بوووق...اي بابا ...آرزو به دل موندم يه بار يه چي بگم  1نفر
جديم بگيرن...واال به خدا...
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حاال کي ميخواد مامان رو راضي کنه؟؟؟ با بازار رفتن و خونه ي دوستام مشکلي نداره اما اينکه چند
تايي بخوايم جمع شيم و خارج از شهر بريم رو عمرا بذاره...
مـــــامان..بعله؟؟؟مامان ميگم مژده زنگ زده ميگه با نسيم اينا ميخوان برن بابلسردرحاليکه برنج رو آبکش ميکرد نگاهي بهم انداخت:خوب؟؟؟
خوب...منم باهاشون برم؟؟؟با کي؟؟؟اي بابا...مامان ميگم مژده و نسيم و فاطمه ديگهبا آزانس؟؟؟؟نوووچ نامزد نسيم کار داره...نسيم گفت ماهم بريميه نگاهي بهم انداخت و سري تکون داد :ميشناسي نامزدشو؟؟؟
آره...پسر خوبيه...زود برگردين ها!!!مامن من که نميدونم کارشون چقد طول ميکشهتو جواب ندي نميشه؟؟؟ ميگم زود برگردينباوووشه...ماچش کردم و تندي پرديم که حاضر شم
***
به به چه هوايي!!!متعجب نگاهي به علي انداختم.
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خو فهميديم هوا خوبه...چقده تکرار مي کني؟؟؟االن معلوم نيست دارم افسوس ميخورم؟؟؟تک خنده اي کردم وگفتم :افسوس چرا؟؟؟
خو هوا دو نفره...به اين خوبييه نگاه طلبکار به سرتا پام انداخت وگفت :اونوقت من با تو باس بيام دريا؟؟؟
نه با شيرين بانو باس ميومدي يه ذره قند خونت باال برهخخخخخ...اوهومديوونهانصافا هوا خيلي خوب بود...شايدم به قول علي دو نفره...هوا ابري نبود اما باد خنکي مي وزيد و
دريا مواج بود...کنار ساحل با سنگ هاي بزرگ حالت صخره ساخته بودن و به فاصله دو ،سه متري
ميز و نيمکت بود.
روي نيمکتي نشستيم و مدتي هر دو در سکوت به بازي بچه ها و شناگراي لب ساحل چشم
دوختيم.
به به...چهچپ چپ نگاش کردم که چشم غره اي نثارم کرد و درحاليکه به پشت سرم خيره بود وجوري
خودش رو جابه جا ميکرد که انگار ميخواد ديده نشه گفت :ميخواستم بگم به به..چه خانوماي
زيبايي
اومدم برگردم ببينم چي رو ميگه که صورتم رو به سمت خودش چرخوند و گفت:سه نکن...خاله
سوسکه و دوستانند
چي؟؟؟لبخند شيطنت باري زد وگفت:همون که شنيدي
-دوباره پرت و پال ميگي؟؟؟

434

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
آخه من کي به تو پرت و پال گفتم؟؟خيلي وقتا...مسخره...شونه اي باال انداخت و درهمون حال که روشو ازم ميگرفت چشم غره اي نثارم کرد .پاشدم روي
صندلي کناري نشستم و زيرچشمي نگاهي به اون سمت انداختم.
***
شکوفه
نسيم-شکو امروز چته؟؟؟ رو فاز نيستي؟؟؟
فاطمه-البد فاز و نولش قاطي کرده!!!
مژده نگاهي بهم انداخت و با شيطنت گفت :نه بابا فاز مترش خورده به نول...خوب ميشه حاال
بي توجه به تيکه اي که انداخت دستم رو زير چونه ام زدم و به دريا خيره شدم.
مثل دريا که پراز ماهي هاست...در دلم هستي و بين منو تو فاصله هاست...
هنوز دو ساعت هم از (بزرگترين) خرابکاري زندگيم نمي گذره...چه ساده گفتم...چه ساده همه چي
رو شد ...اصال چي شد که اينطوري شد؟؟؟
چقد دلم گرفته...بي اختيار دستمو جلوي دهنم گذاشتم .با يادآوري اتفاقات اين چند روز دلم
ميخواد زمين دهن واکنه آب شم برم توش...گند زدم...
هنوز به دريا خيره بودم که ديدم مژده داره دستاشو جلوي صورتم تکون ميده
صدامو کمي باال بردم و طلبکار گفتم :هان؟؟؟ چيه؟؟
خسته نباشي دوساعت دارم صدات مي کنم...هپروت خوش ميگذره؟؟؟چشم غره ي غليظي نثارش کردم و رومو برگردوندم.
فاطمه اما لبخند مهربوني نثارم کرد وگفت :شکو امروز يه جوري شدي ها!!!
مژده با شيطنت گفت :اين از اولشم يه جوري بود!!!
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و خطاب به من ادمه داد :بپر برو تي بگ و بيسکويت بگير بيا
خو خودت بروابرويي باال انداخت وگفت :نوچ...تو برو يه هوايي هم به اون کله ي پوکت بخوره...
دوباره چپ چپ نگاش کردم  :اگه به هواخوري کله پوکا باشه که واسه تو مفيد تره
فاطمه -حاال جداي از اين بحثا...پاشو برو يه ابي به دست و صورتت هم بزن...رنگ به رخسار
نداري
نفسمو با صدا بيرون دادم و ازجام برخاستم.
***
امير
درست کنار درخت نشسته بودم .با اينکه ديد کامل نداشتم اما تمام حرکاتش رو زير نظر گرفته
بودم .چقد تو فکره؟؟؟
همچنان بهش خيره بودم که يهو از جاش برخاست .اوا؟؟؟ پاشد کجا بره؟؟؟
بي اختيار منم بلند شدم.
علي متعجب نگاهي به من و بعد رد نگام انداخت.
واس چي بلند شدي؟؟؟اوخ اوخ اوخ...دارم دستشويي ميزنم...من برم ببينم کجا دستشويي دارهدستشويي ديگه؟؟؟بي توجه به لحنش سري تکون دادم و به دنبال شکوفه راه افتادم.
نه به اون توفکر بودنش نه به اين جيم شدنش...
***
شکوفه
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خانومي برسونيمت...اوووو ...چه اخمي هم کرده...با اخم به روبه رو خيره بودم و درحاليکه از چرت و پرت گفتناي دو پسر داخل ماشين درحال انفجار
بودم به راهم ادامه ميدادم .پرنده پر نميزد و قلبم داشت ميومد تو دهنم...يادمه اين اطراف يه
سوپري داشت ها!!!
اما چرا هرچي نگاه ميکنم نيست؟؟؟
واي نه ميتونم برگردم...نه جلوتر برم...خفتم نکنن صلوات...
چقده ناز ميکني؟؟؟ بيا باال ديگه...کمي به ساحل نزديک تر شده بودم البته راحت يه  11 ،11متري فاصله بود اما خوب ميتونستم آدم
ها رو ببينم .با اين وضع کمي جرئت گرفتم .وايسادم و برگشتم چيزي نثارشون کنم که پسر کنار
راننده با نگاه به آينه بغل با ترس گفت :اوه..اوه..اين پسره با اينه...رامين کج کن بريم...
هنوز درحال تجزيه و تحليل حرفش بودم که ماشين مثل جت ازکنارم کنده شد .کدوم پسره با
منه؟؟؟ اصال مگه کسي اينجا بود؟؟؟
متعجب نگاهي به دورو برم انداختم
بسم اهلل...اينجا که کسي نيست...
اخه آدم عاقل پسره تو آينه رو نگاه کرد ،تو چپ و راستت رو ميبيني؟؟؟
اوا...راست ميگي ها!!!
با اين فکر مثل جن زده ها برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم .کمي جلوتر 1پشت سرم) جلوي يه
سوپر مارکت (اوا...په چطور من سوپر رو نديدم؟ )يه مرد مشکي پوش ايستاه بود البته با ديدن من
درجا روشو برگردوند و رفت داخل مغازه واسه همين نتونستم قيافه شو ببينم.
چرا اونا فک کردن اين مرد با منه؟؟؟برو خدا رو شکر کن حداقل يکي پيدا شد از شر اون دو تا خالص شي
با فکر رفتن اون دو تا نعره غول نفس راحتي کشيدم و به سمت سوپر مارکت رفتم.
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***
امير
داداش يه پاکت سيگار بدهچه مارکي؟؟؟درحاليکه دست درجيب انداخته بودم و سرکي به داخل مغازه مي کشيدم گفتم :فرقي نداره هرچي
داري
اومد جوابم رو بده که دختري به ارومي سالم داد .درحال فکر کردن به آشنا بودن صداش بودم که
تک سرفه اي کرد و جوري که ميخواست بفهمونه از جلو در بکشم کنار"ببخشيدي" گفت.
شانس آوردم روم به اين سمت بود .بدون کوچيکترين حرفي همونطور که پشتم بهش بود و به
سمت داخل مي رفتم خطاب به فروشنده که پسرجووني بود چشم و ابرو اومدم که تابلو نکن
درحاليکه خنده اش گرفته بود چشمکي نثارم کرد و خطاب به خاله سوسکه گفت :بفرماييد من
درخدمتم
اوم...تي بگ دارين؟؟؟بله...وفکر کنم رفت تا براش بياره.
منم جلوي يکي از قفسه ها ايستاده بودم و خودم رو مشغول نشون ميدادم که يه صداي نزديک از
پشت سرم گفت :ببخشيد دو تا از اون هاي باي ها ميديد؟؟؟
***
شکوفه
اينو کامال به عمد خطاب به همون مرد بلوز مشکي که جلوي قفسه رو گرفته بود گفتم اما هيچ
عکس العملي نشون نداد
اِ آبجي اونجا چيکار مي کنيد؟؟؟ هرچي ميخوايد بگين خودم براتون ميارم-ميخواستم هاي باي بردارم

438

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
اومدم دوباره خطاب به همون مرد سياهپوش حرفم رو تکرار کنم که فروشنده با لحن آرومي گفت:
شرمنده اون دوستمون کره...نميشنوه صداتون رو
اينو گفت و خودش به اين سمت اومد.
کمي کنار کشيدم تا رد شه ولي هرچي سرک کشيدم بفهمم اين بلوز مشکيه کيه؟؟؟ نشد تازه
آقاي ناشنوا بدون اينکه کسي چيزي هم بهش بگه رفت جلوتر!!!...
چند تا بسته چيپس وپوفک هم گرفتم و تا فروشنده به پشت پيشخون برگرده کيف پولم رو هم
درآوردم.
وقتي برگشت با ديدن پول توي دستم يه قابل نداره گفت و مشغول حساب کردن شد .درجوابش
لبخندي زدم وتشکر کردم اما نگام هنوز زيرچشمي به اون مرد سياهپوش بود .متوجه اينکه يه
لحظه گوشيش داشت زنگ ميخورد و درجا رد دادشدم .يعني وجدانم نميذاره اين دم آخري تيکه
نندازم
لبم رو گاز گرفتم و با لحني که خودش بفهمه خر عمه شه خطاب به فروشنده گفتم :ميگم اين
دوستتون درسته کره...ولي ديگه چرا پشت وروش کردين؟؟؟
يه لحظه متعجب نگام کرد انگار متوجه منظورم نشد.
چي؟؟؟مهم نيست اون که بايد مي فهميد خودش دو زاريش افتاد....خخخخخ
تک سرفه اي کردم :هيچي...
ابرويي باال انداخت و دوباره گفت :قابل نداره 6...تومن ميشه
مرسيپول رو روي پيشخون گذاشتم و درحاليکه با صداي بلند خداحافظي مي کردم از مغازه خارج
شدم.
همه رو برق ميگيره مارو يه مشت خل وچل و ديوونه...
آخرشم نفهميدم اين اقاي سياهپوش کي بود؟؟؟
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بيخيال شونه اي باال انداختم و سعي کردم کمي آرومتر برم حداقل اگه از کر و اللي دراومد ببينم از
کنارم رد ميشه يا نه؟؟؟
تقريبا نصف مسير رو رفته بودم که ديدم نه بابا چالغم هست انگار...
به بهونه ي بستن بند کفشم يه گوشه وايسادم و به طرز نامحسوسي به عقب هم نگاهي
انداختم ....وا؟؟؟ پس کوش؟؟؟ با قيافه اي درهم اهي گفتم و از جام برخاستم.
***
امير
پام رو که از مغازه بيرون گذاشتم نگاهي به اطراف انداختم تا از رفتنش مطمئن شم...
ا؟؟؟؟ نيست؟؟؟ يعني واقعا رفته؟؟؟
نه پس يه گوشه قايم شده ضد حمله بزنه...نفس راحتي کشيدم و سريع شماره ي علي رو گرفتم .االن من ديگه راه برگشت ندارم که....
هرگونه موجود بلوز مشکي به دست خاله سوسکه خفت خواهد شد....
الو...رفتي کجا؟؟؟ دختره برگشت تو هنوز ماسيدي اونجا؟؟؟خفه شو يابو...علي بپر بيا پايين بريم...چه گندي زدي؟؟؟ نميام...علي يه چي نثارت ميکنم ها!!!چيز خوردي...کدوم گوري موندي؟؟؟؟ بيا ديگهالدنگيه ها!!! بيا بعدا برات تعريف ميکنم...يهو لحنش تغيير کرد و گفت :اوووهووو....اگه از اين تعريفاس که...داداش قربونت...سر خيابون يه
تاکسي تلفني داره...بابل مي بينمت
يعني دقيقا بايد بذاره همه نمکاشو وقتي من ترش کردم بپاشه ...باشه يکي طلبت!!!..
.-به جهنم...ميخوام صد سال سياه نمي بينمت ...جواب اين کارتم به جاش ميدم وايسا...
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اه...اصال جنبه شوخي نداري ها!!!بدون گفتن کلمه اي قطع کردم .خيال کرده شوخي دارم باهاش...پووووف ...اينجا هم دست از
سرومن برنميداره اين دختره...قبرستن هم برم از قبر مجاور مي پره پخ ميکنه ...واال...اين پسره
الدنگ هم که هرچي ميگم دلقک بازي در مياره...ديوونه...
چشم غره اي نثار در و تخته کردم و درحاليکه دستمو تو جيبم مي انداختم به سمت خيابون به راه
افتادم.
گفت سر خيابون تاکسي تلفني داره؟؟؟ نه؟؟؟
اميدوارم ماشينش پنچر شه....عوضي....به خودش زحمت نداد بگه وايسم اونم بياد...
تو همين فکرا درحال آشنايي با عمه ي علي بودم که صداي بوق ماشيني منو از افکارم بيرون
کشيد.
برگشتم با حرص گفتم :ها؟؟؟؟ چيه؟؟؟ جاده به اين بزگري رد نميشي؟؟؟
شيشه رو پايين داد و درحاليکه خودشو کمي به اين سمت متمايل کرده بود گفت :نه دادا...آخه يه
نعره غول وايساده جلوم...
اينو گفت و لبخند مکش مرگ مايي تحويلم داد وگفت :بپر باال دارن ميان ها!!!
با شنيدن حرفش مثل چي پريدم سوار شدم و درهمون حال از آينه بغل به چهار دختري که سبد و
کوله به دست از شعاع  11کيلومتري پديدار مي شدند چشم دوختم .اينا چرا همچين مي دوند؟؟
حاال انگاري اومدن سيزده به در...چه خبره بند و بساط؟؟؟
علي-نميخورنت ها!!!
هنوز نگام به آينه بود سري به نشانه اينکه چي ميگي تکون دادم .ضربه اي به بازوم زد و با اخم
گفت::هووووي...امير خوبي؟؟؟
هان؟؟؟ چيه؟؟؟لبخند گل هگشادي تحويلم داد و گفت :جيم شدي چي شد؟؟؟؟ چه خبرا بود؟؟؟
-چه خبر ميخواستي باشه؟؟؟
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خبر خير...خانوم بچه ها خوب بودن؟؟؟عالي...سالم رسوندن...اينو گفتم و چشم غره ي غليظي نثارش کردم و زير لب گفتم :شيطونه ميگه بزن فمشو بيار پايين
ها!!!
شيطونه غلط ميکنه...سفت بشين که دسته اراذل رسيدنآها گفتي...اينا واس چي دارن ميدوون؟؟ماشين رو روشن کرد و درحاليکه دنده رو عوض ميکرد گفت :دخترن ديگه...يهو يه چيشون
ميشه...تلفن يکيشون زنگ خورد يهو برگشت گفت (زد به صورتش و با لحن زنونه اي گفت) :
اوا...خاک برسرم اقامون اومد ..برو بچ پاشين بريم ...تازه به خاله سوسکه هم گفت( :دوباره با
همون لحن) خير نبيني چش سفيد ...کجا رفته بودي با اين پسره ي چش سفيد؟؟؟ ها؟؟؟!!!
با صداي بلند خنديدم که گفت :چش سفيد نخند...اين تيکه اخرش سوال منم بود...کجا جيم
شدي يهو؟؟؟ اين بچه دوباره عينهو عالمت سوال شده بود
تک خنده اي کردم و تمام ماجراهاي چند دقيقه قبل رو براش تعريف کردم...
خخخ په واس اين جرئت نکردي برگردي؟؟؟؟ اومد همچين عالمت سوال بود...تو مغازه هم بم تيکه انداختواقعا؟؟؟ چي گفت؟؟؟با يادآوري لحنش لبخندي زدم و گفتم:برگشته ميگه :ميگما اين دوستتون درسته کره...ولي ديگه
چرا پشت وروش کردين؟؟؟
با اين حرفم علي پقي زد زير خنده و حاال نخند کي بخند؟؟؟
چپ چپ نگاش کردم و اومدم رومو برگردونم که با دختر ماشين کناري چشم تو چشم
شدم...يــــــا قمر!!!!
اينا کي رسيدن؟؟؟
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مژده با ديدنم لبخندي زد ونگاهي به شکوفه که خدا رو شکر از پنجره ي اون سمت به بيرون خيره
شده بود انداخت.
واااااي...با من ازاين شوخيا نکنين...قلبم ضعيفه ها!!!!
نميدونم چي تو نگام ديد که لبخندش طعم شيطنت گرفت .به چند دقيقه نکشيد که با حرکت لب
"نميگمي" گفت و چشماش رو روي هم فشرد و روشو برگردوند.
حسابي از دست خودم حرصم گرفت....آخه جرا بايد اينقدر تابلو باشم که يه بچه حالم رو
بفهمه...تازه واسه من چش و ابرو هم مياد...کالفه دستي به صورتم کشيدم و از شيشه ي جلو به
روبه روم خيره شدم (البته اگه االن کسي از کاپوت ماشين آويزون نشه...واال به خدا)
***
شکوفه
طبق عادت معمول از پنجره ي ماشين به بيرون خيره شدم و رفتم تو فاز خودم...حتي بيخيال اينکه
اون مرد سياهپوش کي بود؟؟ عاشق شستن تو ماشين و خيره شدن از پنجره به جاده ام...تازه اگه
جاده اش دريا يا جنگل هم باشه ...يه ريتم ماليم...با اين هواي ابري...
يه پنجره با يه قفس.............يه حنجره بي هم نفس
سهم من از بودن تو..............يه خاطره اس همين و بس
تو اين مثلث غزيب........................ستاره ها رو خط زدم
دارم به آخرم ميرسم..........................از اون ور شب اومدم
يه شب که مثل مرسيه.......................خيمه زده روباورم
ميخوام تو اين سکوت تلخ..........................صداتو از ياد ببرم
بذار که کوله بارمو.................................رو شونه ي شب بذارم..
(عالمت سوال -شادمهر)
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بي اختيار نفس عميقي کشيدم ونگامو از مسير رودخونه اي که از دريا ميمد گرفتم .با اين هي
گفتن همه يه لحظه متعب نگام کردند و خداي شوژه (مژده رو عرض ميکنم) با شيطنت نگام کرد
وگفت :ته تنگ دل دور (قربون دل تنگت)
لبخند بي جوني تحويلش دادم و متعجب به مرد بلوز مشکي ماشين کناري چشم دوختم .پشتش
بهم بود اما درست همون هيکل و مدل موها رو داشت .با ديدنش چشام رو ريز و خصمانه کردم
وکمي سرمو چرخوندم ببينم ماشين چيه؟؟؟ که مژده اومد جلو صورتم و گفت :اي هيز!!! کجا رو مي
نگري؟؟؟
فاطمه خنديد و با اشاره به سمت چپ گفت :اون آقاي بلوز مشکي رو...
و با صداي آرومي گفت :به به ...چشمم روشن...جمع جمع هيزاست
فاطمه خنديد و با اشاره به سمت چپ گفت :اون آقاي بلوز مشکي رو
و با صداي آرومي گفت :به به ...چشمم روشن...جمع جمع هيزاست
و خطاب به نسيم که کال  111درجه به اين سمت چرخيده بود گفت :تو اظهار نظر نداري؟؟؟
نيسم اخم تصنعي کرد و زيرچشمي اشاره اي به نامزدش زد!!
لبخندي زدم و سري تکون دادم و با حرکت لب گفتم :تعارف نکن!!!!...
چپ چپ نگام کرد و مثل خودم جواب داد :تو برو اون سيه جامه تو جمع کن
اخمي تصنعي کردم و رومو برگردوندم.
اصال تازگيا افسردگي گرفتم خودم درجريان نيستم...مث اين شفتوال به يه نقطه خيره ميشم و
ميرم تو حس...خودمم نميدونم دارم به چي فکر ميکنم...فقط حواسم نيست حتي وقتي تو جمعم و
دارم به صحبتاي ديگران گوش ميدم...خدا شفام بده...جوون خوبي
بودم!!!...هـــــــي...زندگي!!!!
***
امير
-اوووووف...يعني من اگه يه جا برم اين جوجه رو نبينم
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علي که درتمام اين مدت به حرص خوردنم ميخنديد سري تکون داد و گفت:واااااي...بعد دو روز
هنو تو کفي؟؟؟ بيخيال ديوونه( ....وبعد با شيطنت ادامه داد) قسمته ديگه...نميشه ازش فرار کرد
که...
آنچنان نگاه غضب آلودي بهش انداختم که خودشو جمع کرد و درحاليکه دستشو زيرچونه اش
تکيه داده بود و به روبه رو خيره شده بود آروم زير لب گفت :حاال تو فرار کن!!!
بعد با شيطنت گفت :غول اول هم که اومد
متعجب مسير نگاهش رو دنبال کردم .کيوان؟؟؟ سري به نشانه سالم تکون دادم و درحاليکه
شماره ي آرميتا رو مي گرفتم از مغازه خارج شدم.
***
شکوفه
حاال فاطي جون چيکار داره؟؟؟مژده با عشوه چشم غره اي نثارم کرد و گفت :البد يه کاري داره ديگه...من چه ميدونم....
بعد اون تورنمنت که نرفته خوردن و برگشتن ،فاطي جون خيلي از دست بچه ها شاکي
بود...امروزم بيشتر بچه هاي اصلي تيم رو خواسته بود....دارم از فضولي ميميرم ببينم نقش من
هويج دقيقا چيه اين وسط؟؟؟
شونه اي باال انداختم و با فضولي ببخشيد کنجکاوي به امير که درحال مکالمه با تلفن بود چشم
دوختم .صدا قه قه رو!!!! با کي حرف ميزنه اين؟؟؟
مژده از قصد دستشو جلوي صورتم تکون داد و گفت :چش سفيد يه ذره حيا داشته باش
با کي حرف ميزنه يعني؟؟؟ميخواي دوباره برو بپرسبا دلخوري چشم غره اي نثارش کردم :مسخره!!!
جدي ميگم ...اونم خيلي جدي ميگه :پسر عموم ( ) -_-اينو گفت و با صداي بلند خنديد.

445

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
زهرمار...تو آب نمک خوابيدي؟؟؟سري به نشانه تاييد تکون داد وگفت :آره تو درياچه نمک بودم چطو؟؟؟
هيچي...فکر کنم دوز نمکش زياد شدهخخخخ...نه نورماله ()normalلبخندي زدم و بقيه راه رو تقريبا درسکوت طي کرديم.
داخل باشگاه جز  6،5نفر از بچه ها که روي سکو ها نشسته بودن کسي تو استاديوم نبود .متعجب
نگاهي به همديگه انداختيم و به سمت بچه ها رفتيم .وا؟؟؟؟ سارا هم که جزو بچه هاست
با ديدنم لبخندي زد و ازجاش برخاست که به سمتم بياد....اي بابا...االن دوباره يه کاري داره!!!....
متنفرم از آدمايي که فقط واسه منافع خودشون با آدم کار دارن!!!....
پوفي کردم و کالفه نگاهي به مژده که با حرص به سارا چشم دوخته بود انداختم.
مژده-باز چي ميخواد؟؟؟
مژي بيخيال...خودم ردش ميکنماينو گفتم و به سمت سارا رفتم .دستشو به سمتم دراز کرد :سالک...
عليک سالم...چطوري؟؟؟مرسي تو خوبي؟؟؟مرسي بدک نيستملبخندي زدم وگفت :شوکو يه کاري بخوام برام انجام ميدي؟؟؟
يه لحظه خيره نگاش کردم .رو نيست که....سنگ پا رو کيسه ميکشه...
بي حوصله گفتم :چي؟؟؟
شوکو تو روخدا اگه مجبور نبودم مزاحمت نميشدم-خــــــــــوب...چيه؟؟؟
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قيافه ناراحتي به خودش گرفت وگفت :ميشه لطفا از امير بپرسي محمد کجاست؟؟؟
هه...باز جيم شد؟؟ اميــــــر؟؟؟ اميــر کيه؟؟؟
ناخودآگاه با صداي بلند پرسيدم :امير؟؟؟ کدوم امير؟؟؟
طوريکه انگار با يه خنگ طرفه نگام کرد :کدوم امير؟؟؟
امير عمه ام اينا...تازگي ها به روي يکي نميخندمم پررو ميشه...اصن يه وعضي ...واال...
به من ربطي نداره اين داستانا ...اونم از کي؟؟؟ امير...با حرص نگام کرد و به طعنه گفت :اينقدر خرابکاري ميکني که نميشه ازت يه کار خواست
منظورت چي بود؟؟؟البد يه رو دروايسي با امير داري ديگه!!! واال...گاو که نيستيم تا ميبينيش رنگ به رنگ ميشيمتعجب نگاش کردم .راستشو بگم يه کم هم ته دلم لرزيد ازاينکه دستم روشه اما پشت نقاب بي
تفاوتي پنهان شدم و گفتم ::نه عزيزم....مثل بعضيا دست بده نداريم که تو رو دروايسي
بيوفتيم....شما نگران نباش....جنابعالي هم اگه گاو نبودي جا رنگ به رنگ شدن ما....رنگ عوض
کردن محمد جونتو ميديدي که معلوم ني کجا جيم شده
بدون اينکه کم بياره پوزخندي زد وگفت :يه درصد فک کن محمد منو ول کنه ...اونم وقتي اينطوري
عاشقمه
يعني همينکه اون وسط زمينو از شدت خنده گاز نگرفتم خيلي بود...چي ميگه اين؟؟؟ عاشق؟؟؟
خواستم جوابشو بدم که صداي خنده ي مژده رو از پشت سرم شنيدم:هه...عاشق؟؟؟ بذا در کوزه
آبشو بخور....
دوباره پوزخندي زد و زير لب تکرار کرد :عاشق....
به سمتش برگشتم و با چشم و ابرو ازش خواستم چيزي نگه و بعد خطاب به سارا گفتم :ما خورده
بورده اي از کسي نداريم...دارم برميگردم ميپرسم
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مژده يه لحظه با حرص و تعجب نگام کرد و درحاليکه چشم غره اي نصار اين همه خريتم ميکرد
به سمت مانيا جون که ازمون ميخواست تا همه يه جا جمع شيم رفت .از سارا خداحافظي سرسري
کردم و منم به دنبال مژده راه افتادم.
***
درتمام مدت صحبت کردن مانيا حون پامو رو پام انداخته بودم و با يه تاي ابروي باال انداخته
بهش خيره بودم ،خو اگه بقيه رفتن گند زدن آبروي تيم رو بردن به ما چه؟؟؟ واال...
همونطوري به مانيا جون و فاطي جون خيره بودم که يهو گفت :البته فک نکنين اين چيزايي که
گفتم به همه تون مربوط نميشه...شماها به عنوان بازيکناي جديد تيم از اين لحظه مسئولين
و بعد درحاليکه به چشام چشم دوخته بود با لحن خاصي گفت :متوجه شدين؟؟؟
جان؟؟؟ بازيکن جديد چي ميه؟؟؟
شکوفه خانوم...با شمام بودما!!!لبخند تصنعي زدم و سري به نشانه متوجه شدم تکون دادم .اصال اينطوري ميگين حس ميکنم يه
بار سنگيني رو دوشمه...نسبت بهش مسئولم....خخخخ
مزده خنديد گفت :مانيا جون هم چه توقعي داره ها!!!
زهرمار...جدي ميگم به خدا ...تو االن خودت تو فاااااز....ضربه اي به بازوش زدم :کصوطف زشت...خوب حاال دو بار حواسم نبود ها!!!
دو بار؟؟؟حاال چهار بار....چه فرقي ميکنه؟؟؟درحاليکه خنده اش گرفته بود لباشو به هم فشرد و سري تکون داد.
شکو حاال اينا رو بيخيال...جدي ميخواي بپرسي ازش؟؟-چي کار کنم؟!!
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شکو؟!!!تو ميپرسي؟؟لبخند خبيثانه اي زد وگفت :اين سواال رو فقط يه نفر باس ازش بکنه...
مژي ميزنم تو دهنتابيا بزن...اخمي تصنعي کردم و زيرلب کوفتي تثارش کردم.
عجب غلطي کردم ها!!! اصال به من چه که ازش بپرسم؟؟
اينا رو دقيقا زماني فهميدم که تنها چند قدم با مغازه فاصله داشتيم و سارا هم پشت سرمون البته
با فاصله ي زيادي همراه غول بيابوني ميومد...با ترديد نگاهي به امير و علي که مشغول صحبت
بودند نگاهي انداختم.
سارا و شايان کمي دورتر جلوي مغازه ي دوست شايان ايستاده بودند .انگار شايان کاري داشت.
سارا هم با استرس به اين سمت خيره شده بود .از بعد اون اتفاق ديگه هميشه يکي ميومد
دنبالش...نميذاشتن تنها جايي بره...
نگاهي به مژده انداختم که با ترديد نگام ميکرد...نفس عميقي کشيدم و بيخيال به سمت امير و
علي رفتم.
نگاهي به مژده انداختم که با ترديد نگام ميکرد...نفس عميقي کشيدم و بيخيال به سمت امير و
علي رفتم.
***
امير
علي-اونيکه داره مياد اين سمت شکو نيست؟؟
متوجه اسمي که گفت نشدم واسه همين متعجب سري تکون دادم اما همونطور نگاش به روبه رو
بود.
-امير فک کنم با من کار داره يه جور برخورد نکن ناراحت شه
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چي ميگي تو؟؟/قبل از اينکه جوابمو بگيرم صدايي به آرومي سالم داد .متعجب به سمتش برگشتم و به دختر
کوچولويي که جلوي روم ايستاده بود چشم دوختم .به نشانه سالم سري تکون دادم و خواستم
خودمو کنار بکشم تا اگه با علي کاري داره راحت باشه که بي هوا اسممو صدا زد.
ببخشيد آقا امير...اين بار متعجب تر نگاش کردم .تو نگام کامال پيدا بود که انتظار اين يکي رو نداشتم .ابروهامو تو
هم کشيدم و پرسشگر بهش چشم دوختم-.ببخشيد...
من من ميکرد...باز چه خبره؟؟؟
گوشه ي لبمو گاز گرفتم و بيخيال...حتما کار مهمي داره که مجبور شده بياد.
بفرماييديه لحظه سرشو بلند کرد و تو چشام خيره شد.
شما از محمد...خبري دارين؟؟با شنيدن حرفش...همين که خرخره شو نجوييدم خيلي بود ....پوزخندي زدم و گفتم :چه خبره
تازگي جوياي احوال محمدين؟؟؟
با اين حرفم دوباره سرشو بلند کرد اما اين بار خصمانه نگام کرد و نفسشو با حرص بيرون داد.
عالقه ي خاصي به احواالتشون ندارم...االنم اگه مجبور نبودم مزاحم نميشدم....علي خنديد وگفت :خو حاال آبجي حرص نخور( ...چشمکي زد وگفت ) :مراحمي....
چپ چپ نگاش کرد و خطاب به من ادامه داد :دوباره گذاشته رفته....سارا جونشون بي خبر مونده
علي-اين سارا جان چرا خودش نمياد آمار بگيره
با اين حرفش شکوفه انگار که چيزي يادش اومده باشه يهو برگشت و پشت سرش رو نگاه
کرد.البد ميخواد ببينه غول بيابوني و سارا جونش چي شدند؟؟؟
-خيلي وقته رفتن..
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.معلوم ني حواسش کجاس اين دختره؟؟؟
متعجب نگام کرد آهاني گفت.
کالفه سري به نشانه تاييد تکون دادم وگفتم :تا جايي که من ازمحمد خبر دارم پدربزرگش
مريض بود...رفته بود تا يه جورايي راضيش هم بکنه...فک کنم ساري باشه
همونطوري حرصي نگام مي کرد .سري تکون داد و خطاب به مژده (فک کنم منظورش هم با من
بود خخخخخ)
گفت:بريم به اين دختره بگم محمد جونش چي شد تا پس نيوفتاده
مژده زيرچشمي درحاليکه تو صورتش خنده موج ميزد نگاهي به من و بعد شکوفه انداخت.علي هم
بهله اي گفت و لبخند شيطنت باري زد.زيرگوشش کوفتي گفتم و خطاب به شکوفه و مژده گفتم:
اگه کاري نداريد با اجازه من برم مغازه
***
شکوفه
پسره ي پررو خيال کرده خيلي مشتاق ديدارشم...يعني من اگه مجبور نبودما!!!
هي...پياده شو باهم بريم...کي دقيقا مجبورت کرد؟؟؟اين صداي خندون مژده بود که از پشت سرم با شيطنت اين کلمات رو ادا مي کرد .اما من همچنان
مشغول غرغر بودم.
اااا...انگاري جلوشو گرفتم تو رو خدا مغازه نرو...پرو پرو...مژده خنديد وگفت :کوووفت...دو ديقه نفس بگير خخخخ
چپ چپ نگاش کردم و دوباره غرغرگنان گفتم :تو روخدا ديدي؟؟/
مژده اما به صورتم دقيق شده بود و فقط ميخنديد
اي مرض!!!اي کوووفت...اي درد...-اهههه اههه...چه خانوم غرغرويي!!!
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اين ديگه کيه؟؟ /متعجب به سمت صداي شيطنت باري که ازکنار گوشم رد ميشد برگشتم که
جناب پررو ميرزا(علي) لبخند گله گشادي تحويلم داد و درحاليکه دو انگشتش رو کنار شقيقه اش
رو هوا تکون ميداد وارد کالنتري شد.
يعني همه باهم گيرآوردن ما رو...چشم غره ي غليظي نثارش کردم و رومو برگردوندم.
مژده-ببين اين بچه يه چي ميدونه تيکه ميندازه ها!!!
اينو گفت و باشيطنت پقي زد زيرخنده.
کووووووووفت...***
امير
روصندلي ولو شدم و با لب و لوچه آويزون به نقطه اي خيره شدم .خوبه اين جريانِ محمد و سارا
هس اين دختره يه بهونه اي داشته باشه...بي اختيار دستمو مشت کردم و ابروهام تو هم گره
خورد.
راستي گفتم محمد...اين پسره کدوم گوري رفت ازش خبري نيست؟؟
خواستم موبايلم رو دربيارم که درمغازه باز و بسته شد.
سلوووووم...سلووووم...سالم...علي و به دنبال اون محمد وارد مغازه شدند.
خنديدم :چه حالل زاده هم هستي...تازه ذکرو خيرت بود....ميخواستم بهت زنگ بزنم
علي چنگي به صورتش انداخت و با شيطنت گفت :من که رفتم ذکر و خيرش با کي بود؟؟؟!!!
با ديوار...نگاهي به ديوار انداخت و درحاليکه دستشو روي سينه اش ميگذاشت کمي خودشو به نشانه
احترام و سالم خم کرد .خنديدم و کوفتي نثارش کردم.
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محمد هم خنديد و گفت :با کي ذکر خير من بود حاال؟؟؟
علي-با دختر همساده خانومت اينا
محمد اينبار متعجب نگاش کرد که گفت :به خدا...اومده بود خبرتو ميگرفت...ميگفت اين چش
سفيد کدوم گوري رفته؟؟ اين دختره با يه شکم قلمبه مونده رو دستم بچه اش ديگه دندونشم
دراومده دست زنشو بگيره ببره ديگه...
محمد خنديد و گفت :ديوونه ها!!! مخ آقاجونمو زدم...قراره يکي ،دو هفته ديگه واسه قرار مداراي
عقد و اينا بريم خونه شون...
علي-اوه...ايول بابا...به سالمتي بالخره عروسي افتاديم...خخخخ
محمد-بچه ها اگه کاري ندارين من وسايلو از مغازه بردارم برم کلي کار دارم...
علي-نه دادا...کي با تو کار داره آخه؟؟؟ برو به خانوم بچه ها سالم برسون
زت زياداينو گفت و مثل جت به سمت مغازه ي خودشون رفت.
علي روي پيشخون تکيه داد و طلبکار خطاب بهم گفت :توام نشين
اينو گفت و مثل جت به سمت مغازه ي خودشون رفت.
علي روي پيشخون تکيه داد و طلبکار خطاب بهم گفت :توام نشين اينجا...پاشو ميخوايم بريم
خونه فري اينا
خونه فري اينا چه خبره؟؟ تو برو...من پريروز اونجا بودمخفه بشو...امروز فرق دارهمتعجب نگاش کردم که خودش گفت :امروز سوالم داريم ازت...خخخخ
هه هه...نمکدون ...برو خوش بگذره...من کار دارمچيکار داري تو آخه؟؟؟چپ چپ نگاش کردم .به اينم ديگه بايد جواب پس بدم
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امير مسخره بازي درنيار...پاشو ببينمخواستم دوباره مخالفت کنم که صداي زنگ اس ام اس گوشيم بلند شد
با اخم نگام کرد و پرسيد :کيه اين وقت شب بهت اس ميده؟؟؟ ها؟؟؟
"به تو چه" اي گفتم و پيام رو باز کردم :سالم عشقم چطوري؟؟؟ برنامه ات واسه امشب چيه؟؟؟
با خوندن اس ام اس خطاب به علي که فقط به اندازه يه قاب با داخل گوشي فاصله داشت گفتم:
اگه تونستي بيرون بياي خودت با فري برو
دستشو گذاشت رو شون مو به حالت پوزخند گفت :هه...بابا خيال کردي ...هيچي هم نه برنامه
واسه شب ميذارين؟؟؟ بدون حضور منو سوال؟؟؟ امکان نداره بذارم بري
يعني وقتي اسم اين دختره رو ميون حرفاش مياره دوس دارم گردنشو خورد کنم ....نميدونم چرا
اما حرصم ميگيره...بااينکه دوس دارم بهش فکر کنم اما...نميتونم اعتماد کنم...چطور اينقدر راحت
با کيوان دوست شد؟؟؟ بدون اينکه ببينتش يا حتي بشناستش
بي اختيار نفسمو با حرص بيرون دادم و گوشيمو برداشتم.
علي بيخود واينستا...من نميام...خوش بگذرهاينو گفتم و مشغول گرفتن شماره ي آرميتا شدم.
علي-خوش که ميگذره به درک نمياي...
بعد دست به کمر شد و با جذبه گفت:نبينم تا نصف شب بيرون بموني ها!!! ساعت  11زنگ ميزنم
خونه نباشي من ميدونم و تو...
خاااا...تو گفتي منم حساب بردمنبر ببين چه جوري حسابتو ميذارم کف دستتخنديدم و باشه اي گفتم.
اون هم دست تکون داد و رفت
***
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شکوفه
از مژده که خداحافظي کردم .با گام هايي بلندتر به سسمت شيدا که سرکوچه ايستاده بود رفتم.
هاي خانومه سرکوچه ايستادي؟!!!وايسادم تا توي شاسگول بياي...دو ساعت وايسادي با مژده چي ميگي؟؟ علف زير پام سبز شدنگاهي به زير پاش انداختم وگفتم :بابا اينجا يه لکه ي سبزم نزده که ...کاش ميذاشتم چند سال
ديگه بيام...االن اينجا يه باغ بزرگ سبز شده بود...اين گوشه يه درخت بود...
همينطوري دستامو رو هوا تکون ميدادم و باغه رو توصيف ميکردم که شيدا راشو به سمت
ساختمون انتهاي باغ...چيز...ببخشيد ساختمون روبه رويي (خونه ي عمو محمود) رفت.
به دنبالش دويدم و گفتم :بزغاله يه ذره مي ايستادي برنامه غذاييتم چيده بودم!!!
چپ چپ نگام کرد و گفت :تو يونجه تو به موقع بخور...من يه فکري به حال غذام
ميکنم...اينقدرم حرف نزن حوصله ندارم
اواااااا...خاک به سرم...اين چه طرز برخورد از شيداس؟؟؟
شونه اي باال انداختم و پشت سرش وارد خونه شدم.
با فرهاد و فرنازوخاله که به استقبالمون اومده بودند سالم و عليکي کرديم و وارد شديم
داشتم مانتومو در مي اوردم که با پررو جان رو به رو شدم...اوا...اينم که اينجاس؟؟
لبخندي زد و خيلي عادي احوالپرسي کرد.
عمو محمود خوش آمدي گفت و با ديدن کمپوت هاي تو دست شيدا گفت :چرا زحمت کشيديد؟؟
به خدا راضي به زحمت نبودم
پررو جان-عمو باالي ده بار از اول گفتي...بابا خودمون ميدونيم خوش امديم...قدم رنجه فرموديم
که تشريف آورديم...بابت زحمت شيدا خانوم هم اصال نگران نباش من خودم از خجالت کمپوتا در
مي آم
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پررو جان-عمو باالي ده بار از اول گفتي...بابا خودمون ميدونيم خوش امديم...قدم رنجه فرموديم
که تشريف آورديم...بابت زحمت شيدا خانوم هم اصال نگران نباش من خودم از خجالت کمپوتا در
مي آم
عمو درحاليکه تو صورتش خنده موج ميزد اخمي کرد و گفت :د...پسر تو آدم بشو نيستي؟؟؟
پررو جان با عشوه چشم غره اي رفت و گفت :وا؟؟؟
از اين حرکتش همه زدند زير خنده....آروم زير گوش شيدا گفتم:اون پررو خان که ميگفتم اينه
يهو برگشت با تعجب يه نگاه به من و يه نگاه به قد و قواره ي اون انداخت و گفت:
اينه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خاک تو سرت شکو...
واا؟؟!!! بيشعور چرا؟؟؟خيلييي جيگره...تو اين قحطي شوهر تو اين ناناسو رد ميکني؟؟؟گمشو...رومو به سمت ديگه اي برگردوندم .پررو جان همچنان همينطوري مشغول سربه سر گذاشتن عمو
محمود بود
عمو-وقتي اضافه خوردي ميفهمي با مافوقت چه جوري برخورد کني
علي-ا.....عمو....چرا کار و با مسائل شخصي قاطي ميکني؟؟؟
عمو-من کي کارو با مسائل شخصي قاطي کردم؟؟ مثل اينکه يادت رفته چه دسته گلي به آب
دادي...اگه بخوام شاهکاراي تو رو درنظر بگيرم که تا  21سال ديگه هم بايد درخدمتت باشيم
که...
علي قيافه ي مظلومي به خودش گرفت و لب هاشو به نشانه دلخوري جمع کرد.
فرهاد با خنده گفت :حاال همچين مظلوم نمايي ميکنه آدم دلش کباب ميشه
بزرگترها باهم مشغول صحبت شدند و پررو جان خطاب به فرهاد گفت :حاال من يه کاري ميکنم
شما حتما بايد به روي من بياريد؟؟؟
فرهاد-آره ما بايد به روت بياريم بلکم يه ذره عاقل شي
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فرهاد دقيقا رو صندلي کناري من نشسته بود و علي هم روبه روش...باشنيدن اين حرف پوزخندي
زدم که از ديد جفتشون دور نموند...
علي چپ چپ نگام کرد و بعد خطاب به فرهاد با لحن خاله زنکانه اي گفت :نه که بعضيا خيلي
عاقلن!!!
حق به جانب گفتم :پس چي؟؟
او...او ...بعضي ها به من ميگن خودشيفتگي دارمزيرلب گفتم :اونو که داري...
اون هم زير لب جوابمو داد :خودت بدتري که
ابرو باال انداختم و دوباره با حرکت لب گفتم :خودتي...
اينبار فرناز گفت:حاال اين بعضيا کي هستن که اسمشونو نمي بريد؟؟؟
اينبار فرناز گفت:حاال اين بعضيا کي هستن که اسمشونو نمي بريد؟؟؟
هردو مثل کسايي که مچشون رو گرفتند به سمتش برگشتيم.
علي لبخندي زد وگفت :عقش يه آدم پررو...
فرناز ابروهاشو به سمت باال برد و سري به نشانه تاييد تکون داد.
بابا که مشغول صحبت با عمو محمود بودند يهو به سمتمو برگشت و با صداي بلند خطاب به علي
گفت :راستي علي آقا اون کتابي که ميخواستي رو پيدا کردي بابا؟؟
متعجب درحاليکه نزديک بود بزنم زير خنده به علي که ميومد که چشم غره اي نثارم کنه چشم
دوختم .خخخخخ....اين اصن ميدونه کتابو با کدوم ک مينويسن؟؟؟
علي-نه عمو....چند جا پرسيدم ولي نداشتند
خاله فرشته-چه کتابي ميخواي مگه مادر؟؟
نگاهي به من انداخت و به تالفي گفت :کتاب لطفا گوسفند نباشيد
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ديگه نتونستم خودمو کنترل کنم....اشاره اي بهش کردم و پقي زدم زيرخنده ...يه لحظه همه به
سمتم برگشتند و با نگاه گرم و دلنواز چشم غره وار پدرو مادر روبه رو شدم (خخخخخخ) ولي
شيدا و فرناز و فرهاد هم ريز ريزکي ميخنديدند....نتونستم جلو خودمو بگيرم که تيکه اي
نندازم...خصوصا بعد از نگاهش موقع گفتن اسم کتاب ...واسه همين ميون خنده گفتم :واسه
خودتون ميخواين ديگه؟؟؟
بدون اينکه خودشو ببازه لبخندي زد وگفت :اتفاقا نه واسه عقش همون آدم پررو ميخواستم
با اينکه خيلي حرصم گرفته بود ولي تمام تالشم رو کردم که از قيافه ام پيدا نباشه لبخند
تمسخرآميزي زدم و با لحن نيش داراما خندوني گفتم :فکر کنم خودتون بيشتر بهش احتياج
دارينا!!!
متفکر سري تکون داد وگفت" آره خوب...خيلي معذرت ميخوام از جمع...ولي يه جورايي اين روزها
بيشترا مث گوشفند شدند که فقط مي چرند...
فرهاد واسه عوض کردن جو با خنده گفت :حتي شما؟؟؟
با تاسف سري به نشانه تاييد تکون داد :اوهوم...
مامان-اتفاقا فکر کنم شکوفه ي ما داشته باشه ها(.....و خطابه به من) :نه؟؟؟
يعنـــــــي مادر به اين ضايع بکني ديده بودين عايا؟؟؟ ننــــــــــه اين چه حرکتيه قربونت
برم آخه؟؟؟
صورتمو جمع کردم و سري به نشانه تاييد تکون دادم.
با شيدن حرف مامان قيافه شو خبيث کرد و صاف نشست :به...به...چشمم روشن...شمام که
گوسفند بخونين...واس چي منو مسخره ميکردي چش سفيد؟؟؟هااان؟؟؟
باز اين پسرخاله شد...من نميدونم چرا تو اين مواقع حساس بزرگترا دوباره ميرن تو
کنفرانس...ايــــــش...
خيلي جدي گفتم :من مسخره نکردم...فقط خنده ام گرفته بود
به طعنه آهاني گفت.
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مامان-مادر ميخواي کتاب شکوفه رو ببر بخون
يه لحظه فقط با چشايي که هشتاد برابر شده بود به مامان نگاه کردم...خو مادر من شما زبون
مني؟؟؟
علي-خودت احتياج داري کتابو؟؟؟
نه فعال نميخوانمش...هرموقع خونديد برام بياريداومد رو دسته ي مبل کنار فرهاد نشست و گفت :باشه...فقط يه سوال بپرسم؟؟؟
سري تکون دادم که گفت :مطمئني تاثير گذاره؟؟
متوجه منظورش نشدم واسه همين با گيجي سري تکون دادم که گفت :په چطور هنوز تو گوسفند
موندي؟؟؟
باحرص چشامو گشاد کردم و گفتم :گوسفند خودتي....پسره ي پررو
بعد هم چشم غره اي نثارش کردم و رومو برگردوندم .امکان نداره ما چهار کلوم با هم صحبت
کنيم و من ده بيست بار نگم پررو....واال...
فحش ديگه بلد نيستي تو؟؟؟با حرص قاطعانه گفتم :نه...چيزي که در حد جنابعالي باشه نه...
با حرص فقط نگام کرد و چيزي نگفت .البته نگاهي که با زبون بي زبوني ميگفت يه کلمه ديگه
بگي عالوه بر اينکه فکتو ميارم پايين استخوناتم خورد ميکنم...
منم تحت تاثير اين همه ابراز احساسات دوباره رفتم رو سايلنت.
فرناز-دقت کردين شما دو تا خيلي کل کل دارين؟
علي نگاهي بهم انداخت و گفت :همه اش تقصير اين شلغمه
به من ميگي شلغم؟؟؟ هويج...اينو گفتم و چشم غره اي نثارش کردم.پررو پررو...
فرهاد با بي خيالي خنديد و گفت :ديوونه ان جفتشون....بچه ها بريم حکم؟
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شيدا-آقا فرهاد جان مادرت بيخيال...اينا همينطوري کله مونو کندن
علي نگاه خبيثي بهم انداخت و با شيطنت گفت :نه خيرم اتفاقا من پايه ام
به....خيال کردي...ابروهامو باال کشيدم و گفتم :منم پايه ام
المصب اين حکمم واسه ما شده حکم حال گيري....همه شم از دست اين فرهاد
****
امير
به صورت شيطون آرميتا خيره شدم .چشاش که چند ثانيه اي ميشد که بهم خيره بود به طرز
خاصي برق ميزد ولب هاي سرخش...
با صداي بلند خنديدم و درحاليکه کليد رو تو قفل مي چرخوندم درجوابش گفتم:ببخشيد که يه
ليدي زيبا رو تا اين وقت شب معطل کردم...
درو که باز کردم با نگاهي خمار بهش خيره شدم و کنار کشيدم تا اول اون وارد شه.
***
شکوفه
درحاليکه دستش دراز شده بود تا بطري رو بگيره....پيش دستي کردم و بطري رو چرخوندم .بعد
هم با يه نگاه پيروز مندانه درحاليکه خنده تو صورتم موج ميزد بهش خيره شدم.
نميدونم چه فازيه دوست دارم با اين پسره کل کل کنم؟؟؟
پررو...پررو...ذل زد چشام اما انگار يه چيزي رو ميخواست از عمق چشام بفهمه...نگاه هرلحظه
تغيير ميکرد!!!!!.
بي اختيار اخمي کردم و رومو برگردوندم .نگاش بد نبود اما....انگار چيزي رو ميگفت که دوست
نداشتم کسي بهش پي ببره ...انگار تا اعماق فکرمو ميخوند...مثل کسايي که قرهره مچشون وا
شه رومو برگردوندم...که چشام به بطري افتاد ،يه طرفش سمت منه....
نگام به سمت انتهاي بطري ميرفت که علي با عصبانيت پرسيد :ساعت چنده؟؟؟
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ها؟؟؟بي تاب نگاشو به دنبال ساعتي توي اتاق چرخوند .نگاهي به گوشيم انداختم و گفتم1:21 :
با اين حرفم اخماش بيشتر تو هم رفت و صورت سفيدش به قرمزي گراييد.
اينم خل و چله ها!!! همينطوري يهويي رم ميکنه!!!...
نگاهي به گوشيش که جلوش انداخته بود و انگار که تازه متوجه اش شده باشه ضربه اي به پشت
دستش زد و گفت :اااا....کصافط مثال قرار بود  11زنگ بزنه
کي؟؟؟اين چرا تا نگاش به من ميوفته اخمش عميق تر ميشه؟؟؟
من قرار بود زنگ بزنم؟؟؟علي-ها؟؟؟
چرا منو چپ چپ نگا ميکني خو؟؟؟انگار که تازه متوجخ حرفم شده باشه خنديد و با لحن خاصي گفت :آخه خيلي شبيه همين
تنها متعجب نگاش کردم .اين يهو تغيير فازه ميده چرا؟؟؟!!! چه ميدونم...رومو ازش گرفتم و به
سمت شيدا و فرناز که مشغول حرف زدن بودند برگشتم .اما متوجه نگاه معني داري که به فرهاد
انداخت و گفت " :بريم کوفتش کنيم؟؟؟ " شدم.
فرهاد -آدم باش منحرف...بزنگ ببين کجاس؟
نگام اين سمت بود اما گوشم...
منتظر بودم ببينم به کي زنگ ميزنه...که علي نفسشو با حرص بيرون داد و گفت :دو ديقه بازي
نکنين من يه زنگ بزنم االن ميام...
هنوز علي از در بيرون نرفته بود که فرهاد هم بلند شد .دهه ...خو اينجا مي حرفيدين ديگه....نه که
من يه نمه کنجکاوم (مديونين اگه فک کنين االن دارم از فضولي ميترکم)....
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يه چند دقيقه بعد اينکه فرهاد رفت بي اختيار منم از جام برخاستم .شيدا و فرناز متعجب نگام
کردند :تو کجا؟؟؟؟
ها؟؟؟!!! دستپاچه گفتم :من برم دستشويي االن مياماينو گفتم و بدون اينکه منتظر عکس العملشون بشم از اتاق زدم بيرون .فرهاد و علي درست روبه
روي اين اتاق ،تو اتاق عمو محمود و خاله فرشته روي تخت نشسته بودند .البته علي با حرص
درحاليکه همه اش لباشو مي جويد مشغول راه رفتن بود .به سمتشون رفتم .فرهاد سري به نشانه
چيه؟ تکون داد که گفتم :مشکلي پيش اومده؟
فرهاد خواست جوابمو بده که علي يهو گوشي رو پرت کرد روي تخت و با حرص گفت :يلي
آشغاله...کصافط...
فرهاد-تو چرا اينقدر جوش ميزني؟؟؟
علي دستشو تو موهاش فرو کرد و خواست چيزي بگه که نگاش به من افتاد.
تو اينجا چيکار ميکني؟؟؟دوباره دستپاچه گفتم :ميخواستم برم دستشويي
خو اينجا دستشوييه؟؟؟اونقدر لحن و قيافه اش خشن بود که جرات نکنم چيزي بگم...فک کنم قضيه خيلي جديه...وگرنه
اين فازا از اين بشر بعيد بود
جوري که انگار با خودم حرف ميزنم گفتم:االن ميرم...
اينو گفتم و خواستم برگردم برم که گفت:شکو....گوشيت همراته؟؟؟
به سمتش برگشتم و سري تکون دادم :چطور؟؟
قيافه اش ديگه عصباني نبود يه پوزخند خبيثي اون ته مهاش نهفته بود :يه شماره اي بدم زنگ
ميزني ببيني جواب ميده يا نه؟؟
فرهاد از جاش برخاست و متعجب ازش پرسيد :چيکار ميخواي بکني؟؟؟
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علي که انگار آرامشش بيشتر شده بود .جواب داد :جواب منو که نميده...شايد شماره ناشناسا رو
ببينه!!!!
انگار حاال نوبت فرهاد بود که چهره اش رنگ عوض کنه و اخماش بره تو هم...يه قضيه اي اين
وسط هست که اينا نميگنا!!!
آفرين تنهايي کشف کردي؟ بگير گوشيتو بده ببين ميخواد چيکار کنه...بدم گوشي رو؟؟؟
ميخواي نده...ولي اينطوري حداقل ميفهمي طرف کيه که علي خواسته با شماره تو جواب بدهااااااواااااا راست ميگي ها!!! چرا ميخواد با خط من بزنه؟!!!
تو همين فکرا بودم که علي گفت :نميخورم گوشيتو...
و دستشو به ستمت دراز کرد تا گوشي رو بگيره
باترديد نگاش کردم و گوشي رو به سمتش گرفتم.نميدونم چرا يه حسي بدي دارم...قلبم مثل يه
بمب ساعتي به سينه ام ميکوبيد و با ابروهاي درهم به علي خيره بودم.شماره رو گرفت و بدون
اينکه حتي گوشي رو کنار گوشش ببره بانگاه خبيثي به صفحه اش خيره شد .خطش حتي آشنا هم
نبود برام..يهني مال کيه؟؟؟!!! چرا علي فک کرده بايد جواب منو بده؟؟؟
بيخيال بابا ميخواسته با يه خط ناشناس بزنهخو چرا با خط فرهاد نزد؟؟؟
چه ميدونم...خفه شو اصن توام با اين سواالت ديگه...بيچاره مون کرد...جواب نميدهگوشي رو به سمتم گرفت و با لبخند پيروزمندانه اي خطاب به فرهاد گفت:بريم بازي
فرهاد پوفي کرد و سري تکون داد و درهمون حال ازجاش برخاست.
علي هم چشمکي زد و به دنبال فرهاد رفت اما من....همچنان مات ومبهوت تو جام مونده بودم و به
شماره اي که علي گفت متعلق به دوست دخترشه فکرميکردم.
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هووووي...خل و چل...چرا وايسادي؟؟؟ نميخواستي شاخ منو بشکني؟؟؟چپ چپ نگاش کردم.ديگه حال و حوصله نداشتم .حتي حوصله توضيح خواستن....سرمو انداختم
پايين و به دنبال علي و فرهاد منم وارد اتاق شدم.
***
امير
با حوله سرمو خشک کردم و خطاب به آرميتا گفتم :کي بود زنگ زد؟؟؟
همونطور که سرش تو شيشه شکالت صبحانه بود گفت :نميدونم اومدم جواب بدم قطع شد
گوشي رو برداشتم و رو تخت ولو شدم و ديحاليکه شعري رو زير لب زمزمه ميکردم وارد ميس
کال ها شدم.
با ديدن شماره اي که ،ساعت  1:31با رنگ قرمز زيرش حک شده بود چشام تقريبا  11تا شد .تو
جام صاف نشستم و گفتم :اين خط بود؟؟
داشت به سمت حموم مي رفت نگاهي به دستم انداخت :آره فک کنم
 11دقيقه اي مي گذشت و همچنان با اخم و حرص به صفحه ي گوشي که حاال ديگه سياه شده
بود خيره بودم.
شکوفه؟؟؟؟ چرابايد بهم زنگ بزنه؟ اصال غلط کرده...براي چي زنگ ميزنه...
همچنان با خودم مشغول غرغر و گير دادن به زمين و آسمون بود که نفهميدم چه جوري تماس
برقرار شد
الو...الو...درست مي شنيدم؟ صداصداي همون دخترک ديوونه است؟
فقط نفسمو با صدا بيرون دادم و قطع کردم
***
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با شنيدن صداي زنگ گوشيم ببخشيدي گفتم و بي توجه به نگاه زيرچشمي و پرازخنده و
کنجکاويت علي از اتاق خارج شدم .همون شماره بود...شماره اي که علي بهش زنگ زده
بود...دکمه اتصال رو فشردم .اول حرف نزدم تا ببينم اصال دختره يا پسر؟؟؟
اما چيزي نگفت...با اين کار صداي ضربان قلبم شديد تر شد...نکنه...
نکنه چي؟؟؟؟حسم هيچ وقت اشتباه نميکنه!!!...
با صدايي لرزون الويي گفتم ،اما بازم کسي جواب نداد....
الو...پمکثي کردم شايد کسي جواب بده اما تنها صداي نفس کسي و بوق....بي اختيار پاهام شل شد...چرا فک ميکنم اميره؟؟؟
آخه چرا بايد امير باشه؟؟؟هيچ جوابي نه براي حسم داشتم ...نه براي قانع کردن...
کنار در اتاق خاله فرشته اينا رو زمين نشسته بودم که کسي جلوم سبز شد...فقط پاچه شلوارشو
ميديدم که خودش نشست.
ميتونم بپرسم کي اين وقت شب خنگول ما رو به اين روز انداخته؟؟؟با درموندگي نگاش کردم :مونده بودم بپرسم يا نه؟
مگه نگفتي دوستت زنگ زد؟؟؟ چي گفت به اين روز افتادي؟؟؟علي...سري تکون داد :هوم؟؟؟
اون شماره اي که بهش زنگ زدي کي بود؟؟؟چطور؟؟با تاکيد و التماس پرسيدم :کي بود؟؟؟
خنديد :زنگ زد؟؟
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علــــــي...دوستمدختر؟؟دوباره اون لبخند خبيث به صورتش اومد :خودت چي فکر ميکني؟؟
يعني من خيلي اعصاب دارم...نتيجه گيريشم به خودم واگذار کنيد...واال...
علي من اعصاب ندارما...پاميشم لهت ميکنما...کي بود؟؟؟هرکي که بود...چي شد؟؟زنگ زد؟؟؟به درک جواب نده...اصن برو لبخند خبيثتو بزن...فک کرده آتو دستش ميدم...ازجام برخاستم و با
نقاب بي تفاوتي که به چهره ام زده بودم گفتم :نه اون که دوستم بود...يه چيزي گفت به هم
ريختم...
با صداي بلند خنديد و سري تکون داد :باووشه
***
سيگاري روشن کردم و از پنجره به سياهي شهر و چراغاي زردش خيره شدم.
يهويي وارد زندگيم شده و حاالم داره واسه خودش جولون ميده...کصااافط شبمو خراب کرد...
اصن اينم يکي لنگه ي بقيه اس ديگه...مث فهيمه...فقط يکي خودشو نشون ميده...يکي
ديرتر...پک عميقي به سيگار زدم و چشامو بستم....
***
گذشته
اه....امير بيار گرم کنيم ديگهنگاهي به گوشيش که شماره ي پدر روي صفحه اش خودنمايي ميکرد انداخت.
-باباست...جواب بدم...االن ميام...
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مثال امروز قرار بود بعد مدت ها با دوستاش برن بکتبال اما هنوز لباس ورزشي هاشو نپوشيده بود
که تلفنش به صدا دراومد.پدرش بود...تماس گرفته بود تا خبر فوت باباييش(پدربزرگش) را بدهد.
با ديدن شماره هم تعجب کرد و هم قلبش به تپش افتاد ...هنوز نيم ساعت هم نبود که از خانه
خارج شده بودند ...يعني چي شده؟؟؟ چرا بابا زنگ زده؟؟؟اين تنها چيزي بود که در ذهنش پرسه
ميزد .بدون معتلي دکمه ي اتصال را فشرد وجواب داد:الو...الو...بابا
اما پدر همچنان درگير بود...خودش داغدار پدر بود اما چگونه بگويد؟؟ به پسرجوانش چگونه بگويد
که بابايي تنهايش گذاشت...يه جورايي اين اواخر بيشتر ازهميشه با بابايي اوخت شده
بود...خصوصا ازموقع کنکور که براي درس خواندن به خانه ي بابايي رفته بود...در آن يک سال
وابستگي بيشتري به مردي که،تمام کودکيش با الگوبرداري از او،گذشت پيدا کرده بود.
الو...اينبار صداي امير لرزان و نگران بود که دل پدر را بيشتر مي لرزاند.
کجايي پسرم؟؟وااا؟؟؟ بابا حالت وبه؟ با رضا اومدم باشگاه ديگه...چي شد؟؟؟ حاال بابايي خوبه؟؟يا صدايي که از ته چاه در مي آمد پرسيد :بابايي؟؟
آره بابايي...خوبه؟؟اين بهترين فرصت بود حاال که خودش پرسيده بهترين فرصت است...که بگويد حال بابايي بد
شده بعد هم آرام آرام مي فهماند که چه اتفاقي افتاد..
راستش امير جان...نه بابا حالش زياد خوب نيست...ميتوني بياي؟؟؟اره...آره...کدوم بيمارستان؟؟؟بيمارستان نه پسرم خونه ايم...با اين حرف انگار که سطل آب يخي به رويش پاشيده باشند وا رفت :خونه؟؟؟ مگه نميگين حالش
بده؟؟؟
-پسرم تو بيا
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همين حرفها کافي بود تا پي به اتفاقي که حتي فکرش هم برايش عذاب اور بود ببرد ...اگه حالش
بد شده چرا به بيمارستان نمي روند؟؟ چرا ميخواهد که او به خانه برود؟؟؟ نکند بابايي لحظات
پاياني را سپري ميکند...از اين فکر پاهايش سست شد و بي اختيار با زانو به زمين افتاد.
نه...دروغه...حتما بابا خواسته او به خانه برود تا با هم بابايي را به بيمارستان ببرند...شايد حالش
انقدر ها هم بد نباشد...
با صدايي لرزان پرسيد :حالش خوبه ديگه نه؟؟؟
پدر درمانده تر از قبل مانده بود چه بگويد؟؟؟ اما بهتر است زياد او را اميدوار نکند :نه پسرم اصال
خوب نيست
اينبار با صدايي که از بغض دورگه شده بود مردد پرسيد :بابايي زنده اس؟؟؟
پدر تنها نفس عميقي کشيد و با گفتن غم اخرت باشه قطع کرد.
امير اما ديگر درحال خودش نبود...با اخم عميقي به روبه رو خيره بود و به تمام لحظاتي که درکنار
بابايي داشت فکر ميکرد...اولين کسي که متوجه حال خرابش شد رضا بود ( البته بعد دو ساعت )
يار غار و گرمابه و گلستان هم بدوند.تقريبا  1،1سالي از اوکوچکتر بود اما هميشه بيشتر از سنش
ميفهميد و درمجموع بهترين دوستان هم بودند.
با ديدن اين صحنه به سرعت به سمتش دويد و کنارش زانو زد.
امير...اميــــر....اين چندمين بار بود که او را صدا مي زد اما امير همچنان مات به نقطه اي خيره بود.
تازه چشم رضا به گوشي موبايلي که کنار پاي امير افتاده بود خورد .يعني کسي زنگ زده و خبري
داده که ...هنوز فکرش تمام نشده بود که ضربان قلبش به تپش افتاد.
چند بار ديگر هم تکانش داد ،فرياد زد اما امير فقط با نگاهي گنگ به او چشم دوخت.
پسر چرا الل شدي؟؟؟ يه چيزي بگو؟؟؟ چي شد؟؟؟درجوابش پوزخندي زد و سري تکون داد.بعد چند دقيقه اين اولين حرکتي بود که انجام ميداد.
رضا-يه چيزي بگو
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چشمانش پر از اشک بود اما غرورش بيشتر از اين حرف ها بود...مرد که گريه نميکنه...
نه مرد هم گريه ميکند...اگر تکيه گاهش را از دست بدهد...مرد هم گريه ميکند...کي گفته مرد
گريه نميکند؟؟؟
چشمهايش را به هم فشرد و به آرومي گفت :رضاي بابايي...
انگار با به زبان اوردن اين حقيقت کمي در باورش هم گنجيد .رضا دتسي به شانه هايش زد
وگفت :خدا رحمتش کنه...پسر پاشو بريم خونه
با اين حرف رضا دوباره چشمهايش را گشود و لبخندي زد :آره بجنب....بجنب بابايي منتظره
و به سرعت از جايش برخاست و ساکش را به دوش کشيد :رضا پس چرا نشستي؟؟؟ پاشو بابا
گفت زود بريم خونه ،حتما بابايي يه کار مهمي داره...بپر
اما طفلک رضا متعجب به او خيره بود...اين رفتارها برايش تازگي داشت....قبال در فيلم و سريال ها
ديده بود که کسي با يک اتفاق ناگوار دچار شوک ميشود اما به عينه نديده بود ونميدانست که بايد
با امير چگونه برخوردي داشته باش؟؟؟
او را ازواقعيتي که لحظاتي از شنيدنش نمي گذشت آگاه کند يا نه دل به دلش دهد و با او در پرت
و پال گفتن همراهي کند...
نه بهتر است پرت و پال بگويد....اينطوري حداقل تا خانه او را به دنبال خود مي کشاند و بالخره با
ديدن جسد بي جان بابايي از شوک درخواهد امد...اما اگر سعي در قبوالندن واقعيت به اين پسرک
تخس کند حتما دعوايشان ميشود....اينطوري امير هم بي اعتنا به او خواهد رفت و بعيد نيست با
اين حال ،باليي سرخود بياورد ،پس آرامش بهتر است....
سري به نشانه تاييد حرفش تکان داد و گفت :پس ساک منم ببر تا من برم از مربي اجازه بگيرم
امير -خوب زياد معطل نکني ها!!!!
دوباره سري به نشانه تاييد حرفش تکان داد و به سرعت به سمت مربي رفت.
اميرهم ساک ها را برداشت و به سمت ماشين رفت...
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روي صندلي راننده نشست و ساکها را نيز ازهمانجا به پشت پرت کرد .بالخره فرصتي براي فکر
کردن پيدا کرده بود .پدر دقيقا چه گفت؟؟؟
گفت بابايي خوبه؟؟؟
نه گفت خوب نيستنه گفت خوبه....
نه نه....خوب نيست تازه اخرشم يه چيزي گفت...چي؟؟؟
آهان گفت غم آخرت باشه...آره گفت م آخرت باشه...غم آخرم باشه؟؟؟ يعني چي؟؟؟ خوب حال بابايي خب نيست...ديگه چرا غم آخرم باشه؟؟؟ چه
ربطي داره؟؟؟
(بابايي زنده اس؟؟؟ -غم آخرت باشه عزيزم)
چرا درپاسخ اين سوال همچين جوابي داده؟؟؟ اين جمله را زماني به کار مي برند که کسي عزيزش
را ازدست داده باشد ولي بابايي که نمرده؟!!!!
پسر چرا اينقدر خودتو گول ميزني؟؟؟ بابايي رفته...اون مرده...بفــــــهمبراي خالص شدن ازاين افکار ضبط را روشن کرد و به صندلي تکيه داد تا رضا بيايد...اما چه
آهنگي!!!!
چشم من بيا منو ياري بکن...................گونه هام خشکيده شد کاري بکن
غيرگريه مگه کاري ميشه کرد....................کاري از ما نمياد زاري بکن
اون که رفته ديگه هيچ وقت نمياد................تا قيامت دل من گريه ميخواد
( غم آخرت باشه عزيزم)....
(نه پسرم زياد حالش خوب نيست).....
قصه ي گذشته هاي خوب من...............خيلي زود مث يه خواب تموم شدن
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حاال بايد سر رو زانوم بذارم.............تا قيامت اشک حسرت ببارم
دل هيچکس مث من غم نداره.............مث من غصه و ماتم نداره
حاال که گريه دوايه دردمه.................چرا چشمام اشکشو کم مياره
اون که رفته ديگه هيچ وقت نمياد...........
تمام مدت چشمهايش را بسته بود و به خاطرات خوبش فکر ميرد ..انگار حتي اشکهايش هم
تنهايش گذاشته بودند.
رضا که از همان دور متوجه حال خرابش شده بود به سرعت به سمت ماشين دويد :تو خيلي حالت
خوبه...جاي راننده هم نشستي؟؟؟ پاشو...پاشو برو اونور ببينم
رضا اذيت نکن بشين بريم...من جايي که تو بروني نميشينم بکش کنارحوصله ي بحث نداشت تنها چشم غره اي نثارش کرد و همنطر که داخل ماشين بود جابه جا شد.
در تمام طول مسير با چشمان بسته به صندلي تکيه داده بود و چيزي نميگفت .تنها از روي توقف
ماشين بود که فهميد بايد رسيده باشند.
با چشماني که به زور بازشان کرده بود نگاهي به اطراف انداخت .خواست پياده شود که رضا
مانعش شد.
چيه؟؟؟اوم...هيچي فقط خواستم بگم....امير آروم باش...به خدا آقا مهدي هم راضي نيس تو خودتواذيت کني
درحاليکه سعي در فرو دادن بغضش داشت سري تکان داد و پياده شد.
در چوبي خانه باز بود .از در ورودي که وارد مي شدي سه پله ميخورد و وارد حياطي سرسبز و با
صفا ميشد .در دو طرف حياط درخت هاي نارنج و پرتقال و سيب و ...با غچه اي کوچک پر از
گلهاي سرخ و بنفشه و...خونمايي ميکردند.
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وسط حياط را نيز با سنگ ريزه پر کرده بودند و در بين آن هم حوضي دايره اي با فواره هايي به
شکل دو کبوتر که نوکهايشان به هم متصل ميشد قرار داشت.
هنوز صداي جيک جيک گنجشککان و طوقي بابايي به گوش مي رسيد .هنوز فضا بوي طراوت و
تازگي حاصل از نو شدن طبيعت را داشت اما در دل خانه فصل خزاني زرد رخ مينمود.
پيکر بي جان بابايي را کفن کرده بودند و آنرا رو به قبله در اتاقش گذاشته بودند .فرزندانش نيز
هرکدام درگوشه اي از اتاق نشسته بودند و صداي گريه و زاري خانوم ها که لحظه اي بند نمي
آمد....
عمو نادر و پسرها در تکاپوي سفارش اعالميه و چگونگي برگذاري مراسم بودند.
با ورود امير به اتاق همه براي لحظه اي ساکت شدند اما صداي گريه عمه ها و مادر و زنعمو دوباره
بلند شد.
ميشه لطفا همه برين بيرون؟؟؟نادر به سمتش رفت :خوبي پسرم؟؟؟
آره عمو ...و بعد دوباره بخطاب به جمع گفت:همه برين بيروناين بار عمو دستي به شانه اش زد و با نگاه از جمع خواست که بلند شوند.
اولين نفر هم خودش بود که اتاق را ترک ميکرد .به دنبال او زنعمو ,آقا پرويز ,تينا کوچولو و ايمان
و ...از اتاق خارج شدند اما....
دراين بين يک نفر از جايش تکان هم نخورد .امير با عصبانيت نگاهش کرد و با سرفه اي مصنوعي
به او تلنگر زد.
گلوتون درد ميکنه بگم آب بيارن؟؟با دست اشاره اي به در اتاق کرد و با حرص گفت :لطفا بيرون
انگار اين دختر عمه ي کله شق قصد کوتاه امدن نداشت.
من کاري به کار شما ندارم-چرا اتفاقا خيلي مزاحميد
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منظورتون مراحمه ديگه؟؟؟هه...فک کنم گوشتون ايراد داره...وقت کردين به دکتر مراجعه کنيدچشم حتما به توصيه تون عمل ميکنماين خونسردي فهيمه بدجور روي اعصابش بود با صداي بلند فرياد زد :ميگم پاشو برو بيرون منو
مسخره کردي؟؟؟
فهميه هم از جايش برخاست و مانند او صدايش را باال برد:گفتم کاري به کار جنابعالي ندارم
امير سري به نشانه تاييد تکون داد :االن بهت نشون ميدم
و سروع کرد به صدا زدن عمه حوري .اگه "دختر" نبود يا اگه احترام عمه حوري و حاج مرتضي
نبود ميدانست چطور حاليش کند.
فهيمه پوزخندي زد و به طعنه گفت :نشون دادنت اينه؟؟؟
بي اعتنا به او دوباره عمه را صدا زد.
عمه و عمو نادر و اقا پرويز سراسيمه به سمتشا آمدند.
عمه-جانم؟؟؟ چي شده؟؟؟
عمه جان ميشه لطفا از اين دخترتون بخوايد از اتاق بره بيرون؟؟/فهيم -چرا؟؟؟
ميخوام با بابايي تنها باشمفهيمه-خوب مام ميخوايم کنار اقا جون باشيم
شما که سالي به دوازده ماه نميدونستي بابايي زنده اس يا مرده؟؟؟ دقيقا خود شما؟؟؟فهيمه-آرهدقيقا خود من....مشکله؟؟؟
نه مکلي نيست فقط تامن با باباييم حرف ميزنم شمام اون محبت قلمبه شدتو که يهو اينقدفوران کرده جمع کن
اين را گفت و با بستن در مانع از ادامه ي بحث شد.
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شکوفه
داشتم از فضولي ميترکيدم بفهمم کيه؟خو بعدش زنگ ميزدي خودتآخه انگاز پسر بودخو چه ربطي داره؟خو آخه...دوباره همون ترس به دلم چنگ زد...خودمم نميدونم چرا؟ اما دوست نداشتم قضيه اي رو که از
آخرش ميترسم ادامه بدم...
شکوفه خيلي خنگيدرحاليکه لبامو به هم مي فشردم سري به نشانه تاييد تکون دادم .خودم ميدونم خنگم ولي
نميتونم کاريش کنم که...
نفس عميقي کشيدم و رومو برگردوندم که نگام به امير افتاد ،درست روبه روي مغازه ايستاده بود.
خواستم نگامو ازش بگيرم که علي با صداي بلند اسمشو صدا زد .نگاهي به علي و بعد به اين
سمت انداخت .يه لحظه انگار حالت چهره اش تغيير کرد ولي خيلي زود به حالت عادي برگشت و
چند ثانيه اي بهم خيره شد....وا...
اخمي کردم(حاال نه که من خيلي بدم اومد )....خودمو مشغول صحبت با مژده نشون دادم.
***
بــــــه...امير خان چلغوز خان...و با صداي آرومي ادامه داد :بينم ديشب کجا بودي جواب نميدادي؟؟
اصال انتظار اين يکيو نداشتم ديگه ...هنوزم سرم از فکر و خياالي ديشب درد ميکرد چه برسه به
اينکه چرت و پرتاي اينم تحمل کنم.
-قبرستون...امريه؟؟
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کم نياورد :اوهوم کدوم گوري بودي که جواب ندادي هاااا؟؟؟ گوشي دم دست نبود....يا خودت؟؟؟
علي حوصله ندارما!!!اينو گفتم و وارد مغازه شدم .اون هم به دنبالم اومد :ميدونم...تو کي حوصله داري؟؟؟
نفس عميقي کشيدم .با عشوه چشم غره اي نثارم کرد :الکي مثال خيلي دپرسي؟؟؟
ابروهامو باال کشيدم و تنها نگاش کردم:خفه شو....
الکي مثال اعصاب نداري ديگه؟؟؟يه تاي ابرومو باال انداختم :خو که چي مثال؟؟؟
بشکني زد و انگشت اشاره اشو به سمتم دراز کرد :آها فهميدم ...الکي مثال تو خيلي فهميده اي!!!...
کم کم داشت هم حرصم ميگرفت هم خنده :....آدم نميشي تو نه؟؟؟
الکي....قبل ازا ينکه حرفشو کامل کنه به سمتش حمله ور شدم :الکي مثال ميخوام دهنتو صاف کنم...
علي که تو همين چند ثانيه چند کيلومتري فاصله گرفته بود يهو ايستاد وگفت :امير عقشم بيا آدم
باشيم
ت آدم شدن ميفهمي؟؟؟مثل بچه ها مظلومانه سري تکون داد و با چشم اشاره اي به پشت سرم کرد.
چيه؟؟؟به سمتم اومد و درحاليکه دستشو دور گردنم آويزون مي کرد گفت :ميخوايم نصيحتت کنيم عقشم
با کي؟؟؟اومدم برگردم که صورتمو به سمت خودش برگردوند :باس آدم شي ريکا (پسر)
چشمکي زد و يهو احترام نظامي گذاشت.
متعجب رد نگاشو دنبال کردم.
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ا....فري تويي؟؟؟بهله...بهله...چطوري؟؟؟هستيم...تو خوبي؟؟؟سري تکون داد و گفت :ديشب کجا بودي؟؟؟
اووووف ...به توام بايد جواب بدم؟؟؟نه پس ...ولت ميکنيم هرغلطي خواستي بکني؟؟؟چپ چپ نگاش کردم و گفتم :چيه شما دوتا کاسه داغ تر از آش شدين؟؟؟
فرهاد اين بار جدي شد :امير ميشه يه جا بشينيم بحرفيم؟؟؟
متعجب نگاش کردم :خداياااا!!! گج هکردني مه ره (گيجم کردين )
جفتشون خنديدن و سه تايي باهم وارد مغازه شديم.
بگير بشينهمينطوري راحتمعلي-ا....خنگ تو بشين اين وسط....ما باال سرت از اين چراغا که بزني عقب جلو بره روشن کنيم
ازت اعتراف بگيريم
فرهاد خنديد و گفت :ميخواي شالقم بياريم
علي نگاه خبيثانه اي بهم انداخت و سري به نشانه تاييد تکون داد.
خفه شين ديوونه ها...جريان چيه؟؟؟فرهاد-امير چيزايي که شنيدم درسته؟؟؟
ابروهامو تو هم گره کردم و متعجب پرسيدم :چه چيزايي ششنيدي؟؟/
ضربان قلبم به شدت ميزد و ذهنم دنبال جوابي براي اين سوال بود....نکنه علي همه چيزو بهش
گفته....
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بچه شدي؟ علي اين قد بي دهنه؟؟؟با اخم به علي خيره شدم که گفت :وقتي يکيو دوس داري نبايد شاسگول بازي درآري
فرهاد خنديد و گفت :اصال فک نميکردم تو اينطوري بخواي از کسي خوشت بياد
بله؟؟؟ اين پرت و پالها چيه؟ چي ميگين شما دوتا؟؟؟علي-فک کنم اتفاقاي ديشب حسابي حواستو پرت کرده...
علي ميزنم فکتو ميارم پايين ها!!!غلط خوردي ...و خطاب به فرهاد ادامه داد :جان من داشتي دختره اصن نميدونه کيوون کيهاونوقت اين الکي جو ميده...
من که درتمام مدت به حرف زدنش چشم دوخته بودم متعجب پرسيدم :يعني چي؟؟؟ از کجا
ميدوني؟؟؟
علي-چيو؟؟؟
فرهاد تو صورتم دقيق شد وبه جاي من گفت :اينکه شکوفه کيوانو ميشناسه يا نه؟؟؟
وخطاب به من ادامه داد :تازه تو راه ديديمش البته ما خيلي فاصله داشتيم ...کيوان خيلي خوش و
خرم داشت سمتشون ميرفت اون و دوستشم به حال خودشون بودن....
هنوز حرف فرهاد تموم نشده بود که کيوان وارد مغازه شد.
با ورود اون فرهاد بحثو عوض کرد و شروع کرد به صحبت راجب موضوعي ديگه....
علي-کيوون دپرسي؟
کيوان به پيشخون تکيه داد و متعجب گفت :نميدونم چه جوري خودمو بهش نوشن بدم
به کي؟؟؟کيوان که مثال چون فرهاد با شکوفه اينا آشناس نميخواست قضيه رو تابلو کنه گفت :به کي؟؟؟
علي-باو فري از خودمونه
حاال نه که فرهاد درجريان هيچي نيست
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فرهاد-چيکارش داري...البد نميخواد معرفي کنه طرف کيه؟؟
کيوان-امير تو مطمئني شماره اي که بم دادي درسته؟
باشنيدن اين حرف از زبون کيوان گوشي رو پايين گذاشتم و متعجب نگاش کردم .چرا يه همچين
چيزي پرسيد؟؟؟
اصال مگه کيوان نگفت که با هم دوستن؟؟؟
چطور؟؟؟دستپاچه سري تکون داد :هيچي
يعني گوشي دست خودش نيست؟ يا من شماره رو اشتباه دادم؟؟؟....ذهنم درگير شده بود و هيچ
جواب قانع کننده اي براش پيدا نميکردم....حتما يه مشکلي پيش اومده که کيوان اينطوري برخورد
ميکنه....
هووي....امير حواست کجاست؟؟؟ها؟؟؟همين جانگامو تو مغازه چرخوندم :کيوان کوش پس؟؟؟
رفت پي آمارگيريفرهاد اومد باال سرم و کنارميز نشست :خوب چي داشتم ميگفتم؟؟؟
اي بابا اين مسخره بازيا چيه؟؟؟علي-حرف نزن مسخره بازي کارتوئه که نميدوني چه غلطي ميکني؟؟؟!!! کيوونو داشتي؟
لبامو به هم فشردم و نگاش کردم خو که چي مثال؟
خوب ديدم چي شد؟؟؟فرهاد-خنگياا!!!!
-بابا من خنگ شما دو تا نخبه چي ميگين؟؟؟
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با شنيدن حرفم جفتشون نگاهي به هم انداختن....حاال انگاري من خنگم از اول نفهميدم فازشون
چيه ؟؟؟ اومدن منو نصيحت کنن که اگه حسي بهش دارم بگم....
ولي من هيچ وقت اين کارو نميکنم...هرچي باشه کيوان رفيقمه...نون و نمک همو خورديم....شايد
حرف علي درست باشه،شايد اونطور که وانمود ميکنه منو دوست داره...اما دوست ندارم خيانت
کنم....اگه از حس کيوان بي خبر بودم شــــايد يه حرکتي ميکردم اما حاال....
حتي نميدونم چي شده؟؟ کي به کيه؟؟؟ کسي که کيوان باهاش دوست شده کيه؟؟ کسي که با من
روبه رو شد کيه....
علي با حرص ضربه اي به پيشونيش زد :ميگما فري بيا کاري به اين نداشته باشيم
فرهاد-موافقم شديـــــد....ديووانه اس اين
چپ چپ نگاشون کردم :چيزي بتون نميگم ديگه پررو نشين
علي خطاب به فرهاد درحاليکه منظورش من بودم گفت:فقط بلده حرف بزنه....اينقد شعورش قد
نميده يه مدت دختره رو زير نظر داشته باشه ببينه چه غلطي ميکنه؟؟؟ با کي ميره با کي مياد؟؟؟
مثل خودش من هم فرهادو خطاب قرار دادم :آخه يه آدم چقد ميتونه احمق باشه؟؟؟ کي تا حاال
ذات خودشو اينطوري نشون داده؟؟؟
چقد احمق ترن بعضيا؟؟؟ دو بار که يواشکي بري دنبال طرف ميفهمي چه خبره؟خفه شو....اينو گفتم اما به نظرم فکر بدي نبود....اگه نفهمه دنبالشم خوبم ميشه فهميد چه خبره؟
يعني من بفهمم بين اين دو تا چه خبره؟!!!!
***
مامان کارنامه رو روي ميز انداخت و با تکون دادن سري از روي تاسف از اتاق خارج شد...
بازم گند زدم...خيلي وقته حواسم همه جوره پرته و اصال نميدونم دارم چيکار ميکنم...اين چند
وقت اونقدر سرجنبوندم که اصال درس نخونم...از يه طرف امير...از يه طرف باشگاه...االنم که يه
چند وقتيه چيزاي عجيب و غريب ميبينم ازش...يکي دوبار متوجه شدم که کسي صداش ميزنه و
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مياد جلوي مغازه و به افق خيره ميشه...کامال تابلوئه داره زير چشمي مي پاد!!! انگيزه اش چيه
نميفهمم....حتي شيدا و مژي هم متوجه شدن...
واقعا نميدونم دارم چيکار مي کنم....چند روزيه تصميم گرفتم بيخيال فوتبال شم...پريروز مانيا
جون مي گفت ميخواد بره يه شهر ديگه...دليلشو نميدونم اما فک کنم به خاطر شوهرش
باشه...ميخواستم تصميمم رو بهش بگم اما وقتي اينو گفت پشيمون شدم...
وقتي ماني جون رفت منم کنار مي کشم ،حوصله خودمم ندارم چه برسه به باشگاه و ديدن سارا
و...والبته رفتاراي عجيب و غريب امير (يعني اصال حوصله شو ندارما ^ ) ^-خخخخخ
اين هفته کال بيکاريم....از هفته ي ديگه قراره مربي جديد بياد...هي....خسته شدم...نگاهي به
ساعت انداختم...امروز برم يه سري به مژده بزنم؟ خودشم ميگفت تنهاس
جرات داري به مامان بگي برو...با ترديد نگاهي به مامان که روبه روم نشسته بود و مشغول حرف زدن با شيدا (و غر زدن راجب
من) بود انداختم....بگم به رگ بار مي بندتم...
تو درس نداري؟نـــــــه....خير سرت نهايي داري ديگه؟؟؟اه...مامان ميخونم...فردا درس نداريم...شيدا اروم با سر اشاره کرد که بحث نکن اما اين کرماي وجودم نميذارن به کسي نپرم....
تو نبايد درساي قبل رو واسه خودت مرور کني؟؟؟بــــلـــــدم-_- ...زيرلب معلومه اي گفت و چشم غره اي نثارم کرد
به جهنم اصال....مگه من اعصابم خورده کسي ميگه چه مرگته؟ درس ميخوام چيکار؟؟؟
رفتم تو اتاق و بي اعتنا به هرچيزي گوشيمو به دست گرفتم " :سالاااام خنگول کوچولو...چطوري؟
چه غلطا ميکني؟؟؟
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بله؟؟؟ اين ديگه کيه؟؟؟ فقط مزاحمو کم دارم االن
چشم غره اي نثار در و ديوار کردم و نوشتم :خنگول خودتي و عمه ات ...شما؟؟؟
به چند ثانيه نکشيد که جواب داد :يه آقاي خوشگل و خوشتيپ...تو آدم نشدي نگي عمته؟؟!!!
يهني اين آقاي اوشتيپ کيه؟؟؟ فکرم همه جا رفته بود (اصن فک نکنين همه جا دور اسم يه نفر)
هههه بابا نمک!!! يا خودتو معرفي کن يا اس ندهديوااانه...خو معرفي کردم ديگ...يعني ملت مزاحم دارن منم دارم...فقط که تيمارستان نبايد خل و چل داشته باشه...
پوفي کردم و زنگيدم....حتما يکي از بچه هاس...گيرمون آورده
الو...با شنيدن صدايي مردونه از پشت خط فقط کپ کردم...اوا اين واقعا پسر بود؟؟؟
سکوتمو که ديد خنديد وگفت :واقعا ازت توقع نداشتم...وقتي اين همه مشخصات بهت ميدم
نشناسي....واقعا که...
تازه شناختم....بيشعور خودشيفته
کووووفت....خل و چل...تو خوشتيپي خوشتييپ چيه؟؟؟خوشتيپ منه ديگهعلي اعتماد به نفست تو حلقمکِخه عمو جون تو حلقت گير ميکنهخنده اي تصنعي کردم :ديوونه...
شکو صدات چرا گرفته؟هيچي....-چه مرگته خو؟؟؟
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ميگم هيچيآها يعني به من ربطي نداره؟خبيثانه گفتم :آورين...دقيقا همينطوريه
بيشعور...قطع کن اس ميدم....فعال کاري نداري؟؟خخخ...نه قوربونت فعالکمي اس ام اسي صحبت کرديم....منتظر بودم تا يه کم آتيش مامان بخوابه ببينم اجازه ميده يانه؟
حول و حوش ساعت سه مامان تازه بيدار شده بود
مامان...چيه؟وا؟ مامان مگه طلبکاري؟با دلخوري نگام کرد :بگو؟ چه مرگته؟
ميگم من واس فردا درسي ندارم...برم يه سر به مژده بزنم؟به مژده سربزني که چي بشه؟وا؟؟؟ خو دوستمه...ميخوام برم يه سر بهش بزنمبرو بشين درستو بخون چيزي نمونده...چش به هم بزني يه ماه ديگه عيده...بعدش امتحانپوفي کردم و سرمو انداختم و به سمت اتاقم رفتم....چهار شنبه اس امروز...باز مامن ما کارنامه
ديد جوگير شد...
چقدم که جَوش تو رو دربرگرفت...تو خفه شوها!!! ميزنم دکو پوزتو ميارم پايين....ملت خود درون دارن مام داريم
بيشعور اصن من اگه ديگه هيچي گفتمبه درک...ميخوام صد سال سياه خفه شي...برو بمير...هرچي ميکشم از دست توئه
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تو اتاق بيکار نشسته بودم و همچنان به علي اس مي دادم که مامان با يه بغل پر رختاي خشک
شده وارد اتاق شد
تو چرا اينجا نشستي؟؟چيکار کنم؟؟؟ باز برم درس بخونم؟؟؟چقدرم که تو ميخوني...حوصله ام سررفت خوآها حوصله مژده رو داري؟خو طفلک تنها بود گفت برم پيششتنها بود؟؟؟ چرا؟؟ مگه مامانش نيست؟به...مادر من دلت خوشه ها!!! گفتم پدرو مادرش از هم جدا شدن ديگهآها اوني که مي گفتي مژده بود؟!!!آرهآها...پدرش اينا خونه نيستن؟نه پدرش رفته سفر...داداششم دانشگاس شب ميادمامان نگاهي با ترديد بم انداخت :شب خونه اي ها!!!
من که اصال انتظارشو نداشتم با ذوق پريدم بوسيدمشو مث جت به سمت کمد رفتم تا حاضر
شم...
شيدا تو نمياي؟؟؟من کجا بيام زشتهنه اتفاقا مژده گفت اگه شيدا رم مياري بايرپرسشگر نگام کرد که گفتم :جدي گفت...مياي؟؟/
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خوشم مياد بدون مخالفتي سري تکون داد و مشغول حاضر شدن شد.
***
امير
امشبو خونه فرهاد اينا پالسيم ديگه؟؟سري براش تکون داد :آدم نميشي که...شايد عمو بخواد استراحت کنه
با شيطنت زل زد تو چشاي عمو محمو وگفت :نه بابا...اين قرطي بازيا چيه؟ عمو مرد روزاي
سخته...يه سکته که چيزي نيس
عمو-بچه ها شما برين خونه ما...من يکم کار دارم ميام
اومدم بگم ميمونيم باهم بريم که علي در جا دستمو گرفت و گفت :باشه عمو...خونه ميبينمت
و باکشيدن دستمو نگاه (به اصـــطالح) با سياستش خواست که بلند شم
و باکشيدن دستمو نگاه (به اصـــطالح) با سياستش خواست که بلند شم.
درحاليکه به دنبالش مي رفتم آروم گفتم :خو زشته...چرا عين بز سرتو ميندازي خودتو دعوت
ميکني؟
1فرهاد اينا از خودمونن..
ازخودمونن که هستن...شايد عمو روش نشه بت بگه خبرت نياقيافه متفکري به خودش گرفت و گفت:هاااا يعني ميگي من ميام خونه شما تو روت نميشه بم بگي
نيام هااااا؟؟؟ يعني ميخواي بگي من مزاحمم هااااا؟؟؟
هاااا کوووفت...بگير خفه بمير کي تورو حساب کردبيشعور بي فرهنگ...چه طرز حرف زدنه؟همينه که هسبا ريموت قفل ماشينو باز کرد و درحاليکه سوار ميشد گفت :حيف که نميتونم
به دنبالش سوار شدم :چيو؟
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دهنتو بيارم پايين؟؟غلط اضافه خورديشوما بيشتر...ميگما اميرهوم؟؟نه بلهها؟؟؟هوم نه بلهخااااکوووفت...جون ميکني جواب بدي؟اوهوم...چي ميخواستي بنالي؟؟/ها يادم اومد...اون دخترايي که دارن ميان شکوفه اينا نيستن؟به سمت جايي که اشاره ميکرد برگشتم.
اوا...آره...کجا دارن ميرن؟خبيثانه گفت :هاااان...اين سواليه که نميشه جوابشو به اين راحتيا کشف کرد
هنوز حواسم به روبه رو بود...چه سرخوشم هست...اصال اين چه طرز لباس پوشيدنه؟ مگه داره
ميره مهموني؟
درست توهمين لحظه ردشون کرديم که سريع گفتم :علي دور بزن...دور بزن
متعجب نگام کردو پقي زد زير خنده.
خفه شو ميگم دور بزننوکر بابات غالم سياس...ودرحاليکه دور ميزد ادامه داد :دور بزنم که چي؟؟؟ به تو چه دخدر مردم چيکارا ميکنه؟؟؟

485

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
برگشتم يه چشم غره غليظ با چاشني خفه شو به تو ربطي نداره نثارش کردم .واال ...تو همه کار
آدم دخالت مي کنند
حواسم به اون دو تا بود که به کجا ميرسن ...علي اما فقط مي خنديد و يه چيزايي با خودش زمزمه
مي کرد...البته بهتره بگم زر ميزد
اي بابا...اينا همينطور ميخوان برن؟ من خسته شدمالبد با کيوان اينورا قرار ميذارناينورا قرار ميذارن؟؟؟!!! يه دفعه بگو پاتوقشونهو يهو با حرص گفت :فازت چيه؟؟
خارجيه...کجا داره ميره پس؟؟؟مثال تو االن امروز اومدي بريم خونه فرهاد اينا؟ با دوست دخترت قرار داشتي؟چه ربطي داره؟ربطش به اينه که داره ميره خونه دوستشخونه دوستش؟يهو زد رو ترمز و سر کوچه اي که همين چند دقيقه پيش شکوفه اينا واردش شده بودند نگه
داشت.
اوهوم....دارن ميرن خونه مژده دوستشمژده؟؟ يعني (فکري کردم و ادامه دادم) خواهر پرهام؟سري به نشانه تاييد تکون داد.
پرهام ازمشتري هاي دائميمون بود...گويا با علي هم آشنايي خانوادگي دارن...يعني درواقع با مادر
پرهام آشنان
اونوقت تو ميدونستي؟بدون کوچيکترين تغييري سرشو به نشانه تاييد تکون داد.
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خو زهرمار په چرا نميگي؟ميخواستم مطمئن شمببينم اونوقت از کجا ميدوني؟قري برگردنش داد و خبيثانه گفت:از يه جا
پشت گردنش رو محکم گرفتم وگفتم :از کجا؟
ااا...امير خيلي بيشعوري ولم کنفشار بيشتري وارد کردم :از کـــجا؟؟؟
اهه...کولي...اس داد...به تو اس داد گفت ميرم خونه دوستمنه خيرم داشتيم حرف ميزديم که گفت شايد بره پيش مژدهگردنش رو رها کردم آهاني گفتم.
درحاليکه گردنش رو مي ماليد اخم عميقي کرده بود گفت :کوووفت...بيشعور
خودتي...با اشاره به کوچه اي که کسي توش پر نميزد گفتم:رفتن...بريم؟؟؟
اهاااا...مُسيو خاطر جمع شدن که خانوم بچه ها به مقصد رسيدن؟؟آره تا تو رو هم به مبدا نرسوندم راه بيفتامير دييونه اي توبه خداپوفي کردم و بي اعتنا به حرفش به بيرون خيره شدم....خودم ميدونم يه جورايي دارم با دست
پس ميزنم...با پا پيش ميکشم اما واقعا دو دلم...خودمم موندم چيکار کنم؟ حتي نميدونم چي
ميخوام؟
***
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بـــــــه چه خوشتجل...چه خوشتيپخنديدم و خطاب به مژده گفتم :بـــــــودم...برو کنار بذا بيايم داخل
کوووفت بي حيا....وخطاب به شيدا ادامه داد :يه چيزي گفتم روحيه اش شاد شه چه خودشم تحويل ميگيره
دوباره خنديدم .اين مژي هم کاري جز سربه سر گذاشتن ما نداره ها!!!!
مانتومو درآوردم و رو تختش نشستم.
اتاقش برخالف انتظارم اصال گل منگولي نبود...فک ميکردم بايد ازاين اتاق صورتياي دخترونه پر
عروسک و الک و چيزاي جيگيلي ميگيلي باشه (خخخخخ) اما ازهمون اول که وارد ميشدي يه توپ
بسکت آويزون کرده بود (که اگه ردش نمي کردي صاف با مالجت يه عرض ادبي ميکرد) درست
روبه رو يه ميز با چراغ مطالعه و لب تاپ و يه کتابخونه ي کوچولو باالش ....سمت راست اتاق
تختش قرار داشت با ديزاين اسپايدر من و باالي تخت هم يه عکس دسته جمعي از تيممون و
چند تا پوستر ديگه....
محو اتاق بودم که يه چيزي تق خورد تو گوشم....
توپي که صاف از صورتم افتادم روتخت رو برداشتم و به سمت خودش پرت کردم :کصوووفطبيشعور
اينو گفتم و نيشگوني هم از بازوش گرفتم.
مژده-کجا رو نگا ميکني محو شدي؟
شيدا-مشغول بررسي ديزاينه
خخخخخ...ميدونم...اسيره تو اين زمينهاتاقت خوشجلهفداي شما قابل ندارهخنديدم وگفتم :صاحبش دل نداره
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نه جون تو قابل ندارهباز اين جوگير شد!!!!
خفه شو شفتهشيدا-مژده جون داداشت کي مياد؟
نميدونم....گفت شايد نتونه بياد...آخه داداشم تو طرحه شايد مجبور شه شيفت بمونه...بچه روساده گير آوردن...
چي داره ميخونه؟پرستاريوا؟؟؟؟واال...خله...آخه پسرو چه به پرستاريخو چيکارش داري؟؟؟ البد دوست داره ديگهخنگه....من اصال حوصله اين کارا رو ندارمشيدا-اوهوم...پرستاري چيه؟ شب شيفت بمون تازه با کلي مريض هم سروکله بزن
چه ميدونم...اگه نياد چه ميکني؟شيدا-شب بيا پيش ما
آره مژي بيا پيش مانه عزيزان دلم شما ميمونين پيش منوقيافه خبيثي به خودش گرفت.
وا؟؟؟ مامان نميذارهمن باش ميحرفم کسي که نيستاينو گفت و با کوبيدن دستاش به هم ازجاش برخاست :خوب حاال چيکار کنيم؟
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چه ميدونم...حرف بزنيمميخواستم باهاشون راجب تصميمم صحبت کنم،تازه به علي گفته بودم اما هنوز جواب اسم رو
نداد....نميخوام يه دفعه اي تصميم بگيرم...گرچه وقتي خودم تصميم بگيرم به اين راحتيا نميشه
منصرفم کرد اما بازم بهتره نظر چند نفرو بپرسم...مژده رفت يه کم خرت و پرت بياره تا بخوريم
وفيلم ببينيم...شيدا هم به هال رفت تا يه فيلم خوب انتخاب کنه و بذاره(...البته همه اشم فيلماي
زيبا با فضاي جن و پري )
آزادي بيانشون هم تو حلقم...
توفکر گفتن تصميمم بودم که گوشيم زنگ ورد...عليه
الو...سالم ديوونه اين چه فکريه؟؟؟ واقعا ميخواي تموم کني؟تازه خوندي؟ آره حوصله ندارم ادامه بدم...ميخوام به درسم برسمدرس؟؟؟ پس تاحاال چيکار ميکردي؟تاحاال هيچ کار...چيکار ميکردم؟اي بابا...نميگم حتما ادامه بدي...يا فقط بري سراغ درس...چون خودت بهتر ميدوني چه تصميميبگيري...اما همه ي جوانبو بسنج
نگاهي به مژده و شيدا که ازم ميخواستن تا پيششون برم انداختم و گفتم :راستش نميدونم چيکار
کنم؟ از يه طرف درسام مونده...از يه طرف تازه مانيا جون منو تو ترکيب تيم اصلي گذاشته....
ببين شکو...به اين چيزا فک نکن اگه مانيا جونت بره...مربي جديد به بچه ها مث اون نگاهنميکنه...مطمئنا مياد همه رو دوباره ميسنجه...توام اگه واقعا بخواي به درست برسي از اين ور
غافل ميشي....درضمن يه توصيه...وقتي تو يه زمينه اي شک کردي به شکت توجه کن....چون اگه
مطمئن بودي يا برات مهم بود هيچ وقت شک تو دلت نميوفتاد
درحاليکه جمله ي آخرش بد ذهنمو درگير کرده بود اوهومي گفتم و نفس عميقي کشيدم...
-علي جان مرسي از رهنماييت
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خواهش آبجي...من هر صد سال يه بار اينجوري فلسفي ميحرفم...خوشحالم که به دردت خورد...خنديدم :فدااات مزاحم نميشم
مراحمي...راستي رسيدي خونه دوستت؟اوهوم...خيلي وقته ...تو چي؟ رفتي خونه فرهاد اينا؟باشيطنت گفت :اوهوم االن با عقشم و فري اينجاييم
ميدونستم منظورش از عقشم کيه و چرا اينطوري با شيطنت گفته واسه همين خنديدم و مثل
خودش جواب دادم :سالم برسون
به کدوم؟به هردو ....به عقشت بيشترشکو جدي بهش ميگمبگوبگم؟لحنش شوخ بود واسه همين با بيخيالي گفتم :بگو
بــــاشه ...شکو سالم ميرسونه فرهاد...با شنيدن اسم فرهاد نفس عميقي کشيدم .ديوونه فک کردم با اميره...
هنوز خاطرم جمع نشده بود که يهو گفت :اوا...امير ميگه به توام خيلي سالم برسونم...
ااااا...کصااافط بيشعور...جدي جدي گفتي؟نه بابا...الکي مثال امير اينجا بودعلي تو رو خدا نگفتي که؟نه جان عمه ام-اي الهي بترکي تو
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همچنين نگران نباش کسي اينجا نبودمنظور از کسي اينجا بنود دقيقا وسطه اتوبانه ديگه؟نه جون داداش فقط عقشم هس که اونم ازخودمونه...بهله...خخخخخ...برو دوستاي توام مث اين بابا غوري ننگريستنتباشه...خداحافظقربونت خدانگهدارگوشي رو قطع کردم و بدون اينکه منتظر سوالي از جانب مژده وشيدا که دست به کمر روبه روم
وايساده بودن بشم خودم شروع کردم به تعريف
***
امير
خو خاک برسر چرا عين بز برخورد ميکني؟وجدانم نميذاره اذيتش نکنمعـــــوضي....حاال چيا مي گفت؟توکه همه شو شنيديخو شنيدم ولي نفهميدم چرا؟اي بابا....خنگ!!! بچه ام قصد ادامه تحصيل داره...نميخواد فوتبال برهوا؟؟؟؟واالاااا....ميگما امير-هوم؟
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توچرا انقدر فضولي؟؟؟ اون از اون تعقيب و گريزت اينم ازاين استراق سمع....خيلي اين کارازشته...خيــــلي
چشامو هشتا کردم و متعجب پرسيدم :ببخشيد کي بود مي گفت برو دنبالش ببين کجا ميره کجا
نميره؟
هنوز حرفم تموم نشده بود که فرهاد با سيني چاي وارد اتاق شد.
ماگفتيم ولي توام ديگه...نه به اون نميخوام نميخوامت نه به اين...چشمکي به علي زد :واال
نفس عميقي کشيدم و باديدن گوشيم که براي هزارمين بار زنگ ميخورد چشم دوختم :يه چن
روزيه آرميتا گير داده بم...حوصله شو ندارم...گفتم بايکي ديگه دوست شدم ولم نميکنه...
فرهاد-خو چرا عين آدم کات نميکني؟
من بهش گفتمفرهاد خواست چيزي بگه که علي گفت :نه راس ميگه طفلک من شاهد بودم...دختره سيريش تر
ازاين حرفاس
بعد يهو به سمت من برگشت :ها؟؟؟ چيه خجالت نميکشي کات ميکني؟؟؟
ولم کن بابا...حوصله لوس بازي ندارم....دختره ي آويزونفرهاد-اااا...اونموقع که ميداد آويزون نبود؟؟؟
اين اگه آدم بود...نميدادواال...دختره ي...
علي-بيخيال حاال
باشيطنت نگاش کردم و گفتم :خوب پس تعريف کن چيا گفت؟؟؟
علي درحاليکه منظورش من بودم خطاب به فرهاد گفت :نه اين بي چشم و رو تر ازاين حرفاس...
وخطاب به خودم گفت :ميگفت امير چقد خره...

493

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
علي هم چقد عنترهفرهاد پريد ميون حرفمونو گفت:ميخواي چيکار کني؟
قلپي از چاييم خوردم و سري تکون دادم :چيو؟
اين قضيه رو ديگهنفس عميقي کشيدم :هيچ کار فقط...
علي پريد ميون حرفم :فقط ميخواد بدونه اين دوتا باهم دوستن يانه...خو بچه مريضي بگو مريضم
به خدا همينطوري قانع ميشيم
خفه شو ...خوب چيکار کنم؟ برم به دختره بگم منم ميخوامت رفاقتم با کيوانم کشک...خيليشيک و مجلسي...يه لحظه فک کنين کسي باخودتون يه همچين کاري کنه...فقط يه لحظه
خودتونو بذارين جاش
جفتشون پوفي کردن،علي هم بي اعتنا به من مشغول صحبت با فرهاد شد .اووووف...اينم از زندگي
ما يه مشت نفهم....
***
شکوفه
مثل بز زل زده بودم به صفحه ي تلويزيون و حتي جرات نداشتم به بغل دستم نگاه کنم...الهي
بترکين کصافطاي بيشعور...
سعي ميکردم باخودم کنار بيام که اينا همه فيلمه...
درست درحال قانع شدن بودم که يه چيز سياه پوکيد تو دوربين و دختره (تو فيلم) جيغ زنان
شروع به دويدن کرد.
اومدم جيغي بکشم که باديدن شيدا و مژده جلوي دهنم رو گرفتم و سرمو برگردوندم.
واي خدايا غلط کردم اصن...اين فيلما چيه؟
واي خدايا غلط کردم اصن...اين فيلما چيه؟
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مژده وشيدا همچنان محو فيلم بودن...دستمو جلو صورتشون تکون دادم
اوووهوووي...ول کنين اينو...من حوصله ام سررفتمژده خنديد و شونه اي باال انداخت :نترس عزيزم...چيزي نيست که
زيرلب خفه شويي گفتم و ملتمسانه به شيدا که هرلحظه هيجاني تر به صفحه ي تلويزيون خيره
مي شد چشم دوختم .عايا اين هيجان داره؟؟؟ دختره تو فيلم که رسما پوکيد....حاال دوست
پسرش مشغول دويدن بود....ولم کنين بابا...اين چه وضعشه....
چون جفتشون بي توجه مشغول تماشا بودند وجدانم نميذاشت بگم ميترسم...واسه همين تنها
بهونه ام سررفتن حوصله ام ود بلکه يه تاثيري داشته باشه
شيدا-ااووووف...شکو چقد غرميزني....داريم ميبينيم ديگه ترس نداره که.....
خراي بيشعور نميترسم...ولي چرت و پرته....چيه هي همه اش يکي ميميره...يکي جيغميکشه....يکي.....
هنوز حرفم تموم نشده بود که صداي بازوبسته شدن دراومد....بي اختيار ازجام پريدم و جيغ فراي
فرابنفشي کشيدم....
بسم اهلل....مژده و شيدا هم با ترس نگاهي بهم انداختند و ازجاشون برخاستند.
شيدا-مژده جون کسي خونه اس؟
مژده -آره ديگه ما سه تا
تک خنده اي کردم و گفتم :پروفسور جز ماسه تا
مژده که حسابي هول کرده بود سري تکون داد :آها....نه
خخخخخ....اينم ازپسران شجاع....فقط خل منم احساساتمو بروز ميدم....واال....
مژده-شکو بروببين چيه؟
-من؟
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شيدا-اووووف انگاري ميخواد شق القمر کنه....يه توک پا برو ببين ديگه
اومدم بگم شماها چرا نميرين که نگام به صفحه ي تلويزيون افتاد....يعني من اگه زنده ازاينجا
برم بيرون...ديگه فقط کاراي خدا بيامرز چارلي رو منتشر ميکنم...چه معني ميده مردم را بيازاري؟؟
نه واقعا؟؟؟
اين بار شيدا و مژده هم جيغي کشيدن و مژده سيم تلويزيون رو کشيد.
متعجب نگاش کردم:عزيـــــزم....خو کنترل جلو پاته
آب دهنشو قورت داد و گفت :حاال که قطع شد
شيدا که زياد تو فاز ترس و مرس نيست سري تکون داد وگفت :آخه اينا ترس داره؟؟؟
نه...اصن تو خوبي....پسر شجاعمژده-بچه ها يه لحظه ساکت شين
چيه؟؟؟انگار يکي پشت درههنوز خوب حرفشو تجزيه و تحليل نکرده بودم که يهو درباز شد.
با ديدن اين صحنه سه تايي جيغي کشيديم و به سمت اتاق مزده دويديم و درو محکم بستيم....
مژده الهي بترکي...خو من چيکار کنم؟شيدا-ما چرا اومديم اينجا؟؟؟ مي رفتيم تو حيات ديگه
خو خره درحيات...اومدم بگم در ورودي ازحيات باز شده که کسي به دراتاق مژده کوبيد .يه لحظه سه تايي کنار
رفتيم و متعجب به همديگه نگاه کرديم.
-بچه ها احيانا يه آدم وارد خونه نشده؟؟؟
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شيدا -روسريشو از روي تخت برداشت و درحاليکه دستشو به نشانه خاک تو سرتون تکون ميداد
به سمت در رفت .منم روسريمو برداشتمو مث خنگا به کسي که جلوي درايستاده بود خيره
شدم....اوااااا....اينکه پرهامه....
درحاليکه خنده توصداش موج ميزد پرسيد :چتونه شماها؟؟؟ چرا همچين ميکنين؟؟؟
مژده به سمتش رفت و نيشگوني از بازوش گرفت :خل منگول ميخواي بياي داخل نبايد در بزني؟؟؟
پرهام هم متقابال موهاشو که از پشت جمع کرده بود کشيد و گفت :من چه بدونم سه تا دختر جيغ
جيغو تو خونه ان؟؟؟ آخه من تاحاال در ميزدم؟؟؟
خنديدم و گفتم :تقصير خودشه آقا پرهام....اين فيلماي ترسناک چيه برا اين ميگيرين؟؟؟ جنبه
بچه دو ساله ازاين بيشتره
مژده -تو حرف نزن...فقط کم مونده بود خودشو خيس کنه
خودمو به اون راه زدم و باشيطنت گفتم :کي؟؟؟؟ من؟؟؟
پرهام سري تکون داد :دهه....اصال باس رو اين فيلما بنويسن از جيغ جيغوهاي عزيز تقاضا ميشود
پليز دونت سي
شيداپوزخندي زدوگفت :هه...فيلم ترسناک نديدين بابا
وشروع کرد به توضيح فيلمي که هفته ي قبل با فرناز ديده بودند...البته بگم فري خودش ازما بدتره
اما يه چيزي به نام کرم خودآزاري تو تنش وول وول ميخوره که بگه من هيچ مشکلي ندارم...اصن
يه وعضيه اين بچه
باشروع صحبت شيدا منو مژي نگاهي به هم انداختيم و به بهونه ي چايي ريختن به سرعت صحنه
رو ترک کرديم....گرچه با رفتن ما اون دوتا هم به سمت هال اومدن اما بالخره تونستيم خوب
بگرخيم.
مژده-من غلط خوردم
آها...هي بهتون ميگم آدم باشين گوش نميدين که...-خوب حاال توام
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با يادآوري چيزي گفتم :راستي مژده تو مگه نگفتي پرهام ميخواد شيفت بمونه ؟؟
با يادآوري چيزي گفتم :راستي مژده تو مگه نگفتي پرهام ميخواد شيفت بمونه ؟؟
با اين حرف مژده با ترس و تعجب نگام کردوگفت :ها....يعني ميگي ايني که اينجاس پرهام
نيس؟؟؟
من که متوجه منظورش نشده بودم يه لحظه بالنسبت بز نگاش کردم و بافهميدن منظورش ضربه
اي به پيشونيم زدم و سري تکون دادم :خاک توسرت....تو هنو تو کف فيلمي؟
مژده-زهرمار....پس منظورت چي بود؟؟؟
هيچي تو راحت باشکووووفت...ولي راست ميگي ها!!! غلط کرده اومده...اآلن دو درش ميکنم بره....شب پيشم بمونينپرهام که درتمام مدت همراه شيدا روبه رومون وايساده بودند خنديد وگفت :يه درصد فک کن با
اون فيلمي که شما سه تا ديدين تو خونه تنهام بمونين....يوهاااا
دستاشو باال برد وشروع کردبه شکلک ترسناک درآوردن.
من-هه هه هه...خنديديم...ما دخترا چون قوه تخيلمون يه ذره قويه هنو تو شوک فيلم بوديم
آها....فقط يه ذره ديگه؟؟؟؟خنديدم و سري به نشانه تاييد تکون دادم
مژده-پري اذيت نکن
پرهام-خخخخخ ....بابا راحت باشين من اومدم يه چند تا وسيله بردارم شب جاي يکي ازبچه ها
ميمونم
مژده پريد بغلشو يه مشتي به بازوش کوبيد:اووووو فداااي داداشيم بشم
 مرده شور برده اين چه طرز ابراز احساساته؟؟؟-اين کال فرمش نافرمه
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پرهام به نشانه نميدونم و با تاسف سري تکون داد و باگفتن من برم وسايلمو بردارم خداحافظي
کرد و به سمت اتاقش رفت.
***
امير
داره ميزنگهعلي -خووووب بده من جواب ميدم
ميفهمهفرهاد-نه اتفاقا صداهاتون خيلي شبيه همه...نميفهمه
صداي اين شبيه منه؟؟؟؟علي-اوهوم....من خودمم به تازگي کشف کردم فقط تو صدات بزرگونه تره
صدامو کلفت کردم و گفتم :بچه ناسالمتي يه نمه جاافتاده تريم
به تبع من اونم صداشو کلفت کرد وگفت :بهله...بهله...
فرهاد خنديد وگفت:گوشي خودشو جر داد جواب بدين يه ذره بخنديم
به تبع من اونم صداشو کلفت کرد وگفت :بهله...بهله...
فرهاد خنديد وگفت:گوشي خودشو جر داد جواب بدين يه ذره بخنديم
متعجب نگاش کردم :خنده داره؟؟
علي-اذيت نکن بچه مو ماموريت زياد رفته بش فشار اومده
ودستشو به نشانه سکوت براي فرهاد بلند کرد وگوشيمو جواب داد:الو
***
شکوفه
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پرهام که رفت بدون روشن کردن تلويزيون  CDرو ازتودستگاه درآورديم و به سرعت مفقودش
کرديم.بعد هم مث سه تا بچه ي خوب زديم  Pmcو خيلي شيک و جلسي نشستيم همديگه رو نگا
کرديم .نه جدي جدي مثل اينکه قصد شيدا و مژده همينه....
گوشيمو که چراغ قرمزش خاموش و روشن مي شد و خبراز اومدن اس ام اس ميداد رو
برداشتم.اووووف اين علي هم که کال بعد دوساعت که بش اس ميدي فقط يه کلمه اعالم وجود
ميکنه...مال همون موقع فيلم که بش اس داده بودمه.
مژده-ول کن اون گوشيو داريم حرف ميزنيم...
گوشيمو کنارگذاشتم :ببخشيد خو چي ميگين؟
شيدا-ميگيم حوصله مون سررفت
مژده-به علي پيام ميدادي؟
اوهومبش بزنگ يه ذره اذيتش کنيمشيدا-وا؟؟؟
مژده-واال...
خنديدم و گفتم:اصال اين بشر سربه سرگذاشتن داره
وخبيثانه شمارشو گرفتم.
***
امير
با ابروهايي درهم رفته به گوشي علي که دوباره شماره شکوفه روش نقش بسته بود چشم
دوختم و باچشم بهش اشاره زدم .آخه هنوز داشت با تلفن حرف ميزد.آروم با حرکت لب گفت
خودت جواب بده و دوباره مشغول شد.
من-دو ساعت داره صغري کبري ميچينه خو يه کلمه بگو نميخوامش ديگه
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فرهاد خنديد و همونطور که مشغول خوردن بود گفت :نه که تو با اين يه کلمه همه رو قانع
کردي
بي اعتنا بهش گوشي رو برداشتم:الو
عليک سالم شلغم باشي....کجايي تو چرا جوب نميدي؟اومدم بگم من علي نيستم که خودش دوباره گفت :واي علي نميدوني چه فيلمي بود که "ماما"
رو ديدي؟
باشنيدن اسم فيلم فقط کم مونده بود ازخنده غش کنم :آخه کوچولو تو گرو خونيت به اين فيلما
ميخوره اصن؟
يه لحظه مکثي کرد و گفت:زهرمار...هيچم خنده نداشت
همچنان که ميخنديدم گفتم :اآلن خوبي؟ آب قند الزم نيستي؟
نه اينقد که جنابعالي شکر ميپاشي فشارم نرمالهخواهش ميکنم...قابل شما رو ندارهفداي توخخخخخ
چرا اينقد دير جواب اسو ميدادي؟ها؟؟؟فکري کردم وگفتم:بس که اين امير حرف ميزنه ديگه...حواس نميذاره که
نمکي خنديد و گفت :امير حواس نميذاره؟؟؟
نه پسشب پيش فرهاد ميمونين؟اوهوم...چطو؟؟-همينطوري....
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آها...بهله...ميگما علي تو چه مودب شدي امروز؟؟؟هان؟؟؟ چه جوري شدم؟ووووي....يهني فهميدم علي نيستم؟
فرهاد که يه گوشش پيش من بود و يه گوشش هم پيش علي ،ازيه طرف هم به خنگي شکو مي
خنديد که صدا رو نشناخت...راستش يه جورايي بم برخورد...آخه آرميتا همون اول فهميد که من
نيستم اما شکو!!!....
دوساعت داره حرف ميزنه تازه آخر فقط متوجه تغيير لحنم شده؟؟
باصدايي که ناراحت به نظر ميرسيد گفت :نميدونم...اما صدات يه جور ديگه شده...فرق کرده
***
شکوفه
کال تو تشخيص صدا خنگم...اونقدر که دوساعت بايکي بحرفم و متوجه لحن و صداش نشم اما
وقتي ميخنده بفهمم که انگار کسي که پشت خطه اميره....البته متوجه شدم صداش يه کم تغيير
کرده ولي خوب شکوفه است ديگر...گاهي درتشخيص هويت دچار خنگي...چيز يعني اشتباه مي
شود
نميدونم...اما صدات يه جور ديگه شده...فرق کردهخنده اي تصنعي کرد وگفت :ازدست اين امير اينقدر جيغ زدم صدام گرفته
با اينکه ديگه مطمئن دم و وجدانم نميذاره چيزي رو که کشفيدم به رو نيارم خومو زدم به اون راه
و گفتم :علي...بيست بارگفتم آدم باش...زشته جلو پسره
هنوز حرفم تموم نشده بود که کسي آروم گفت :بعدا بهت ميگم
وصداي شيطون و پرانرژيي که گفت :زهرمار...تو چته هي جيغ جيغ ميکني؟؟؟حاال نه که پسره
درجريان نيست چه خبره!!!
طلبکار گفتم :چه خبره؟
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اگه نميزني يه خبره؟؟؟شيدا ومژده با ديدن حرص خوردن من تازه يخشون وا شده بود و هي چرت و پرت گويان مشغول
بگو بخند بودن...
خوب واقعا هم حرص داره ديگه...که چي مثال اول اميرگوشي رو ميگيره بعدم ميده علي...به
خيالشون نميفهمم؟؟؟
االن يه جوري به روشون بيارم...وايسا...
حرصي گفتم :خبري جز اينکه وسط مکالمه گوشي تعويض ميکنين هم هس؟؟؟
برخالف انتظارم خنديد :خداروشکر...شکو به خدا داشتم ازت قطع اميد مي کردم
هه هه...دقيقا اين مسخره بازي يعني چي؟؟؟دقيق بگم؟نه عميق بگو...امير بگم؟؟؟جيغ خفيفي کشيدم و زهرماري نثارش کردم .پررو...
منم ميخواستم بگم تو نذاشتي....عقشم مزاحم سيريش داره....داشتم ميپروندمش...آها...البد ميگفتي (صدامو کلفت کردم) به عقش من چپ نگا ميکني؟؟؟ اصن چه معني ميدهمزاحم عقش من شدي؟؟؟ من روعقشم...
هنوز حرفم تموم نشده بود که کسي گفت :اينا به آرميتا گفتن داره...
چشام خودش هشتا بود هشتاد تاهم شيدا و مژده درآوردن...
بله...اين داداش دوقلوي متينمه!!! منم واس خاطر گل روي آق متين (نه که خيلي بچه احساسي هستم)
درجوابش گفتم :ميتونم اين لطف رو درحقتون بکنم
علي-ببخشيد چه لطفي رو؟؟؟
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قري به سر و گردنم دادم و چشمکي نثار شيدا و مژده کردم :يه گپ دوستانه با همين مزاحم
سيريش...گفتي اسمش چي بود؟
من نگفتم اسمش چي بودآها پس امير بود...ولي مطمئنم شنيدم گفت آرميتا...چه مزاحميه که اسمشصدا ميکنند ؟؟
علي درحاليکه اداي آه و ناله درمي آورد يه جوري زد رو پاش که صداش تا اينجا(البته از پشت
تلفن) اومد.بعد هم با همون لحن هميشگيش شروع کرد به سخنراني :اي دل غافل...نيگا تورو
خدا...چش سفيدا چه جوري جيک جيک ميکنن..
بهتره قبل ازاينکه بحث رو به جاهاي ديگه ببره جلوشو بگيرم....واس همين پريدم ميون حرفش
وخيلي جدي گفتم :بي جنبه حاال من يه شوخي کردم...تو چرا جوگير ميشي؟؟؟
د اخه نيستي عقشمو با ژست فيلينگ خرذوق ببيني کهعلي پرت وپال نگواين بار خود امير واردبحث شد:جدي شماره شو بديم توجيهش ميکني من نامزد دارم؟
بااين حرف يه لحظه قلبم اومد تو دهنم...اين چي گفت؟
بااين حرف يه لحظه قلبم اومد تو دهنم...اين چي گفت؟
مژده با بي خيالي سري تکون داد و آروم باحرکت لب گفت :داره سرکارت ميذاره ميذاره...شماره
طرفو بگير
زهرمار اينم فقط دنبال سوژه اس....با صدايي که سعي ميکردم جدي و خونسرد باشه گفتم :نامزد
کردين؟؟؟
با اين حرفم علي خنديد وگفت :دلت خوشه ها!!!!
الکي مثال يکي از جون دخترش سير شده دختره رو داده دست اين
وااااا؟؟؟؟خود امير هم خنديد وگفت :واال...کي حوصله اين مسخره بازيا رو داره
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ولم کنين بابا...شما دوتا خودتون ديوونه اينعلي-اصن نگران نباش توام مث خودمون
علي يه چي بت ميگمااااا...چه بي جنبه ايه ها!!! تو ميگي ديوونه هيچي نيمن فرق ميکنمآها يادم نبودچيو؟؟؟اين که احترام پيشکسوت واجبه!!!چند ثانيه اي طول کشيد تا منظورشو بفهمم....جيغ ماوراي بنفشي کشيدم:
علــــــــــــــــــــــي
سريع شماره رو اس ميکنمي گفت و قطع کرد.
پررو....پررووو...به من ميگه پيکسوت....
شيدا و مژده هم شروع به خنديدن کردن و حاال نخند کي بخند؟؟؟
زهرمار...چي شد؟؟؟ برين اون فيلمه رو ببينين ديگهبا شنيدن حرفم خنده شون شدت گرفت که منم چشم غره اي نثارشون کردم و به سمت اتاق
کناري که درش هم بازبود رفتم و مشغول گرفتن شماره اي که علي پيام کرده بود شدم
داشت بوق ميخورد و من مث مسخ شده ها به نقشه ها و طرح هاي روي ميز خيره شدم....نقشه
ها و ابزار کار مهندسي...ماکت ها و سازه هاي کوچيک از ساختمون ها و شهرک ها....اي
جووونم....
اگه زمان به عقب برمي گشت حتما ميرفتم رشته ي معماري...آخه يه آدم چرا بايد اينقد احمق
باشه که براي زندگيش هيچ برنامه اي نداشته باشه؟؟؟ تا حاال به عاليق و استعدادهام فک نکرده
بودم....يعني فکر که کرده بودم اما به صورت جدي نه...هميشه ازهمون اول ابتدايي که "د" دکتر
رو يادگرفتم تاهمين االن که دارم تجربي ميخونم اين ذهنيت باهام بود که بايد دکتر شم....البته به
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القاي اطرافيان هم برميگرده...ولي خوب ...چه ميشه کرد....هرکسي سوال زندگي خودشه....وقتي
خودت تصميم نگيري...ديگري ميگيره...به همين راحتي...
به رشته ام بي عالقه نيستم اما اونقدري که بايد هم براش تالش نکردم....
بِهَ....اينم که قطع شد...خواستم دوباره شمارشو بگيرم که علي زنگ زد
چي شد پيشکسوت دوباره ياد ما افتادي؟خره گوشيتو دايورت کن رو خط اميرهااااااااااان؟؟؟کووووفت گوشم جر خورد...با خط خودت که نميشهاوووف...اين دايورت چه جوريه؟؟؟باصداي بلند خنديد وگفت :ميري تو بخش دايورت گوشيت....خطتو ميزني رو خط امير به همين
راحتي
همين؟؟؟؟آروم گفت :امير به جمالت
وادامه داد :هيچي ديگه بعد زنگ ميزني بهش ديگه
به کي؟؟؟صداي گريه تصنعي شو مي شنيدم و همچنين صداي خنده ي امير....بي توجه بهش گوشيو قطع
کردم ( و طبق معمول چشم غره اي هم نثار در و ديوار...خخخخخ)
واال....بي شعور....همه اش منو مسخره ميکنه...کصوفط....
گوشي رو دايورت کردم و با ديدن شيدا و مژده که درست جلوي درايستاده بودند به سمت هال
رفتم بلکه خودشون بفهمن دنبالم راه بيفتن....
راستي من زنگ بزنم به اين دختره دقيقا چي بگم؟؟؟
با اين فکر يهو تو جام وايسادم و خطاب به بچه ها همينو پرسيدم.
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مژده-زهرمار...دوساعت اوکي ميکني بعد تازه ميگي چي بگم؟؟؟
شيدا-اين کال عقل نداره راحته
چشم غره اي نثارش کردم و خطاب به صداي نازک و آرومي که ميگفت:شما؟؟؟ سالم دادم
عليک سالم.....شما؟؟؟آرميتا خانوم؟؟؟درحاليکه انگار سعي در پي بردن به جواب سوالش داشت گفت :بلــــه....
ميشه خواهش کنم ديگه به امير زنگ نزنين؟؟؟بله؟؟؟شما اصال کي هستي با خط امير زنگ زدي؟؟؟؟من....نامزدشونمباشنيدن حرفم شروع کرد به خنديدن و ميون خنده گفت :آها مباااارک باشه...ازکي تاحاال؟؟؟؟
ودوباره با صداي بلند خنديد .زهرمار...عنتر...نه به اون نازو کرشمه نه به اين قار قار
قارش.....عشوگرانه هم ميخنده....
کصوفط....البد واسه اميرم ازاين قروقميش ها مياد...وايسا من االن يه حالي ازاين بگيرم....
ببين بچه جون من خواهرشم و دوست دخترشم و نامزدشم و اينا ديگه قديمي شده....فک کنم دوره ي مزاحم تلفني هم ديگه خز شدهدوباره خنديد:طفلکي "نامزدش" بهت نگفته من مزاجم نيستم و دوست دخترشم؟؟؟
واي پسره ي احمق....خو حداقل آدمو کامل درجريان بذارين سوتي ندم ديگه....البته شک داشتم
يه دوست دختر سيريش باشه ولي خوب مطمئن نبودم....درهمين حين گوشي مژده هم زنگ خورد
خيلي سريع قطع کرد وگوشيشو گذاشت رو ميز کنار گوشي من....
بيخيال اون فکري کردم و خطاب به آرميتا گفتم :نه امير بم گفت يه سيريش گير داده بيخيال هم
نميشه...گفتم حتما مزاحمه
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پوزخندي زد و واسه ضايع کردنم گفت:زيادي رله با قضيه دوت دختر داشتن نامزدت برخورد
نميکني؟؟؟
بدون اينکه خودمو ببازم گفتم :خوب هرپسري تا قبل ازدواج ممکنه با هــــــر دختري بپره
"هر دختري" رو به عمد با لحن خاصي گفتم تا حرصشو درآرم....دختره ي پررو....هرکار ميکردم
يه تيکه مينداخت.
وادامه دادم :درضمن ما فعال دوستيم ولي خوب...
مکثي کردم تا خندمو قورت بدم( نه که زيادي سياست دارم خودم ريسه ميرم) قصدمون جدي شد
اوووخ مامانم اينا...درتکميلش با لحن خودش گفتم :قرربـــــــــــــــونت برن
ميرن گلماونا نرن هم خودت خيلي ميريخوب بايدم برماوووق...اعتماد به سقفت تو حلقت...***
***
امير
من-به نظرت زنگ زد بهش؟؟؟
علي دستشو به نشانه صب کن باال آورد و شروع کرد به گرفتن شماره اي :اوهووووم اشغاله
دوباره دستشو باال آورد و درحال ور رفتن با گوشيش،نگاه پراز شيطننتش روبهم دوخت.
به کي ميزنگي؟؟؟زد رو اسپيکر و خطاب به کسي که پشت خط بود گفت :چطوري مژده؟؟؟ شکو داره ميحرفه؟؟
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سالم....آره...کارش داري؟؟؟نوووچ...ميزني اسپيکر مام بشنويم؟؟؟فضولچه...باشه...وفک کنم زد رو اسپيکر...آخه صداي جيغ جيغ شيش متر زبون به صورت واضح به گوش مي رسيد.
***
شکوفه
هاهاها...کسي بهت گفته خيلي نمکي؟؟؟آره امير هميــــــشه ميگه....ازاون خنده دلبريا کرد وگفت :حتما روشم نميشه بگه فقط حس ميکني خيلي نمکي...
تو نگران اون نباش....ما با هم ازاين حرفا نداريم....يهويي صداي چند تا دختر اومد که" اوووووويي" گفتن و پقي زدن زيرخنده....
يا ابرفــــــرض!!! جريان چيه؟؟؟کجاس اين دختره؟؟؟
به تمسخرگفت :کوچولو از کي ديگه ازاين حرفا ندارين اخه؟؟؟
قري به سروگردنم دادم و درحاليکه سعي ميکردم صدام صاف باشه گفتم :دقيقا ازهمون اول...
دوباره صداي خنده بلند شد....من اخر خرخره ي اينا رو مي جوام...ازاين مدل خنده ها خيلي بدم
مياد...خصوصا که عصبيم ميکنه...
مگه اون اول چه خبر بوده؟؟؟مطمئنا" مث تو نرفتم بدم...اينو با حرص تو دلم گفتم اما نميدونم چرا يهو شيدا و مژده متعجب
نگام کردن ودرحاليکه چنگي به صورتشون مينداختن واسه همديگه چش و ابرو اومدن....اين االن
يعني دوباره سوتي بدادم؟؟؟
اصن بهتر...حقش بود....دختره ي پررو...انگاري همه مث خودشن....اين دفعه فقط دوستاش
خنديدن و خودش حرصي گفت :کوچولو بگو همون بزرگترت بياد...اينقدرم زر نزن
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بدون اينکه کم بيارم گفتم :بزرگترم کار داره...گفته به ننه بزرگا هم بگم ديگه بش زنـــــــــگ
نــــــزنـــــن....بزن به چاک
اينو گفتم و قطع کردم .بزن به چاک رو درمکالمات سارا و محمد شنيده بودم.....تاثيرش از صدا تا
فحش هم بهتره...
قطع کرد؟؟؟؟متعجب دور و برم رو نگاه کردم....اين صداي مردونه از کجا بود؟؟؟
انگاري هم از پشت تلفن صدا مياد...ولي من که قطع کردم...تازه من که با آرميتا ميحرفيدم....
هااااا؟؟؟؟؟ چي شد؟؟؟؟؟
هنوز درگير صدا بودم که مژده و شيدا به بهونه ي سر رفتن غذاي مژده پيچوندن و به سرعت از
اتاق خارج شدند.
شکو گوشي رو از رو اسپيکر بردارهااااااااا؟؟؟؟
االن عين خنگا داره همه جا رو نگا ميکنه....وبلندتر خطاب به من گفت :گوشي مــــــژده!!!!!
درحاليکه همچنان مث خنگا دور و برم رو نگا ميکردم گوشي مژده رو برداشتم و ضربه اي به
صفحه اش زدم.
به....به....تماسم که برقراه....
الو...خـــــنگ!!!!زهرمار...تو کي زنگ زدي؟؟؟؟اونموقع که غرق در پراندن مزاحم نامزدت بوديبا اين حرفش کسي خنديد و علي ادامه داد :ايول کوچولو خوب حالشو گرفتي
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االن من يه سوال دارم....اين باز ور دل امير زد رو اسپيکر؟؟؟
نه عزيزم....گوشي رو برده يه گوشه ي مخفي که کسي نفهمه خيلي ساکت و آروم داشتفضولي ميکرد....اميرم انداخته بود يه ده کيلومتر اون ور تر که يه وقت زبونم الل بويي نبره که اصال
اين به کي زنگ زده....
اوووووووووف....باز اين حرف زد!!!! خوب فهميديم باهمن
خواستم چيزي بگم که اين بار خود امير حرف زد :مرسي ازلطفتون....واقعا مونده بودم چيکار
کنم؟
نه خواهش ميکنم....کاري نکردم.....اگه بازم مشکلي پيش اومد بگينخنديد و دوباره تشکر کرد....کووووفت....خنده داره؟؟؟؟ نه واقعا من ميخوام بدونم به چي
ميخنده؟؟؟؟
خواهش ميکنم دست منم درد نکنه....قابل شما رو نداشت....اووووف....قربونم برين...يهو جدي شد وگفت :فازتون چيه؟؟؟ چه معني ميده يه دخدر با مرد غريبه حرف بزنه اصن؟؟؟؟؟
برو پي کارت بينم....خداحافظ
و بدون اينکه چيزي بگه قطع کرد.
****
امير
اااااا....تازه داشت بحثمون گل مينداخت ها!!!!دست به کمر شد وبا سياست گفت :کووووفت....چش سفيد بي حيا....يه ذره از اين فرهاد ياد
بگير
واشاره اي به فرهاد که يه گوشه ساکت و آروم نشسته بود و درحاليکه هنوزم تيکه تيکه پفيال تو
دهنش مينداخت به نقطه اي خيره بود.
نيگا تورو خدا....مث تو بي حيا نيست کهخنديدم و خطاب به فري گفتم :دادا نبينم غمتو....چته؟؟؟؟
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نفس عميقي کشيد و سري به نشانه هيچي تکون داد.
دِهَه....با اين نفسي که تو کشيديعلي اما دستي رو هوا تکون داد و گفت :عيب نداره....اميرم از همين نفساي خاکي شروع کرد....
فرهاد-بچه ها بيخيال!!!
علي-اميرم اولش همينو ميگفت
توام از اولش همين بزغاله اي که هستي بودي!!!دستشو متفکر رو چونه اش گذاشت و گفت :اينا رو ديگه اولش نميگفتي....چيه؟؟؟ عقش جديد
پيدا کردي؟؟؟؟؟ حاال مگه چي شده؟؟؟؟ يه مزاحم پرونده ديگه....
اينا رو با حرص ميگفت و هي چشم غره نثارم ميکردم....خنديدم و آروم زيرگوشش گفتم :تو رو
خدا پرت و پال نگو....فرهاد اوضاش داغونه
واقعا هم اوضاع فرهاد داغون بود....تو همين چند هفته اي کلي اضافه وزن پيدا کرده و همه اش
درگير کار بوده...تازگي هم که فقط به يه نقطه خيره ميشه و شکلکاي ياهو رو اجرا ميکنه....البته
smile , sad, angryرو بيشتر....
ظرف پفيال رو که تنها خرده هايي ون ته مه هاش مونده بود رو ازدستش گرفتم و خودمو کنارش
ولو کردم :چته خره؟؟؟
حوصله مسخره بازي ندارما!!!!!متعجب نگاش کردم :ببخشيد عذرميخوام ولي بايد عرض کنم اون اراذلي که شغل شريف مسخره
بازي داشتن کارآگاه فري و دستيارش بودن!!!!
برگشت جدي نگام کردو درحاليکه ته صداش بغض داشت گفت :آدم هستيم باتون درد و دل
کنم؟؟؟؟
علي-من ازاول بگم منو تو شرايط سخت.....
سقلمه اي به بازوش زدم و خطاب به فرهاد گفتم :نه داداش بگو....
البته اين نه اول خيلي مهم بود....خخخخخ
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اين همه منو اذيت کردن عايا انصاف است تالفي درنيارم؟؟؟؟
قبل ازاينکه فرهاد لب واکنه علي پريد وسط وشروع کرد به پته رو آب ريختن:بابا من ميدونم تازگيا
يه مجرم گرفته به نام کبري روتايلر....
باشنيدن اسم دختره متعجب نگاش کردم....باز داره مسخره بازي درمياره؟؟؟
کبري چي چي؟؟؟؟رو...تاي.....لِرهان؟؟؟فرهاد-بابا اسم يه نژاد سگه....سگ شکاري
علي-که پهچه چشاش دل سروون جون ما رو برده....
علي االن دوباره داري دري بري ميگي؟؟؟ااااا....نه جون دادا...اين دفعه جديما ولي بخش شوخ درونم نميذاره حفظ حالت کنمعجب....پس يعني فري ما دل نبست نبست حاال که بست بي جا بست؟؟؟فرهاد -بچه ها من چيکار کنم آخه؟؟؟؟ نميتونم فراموشش کنم
نميتوني هم....اومدم بگم نميتوني بدستش بياري که خودش زودتر سري تکون داد و گفت :دارم ديوونه
ميشم....موندم چيکار کنم؟؟؟ هيچ راهي برام نمونده
بفرما همين شما دو تا بودين منو مسخره ميکردين ديگه....علي -تو خفه شو....تو شاسگول بازي درمياري....
فرهاد-تو نهايتس چشاتو رو کيوان ببندي....
علي پريد ميون حرفشو با حالت زاري گفت :اين بچه باس چششو رو ننه باباش کلوز کنه.....دست
کُبي جون رو بگيره ببره يه جاي دوووووووور....يه جاي خيلي دور....
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اينا رو مي گفت و دستشو رو هوا تکون ميداد .از يه طرف خنده ام گرفته بود اما به احرتام فرهاد
خيلي خودمو کنترل ميکردم .خوب بالخره درسته اونا دلقک بودن....ولي خودم به شخصه دوست
ندارم وقتي دردو دل ميکنم کسي دست بندازه يا شخوي کنه....
البته علي هيچ وقت دست نميندازه شوخياش ذاتي و بي منظوره....ولي خوب يه وقتايي بهتره آدم
متناسب با شرايط برخورد کنه....اين جور موقع ها آدم نياز به درد و دل داره....نياز داره حرفاشو
بزنه و خالي شه....ولي خوب اگه اين علي بذاره!!!!
فرهاد درحاليکه انگار بغض کرده گفت :سراين پرونده خيلي اذيت شدم....خيلي....
علي سري تکون داد وگفت:دادا واس هرکسي ممکنه پيش بياد...تمام سختيشم دو روزه....يه چن
وقت که نبينيش همچين فراموشش کني که اصال انگار نه انگار....
من که درتمام مدت به جديت اين بشر خيره شده بودم پوزخندي زدم و رومو برگردوندم .امکان
نداره....حتي وقتي فک ميکني يکي رو فراموش کردي با ديدنش دوباره تمام غماي عالم ميريزه تو
دلت...حداقل تاوقتي که ازطرفت متنفر نباشي....
بي اختيار گفتم :فرهاد هيچ بدي ازاين دختره نديده
يه لحظه چشاش دراومد و خواست دوباره نمک بپرونه که براش چش و ابرو اومدم .جان مادرت يه
دو زار شخصيت داشته باش
فرهاد-من تا حاال اين حسو به کسي نداشتم....ميدونين؟ خيلي با خودم کلنجار رفتم که فقط چون
خوشگل و شيطونه ازش خوشم مياد....
علي-خاک به سرت....
کووووفتفري درکت ميکنيم ولي....واقعا درگير اين ماجرا شدن جز اذيت کردن خودت بازتابينداره.....بهتره تا بيش ازاين درگير نشدي خودت رو از اين فضا دورکني....اصال يه مدت برو
مسافرت مرخصي بگير....
پوزخندي زد و گفت :تو اون همه خودت رو به آب و آتيش زدي نتيجه اي هم گرفتي؟؟؟؟
علي-ببين دادا....ازدست رفتنت تايم داره....تايمش که بگذره برگشت پذيري هم نداره...
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خنديدم و گفتم :خوب جناب متخصص االن اين پسر ما تو چه تايميه دقيقا؟؟؟؟
گلوشو صاف کرد و درحاليکه سعي ميکرد جدي باشه گفت :به اعتقاد من تايم زيادي تا هم مرحله
شدن با جنابعالي نداره
چشم غره اي نثارم کرد و با عصبانيت خطاب به فرهاد گفت:ببين من اگه به اين الدنگ( بنده رو
عرض ميکنن) چيزي نميگم و سربه سرش ميذارم قضيه فرق ميکنه....تو خودتو جمع کن....همين
االن ميري مرخصي ميگيري....اين پرونده رو هم واگذار ميکني....شيرفهم شد؟؟؟
فرهاد اما بي صدا به چشماش خيره بود....واقعا نميتونم حتي خودمو جاش بذارم.....اين اجراها رو
تو فيلما و سرياال زياد ديدم.....يه پليس خوب و وظيفه شناس ميشه عاشق دختر خالفه ي
داستان....
اما زندگي خيلي متفاوته....خيلي....
درک موقعيتش واقعا برام سخته....آدم نه ميتونه اميدوار باشه و نه دلش ميذاره که بيخيال همه
چي شه....
نفس عميقي کشيدم و گفتم :فرهاد جداي ازاين داستانا...يه مدت ازاين فضاها دور شو....شايد
بتوني با خودت کنار بياي
دستشو تو موهاش کشيد و سري به نشانه نميدونم تکون داد
***
بالخره بعد چند روز فرهاد رو راضيش کرديم بره مرخصي و يه مدت ازاين محيط دور شه....گرچه
هنوزم تو همين شهره ولي خوب همين که سرکار نميره خودش کليه....
تو اين چند روز حکم اون دختر هم صادرشده....قراره اعدامش کنند و اين براي فرهاد رسما به
معني پايانه.....
هنوز بهش چيزي نگفتيم...يعني نه من جراتشو دارم و نه علي ....به همه هم سپرديم چيزي راجب
اين پرونده بهش نگن....البته فقط باباش و دوستاش....
بي هوا آهي کشيدم و دستي به موهام بردم.
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علي-کوووووفت....چه مرگته تو؟؟؟
دارم به فرهاد فکر ميکنمفکرميکني که چي شه؟؟؟که نخودچي شه....واقعا هرچي بيشتر به اين قضيه فکر ميکنم....بيشتر قاط ميزنم....طفلک فرهادتو دلت واس خودت بسوزه...فرهاد خيلي زود همه چي رو فراموش ميکنه....تب تند زود فروکشميکنه دادا
ولي من تا حاال فري رو اينجوري نديده بودمفرهاد فقط عاشق چشم و ابروي دختره شده...همينمن که هنوز از رفتار فرهاد متاثر بودم سري به نشانه تاسف براش تکون دادم وگفتم :اين حرفت
واقعا زشته...چرا اينطوري قضاوت ميکني؟؟؟
تو که دختره رو نديدي...خيلي خوشگله...آدم نميتونه ازش چشم برداره....به نظر من عاشق يههمچين آدمي شدن شق القمر نيست...هرکسي ميره تو کفش
خوب اين نظر توئه....هيچ کسي به خاطر تو کف رفتن به اين روز نميوفته....اينم نظر توئه...فرهاد فقط با فکر کردن به اين دختره به خودش تلقين ميکنه که عاشق شدهچه ميدونم....حاال چه جوري بش بگيم؟؟؟چيو؟؟؟اومدم بگم قضيه حکم اعدام رو ،که انگار خودش متوجه منظورم شد :آها....نميدونم واال...چيکار
کنيم؟؟؟
چه جوري بش بگيم؟؟؟بگيم؟؟؟نگيم؟؟؟-بگيم که اين پسره يه باليي سرخودش مياره...
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سري به نشانه تاييد تکون دادم :پس چيکار کنيم؟؟؟
يهو فکري کرد و با ذوق گفت :بگيم شکو بش بگه؟؟؟
متعجب با صداي بلند پرسيدم :شکووووفه؟؟؟؟
آره....چيه مگه؟؟؟بيخيال بابا....ميره يه چي ميگه دعواشون ميشه....تو چرا اين بچه رو اينجوري ميشناسي؟؟؟؟ اين فقط تو روي تو دعوا داشـــت....تازه فرهاد روخيلي وقته که ميشناسن
چه ربطي داره؟؟؟ منو توهم خيلي وقته فرهاد رو ميشناسيمش.....تازه ما دوستاي صميميششيمآره خوب...اما هيچ وقت قدرت نفوذ يه خانوم رو دست کم نگير....چه ميدنم....ولي اگه...اومدم بگم اگه االن نفهمه بهتره که علي همونطور که به نقطه اي خيره بود دستشو به نشانه اينکه
صبر کنم باال آورد و درهمون حال با سر اشاره اي به پشت سرم زد
االن ميگم شکو باش بحرفهبا ديدن شکوفه و مژده لبامو به هم فشردم و بيخيالي گفتم اما علي صاف صاف زل زد تو چشاي
دختره که مجبور شه سالم عليک کنه و اين جفنگ هم قضيه رو بش بگه
دوست ندارم باهاش روبه رو شم ،حداقل تا وقتي که درست نميدونم جريان چيه؟؟
***
شکوفه
امروز قراره براي آخرين بار برم باشگاه....دروغ نگم يه کوچولو ته دلم ناراحتم اما نه براي فوتبال،
بلکه براي بچه ها....ميدونم دلم خيلي براشون تنگ ميشه
خوب حاال توام اشک تمساح نريز-من کجا گريه کردم؟؟؟
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حتما الزم نيست گريه کني که...همين فيس فيس(بينيت) خودش گوياسخو دلم تنگ ميشهبگو تنگ نشه...ميشهدستي رو هوا تکون داد و گفت :اي بترکه اون دلت...
اومد چشم غره اي نثارم کنه که يهو با ذوق گفت :به به...شمع و گل و پروانه هم که جمعن!!!
هان؟؟؟؟متعجب به سمتش برگشتم که با امير چشم تو چشم شدم .اخم غليظي به چهره اش بود و اين
باعث شد که ته دلم خالي شه.
وا؟؟؟؟اين چه مرگشه؟؟؟ انگاري ارث پدر طلبکاره!!!
علي هم کنارش ايستاده بود و انگار که اون هم ناراحت بود..
اينا يه چيزيشون شده يا من حس ميکنم که يه چيزيشون شده؟؟؟؟
فک کنم همه مواردتنها براي علي سري تکون دادم و خواستم به روي خودم نيارم که با صداي بلند سالم کرد.
مژده -سالم علي آقاي گل و پالب
علي-عليک سالم مژي بانو
و رو به من گفت :تو چطوري شاخ و برگ؟؟؟
چپ چپ نگاش کردم که با صداي بلند خنديد وگفت :آها شکوفه....حاال چه فرقي ميکنه؟؟؟
من که حرصم گرفته بود درجوابش به تمسخر گفتم :ا؟؟؟فرقي نميکنه قلي آقا؟؟؟ ....اواااا ببخشيد
علي
امير سري به نشانه تاسف تکون داد و ابتدا رو به علي و بعد من گفت:يعني نه تو دست از مسخره
بازي برميداري....نه تو از کلکل
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اوااا؟؟؟ خوبه ديدين من ساکت و آروم فقط داشتم سالم عليک ميکردم....اين خودش شروع کردعلي هم به تقليد ازمن گفت :اوااا؟؟؟ خوبه خودت ديدي من ساکت و آروم داشتم سربه سرش
ميذاشتم....
امير-علي مسخره بازي رو تمومش کن...زودتر بگو
باشنيدن اين حرف چشام قد يه توپ بيسبال شد و صاف صاف زل زدم تو دهن علي که چي
ميخواد بگه؟؟؟
علي هم سري تکون داد وگفت :شکو يه مشکلي پيش اومده!
خوب؟؟؟ چي شده؟؟؟مژده-البد دوباره اون دختره مزاحم شده
علي-کاش اون دختره بود
پوزخندي زدم وگفتم :حتما يه دختر ديگه اس
امير با نگاهي که فقط کم مونده بود گردنمو خورد کنه زل زد تو چشامو گفت :نه خيرم...قضيه اصال
اونطوري نيست...دو ديقه زبون به دهن بگيرين...
پس چي شده؟؟؟راجب فرهادهفرهاد؟؟؟ چرا؟؟علي اومد چيزي بگه که امير يه دونه از اون نگاه خشنا هم نثار اون کرد و خودش شروع کرد به
حرف زدن :فرهادو ديدي تازگيا؟؟
که پيشونيش خط افتاده موهاش کم پشت....متعجب به سمت علي برگشتم :ها؟؟؟

بلند خنديد و گفت :يعني ميگم داغونه!!!!....
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چپ چپ نگاش کردم:کووووفت
امير دوباره خواست ادامه بده که علي گفت:عين ادم تعريف کن
امير اما بي اعتنا گفت :تازگي حالش خرابه
سري تکون دادم :ميدونم...معلومه اعصابش ازيه چيزي خورده
علي-ها....مشکل مام همينه!
ها؟؟؟؟يعني من ببينم دليلش چيه؟؟؟امير-نه اونو ميدونيم
علي-آقا عاشق شده
درحاليکه خنده ام هم گرفته بودد چشامو گشاد کردم و متعجب نگاش کردم :فرهاد عاشق
شده؟؟؟
علي زل زد تو چشم امير و خطاب به من گفت:آره کم کم داريم از دست ميريم
عاشق کي شده؟؟؟امير با حرص جواب داد :يه دختره ي .....سري تکون داد و "الاله اال اهلل" اي گفت.
علي-ميخواس حرف بد بزنه....دختره قاچاقچيه
خخخخخ....اين علي درست بشو نيست ها....مسخره!!
با صداي بلند خنديدم و سري تکون دادم:شوخي جالبي بود...رئيس کدوم باند هست حاال؟؟؟
علي-جدي گفتما!!!!
هااااان؟؟؟مژده-يعني جدي جدي فرهاد عاشق يه قاچاقچي شده؟؟؟
من-اي بابا...رسواش کردين....حاال يه قاچاقچيه ديگه...مگه چيه؟؟؟...قاچاقچي نديده هاي
بدبخـــ
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امير-مگه چيــــــه؟؟؟
آره....مثال من خودم عاشق يه گودزيال شدم....االن هم سر و مرو گنده درخدمتتونم....چيزي نشده
که....
ازفکري که کردم نزديک بود پقي بزنم زيرخنده اما سرمو انداختم پايين و سعي کردم حرفي براي
توجيح پيدا کنم که علي گفت :مثل اينکه شکو بدتر ازاينا شم ديده
وچشمکي نثارم کرد....کووووفت....االن خنده ام ميگيــــره آبروم جلو پسره ميره....
مژده که انگار هنوز تو هنگ بود دوباره پرسيد:جدا دختره قاچاقچيه؟؟؟؟
با همون حالت خنده گفتم:مژي اين خز بازيا چيه؟؟؟ خو قاچاقچيه ديگه...
وبا عشوه چشم غره اي نثارش کردم .ديگه نتونستم خودمو کنترل کنم....هنوز مونده بودم دستم
انداختن يا جديه؟؟؟
پقي زدم زير خنده و که ازخنده ي من علي هم کنترلشو از دست داد و شروع کرد به خنديدن....
فک کن فرهاد عاشق کبري دختر اقدس خانوم شده باشه....تصورم از دختره يه دختر با گونه هاي
پروتز و بوتاکس کرده ....و يه من آرايش (شرمنده ديگه اينقدر دور و بر امير و تو فرنداش ازاين
دخترا ديدم تصورم درهمين حده) و يه چادر گل منگولي با يه ساک پرمواد تو دستش....داره از
دست مامورا فرار ميکنه که....
جک تعريف کردن واسه شما دوتا؟؟؟اي بابا...به اين ياد ندادن نپره وسط تصور آدم؟؟؟ خخخخخخ
درحاليکه ته لبخندي داشتم خنده مو جمع کردم و گفتم:خداييش سرکارمون گذاشتين؟؟؟؟
آخه قيافه من شکل آدماييه که يکيو سرکار گذاشتن؟؟؟يکم که دقت کردم ديدم نه قيافه اش خيلي داغون تر ازاين حرفاس...اوااااا خاک به سرم اين
ديگه چرا ته ريش زده؟؟؟
جدي جدي قضيه جديه؟؟؟؟ نگــــــو....
اينبار جدي گفتم :خوب تعريف کنين ببينم جريان چيه؟؟؟؟
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خدا رو شکر بالخره يکي جدي گرفتعلي-امير تو جو ميدي....وگرنه همه زندگيشونو ميکنن
گيج شدم....آخه مگه ميشه؟؟؟؟ مگه داريم؟؟؟
ببينم اصال چطور شد؟؟؟مژده-بعد دوساعت تو ميگي چطور شد؟؟؟؟
سقلمه اي به پهلوش زدم و آروم گفتم :تو خفه شو...خودش دو ساعت تو شوک بود!!!
وبلندتر ادامه دادم :اونو فهميدم...ميگم يعني چي شد که عاشق شد؟؟؟
علي-بابا دختره زبون باه ....بلده چه جوري همه رو خام خودش کنه....اين فرهادم اسگول....
قبل ازاينکه به قسمت مثبت  11برسه امير پريد ميون حرفش :مگه تو باهاش حرف زدي؟؟؟
بَـــــــه.....ناسالمتي فري توشون نفوذي بود....منم يکي دوبار تلفني باهاش حرفيدمبابا آدم شناسجانم؟؟؟آدم شناسيت تو حلقتپس فرهاد واس اين افسردگي گرفته و تو فاز خودش نيست....دوتاييشون سري به نشانه تاييد تکون دادن وامير گفت :باهاش حرف هم که ميزنيم قانع نميشه
توقع دارين چيکار کنه؟؟؟ بش فکر نکنه؟؟؟علي-اوهوم
علــــي زور ميگي؟؟؟اوهومگجي؟؟؟-اوهوم
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کووووفتمرضمژده-آقا امير راست ميگه....بايد باهاش صحبت کرد
علي-يکي باس با خود امير صحبت کنه که....بعدشم "من "گفتم که شکو با فرهاد بحرفه
امير-گرچه به حرف هيچکي گ.ش نميده
ببخشيد من نفهميدم باهاش چه حرفي بزنيم؟؟؟علي-ما رو باش رو ديوار کي يادگاري نوشتيم....بابا اون خودش که ازاين گوش ميگيره...از اون
گوش فرت...با ما هم درست و حسابي نحرفيد
اميرنگاه چپ چپي بهش انداخت و گفت:البته يکي از داليلش خود ايشونن!!!
علي-به من چه اون آدم نيست؟؟؟؟
خنديدم وگفتم:راست ميگه ديگه....آدم با ديوار دردو دل کنه ولي با تو ازدشمنشم نگه....واال
آره؟؟؟لبخند خبيثي تحويلش دادم .اونقدر مسخره بازي درمياره که آدم نتونه دو کلوم جدي باهاش
صحبت کنه
"باشه" اي گفت و روشو برگردوند....
ساکت ايستاده بودم که مژده دستشو به سمتم گرفت و آروم اشاره اي به ساعتش زد.
علي-چيه؟؟؟؟ باز باشگاتون دير شد؟؟؟
سري به نشانه تاييد تکون دادم:آره...خيلي هم دير شده...برگشتيم ميحرفيم...
تو نميخواستي ديگه باشگاه نري؟؟؟چرا امروز روز آخرمه-خوب پس به سالمتي
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لبامو به هم فشردم و گفتم :اومديم يه کاريش ميکنيم
مژده با ناراحتي گفت:فقط فرهاد تو اينا سالم مونده بودها!!!
آره واال...حاال تو چرا اينقدر دپرس شدي؟؟؟مثل کسايي که انگار مچشونو گرفتن سري تکون داد:ها؟؟؟؟ نه ...کي گفته؟؟؟؟
مژده؟؟؟؟هووووم؟؟؟؟مشکوک ميزني ها!!!!گمشو....خوب يه لحظه خودتو بذار جاي اونبا ناراحتي سري تکون دادم:واقعا شرايط بديه
ميري باها صحبت کني؟؟نميدونم...آخه من چي بگم بهش؟؟؟ اصالچرا خود امير و علي باهاش صحبت نکنن؟؟؟شکو توقعا داري ها!!!! علي که فقط مسخره بازي در مياره....امير هم که تو فاز احساسنيست...يه چيزي ميگه بيچاره فرهاد از زندگي نااميد ميشه...
خخخخخکوووفت نخندقيافه متفکري به خودش گرفت و گفت :باز خوبه علي نرفت تو کف اين دختره
اينبار بلندتر خنديدم  :واااااااااي....کي ميخواس اونو جمع کنه؟؟؟
مژده هم خنديد :خيلي دوس دارم بدونم دختره چه شکليه؟
اوهوم....علي ميگفت خيلي زبون بازه ....ميدوني تصورم ازش چيه؟؟؟هوم؟؟؟-خانوما به اميد خدا حرفتون تمومي نداره؟؟؟
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باترس از صداي کلفتي که خطاب قرارمون ميداد خودمونو جمع کرديم .يا ابرفرض!!!! اين ديگه
کيه؟؟؟؟
يه دختر تپل و دروغ نگم سه تاي من....موهاي کوتاه ....پيرهن قرمز به همراه شورت ورزشي که به
زور تا رون پاش ميرسيد ازديدن اين صحنه فقط جلوي دهنمو گرفتم....يا خدا....روز آخري ودت
آبرومونو حفظ کن....نزنم زير خنده
چيه؟؟؟ برو بر منو نگا ميکنين؟؟؟ آدم نديدين؟؟؟من يکي خوشگل نديدم جون داداش
اينو خيلي آروم گفتم،نميدونم شنيد يا نه؟
اما با صداي بلند بله اي گفت که نزديک بود گالب به روتون شه
مژده آروم زير گوشم خفه شويي گفت و بعد درحاليکه ازجاش برمي خاست دستشو به سمت
گودزيال جون....چيز ببخشيد مربيمون دراز کرد :خوشوقتم خانومِ؟؟

عسل جووون...ميتونين منو عسل جون صدا کنينيا خــــدا!!! اعتماد به نفس اينو اگه پالنکتون داشت االن کل زنجير غذايي رو اشغال کرده بود....
عسل جون؟؟؟ ماذا فاذا؟؟؟
درحاليکه سعي درکنترل خنده ام داشتم(من امروز چه شکر شدم)...گفتم :ببخشيد عسل
جوون...اگه اجازه بدين من ميخوام با بچه ها خداحافظي کنم
چرا عزيزم قراره سفرقندهار بري؟؟؟نه قراره سفر شکرستون برمآها پس مشکلي نيست....مشکلي بود هم مال خودت بود...ماني جون کجايي؟؟؟
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بي توجه به عسل جووون پله ها رو دوتايکي کردم و پريدم تو زمين...بچه ها کنار زمين ايستاده
بودن و هرکسي آروم آروم واسه خودش گرم ميکرد تا مربي بياد.
خواستم منتظرشم مژي و مربي هم بيان که ديدم عسل جووون خودش نفس نفس زنون داره
مياد....مژي به سمت من دويدو سقلمه اي به پهلوم زد:خاک برسر چرا عين بز گذاشتي رفتي؟؟؟
وايسا منم بيام ديگه.....
حاال که اومديباحالت زاري گفت:اگه اون گنده بک منو ميخورد چي؟؟؟
ريزريزکي خنديدم و اشاره اي به عسل جووون زدم که داشت شرح فراق منو واس بچه ها توضيح
ميداد(همين قضيه ادامه ندادنم رو) حرفش که تموم شد اول ازهمه خودش به سمتم اومد،يه دست
ورزشکاري داد:موفق باشي عزيزم
وااااي خدايا...چه مودب شد يهويي؟؟؟
نه بيچاره ازاولشم خوب بود....ازاين چاقاي مهربون...فقط اگه لباسشم متناسب باوزنش ميپوشيدديگ خوف بود
تشکري کردم و اشکي که مي رفت از گوشه چشمم پايين بياد رو پاک کردم....نامرد حتي نگفت
نرو...حتي علت نخواست...خو شايد من يهويي پشيمون شم بمونم...ماني جون گفته بود مربي
جديد مثل اون نيست...هي دل غافل
يکي يکي بچه ها رو درآغوش گرفتم و باهاشون خداحافظي کردم.
چه لحظه ي بديه ها!!!
بعد دو سال دارم ازشون جدا ميشم...دلم براي تک تک بچه ها تنگ ميشه...حتي ديوونگي هاي
سارا...پري...واسه محافظه کارياي فاطمه...واسه جيم زدناي نسيم با حسين ،که حاال ديگه اونم
نيست...واسه شيطنتاي مژده
فاطمه-واي دختر اينطوري آب غوره نگير...االن اشک منم درمياد
اصال نفهميدم کي گريه ام گرفت...منم خرما!!! يه کاري ميکنم خودم تو گل ميمونم....اما نه...من
قراره بچسبم به درس
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آهي کشيدم و خودمو ازبغل فاطمه بيرون کشيدم
ايــــش کي ميخواد با سارا و دارو دسته اش حرف بزنه؟
تنها دستمو به سمت سارا دراز کردم و خدارو شکر که دل به دل کانال کشيه
اونم تالشي براي تکون دادن خودش نداشت چه برسه به بغل و روبوسي....
پري-حاال واس چي ميخواي بري؟؟؟
چه عجب بالخره يکي اينو پرسيد؟؟
مونده بودم چي جوابشو بدم که کسي گفت:معلومه ديگه...تو فوتبال که چيزي نشد العقل بره
بچسبه به درسش
متعجب به سمت سارا برگشتم:آره خوب نه که سارا ازاين جا به الليگا رسيده خيلي حسادتم شده
همه خنديدن که سارا دوباره گفت:اينجا چيزي نشدي ولي پشت تلفن خوب نامزدم نامزدم
ميکردي...ديگه اين همه رفتي اومدي بالخره مخ پسره رو زدي؟؟؟
اين بار متعجب ترنگاش کردم:اين چه طرز حرف زدنه؟؟؟
چي ميگي تو سارا؟؟؟!!!خودت بهتر ميدونينه نميدونمپري خنديد و گفت:اميرو ميگه
بابا نابغه...اونو که خودمم فهميدم...نامزد چيه؟؟؟
سارا که انگار متوجه منظورم شده بود نيشخندي زد وگفت :آره عزيزم....داشتي با مزاحم سيريش
آقاتون ميحرفيدي مام اونجا بوديم...
خوب زيارت قبولپري-خدا بده شانس
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اعصاب يکي به دو کردن با اين دو تا نفله رو نداشتم...به تمسخر آميني گفتم و به سمت مژده
رفتم.درحاليکه باهم به گوشيه زمين ميرفتيم پرسيد :چي زر زر ميکردن اون دوتا؟؟؟
هيچي بابا حرف مفتاالن بيخي ولي بعدا بايد مفصل برام تعريف کني ها!!!خااااراستي شکو االن ميخواي بري؟؟؟نه پس االن ميخوام بيمچي گفتن مگه يهو حرصي شدي؟؟؟هيچي...بمونم باهم بريم؟نه جوجو خودت برو...من پري مياد دنبالم قراره چند روز بريم تهران پيش مامانآهاااا...خو باشه سالم برسونفداتتتبغلش کردم و بعد درحاليکه دستمو رو هوا به نشانه خداحافظي تکون ميدادم ازش خداحافظي
کردم....
اوووف...کي ميخواد اين همه راهو برگرده؟؟!!!
شانس مام هرموقع به ايستگاه تاکسي ميرسيم خاليه...تموم راهو پياده گز کردم وکلي بد وبيراه
نثار خودم و هوا و در و تخته....ازهواي بهاري بيزارم...شکوفه دادن درختا رو دوست دارم اما زياد
با هواش حال نمي کنم....تکليفش روشن نيست ميخواد گرم باشه يا سرد؟؟؟؟ بارون بباره يا آفتاب
بتابه؟؟
باز اون بادهاي الکي يهويي که مي وزه....
خااااا االن ميگم ديزاين فصل ها رو عوض کنين شکوفه خانوم خوشش نمياددست شما مرسي
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خواهش...جاي اين همه فک زدن ببين امير و علي کوشن؟؟؟اواااا...راست ميگه ها....حواسم نبود
نگاهي به اطراف انداختم.من کجام؟؟؟ اينجا کجاس؟؟؟
از دور مغازه رو ديدم اما کسي جلوش نيست که....
خو حتما داخلنشونه اي باال انداختم و به سمت مغازه به راه افتادم از يه طرف استرس گرفته بودم.
با فرهاد چه جوري صحبت کنم؟؟؟ آخه واقعا نميدونم تو اين جورشرايط چي بايد گفت؟؟؟
بافرهاد دوست هستيم....خيلي هم راحتيم...اونقدر که باهم شوخي کنيم و تو سر و کله هم بزنيم
ولي ديگه نه دراين حد که بخاد جاي دوستاشم با من درد و دل کنه....البته خدايي بگم من اگه
بودم باعلي دردو دل نمي کردم...درسته وقتي جدي ميشه واقعا جديه اما آدم نيست که همه چي رو
به مسخره ميگيره...ميخواد فاز آدم رو عوض کنه...
نگاهي به داخل مغازه انداختم....اواااااا اينجام که نيستن؟؟؟ په کوشن اين دوتا؟؟؟
کصوووفطاااا....منو قال گذاشتن کجا رفتن؟؟؟
کمي سرگردوندم اما واقعا نيستنا....حاال علي هيچي اين پسره ي خل چرا مغازه رو به امان خدا ول
کرده؟؟؟
با کي کار....هنوز حرفش تموم نشده بود که من بالنسبت بز به فکراينکه اميره برگشتم پاچه بگيرم(البته فک
کنم سگ بود) :اميــــــر....
خواستم بگم امير کجايين شماها که حرف تو دهن خودمم ماسيد.
يا خدا!!!! اين کيه ديگه؟؟؟
يه پسرجوون  11،21ساله...تيريپ مشکي...قدشم يه يه وجبي ازمن بلندتر بود(بنده خودم 166
دارم) خالصه وايساده بود و بااخم عميقي که هرلحظه امکان خفه کردنم ميرفت گفت :بفرماييد با
کي کار دارين؟؟؟
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وااااي....سوتي دادم خفن که....سريع دست و پامو جمع کردم و شرمسار گفتم :ببخشيد آقا امير
نيستن؟؟؟
با اين حرف اخمش عميق تر شد نميدونم شايدم من حس کردم اينطوريه....بالحن تندي گفت:نه
کارشون داشتين؟؟؟
نگاهي به اطراف انداختم :ببخشيد نميدونين کجا رفتن؟؟؟

با دوستش رفته جايي کارداشتها؟؟؟دوستش؟؟؟
اهههههه شکو توام به خنگ ميگي زکي ها!!!! اينا که نميدونستن تو دو سوته برميگردي...حتما
باعلي رفتن جايي يا شايدم رفتن پيش فرهاد
اوااااااا راست ميگي ها!!!!
بي هوا پرسيد :باکي؟؟؟ با علي رفته؟؟؟
بااخم و تعجب نگام کرد:با امير چيکار داري تو؟؟؟
واااا؟؟؟؟ اين چه طرز برخورده؟؟؟ خاک برسر اين همون نبود که اون دفعه اميرو نصيحت ميکرد
متين باشه؟؟؟
اينم عينهو بز ميبرخورده ها!!!
به تندي اما مودب(البته تمام تالشم رو دراين راستا کردم) گفتم :حتما يه کاري دارم ديگه؟!!!!
چند لحظه اي سکوت کرد.خدايا...يعني بعده  15سال سن...يه آدم سالم تو زندگيم نديدم که
نديدم...هي زندگي!!!!
نميدونم کجا رفتن....ميخواي (با اشاره اي به مغازه) برو داخل منتظرشواينو گفت و بدون کوچيکترين حرفي راه افتاد که بره
هااا؟؟؟ اين چش بود؟؟؟
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فک کنم ديفونه بودفقط ديفونه؟؟؟
شونه اي باال انداختم و راه افتادم ،همونطور شماره علي رو هم گرفتم
***
امير
خره درمغازه رو ببند ديگهاشاره اي به کيوان که از دور ميومد کردم و گفتم :بهش زنگ زدم سپردم...بريم؟؟
ناراحتي بمونيم؟؟؟خفه شو...ميگما از االن زود نيست بريم سرکوچه شون وايسيم؟؟؟نه بابا...البته يه چيزيم هستا....دستامو انداختم تو جيبم:هوم؟؟؟
اگه خداحافظيش فقط چهار تا ملچ ملوچ و بوس بوس نباشه بيچاره شديم رفت...باس دو ساعتديگه وايسيم!!!...
اي بترکي که من عقلمو دست تو ندمخودت بترکي جفنگ....مگه خودت اراده نداري؟؟؟تو جام وايسادم وگفتم :خودت برو گمشو من کار و زندگي دارم
خواست چيزي بگه که صداي موبايلش بلند شد.نگاهي به صفحه اش انداخت و گفت:
برو....برو....منو آجيم دوتايي ميريم
آجيت اَي (باز) کيه؟؟؟هـــــــــــــي هــــــــي هـــــــي....بچه ها وايسين...وايسين من اومدمضربه اي به پيشونيم زدم.خدايا اينا رو به اعصابم و اعصابمو به تو سپردم .....خودش کم بود،
آجيشم اضافه شد.
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عليک سالااام...تو االن رفتني از ما ديدي؟؟؟يه چند ثانيه اي فک کرد وسري تکون داد:ها؟؟؟
علي خنديد وگفت :آخه ميگي وايسيد وايسيد
خنديد :آها....نه خواستم جو بدم
علي-جوت تو حلقت
بي اعتنا گفت :خاک تو سرتون ميخواستين بياين به منم ميگفتين ديگه...سوتي دادم خفن
هه فک کرديم باز دعوات شد که....الکي چپ چپ نگام کرد وگفت:نشد دعوام بشه....پسره ي پررو انگاري ارث پدر طلبکار بود
علي-پسره کيه؟؟
اشاره اي به من زد و گفت :نميدونم از بچه هاي مغازه بود
با شنيدن حرفش ابروهام تو هم گره خورد ،جز کيوان کسي مغازه نبود....يعني؟؟؟
پسره کي بود؟؟؟وااا...اآلن به علي گفتماينو فهميدمپريد ميون حرفمو با حرص گفت :من چه ميدونم همون که اون روز هي بهت گير ميداد
ابروهامو تو هم کشيدم :کيو ميگي؟؟؟
اههههه...اسمشو نميدونم...پيمان بود...کيوان بود...کامران بود....همون قد کوتاهه ديگه...تونميرفتي کنار....هي بهت ميگفت آدم باش
خيلي ممنون از مشخصات دادنتلبخندي زد وگفت :خواهش ميکنم
علي-کيوانو ميگي؟؟؟
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نميدونممن که ديگه مطمئن شده بودم بي اعتنا گفتم:خوب حاال چه سوتي دادي؟؟؟
انگار که سوتي خفني داده باشه هي گفت و شروع کرد به تعريف کردن:خاک بر سرا من فک کردم
شما دوتا تو مغازه اين...هرچي گشتم ديدم نيستين که يهو يه صدا از پشت سرم گفت با کي کار
دارين؟؟؟
مظلوم نگا کرد و ادامه داد:منم هول شدم فک کردم شمايين....
علي چنگي به صورتش انداخت و مثل مادر بزرگا گفت :خااااااک به سرم چش سفيد بش گفتي
اميري؟؟؟
قيافه شو درهم کرد و سري تکون داد :فک کردم اميره خوب....
آخه ما باهم چه شباهتي داشتيم؟؟؟خوب به صدا دقت نکردم....برگشتم بگم شما دوتا کجايين که ديدم يکي ديگه اسخسته نباشي که بعد اين همه مدت هنوز صداي منو نمي فهمي...
کيوان خودش همينطوري نسبت به من حساس بود. ..واااااااااي فک کن برگشته به کيوان ميگه
امير ..خخخخخ
تازگيا خيلي نگاها و رفتارامو زير نظر داشت...چيزي بروز نميداد ولي خوب متوجه سنگيني نگاش
وقتي خاله سوسکه رو ميديدم مي شدم...کيواني که هميشه هلک هلک دنبال اون ميرفت...حاال زير
چشمي منو مي پاييد....
قبول دارم يه مدته رفتارم تغيير کرده....خوب دست خودم نيست....واقعا حسي که بهش دارم يه
حس ساده نيست ....اما من هنوزم حرمت اين رفاقتو حفظ کردم....
ولي خوب بالخره متوجه تغيير رفتار کيوان هم ميشم ديگه....
علي-شکو تو از اولشم خنگ بودي ....اون چي گفت؟؟؟
خنگ خودتي....هيچي ديوونه اس پسره؟!!!! کم مونده بود بزنتم-خخخخ...تا تو باشي اينطوري سوتي ندي
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ادامو درآورد و گفت :هه هه هه...يعني من ميخوام بدونم يکي جلو شمام اينجوري سوتي بده
وحشي ميشي رم ميکني؟؟؟
به جاي من علي خنديد وگفت:سواال ميپرسي ها!!!! اين که کال وحشي هس
ضربه اي به بازوش زدم:از اثرات هم نشيني با توئه ديگه بزغاله...
و خطاب به شکوفه ادامه دادم:تو چرا هنو وايسادي؟؟؟
چيکار کنم االن؟؟؟علي نگاهي به من انداخت که يعني واقعا خنگه ها!!! سري تکون دادم و گفتم :اگه اشتباه نکنم
خانوم قرار بود تشريف ببري با فرهاد صحبت کني
لبخند رو لبش ماسيد :تنها برم؟؟؟
علي-نه االن ميگم ايل و طايفه شونم بياين
برو بابا....من تنها نميرموااااي لولو ميخورتشخوب شما دوتام بياين ديگه!!!!من-شکوفه اذيت نکن ديــــگه
ولم کنين بابا...من بميرم تنها نميرم***
شکوفه
به خودم که اومدم درست جلوي واحد فرهاد اينا بودم و خاله فرشته هم رو به روم....
اي خدا غلط کردم....نگاهي به جاکفشيشون انداختم....يکي از کفشاي فرناز نيستا....بگم با فرناز
کار دارم...جيم بزنم...
صداي خاله منو به خودم آورد :بيا تو مادر...
مثل مشنگا زل زدم تو چشم خاله فرشته و بي اختيار به دنبالش وارد شدم .من االن چيکار کنم؟؟؟
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يه کوچولو استرس گرفتم...نفس عميقي کشيدم و نگاهي به فرهاد که روبه روي تلويزيون نشسته
بود و هر چند دقيقه آهي مي کشيد انداختم .بهتر نيست اول به خاله بگم بعد با خودش صحبت
کنم؟؟
اين روزا حال خاله هم زياد خوب نبود...اينو از صحبتاش با مامان متوجه شده بودم...غصه ي فرهاد
رو ميخورد...حق هم داره...پسرش يهويي بي دليل تو خودشه و هرکاري هم ميکنه نميگه چشه؟؟؟
بشين شکوفه جان...فرناز االن ميادکمي دست دست کردم :راستش خاله...
واااااااااي خدا...همه اش تقصير امير و عليه اگه اونام ميومدن من االن مشکلي نداشتم....بگم
اومدم فرهاد با من درد و دل کنه؟؟؟ پسره حرف اون دو تا گودزيال رو نگرفته...اون وقت توقع دارن
من قانعش کنم به کسي که دوسش داره فکر نکنه...آخه مگه اين چيزام زوريه؟؟؟
خاله که انگار اصال متوجه فاز من نبود نگاهي به فرهاد انداخت و گفت :ميبيني تو رو خدا بچه ام
چش شده؟؟؟ صبح تا شب تو خودشه ...باز سرکار ميرفت بهتر بود...نميدونم کدوم خونه خميري
بش گفته مرخصي بگيره...
با شنيدن حرفش فقط خودمو گرفتم که نزنم زير خنده...خو معلومه کدوم خونه خميرايي پيشنهاد
دادن ديگه...
تو بشين من يه چايي بريزم االن مياممرسي خاله زحمت نکشين...ميخوام برم...داشت ميرفت که يهو برگشت و آروم طوري که انگار نميخواد کسي بشنوه گفت :شکوفه جان مادر
ميشيني با اين بچه حرف بزني؟؟؟ شماها جوونين...به من که چيزي نميگه....ببين ميتوني اززير
زبونش حرف بکشي؟
اينکه چرا فرناز اينکارو نکرده رو به خوبي ميشد حدس زد.....اما چرا فرهاد به خاله چيزي نگفته
برام عجيبه...فرهاد حتي آب خوردنشم به مامانش مي گفت...يعني چون با مامانش خيلي صميمي
بود هميشه راجب همه چي باهاش صحبت مي کرد...خاله هم خوب بود...مث مامان خودم سعي
ميکرد با بچه هاش جداي از هرچيزي دوست باشه...

535

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
به آرومي سري تکون دادم:حتما
خاله دستي به شونه ام کشيد وبه سمت آشپزخونه رفت...
نگاهي به فرهاد انداختم....حسابي غرق دنياي خودش بود ...يه دستشو پشت گردنش انداخته بود
و با دست ديگه اش هم کنترل رو گرفته بود...
به سمتش رفتم :سالم
به آرومي به سمتم برگشت و به نشانه تعجب ابروهاشو تو هم کشيد:سالم تو کي اومدي؟؟؟
همين تازه...اينقدر غرق فيلم بودي اصن نفهميدي؟!!!کمي خودشو کنار کشيد :بيا بشين...فيلمش خيلي باحاله ...تازه به جاهاي حساسش رسيده
اونقدر با ذوق گفت که يه لحظه فک کردم خوده دختره تو فيلم بازي ميکنه...فيلمش پليسي بود و
اينطور که فرهاد محوش بود ،به خوبي مي شد به کل ماجرا پي برد
ماجراش راجب يه افسره که به عنوان نفوذي وارد يه باند ميشهپريدم ميون حرفش و خودم ادامه دادم :افسره عاشق دختر رئيس باند ميشه؟
سري تکون داد:آره...دختره هم ازش خوشش اومده...ولي واس اينکه بهش وابسته نشه ميذاره
ميره...
خوب؟خوب پسره هم عصبي ميشه...با همه مشکل پيدا ميکنه...همه اش خودشو درگير کار ميکنه(...به تلويزيون نگاهي انداختم و با ديدن ماموري که درحالشليک ناخودآگاه برمگشت و همون لحظه هم دختري فرار ميکرد گفتم ):بعد اتفاقي تو يه ماموريت
ديگه دختره رو ميبينه...اما دختره سعي ميکنه خودشو مخفي کنه...ولي آخرش همو پيدا ميکنن...
اين بار اون پريد ميون حرفم :ديدي فيلو؟؟
 -هي برار جان (برادر جان) دختر نيستي رمان بخوني که....نه ولي ميشه حدس زد
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درحاليکه به صفحه ي تلويزيون و دختر و پسري که دست تو دست هم تو يه جنگا مشغول فرار
بودن چشم دوخته بود گفت :ولي من ديدم...آخرش دختره با پسره فرار ميکنه...از راه همين جنگال
از کشور خارج ميشه و دوتايي تو يه جاي جديد زندگي ميکنن
کم کم دارم شک ميکنمااااا...نکنه اين پسره يه خياالتي داره؟؟؟
واس همين گفتم :اينترپل هم دنبالشون نيست؟؟؟ خيلي راحت تو يه مملکت غريب هويتشونو جعل
ميکنن؟؟ ....اينا همه فيلمه....داستانه...
با ترديد نگام کرد .يا خدا!!!! پسره جدي جدي خل شده ها!!!! خو فيلم و سرياله ديگه...شک
داري؟؟؟
نکنه جو فيلم گرفتتش؟؟؟
واسه اينکه فکراي پوچي که مطمئنم به سرش زده رو ازبين ببرم گفتم :فرهاد جان اينا همه اش
داستانه...نويسنده از همون اول که شخصيتاشو تعيين ميکنه....ميدونه ميخواد چيکار کنه....ميدونه
کي به کيه؟؟
وقتي شخصيت اصلياشو نوشت ميدونه ميخواد اونا رو به هم " برسونه "....پس هرکاري
ميکنه...هرجورم که پيش بره...حتي اگه از هم جدا بشن...حتي اگه رسيدنشون سخت
باشه...آخرش همه چي دست به دست هم ميده که اونا رو به هم برسونه...ميفهمي چي ميگم؟؟؟
(البته اين قضيه رو کلي گفتم...فقط محض تاثيرگذاري بيشتر ديگه...خخخخ)
با اينکه انگار تحت تاثير قرار گرفت اما ابروهاشو تو هم کشيد و گفت :شکو مشکوک ميزنيا...اينا
چيه ميگي؟؟؟
اوااااا يادم رفـــــــت از اول همه چيو مث آدم بگم...
سري تکون دادم و گفتم :امير و علي رو که ميشناسي!!!!
هان؟؟؟بعد انگار که متوجه منظورم شده باشه حرصي به نقطه اي خيره شد :اووووف....يه آدم نداريم دور
و برمون بتونيم باش دردو دل کنيم کل شهر خبر دار نشن...
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خنديدم وگفتم :اونا چيز خاصي نگفتن...فقط گفتن مثل اينکه آقا فرهاد ما يه جاهايي گير کرد
و چشمکي زدم.
همين؟؟؟ ازکجا فهميدي قضيه پليسيه؟؟/اونطور که تو به تلويزيون زل زده بودي...بابا فيلسوف...بابا نابغه!!!!!خنديدم و براي اينکه خودش همه چيو بگه گفتم :حاال جداي از شوخي فرهاد راست ميگن؟؟؟
خنديدم و براي اينکه خودش همه چيو بگه گفتم :حاال جداي از شوخي فرهاد راست ميگن؟؟؟

نفسشو با صدا بيرون داد و بيخيالي گفت
اِ بگو بينم....نميدونم چرا تفره(طفره؟؟) ميره و نميخواد بگه...اما من سپيچ تر ازاين حرفام...
دوباره به تلويزيون چشم دوخت :شکو ول کن...بذا ببينم فيلم چي شد؟
کنترل رو از دستش کشيدم و درحاليکه چند قدمي عقبتر ميرفتم گفتم :تو گفتي ديدي....آخرشم که
معلومه....بگو چه مرگته؟!!!
ال اله اال اهلل....آدم قحطي بود منو گير تو انداختن؟؟؟خبيث خنديدم ودرحاليکه کنارش مي نشستم گفتم :ديگه ديگه...حتما يه چيزي ميدونستن...
خوبم ميدونستن...فرهاد تعريف کناز چي بگم؟؟؟از يه مرد خسته ...و مسرانه گفتم :تعريف کن ديگه-چيو تعريف کنم؟؟؟ همه چيو که علي گفته
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اي بابا...آخه علي چي ميدونست که بگه؟؟؟از همون چهار تا چيزي هم که ميدونست داستان ساختهفقط داستانه؟؟؟چپ چپ نگام کرد :نه حقيقته...
متاسف سري تکون دادم و درحاليکه واقعا از اين وضعش ناراحت بودم گفتم :ولي هرچي که علي
گفته بود و من امروز در تو ديدم
سرشو خاروند و گفت:ميتونم باهات راحت باشم؟؟
سري تکون دادم و براي اينکه راحت تر باشه گفتم :بين خودمون ميمـــونه
نميدونم...شايد علي راست ميگه و من فقط عاشق چش و ابرو و شيرين زبوني هاي سودابهشدم...اما شکوفه يه لحظه نميتونم چشاشو از ياد ببرم...
سري تکون دادم .درکش ميکنم اما نميتونم همدلي کنم ديگه (خودتون يه شکلک خبيث بياين)
يادته يه چند وقتي گفتم درگير يه پرونده ام؟؟؟دوباره سري تکون دادم.
مربوط به يه باند قاچاق بود که از تهران اومده بودن و يه معامله ي کالن داشتن...قرار بود ازطريق مرزاي آبي مواد جابه جا کنند...
واس همين تو پيدات نبود؟آره...محل استقرارشون ساري بود و منم بايد به عنوان يه جوون خسته که ميخواد فرار کنه واردباند شم...
خوب؟لبخندي به لبش اومد :چند باري جلوي سودابه تيريپ اومدم تا تونستم اعتمادشو جلب کنم...
وايسا وايسا...اول اول چه جوري باهاش اشنا شدي؟؟چشمکي زد و گفت :به عنوان راننده آژانس
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واااااا؟؟؟ خو چرا قيافه تو همچين ميکني؟؟ راننده آژانس چشمک داره؟؟؟
نه گلم...ولي اگه قبال به دوستش نسبت داده شده باشه....فک کنم دارههيييي خاک به سراااا!!!! اينم لو رفت؟؟؟
کمي خودمو جمع کردم و گفتم:خسته نباشي....توقع داشتي به يه راننده آژانس اعتماد کنه؟؟
نه هر راننده اي.....ولي راننده آژانسي که ميفهمه تو مواد فروشي و حتي کمکتم ميکنه که دو کيلوجنس ناقابلي رو که انداختي تو ساک و ميگي مسافرم رو برات نجات ميده فرق ميکنه
واقعاااا تو يه همچين کاري کردي؟؟؟ ديوونه اگه باليي سرت ميومد چي؟؟؟بابا بچه هاي خودمون بودنبا شنيدن اين حرف نفس راحتي کشيدم اما چپ چپ نگاش کردم :ما رو باش فکر کرديم...فري،
سوپرمن شد که!!!!
خخخخخ....از اونجا بود که بام صميمي تر شد....مادرش مرده پدرش هم رئيس يکي از باندايمعروف موواد مخدره...البته خودش تا به حال اونو نديده و پيش عمه اش بزرگ شده...خيلي دختر
تيز و فرزيه...عاشق نقاشيه و گرافيک ميخونه....ميدوني اصال روحياتش با هم جور درنمياد...
چقدر فرهاد حالش عوض شد وقتي راجب سودابه حرف ميزنه؟؟؟ اصال انگار نه انگار همين آدم بود
که تا دو ديقه ي پيش تو خودش بود....
منم طبق نقشه داستان جووني رو براش تعريف کردم که مهندس بيکار از يکي از دانشگاه هايمعتبر کشوره و حاال داره برا مخارج خانواده اش تو يه آژانس کار ميکنه...يه چند وقتي گذشت که
بم پيشنهاد داد باهاش همکاري کنم...هم درآمدش خوبه...هم...
لبخندش عميق تر شد:هم جوون خوب و پاکيم...
آورييين بهش که اينقد به فکر افزايش پاکي اين جوون بوده...شکو تيکه ميندازي؟؟؟-نه دارم از اين عشقي که تو اين قضيه موج ميزد تعريف ميکنم...

541

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
يه چند ثانيه اي دلخور نگام کرد ولي مي ارزيد...درسته فرهاد خيلي از اين ماجرا لذت ميبره...اما
خداييش من هيچ به خود گرفتني تو اين اجرا حس نميکنم...تو رو برده تو يه باند مواد،چون جوون
پاکي هستي کمک حال خونواده ات شه؟؟؟؟ اصن داريم؟؟؟
همين که به فکرم بود برام با ارزشه....بله اگه واقعا تو اين شرايط بودي با ارزش تر هم بود وقتي مي گرفتنت و تنها نون آور خونوادهميوفتاد گوشه زندون
کسي با خورده ريزه ها کاري نداره...اونا نهايتش يه چن وقت حبس بکشنآها اونوقت عمه ي منو فققط وقتي با مواد بگيرن اعدامه؟؟؟درسته االن وقت بحث کردن نيست....اما چون براي خودم پيش اوومده...نميخوام فک کنه همه
چي خوبه و با ذهنيتي که براي خودش ساخته زندگي کنه...
شکوفه چرا گير دادي بگي بده؟؟؟به همون دليلي که تو گير دادي بگي خوبه...تو که تا به حال نديديشوااااي االن چش ابرو تعريف ميکنه...بابا فهميديم خوشگله...
ولي تعريفشو شنيدمپوزخندي زد و گوشيشو برداشت،کمي باهاش ور رفت و به سمتم گرفت:اينو ببين....اين دفعه که
رفتم سرکار يه عکس بدون گريمشو ميگيرم...
گوشيو از دستش گرفتم و به دختر سياه سوخته ي داخل عکس چشم دوختم.
پوستش برنز بود البته فرهاد گفت با گريم....ولي خيلي طبيعي بود...درست مثل کسايي که
پوستشون سبزه اس...موهاي مشکي ويز ويزي که از زير کاله بيرون زده بود...چشاي تيله اي
توسي که داد مي زد لنزه...بيني خوش فرم و کشيده و لبايي کوچيک که ابهت خاصي به چهره اش
مي دادند....درمجموع فيسش خوب و اجزاي صورتش متناسب بود اما ايني که من تو عکس ديدم
واقعا هيچ جذابيتي نداشت....يعني خوب بود ،خوشــــــــگلي که ميگفتن نبود....
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عکس از چهره ي طبيعي خودش ندارم....ولي حتما ميگيرم ببينيشچه ميدونم...اين بچه هم از دست رفت ديگه...تو سکوت نشسته بوديم که زنگ در به صدا
دراومد.يا خدا فرناز اومد؟؟؟
من بپرم الفرار که االن خاله اونو ميندازه به جونم....کيفم رو برداشتم از جام برخاستم
چرا پاشدي؟؟؟بايد فرناز باشهخبيث خنديد وگفت :خو بمون ديگه....عشقت هم که اومدو....
خاله درست جلوي در بود و فک کنم داشت به فرناز ميگفت که من باهاش کار دارم.سريع به
سمتشون رفتم و طوري که انگار خيلي عجله دارم شروع کردم به پوشيدن کفشام .فرناز هاج و
واج نگام کرد:شکوفه جون با من کار داشتي؟
نه عزيزم کار خاصي نبود...حاال بعدا ميگمخاله-کجا؟ شام پيش ما هستي ديگه
نه قوربونتون خاله تازه مامان زنگ زد...نميدونه من اينجام زودتر برمفرهاد خنديد و گفت:شب شده بذا بره پي کارش االن همه سهم شام منم ميخوره
حيف که بايد برم وگرنه نميذاشتم يه ليوان آبم بهت برسهبور...دربور(برو...زودتر برو)خنديدم و دستي رو هوا تکون دادم .خدا روشکر فرناز خفتم نکردها!!!!
****
براي هزارمين بار نگاهي به ساعتم انداختم.
علي-اووووف رفته اون باال چسبيده؟؟؟
علي چقد غر ميزني؟ مياد ديگهبه در خونه ي فري اينا چشم دوخته بودم که علي ضربه اي به پيشونيش زد و اوه اوهي گفت.
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چيه؟؟؟چي شده؟؟؟امير خفه شو....روتو اينور نکنخواستم علتشو بپرسم که دختر ريزه ميزه وظريفي سالم داد.کمي فکر کردم تا بشناسمش...هاااا
خواهره فرهاده که...
درحاليکه نگاش به من بود باعلي مشغول سالم و احوالپرسي شد:خوبي علي؟؟؟اينجا چيکار
ميکني؟؟؟
مرسي تو چطوري فرناز؟؟؟خانواده خوبن؟؟/همينطوري...منتظر دوستمونيممنتظر فرهاد؟؟؟آخه فرهاد بود ميگفتم فرهاد ديگه...چه ميدونم...آخه نديدم دوستاتون اين ورا باشندوست اميرهلبخندي به روم زد و آهاني گفت.
علي-نميخواي بري خونه؟؟؟
فرناز درحاليکه نگاش به من بود گفت:هان؟؟؟
اينبار علي بلندتر گفت:ميگم خونه نميري تو؟؟؟
هااااان چرا...هول هولکي خداحافظي کرد و رفت.
علي-دخترم دختراي قديم...
خوب حاال...اين چرا اينقد گيج ميزد؟؟؟واقعا نفهميدي؟؟؟ عقش منو داشت با چشاش ميخوردخودمو انداختم تو بغلش و واسه مسخره بازي گفتم:اووووف قوفونش نشم

543

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
ازخودش دورم کرد و گفت:خاک به سرت جفنگ تيتيش....قوفونش يعني چي مرتيکه؟؟؟
با عشوه چشم غره اي نثارش کردم:خاک به سر خودت کچل...آدم نيستي که....ميرم عقش خودمو
بغل ميکنم
متعجب نگام کرد:امير تونم آره؟؟؟
خنديدم که گفت:عجب....عجب
و اشاره اي به در خونه ي فرهاد اينا انداخت .اووووف بالخره اين دختره اومد.
بگــــــــم؟؟؟؟قيافه مو مظلوم کردم:علي دادا؟؟؟داشتيم؟؟؟/
خبيثانه خنديد و سري به نشانه تاييد تکون داد.
نگاهي بهش انداختم که در حال نفس نفس زدن بود:دنبالت مي کردن؟؟؟
هي آقــــــــااااا از دست فرناز گريختما!!!!علي-داشت ميخوردتت مگه؟؟؟
ها؟؟؟....خو الکي گفتم با فرناز کار دارم...خودش اومد داشت سه مي شدعلي-اي بابا مي گفتي مخشو کار ميگرفتيم که
مگه شماها ديدينش؟بَـــــه خسته نباشي...دو ساعته اينجا اسگوليم ها!!!وباشيطنت ادامه داد:وايساده اينجا هي آقا امير...آقا امير ميکنه...
اين چش سفيد هم خود شيرينيش گل انداخته بود همه اش دلبري ميکرد...خواهر جان نبودي
ببيني که
شکو چپ چپ نگاهي به من انداخت و گفت :فرناز؟؟؟؟
سري تکون دادم:اوره چيه؟؟؟
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ميگم چه خر ذوق بود خوب برخورد ميکردعلي-فرناز هر  12سال يه بار اينطوري ميشه
خخخخ اشکال نداره...همين خوبهبله؟؟؟اين صداي شکوفه بود که با عصبانيت منو خطاب قرار ميداد:اين فرنازو من ازوقتي يادم مياد
گند اخالق بود
علي-البته ربطي هم نداره ها!!! اين امير هم هرچي از تو يادشه داشتي دعوا مي کردي...شايد
باورت نشه ولي از دور مي بينتت جيغ ميکشه
برگشتم سمت شکوفه تا عکس العملش رو ببينم ،اونم به چشام خيره شده بود و مثل خودم
چشاش مي خنديد اما اخمي کرد و خطاب به علي گفت:کوووووفت ديوونه...
وبه طعنه گفت:خوب البته آدما جاهاي مختلف رفتارشون تغيير ميکنه
علي-من نميدونم...درهر صورت شما دوتا جفتتون خلين...تموم شد رفت
شکوفه-تو خوبي....بابا تو خوبــــــي
من خوبم ديگه...پس چي؟؟؟پس کوووفت...با شيطنت گفتم:فرنازم بد نيست...
شکوفه اين بار حرصي تر گفت:اصن تو خوبي...فرنازم خوبه....
وبا دلخوري اومد که بره ،درهمون حال هم به عمد با ساکش محکم خورد تو پهلوم.کصوووفط
وحشي...
خانووووم دستم***
شکوفه
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کووووفت...زهرمار...کاش ميزدم ميپکيدي...
ولي با حرص گفتم:ببخشيد حواسم نبود
زيرلب حقت بودي هم نثارش کردم که بلند خنديد .کووووفت...بي چشم و رو...
خنده داره؟؟؟علي که تمام سعيشو ميکرد به ما دو تا نگاه نکنه و نزنه زير خنده مشغول ديد زني افق شد.
امير-خو به نظرم دختر خوبي اومد
آره دختر خوب...برو بگيرش ديگه
خيلي دختر خوبيه...مجردم هس...اومدم برم که دريک حرکت خبيثانه کتش رو کمي درآورد و دوباره انداخت تو تنش(يه حرکت
قيصروار بود)
فقط خودمو عقبي کشيدم که نيوفتم تو بغلش.
اخم عميقي کردم و خواستم چيزي بگم که علي پيش دستي کرد:امير دادا...تِه...حال...خاره؟
(حالت خوبه؟)
خخخخ...گيلکي حرف زدنش تو حلقم
طلبکار نگامون کرد:کتم رو جابه جا کردم...اونم مورد داره؟؟؟
نه فقط کتت تو حلق من بود...الکي مثال متوجه نشده ببخشيدي گفت و با شرمندگي(البته صورتش از خنده قرمز شده بود)
سري تکون داد.
خواهش...بچه ها اگه کاري ندارين من برم خونه؟علي-برم خونه چيه؟؟؟ بيا تعريف کن ببينيم جريان چيه؟؟؟
امير-خخخخخ االن حوصله نداره...
يعني يه جوريم ميزنم....
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فک کنم از تو نگام فکرمو خوند که خنديد وبا مهربوني گفت:آقا من تسلييييم.....
حسابي امروز خسته شدم حتي حال ندارم بايستم(....اما تو مرام رفاقت اين نگاه مهربونش) لبخند
کم جوني زدم و گفتم:چيز خاصي نگفت....فقط همونايي که علي گفت رو تعريف کرد
بايادآوري عکسش گفتم:تازه دختره روهم ديدم
علي درحاليکه انگار ازم نااميد شده ضربه اي به پيشونيش زدوگفت:البد همين عکس سياه
سوخته....
آره...تو هم ديديبرو گمشو شکوفه...من ميگم خود دختره رو ديدم اين عکس شکل ميمونشو به رخ من ميکشه...واااا؟؟علي...کوووفت...چيا گفتين؟اين چه طرز برخورده؟ تو روحيه ام تاثير ميذاره خو...
به ماشين کنارامير تکيه دادم وگفتم:راجب ماموريتش تعريف کرد منم کلي باهاش صحبت کردم
که اين دختره به دردش نميخوره وهيچ اميدي بهش نيست و اين حرفا ديگه
امير-اون چي گفت؟؟؟
فرهاد رسما خل شده بابا...هرچي گفتم حرف خودشو ميزدتا خودش نخواد نميشهسري تکون دادم:ولي به حرفام فکر ميکنه
خواستم چيزي بگم که دزدگير ماشين به صدا دراومد...تکيه مو از ماشين گرفتم و با ديدن شايان
تو جام صاف وايسادم .اين ديگه از کجا پيداش شد؟؟؟ به آرومي سالم و عليکي کرديم.به سردي
جوابمو داد و به طرز خاصي به امير وعلي نگاه کرد.
کمي اونطرف تر رفتيم و علي با صدايي که فقط خودمون بشنويم گفت:من اعصاب خودمم
ندارم...ميزنم دک و پوز اينو ميارم پايين!!!
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امير-بيخيال...بريم کم کم؟؟؟
علي-نه...اين راجب آبجي ما فکر بد کرده
بعد جوري که انگارميخواد شايان بشنوه خطاب به من گفت :خاک به سرت...يه فلش دادم دستت
ها!!!! ملت دخترخاله دارن مام داريم
و زل زد تو صورتم....ها؟؟؟کدوم فلش؟؟ فلش چيه؟؟
مث خنگا نگاش ميکردم که با تمام توان روپام لگد کرد .اووووي...وحشي
خوب چيکار کنيم؟؟ دست دوستهامير محض خالي نموندن عريضه خطاب به علي گفت :بيخيال حاال...پيداش ميکنه ديگه
علي-يه ذره مسئوليت پذير باش
خااا....شايان که انگار وسيله اي رو تو صندوق عقب گذاشته بود،درش رو بست و رو به من گفت:تا حاال
باشگاه بودي؟
ميخواد حرف بکشه...مطمئنن تا حاال خواهر جونش خونه رفته...به اين نفله هم گفته که من ديگه
باشگاه نميرم
نه خونه ي عمو محمود اينا بودم...آها..نگاهي به امير و علي انداخت و روي امير ثابت شد.
بَـــــه آقاي راننده...خوب هستين شما؟؟کاش اون اول که علي ميخواست فک اين بشر رو پايين بياره مانع نمي شديما!!
به سمت اميربرگشتم تا عکس العملش رو ببينم،چشم غره اي نثارم کرد و براي شايان سري
تکون داد.
-آقاي راننده پسرخاله تونن؟؟
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امير صداشو صاف کرد و با جذبه گفت:نه خير دوست پسرخاله شونن...مشکليه؟؟
نه داداش...بااجازهعلي-اووووف...اين کي بود؟؟
امير-داداش سارا...
وروبه من ادامه داد:ديگه نبينم با اين مرتيکه سالم عليک کني ها!!!
وااااااا؟؟؟چرا؟؟؟زهرمارو چرا...وقتي يه چي بهت ميگم جاي سوال بگو چشم....چپ چپ نگاش کردم:چشم حتما
شما امر بفرماييد...چه فازي شده اين؟؟؟
اين پسره آمارش درست نيست...فهميدي؟اينو که خودمم ميدونستماونقدر ريلکس اين جمله رو ادا کردم که يه لحظه چشاش هشتا شد.از حالتش خنده ام گرفته
بودکه علي دستشو کشيد:بيا بريم من حوصله دعوا ندارم..بيا بينم...
دستشو کشيد و خودشو از علي جدا کرد:يه لحظه صبر کن
خووووب باشه...نگاش نميکنم....باش سالم عليک نميکنم....اصال نميشناسمش...و بياعتنا سرمو انداختم و با گام هاي بلند به سمت خونه راه فتادم.
***
دختره اصن نميفهمه چي داري بش ميگي؟؟؟دوباره خنديد.حنــــــاق اينم واسه من خنده دونش کارافتاده
حاال مگه اون گنده بک چشه؟؟؟-چش نيست گوشه...مرتيکه ي جواللق يه بار قبال ازش خواستگاري کرده
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هاااان؟؟؟همين که شنيديبلند خنديد:تو ازکجا ميدوني آخه؟؟؟
اخم تصنعي کردم:تحقيق کردم...تحقيق...
عجب...عجب...مردم چه تحقيقاتي ميکننديگه ديگه...نگاهي به درمغازه انداختم:کيوان چرا همچونه؟؟؟
چتونه؟؟؟نگاشو ازمن گرفت و به اون سمت برگشت.
کيوان و پرهام و مجيد(اوااااا...اين کي برگشت؟؟!!! ) جلوي در مغازه ايستاده بودن و هرکدوم تو يه
فازي!
کيوان خشمگين به نقطه اي خيره،مجيد با صداي بلند مشغول تعريف خاطرات دانشگاه و پرهام
هم مشغول گوش دادن به چرندياتش...خاک برسر دلم براش تنگيد...
الکي مثال خيلي درس خونه از نعطيالت عيد ديگه اينورا پيداش نشده بود .اونم با ديدنم ذوق زده
ابرويي باال انداخت ودستاشو باز کرد.
به ملنگ خودم چطور مطوري؟؟؟تو چطوري خره؟؟؟ چه عجب از درس و مشق دل کندي؟؟؟جان امير اينقده بم فشار اومدهعلي-بـــــــروووو...واس همينه رنگ و روت واشده؟؟؟
مجيد خنديد:جون دادا پکيدم اونجا...مث پادگان شما نيست که...اومدي سربازي ولي گمت کنن
پيش امير ما پيدا ميشي...ما اونجا يه چرتکه دستمون بود مشغول حساب و کتاب.
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مجيد همچنان مشغول تعريف کردن بود که علي سقلمه اي به بازوم زد و به آرومي زيرگوشم
گفت:ببين کيوون چشه؟؟
-مريضي مگه؟؟؟سرهمون قضيه قاطيه....حوصله ندارم بحث راه بيوفتهيه چندثانيه نگام کرد و روشو برگردوند:ولي من ميگم...
وبلندگفت:کيوون چته؟؟؟کشتي هات غرق شده؟؟؟....کيوون باتواما...
اما کيوان اصال انگار تو باغ نبود...
مجيد بازوشو تکون داد که بالخره سربلند کرد:هااااان؟؟؟چيه؟؟؟
پرهام-کيوان خوبي؟؟؟
آره...درتمام مدت سعي ميکردم چشام به چشش نيوفته...اتفاق خاصي نيوفتاده...اما نميدونم چرا ازش
خجالت ميکشم؟؟؟ ازاينکه اينقدر به اون دختر نزديکم ميترسم ويه کوچولو(البته با ديدن کيوان)
احساس گناه ميکنم
گوشيمو برداشتم و خودمو مشغول نشون دادم.اميدوارم نپرسه شکوفه چيکار داشت؟
وااااي اگه بپرسه من چي بگم؟؟
بچه تو چرا اينقدر هولي؟؟؟ دَدَر دودور که نميخواستين برين...ميخواست با فرهاد بحرفهديگه!!!....ميگن آدم ازخودش شک داره...همينه ديگه..
کيوان-شکوفه رو ديديش باهات کار داشت؟؟
يا خدا!!! من االن چي کار کنم؟؟؟
آب دهنمو قورت دادم و سرمو بلند کردم،نگاهي به علي انداختم که اشاره ميزد راستشو بگو.يا بخت
يا اقبال ديگه
آره ديدمش...مجيد-ببخشيد شکوفه کيه؟؟؟؟با تو چيکار داشته؟؟؟ چي شدي االن؟؟؟
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هيچي قراربود...علي پريد ميون حرفم و خيلي جدي گفت:جايي کار داشتن...
زهرمار...خو اينطوري ميگي پسره چه فکري ميکنه؟؟؟ خواستم چيزي نثارش کنم ولي خوب همه
حواسشون به من بود.
کيوان سري تکون داد:نفهميدم....کار داشتن؟؟؟؟
ازجام برخاستم:آره دادا...
مجيد يه لحظه با دهن باز بهم خيره شد و سري تکون داد که يعني جريان چيه؟؟؟
نميدونم چرا يه چي منو انگولک ميده که يه چي بپرونم...مديونين فک کنين ميخوام بگم باهاش
دوستم...کيوان خودشو جمع کنه....
ولي خوب وجدانمان نمي گذارد کسي ناراحت بشه ديگه...
دستي به موهام کشيدمودرحاليکه به روبه رو خيره بودم گفتم:قرار بود با فرهاد صحبت کنيم
پرهام-اااا...راستي فرهاد چي شد؟؟؟خبري ازش نيست
علي-بچه ام افسردگي گرفته...گوشه ي خونه اس
مجيد-چرا؟؟؟چه مرگشه؟؟؟
من-چيز خاصي نيست عاشق شده
فرهـــــاد؟؟؟علي سري تکون داد و نگاهي به کيوان وبعد به من انداخت.
مجيد-خوب صحبت کنين که چي؟؟؟
اووووف امير دق ميده تايه جي تعريف کنه...من گفتم..وشروع کرد به تعريف کل ماجرا...
کيوان درتمام مدت با دقت اما کمي ناراحت به حرفاش گوش ميداد:خيلي صميمي اسمتو گفت
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متعجب نگاش کردم:کي؟؟؟
آهااا...شکوفه...
جدا؟؟؟سري تکون داد و به طعنه گفت:آره...وقتي گفتم با کي کار دارين يهو برگشت فکر کرد من اميرم
اينا رو به طرز خاصي ادا ميکرد و نگاه تيزشو به چشام دوخته بود
شکوفه گفت سوتي داد...ولي اسممو؟!!! واقعا اينقدر صميمي خطاب کرده که کيوان شک کنه؟؟؟
شونه اي باال انداختم.حاال جداي از فکرايي که کيوان کرده اون چرا بايد عين بز منو صدا کنه؟؟خو
مث آدم يه آقا بنداز تنگ اسممون ديگه
علي-خوب حتما به خاطر صميميت زياده
بلــــه؟؟؟؟!!!اينو خودم با تعجب پرسيدم .صميميتو از کجات درآوردي؟؟؟
کيوان قدمي به سمتم برداشت وبا حالت دعوا خطاب به علي گفت:چي ميگي تو مرتيکه؟؟؟
علي هم که امروز کال بي اعصاب بود بدون کوچيکترين حرفي به سمتش حمله ور شد ويقه شو
گرفت.بازاين قرصاشو چپکي خورد!!! گير داده به کيوان...

همه به سمتشون رفتيم بلکه جداشون کنيم.جالبيش اينجاست کيوان هم کم نمياورد...چه درفحش
دادن...چه کتک...
چش و گوشم روشن...سربازي چه کارا که نميکنه با آدم...تاثيرات رفيق نابابه
***
آآآآخ چشمم...کووووفت...دو ديقه خفه شو...يه تيکه يخه ديگه-عينهو آجر پاره داري مي کنيش تو چشمم...فقط يه تيکه يخه؟؟؟
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بي اعتنابه من خطاب به مجيد خواست که پنبه و بتادين بياره...
آخه يکي نيست به اين بگه وسط دعوا جمع کن خودتو...خون خونمو ميخورد...هنوز با يادآوري حرفايي که تو دعوا بين من و کيوان رد وبدل شده بود تنم
گر ميگرفت و دوست داشتم جاي اون يه مشت ناقابل با تريلي از روش رد شم ...هرچي دلش
خواست گفت....چه راجب من چه...
با يادآوري حرفاش دستمو مشت کردم وباحرص گفتم:الدگ يالقوا....هرچي هيچي نميگم..
مجيد-حرص نخور خونت کثيف تر ميشه...
مجيد ببند دهنتو!!! يه جوري ميزنم پا نشي ها!!!علي خنديد و درهمون حال که پنبه رو روي زخمم ميزد تا عفونت نکنه گفت:تو فعال خودت پاشو
قيصر خان...
مجيد هم خنديد:چه آرتيست بازي هم درمياورد...نميگي ميوفتي ميپاشي ميموني رو دستمون؟؟؟!!!
ميشه خفه شيد؟؟؟دوباره هر دو شروع کردن به خنديدن...زهرمار...
دست علي رو پس زدم و ازجام برخاستم ،بي توجه به هردوشون به سمت اتاقم رفتم و درو محکم
بستم...
***
هنوز خاطرات آن روزها برايش زنده بودند..هنوز صداي جيغ جيغ معترض فهيمه که ميگفت:مگه
بابايي فقط بابايي اونه؟؟؟
درگوشش ميپيچيد...هنوز آن گريه ها و درخود رفتن ها،کنار درختايي که با بابايي کاشته بودند زنده
بود...
هنوز يادش نرفته بود دختري را که به بهانه ي غذا بردن هم که شده خلوت پسر دايي تخسش را
به هم ميزد و يک جورهايي خودش را دردلش جا ميکرد...
-هووووي کجا سرتو انداختي...يه وقت يه کمکي نکني؟؟؟
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بي اعتنا به حرف رضا به راهش ادامه داد.رضا اما پيله تر ازاين حرفها بود...جعبه ماست را برداشت
و درحاليکه ازکنارش مي گذشت طعنه ي محکمي زد و درهمان حال طوري که او بشنود
گفت:ببخشيد بدون اينکه چيزي بردارم کمک کنم سرمو عين چي انداختم دارم ميرم...
خواهش ميکنم...اين را گفت و بي حوصله به سمت حياط پشتي مرفت که رضا خطابش کرد:اميــــــر؟؟؟
به سمتش برگشت:رضا من حوصله ندارم...يه چي بت ميگم ناراحت ميشي ها!!! به من گير نده...
خو حوصله نداشته باش...بيا يه لقمه کوفت کن بعد هرگوري خواستي بري برو...هيچي کوفت نميکنم...کمکم نميکنم...حله؟؟؟نهههه داووش حل نشد...ضعف ميکني ميميري ها!!!ايمان-امير ميام چپ و راستت ميکنما...از ديشب تا حاال يه گله آدمو اسگول خودت کردي...بيا يه
چيزي بخور بعد سه تايي ميريم بيرون که هواتم عوض شه...
االن اشتها ندارم...ميخوام يکم تنها باشم...قول ميدم گشنم شد بيامقول مردونه؟؟؟اووووف...رضا خنديد و گفت:خااااا...برو...
دستي به موهايش کشيد و از الي شاخ و برگ درخت آلوچه اي که روبه رويش بود به سمت حياط
پشتي رفت...فعال تنها راهش همين بود...راه ديگر حياط پشتي از آشپزخانه بود وبا وجود مادر
وخانوم هايي که انجا بودند ترجيح داد آفتابي نشود...
البه الي درخت ها کنار درخت هلو تنه ي بريده اي از درختي قرار داشت که به گفته ي بابايي بيش
از  111سال از عمرش مي گذشت روي آن نشست و مشغول شوت کردن سنگ هاي جلوي پايش
شد.
هرسال اين موقع اين درخت ها پر بودند از شکوفه هاي رنگي...چه روزها که با بابايي به اين دارو
درخت ها مي رسيدند...پيرمرد هميشه به فکر باغچه ،که چه عرض کنم باغ خانه اش بود .از آبدهي
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گل و گياهان گرفته تا کود دادن به درخت ها و سم پاشيشان...براي همين هم بود که هميشه خدا
سرسبز و سرزنده بودند...اصال اين خانه هميشه بوي طراوت ميداد...
نفس عميقي کشيد ونگاهش را به نقطه ي ديگري دوخت...
تاب چوبي که بين دو درخت گردو بسته شده بود...اين را بابايي براي تينا کوچولو بسته بود...با
يادآوري تينا لبخندي زد...اصال به خاطر شيطنت هاي تينا کوچولو بود که به خانه ي بابايي پناه
آورده بود...موقع کنکور بود و کوچولوي تازه به حرف امده اي که در هر گوشه ي خانه ورجه وورجه
ميکرد...
دراين يک سال خيلي با بابايي اخت شده بود و بيشتر از هرچيز با او مثل يک دوست صميمي بود...
آنقدر در افکارش غرق بود که حتي متوجه گذر زمان نشد....صداي محکم برخورد ظرف و ظروفي
به زمين آن هم درست کنار گوشش ،آنقدر ناگهاني بود که بي هوا پريد و به سمت صدا برگشت.
اين ديوانه ديگر از کجا پيدايش شد؟؟؟
به تو ياد ندادن عين آدم رفتار کني؟؟؟نه ياد ندادن...اين ناهارته...خواستي بخور نخواستي نخور...نميخورم جمع کن برو...من وظيفه ام بود واسه ات بيارم...نميخوري خودت بردار ببر..نه بابا؟؟؟ کي اين وظيفه خطير رو به شما سپرد؟؟؟شخصيت انسانيم...بدبخت بگير از گشنگي ضعف ميکني...بد جوري از حرف اين دختره عمه ي پررو حرصش گرفته بود...خوبه سالي به دوازده ماه همديگر را
نمي ديدند...حاال چه شده که اين دختر پيله کرده به او؟؟؟
لگدي به سيني روي زمين زد و تقريبا تمام محتوياتش را پخش زمين کرد...
شما وظيفه تو انجام دادي...ناهارتو آوردي...خوش اومدي...وبا سر اشاره اي زد که يعني برو
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شما وظيفه تو انجام دادي...ناهارتو آوردي...خوش اومدي...وبا سر اشاره اي زد که يعني برو
از شنيدن صداي شکسته شدن ظرف ها تقريبا تمامي اعضاي خانواده پريدند پاي پنجره تاببينند
چه اتفاقي افتاده؟؟؟
تو فکرکردي کي هستي؟؟؟ زيادي لي لي به الالت گذاشتن دور برت داشته!!!امير ازجايش برخاست ودرحاليکه نگاه پراز خشمش را به او دوخته بود به سمتش رفت
ببين بچه...تو کاري که به تو مربوط نيست دخالت نـــــکــــن...عمه حوري که به خوبي دخترش را مي شناخت پله ها را دوتايکي کرده به سمتشان رفت.
بقيه بچه ها هم به روي ايوان رفتند و مجيد و رضا براي ختم اين قائله دست امير را گرفتند و او را
به سمت خانه کشيدند.
اين اخرين صحنه اي بود که از دعواهاي با فهيمه به ياد داشت...
چندماهي از مرگ بابايي مي گذشت...با وجود مجيد و رضا تقريبا آرام تر شده بود ولي خوب...هنوز
هم يه وقتايي ياد بابايي بود که اعصابش را به هم مي ريخت...خصوصا اين چند وقت که ميان
پدرو مادر هم درگيري هايي پيش آمده بود و واقعا جاي خالي او را حس مي کرد...
از شيشه ي پنجره به روبه رو خيره بود و به اين چند وقت فکر مي کرد...مرگ پدربزرگ...روبه
رويي با دختر عمه ي شيطونش....اين روزها زياد به فهيمه فکر ميکرد...چند باري در مسير
دانشگاه دختري را شبيه او ديده بود...درسته خيلي رو اعصاب بود و لي خوب...دوست داشتني
بود...
لبخندي زد و ماشين را گوشه اي پارک کرد و به سمت رويا و نيما رفت.
امروز با هم در پارک ملت قرار داشتند....تازه رضايت آقاي رفيعي(پدر رويا) را براي ازدواج گرفته
بودند و ميخواستند به امير سور بدهند.
سالم بر شيرين و فرهاد...احوال شما؟؟؟نيما-امير نمک نپاش ها!!!
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با ديدن قيافه ي درهم و عصبي نيما متعجب نگاهي به رويا انداخت:اين چشه؟؟؟
رويا-تازه چند تا پسر مزاحم يه دختره شده بودن...اين آقام رگ غيرتش گل انداخت.
تازه متوجه حال نيما شده بود که آستينهايش را باال زده ويقه اش کج و ماوج بود...و خوني که مي
رفت از بيني اش جاري شود...
خاک بر سرت چي شدي؟؟؟بفرماييد آقا دست و صورتتونو بشوريدهر سه به سمت دختر جواني که بطري آبي را به سمت نيما گرفته بود برگشتند.
چقدر قيافه ي اين دختر شبيه...
بي اختيار فکرش را به زبان آورد:فهيمه؟؟؟
همان دختري بود که اين روزها مي ديدش...اما واقعا فهيمه بود؟؟؟
دختري با مانتوي آستين سه ربع سفيد که به زور تا باسنش مي رسيد...نگاهش را به چهره ي او
دوخت....عمرا اين دختر سرخاب سفيداب کرده فهيمه باشد...فهيمه حتي سبيلش را هم
نگرفته...آن وقت..
دخترک به سرفه افتاد و رنگش مثل گچ سفيد بود.اصال انتظار ديدن پسردايي مغرورش را آن هم با
اين وضع نداشت..
به لکنت افتاد :سَــ...سَـــ...ســــالم
به دختر عمه ي گل...شما کجا اينجا کجا؟؟؟فهيمه نگاهي به امير انداخت و مضطرب دستش را جلوي دهانش گرفت.
مانده بود چه بگويد که رويا پرسيد:شما همديگه رو مي شناسين مگه؟؟؟
امير نگاهي به فهيمه که ازخجالت قرمز شده بود انداخت و سري تکان داد.
نيما درجريان همه ي اتفاقات بود..يعني امير برايش تعريف کرده بود نگاهي به سر و وضع فهيمه
انداخت و آرام زير گوش امير پرسيد :اين همونه؟؟
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امير دوباره سري تکان داد و با اخم خطاب به فهيمه گفت:ميشه يه لحظه...
و با سر اشاره اي کرد.
واقعا برايش عجيب بود...چرا فهيمه با اين وضع...؟؟؟
او را به کناري کشيد و درحاليکه با اخم به چهره اش چشم دوخته بود گفت:اينه تربيت حاج
مرتضي؟؟؟
امير ميشه بين...خواست بگويد بين خودمان باشد که امير جلويش را گرفت:به کسي نميگم اما...تو با خودت چي
فکر کردي؟؟؟ ببينم اصال تهران چيکار ميکني؟؟
فهيمه لبي تر کرد و با صدايي لرزان شروع به صحبت کرد:اينجا درس ميخونم...يه ماهي ميشه که
اومدم
امير تنها متاسف نگاهش کرد:اين چه سر و ضعيه واسه خودت درست کردي دختر؟؟؟
فهيمه نگاهي به سرتا پايش انداخت:االن مده...
مد؟؟؟دخترک ديوانه شده؟ اين بود چيزهايي که خانواده يادش داده اند؟؟
متعجب نگاهي به دختراني که خندان به سمتشان مي آمدند انداخت.
يا خــــدا!!! اينا چرا همچينن؟؟؟فهيمه به سمتشان برگشت:دوستامن!!!
دو دختر جلف...با سر و وضعي که نشان ازحالشان مي داد به سمتشان مي آمدند.
امير براي چندمين بار سري به نشانه تاسف تکان داد:فهيمه خودتي؟؟؟ اينا کين باهاشون دوست
شدي آخه؟؟؟
شناختي که درآن چند روز از فهيمه پيدا کرده بود دختري زرنگ و مستقل بود..از آن دخترهايي که
حواسشان به خودشان هست...
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فهيمه سرش را پايين انداخت و به آرامي گفت :هم خونه اي هامن!!!
امير که حسابي کفري شده بود با رسيدن دخترها رويش را برگرداند و خطاب به فهيمه گفت:الزم
نکرده با اينا بري خوابگاه...تا اتاقتو عوض کني پيش ما ميموني
اين را گفت و به سمت رويا و نيما رفت .فهيمه دختر شيطوني بود...
دوست پسر زياد داشت اما به هيچ کدام رو نميداد که به حريمش تجاوز کنند...نهايت خالفش
قرار گذاشتن در پارک و کوچه بود...بعد مدت ها موفق به کسب رضايت پدر براي رفتن به دانشگاه
شده بود 21...سالش بود و نارضايتي پدر او را سه سال از همساالنش عقب انداخت.
از شانس بد هم اتاقانش هم دختران موجهي نبودند...همه در دانشگاه مي شناختنشان و اسمشان
هم مانند خودشان پيچيده بود...فهيمه هم که سال اولي بود و تازه وارد...تا خالي شدن اتاق بغلي
او را به اين اتاق فرستاده بودند و او هم که آمادگيش را داشت..حسابي شکل و شمايل هم اتاقي
ها را گرفت
امير دختر عمه ات اينه؟؟؟امير سري تکان داد و رويش را به سمت دخترها برگرداند تا زودتر فهيمه را رها کنند و بروند پي
کارشان.
رويا-اميــــر
هــــاااان؟؟؟ چتونه شما دو تا؟؟رويا-اين دختره اصال بهش نمياد اونجور که گفتي
چطور بهش مياد اونوقت؟؟نيما-يه دختر احمق که فريب چهار تا احمق تر از خودشو خورده
من چه ميدونم...باصداي بلند فهيمه را صدا زد:دختر عمه اگه کارتون تموم شده بريم؟؟!!!
ونگاهي به دخترها انداخت تا حساب کارشان را بکنند.
آن روز هر چهارنفرشان بدون کوچکترين حرفي به خانه بازگشتند.
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فهيمه به خانواده اش گفت که باهم اتاقي هامشکل دارد وامير هم کلي راجب آنها به عمه توضيح
داد تا مدتي فهيمه پيش آنها بماند
اين پيش هم ماندن همانا و شروع يک وابستگي احساسي هم همان...
رويا-اتفاقا اتاق فرانک هم خاليه..ميتوني اونجا بموني..
فهيمه-مزاحمتون ميشم
امير-اين چه حرفيه؟؟ مراحمي
فهيمه که ازاين همه تغيير رفتار امير متعجب شده بود لبخندي زد و به چشمانش خيره شد.چقدر
اين پسردايي مغرور مي توانست مهربان هم باشد.
فهيمه پيش آنها ماند اما هنوز هم ژيال و ستاره را مي ديد و ازهمه مهمتر نمي توانست خبري از
سپهر نگيرد...بي اختيار به سمتش کشيده مي شد.
مرد خوشتيپ و خوش مشربي که به گفته ي ستاره دوست برادرش بود...چهل وخورده اي سن
داشت اما مانند مردي جوان سرحال و پرانرژي بود و به دل مي نشست.
گاهي به بهانه ي زنگ زدن به خانواده با او تماس مي گرفت و کمي صحبت مي کرد.
اين اواخر هم يکي دوبار کالس هايش را پيچانده بود و به ديدنش رفت.
بد جور وابسته اش شده بود و نمي توانست بيخيالش شود.
گرچه محبت هاي پسردايي هم به دلش مي نشست اما کارهاي امير واقعا بي دريغ و بدون منظور
بود
البته فقط اوائلش...چون او هم کم کم طعم وابستگي را حس مي کرد...به نظرش فهيمه دختر خوب
و دوست داشتني مي آمد...واين افسارگسيختگي هايش را حاصل سخت گيري خانواده مي
دانست...بالخره آدم يک جاهايي مي برد و کم مي آورد...
بدجور دلبسته ي فهيمه شده بود و حتي به رفت آمدهاي وتماس هاي مشکوکش هم توجهي نمي
کرد.بارها نيما و رضا و حتي اين اواخر رويا هم به او اخطار داده بودند که فهيمه سرو گوشش مي
جنبد...
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دراين مدت کوتاه،يکي دوباري هم مجيد او را ديده بود که ازماشين مدل بااليي پياده شده و کلي با
مرد راننده بگو وبخند دارد
البته فهيمه به سه هفته نکشيد که به خوابگاه برگشت اما خوب گاهي براي سرزدن به رويا و ديدن
پسرداي اش مي آمد...
خصوصا از وقتي که با امير دوست شده بود
امير دراين مدت خاليي را حس مي کرد و ناخودآگاه به سمت شيرين زبوني ها و شيطنت هاي
فهيمه کشيده مي شد.
تنها يک ترم را براي فوق ليسانس داشت و بعد اين،کارش درتهران تمام مي شد...اين روزها که
فرصت را براي با هم بودن تنگ مي ديد به فهيمه پيشنهاد دوستي داده بود و واقعا هم قصدش
جدي بود.
فهيمه اولين زن زندگيش بود...
قبال با دختران زيادي دوست بود و با هرکدام فازي داشت اما واقعا فهيمه چيز ديگري بود...اورا
واقعا دوست داشت...به خاطرش حتي به کسي نگاه نمي کرد...
اين روزها تنها چشمش او را مي ديد و بس...
آنقدر با همه سرش دعوا داشت که ديگر کسي در رابطه با او اظهارنظري نکند...
درسش تمام شده بود و با خانواده موضوع ازدواج را درميان گذاشته بود...يک جورهايي همه حتي
دوستانش او را از اين عالقه منع مي کردند...چه رسد به ازدواج...البته پدر اوضاع فهيمه را نمي
داسنت و تنها مشکلش اين بود که اختالفات فرهنگي برايشان دردسر ساز مي شود...
فهيمه از خانواده اي مذهبي و مقيد بود و خانواده ي او عبادات واجب مانند نماز را انجام مي
دادند...اما خوب درآن حد هم نبودند..حاج مرتضي حتي با آهنگي که در عروسي بگذارند مخالف بود
و مراسم را ترک مي کرد...ريشش را نمي زد چون معتقد بود يک فرقي بايد بين مرد وزن باشد....و
فهميه در چنين خانواده بزرگ شده بود...
درراه بازگشت به تهران بود...همين امروز با پدر اتمام حجت کرده بود...هنوز جاي سيلي محکمي
که خورده بود روي صورتش خودنمايي مي کرد...هرچه اطرافيان تالش کردند که اورا منصرف کنند
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قبول نکرد و حاال با تمام سرمايه اش که يه مغازه به خرج پدر و کمي پول که بتواند جايي را براي
زندگي اجاره کند به تهران مي رفت تا فهيمه را ببيند و با هم برگردند...
با عمه و حاج مرتضي صحبت کرده بود اماآنها هم مخالف بودند...حق هم داشتند...يکدانه
دخترشان را مي دادند دست پسري که يه تنه امده و مي گويد خواستگار دخترتان هستم؟!!! نه
مادري...نه پدري...با يه عقد ساده...
مگر دخترشان را از سرراه اورده اند؟؟
چشم هاي غمگين پدر يک لحظه هم از جلوي چشمش محو نمي شد...
زير بارون مشغول جمع کردن برگهاي روي زمين بود...درست در خانه ي بابايي...
براي اخرين بار نگاهي به خانه انداخت و باگريه به سمت در دويد
***
با صداي باز وبسته شدن در ازخواب پريدم.تمام ديشب رو فقط خواب هاي پريشون مي ديدم....از
گذشته...
خوب يادم نيست...اما آخرين صحنه اي که يادمه تو خونه ي بابايي بودم...
چشمامو محکم فشردم و با فرو دادن بغضم کمي تو جام نشستم...تمام تنم خيس عرق شده
بود...
چته مرد گنده؟؟؟باز داشتي گريه ميکردي ما رسيديم؟؟؟دستي به صورتم کشيدم و گفتم:داشتم خواب مي ديدم
کنارم نشست و با لحن هميشگيش گفت:اوووخ اووووخ اوووخ خواب چي ميديدي شيطون؟؟؟
چپ چپ نگاش کردم:ما مث شما نيستيم خواباي خاک برسري ببينيم
ميدونم بابا شما فقط خواباي هندي ميبيني....چي ديديدوباره دستي به صورتم کشيدم:نميدونم چرا تازگيها اينقدر ياد گذشته ميوفتم...
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اييييييييييي خاک به سرت!!! ديدي آدم ميخواد بميره کل صحنه هاي زندگيش يادش مياد؟؟؟واس توام همينطوريه...
ديوونه...من ميرم يه دوش بگيرمخواستم بلند شم که هلم داد عقب و مانع شد:نه داداش اول تعريف ميکني بعد ميري...
برو گمشو....وبا نگاه به رخت خوابي که کنار تختم پهن بود گفتم:اصن تو تو اتاق من چه غلطي ميکردي؟؟؟
آقــــــا...پسرخاله ي گلتون که رفتن تو اون يکي اتاق ....ميشه بفرماييد بنده کجا ميرفتم؟؟چه ميدونم ور دل من نميخوابيدي...حاال که خوابيدم...-غلط کردي...بحثو عوض نکن...تعريف کن..چيو؟؟؟خوابمو؟؟؟اوهومخواب خاصي نديدم...به خدا يادم نيست...فقط يادمه فهيمه و خونه ي بابايي....يه همچينچيزايي بود...بابايي تازه مرده بود...
تو مراسم باباييت عاشق فهيمه شدي؟؟سري تکون دادم:نه بابا...بعد چند سال تو مراسم بابايي ديدمش...يعني آخرين باري که قبل اون
ديده بودمش بچه بود 11،16...سالش فک کنم...
آها...اونجا چند سالش بود؟لبخند کم جوني زدم:خانومي شده بود واس خودش 21...سالش بود
هووووي...نيشتو ببند...به آجيم ميگما!!!-علي جمع کن مسخره بازي رو...کسي رو هم به کسي نچسبون
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چرا نچسبونم؟؟؟ دزد حاضر بز حاضر..ديگه چي ميخواي؟؟دستامو بردم الي موهامو به تخت تکيه دادم:علي من هنوزم يه وقتايي به فهيمه فکر ميکنم...
ولي دوسش ندارينه ندارم...اما مي ترسم..اگه...نميتونستم به زبونش بيارم..ولي واقعا اگه شکوفه هم مثل فهيمه باشه؟!!!!
با اتفاقي که ديشب افتاد و دعوايي که با کيوان پيش اومد متوجه شدم که چيزي بينشون
نيست...علت عصبي بودن و سرسنگين بودم کيوان باهام هم همين بود...
فکر مي کرد دستش انداختم و شماره ي اشتباهي بهش دادم...منم ميون دعوا حرصي شدم بهش
گفتم که ما باهم دوست شديم...و گفتم که همديگه رو دوست داريم...
االن که بهش فکر ميکنم واقعا خنده ام مي گيره ولي حرفيه که زدم ديگه...خخخخ
دليل نميشه کاري که فهيمه کرده رو اون بکنهعلــــي....فهيمه واقعا دختر خوبي بود...نميدونم شايد هم اينطوري نشون ميداد...بي اختيار ياد روزي افتادم که با سپهر ديدمش...
سپهر از دوستاي بابام بود...يعني سر يه سري مسائل کاري با هم آشنا شده بودند و يه مدت رفت
و آمد خانوادگي داشتيم...تا اينکه زنش مريض شد...از اون موقع ديگه نديديمشون..
بعد رضايت ندادن حاج مرتضي با يه محضر هماهنگ کرديم و قرار بود با دادن يه مقدار پول
عقدمون کنه...اون روز رضا از سربازي مرخصي گرفته بود...منم واس اينکه فهيمه رو تو روز
تولدش سوپرايز کنم:از رضا خواستم به عنوان شاهد باهام بياد..نيماو روياهم قرار بود بعد خريد
حلقه بيان محضر...
درست جلوي در خوابگاه...با ديدن فهيمه درست جلوي خوابگاه اونقدر ذوق زده بودم که فکر نکنم
وسط کوچه اس و زدم رو ترمز که صداي مردي بلند شد:هوووووي چته؟؟؟داري سرميبري؟؟؟
امير چه مرگته؟؟؟ وايسا پارک کن دختره که فرار نميکنه...خنديدم وگفتم:حاال شايد فرار کرد و از ماشين پياده شدم:خودت پارکش کن

565

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
اول به سمت سپهر رفتم:شرمنده تو رو خدا آقا سپهر...هول شدم اصال حواسم نبود
خنديد و با هم دست داديم:مرد حسابي نزديک بود بفرستيم اون دنيا که
لبخندي زدم و به سمت فهيمه برگشتم.نبود...همين دو ديقه پيش جلوي در وايساده بود..درست
اون سمت خيابون...متعجب دنبال جواب سوالم بودم که صدايي از پشت سرم پوزخند زد:اين چرا
دررفت؟؟
فهيم کوش؟؟کجا رفت؟همين االن رفت داخلسپهر-فهيمه؟؟
آهي کشيدم و سري تکون دادم.
با شنيدن ماجراي اون دوتا فقط اينکه خوابگاه رو روي سرش خراب نکردم خيلي بود...به زور
فهيمه رو بيرون کشيدم وهرچي از دهنم دراومد بهش گفتم و اگه رضا ونيما نگرفته بودنم جنازه
شو اونجا پهن مي کردم...واقعا باهام بد بازي کرده بود...از سپهر حامله بود و اينو از برگه ي
ازمايشي که از دستش افتاد فهميدم...
بعد اون ديگه نديدمش...فقط شنيده بودم که زن پسرعموش شده...چرا و چطورشو نميدونم...
اخرين خبري هم که ازش دارم همون روزي بود که براي قلنامه رفتيم....
دوباره آهي کشيدم....چقدر احساس سبکي مي کردم،از اينکه همه ي حوادث اين چند سال مرور
شده و ديگه اون اهميت رو نداره برام...
هووووووي ...حواست کجاس؟؟؟دو ساعت دارم فک ميزنمهاااان؟؟؟چيه؟؟؟بيشعور ميگم ميخوام برم تهرانتهران چه خبره؟؟؟ نون و حلوا مي دن؟؟؟قيافه ي درهمي به خودش گرفت و گفت:سعيدمون اوضاش داغونه
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سعيد؟؟؟چرا؟؟؟چپ چپ نگام کرد:نگفته بودم؟؟
آهـــــا...اي بابا...تونستن ببرنش کمپ؟؟رفت ولي اونجا نميمونه...ديشب بابام زنگ زد ميگفت با همه دعواش شده...برم ببينم چشهلبامو به هم فشردم و درآغوش کشيدمش:مراقب خودت باش
اوووچاانم...فدا بشم...امير حاال که اينقدر مهربون شدي يه خبر خوش بدم؟؟؟خودمو عقب کشيدم:هوووم؟؟؟
خبيث خنديد و از جيب شلوارش سوويچي رو درآورد:اينو بگير ولي تا جلو درمغازه نرسيدي
امتحانش نکن
يعني چي؟؟؟بابات گفته بچه ام گناه داره پياده گز کنه...برات اتول خريدهدرحاليکه از خوشحالي درپوست خودم نمي گنجيدم پريدم بغلش:شوخي ميکني؟؟
امير رم نکن...يه ماشينه ديگههمينطوري داشتم مي چرخوندمش که نيشگوني از بازم گرفت:االااان سرگيجه گرفتم....برو با
خانوم بچه ها تانـــــگوو بــــرقص
خخخخرو تخت نشستم و با ذوق گفتم:چي هست ماشينش؟؟/
نميدونم ولي فک کنم ماشين بابايي خدا بيامرزته ديگه...بنز داشته يا ژيان؟؟؟خيره خيره نگاش مي کردم .دلقک...خو عين آدم بگو چيه ديگه
ها؟؟؟ پيکان جوانان داشته؟؟؟ رنو؟؟؟ فولکس؟؟-کووووفت...ماشينش چيه؟؟؟
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چه خر ذوق هم شد...کاش زودتر ميگفتيم بهشهنوز منتظر جواب سوالم بودم .سکوتمو که ديد با صداي بلند خنديد وگفت :برو مغازه مي بيني
کصاااافط...بالشتي که روي تخت بود به سمتش پرت کردم و با نثار چشم غره اي به سمت حموم
رفتم
***
عين بز همه سرشونو انداختن خودشون برن...يعني چي؟؟؟
باز اين غرغرش شروع شدخو اين همه راهو تنها...پياده برم...بابام که قربونش برم فقط آدمو مي پيچونهرسيده بوديم سرچهارراه،باشيدا دست دادم و خداحافظي کردم.امروز اولين روز امتحانات نهاييمه
اووووووف چقدر غر زدم...
دستمو انداختم تو جيبم و قدم زنون به سمت مدرسه راه افتادم....مژده هم همون مدرسه بود ولي
خوب مسيرامون يکي نبود...رکسانا خانوم هم که تازگي دوستاي جديد پيدا کرده...چفت اوناس...
ازوقتي همه افتاديم رو فاز کنکور،با دوتا از بچه هاي خرخون صميمي شده...امروز هم وقتي بش
گفتم با هم ميريم گفت باباش کار داره با اون مياد...هـــــــي
از فرهاد هم ديگه خبري نگرفتم...امشب خونه شون دعوتيم ...تنها خبري که درجريانشم رفتن
سارا اينا از محله مونه..خونه شونو فروختن و صاحبخونه ي جديد هم ميخواد اجاره بده ...يه هفته
اي ميشه که ازهيچکي خبر ندارم...به مژده هم همين ديشب زنگيدم ببينم چه ميکنه...
علي و امير رو هم که اخرين بار همون شب ديدم...البته يکي دوبار بعدش با علي اس داديم...اما
امير...
دلم کلي واسه اش تنگيده...
پوفي کردم و از روي جوب پريدم.
-خـــــانوووم...
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با ترس به کفشاي مشکي که درست جلوي پام بود خيره شد...ووووي...نزديک بود برم تو دهن
پسر مردم...
نگامو از پاچه شلوارش بردم باال که عذرخواهي کنم:شرمنده داشتم..
با ديدن قيافه اش نتونستم حرفمو ادامه بدم.ضربان قلبم شدت گرفت و به چشماش خيره شدم و
با دستپاچگي دوباره عذرخواهي کردم.
اخمي به چهر اش انداخت وگفت:اين ور کجا ميري؟؟؟
امتحان دارم...اينجا؟؟؟اي آقاااااا نهايي دارما...واشاره اي به مدرسه ي اون سمت خيابون کردم:حوزه مون تغيير ميکنه
رد دستامو گرفت:آها....
بهله...بالحن خودش درحاليکه مشخص بود دارم اذيت ميکنم پرسيدم:شما کجا اين وقت صبح؟؟؟
خنديد وگفت:مغازه
هه هه...مغازه اينقدر ذوق داره؟؟؟
مغازه؟؟؟آره ديگه....بابام هميشه ميگه يه فروشنده خوب بايد صبح زود کرکره مغازه رو کشيده باشهالبته فک کنم اونو درمورد کله پزي عرض ميکنن...چه فرقي ميکنه...
عقل که نداره...راحته...بيا برو تا دختره فرار نکرد...معلوم نيست سرصبحي کجا ميخواد بره...
کمي کنار کشيدم و گفتم:بفرماييد در کله پزي رو باز کنين تا مشتري ها نپريدن
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دوباره خنديد و دستشو روي چشماش گذاشت:چشــــم...شمام بفرما به امتحان برسي...انگاري
دارن در حوزه رو مي بندن...
سرصبحي نمکدون هم شده!!!
اومدم چشم غره اي نثارش کنم که چشام به در مدرسه افتاد...ياابر فــــرض...
چرا ميبندين؟؟؟
نفهميدم چي شد که اينو بلند گفتم ولي فقط دستمو تکون دادم و دوييدم.
ااااا...با اين پسره خداحافظي نکردم...يهو تو جام وايسادم و به سمتش برگشتم:خداحافظ آقا امير
***
مثل بچه دبستاني ها به سمتم برگشت و خداحافظي کرد.
با لبخند عميقي که از اين خل و چل بازياش به لبم نشسته بود سري تکون دادم:بجنب...موفق
باشي..
دستي تکون داد و مثل پنگوئن ماده ي درحال وضع حمل شروع به دوييدن کرد...
درحاليکه خنده ام هم گرفته بود سري تکون دادم.
اون از علي...اينم از اين...جفت خل و چل دوره ام کردن..
وايسادم تا بره بعد برم...ديوونه کوچول...چند ثانيه اي به رفتنش خيره بودم .چقد يهويي وارد
زندگيم شد....دو سه سالي گذشته و من با اينکه بهش بي عالق ه نيستم اما....
واقعا برام سخته دوباره به کسي اجازه ي ورود به زندگيمو بدم...هنوزم يه وقتايي ياد فهيمه مي
افتم و دوست ندارم با فکر کسي با ديگري باشم..
اما چند روزيه که حس سبکي دارم...حس ميکنم دنيام عوض شده
نفس عميقي کشيدم و درحاليکه دستامو تو جيبم مي انداختم به سمت مغازه به راه افتادم...اول
ماشينو ببينم...بعد مي صبرم تا بچه ها بيان...
دلم ميخواد برم خونه ي بابايي...بد هواي اونجا زده به سرم
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***
خانووووم...خانووووم...تو رو خدا نبندين دروو خودمو دريک حرکت يهويي از دري که درحال بسته شدن بود پرت کردم داخل.
خانمه سري تکون داد و با مهربوني گفت:هول نکن دخترم..تازه بچه ها دارن ميرن باال
دستمو رو سينه ام گذاشتم و درحال نفس نفس زدن گفتم:اووووف....فکر کردم شروع شد...مرسي
و سري به نشانه خداحافظي تکون دادم وخواستم برم که حس کردم صداي رکسانا از پشت سرم
مياد:ببخشيد ميشه بريد اون ور تر؟
به سمتش برگشتم .اصال حواسم نبود که درست جلوي دروايسادم.
کمي خودمو کنار کشيدم که رکسانا به همراه زهرا وارد شد .به به...گل بود به کود نيز آراسته شد...
با ديدن زهرا قيافه ام تو هم رفت و درجوابشون تنها سري تکون دادم.
رکسان:چطوري؟؟ خوندي؟؟؟
آره...ولي دو،سه تا فصل رو نرسيدم تموم کنمواقعا هم نرسيده بودم .طبق برنامه ريزيم بايد هرفصلي رو تو  2ساعت مي خوندم و چون رو
بعضي فصال خيلي وقت گذاشته بودم نرسيدم ،فقط يه دور ورقشون زدم اما زياد اميدي نداشتم
بهشون چون فصل آخر رو
اصال تا به حال نخونده بودم.
طلبکار نگام کرد:خااااا...دو،سه تافصل نخوندي اينقدر ريلکسي؟؟؟
چيکار کنم خو؟؟؟ نرسيدمبا زهرا نگاهي به همديگه انداختن .بدم مياد ازاين حرکات...
يه نگاه به افق انداختم و با حرص گفتم:من برم از بچه ها بني هاشمي بگيرم يه نگاه به سواال
بندازم
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خيلي ريلکس سري تکون داد،منم بي اعتنا به جزوه ي بني هاشمي که تو دستش بود و حتي يه
تعارف نزد رومو برگردوندم و با چشم دنبال چهار تا قيافه ي آشنا گشتم...
هوووووي هووووي...پِت
صداي مژده بود که از اون سمت حيات صدام ميزد.
ديوونه انگار سرجاليزه...يعني اخالقش کپ علي...
با ديدنش دستي تکون دادم و به سمتش رفتم .با چند تا ازبچه ها اون سمت حيات روي زمين
نشسته بودند و مشغول ورق زدن کتاب.
سالاااام خواهران اخراجيثنا-به...شکووو خانووووم
به ببين کي اينجاس؟؟؟نسيم-عليک بي معرفت
اووووف...اينا روواااااااااااي اصال فکر نميکردم با اين مشنگا يه جا افتاده باشم....تک تکشونو بغل کردم و کلي
تالفي اين چند وقت بيخبري رو درآوردم..خيلي وقت بود از بچه ها بي خبر بودم
خانوووماااا...بفرماييد باال...صداي خانوم مدير رو نمي شنوين؟؟؟اين چندمين بار بود که اين خانومه بهمون تذکر ميداد...اونقدر از ديدن هم ذوق زده بوديم که اصال
حواسمون به امتحان نبود...دست مژده رو گرفتم و دوتايي به سمت سالن رفتيم
وووي شکويي استرس دارممژي...خفه شو منم دااااارمکوووفت...چرا ميزني تو ذوق آدمخخخخ...هويجوري...مژده به نظرت سخته؟؟؟-سواالي سال قبل که خوب بود
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نسيم-خوب بود؟؟؟ زر ميزنه بابا...زيست  11رو ديدي؟؟؟
آقااااا نگين من نخوندم سواال رو...فاطمه دستشو انداخت دور بازومو گفت:آخ قربونت که مثل خودم از دنيا عقبي
حسش نبود برم بخرم...خود کتابم به زور خوندمنسيم-اي بسوزه پدر گشادي...
خنديدم و کصافطي نثارش کردم
***
امير
تمام مسر رو پياده رفتم.االن ماشين خودمو ميگيرم...ديگه پياده گز نميکنم که....خخخخ
تو دلم خبيث خنديدم و نگاهي به ماشين هاي جلوي مغازه انداختم.
خوب االن سه،چهار تا ماشين اينجا پارکه...
ريموتي که علي بم داده بود رو از جيبم درآوردم...تنها کاري که ميتونم بکنم فشردن دکمه شه
نفسمو بيرون دادم و با نگاهي گذرا به ماشين ها دکمه رو فشردم.
صداي دزدگير از پشت سرمه که...لبخندي زدم و برگشتک
اوووووووووو....اين چي ميگه؟؟؟ مال منه عايا؟؟؟
اوووووووووو....اين چي ميگه؟؟؟ مال منه عايا؟؟؟
يه مزدا  3مشکي....از اين فاصله هم داد ميزد صفره...جوووون
اومدم به سمت ماشين برم که فکري به سرم زد:آخه مگه ريموت ماشين اينجور کار ميکنه؟؟ من
که به اون سمت گرفتمش
تو همين فکر بودم که پسر بچه  15،11ساله اي درماشينو باز کردد و سوارش شد
آخ آخ آخ...مال اين بود؟؟؟ جاي بچه منه ماشينو داشته باش...
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خوووب حاال...تو بگرد ماشين خودتو پيدا کن...درحاليکه بغض سختي گلويمان را مي فشرد رويمان را برگردانديم...ايشاال وسط خيابون پنچر
کني...جوجه تيغي(...حسودم خودتونين)
من االن ماشين از کجا پيدا کنم خو؟؟؟
اوووف...دوباره بزن اون المصبوآهااا راست ميگي ها...
برگشتم دوباره دکمه رو فشردم.پس چرا صدايي نمياد؟؟
اوووف...علي هم با اين سوويچ دادنش...مرتيکه چلغوز
مشغول غرغر بودم که زنگ گوشيم به صدا در اومد .عليه
هوووم؟؟عنتر تو سوويچ منو بردي؟؟؟-برو بابا...اين سوويچش خرابه که..اصن کار نميکنه؟
يعني اعتماد به سقفت تو حلقم...اسگول خراب نيس..اشتب برداشتييعني چي؟؟؟ خودت دادي کهبعله خودم دادم..ولي چون مال خودم نبود دادم...يعني چي؟؟؟چي ميگي تو؟؟اون سوويچ که برداشتي مال منه؟؟نوووچ...ازکجا ميدوني؟؟؟نميدونم...خودت گفتي مال تو نبود دادي ديگه...اوووف...اميــــر مال من  Aداره-خو خل مغز مگه واس من هم Aنگرفتي؟؟؟

574

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
اوهوم...ببين شايد خواب و بيدار بودم اشتباهي دادم بهت...يعني خاک بر سرت با اون سوپرايز کردنتخير سرش ديشب چند تا جاکليدي با حروف اول اسمامون برامون گرفته بود...نگاهي به حرف
انگليسي چوبي که توي دستم بود انداختم:اين w
 wنيست خره  mمال مجيده....اوووف من با چي برم حاال؟؟؟االن من ميخوام بدونم مجيد با چي رف؟؟؟با ماشين من ديگه...سرشو انداخت عين بز رفت...ماشين خودش چيه؟؟خخخخ...پرايد...کوووفت نخند...امير راستي من واس شکوفه هم گرفتما..چي؟؟؟نخودچي...اها جا کليديو ميگي؟؟؟اوهومخوب به سالمتي...چيکا کنم؟؟؟خبيث خنديد و گفت :سر راه ميدم بهت ديدي بهش بده
نه بابا...خودت بدهخفــــه شو...راستي علي...تو که سوويچ دستته بيا ماشين منو بردار ببرنوچ...تو تازه ماشين گرفتي ذوق داري برو دور دور..خنديدم:زهرمار...نه بابا بيا بگير برو...
-خفه بشو...با ماشين مجيد ميرم..فقط بيام سوويچو ازت بگيرم

575

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
بااووشه..هرجور راحتيفعال داداباش خداحافظي کردم .برم درمغازه رو واکنم حداقل تا بياد
ماشينو بگيرم...مغازه رو مي سپرم به بچه ها ميرم خونه ي بابايي..
کم کم حس ميکنه وقتشه...وقت يه تغيير...
برگه رو که دادم بي اعتنا به زهرا که پشت سرم ميومد جلو جلو رفتم .اصال اعصابشو
ندارم...اووووف
خوشم مياد دل به دل راه داره...اون هم تالشي نکرد که خودشو بهم برسونه يا حتي صدام
کنه...خخخخ
مستقيم به سمت رکسان رفتم...پيش بچه ها وايساد بود و با سارا مشغول صحبت بود...نگام به
مژده افتاد که درست جلوشون نشسته بود و خودشو با برگه و کتاب سرگرم کرده بود...لبخندي
زدم و به سمتشون رفتم.
چيکار کردي شکو؟؟؟کيفمو برداشتمو شونه اي باال انداختم:بدک نبود...
خــــر...باز ميگه من نخوندمخفه شو بابا گند زدم....نگاهي به سارا انداختم و احوالپرسي الکي کردم:چه خبرا؟؟؟ آقاتون خوبه؟؟
نيشش تا بناگوش باز شد وگفت:اونم خوبه...واال خبرا که بايد پيش شما باشه
وآروم زير گوشم پرسيد:امير خان خوبه؟؟
تنها متعجب نگاش کردم.حال امير به من چه؟؟
شايد صبح ما رو مشغول حرف زدن ديده...
-حرف نــــزن..خوبه که وسط جلسه رسيد ديگه شما رو کجا ديد
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چه ميدونم..
سارا چي ميگي؟؟با نگاه و لبخند مفهومي که ميگفت خر خودتي بهم چشم دوخت و با گفتن هيچي دستي تکون داد
که بره .خواستم مانعش شم ببينم چي زر ميزنه که مژده دستشمو کشيد:دهن به دهن اين نکن
آخه تو که نميدوني چي گفت؟مژده چشاشو به هم فشرد و آروم گفت:حرفاش با دوست جوناشو که شنيدم...بعدا بهت ميگم
حرفش تا حدودي آرومم کرد ولي خوب چرا بايد سارا يه همچين تيکه اي بم بندازه؟؟؟
خيلي وقت بود که به خاطر درگيري قبل امتحاناو اينا نه اميرو ديده بودم نه اون سمتا رفته
بودم...تازه ما که هيچ رابطه ي صميمي هم نداشتيم؟!!!
شونه اي باال انداختم و به سمت ثنا که مي پرسيد:ريدي عايا برگشتم.
بهله....چه جوووورم...خخخخامير
بياووو اينم سوويچمتعجب نگامو از صفحه ي گوشي گرفتم و به کليدي که کنار دستم افتاد چشم دوختم:اااا...نرفتي
تو؟؟؟
خره نگفتم ميام سوويچو بدم بت؟اااا...اصال يادم رفتادامو در آورد و گفت:اااا...خوب بده اون يکي سوييچو
علي جون دادا شوخي نميکنما بگير با مال من برو-خفه بشووو..
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چشاشو تو چشام دوخت و چيزي رو از جيبش درآورد .دستمو گرفت و چيزي رو توي مشتم
گذاشت:امير مواظب خودت و آجيم باشيااا...
خووو حاال انگاري ميخواد بره سفر قندهاربا به يادآوري تصميمي که گرفته بودم اسمشو صدازدم.
هوم؟؟؟کمي اين دست اون دست کردم:ميخوام يه کاري کنم
خبيث نگام کرد:چه کاري؟؟؟
خنديدم و گفتم:ميخوام بهش پيشنهاد بدم
درحاليکه چشاش هشتا شده بود فرياد زد:جااان؟؟؟
کوووفت...ميگم ميخوام بهش پيشنهاد بدم ديگهخيلي عذر ميخوام ولي به کي؟؟؟به عمه ي شما!!!آهااا...آهااا....خوفه خوفهدرحاليکه خنده اش هم گرفته بود مشکوک نگام کرد و ادامه داد:چي شد که به اين نتيجه
رسيدي؟؟؟
ديگه ديگه...زهرمار...پس برگشتم شيريني بخوريم؟؟؟ها؟؟؟نگاهي به ساعتش انداخت:آخ آخ آخ امير ديرم شد دادا...بعدا زنگ ميزنم بحرفيم
باشه...برو مراقب خودت باشدستي تکون داد و به سمت ماشين رفت
اااا باز يادم رفت بپرسم ماشين من کدومه
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سري تکون دادم و به سمت مغازه رفتم و کرکره رو کشيدم.
پيش به سوي خونه ي بابايي
سري تکون دادم و به سمت مغازه رفتم و کرکره رو کشيدم.
پيش به سوي خونه ي بابايي
***
ازماشين که پياده شدم نگاهي به اطراف انداختم.چقدر اينجاها تغيير کرده؟!!!
قديما يه چند تا خونه بود و اون سمتش هم دشت...حاال بيا و ببين...
اما خونه ي بابايي هنوزم همونه
با ديدن خونه لبخندي زدم و به سمتش رفتم...هنوزم همون در چوبي...کليد انداختم و وارد شدم
با باز شدن درانگار تمام خاطرات من هم جون گرفت...براي يک لحظه تمام اين چند سال تو ذهنم
مرور شد وحاال تنها يک کلمه...تغيير..
واسه تغيير حتي دي هم شده...دوست ندارم احساس اين خانوم کوچولو رو بي جواب بذارم..
اينجايي که هستم خيلي از دنيايي که بودم فاصله دارم...از اون آدم که بودم...از اون زندگي...
و از اون شکست...
نفس عميقي کشيدم و با بستن در وارد خونه شدم...
چقدر اين خونه خسته اس...چقدر غمناکه ديدن برگاي خشک روي زمين...اونم تو فصلي که پاييز
نيست...
لبامو بهم فشردم و برگ ها رو از روي تخت کنارِ حوض کنار زدم.نشستم و به آب راکدي که حتي
فکر داشتن ماهي رو در خودش نمي کرد خيره شدم...
يه ماهي قرمز کوچولو بدهکارم بهش...
نفس عميقي کشيدم...يه حس خوب رو بدهکارم به اين زندگي..
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ناخودآگاه تصوير دو تا چشم گربه اي تو چشام نقش بست...چه ساده زندگيمو عوض کرد و من
چقدر آسون بهش اجازه ي ورود دادم..
خانوم کوچولو...يکي طلبت!! بابت حس خوب اين روزام
خانوم کوچولو...يکي طلبت!! بابت حس خوب اين روزام
*****
امير
بچه ها!!!!شهروز که حسابي حوصله اش سررفته بود نگاهي بم انداخت و گفت:هوم؟؟؟
يه سوال!!!!...پدرام-هوم؟؟؟
وااا چرا اينطوري جواب ميدين خوب؟چطوري جواب بديم؟مجيد-بگين جانم امير جان سوال بفرما...خخخخ
وخطاب به من ادامه داد:خو بنال ديگ...جفنگ
زهرمار مرتيکه...حرفم نميشه باتون زد؟؟ خو تيمتون باخته که باخته مگه اولين باره؟؟؟مجيد چپ چپ نگام کرد و گفت:نه ولي مث تيم شما برامون عادي نشده
شهروز-ميشه نگران نباشين ول کنين...تو چي ميخواستي بگي امير؟؟؟
اينقد اين پسره حرف ميزنه اصن يادم رفتمجيد چپ چپ نگام کردوباشيطنت گفت :تو حواس نداري برار(برادر)
پدرام-اين امير امروز گيج ميزنه
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لبخندي زدم،ياد هفته ي گذشته افتام.قراري که تو خونه ي بابايي با خودم گذاشم...اينکه پا پيش
بذارم...هرچي که شد..
بچه ها به نظرتون...چه جوري بهش پيشنهاد بدهاينو مجيد گفت و من فقط متعجب نگاش کردم.از کجا فهميد؟؟؟ خخخخ
پدرام-آره امير؟؟؟
با نيش تا بناگوش باز سري تکون دادم:اوهوم..ولي نميدونم چيکار کنم
شهروز-ببخشيد ببخشيد به کي اونوقت؟؟؟
مجي-يکي اينو دريابه...ننه جون اکبرو اصغر...خو معلومه ديگه...
شهروز با خوشحالي ابروهاشو باال برد:بـــــه...پس به سالمتي که..
فداتم که خخخچاکريم...حاال ميخواي چيکا کني؟؟پدرام-خو ميره بش شماره ميده ديگه
اونم ميگيره....مجيد-صد در صد...شک نکن
لبخندي زدم و متفکر بشون چشم دوختم.
اگه علي بود خوب بود .خل خلي هردوتامونو يه جاجمع مي کرد بعد خودش مي پيچوند....منم راحت
حرفامو مي زدم...
ولي خودم نميدونم چي کار کنم؟؟؟ پيش نيومده تاحاال خودم برم سمت دختري...جز يه بار...
نفسمي با صدا بيرون دادم و سري تکون دادم:بچه ها يه راه درست و حسابي ومحترمانه پيشنهاد
کنين لطفا
-باتشکر مديريييت پااارک
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شهروز-يه حلقه بپير برو جلوش زانو بزن بگو با من ازدواج ميکني بانو؟؟؟؟ اينجوري خوفه؟؟مجيد با حرص جواب داد:آره سرهمين چهارراه هم برين...يه ملتو از نگراني درميارين
متعجب نگاش کردم.االن تيکه انداخت چرا؟؟
پدرام خنديد و گفت:کسي نمونده از دست کيوان و دوستاش بي خبر بمونه
بازم نفهميدم:يعني چي؟؟؟
شهروز-اوووف...آخه اين عقل داره؟؟؟
وخودش شروع کرد به توضيح دادن:ببين گلم يادته که به کيوون گفته بودي با شکوفه خانوم
دوست شدي؟؟
سري تکون دادم:خوب؟؟
خوب به جمالت...ايشون همينو گرفت..مهدي رو هم که ميشناسي،به اون گفت...اونم نکردنامردي...هرجا نشست چهارتا گذاشت روش
مثل مشنگا خيره نگاش کردم:درک نميکنم چي مينالي
مجيد-اوووف...صد رحمت به جيگر...باووو ساده اش ميشه حرف مفت زده پشتتون افتاد يا هنو
هنگي؟؟؟
ازاولش شک کردم بخوان يه همچين چيزي بگن ولي با شناختي که از کيوان دارم بعيد
ميدونم...کيوان هيچ وقت حرف کسي رو پيش کسي نمي برد چه برسه به...
بي اختيار با حرص گفتم :چي زرزر کردن؟؟؟
پدرام-خو بابا بيخيال حاال...
چيو بيخيال؟؟؟ ميگم چيا گفته؟؟؟مجيد-هرچي که دلت بخواد
ازفکرايي که به دهنم خطور مي کرد هرلحظه رگ گردنم متورم تر مي شد.يعني من هيچي...چه
جوري به خودش اجازه داده پشت سر دختري که همه جوره ميشناستش حرفي بزنه؟؟؟
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خواستم به سمت در برم که شهروز بازومو گرفت و درحاليکه دعوت به آرامشم مي کرد گفت:دادا
يه غلطي کرد...وقتي حقيقت نداره چرا جوش مياري؟؟
د من هيچي با آبروي دختر مردم چرا بازي ميکنه؟؟پدرام-مگه تو مي دوني چي گفته؟؟؟
مجيد خنديد و گفت:همين که گفته با اينه ازصد تا فحش بدتر بود ديگه
پدرام هم خنديد:گل گفتي...
زهرمار اسگوال...ميگم چي زر زد؟؟؟مجيد اين بار خيلي جدي جواب داد:گفتم ديگه
چند ثانيه اي طول کشيد تا معني حرفشو بفهمم .با منه؟؟؟ يعني...
با حرص نفس عميقي کشيدم و بدون کوچکترين فکري به سمت مغازه ي مهدي راه
افتادم...مرتيکه ي عوضي...
***
دوباره دو سه هفته ايه که ازعلي خبري نيست...امروز آخرين امتحان نهايي رو هم پشت
سرگذاشتم و ازاين لحظه فارغ فارغم....کي ميخواد واس کنکور درس بخونه؟؟؟
هفته ي ديگه ماه رمضونه...گذاشتم بعد ماه رمضون خوندنو شروع کنم...دو ماه وقت دارم..سال
دوم و سوم رو که بخونم...
پيش رو هم با مدرسه جلو ميرم...ميمونه دوره که اونم پنجشنبه جمعه ها و بعد عيد ميخونم...
دستمو انداختم زير چونمو پيامي که اومده بود رو باز کردم:سالم دوست عزيز
خوشحال ميشم به گپمون بياي...اگه دوست داشتي به لينک زير مراجعه کن...
عليه که...پسرعموي امير
لبخندي زدم ولينکشو باز کردم.بايد امير هم باشه....وووي...
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داشتم اعضاي گپو ميديدم که چشام به عکس امير افتاد...با ديدنش آهي کشيدم و گوشي رو
پايين گذاشتم...چقدر دلم براش تنگ شده...خيلي وقته نديدمش..آخرين بار دو هفته ي پيش با
مژده وقتي رفتيم جزوه بخريم ديدمش...
عين مشنگا زل زده بود تو چشممو داشت به سمتمون ميومد که مژده يکي از آشناهاشونو ديد و
وايساد...امير هم با اخم نگاش کرد و رفت پيش همين پسرعموش...
شونه اي باال انداختم...چقد گاهي نگاش صميميه...
اين بچه هم فازيه واس خودش....نه به نگاه هاي خيره اش...نه به بي توجهيا و يهويي رم
کردناش...چندباري تو فيس بش پي ام دادم ولي يا ج نداد...يا يه جوري جواب داد که خودم جمع
کردم بحثو...
پوووف...
دوباره به صفحه ي گوشيم چشم دوختم .امير که  joinنميده...تازه اگرم بياد حرف نميزنه...من اينو
ميشناسم
با ناراحتي لبامو به هم فشردم و دعوت رو رد کردم.
****
علي گوشيشو کنار گذاشت و بالبخند خبيثي گف:خيلي هم خوف...دعوتش کردم
خوب؟؟خوب ديگه برو اددش کنها؟؟؟درک نميکنم...ادد کنم که چي مثال؟؟؟
علي منو گپ دعوت نکني ها!!! نمياممجيد و علي نگاه متعجبي به هم انداختن ومجيد گفت:خو آخه مشنگ تو مگه اول نگفتي اگه فقط
متن باشه مياي؟؟؟
-گفتم...ولي من ادد نميکنم
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اين بار چپ چپ نگام کردند و سري از روي تاسف تکون دادند.
کامال جدي گفتم...بيام گپ...برم ادد کنم بايد پيام بدم که اونم ادد کنه...تازه يه مشت جک وجونور هم اددم ميکنن...
وخطاب به شهروز که اصال ايده از اون بود گفتم:آرميتا هم هست...من نميرم...
مجيد-از اول نميدونستي؟؟
خوب تازه ديدم!!!!شهروز همچنان متفکر به صورتم خيره بود:اينم هيچ غلطي نميکنه...
چشم غره ي ريزي نثارش کردم وگفتم:يه راه ديگه لطفا...
پدرام ضربه اي به پيشونيش زد وگفت :د آخه مرد حساب...يه هفته اس هرچي ميگيم ميگي يه راه
حل ديگه
خواستم توجيه کنم که مجيد پريد وسط:راست ميگه ديگه...ميگيم شماره بده ميگي بي
شخصيتيه...ميري وسط راه عين بز نگا ميکني...ميگيم زنگ بزن ميگي شماره اش تو گوشي
جديدت نيس...خو د...ي...و....ث مام که نميدونيم حفظي شمارشو...ميگيم اددش کن ناز ميکني..
علي-تازه خوبه خودش قبال غيرمستقيم شماره داده بودااا!!! شمارشم که ميدونه داري...
اون خط مغازه بودشهروز-يه کار ديگه کن
هوم؟؟؟از اليکاي علي ادد کن بعد آشنايي بدهمجيد براي اينکه ادامو درآره ابرويي باال انداخت و گفت:نوووچ....اين راه خيلي خزه...يه راه ديگه
لطفا
خنديدم و زيرلب زهرماري نثارش کردم
-بالااا!!!!!! ميخندي؟؟؟ کچلمون کردي
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با قيافه درهم نگاشون کردم:خوب من چيکار کنم آخه؟؟؟
با اين حرف صداي اه و اوه همه بلند شد
علي-من رفته مغازه خودمون...
مجيد-هوووي وايسا منم بيام..
هنوز اون دو تا نرفتن که شهروز هم بلند شد:داش من يه سر به کيوان اينا بزنم...ميام
به کي؟؟؟پدرام-شهروز شوخيت گرفته؟؟؟
شهروز اما زير چشمي نگاهي به من انداخت و با مکث گفت:کيوون بچه محلمونه...خيلي وقته
ميشناسمش...مشکالتش با ديگران ربطي به من نداره..جفتتون برام عزيزين...
يه لحظه حرصم گرفت اما لبخندي زدم و سري تکون دادم:درسته...هرمشکلي هس بين منو
اونه...برو دادا
شهروز هم رفت...من چه غلطي کنم؟؟؟
دستم رو انداختم زير چونه مو آهي کشيدم.
پدرام-خوب خره تو که هيچ حرکتي نميکني االن چرا قيافتو همچون ميکني؟؟؟
به سمتش برگشتم:ميدوني پدي؟ حساس شدم....نميتونم با هيچ کاري کنار بيام...خداييش ضايع
اس
پس بقيه چيکار ميکنن؟؟؟چه جوري دوست ميشن؟؟؟ يامثال خودتو آرميتا...يا بقيه دوس دختراتآرميتا که کار علي بود...تازه آخرشب هم خودش شماره گرف...خوب اين دختر هم که همه جوره سمتت اومده..سري تکون دادم:خوب من چي بگم؟؟؟ يهويي بپرم بگم اين شماره منه؟؟؟
نه مث همون کاري که تو مغازه کردي...قرار نيست بي احترامي باشه که-نميشه...ادد کنم برم بگم اين شماره منه خوشحال ميشم تماس بگيرين؟؟؟
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اي تو روووحت امير!!! ميگم بري شماره بدي!!!!ها؟؟؟آهااااا...امين که آمار رفت و امدشو ميده...وپرهام شروع کرده به توضيح شرايطي که ميخواست منو بندازه توش...آخ آخ آخ آخ...
****
شکوفه جان فداتشم اگه زحمتي نيس ظرف ساالد رو هم ميبري روي ميز؟اين چه حرفيه خاله؟؟دوتاظرف رو از دست خاله گرفتم و متعجب به فرهاد که بعد مدت ها شاد و خندونه چشم
دوختم.اين پسره امشب يه چيزيش شده ها!!!
عجيب خوشحاله...سربه سر همه ميذاره!!!!
خوشحال که خوب شده ها ولي اين يهووييش آدمو ميترسونه...
شونه اي باال انداختم.
فرناز ساالد رو از دستم گرفت:شکوفه جون زحمت ميکشي بقيه رو صدا کني؟؟؟
فرهاد-نه شکووو تو به خودت فشار نيار...خودم ميرم صداشون ميکنم
نگاهي به فرناز انداختم که ريز ريزکي خنديد و گفت:ازديشب عاقل شده
متوجه منظورش نشدم:يعني چي؟؟؟
فرناز تنها درجوابم چشمکي زد و"به موقع اش ميفهمي" اي گفت.
صندلي رو کنار کشيدم و نشستم.
خاک به سر بي حيات...بذار چار تا بزرگتر بيان ديگه...متعجب سرمو بلند کردم و به فرهاد که درست روبه روم اون سمت ميز وايساده بود نگاهي
انداختم.
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به تو چه؟؟؟ دوس دارم خودم زودتر بشينمخو بشين لووس....وبا ديدن بقيه که به سمت ميز ميومدن خودش هم نشست.
پسره ي متظاهر...چيزي گفتي؟؟؟چشم غره اي نثارش کردم.
مامان-خدا روشکر...فرهاد جان حسابي شنگوليا...
خو عقل نداره راحته...منم جاش بوم شنگول بودم...اينو زيرلب گفتم اما انگار فرهاد فهميد.خنديد و بي توجه نگاشو به مامان دوخت که خاله با ذوق
شروع به تعريف کرد:معلومه که شنگوله...قراره واس پسرم بريم خواستگاري!!!
تازه اولين لقمه رو گذاشته بودم تو دهنم که شوک دادن!!!!
به زور خودمو کنترل کردم لقمه نپره تو گلوم...قراره برن کجا؟؟
باتعجب نگامو به فرهاد دوختم که برخالف انتظارم همچنان سرحال بود و خودشو مشغول خوردن
نشون ميداد.
مامان-ايييي جووونم...به سالمتي...ايشاال خوشبخت شن که...
مرسي عزيزم...ديشب بالخره موقور اومد چه مرگشههريک کلمه که خاله ميگفت متعجب ترم ميکرد...
دختر خاله اش سميرا رو قراره براش خواستگاري کنيمخاله چي ميگه؟؟؟ فکم به زمين چسبيده بود...لقمه اي که تو دهنم بود هم همين قصدو داش ولي
نميدونم چرا تو گلوم چسبيد؟!!!!
واااي خفه شدم!!!
شروع کردم به سرفه کردن بلکه نفسم باال بياد...
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هنوزم نگام به فرهاد بود وازبس سريدم اشک از چشام جاري شده بود....با خونسردي ليواني آب
ريخت و همونطور که نگاشو ازم مي دزديد به سمتم گرفتش.
فرناز خنديد و گفت:تو چرا هل شدي آخه دختر؟؟؟
زهرمار...درد گرفته...حاال تو نمک بپاش!!!...
سعي کردم لبخند بزنم و صدامو پر انرژي نشون بدم:تعجب کردم باووو...ايشاال به سالمتي...
ونگاه تيزمو به فرهاد دوختم.يعني چي اين کار؟؟؟
ميدونستم سميرا فرهادو دوست داره....ولي اين کار فرهاد ته نامرديه...
وقتي دلت جاي ديگه اس..نبايد با احساسات کسي بازي کني...
طفلک سميرا!!! با اينکه اونم لنگه ي فرنازه...ولي حقش نيست درگيري فرهاد به خاطر ديگري رو
به خودش بگيره و زندگيشو با مردي شروع کنه که دلش با ديگريه!!!...
دستي به موهاش کشيد و لبخند زورکي تحويلم داد.
واقعا ميخواد اين کارو بکنه؟؟؟
اي بابا شکووو بعد دو ساعت تازه ميگي تايتانيک دختره اس يا پسره؟؟!!!به خودم که اومدم شام تموم شده بود و همه در تکاپوي جمع کردن بودند....اولين نفر هم فرهاد
ظرف غذاشو برداش...بي اختيار منم ظرفمو برداشتم و دنبالش راه افتادم...مگه شوخيه؟؟؟
صحبت يه عمر زندگيه...بايد تنها باهاش صحبت کنم...نميشه که
يکي نيس بگه تو سر پيازي يا تهش؟؟؟با هم وارد آشپزخونه شديم...
فرهاد ظرف رو ازدستم گرفت و داخل سينک گذاشت.
چيه؟چرا بر و بر منو نيگا ميکني؟؟؟فرهادميشه چند لحظه...خواستم بگم صحبت کنيم که پشت سرم فرناز وارد شد.اووووف....خروس بي محل...
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فرهاد ظرفا رو تو ميشوري؟؟؟فرهاد يه تاي ابروشو باال انداخت و با سياست گفت:فرناز!!!! دربوور(...دربرو ،فرار کن -اصطالح به
معني ازجلوي چشمم دور شو)
خنديدم و به جاي فرهاد جواب دادم:آره فرناز جون داداشت ميشوره...شماها ظرف رو ميارين؟؟؟
فرناز خواست دوباره چيزي بگه که شيدا مانعش شد:بردارين بيارين ظرفا رو...سرم درد ميکنه...
اوچااان...سرت خوف ميشه..بردارين بيارينفرهاد-اذيتش نکن کوزت جون منو..
وخطاب به شيدا ادامه داد:بيا آجي استراحت کن
زهرمار خبيث بيشعور!!!!
اون دوتا رفتن و منو فرناز مثل کوزت تمام ظرفا رو آورديم...البته بماند که بنده از زير بار
شستنشون دررفتم و ظرفا همونطور موند...خخخخ
ديگه تا آخر شب هم فرهاد رو تنها گيرش نياوردم که...
به خونه که رسيديم سريع لباسامو کندم و گوشي بدست وسط اتاق ولو شدم.البته با گوشي شيدا
رفتي تو گپ علي؟؟آره...مگه تو نرفتي؟؟نوچ...حوصله نداشتماميرم هستا!!!ها؟؟!!!ميگم اميرم هست...تازه پست هم گذاشجدي؟؟؟ريزريزکي توتعجب سير مي کردم...جل الخالق!! چه کارا!!!!
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اومدم بگم منم دعوت ميکني که درهمون حال که مانتوشو تو کمد ميذاشت گفت:من بلد
نيستم...خودت دعوت کن
نه يه چيز ديگه ميخواستم بگم..خرخودتيخنديدم:خاااا!!!
***
يعني چي خوب؟؟؟يعني ميخواد بره خواستگاري دخترخاله اش؟؟سري تکون دادم:آره ديشب هرچي به علي هم زنگ واس دادم که بگم جواب نداد!! با فرهاد هم
نشد صحبت کنم...به نظرت چيکا کنم؟؟
مزده-شکو تو چرا هميشه نخود آشي؟؟؟
وااااا؟؟؟ يعني بشينم دستي دستي خودشو بدبخت کنه؟؟؟برخالف انتظارم سري تکون داد:آره به تو چه؟؟ حتما خودش فکر همه جاشو کرده...
خودمم ميدونم بم ربطي نداره ولي واقعا وجدانم نميذاره ساکت بشينم...نبايد با احساسات ديگري
بازي کنه...
مژده همچنان داشت حرف ميزد اما من نگام رفت پي امير که به اين سمت ميومد...دوباره دستشو
انداخته تو جيبش و ذل زده تو چشام...
هوووي گوش ميدي چي ميگم؟؟؟داشت نزديک تر ميشد که رومو برگردوندم:آره باووو گوشم باتوئه!!!
نيشگوني از بازوم گرفت و آروم تو گوشم گفت:کصوفط هيز!!! فکرکردي نديدم؟؟؟
خوووب حاال...خبيث خنديد و گفت:اتفاقا بهترين کارو ميکنه...به کسي که دوسش داشت که نميرسه...حداقل
بذار بره سمت اوني که دوسش داره
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وااا؟؟؟واال...نخود آآشلب و لوچه مو درهم کردم:ولي اگه علي بود اينطور نمي شد!!!
اوووف...حاال اين پسره چه مهم شده ها!!! دست تو دماغش ميکنه ميگه علي...دههزهرمار ديوونهواال مگه دروغ ميگم؟؟؟شونه اي باال انداختم و با اشاره به کتابخونه ازش خواستم که وارد شه.
بالخره مام متحول شديم و زديم تو فاز خوندن .از امروز هم دوتايي قراره بريم کتابخونه...
البته امروز به عنوان آخرين زنگ تفريح اومديم فقط ثبت نام کنيم و يه چرخي هم تو بازار بزنيم...
کاراي ثبت نام خيلي زود تموم شد..يه فتوکپي شناسنامه و عکس ميخواس که اونم آماده بود...
هنوزم فکرم پيش فرهاده...
کاش علي بوداينو بي هوا گفتم...اما مژده چپ چپ نگام کرد و چشم غره اي رفت...حاال خوبه ميدونم دل
خودش بيشتر واس علي تنگ شده ها!!!!
تو و امير که زرتي پرتي به هربهونه اي ميپرين ميحرفين...االنم برو به امير بگوامير؟؟؟با اينکه تيکه انداخت اما حرفش يه کوچولو منو به فکر برد ....اما نه...من باش صميمي
نيستم...تازه روم نميشه...برم يهويي بگم بيا فرهاد ميخواد زن بگيره من مخالفم؟؟؟
مزده-خر نشي...شوخيدما!!!
زهرمار...خودم عقلم ميرسه نکنم اين کارو...-خنديد:چه بدونم که!!!..
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درحاليکه خودمم خنده ام گرفته بود چشم غره اي نثارش کردم:توام امروز فقط تيکه بنداز
شيطون خنديد و گفت :خو تو و اميرم امروز هول ميزنين ديگه...نکنه راستي راستي خبريه ها!!!
خــــدا نکنه به آدم بي جنبه يه چي بگي!!!راجب تيکه ي سارا به مژده گفته بودم...اونم آمار گرفته بود و گويا دختري که من باهاش حف
زدم(همون مزاحم سمج امير خان) اسمش آرميتاس و دوست سارا...

اون روز هم که صداي چند تا دختر ميومد سارا هم بينشون بوده و شانس من شناخته
درحال حاضر هم فقط حاج حافظ شيرازي از پرت و پالهاشون بي خبر مونده...
چيه؟؟؟ رفتي تو فکر؟؟!!!دارم به سارا و دوستاش فکر ميکنمخخخخ...حاال نه که توام بدت اومدبدم نيومد ولي الکي هم نبايد حرف بزنن کهمژده درحاليکه خنده اش هم گرفته بود نگاه مهربوني بم انداخت:ديوونه اي ديگه
***
امير خيلي خنگي به خدا!!!!مجيد-اووووف...بابا اين چلغوزه...يه شماره ميخواي تو جيبش بندازي ديگه!!!
د اين راه اصال مطمئن نيست...اگه تو جيبشو نبينه چي؟؟؟شهروز-من دقت کردم...اين مانتوش جيب داره...وقتي ميپوشه هم هميشه يه دستش تو جيبشه...
مجيد-فقط يه دست؟؟
شهروز سري تکون داد:آره دست ديگه اش گوشيه
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رضا-آقا همين گوشيشو بگير...بگو يا بم زنگ ميزني يا گوشيتو ميندازم وسط خيابون له و لورده
شه...تموم شد رف...
هه هه هه...اونم وايميسته نگام ميکنهچه ميدونم...عقل من که ديگه قد نميده..مجيد-خسته نباشي تازه تو يه روزه داري تحمل ميکنيش...ما که اين چند وقته دهنمون سرويس
شد
رضا خنديد و درحاليکه نگاش به من بود سري تکن داد:بچه ام از دست رفت
با لب و لوچه آويزون چشم غره اي هم برايشکوفه که دوباره با مژده به اين سمت ميومدن نثار
کردم.
اصال اين قضيه هم واس ما داستاني شده ها!!! يکي نيست بگه ماذا فاذا؟؟؟ واال
ازمغازه زدم بيرون و درهمون حين هم شماره ي علي رو گرفتم.
چند تا بوق خورد تا جواب بده:ها!!!! اينجام دست از سر من برنميدارين؟؟؟
زهرمار...طلبکاري مگه تو؟؟؟باووو وسط يه جلسه اداريَم...اون از شکوفه اينم از توشکو؟؟؟چيکار کرد مگه؟؟؟ديشب اس داد منم به داليل امنيتي ج ندادمجااان؟؟؟ مريضي مگه؟؟؟يه چندباري زنگ هم زدا...بعد خنديد و بالحن هميشگيش گفت:واس چي جواب بدم باو؟؟؟ من که کاري از دست ساخته
نيس...ديگه وقتشه سايه يه مرد باال سرش باشه...خخخخ
به حالت بغض گفتم :کو سايه مرد؟؟؟هاااا؟؟؟؟
-پشت خط....راستي چه غلطي کردي آخر؟؟؟ درچه وضعيتي هستين؟؟؟
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سينگليم بابااي مرده شورتو نبرن بي عرضهمکثي کرد و گفت:امير جان شرمنده من يه کارمهم دارم...برم خونه حتما ميزنگم دادا...شرمنده
مشکوک ميزنيا...برو قربونت مزاحم نميشم...خنديد:به موقعش مي فهمين...مراحمي عقچم...مواظب خودتون باش
خخخخ...باشه توام مواظب خودت باش...دوباره دست گل آب نديا؟!!!!نميدم...فداوووو...باي بايبراي چندمين بار آنالين بودنشو چک کردم همين دو ديقه پيش آف شد...پيامم رو هم ديد ولي
عين بز برخورد ميکنه..
هوووف...اعصابم از همه جا خورده...قراره عقد فرهاد اينا رو گذاشتن و از يه طرف خاله براي
خواهرزاده اش غيرمستقيم ازم خواستگاري کرده...احتياج دارم باکسي حرف بزنم...اما...
تو همين فکرا بودم که گوشيم زنگ خورد...
عليه؟؟؟بيشعووور جواب منو نميده...حاال داره ميزنگه...خواستم جواب بدم اما پشيمون شدم...رد
دادم..
دوباره زنگ زد.
شيدا-کيه؟؟؟چرا جواب نميدي؟؟؟
علي...وا؟؟؟ خو جواب بده ديگه...نميخوام..من پيام ميدم جواب نميده...منم جواب نميدم...خخخخخ ديوونه ...وحوله شو برداشت و رفت...شکو جواب بده توضيح ميدم..لطفاااابا پيامي که از خط علي ارسال شده بود چشم دوخته بودم که دوباره زنگ زد:الوووو
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سلوووم خره...حاال ديگه ما رو رد ميدي؟؟؟آره مث بعضيا که پيامو ميبينن جواب نميدن...نتم ضعيفه اينجا...جان عمه ات که...به خداخااااا....دلخوري؟؟؟نهچند ثانيه اي سکوت کرد:گوشيم اين چند وقت دست نيس زياد...يعني..بيخيال...
وبا لحن شيطون هميشگيش شروع به حرف زدن کرد:پس فرداشب يه سوپرايز اساسي دارم
براتون
خو به سالمتي...باشنيدن لحنم معترضانه شکووويي گفت
حوصله ندارم...چيرا دختر؟؟؟فيني کردم و شروع کردم به تعريف اتفاقاتي که اين چند وقت افتاده بود...شلغم چپر چالغ چقد
دلم براش تنگ شده بودا...
اوچاااان...که رفتاراي عجيب غريب ميزنه...مشکوکه ها!!!!اوهوم...خبيث خنديد:توجه کن خو شايد ميخواد چيزي بگه...
-نه بابا...عين شاسگوال مياد وسط راه وايميسته...يا زل ميزنه عين بز نيگا ميکنه رد ميشه...
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دوباره خنديد و گفت:حرص نخور حاال من عقچولمو ميشناسم هدف پليد داره
خخخخ...زهرمار...ديفونه....شکو پس فرداشب يادت نره ها...اگه کاري..پريدم ميون حرفش:هاااا راستي نگفتي چه سوپرايزي؟
حاال بماند ديگه....پس فردا ساعت  6فقط يادت باشه...به موقعش ميفهمي...گج!!!!شکوفه
قطع کردم.اوووه اوووه کلي پيام از الين باال آورده که....
يه متن بلند باال از امير خان....زير پست هم چند تا دختر اليک و مايک و ازاين حرفا....خخخخ مثال
چت ممنوعه...
حاال نه که اصال منم اين چند وقت حرف نزدم...
يه متن عاشقانه برداشتم و کپي کردم تو گپ
سلوووم سلوووم...عشقتون اومد...نفستون اومد...نگاهي به متن انداختم ...اعتماد به سقفت تو حلقم....خخخخ...
يه شکلک خنده گذاشتم...که اونم با خنده جوابمو داد...خوبي گلم؟؟؟
مرسي عزيزم تو چطوري؟؟؟مشغول چاق سالمتي بوديم که علي با يه شکلک عصباني وارد شد:چت ممنوع!!
اوووخ اوووخ اوووخ...صاحابش اومد...
شيدا که هنوز از حموم نيومده مشغول سرک کشيدن تو گوشيش بود چپ چپ نگام کرد
وگفت:شکو حتما بايد ريمو شي؟؟؟
-خو آرميتا هم داره ميحرفه..

597

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
اون غلط ميکنه...تا االنم اگه پاکت نکرده به خاطر اون اميره ها!!!وريز ريزکي خنديد.
خوب حاال...خخخخ خوبه امير هستا...ويهو فکري به ذهنم رسيد:به نظرت دليل داشته آرميتا رو پاک نکرده؟؟؟
نميدونم....البد اونم يه فاميل ديگه شو ديوونه کرده ديگهمتفکر به صفحه ي گوشي خيره شدم.
آرميــــــتا بريم پي وي گلم (بالحن خبيث بخونين شما....خخخخ)
سريع پريدم پي وي و سالم دادم
سالم عزيزم...خوبي؟مرسي عزيزم خوبم...توچطوري؟؟؟مرسي...بيايم اينجا بحرفيم االنه که علي ريموومون کنهخخخخ...آه...شانس اورديمااووره....تو علي رو ميشناسي؟؟؟آره...آشناي امير و عليم...چطور؟؟؟جاااانم؟؟؟ امير و علي؟؟؟
ازکجا ميشناسيشون؟؟؟عليو که از قبل ميشناسم...امير هم دوستيم...دووووســـــــــــــــــــ ـت؟؟؟؟
يکي فک منو بگيره چسبيد به زمين..
سعي کردم خونسرديمو حفظ کنم:چه جور دوستي؟؟؟ بي اف جي اف؟؟؟
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وچشمکي هم انداختم تنگش
نه بابا...تو چي؟؟؟آخ آخ آخ
منم مشتري علي بودمآهااا...نگفتي امير و ازکجا ميشناسياا
ازفضولي درحال انفجار بودم..با امير دوسته؟/يعني چي دقيقا...از کجا؟؟؟
هزار و يک فکر به ذهنم ميرسيد...نکنه دوست دخترشه واسه اينکه ضايع نشه نميگه!!!! شايدم
ازش خوشش مياد!!!! شايد ميخواد عکس العمل منو ببينه...يه دستي بزنه...هوووم؟؟/؟
وووي مردم که!!!!
باز به کسي نگيا ...امير دوست پسرمه...جوووونم؟؟؟
فقط شکل زامبي به سمت شيدا برگشتم که متعجب نگام مي کرد:چي شد؟؟؟ از کجا ميشناسه؟؟؟
صدام به زور دراومد تا بگم...دوووست دخترشه؟؟
هاااا؟؟؟چي؟؟؟؟ زر ميزنهگوشيمو به سمتش گرفتم.
يه لحظه متعجب نگام کرد:برو صفحه اش ببين امير تو اليکاش هس...
يه لحظه متعجب نگام کرد:برو صفحه اش ببين امير تو اليکاش هس...
امير که اليک نميکنه....عين بز ميمونهچپ چپ نگام کرد:خاااا
بپريم فضولي...
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اددش کردم وپريدم تو پستاش...اوهوووم...تو اليکاش که هس...به به...
کامنتاش که جالب تره انگار....
يه پسره معلوم بود ازاين آويزوناس کامنت گذاشته بود...ويه پسره هم اونو تگ کرده بود وگفته
بود:مشتي اين دوست دختر منه
وخطاب به خود آرمي هم گفت:تو غلط ميکني بهش رو ميدي ديگه...بلوکش کن ببينم....
به به قضيه ناموسي هم کهشد...چه دوست پسر ماهي...چقد غيرتي...ولي نميدونم چرا اسمش
امير نيس که...
چرا امير اليکش کرده؟؟؟شيدا-چرا امير نفس ميکشه؟؟؟ چرا آسمون کجه؟؟؟
مسخره ميکني؟؟؟کار شاخي کرده؟؟؟ از پست خوشش اومده اليکيده ميفهمي؟؟؟اما همچنان با ابروهاي درهم به گوشي خيره بودم .پستاي منو اصن معلوم نيست ميخونه يا
نه....اونوقت...
مثال خيلي مهمي براش؟؟؟
از اين فکر لبامو به هم فشردم واين بار با بغض به گوشي خيره شدم.
***
سرمو انداختم پايين و بق کرده از خونه زدم بيرون...قرارمون با مژده سرچهارراه بود...
به دليل خوشخوابي جفتمون ساعت  1راه افتاديم...براي اولين روز بد نيست...کم کم سحرخيز
ميشيم..
سرچهارراه که رسيدم نگاهي به دور و بر انداختم..انگاري شهر خوابه هنوز...مغازه ها کم کم باز
ميشدن وماشين ها درحال تردد....
اوووف مژده کجا موندي تو؟؟؟
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اآلن اون بيشعور هم مغازه رو باز کرده ديگه
بي اختيار سرمو برگردوندم ...مردي سفيدپوش درست جلوي مغازه ايستاده بود و دست
درجيب...نگامو ازشيکمش باالتر بردم..اميره؟؟؟؟
سيفيالشو....عروسي مگه تو سرتا پا سفيد؟!!!
بي اختيار نگام رفت سمت مانتوي خودم..يه مانتوي مشکي...شلوار دمپاي مشکي ...ويه شال
نخي...که اونم سفيد مشکي بود...
من چرا اينطوري عين زامبيا شدم؟؟؟
هيچ خبري از اون دختر خل و چل و سرحال نيست...خيلي وقته حتي حوصله ي خودمم
نداشتم...اصال نفهميدم چي شد که نگام تو نگاش گرده خورد و ابري شد...
هاله اي جلوي چشمامو گرفته بود وبه سختي مردي رو که سمتش ميومد رو ميديد...
تو دنياي منو از من گرفتي...
تو رو تو آرزوهام طرد کردم
دلي که تا خود دلبستگي رفـــت
تو دنياي جديدم مرد کردم
منو تو مال يک دنيا نبوديم...
تموم حس من تغيير کرده...
از اون روزي که از من دل بريدي....
غرورم بين حرفام گير کرده...
(فاتح نورايي-آواره)
****
امير
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صبح که از خواب برخاستم يه دوش گرفتم و به قول مجيد صلواتيا رو هم زدم.با نگاه به سيبيال ياد
پست ديشب خاله سوسکه افتادم:چرا اخاي ما ازاين سيفيال نداره؟؟؟
خخخخ ازاين سيبيالي مستر سيبيل...دستي به سرو روم کشيدم و ازخونه زدم بيرون...امروز ديگه
همه چي رو تمومش ميکنم....
لبخندي زدم و سرراه يه شاخه رز قرمز هم گرفتم...حس ميکنم ميبينمش...فقط کاش بياد
يه بطري آب معدني هم خريدم که گل رو بذارم توش...نگاهي به عطرا انداختم...يه چيز خوشبو
هم بهش بزنم...ديگه تکميله...
اول صبحي بيکاري زده به سرم...هووووف...ساعت چرا نميگذره؟؟؟
حاال انگاري راس ساعت خاصي باش قرار دارم(خخخخخ)
جلوي مغازه رو هم آب و جارويي کردم و بيکار به بيرون خيره شدم...اول صبح که از خونه بزني
بيرون انگاري تو شهر مرده ها قدم ميزني...ولي کم کم زندگي جريان پيدا
ميکنه...آدما...ماشينا...سر وصداها...
شروع به اومدن ميکنند...
لبخندي زدم و رومو به سمت ديگه اي برگردوندم
مغازه هاي اطراف تک و توک داشتند باز مي کردند...نگام روي دخترکي که اون سمت ايستاده
موند ثابت موند...اين وقت صبح منتظر کيه؟؟؟
داشتم دنبال دليلي ميگشتم که به سمتم برگشت...شکو؟؟؟
وااااي...بي دليل ضربان قلبم شروع به تند شدن کرد...حاال من چيکار کنم؟؟؟
وايسا همينطوري نيگا کن...
طبق عادت استرس گرفتنام شروع کردم به جويدن لبم و پوست پوست کردنش...کاش االن بچه
ها بودن...من تنهايي....نميـــــتوووونم...
خفه شو ديوونه...برو ببينم...االن بهترين فرصته
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نفسي که تو اين مدت تو سينم حبس شده بود رو باصدا بيرون دادم و راه افتادم...خدايا به امير
خودت
نگام به چشاش خيره بود...
چشايي که ديگه اون تيزي رو نداشت...همون چشايي که اون روز ازم برگردونده شد حاال زل زده
به چشامو ابري شده؟
اين دختر همون خاله سوسکه اس؟؟؟
حال..بعد چهار سال يا خانوم جلو رومه...
سعي کردم لبخندي بزنم تا دلگرمش کنم...دليل دلگيري اين نگاه منم؟!!!
****
هنوز نگام به امير بود که سنگيني دستي رو روي شونه ام حس کردم.
شکوفه؟!به سمتش برگشتم:مژي؟
نگاهي به ريخت و قيافه ام انداخت:چته دختر؟
با صدايي که سعي مي کردم نلرزه "بعدا توضيح ميدمي" گفتم و سري تکون دادم که يعني راه
بيفتيم
هاج و واج موند اما چيزي نگفت .حاال چه جوري از کنار امير بگذرم؟
دلم ميخواد بشينم ساعت ها گريه کنم...مردي که دوسش داري و ميشنوي با کس ديگه ايه...شک
داشتم...همون شبي که علي اونجوري برخورد کرد...
ولي مگه امير نگفت دختره رو بپيچوني؟؟؟ نگفت يه مزاحم سمجه؟؟؟
آره که آخر معلوم شد دوستشه...
خوب اونم اسمش آرميتا بودها!!!
هر گردويي که گردو نيست...
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دوباره داشت بغضم مي ترکيد .زل زده بودم به زمين و حتي پلک هم نمي زدم که اشکام رسوام
نکنند...حداقل تازمانيکه سنگيني نگاشو حس ميکنم...
خانوما ببخشيد...از توقف مژده منم متوقف شدم البته کمي ديرتر.خواستم رومو برگردونم اما نميتونستم....ميدونم
اگه نگاش کنم بغضم ميترکه...
ميتونم يه چند لحظه وقتتونو بگيرم؟به سختي نگاش کردم و سري تکون دادم و به جاي من مژده گفت:خواهش ميکنم
لبخند تصنعي به مژي زد و دوباره نگام کرد.معلوم بود استرس داره
لبي تر کرد و سرشو انداخت پايين:راستش...شکوفه...خانـوم.. .اوم...
لبي تر کرد و سرشو انداخت پايين:راستش...شکوفه...خانوم ...اوم...
هوم؟؟؟ چيه؟؟ بگو ديگه...هوف
نگاشو به نقطه اي دوخت وآهي کشيدم.
مژده-ببخشيد من گوشيم داره زنگ ميخوره...
و الکي موبايلش رو گرفت کنار گوشش ورفت کمي اونطرف تر
ووووي...اين چي ميخواد بگه؟
بارفتن مژده انگار کمي راحت تر شد:راستش يه چند وقتيه ميخوام باهات صحبت کنم
اما...نميدونم چه جوري؟!
ضربان قلبم هرلحظه شديد تر ميشد از هزاران فکري که به ذهنم خطور ميکرد...
شکوفه من خيلي فکرامو کردماين بار سرشو بلند کرد وبه چشام خيره شد:خيلي خوشحالم که تو زندگيمي....و...ميخوام
که...تو..زندگيم باشي

614

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
حرفش که تموم شد انگار نفس راحتي کشيد اما من همچنان مث خر شرک زل زده بودم تو
چشاشو ته دلم قيري ويري ميرف...خخخخ
که خم شد و کارتي رو از روي پيشخون برداشت .با اين حرکت ابروهام تو هم رفت...کارت؟؟؟
دوباره...؟؟؟
کارت رو دردست گرفت و درحاليکه انگار ديگه آروم شده بود با کارت بازي بازي ميکرد :خوشحال
ميشم اگه....
همين يک کلمه کافي بود تا ته ماجرا رو بخونم (البته اين بار قبلش)
خاک برسر بيشعورو نيگا....اين همه احساس خرج کردي آخرش شماره بدي؟؟؟ واقعا منم مثل
اون آرميتاي...هستم؟؟
کارتي که به سمتم گرفته بود و جر واجرش کردم و پرت کرد تو سينه اش....حتي سرمو بلند
نکردم که عکس العملش رو ببينم...
شايد اگه هروقت ديگه اي بود با سر قبول مي کردم...ولي نه حاال که با کس ديگه اي هم دوسته و
داره ميندازتم رو نيمکت ذخيره...ميتونم حدس بزنم فازش از دوستي چيه اما....واقعا منو با يه
همچين آدمايي يکي کرد؟؟؟
اومدم سرمو بندازم که برم اما نه حيفه....حيفه هيچي نثارش نکنم....برگشتم...با توپ پر اما با
قيافه اي پکر روبه رو شدم...بي اعتنا درحاليکه انگشتمو رو هوا تکون ميدادم گفتم:واقعا براتون
متاسفم...اين همه حرف زدين که آخرش به اينا برسين؟؟؟؟ نه اقا من مث اون دوست دختراي
گلتون نيستم...آخ ببخشيد مزاحم سمج....ميخوام صد سال سياه تو اون زندگيتم نباش...
اين آخريه رو کامال با حرص وطعنه گفتم وباگام هاي بلند ازش دور شدم.
***
امير
رسما گند زدددم-آره دادا
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وا؟؟؟ بسم اهلل...مگه کسي اينجا بود؟؟؟
متعجب به سمت صدا برگشتم.شهروز اشک از چشاش جاري بود اما مجيد دستي به نشانه خاک
تو سرت برام تکون داد:آخه احمق ميخوام تو زندگيم باشي دقيقا ماذا فاذا؟؟؟ اه اه اه
دستي به موهام کشيدم و با قيافه اي پکر زل زدم تو افق....خدايي اين دري وري ها چي بود من
گفتم؟؟؟
شهروز-خيلي با احساس گفتي امير...عالي بود
مجيد -اييييش جمع کن جان بچه ات...اينقدري که اين نفله اشک ريخت دختره تحت تاثير قرار
نگرفت...
اصن چرا همچين کرد؟؟زرتي پرتي برداشت کاغذو پاره کردشهروز فيني کرد و سري تکون داد:امير کارت ضايع بود
اي بابا...پس چکار مي کردم؟مجيد-چم چاره...رضا داره ميادا
ردنگاشو گرفتم و باديدن رضا که به اين سمت ميومد لبامو به هم فشردم.هووووف...اين رضا هم
پتانسيل داره يه کاري کنه...به عمرم فيلم تر ازاين بشر و علي نديدم...
سلوووم سحرخيزان عزيز....خير باشه؟؟؟مجيد-اوووف خيرِ خيره
خنديد-چي شده مگه؟؟؟
وبا نگاهي به من ادامه داد :اين چرا تو پره؟؟؟
د اخه رسما ريدها؟؟؟مجيد مثال نگاه تاسف باري بهم انداخت و شروع کرد به تعريف
***
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رضا-آقا اينجور نميشه...بسپرينش به من
مجيد-نري کار اين جفنگو بکنيا
رضا -بــه...ما رو دست کم گرفتي؟؟؟ يه کاري کنم خودشم نفهمه چي شد؟
پدرام-خوب حاال شما دوتام...بچه ام هول شد ديگه
شهروز درحاليکه مثال داشت گريه ميکرد(البته بيشتر فرياد ميکشيد) گفت :خيلي صحنه ي قشنگي
بوووود...ميخوام تو زندگيم باشي....بيا اين کارتو بگير
زهرمار بيشعوورااا!!!مجيد-آخ نديدي خودتو که عينهو مشنگاااا....خخخ
***
از صبح الکي سرم تو کتاب بود و فکرم جاي ديگه...خيلي رومانتيک بود...واقعا حس کردم دوسم
داره..
هـــــي....هنوزم تک تک حرفاش تو گوشم تکرار ميشد...اين چندمين باره که از صبح آه ميکشم...دستمو
انداختم زير چونمو از پنجره به بيرون خيره شدم.
مژده-دختر خير سرت اومدي درس بخوني ديگه؟؟؟
تمرکز ندارمخاک به سر بي حيات...پسره رو ديدي هوايي شدي؟؟؟انگشت اشارمو گرفتم کنار بينيمو با نگاهي به اطراف گفتم :زهرمار آرومتر...همه اش حرفاش يادم
ميااااد
خوب؟؟و از يک طرف هم اون دختره...-اي بابا...دختره که زر زد
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اگه زر زد چرا امير براش کامنت گذاشته؟؟؟اگه زر نزد چرا برا امير مهم نيس که طرف قيافه اش داد ميزنه چيکاره اس؟؟؟آرميتا چيز نيست..."چيز" نيست؟؟؟آخه...خفه شو شکو...درس بخون که نيستيم امروز...جمع کن بريمتو ديگه چرا؟؟؟ذهنم درگير اون خر شما شد ديگهتو روح هرچي آدم فضولخخخخ تو روحشلبخندي زدم و دوتايي مشغول جمع کردن همون چندتا دونه کتابي که رو ميز ولو کرديم شديم...
****
من که ميدونم االن دوباره ميرن بهش خبر ميدنخيلي وقت بود دلم واسه اين ديوونه بازيهاش تنگ شده بود...اون چند وقتي که حتي سرشو بلند
نمي کرد تو چشام نگاه کنه يا وقتي مي ديدتم روشو برمي گردوند قد چند سال گذشت...بي اختيار
ياد ديوونه بازيهاي اون اوايل افتادم...خاطرات مشترکي نداريم اما خاطراتي که اونم توش باشه
کم ندارم...
وحاال...چقدر غصه ميگيرم از ديدنش...حرصمو در مياره اين کاراي الکي ....وقتي که با اونه...
دلم ميخواد خرخره شو بجوام...اي بابا شکوفه...وام خيلي جو ميدي ها!!! اصال اعتنا نکن ديگهاگه دوباره...-اااا...ميگم توجه نکن ديگه
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و دستمو کشيد
***
اااا برگشتنابا اين حرف شهروز بي هوا از جام برخاستم.
مجيد-از صبح تا حاال کجا بودن؟؟
وبا نگاهي به من متعجب پرسيد:تو کجا؟؟ چرا هولي؟؟؟
حسم ميگه بايد يه کاري انجام بدما...ولي نميدونم چيکا...با اون خرابکاري صبحم..
شهروز-مگه رضا نگفت کاري نکن فقط يه ندا بهش بده...
با ترديد نگاش کردم:آخه ميخواد چيکا کنه؟؟؟
مجيد که ديگه حرصش دراومده بود صداشو باال برد:يه غلطي ميکنه ديگه...خاله سوسکه تونم فرار
نميکنه...نشد يه روز ديگه...آقا اصن خودم ميرم ميگم...
پدرام-آقا بزن زنگو...
با ترديد لبخندي زدم و درحاليکه لبامو مي جويدم شماره رضا رو گرفتم.
د بردار ديگه...معلوم نيست دوباره کجا وايساده داره حرف ميزنه...
رضـــااااااا...
نه خيلي هم بهتون مياد...شما يه تن بپوش...الـــووومنووو...چه عجب بالخره جواب دادي؟؟؟باز اين حرف زد؟؟؟هان؟؟؟ چي شد؟؟؟ اومد؟؟؟اوهوم...-خوووب باشه...حله...من برم کلي کار دارم..
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چيکار داري تو آخه؟؟؟ وايسادي چهار تا تيکه لباس ميفروشي ديگه..داش زندگي خرج داره...مث شوما عذب نيستيم کهخخخخخ...خااااا...بالااارضاجونم؟؟؟ميگمااا اينا االن ميان...ميخواي چيکا کني؟؟يه کاريش ميکنم ديگهنري مث حرف اينا احمقا شماره بديااا!!!!با اين حرف پدرام معترضانه پريد ميون حرفم :اي بابا تو عرضه نداري به ما چه؟
رضا-شماها کاريتون نباشه...يه کاري کنم نفهمين چي شد...از دور دارن ميان...کاري نداري؟؟؟ ها
راستي بپر بيا اينجا خودت
من ديگه چرا؟؟؟االن که نه خره...تک انداختم بيا...باشه...دادا خيلي مخلصيييم دست پنجولت درد نکنه...وايسا اصال عمليات با موفقيت انجام شه...****
-شکوووو واقعا نميخواي به پيشنهادش فک کني؟؟؟

نهههه...-فقط به خاطر اون دختره؟؟؟
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نهههههزهرمار...چه مرگته پس؟؟؟درحاليکه خنده ام هم گرفته بود گفتم :باوووو بعد اون همه حرف...نباس زانو ميزد يه حلقه بم
نشون ميداد؟؟؟
دستشو به نشانه خاک تو سرت تکون داد :يخ کني ديوونه ي بي مغز..
خخخخ...خودت يخ کني...سري از روي تاسف تکون داد و با اشاره به داروخونه گفت:شکوووو من برم ويتامين بگيرم بيام؟؟
اوووف دختره چه ناز داره...زبونت وا شده ها؟!!!!بوووودوا تر شد...ابروهامو درهم کشيدم:برو گمشو ببينم
داخل داروخونه اونقدر شلوغ بود که ترجيح دادم همون بيرون وايسم .دست به سينه به مغازه هاي
اطراف و ويتريناشون نگا مي کردم که صدايي کنار گوشم سالم داد:ميشه يه چند ديقه حرف
بزنيم؟؟
به آرومي سرمو کج کردم تا ببينم صاحب صدا کيه؟؟
اي خدااا!!! اينا ول کن نيستن؟؟؟
آقا رضا؟!!!لبخند مکش مرگ مايي تحويلم داد و سري تکون داد:بعله...
هم خنده ام گرفته بود هم اخممو حفظ کرده بودم که فک نکنه خبريه.
امرتون؟-عرضي داشتم
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بفرماييدآقااااا تو روخدا زشت نيست پسر مثل دسته گلمون مياد ابراز عالقه ميکنه باهاش اونطور برخوردميکنين؟؟؟
خبرا چه زود ميرسه؟؟عصر تکنولوژيه خواهر منبا حرص سري تکون دادم:بعــــله...
جواب منو ندادينابه خودم مربوطه...وکمي خودمو عقب تر کشيدم.اين چرا داره مياد تو دهن من؟؟؟ خيابون به اين بزرگي برو اونور تر
ديگه
يعني چي؟؟ تا دليل درست و حسابي نيارن من نميرمو به شوخي ادامه داد :نگران شارژتي؟؟؟ کارتمون سنگينه؟؟؟ مشکل چيه؟؟
اين بار پوزخندي زدم:فک ميکنين من شماره ي دوست عزيزتونو ندارم؟؟ يه وقتايي آدم ميفهمه
بعضي چيزا ارزش موندنو نداره
اين بار لبخند مهربوني زد:شما به اون بعضي چيزايي فک کن که ارزش موندن دارن
خواستم جوابشو بدم که با چشم اشاره اي به داخل داروخونه کرد و سريع اما آروم گفت:خواهر
پرهام داره مياد...فعالااا
اصال نفهميدم چرا عين پت و مت برخورد کرد حتي متوجه حرفش هم نشدم.اما فک کنم مژده داره
مياد ديگه
نگاهي به من و بعد به رضا که مثل پنگوئن درحال دويدن بود باشيطنت پرسيد:با کي حرف
ميزدي؟؟
-رضا
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وا؟؟؟ بي ذوق...داشت راجب امير ميگفت؟؟اوهوووم...ضربه اي به بازوم زد:خوووب چي ميگفت
لبامو به هم فشردم و با نگاه به رضا که زير چشمي ما رو مي پاييد گفتم:فعال بذا رد شيم
 حراجههههه حرجهههه آخر فصلهههه...بيا اين ور بازارو يا صداي کمي آرومتر خطاب به ما گفت :خانوماااا برا داداشاتون لباس نميخواين؟؟
نه برا امير ميخوام حتما مياماينو به تمسخر تو گوش مژده گفتم اما باعث شد عين بز وايسه و با اون لبخندايي که علي هميشه
داشت بم خيره شه :من واس داداشم يه چند تا تيشرت ببينم
تووو روووحتهردوشون درحال ترکيدن بودن البته برخالف من از خنده
رضا-بفرماييد داخل کاراي جديدو نشونتون بدم
نمي..اومدم بگم نميخواد که مژده سرشو انداخت و رفت داخل .اوووف...به تبعيت از اون منم وارد شدم
ونگاهي کلي به مغازه انداختم.
جووووون يه صندلي اينجاس :ميتونم بشينم؟
رضا نگاهي به من و بعد صندلي انداخت و سري تکون داد:خواهش ميکنم...راحت باشين
لبخندي از روي ادب زدم و بي اعتنا به جفتشون به بيرون خيره شدم
***
مژده دو سه تا تيشرت براي پرهام برداشت و خيلي خوش و خرم از مغازه خارج شديم.
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عجيب بودچي؟؟؟اينکه رضا هيچي نگفت ديگهخخخخ...کي بود عصباني شده بود؟؟لبخندي زدم:من که نبودم
بهله...آره عجيب بود ولي به نظرم اين بشر از همه موزمارتره...خيلي نزديک نميشد؟؟؟آره توام فهميدي؟اوهوووم...امير هم خل شد رفتااااديفونه...لبخندي زدم و به افق خيره شدم.
****
تمام مسيرو دويدم تا به رضا برسم.به نفس نفس افتاده بودم که از دور ديدمش.
نفس راحتي کشيدم و آروم تر اما با گام هايي بلند به سمتش رفتم.
با ديدني گوشي اي رو بلند کرد و با قر و بشکن زنان تکونش ميداد .وا؟؟؟ اين چرا همچين
ميکنه؟؟؟
پسر نکنه شماره گرفته ازش؟؟؟نه خو چرا گوشيو همچين ميکنه؟؟؟شونه اي باال انداختم  :رضاااا ماذا فاذاا؟؟؟ گوشي خريدي؟؟؟
قيافه شو تو هم کشيد و چپ چپ نگام کرد:نهههه...
پس چي؟؟؟همونطور که به ديوار تکيه ميداد دستي به کمرش زد و گفت:فک ميکني گوشي کيه؟

614

 www.negahdl.comبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید

رمان يکي طلبت ! |  shkool-2st@rکاربر انجمن
من چه ميدونم گوشي يه..باقي حرفمو خوردم:ال اله اال اهلل....مال کيه؟؟ خوب؟؟؟
باشيطنت ابروهاشو باال کشيد:حدس بزن
جديد خريدي؟نه تو خيـــلييي شوت تر ازاين حرفايي...خودم ميگم....دي دي دي دين....گوشيه ...گوشيه؟همچنان پرسشگر بهش خيره بودم :جون بکن خو؟؟؟
شکوفههااااااا؟؟؟؟شــــو....کـــــو.....فــــهمتعجب بهش خيره شدم.اصال حرفشو درک نميکردم گوشي اون...دست اين چيکا ميکنه؟؟؟

سري به نشانه چي تکون دادم.
اييي بابا....جمع کن فکووو چسبيد به زمين....ميگم شکوفه ديگهاخمي کردم:گوشيش دست تو چيکا ميکنه؟؟؟
لبخند خبيثي زد وگفت :ما اينيم ديگه
ضربه اي به بازوش زدم:گمشوووچه جوري گرفتي؟؟؟خودش داد؟؟؟
آره ...خودش؟!!پس چي؟؟بايادآوري حرفي که قبال زده بود گفتم:ها نکنه....
بادي به غبغب انداخت:دادا سکرته....الکي فضولي نکن تو کار ما
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ديوونه...ميشه االن دقيقا بگي اين کارت به چه دردي ميخوره؟؟شمارشو که خودم دارم....خيلياحمقي...
احمق عمته ميتوني...پريدم ميون حرفش:برو گمشو بابا با اون نقشه ات...االن بفرمايين گوشيو چه جوري پس بدم؟؟؟
آبرو نميذاري واس آدم
خيلي خونسرد البته با کمي حرص از هول بودن من نگام کرد وگفت :اگه جنابعالي اجازه بدين
عرض کنم چه غلطي کني
چشم غره اي رفتم:بفرما ببينم چي ميخواي بگي؟
آقااا اين بچه اصالاا تو فاز خودش بودا...چيکارش کردي اينقد ناراحت بود؟؟؟اين االن توضيحه؟؟؟وخواستم دوباره جبه بگيرم که رضا محکم دهنمو گرفت:رفت رو اين صندليه نشست...کيفشم
درآورده بود گذاش کنارش...به بهونه لباس گرفتن پيچوندمش گوشيشو برداشتم اما..
باديدن دست و پا زدن من دستشو از جلو دهنم برداشت که سريع گفتم :خو اينا چه ربطي داره؟؟!!!
اي خفه نشي تو پسر...دارم مينالم ديگه
داري صغري کبري ميچينيچپ چپ نگام کرد:آخرش اينکه نتونستم گوشيمو بذارم تو کيفـ
هنوز حرفش تموم نشده بود که دوباره جبهه گرفتم:بيا...حتي گوشي خودتو نذاشتي که بشه بهش
زنگ زد...خو آه مرد حساب...
دوباره جلو دهنمو گرفت:امير دو ديقه خفه ميشي؟؟
کصااافط نامرد...خفه شـــــــدم ><-
درحاليکه صورتم قرمز شده بود با حرص سري تکون دادم.
 -د...ي...و..ث خفه شدم
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خاااک به سر تو چرا اينقد الت شدي؟؟؟شونه اي باال انداختم ودرحاليکه اخم عميقي هم به چهره داشتم کتمو جابه جا کردم :االن من اين
گوشيو چيکا کنم؟؟؟ مث خر شرک بال بال ميزدي؟؟؟
د خود شرک! دندون به جيگر نميگيري که...گوشي خودمو گذاشتم تو جيب خواهر پرهاموقبل ازاينکه دوباره چيزي بگم ادامه داد:حداقل به بهونه گرفتن گوشيشم که شده مجبوره
بياد...توام اگه زرتي پرتي نپري وسط ميتوني حرفاتو بهش بزني
اي قالتاااااق.....به اين جنبه اش فک نکرده بودمااامگه تو فکرم ميکني؟؟؟چپ چپ نگاش کردم که خنديد وگفت:از وقتي اومدي يه ضرب داري فک ميزني...خو گوش کن
ببين چي زر ميزنم ديگه
لبخند گله گشادي تحويلش دادم و سري تکون دادم:رضا من ديگه برم مغازه
با شنيدن حرفم ضربه اي به پيشونيش زد و سري به نشانه تاسف تکون داد:د رسما زر زدم
ديگه؟؟؟
چرا؟؟؟ حرفي داري باز؟؟؟نفس عميقي کشيد:ببين امير...اين دوتا مگه تا يه مسيري باهم نميرن؟؟ مگه از هم جدا نميشن؟؟؟
خوب؟خوووووبووو مرض...بگير بهش زنگ بزن ديگه...آهاااا...خوو باشه...گوشيم مغازه جا موندامير تو چرا اينقد هولي؟؟؟هول نيستمپس چرا اينقد خلي؟؟؟-خل عمته هاااا!!!!!
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گوشي که دستش بود رو به سرم زد وگفت" :آخه ديوونه با گوشي خودش بزن که بفهمه
به خاطر حرکتش اخمي کردم و گوشيو از دستش گرفتم
***
دوباره خنديدم و گفتم:ديوونه مون کردي بابا..ول کن اونا رو
اااا....آخه..باقيه حرفشو خورد و مث جن زده ها زل زد بهم.
چيه؟؟تکون نخورد که دستمو جلوي صورتش تکون دادم:مژده چته؟؟؟ چي شدي يهو؟؟؟
وسري برگردوندم کسي هم نيس...بسم اهلل....
سرشو به دو طرف تکون دادو با همون حالت گيجي درحاليکه به گوشي که تو دستش بود نگاه
ميکرد گفت:شکو گوشيم دستمه نه؟؟؟
متعجب نگاش کردم پقي زدم زير خنده:ديوونه شدي؟؟؟
برخالف انتظار با حالت زاري گفت:شکووووو يه چيزي داره تو جيبم ميلرزههههه....گوشيهههه
وا؟؟؟يعني چي؟؟؟
سري به نشانه اينکه نميدونم تکون داد و به آرومي دستشو تو جيبش برد و
بسم اهلل اين ديگه چيه؟؟؟مال داداشت اينا نيس؟؟؟شکو خليا....گوشي تو جيبم بود اونوقت من سنگينيشو حس نميکردم؟؟؟چه ميدونم االن که نرفت تو جيبت؟؟؟ خو جواب بده ببين کيه؟؟؟چپ چپ نگام کرد و دوتايي خيره شديم به شماره.
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چنده؟؟؟ من خوب نميبينم............11چقد آشناس؟و قبل ازاينکه فکر ديگه اي کنيم متعجب به هم خيره شديم:اين که شماره منه
مژده-خواب زده شديم؟؟؟نه؟؟؟؟
با چک کردن کيفم تازه فهميدم اي دل غافل گوشيم نيس...
گوشي رو که براي دومين بار پياپي زنگ ميخورد از دست مژده کشيدم و جواب دادم:الوووو؟؟؟؟
چه عجب خانوم جواب دادي؟منتظر امر شما بودم...ها...شما؟؟؟شما که منتظر امر مني نميدوني من کيم؟؟؟هه هه هه....گوشي من دست شما چيکار ميکنه؟؟؟وايسا اول جواب سوال قبليتو بدمبفرماييمخوووب...بايد عرض کنم که اميرمبعـــــــــــــــــــــــ ـــله؟؟؟؟اين چي گف االن؟؟؟؟
چته بابا...ميگم اميرم ديگهامير کيه؟؟ ها....امير؟؟؟؟ امير خودمون؟؟؟تک خنده اي کرد و باشيطنت گفت :نه امير خودشون
آخ باز من سوتي دااادم:نخند...گوشي من دست تو چيکار ميکنه؟؟؟
-اونو ديگه از رضا بپرس
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رضا؟؟؟اوهوم...کار اون بودخسته بناشين...يکي از يکي بدترنبوخودا من تازه فهميدمخسته نباشيدرمونده نباشي...خو ممانعت ميکني به حرف آدم گوش نميدي...رفقا هم از جون و دل مايهميذارن...
درحاليکه خون خونمو ميخور نفسمو بيرون دادم و گفتم:من االن گوشيمو چه جوري بگيرم؟
به آساني...فردا تشريف مياي مغازه گوشيتو ميگيري؟؟؟اااا؟؟؟ لطف ميکنين گوشيو نگه ميدارين من االن ميام ميگيرمشمن مغازه نيستما؟؟؟؟ دو ديقه اي کجا رفتي؟؟؟دارم ميرم خونهاين وقت شب؟؟؟آره مامانم اينا قراره بيانمن نميدونم...من االن گوشيمو ميخوام...حيف شد...من االن تو راهماز صداش تابلوئه داره دروغ ميگه هااا!!!!
خيلي خوب...فردا ساعت چند باز ميکنين؟؟؟من  5:31هستم-باز من ميگم کله پزيه....
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خخخخخخ...خو اونموقع خلوت تره...مياي حرف ميزنيمحرف؟؟؟ من ميام دنبال گوشيمخاااااابالاااااااخنديد:باشه پس صبح منتظرتم
باشه***
مامانم اينا ميخوان بيان چيه؟؟؟ خو ميومد حرفتو ميزدي ديگهنه جدي ميخوان بيان...داشتم ميومدم مامان زنگ زد گفت سرکوچه ان...همين االنشم کلي معطلشدن
خسته نباشي پسر...خو چرا وايسادي؟؟؟ برو گمشو ديگهخااااا عوضي...بشکنه اين دست که نمک نداره...اينه جاي دستت درد نکنه؟؟؟بشکنه اين دست که نمک نداره...اينه جاي دستت درد نکنه؟؟؟چشمکي زدم و درحاليکه باهاش خداحافظي ميکردم و گوشيمو که در حال زنگ خوردن بود از
جيبم درمياوردم از مغازه خارج شدم.
نفس نفس زنون جواب دادم:الو...
عليک سالم...چه نفس نفسي ميزني؟؟؟ چه خبره؟؟؟ دنبالت کرده؟؟؟ها؟؟؟خخخخ...واس چي ذوق زده اي؟؟؟؟ها؟؟؟ خبريه؟؟؟؟خنديدم:ديفونه...نه بابا چه خبري باشه آخه؟
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وشروع کردم به تعريف اتفاقايي که افتاد.
پس خدا خيرم بده اول به تو زنگيدم....آقا سوژه جور کردم بري بزنگي دوبارهها؟؟؟بش بگو بزنه شبکه سه...خودتم بپر ببينخواستم جواب بدم که صدايي کسي اومد که علي رو خطاب قرار داد.
دادا من برم...نيم ساعت ديگه بزن...شب خوشوقطع کرد....اينم از وقتي رفته تهران شده مثل جن وبسم اهلل...
***
شيدا مامان اينا کوشن؟؟؟اي آدم خل...رفتن عقد فرهاد ديگهضربه اي به پيشونيم زدم:ا؟؟؟ امشب بود؟
سري تکون داد:خسته نباشي...چته توفازي؟؟؟
شيدا اگه بدوني چي شد؟وسري تکون دادم و شاهکاراي امروزو بهش گفتم .فقط شکمشو گرفته بود و مي خنديد:چقد تو
شوتي آخه؟؟؟ از تو کيفت برداشت نفهميدي؟؟؟
بابا ريييز برداشت...اصال خم شده بود لباس برداره...جک و جونورن باوو!!!خخخخخ....حاال گوشي رضا کوش؟نميدونم تو کيفمه...شيدا کنترلو ميدي؟ امشب فوتبالهشيدا درحاليکه مشغول ميوه پوست کندن بود گفت:پاشو خودت بزن دستم بنده...اين گوشيه هم
انگار داره زنگ ميخوره ها
واشاره اي به کيفم که کنارش افتاده بود زد.
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اي بابا...حتما دوباره اون دختره اس...به خدا يه بار ديگه زنگ بزنه ها!!!!...دختره کيه؟؟چه ميدونم نوشته خانومماين چندمين باره که زنگ ميزنه...اس ام اس هم داد ولس به روي خودم نياوردم.کنترل تلويزيونو
برداشتم و کانالو عوض کردم
تازه داشتم نفس راحتي ميکشيدم که دوباره صداي زنگ بلند شد:اوووووف...شيطونه ميگه جواب
بده ها!!!
و با ديدن اسمي که روي صفحه نقش بسته بود همين کارو کردم:حداقل لطف ميکردين به
خانومش ميگفتييين اينقد نگران نباشه...
چيکار ميکني تو با گوشي رضا اينقد اشغاله؟؟؟االن عرض کردميعني چي؟؟؟ کي زنگ زد؟؟؟من چه ميدونم نوشته خانوممها...نگينه...جواب ندياااقول نميدم..يعني چي؟؟؟بيچاره کلي زنگ زد....خو بهش يه چيزي بگين ديگهميگم رضا بهش بزنگه...تو جواب نده...زنشه خيلي بد ميشهبا بي حوصلگي باشه اي گفتم:اگه کاري ندارين...
هنوز حرفم تموم نشده بود که با ديدن صفحه ي تلويزيون حرف تو دهنم ماسيد...چند باري
چشامو باز و بسته کردم تا از چيزي که مي ديدم مطمئن شم...
-علي؟؟؟
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شکو توام هموني که من ميبنمو....با ذوق فرياد کشيدم :اوهوم...عليـــــه....
ديوونه...پس واس همين گفتخخخخ...اي جووونممکثي کرد و با تغيير لحن سرفه تصنعي کرد:خوب حاال....
حسود....
اگه کاري نداري من برم کلي کار دارمچکار داري؟؟؟کار دارم ديگهخااااا...االن علي هم بود....اااا....جدي جدي حسوديش شدا
پريدم ميون حرفش:با اجازتون اصال حوصله خودمم ندارم
آهاااااامشب عقد فرهاده...راستي تو چرا نرفتي؟؟؟مکثي کردم:دعوت نکرد؟؟؟
اخه مگه ميشه دوست صميميشو دعوت نکنه؟ دوست نداشتم برم...خودت چرا نرفتي؟؟؟وا؟؟؟؟ خاله تعارف زدا....ولي خو...درحاليکه کم مونده بود اشکم دربياد گفتم:دوس ندارم شاهد عقدي باشم که ...دل ...هووووووف....
باقي حرفمو خوردم....
-هه...فرهاد گفته بود چقد غرغر کردي
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غرغر؟؟؟؟؟اوهوووم...دختر قرار نيست تو کار کسي دخالت کني...وظيفته يک کلمه بگي کارش اشتباسهمييين؟؟؟ هميييين فقط اشتباس؟؟؟؟ببين اگه کسي بخواد کاري بکنه نميتوني جلوشو بگيري ....ودرواقع حرفت فقط غرغره....اگهميتوني راجب کارش صحبت کن که خودش به نتيجه برسه
خااااا....کشتم خودمو آخر از دهن خاله شنيدم پسرش ميخواد سر و سامون بگيره....نفس عميقي کشيد:حاال که تموم شد....ايشاال خوشبختش کنه
ايشاالشکو فردا بيا گوشيتو بگيرآخ آخ آخ آخ....باز يادآوري شد....عبضيا گوشيمو زدن....
باشه بعد کتابخونه مياماونموقع مغازه شلوغهبا لحن طلبکارانه اي گفتم:اوووف....چند باز ميکنين؟؟؟
من  5:31مغازه امميگم کله پزي بگو نهخنديد:ميخواي کله پزي بزنم؟؟؟
آره خيلي هم خوووف.... 5:31منتظرتمباشهآفرين دختر گلوووشب خوشدوباره اون لحن طلبکار و گرفتم (پررو ميشه خو)  :شب خوش
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****
گوشيو پرت کردم رو تخت و تو آينه به خودم خيره شدم .نيشم تا بناگوش بازه و دارم به اين
دختر کوچولو فکر ميکنم ...واااااي از دست رفتمااا
تو همين فکرا بودم که کسي محکم بازومو نيشگون گرفت:غرق نشي داداش؟؟؟
تا به خودم بيام پريد پشت مامان و با شيطنت برام زبون درآورد :کووووفت....چي ميگي تو بچه؟؟؟
اما جاي اون مامان با لحن کارآگاهانه اي گفت:با کي حرف ميزدي؟
با ترديد نگاش کردم و سرمو خاروندم:هيچکي
تينا-هيچکي؟؟؟ عجب هيچکي تلفنم ميزنه؟؟؟
چپ چپ نگاش کردم:چيز بود...اوم...
اون دوست دختراي چش سفيدت بودن؟؟؟هنوز هول بودم:نه مامان...چيز....آشنا بود
مامان که حسابي به اين تغيير رفتارم مشکوک شده بود لبخندي زد و گفت :چه آشناييم بودا!!!!
اي بابا...من چرا همچين شدم؟؟؟ گلومو صاف کردم و درحاليکه تا حدودي اعتماد به نفسمو بدست
آورده بودم گفتم :علي بزگشت تيمشون داشتم اونو خبر ميدادم
تينا شيطون خنديد و گفت :ما که چيزي نگفتيم
چيزي نگفتين ولي تا تهشو خوندممامان چپ چپ نگام کرد:حاال همچين ميگه...يکي از همون چش سفيداس ديگه
وبا نثار چشم غره اي به سراغ کتلت ها رفت.
تينا-داداشـي زود تند سريع عکسشو ببينم...کي هس؟؟؟
عکسش کجا بود باباو بي اعتنا بهش روي مبل ولو شدم و به تلويزيون چشم دوختم.
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اه....تو هيچ شبکه اجتماعي نيس؟؟؟عکس خودش نيسنداري؟؟؟مشکوک نگاش کردم:تو که تو گالري ديدي ديگه چرا ميپرسي؟؟
الکي مثال خجالت کشيده لبخند ريزي زد و سرشو انداخت پايين:خوووب من از کجا بدونم عکس
کي بود؟
يکي بود ديگه...خودشو بم نزديک تر کردو با ذوق پرسيد :کي هس؟؟؟اسمش چيه؟؟؟ عکسش خيلي بانمک
بود...ولي بهش نمياد...
باقي حرفشو خورد و زيرزيرکي منتظر جواب شد.
دوست دخترم نيست...پس چي؟؟؟اوووف...گير ميدينا؟!!دلخور روشو برگردوند:اصال نگو
باشه...ااااا امييير؟؟؟کووووفت...ميگم هيچي نيس ديگها؟؟؟ پس چرا گفتي فردا بياد گوشيشو بگيره؟؟؟؟به سمتش برگشتم:تينا بين خودمون ميمونه؟؟؟
تا حاال بم چيزي گفتي که جايي درز کنه؟؟؟****
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آدم اگه قراره بد بياره...پشت سرهم مياره...اوووووف
لگد محکمي به الستيک زدم و بيخيال زاپاسي که نداشتم پياده راه افتادم...اون از ديشب که مامان
کله مو خورد...اينم از پنچري...
مثال مامان خانوم فازِ من نبايد نوه ام رو ببينم برداشته بود....از در و ديوار هم زد تو سرم که سنت
باال ميره و...چيو چيو چي....
آخرشم تک تک دختراي فاميلو آورد جلو چشمم که پسند کنم
ولي خدا رو شکر قسر در رفتما
اي واااااي دير شد...
ساعت  5:21و تنها پنج ديقه ديگه مثال بايد مغازه باشم
***
خوب بابايي بعدش چي شد؟؟؟نگاهي به ساعت انداختم و با عجله گفتم:پاشين پاشين برين بگيرين بخوابين ديگه...فردا خاله
شيدا مياد دنبالتون
ميشا-اه مامان فَلدا شيفتي؟
لپشو کشيد:نه پس شفتم
خخخ...اونو که هستيلبخند مهربوني زدم:از دست شما البته
خواهش مي شودنگاه خيره اش باعث شد لبخندم عميق تر شه .چقدر اين چهره ي مردونه برام دل نشينه
هنوزم وقتي چشاشو به چشام ميدوزه دلم ميلرزه...چشمکي زد و از جاش
برخاست:ميشا....آرمين...زود تند تو رختخوابتون
آرمين-ايش...خو آدمو ميذارين تو خماري...تازه جاي حساسش بود
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نگاه با سياستي بهش انداختم که حساب کار دستش اومد و اه و اوه کنان به سمت اتاقش رفت.
ميشا مامان تو چرا نميري؟من پيش بابايي ال تُنَمودستاشو باز کرد که بپره بغل باباييش .امير هم درآغوش کشيدشو درحاليکه قربون صدقه اش
مبرفت اونو به رختخوابش برد.
اوووف بالخره خوابيدناموهامو پشت گوشم زدمو سري تکون دادم:امير؟
جونم؟مکثي کردم:هيچي....
هيچي؟نوچخنديد و دريک حرکت منو به سمت خودش کشيد:چته خانومم؟
ياد جوونيامون افتادما!جوونيامون؟؟؟ مگه االن چند سالمونه؟خخخخ...منظورم اون اوالس....من االن  31سالمه!!!!نگاهي خريدارانه بم انداخت و باشيطنت گفت:پير شديا!!! باس به فکر يه زن
جوون...خوشگل...جيگر...
همچنان داشت ادامه ميداد که نيشگوني از بازوش گرفتم و با کشيدن بالشت زير دستش افتادم به
جوونش.
که من پير شدم ها؟؟؟؟ زن خوشگل و جيگر ميخواي ها؟؟؟!!!بلند بلند خنديد:خوب بابا...بچه ها بيدار ميشن
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لب و لوچه مو آويزون کردم:بذار بشين ببينن تو چه جوري منو اذيت ميکني..ميخواي سرم هوو
بياري
سرمو رو سينه اش گذاشت:من غلط بکنم....يه دونه خل و چل که بيشتر ندارم
قطره اشکي که مي رفت تا ازچشام جاري شه رو پاک کردم و خودمو بيشتر تو آغوشش فرو
بردم:امير؟
جونم؟فردا ميريم خونه باغ؟خونه بابايي؟؟؟اوهوممگه نبايد بري بيمارستان؟چرا ولي غروب آزادمقرار پنجشنبه هامون سرجاشه
باشه خانومي...پس با بچه ها ميايم دنبالتنه خو شماها برين من خودم ميامازصبح بريم؟نه صبح شيدا مياد دنبال بچه ها...با محمد و پرهام ببرتشون پارکباشه***
علــــــي؟!!!هـــــوم؟؟؟-زهرمار اين دوت رو چرا با هم ترکيب کردي؟
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چپ چپ نگام کرد:يه بار ديگه به من گير بدي همين محلولو مي کنم تو حلقتا!!! رو موادش نوشته
 1/2گرم سديم سولفيد ديگه
سديم سولفيد بخوره تو سرت اين  1/2گرمه؟؟؟پس چقده؟؟؟اي خدا!!! من از دست اين کچل شدم :با  1/2رنگش اينقد بايد تغيير مي کرد؟؟؟
نمي کرد؟؟؟چشامو درست کردم و متعجب نگاش کردم:حالت خوبه؟؟؟
ابرويي باال انداخت:نوچ
معلومه...ودرحاليکه روپوش سفيدمو روي جالباسي مي گذاشتم گفتم:جمع کن خسته شدي مخت تعطيل تر
شد
مخ خودت تعطيله...واسا منم بياممي خوايم بريم خونه باغ تو کجا؟بيشعورو نيگا کنا!!! منم دعوتمبه چه مناسبتي اونوقت؟؟؟ازم جلو افتاد و همونطور که به سمت در مي رفت گفت:باز بگو من حواسم نيست...امز چندمه؟؟؟

و تو صورتم دقيق شد.
 26شهريور...خوب؟؟؟مکثي کردم....
-وااااي من...چطور فراموش کردم؟
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خخخخجعبه اي رو از جيبش درآورد:حاال برو سديم سولفيد ترکيب کن
اونقدر اين داروي جديد وقتمونو گرفته بود که فقط شبا وقت مي کردم امير وبچه ها رو ببينم...چه
برسه به چيزاي ديگه
چند روزيه که بچه ها کنجکاو آشنايي ما بودن البته آرمين...
امير هم از اول همه چيو براشون تعريف کرد و با رفتنم به خونه بنده هم خفت مي شدم و مجبور
بودم باقيشو تعريف کنم....آخ که چقد دلم واسه اون روزا تنگ شده...
نگاهي به ماشين اون سمت خيابون که هي چراغ ميداد انداختم.
رياالتونم که اومدالهي....قرار بودم خودم برمخودت که نه منو اسگول ميکردي برسونمتخخخخخ...نه بابالبخندي زد وجعبه ي کادو رو به دستم داد:نميدونم خوشت بياد يا نه از طرف تو گرفتمش
دستت درد نکنه علي...به خدا شرمندم کردي...چقد شد؟؟؟چپ چپ نگام کرد :خفه شو...چاکر آجي خلمم هستيم...ساعته...وقتي سوپرايز اونا رو
شنيدم...ديدم خيلي تابلوئه تو با اين حواست دست خالي بري
خخخخ...مگه چي گرفتن؟؟؟حاال بريم مي بيني ديگهدرعقبو وا کردم تا کنار بچه ها بشينم که امير پياده شد:علي دادا گمشو عقب...شکو
وبا سراشاره اي زد که برم جاش.
مغز خرخورده ميخواي يابوتو بدي دست اين؟؟؟البته فک کنم منظورش از اين بنده بودم
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سري تکون داد:بشين عقب
يا اباالفضل!!!!وخطاب به من گفت:چند وقته ماشين نديدي؟؟؟
برو گمشووو...همه اش چهار پنج سالهبه جاي خالي نديمون صلواتچشم غره اي نثارش کردم و به سمت امير رفتم:من نميشينم
غلط کرديبي اختيار چشمامو بستم و سعي کردم لرزش دستامو پنهون کنم.
االن درست پنج ساله که پشت فرمون ننشستم...درست از وقتي که ميشا رو باردار بودم.
محمد سارا رو از خونه انداخته بود بيرون و بچه اش هم مريض بود.
فقط گريه مي کرد و ازم کمک ميخواست...
دستامو مشت کردم و به ماشين تکيه دادم.حتي يادآوريشم نفسمو بند مياره..
امير خونه نبود...و سارا هم چاره ي ديگه اي نداشت...خانواده اش روز عروسي دستشو گذاشتن تو
دست محمد و ديگه کاري به کارش نداشتن...گه گاهي خونه ي پدرش مي رفت...اما اعتراض از
زندگي که خودش رقم زده بود...تنها تف سرباال بود براش....
خودم شال و کاله کردو راه افتادم...از استرس اونقدر تند ميرفتم که نزديک بود بزنم به يه
بچه...داشتم راه خودمو مي رفتم و بچه يهو پريد وسط خيابون...ولي درست تو فاصله ي دو سانتي
اش ترمز کردم.
خدا رو شکر اون چيزيش نشد اما من...به خاطر اون اتفاق ميشا دوماه زودتر به دنيااومد و من نه
پشت فرمون نشستم و نه يادم رفت....
به خودم که اومدم تو بغل امير بودم و به پهناي صورتم اشک مي ريختم.
علي-خاک به سرت نکنم دختر آبغوره چرا ميگيري؟؟؟
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ميشا هم درتمام مدت متعجب نگام مي کرد دستاشو به سمتم گرفت و گريه کنان به سمتم اومد
علي-يکي کم بود دوتا شد
امير -دو ديقه حرف نزن
ميشا رو از بغلم گرفت و درحاليکه خودش سوار مي شد اشاره زد که بشينم
با ترديد نگاش کردم
به جاي اون علي چشم غره اي نثارم کرد و اونم سوار شد .مرسي واقعا!!!
وبا حرکت لب برو گمشو بشيني هم نثارم کرد(الکي مثال جلو بچه ها بدآموزي نداشته باشه)
هنوز ننشسته بودم که آرمين دوباره فيلش ياد هندستون کرد:امروز بايد باقيشو تعريف کنينا!!!
علي-اي باباااا...مادره اينقد آبغوره گرفت خفه شد...اين ميگه داستان تعريف کنين
دستي به صورتم کشيدم وبه سمتش برگشتم:تو چرا اينقد فضول شدي؟؟؟
سواله ميپرسي؟؟؟ به مامانش رفته ديگهامير-اتفاقا وقت زايمانش زياد تو رو مي ديد...بچه ام به تو کشيده
وچشمکي برام زد که براش بوس فرستادمو برگشتم تا کمربندمو ببندم.
آرمين-عمو علي شمام شري بوديا!!!
مگه االن خيلي خوب شده؟؟؟امير خنديد:االن مثال يکم سنگينه
عليو ميگي؟؟؟خخخخخخمدتي به سکوت گذشت که يهو ميشا با صدايي که بي شباهت به جيغ نبود خطابم
کرد:مامــــــان
متعجب نگاش کردم:جانم؟؟؟
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خودشو بم نزديک کرد و مثال آروم زير گوشم گفت:من جيش دالم
خو مامان صب کن االن مي رسيممظلوم نگام کرد :من خيلي جيش دالم
علي-اي بابا...بزن بغل االن بارون مياد!!
خو بياد خوبه کهخيلي جدي نگام کرد :تو ماشينا!!!!
آها...از اون لحاظامير-چقد حرف ميزنين شما دوتا؟؟؟ بياين اينم خونه...
وخطاب به من ادامه داد:شکو تو بمون کارت دارم
هوم؟علي-واضح بود ديگه توله هاتونو من ببرم دهنم سرويس شه...بفرمايين بفرمايين...
ودرهمون حال که پياده ميشد رو به ميشا گفت:تو بپر تا بارون نيومد...
امير-توله بچه باباته
خااااااااااااا....ويهو نشست:آخ آخ ديدين چي شد؟؟؟
اي چيه؟؟؟اميــــر زن و بچه مو جا گذاشتمشفت...مژده و متين ميان...بشون گفتمعلي-خودشون بيان؟؟؟
نه فرهاد ميره دنبالشون-آها...
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گفتي؟؟؟؟ چه خبره مگه؟؟؟علي دستي به نشانه خاک تو سرت تکون داد :اي بابا من برم مزاحم خوت دونفرتون نشم
اينو گفت و رفت اما من متعجب و شرمنده به امير چشم دوختم:چرا دعوتشون کردي؟
واقعا نميدوني چرا؟؟چرا ميدونم..ولي...لبخندي زدم :قراره جشن بگيريم؟؟؟
سري تکون داد:آره برو ،بت ميگم
***
شکوفه
دو ساعته منو اسگول کرده معلوم ني خودش کدوم گوريه؟؟؟ اوووف....فحش نده خانوم...اومدمدرست جلوي پام متوقف شد و نفس نفس زنون گفت:شرمنده هم ماشين خراب شد..هم تاکسي
گيرم...
پريدم ميون حرفش:زحمت مي کشيدين زودتر راه ميوفتادين
خوب زحمت نکشيدم...دو ديقه اي مي رسيدما!!!چپ چپ نگاش کردم.دوساعته منو عالف کرده لبخند مکش مرگ مايي هم تحويلم ميده
طلبکار نگاش کردم:گوشيم؟؟؟
قيافه شو جمع کرد و با همون لبخند بم خيره شد
البد اونم جا گذاشتين؟اوم...راستش!!!...خواستم اعتراضي کنم که مانعم شد:ميشه حرف بزنيم؟؟؟
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بفرمايين حرف بزنين...ميخوام برم کتابخونه...به خاطر شا زودتر اومدم که گوشيمو بگيرم...شکوفه به خدا قصد اذيت نداشتم...گفتم زودتر بياي که حرف بزنيمچقدم که خودتون زود اومدينلباشو به هم فشرد و دلگير نگام کرد.
راستش ميخواستم ببرمت يه جايي تا حرفامو بزنم اما ماشين پنچر بود...يه شب تو کوچهگذاشتما!!!
و توقع داشتين منم بيام؟؟؟نفس عميقي کشيد و به سمت کرکره ي مغازه رفت.دست به سينه نظاره گرش شدم.
اون آرميتا رو دوسش داره...اگه نداره پس چرا تو اليکاش هس؟؟چرا بهش توجه ميکنه؟؟؟
دستي به صورتم کشيدم االنه که بزنم زير گريه...چرا اينقد اذيتم ميکنم؟؟؟
تو همين فکر بود که درو باز کرد و به سمتم برگشت:بفرمايين
اما انگار حرف تو دهنش ماسيد:شکوفه خوبي؟؟؟
بي اختيار همونجا زانو زدم و نگامو به زمين دوختم.چقدر خسته ام..
چونه مو باال کشيد وبانگاهي هراسون بم چشم دوخت :چي شدي تو يهو؟؟؟
نتونستم جلوي خودمو بگيرم:هدفت چيه؟؟؟ اين کارا رو ميکني که چي؟؟؟ لذت ميبري از آزارم؟؟؟
صدامو باال برده بودم و بابغضي که هرلحظه ميرفت تا بترکه سرش داد مي کشيدم:چطور ميتوني با
کس يگه اي باشي و جوري رفتار کني که انگار برات مهمم؟؟؟
فين فينمم راه افتاده بود و از يه طرف اشک نميذاشت حتي قيافه شو ببينم.
بازومو گرفت و باشاه به عابرايي که تک وتوک مي گذشتند خواست که بريم داخل
بازومو از تو دستش کشيدم:ولم کن...
و بي توجه بهش وارد شدم.
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درو بست و همونجا به زمين خيره شد.
چرا فکر ميکني با کسي هستم و دارم تو رو بازيچه ميکنم؟؟؟نيستي؟؟؟پوزخندي زد:هستم؟؟؟
هه...نخند جواب منو بده...با کي هستم که خودم نميدونم؟باشه شما با هيچکي نيستينه خوب اگه هستم معرفي کن منم بشناسمش ديگهآرميتا کيه پس؟؟؟يه لحظه متعجب نگام کرد و پقي زد زير خنده
دوست دخترم بود...دقت کن بود..فقط بود؟بود کات کرديماز کِي؟يه چند وقتيه نميدونم..آها....واس همينه که هنوز پستاشو اليک ميکني؟؟ زيرعکسش کامنت ميذاري؟؟؟اين بار درحاليکه هر لحظه امکان داشت بزنه زير خنده چشاشو درشت کرد و سري تکون داد.

خودش ببر ميشد اليک کنم منم ميکردم****
عقل نداره اين دختره ها!!!! به چه چيزا فک ميکنه؟!!!!
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ببينم اصال تو اليکاي اونو از کجا مي بيني؟؟؟ ماشال  311 211تا فرند داره..يه لحظه رنگش پريد اما خيلي زود خودشو جمع کرد:خوب ديدم ديگه
باشيطنت آهاني گفتم  .با کشيدن صندلي دعوتش کردم به نشستن
نمي شينمبگير بشين االن پس ميوفتيالبته اينقدري که اين حرص خورد بيشتر فشارش آمپر مي چسبونه....ولي لو داد مهمم!!!!
-ميگم نميخوام

صندليو کنار کشيدم و خودم نشستم:به درک
با حرص سري تکون دا:گوشيو بده ميخوام برم
اي بابا باز حرف خودشو ميزنهو با حرص به بيرون خيره شدم:اااا ماشين علي اينجاس که
سوويچ...با اين فکر خم شدم و شروع به گشتن کشو ها کردم.بايد همينجا باشه مجيد عادتشه
هرچي بهش بديم مياد پرت ميکنه تو کشو ميره...
چيکار ميکني؟؟؟دنبال سوويچمو دوباره مشغول گشتن شدم:اينو ميگي؟؟؟
ها؟؟؟سرمو بلند کردم و نگاهي به سوويچ تو دستش انداختم.
آره کجا بود؟-رو ميز
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سوويچو رو ميز گذاشت و سري تکون داد :جا گذاشته بودي؟؟؟
نه سوويچه عليهيه تاي ابروشو باال انداخت:پس..
قبل رفتنش سووييچا جابه جا شد...ا راستي يه دونه ازاين جاکليدي ها واس توام گرفته بودا!!!و دوباره خم شدم درجستجوي جاکليدي :آها...ايناهاش
به سمتش گرفتم:اينم برا تو گرفته بود
لبخند تصنعي زد :مرسي
خواهشازجام برخاستم:ميتونم يه خواهشي کنم؟
اخمش عميق تر شد :درچه مورد؟؟؟
اوم...مونده بودم چه جوري بگم که برداشت ديگه اي نشه...
دوست دارم بريم خونه ي بابايي...اونجا راحت تر ميتونم حرفامو بزنم اما( ...کي جرات داره
بگه؟؟؟؟ )
دوست دارم بريم خونه ي بابايي...اونجا راحت تر ميتونم حرفامو بزنم اما( ...کي جرات داره
بگه؟؟؟؟ )
سري تکن داد که يعني گوش ميدم
ميشه بريم يه جا صحبت کنيم؟همينجا مگه چشه؟؟ دوساعته ميگي صحبت کنيم اما يک کلمه هم نگفتيآخه...لبامو به هم فشردمو سرمو انداختم پايين.
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قبل ازاينکه حرف ديگه اي بزنه دستشو گرفتم و به سمت ماشين بردمش.
***
همينجا نگه داراينجا؟سري تکون داد
با ذوق به سمتش برگشتم:ااااا...ديوونه..اينجا ...
قبل ازاينکه حرفم تموم شه سري تکون داد:همونجاييه که اولين بار آوردمت
اييي جووونم...چقد تغيير کرده ها!!!خيلي وقته اين سمتا نيومديمدرحاليکه به اطارف نگاه مي کردم و ماشين اون سمت آبگير توجهمو جلب کرده بود اوهومي گفتم.
****
ولم کن کجا ميبريم؟؟؟و درهمون حال که تقال ميکردم تا دري که خودمم ميدونستم قفله رو باز کنم
اميـــر...وا کن اين دروحتي به حرفم گوش نميداد.تنها به جلو چشم دوخته بود و مي رفت.
به زور تا ماشين کشوندتم،اونقدر دستامو سفت گرفته بود که هنوزم جاي انگشتاش رو مچم
خودنمايي مي کرد.
فقط جيغ جيغ مي کردم و قلبم که هر لحظه ضربانش شدت مي گرفت.
داره منو کجا مي بره؟؟؟ کم کم ازشهر خارج شده بوديم و حتي کيفم تو مغازه جامونده بود...خاک
تو سرم حتي دستم به گوشي هم بند نيس
-اميـــر با تواما!!! داري منو کجا مي بري؟؟؟
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کنار يه جنگلزار نگه داشت و با خنده به سمتم برگشت :من جاي تو خسته شدم...دختر چقد غرغر
مي کني؟؟؟
صدام مي لرزيد اما سعي کردم اعتماد به نفسمو حفظ کنم:اينجا کجاس؟؟؟ ها؟؟؟ منو واس چي
آوردي؟؟؟
پياده شو تا بهت بگمخودمو سفت به صندلي چسبوندم و مثل بچه هاي سرتق ابرو باال انداختم.
اگه پياده نميشي ماشينو ببرم جلوتر؟نگاهي به روبه رو انداختم .جانم؟؟؟؟ اينجا که همه اش دارو درخته ماشينو ببره جلو هيچي پيدا
نيس که...
فکرام مثبت هيجده اي شده بود و بي اختيار پرسيدم :ماشينو واس چي ببري جلو؟
يه لحظه خيره نگام کرد و با صداي بلند خنديد.
زهرمار...بي شرم...خو سوال پرسيدم ديگه
اينجا يه آبگير خيلي خوشگل داره...سرسبزيشم که خودت ميبيني....اولين قرارمون تو يه جايبکر!!!
آره پنگوئن ها پرواز مي کنند...البد يه قورباغه سخنگو هم دارهخدارو شکر اين بار لبشو گاز گرفت و مثل دروش ها( دروش يه اصطالح گيلکي :به کسي گفته
ميشه که خيلي روش زياده و بي حياس...خخخخ) هر و کر راه ننداخت اما ولش مي کردي همونجا
مي ترکيد...
ماشينو روشن کرد و دريک حرکت از جاده ي چمني کناري وارد يه فرعي شد...البته فرعي که نه يه
راه ماشين رو باريک که توسط درخت ها احاطه شده بود.
خاک تو سرت شکو...قورباغه ي سخنگو رو مسخره کن...االن که بردت تو دهن اژدها مي فهمي
درحاليکه دوباره کم مونده بود از شدت ترس گالب به روتون شه به سمتش برگشتم:بريم همون
قورباغه ها رو ببينيم...اينجا کجاس ميري؟؟؟؟؟!!! جنگله گم ميشيما!!!
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من اينجا رو مثل کف دستم بلدم...ومکثي کرد:کدوم قورباغه ها؟؟؟!!!
اوا همونا که...با دريافتن سوتي خفني که مي رفت تا بدم لبمو گاز گرفتم و با شرمندگي سرمو پايين انداخت.
يعني تو حرف نزني ميگن اللي؟؟؟
ماشينو پارک کرد و روشو صد و هشتاد درجه به سمتم چرخوند.
وااااي االن آب ميشم....
درو باز کنمتعجب به سمتش برگشتم و سري تکون دادم:ها؟؟؟
اشاره اي به در کرد اما من نگام به روبه رو خيره موند...اينجا چقد خوشگله!!!!
يه آبگير کوچيک ميون کلي دارو درخت...دور آبگير رو با سنگ هاي نسبتا کوچيک پوشونده بودن تا
جلوي حرکتش رو بگيره و آبي که پله پله پايين ميومد و داخلش مي ريخت.
هنوز پاييز نيومده اما همه جا پره برگاي زرد ونارنجيه...وانعکاس نور خورشيد که به زيبايي از باالي
درختا خودنمايي مي کرد .ولي هنوز يه چيز مونده ها
اينجا خلوته!!! من بااين غول بيابوني تهنام!!!...
طلبکار به سمتش برگشتم....اوا اين کوش؟؟!!!!
درسمت راننده بازه اما...
اميــــر؟؟؟!!!!!هوم؟صدا از سمت خودم بود...بگم يه متر پريدم اغراق نکردم...چون قشنگ پخش شدم رو صندلي
کناري...
درو باز کرد و خم شد داخل:دلت مياد با اين هوا بشيني تو ماشين؟؟؟
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خودمو جمع و جور کردم و از همون سمت پياده شدم.
جنابعالي قرار بود حرف بزنياومد جلو ودرحاليکه مي پريد روي کاپوت به روبه رو خيره شد.
بچگيام هميشه اينجا بودم...اينجا رو خيلي دوس دارم..خيلي قشنگه اينجالبخندي به روم پاشيد:اوهوم
ازجاش پريد و به سمت آبگير راه افتاد :ما خيلي وقته که همو ميشناسيم...اما هميشه با مسخره
بازيا علي سرو کله زديم هيچ وقت چيزي بين خودمون نبوده
کنار درختي نشست و همونطور که انگار منتظر جوابه بهم خيره شد .بي اختيار به سمتش رفتم و
روبه روش زانو به بغل نشستم.
چيزي نبود اما حرف بودحرف؟؟؟بينمون نه پشتمونسري تکون داد:شايد مقصرش منم که تو عصبانيت يه حرفي زدم اما...من اين دروغو
نفس عميقي کشيد و چشماشو بست...
جون بکني خو بگو ديگه...
نه خير رفت رو سايلنت
انگار هميشه بايد علي باشه***
الهي...فدام بشين که اينقدر بي من زندگي دوشوار بود...بالخره گفت خير سرش؟؟؟درجوابش تنها لبخندي زدم .حاال بعد يازده سال درست کنار همون درخت...شونه به شونه ي هم
نشستيم و ثمره هاي زندگيمونو مي بينيم...
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ميشا-خسته ام کلدين...
وخميازه کنان سرشو روي پاي امير گذاشت.
حق هم داشت ساعت يک نصفه شب بود و از سرشب اينجا بوديم...
امسال اولين سالي بد که درگيري کاري باعث شد مهم ترين روز زندگيمو فراموش کنم اما تک
تک بچه ها اومده بودن اون هم به دعوت امير و مژده...
نگاهي به دخترک پر شرو شور نوجونيام انداختم .همون مژده اس که حاال يه پسر دو ساله
داره...اسمش به انتخاب علي ،متين گذاشته شد...البته داخل پرانتز بگم که به ياد آق متين من بود
^^-
آجي شيدا با اميرعلي ازدواج کرد...بعد ها فهميدم همون دکتري بود که درجريان مالقاتهاي سارا
متعجب نگام مي کرد اون هم به خاطر شباهت ظاهري و صدايي با شيدا .هيچ وقت نفهميدم از
کجا همو ميشناسن اما دليل درگيري هاي شيدا هم همين بوده...اختالف سني و طبقاتيشون...
شيدا تو يه شرکت بازرگاني حسابداره و امير هم چند وقتيه بيخيال مطب شده و فقط بيمارستان
مشغوله که بعد اومدن بچه ها از مدرسه جفتشون خونه باشن...يه وقتايي بايد آن کال باشه ولي
خدا رو شکر زندگي خوبي دارن...
فرهاد هنوزم هر هفته تا شرف شهادت ميره و شربت نچشيده برميگرده...دو درجه ترفيع داشته و
سميرا هم يکي دوسال بعد ازدواج درسشو ادامه داد.تو رشته ي طراحي دوخت کارشناسي و
کارشناسي ارشدشو گرفت و االن يه مزون کوچيک کنار مغازه امير اينا داره....
گاهي اختالفاتي دارن که اونم توي هر زندگي ممکنه پيش بياد...ولي سميرا سازش کارتر از چيزي
بود که فکرشو ميکردم...
فرناز هم دوسالي ميشه که رفته آلمان..براي زندگي...
نفس عميقي کشيدم و به جمع برگشتم.
اميرعلي-ولي خومونيم....از اولشم جفتتون ماست بودينا!!!
اميرعلي-ولي خومونيم....از اولشم جفتتون ماست بودينا!!!
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شيدا-پس مثل تو بي چشم و رو خوبه

و زبونشو گاز گرفت که يه ذره حيا داشته باش
امير-آقا از اولم گفتن ژيان ماشين نميشه
همه زدن زيرخنده اما خودش با نگاهي آکنده از شرم و عشق بهم خيره شد.
به هيچکي نگفتيم اون روز چي شد...چي شد که وقتي اسم امير ميومد اخم و تخم مي کردم و حتي
وقتي مامان اسم خواستگارمو گفت نشناخته رد کردم.
هيچ وقت دستاي سردي که به گونه هاش برخورد کرد و تنهايي تو جاده راه افتادنمو يادم نميره...
***
رو لبم لبخند بود اما خنديدن و شيرين زبونياش يکم داشت ميرفت رو نروم....نه به اون اخم و
تخمش...نه به حاال...
کمي خودمو بش نزديک تر کردم...
اون خونه سفيده رو مي بيني؟؟؟کدوم؟سمت چپيهها!!!خونه باباييم اونجاسابرويي باال انداخت و با ذوق مشغول بررسي خونه شد :ازاينجا که فقط پنجره ها و بالکنش پيداس
ولي قشنگه
خوب ميتونيم بريميه تاي ابروشو باال انداخت و به آرومي "پنگوئن ها پرواز مي کنند"ي گفت.
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نميخواد خونه ي قشنگيه...کمي جابه جا شدم و فاصله مو باش کم تر کردم و بالحن خاصي ادامه دادم:قابل شما رو نداره
ابروهاش درهم رفت و خودشو جمع و جور کرد:صاحبش قابل داره
دستي به پيشونيم کشيدم .شايد يکم تو ذهنش خراب شم ...اما نميتونم با ترديد بگذرونم
فدااااااخمش عميق تر شد:نميخوايم بريم؟
کجا؟؟؟ هنو کلي موندهيه تاي ابروشو باال انداخت:ببخشيد به چي؟؟؟
لبخندي زدم:خو تو که مثال کتابخونه اي...کسي چه ميفهمه...

وخواستم صورتمو بهش نزديک تر کنم که برق از چشام پريد.
خيلي بيشعوري...واقعا برات متاسفم...اينو گفت و بدون اينکه حتي منتظر عکس العملم شه شروع به دويدن کرد.

ته دلم قيري ويري ميرفت(ديوونه هم خودتي)

تو اين يکي دو ساعت اونقدر گفتيم و خنديديدم که يه لحظه فک کردم...
اينقد حرف نزن پاشو برو دنبالش....تو اين جاده تنها راه افتاد...نفهم.ااا...اصال يادم رفتا...
کتمو برداشتم و ازجام برخاستم:شکو وايسا
****
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هنوزم تو شبهااااااآت...اگه ماهو دارييييييييييمن اون ماهو دادددددددددددم به تووووووو
کوووفت با اون صداشمگه صدا من چشه؟؟؟چش نيست گوشه...نخووونچشم غره ي تصنعي نثارم کرد و با اشاره به آسمون گفت:ماه شب چهاردهو حال ميکني؟؟؟
قيافه مو تو هم کردم:با من حرف نزن
اونقدر اين حرفو جدي گفتم که لبخند تو صورتش ماسيد:چرا؟؟؟
لبخند مکش مرگ مايي تحويلش دادم و براش زبون درآوردم:کصوپط عبضي نشستي برا من
تعريفم ميکني؟؟؟
خخخخ...خداي اگه نفهميدي په چه جوري زنم شدي؟؟؟اگه نفهميده بودم که تک تک موهاتو ميکنم ميکردم تو حلقتديوونه....يادته ببر شده بودي ميگفتي من زن اين نميشم؟لبو لوچه مو آويزون کردم .الکي مثال من پشيمونم از اين ازدواج
تو از اولم منو ميخواستي...گناه داشتي نمي گرفتمتچشامو درشت کردم:من ديگه؟؟؟
با صداي بلند خنديد :پس چي؟؟؟
کي بود سيلي خورد راه افتاد اومد خواستگاري؟؟؟ضربه اي به بازوش زدم:اصال با من حرف نزن
يه لحظه خبيث شد:شکو به خيال اون روز نباش زدي زير گوشم هيچي نگما!!! االن زنمي ها!!!!
وخبيث خنديد:با من حرف ميزني دهنتوووو ببندددد
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چشاشو ريز کرد :ا؟؟؟؟ اينطورياس؟؟؟
جيغ فرابنفشي کشيدم و خواستم در برم که کسي پامو کشيد و پخش زمين شدم.
با ترس صداش زدم.
رو سرم خيمه زد و درحاليکه مثال قيافه ترسناکي به خودش گرفته بود صداشو کلفت
کرد:جوووونم؟؟؟
لب ولوچه مو آويزون کردم و خيلي جدي گفتم :يکي طلبت!!!
وپقي زدم زير خنده
ا؟؟؟وصورتشو به هم نزديک کرد
نــــــــه!!!عاشقم....
اهل همين کوچه بن بست کناري
که تو از پنجره اش پاي به قلب من ديوانه نهادي
تو کجا؟
کوچه کجا؟
پنجره ي باز کجا؟
من کجا؟
عشق کجا؟
طاقت آغاز کجا؟؟؟
تو به لبخند و نگاهي...
من دلداره به آهي
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بنشستيم...
تو درقلب و
من خسته به چاهي
گُنه از کيست ؟
از آن پنجره ي باز ؟
از آن لحظه ي آغاز ؟
از آن چشم ِ گنه کار ؟
از آن لحظه ي ديدار ؟
کاش مي شد گُنهِ پنجره و لحظه و چشمت،
همه بر دوش بگيرم
جاي آن يک شب مهتاب،
تو را تنگ در آغوش بگيرم( .فريدون مشيري)
يکي طلبت!!!
21/1/11
11:31
پايان
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در صورتي که مايل به همکاري با ما هستيد و يا نويسنده هستيد و ميخواهيد که رمانها يا
شعرهايتان در قالب نرم افزار موبايل ساخته و منتشر شوند ميتوانيد به وبسايت ما مراجعه و ما با
تماس بگيريد
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