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عشق بی پروا
نویسنده Motahareh :
ژانر  :طنز

این یه رمان طنزه صرفا جهت خنده
نویسنده این رمان دوست داره نظرات شما و بدونه تا با انگیزه ی بیشتری به رمان ادامه بده
و ممنون میشه نظراتتون رو بهش بگید و ممنون تر میشه اگه مشکل هارو بهش بگید
در ضمن در هنگام خواندن رمان برای سالمتیه دختر رمان هم دعا کنید

.
.
.

@@،
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.
.
.
.
همه چیز از دستشویی شروع شد
.
.
.

.
.
.
یه دستشوییه سرنوشت ساز
.
.
.
.
.
.
.
بقیشم خودتون بخونید هاهاهاهاهاهاها
.
.
4
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.
.
.
.

این رمان دوم منه اسم رمان اولم روزگاره بدون شرح هست ولی سبک کال با این فرق داره

سرم رو انداخته بودم پایین و میخندیدم دستم رو دلم بود رها اومد جلو مثال منت کشی
زانو زد جلو پام و گفت:عه اجی تو که اینقدر بیشعور و بی جنبه نبودی ببخشید دیگه
نفهمیدم کردم در ضمن اب روشنایی میاره زیاد هم بود چه بهتر کال نور باال میزنی میری
بیرون

اح اح اح چقدر ضایع منت کشی میکنه ازمن که گذشت بیچاره دوست پسر ایندش شوهر
نمیکنه؟ که ترشیده ی بدبخت
رها:اجی اشتی کن دیگه خب شوخیدم بیشور
دلم از خنده درد گرفته بود ولی حرف میزدم میرسیدم و ضایه میشد چیزی نگفتید که
صدام زد
رها:اجی رانی جوننممم
ای بابااااااااا وسط منت کشی هم دست برنمیداره هااا رانی هفت جد و ابادته
بازم جواب ندادم که جیغش رفت هوا
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رها:عهههه جواب منوووو نمیدییی حاال که اینجوریهه خوب کاری کردممم اصال تقصیر
خودتتت بوود میخواستی کرم نریزید که منم اب نریزم االغه خر واقعا که پشه صفت
برازندته رانیییییی ایششششششش
دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم که بلند زدم زیر خنده نشستم رو زمین و صدای قهقهه ام
بلننننند بود
رها با کیفش زد تو سرم و گفت  :پشه صفت چرا میخندی؟؟؟
با خنده گفتم:خیییییییلییییییی حال میده اذیت کنییی
رها:هفته ی دیگه که کنکور رو خراب کردی بهت میگم کی کی رو اذیت میکنه بیشوره رانی
پرتقالی
دوباره زدم زیر خنده که گوشی نثارم کرد و رفت بیرون منم کیفمو برداشتم و با لبخند رفتم
بیرون

من رانیا مهرزاد هستم که خیلی خستم آروم و ساکت یه جا نشستم (اره ارواح شیکمه
نداشتم)لقب به رانیییییی جونززززز عشق همهه
با قد بلننننند ابرو کمندددددد موی سیااااا چشم قشنننننگ هه هه هه پوشیدم باو قد
متوسط چشم و ابرو کشیده و بینی معمولی و لبام رو نمیگم هوس نکنید هاهاها

کوفت مهری زرتو بزنبه به وجی جونم
معرفی میکنم وجدانم هستن مهری صدام میکنن به خاطرفامیلم
خالصه هفته ی دیگه کنکورمه منم خر خونی کردم یعنی خرخونییییییی هاااا سه سال تمام
دارم میخونم ولی این یه هفته اخر میخوام برم ددر دودور (همون ولگردیه خودمون)
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یه مامان دارم یه بابا
وجی جون :پس قرار بود چن تا داشته باشی؟
خفه وجی جون تو مامان بابای من دخالت نکن بزار فصل اولی نگن این دختره خلهوجی:چشم اینم خفه
دیگه چی دارم؟؟؟ اهان یه داداش دارم کثاااااااافت یعنی بیشوره هاا 42سالشه
یه خواهر دارم فسقلییییی 4سالشه بدبخت
حال میکنید؟ نه جان من حال میکنید اختالف سنیو؟؟ اختالف سنی من با مامانم کمتر از
من با خواهرمه عجیب نیست؟؟؟
یعنی مامانمو 51سالگی شوور دادن که داداشم آورده بعدش دوسال بعد منو آورده بیست
سال بعدش این نی نی رو آورده
یعنی وقتی داداشم خواهرمو میگیره بغلش من میخوام از خنده اختالف قد بیداد میکنه تو
خانواده

رهاا:رانییییییییییییییییییییییی
ها چه مرگته؟؟؟رها:کوجایی دختر؟
مامانم اینا تو برو خودافظرها:کجا برم؟ تو مامانت اینا؟
نبابا گمشو برو خونتون منم برمرها با تعجب گفت:تو با چی میری؟
میرم سوار رخش سانتافه سفید دوست پسرم شم خودافظ7
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داشتم میرفتم که رها منو گرفت و خندید و گفت:
بیا بریم عزیزم درس بهت فشار آورده اتوبوس منتظره
اطرافم نگاه کردم ای داد بیداااد دوس پسر کیلویی چند اتوبوس رفت
دویدیم سمت اتوبوس و سوار شدیم و حرکت به سوی خونه خالی
رسیدیم از رها خودافظی کردم و رفتم خونمون که مثل همیشه خالی بود هر لنگه کفشم یه
ظرف پرت کردم و پریدم رو اپن و سرمو گذاشتم رو سنگ سردش
به به چه اب و هوایی سرخ شدم تو گرما
و در حالی که داشتم چرت و پرت میگفتم به خواب عمیقی فرو رفتم
چشمامو باز کردم و دهنمو اندازه ی سطل اشغال خونتون البته دور از جون دهنم هااا باز
کردم و یه غلت زدم که شپپپپپلق روی مماخ نازنینم فرود اومدم
آیییییی دماااااااغ کل ریخت صورتم به همون یه تیکه بووودد چشمامو پر اشک شده بود و
بلند شدم درحالی که مماخمو می مالیدم رفتم تو آینه نگاه کردم دستم از روش برداشتم عه
چرا اینجوری شده؟ با نک انگشت رو به باال گرفتمش و چشمامو چپ کردم که قهقهه ی
خودم رفت باال اسگلم ها محل نذاشتم و دوباره به بررسی دماغم پرداختم و باهاش حرف
زدم -مماخ جونی خوبی دلیل زندگیم؟
وجی جون:اره خوبه یکم درد میکنه
عه تو اینجا چیکار میکنی؟وجی جون:دارم مسواک میزنم
تمیز بزن خمیر دندون داری دیگه؟وجی جون:اره دارم مرسی
اومدم بهش بگم صورتشم بخوره جوش نزنه که تو اینه یه چیزی دیدم و جیغم رفت هوا
کمممممممککککک مررررررررد غریبهههه کمممممممککککک8
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مرد غریبه تو خواست اونوقت شما نشستید چرت و پرتای منو میخونید؟؟ بیاید کمک
دیگهههع
کمککککککککککک
جیغ و داد میکردم که دیدم تلفظ برام سخت شده و دهنم مزه گوجه میده
تو اینه نگاه کردم که چشمام گرد شد
چه قابلیتهاااا دارمااااا چه دهنییی به به عجب لبی کش میاد هاااا
وجی جون:خب بگو بهشون دیگه
چی بگم خب روم نمیشهوجی جون :نه بگو
اخه خب زشتهوجی جون:نه میگم بگو دیگه
عه خب نمیشه اصال شما بگید زشت نیست بگم یه گوجه بزررررگ تو دهنم جا شده بود؟؟
وجی جون:عافرین گفتی دیگه
هعییییییییی روزگااار چیکار کنم مهربونم دیگهاصال وایسادی ببینم گوجه از کجا اومد تو گاراژه من؟؟؟؟ توسط کی؟؟
واییییی مرد غریبههههههههههه سریع اطرافم نگاه کردم که راستین رو دیدم
به به داداش عخشم تو کجا اینجی کجا؟؟؟
یه دفعه اخمام رفت تو هم اون گوجه توسط راستین رفت تو دهنم؟؟؟ ارههه؟
نفسسسسسسسس کششششششش دویدم سمت راستین و بین راه گوجه رو از دهنم در
آوردم
9
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دهنم دیگه بسته نمیشه اینقدر کش اومده بود
راستین هم یه سره زر میزد نمیگذاشت حواسمو جمع کنم
راستین:بوخودا نمیخواستم بزنم یه سره جیغ میزدی حرف میزدی زر میزدی داد میزدی
نمیذاشتی بگم منم اومدم
به حرفاش اهمیت ندادم و رفتم از جلو غافلگیرش کردم و گوجه رو پرت کردم سمتش
یه دفعه سکوت همه جا رو فرا گرفت
.
.
.
.
.
.
راستین برگشت سمتم که با یکی از نایاب ترین صحنه ها مواجه شدم گوجه دقیقا خورده
بود تو پیشونیه راستیییییییسن
یه قدم رفتم عقب و با ترس گفتم:راستین گودزیال منو نخور خواهشا
گوجه رو با حالت چندش از رو صورتش برداشت که من به جاش یه اححححح کشیده گفتم
اومد سمتم واییییی منو نخوره واقعا؟؟
واییییی حملهههههههه کرررررررد الفرااااااااررررر
دویدم سمت در بیرون که راستین با تموم سرعت اومد دنبالم در کوچه رو باز کردم و تو
خیابون داد زدم :هیوووووووووالاااااا کمککککککککککک اهاااااایییی مررررردممممم
بیااااااااااااید خببببر داررررم خبررررررر این گودزیالشده میخواد منو بخوره

10
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با صدای بوق ماشینی به خودم اومدم و به ماشین نگاه کردم :به به چه زنه ماهی چه شوور
عاشق و خوش تیپی داره عه بچه هم دارن که وااااا اینا که مامان بابای خودمن اونم رزا
خواهر نی نی مه
مامان از ماشین پیاده شد و با جیغ گفت :دختتترهههه روانییییی چند بار گفتم قبل از اینکه
میای بیرون ببین چی تنتههه؟ ؟؟ اون یه بار که ابروت رفت بس نبووود؟؟
واا این چی میگه نگاهی به لباسم انداختم خوبه که مشکلش چیه؟
وجی جون:مطمئنی مشکلی نداره؟
اره خب چشه مگهوجی جون:یعنی تو با اون تونیک با عکس باب اسفنجی و آستین چین دار و کمری که پف
پفیه و تا باالی زانو ارتفاع داره میگی خوب؟
یکم فکر کردم باب اسفنجی به به چقدر من این شخصیت رو دوس دارم
حاضرین بچهها؟؟؟
بله ناخدااااا
نمیشنوم صداتونو؟؟؟
مگه کریییییی ناخدااا؟؟؟
هوووووو
اون میاد بیرون با خوشحالی
رانییییی خرهههه
داد میزنه تو خیابون به راحتی
رانیییی خرههه
ندیدی رانی به این خوشمزگی
11
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رانیییییی..
وجی جون:تو ادم نمیشی؟؟
بی ادبببب چرا فوش میدی هااا؟؟ ادم کیهههه؟؟با صدای بسته شدن در به خودم اومدم عه اینا رفتن تو
وا در رو هم بستن
با شونه های افتاده و لب آویزان رفتم سمت درو در زدم و با کمال آرامش در رو برام باز
کردن
تا رفتم تو سالن این رزا (خواهرم)شروع کرد
چشمتان روز بد نبینه تنها کلمه هایی که یاد گرفته عبارتند از :آزی(اجی) دوشی(داداشی)
می ما (این ترکیبیه هم برای مامان استفاده میشه هم برای مواقعی که گرسنشه) و اماا مهم
ترینششششش ای چیههههههه؟؟؟
یعنی دو روز بشینیم پیشش هر دو ثانیه یه بار میپرسه ای چیه؟ ای چیه؟
رفتم باال سرش که نیشش رو تا بنا گوش باز کرد و گفت:ای چیه؟
نگاهی به نقطهای که اشاره کرده بود کردم
بعد از دو دقیقه جستجو به نتیجهای نرسیدم و نفهمیدم چیو میگه برا همین بهش گفتم:به
تو چه
و رفتم سمت پله ها چشمتون روز بد نبینه پام رو گذاشتم رو پله ی اول که گفت:بی تو چی
محکم زدم تو پیشونیم کلمه برا من اضافه میکنه نیم وجبی ای چیه کم بود بی تو چی هم
اضافه شد

12
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عکس کاور های قبلی رانیاس این آخری هم رانیا و خواهرش ریماس اختالف رو حال کنید
نفسمو با حرص دادم بیرون و رفتم باال به به اتاقه ناناسم چطول مطولی عخشمم؟؟؟ اتاقم
زرد بود که ردش عکس باب اسفنجی و همکاراش بود قشنگه نه؟ میدونم شما هم خوشتون
میاد
رفتم سمت کتابام شاید باورتون نشه ولی من با همین عقلم شاگرد اولم مدیونید فکر کنید
تقلب میکنم همش برای هوش سرشارمه
وجی جون:زززززاااااارتتتت
عه بی ادب مودب باش همستر پلو (همستر پلو فوش جدیده یعنی موشی که پخته شده واز شدت پختگی به برنج تبدیل شده اگه با این فوش حالتون بد شد منو فوش ندید هااا)
حاال بگذریم رفتم سمت کتابام و یکی یکی چک کردم که چیو نخوندم یه دور دیگه دوره کنم
پنج روز مونده هنوز
اولین کتاب ریاضی:با حالت عق زدن میبریم کتاب بعدی
دومین کتاب فیزیک :اح اح اح اینم ترکیبی از ریاضیه دیگه
از ریاضی بدم میومد ولی خیلی خونده بودم
سومین کتاب دینی:یه ال اله الی الله گفت و رفتم بعدی
به به کجا بودی عزیز دلم؟ ؟؟ کل کتاب خونه رو دنبالت گشتم میدونی چقدر نگران
شدم؟؟ چرا اصال به فکر من نیستی؟ ؟ حاال که اینجوریه تو روهم نمیخونم و با حالت قهر
رفتم تو تختم ،و پتو رو کشیدم رو سرم (خدا شاهده دیوانه خودتونید)
13

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق بی پروا  -مطهره

با صدای چه چه ی زیبای پرندگان سحرگاهی چشم به جهان گشودم
چرت میگم باو با صدای ای چیه و بی تو چیه رزا پا شدم و جیغ زدم رزااا برو بیرررووون
نه که خیلی میفهمه برا همین باهاش منطقی حرف میزنم
یه دفعه دننننگ خودشو انداخت روم جوری که بچه ی نداشتم سقط شد و گفتم:عزیز
مامان طاقت بیار نجاتت میدم و بلند شدم طبق معمول از تخت افتاده بودم نگاهی به رزا
کردم که نیشش باز بود این بچه گریه بلد نبود؟؟
بلندش کردم و رفتم تو اتاق راستین و خیلی عادی رزا رو انداختم روش و به صدای آخ
گفتنش هم توجهی نکردم رفتم پایین که مامان گفت :دختر گلم بیا صبحونه
از راهی که اومده بودم برگشتم و رفتم تو اتاقم و در رو قفل کردم پتو رو هم کشیدم روم
وقتی اینجوری صدا میکنن یا مهمونه یاخواستگار یا جارو میخوان بکنن یا میخوان رزا رو
بسپارن دستت که من با همش مشکل دارم پس میخوابم
صدای مامان اومد رانیا چرا برگشتی بیا جارو نمیخواد بکنی
داد زدم :مامان بگو یه روز دیگه بیان مهمونی امروز بیرونیم
مامان:مهمون نداریم نترس
رزا رو بده دست راستین من درس دارممامان:نه نمیخوام بدم دستت
رفتم سراغ اخرین گزینه و با داد گفتم:مگههه من نگفتممممم قصد ازدوااااج ندارم
میخووواممم ادااامههه تحصیل بدددم
مامان زدزیر خنده و گفت:روااانی کسیییی تو رو نمیگیره نتتتترررس
با پرش رفتم بیرون و گفتم پس چیشدهه؟؟؟
مامان:هیچی رها زنگ زد گفت با چند تا از بچهها میرن شمال بری باهاشون منم گفتم باشه
14
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مممماااامااانننن مسئولیت منو کی قبول میکنه؟ اگه من اونجا یه گندی بزنم کی جواب گومیشه؟؟؟
با چشمای گرد گفت:پاااششوو جمع کن خودتو دختره ی گنده انگار دو سالشه رزا بیشتر از
تو میفهمه پاشو وسایلتو جمع کن امروز میرید شنبه برای کنکور میاید منم دارم میرم بیرون
برگشتم خونه نیستی به سالمت خدافظ به بقیه سالم برسون در رو کوبید و رفت
منم با لب اویزون رفتم وسائل محترم جمع کنم
ا
ساعت سه بعد از ظهر بود و من نصف وسایلمو جمع کرده بودم نصف وسایل یعنی
چیزه!!
وجی جون:چیزه؟
چیزه دیگه یعنی مسواک و خمیر دندونم رو گذاشته بودموجی جون:یعنی این نصف وسایلته
عزیزم من وسایلم رو بر اساس اهمیتشون طبقه بندی میکنموجی جون:اهان بله استاد متوجه شدم
عافرین گفتم که گوشیم زنگید  :او الال او الال آ او لو ال آ ال لی ال ال ال آ او لو ال الالاا لییی
(برگرفته از آهنگ تیتراژ یانگوم فیلم کره ای@ )@ ،
پریدم رو گوشی برداشتمش و گفتم :جووووونهه دلللله رانیااا خوبی نفس؟؟؟
رها بود گفت :ببین با این طرز حرف زدن نمیتونم منو خر کنی دیر تر بریم
لباسم اویزون شد و گفتم نبابا حاال تااا فردا شب تو مردی من زنده
رها:چی گفتی؟؟
چیزه گفتم تا فردا شب کی مرده کی زنده؟رها :فرررررررددااااا شببببب خر کیههه؟؟؟
15
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فک نمیکنم خر باشه اصوال طبق قوانین شش گانه باید گاو باشه اونم گاوه نررها:وااای چرا زر میزنی درست حرف بزن ببینم
چی بگم تو داشتی میگفتی؟رها:چی داشتم میگفتم؟
نمیدونم بوخودا گوش نمیکردم کهرها:تو کی میخوای بزرگ شی؟؟
بستگی به سنم داره هر وقت سه رقمی شد بزرگ میشمرها:اح خجالت بکش رانی
وااااااااااااایییییییرها:چیشد؟
مداد ندارم برات بکشم ببخشیدرها:دو دقیقه مثل ادم حرف میزنی ببینم چی داری میگی یا نه؟
نهرها:راااااننننیی
حاال که فکر میکنم باید تجربه ی خوبی باشهرها :ببین ما امشب ساعت دوازده راه میفتیم تا اون موقع اماده باش خودافط

واا واسه همین دو کلمه دو دقیقه وقت گرفت روانی اصال وایسا ببینم چی گفت؟؟ گفت
ساعت دوازده شب اماده باشم؟؟ یعنی شش تا دختر ساعت دوازده میخوان برن تو جاده؟
؟ عایااااا سوال من جواب ندااارههه؟؟؟ عایااااا شماها بیکاریییید؟؟؟ عایااا من امتحان
ندارم؟؟؟
16
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حاال وارد جزئیات نمیشیم
وسایلم کامل جمع کردم و رفتم تو حموم شیر اب رو که باز کردم دکمه ی ظبطم هم روشن
شد
ایییی مرغ سححرر نااالههه سررررر کنننن هی جیگیلی جیگیلی جیگیلی جیگیلی اخماتو باز
کن ملوووودییییی بگووووو عشق من ارهههه ملوووودییییی دنیا تو رو کمممم دارهههه
چقققققددددررررر خووووبههه موزیکم تا خوووود صبحححح میکووووبه دستتتاااات چرا
از دست من دورههههههه خوش میگذره به هر کی بینمونههعععع
آخ گلوم درد گرفت الکی و مفتی اومدین کنسرت رانیییی پرتقالی خره هااا
از حموم رفتم بیرون و پریدم رو تخت که دیدم یه چیز نرم زیرمه نگاه کردم و با جیغ بلند
شدم و گفتم:رزااا تو اینجا چیکار میکنیییی؟؟؟
اوف مثل گربه میمونه اح
دوباره بلندش کردم گذاشتم دم اتاقم و رفتم تو در هم قفل کردم خودش یه جایی میرفت
دیگه
پریدم رو تخت و قشششننگ خوابییییدمممم
صدای کوبیده شدن بلند در میومد
هی پتو رو میکشید رو سرم ولی فایده نداشت
برای پریدن خواب از سرم خودمو از تخت انداختم پایین که دماغم صاف شد
سینه خیز رفتم سمت در و بدون بلند شدن با هزار دردسر قفلشو باز کردم
در با شدت باز شد و صدای زجرآوره رها
رااااااانییییییی میدونی ما به خار تو چقدر دیر میرسیممم؟؟؟با خواب الودگی گفتم:کجا میخوایم بریم مگه؟؟
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رها جیغ زد:رانیا به خدا چشماتو باز نکنی رزا رو میندازم رو سرت مامانتم خونه نیست
پوشکش پره پرههه
قیافمو به حالت چندش درآوردم و چشمامو باز کردم و نشستم که رها گفت:چه عجب
خانوم چشماشو باز کرد چیزی نگفتم و رفتم دست و صورتم رو شستم
اومدم بیرون که رها لباسامو اماده کرده بود
یه نگاه پر از تعجب بهش انداختم و گفتم:مهربون شدی
سرشو باال کرد واااا این چرا قرمزهههه؟؟ نکنه فلفل خورده؟؟؟؟
یکمم سیاهه هااا
وجی جون:خب شاید فلفل سیاه خورده
اهان اینم عاقالنس
صداش کردم:رها خوبی؟ ؟
جیغ زد و دوید دنبالم که منم رفتم سمت در و گفتم:رها چرا وحشی شدی؟ ؟ خب چیشده
مگه؟؟ ای بابا
وجی جون :یکم فکر کن ببین چیکار کردی که اینجوری شده
خب من االن فکرم نمیاد این داره حمله میکنه من فکر کنم؟؟؟رها در حالی که میومد سمتم داد زد :رانی میدونیییی ساعت چندههه،؟؟؟
خب مشکل خود به خود حل شد ساعت میخواست بپرسه
نگاهی به ساعت کردم و گفتم:اره یک و نیمه شبه عزیزم عصبانیت نداره که میپرسیدی
میگفتم بهت
رها:دختره ی خنگگگ قرار بود ساعت دوازده بریم اون بدبختا یک ساعت و نیمه تو دماوند
منتظر ما هستن که تنها نریم بدو اماده شو دیگه
با نیش باز گفتم :چشم تو برو من اماده میشم
18
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چشم غره ای رفت و در رو باز کرد و گفت:پنج دقیقه ای اماده ای
سرمو تکون دادم و رهابرگشت که بره یهو شپپپپپلقققق روی شکم فتاد و من با چشمای گرد
به رهای عصبانی نگاه
کردم که گفت:اح رزاا توام که مثل خواهرت زیر دست و پاایی و رو به من گفت:پوشک
اینو عوض کن بعد بیا و رفت
هه چشم وایسادی تا پوشکشو عوض کنم
سریع لباس پوشیدم و چمدون به دست رفتم بیرون این دفعه حواسمو دادم که رزا زیر
دست و پا نباشه از در رفتم بیرون و رفتم تو حیاط رها رو پله نشسته بود گفتم:رها
چمدونمو ببر تا بیام
بلند شد و چمدونمو رو برد منم رفتم داخل که رزا دم دستشویی نشسته بود و با بغض
نگاهم میکرد دلم براش سوخت و سریع پوشکشو رو عوض کردم و بردمش تو اتاق راستین
خوابوندمش کنارش و رفتم بیرون رها و شبنم (دختر عموی رها) که دو سال از ما بزرگتر بود
تو ماشین بودن رفتم نشستم که رها گفت:چه عجب عروس خانوم اومدن
ممنون عزیزمرها:مگه ازت تعریف کردم که میگی ممنون
به هر حال ممنون دلیلش مهم نیستدیوانه ای گفت و روش رو برگردوند
که شبنم گفت:سالم رانیا جان خوبی؟؟؟
نیشم تا اخر باز شد با من بودااا رانیا جاان
با لبخند گفتم:مرسی عزیزم
و راه افتادیم سمت دماوند همه راه تاریک بود و هیچ چیز دیده نمیشد فقط جلوتو میدیدی
و این صحنه ترسناکی رو درست میکرد برای همین فضای سنگینی تو ماشین بود و سه
تامون با ترس اطرافو نگاه میکردیم و صداشون در نمیومد
19
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هیچ نوری نبود به جز دوتا چراغ زرد جلوی ماشین جرات نفس کشیدن نداشتیم که رها
گفت:شبنم در ها قفلن؟
شبنم با صدای لرزون گفت:اوهوم
هنوز از دهنم در نیومده بود که چیزی پرید جلوی ماشین صدای جیغمون تو همدیگه گم
شد من که رفتم زیر صندلیه ماشین
شبنم جیغ زد:بچههاااا چیه اون باال؟؟؟
رها:نمیدونم منم جرات ندارم برم ببینم
بچهها من حلوا دوس ندارماا خرما سر مزارم پخش کنیدشبنم:باشه فقط بزار از اینجا بریم بیرون
ماشین تکون شدیدی خورد که دوباره همه جیغ زدیم و رها گفت:شبنم زنگ بزن به بچهها
شبنم:گوشیم باالست
رها:برا منم باالست
منم تو جیب سمت راست چمدونم تو صندوق عقبهشبنم:رانیاس تو فقط خفه شو من میرم باال میارمش میام
باشه ای گفتیم و شبنم آروم رفت باال و نشست رو صندلی و به روبهرو خیره شد صداش
درنمیومد
رها محکم زد به پاش:شبنم چیشد؟؟؟
صدای قه قهه ی شبنم بلند شد
دیوونه شده یعنی؟؟ بمیرم نکنه جن دیده؟؟
رها هم آروم رفت باال اونم عکس العمل شبنم رو نشون داد و دوستامون میخندیدن
اومدم برم باال که رها گفت:نیا
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چرا؟رها:اینجا چند تا راه زنن میخورنت
منو میخورن تو رو نمیخورن؟ ؟رها:تو خوشکلی اخه
نیشم کش اومد من و رها همیشه سر این موضوع بحث داشتیم
عیب نداره بزار بخورنرفتم باال که چشمام گرد شد
اوخیییی گوگولیااااا
دوتا گوزن خوشمل روی ماشین تکیه داده بودن
محکم زدم تو سر رها و گفتم:بیشور که راهزنن اره؟
رها چیزی نگفت
یه چن تا عکس با گوزن ها انداختیم و مسخره بازی درآوردیم و شبنم ماشین رو روشن کرد
و راه افتاد
حدود نیم ساعت گذشت که شبنم گفت :اینا رسیدیم بچههان
نگاهی به اون سمت انداختم و گفتم:یه جوری گفتی بچه انتظار داشتم همسن رزا رو ببینم
اینا که کروکدیلن
خندیدن و پیاده شدن
یه گله بچه دختر و پسر ریخته بودن جلوی یه رستوران و نشسته بودن کف زمین
رفتیم سمتشون که شبنم پرید و موهای یه پسر رو کشید و گفت :بیشعور نمیگیرن سه تا
دختر تو بیابون چجوری بیان؟؟
پسره خونسرد گفت:نچ نمیگم
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شبنم هم موهاشو و ول کرد و گفت حیف که نمیگی وگرنه میدونستم چیکارت کنم
همه خندیدن و رها منو کشوند برای معرفی
سمت دختر اولی :این کیمیاست دختر داییم
رفت بعدی:اینم موناست دوست کیمیا
رفت سمت پسرا
به به وایی دارم چی میبینم؟؟ پسرای قشنگ میبینم ولی پیششون نمیشینم
اولی:این پسر عممه کامیار
دومی:اینم برادر دوقلوشه سامیار
رفت سمت اونیکه شبنم زد تو سرش و گفت:اینم پسر عمومه داداشه شبنم اسمش شاهینه
رفت سمت آخری و گفت:اینم دوستشه فرشید
با همه سالم کردم که شاهین گفت:شما خودتو معرفی نمیکنید
رها زد زیر خنده و گفت:اینکه رانیه همون که از مسخره بازیاش تعریف میکنم
یکدفعه همه زدن زیر خنده و با لحن خودمونی گفتن عه تویی سالم
با چشمای ریز شده رها رو نگاه میکردم و فوش میدادم چون تازه اشنا شده بودم باهاشون
میدونی یکم زشت بود از االن شروع کنم یوم باید خانوم باشم بعدش
وجی جون:یعنی یه حرف تو عمرت درست زده باشی اینه
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بچه ها نظرتون چیه؟؟؟ خوبه؟؟؟ مشکلی نداره؟؟؟
وااااااااااااایییییی اینا چقدر حرف میزنن انگار دارن معادالت نیوتون حل میکنن یه نشستن
سادس دو سه ساعت دیگه میرسیم دیگه
وجی جون:مگه نیوتون معادالت داشت
اره عزیزم معادالت فیثاغورسوجی جون:احیانا رابطه فیثاغورس نبود که اون هم وایی خود جناب فیثاغورس باشه؟
مدیونی اینجوری فکر کنی وجی جونوجی جون یه چشم غره رفت و مثل خر لگد زد(میدونین این یکم بیش فعاله جدی نگیرید)
بریم سر بچهها که نیم ساعت و سی ثانیس دارن سر اینکه چجوری بشینیم تو ماشینا که
هر کدوم یه پسر توش باشه برا جلوگیری از خطر
همه دور هم جمع شده بودیم و داشتن برنامه ریزی میکردن
کامیار:ببین من و شایان تو یه ماشین میشینیم بقیه رو نمیدونم
فرشید :عزیزم تو فسفر نسوزون
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سامیار دهنشو باز کرد حرف بزنه که رها گفت :نه من افسردگیه رقیق دارم با رانی میرم
بقیه هم بیاید دیگه
حاال من که چشمام از حرفاش گردشده بود اول:افسردگیه رقیق چیست؟؟؟ (من که رشتم
تجربیه نمیدونم )دوم:مگه من دلقکم؟ (البته اون که معلومه نه )
سامیار دوباره اومد حرف بزنه که فرشید گفت:خب ما چهار تا ماشین داریم
کامیار:خب عزیزه برادر تو فسفر سوزوندی؟؟ االن خوبی؟؟
سامیار دوباره اومد حرف بزنه که گوشیش زنگ خورد
همه ی فضوال ساکت شدن ببینن چی میگه
سامیار :باشه مامان رسیدیم بهت خبر میدم وشی رو قطع کرد که حرف بزنه با جیغ
گفتم:عهه شما چرا اینقدر خنگید؟؟ چهار تا ماشین هست هر کدوم از پسرا با یکی میره
شبنم میره پیش داداشش من و رها با هم میبریم که این افسردگیه رقیقش خوب بشه شما
دخترا هم هر کدوم به قید قرعه یه پسر و ماشین بردارید دیگه
سامیار داد زد:خب د دو ساعته میخوام همینو بگم دیگه دمت گرممم
همه خندیدن و دخترایه پسر برداشتن و رفتن
گروه های کله پوکا رو معرفی میکنم خدمتتون
یک:شاهین و شبنم
دو:سامیار و مونا
سه:فرشید وکیمیا
و در اخر:رها و کامیار و راااااانیییییی خرهههه رها جلو نشست و منه خبیث عقب چون
خوابم میومد هاهاها
راه افتادیم تو راه ماشین هاکنار هم بودن من نمیدونم اینا که میخواستن کنار هم برن چرا
گروهی کردن؟ اصال چرا این همه ماشین آوردن؟
24
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کامیار هم که از اول شروع کرده بود به معرفی خاندانشون
کامیار:خب شروع میکنیم به معرفی اول از همه داداشه خلم بدبخت و تو سری خوره البته
به موقش جدی میشه ها ولی تو سری خور بودنش بهتره من دوس دارم هر کاری بگم
میکنه بعد از اون این فریه ذلیل مردس فرشید رو میگم این کار خاصی نمیکنه ولی بد کرم
میریزه یعنی افتضاح هااا همش این داداشه منو ضایع میکنه بعدش شاهینه که از دیوار
راست میره باال و تیکه انداختن و زبون تیزش خعلی کار میکنه بعدش مونا که عزیزم آروم
خانوم سربه زیر باحیا دقیقا مثل شبنم و برعکس رها که کنارته نه اشتباه گفتم جلوته و
خودت بهتر میشناسیش
و بدون توجه به ضربه رها ادامه داد و اما کیمیا و سکوت کرد نگاهش کردم
گفتم:خب؟؟!!!!!
کامیار:منو نزنیا
باشه بگوکامیار:نمونه ی کمیابی از خودته
و سرش رو با تخمه گرم کرد که دعواش نکنم
وجی جون:رانیا
هااااوجی جون:بیا عاقالنه حرف بزنیم
جونم بگووجی جون:این پسره کم نداره؟؟
توام فهمیدی؟؟؟وجی جون:اره بااو خیلی خرهههه
برای اولین بار تو تاریخچه عمرم قبولت دارم25
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وجی جون:رانی من تو رو خیلی دوس دارم
من عاشقموجی جون:میمیرم برات
بدرک بمیردراز کشیدم رو صندلیها عقب و بدون توجه به زر زدنای کامیار خوابیدم

@ / @ ، @ / @ ، @ /@ ، @ / @ ، @ / @ ، @ /@ ،
ممنون از همراهیتون بوس بوس
26
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همه جلوی در ویال ایستاده بودیم و تو گرگ و میش هوا بهش نگاه میکردیم
کامیار:بچهها اینجا ویالس؟؟
کیمیا:نبابا طویلس برا تو ساختن
خونه از این ویالهای چوبی و قدیمی بود که دوتا ویال کنارش بود سه تا پله میخورد میرفت
باال تو خونه اینا چیزاییه که از بیرون میدیدیم
فرشید :شاهین اینجا رو از کجا پیدا کردی؟؟
شاهین با دهن باز گفت:من گفتم نزدیک دریا این نزدیک هست ولی افتضاحه نمیدونم از
کجا پیدا کرده
مونا نفسشو بیرون داد و گفت بیاید تو ول کنید ظاهرو
همه رفتیم تو که کیمیا جیغ زد افتاد زمین و گفت:من خونمونو میخوااامممم
داخل خونه اگه از شلوغی و بهم ریختگیش بگذریم یه اتاق چهار متری داشت یعنی دقیقا
چهار متر بود هااا یه آشپزخونه ی شش متری و حموم و دستشویی و یه سالن
بززززززززرگگگگ که ته سالن یه تلویزیون بود
شبنم گفت:بچهها مجبوریم بسازیم دیگه وسایلو بزارید تو اتاق و خودمون اینجا میخوابیم
همه سرشو تکون دادن
کیمیا بلند شد و رفت جلوی اتاق و گفت:بچهها
همه نگاهش کردیم که گفت:تا االن فکر میکردم من یکی از احمق ترین موجودات روی
زمینم
فرشید:خب مگه نیستی؟؟
کیمیا:نه فکر نکنم اخه سازنده اینجا بابدن احمق تر از من باشه
گیج پرسیدم :چرا؟؟
کیمیا:به این دقت کردید که این اتاق در نداره؟؟؟ یه پنجره بزرگ داره که از اون رد میشن
27
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همه نگاه کردیم واا راست میگه هاا
با اونا های افتاده هر کی یه طرف ولو شد و قرار شد بخوابیم تا بعد از ظهر بریم دریا
شبنم و شاهین پیش هم خوابیدن و پسران سمت شاهین و دخترا سمت شبنم و همگی تا
بعد از ظهر خوابیدیم

چشمامو باز کردم هی وای ساعت هشت شب بود چشمام گرد شد و محکم یه لگد به بلقیم
که کیمیابود زدم بلند شد و گفت :چته
کیمیا ساعت هشته؟؟؟یا امسال باید پشت کنکور بمونم؟؟؟کیمیا:با اینکه نفهمیدم پشت کنکور مونده تو چه ربطی داشت ولی اره ساعت هشتهه
یه دفعه چشماش گرد شد و جیغ زد :ساااااااااعتتتتتت هشتههههههههه واااااییییییی
بچههااااااااا بیدار شید
دستم گذاشتم جلو دهنش داد نزنه که دستم گاز گرفت و منم یه پس گردنی زدم بهش که
جیغ زد و فوش داد بعدگفت:سسسسسسوووووووسسسسسسککک همه از خواب پریدنو
هر کی یه جا پناه گرفت ولی خودش همچنان جیغ میزد
کامیار داد زد:د خفه شو کیمیا سوسک کجاست؟ ؟
یه نگاه بهش انداختم که روی پنجره ی اتاق نشسته بود و به زور خودشو جا کرده بود
کیمیا بغض کرد و با لحن بچگانه گفت:نمودونم تجاس فک کنم لفته پیسه مامانش
فرشید با تعجب گفت:بچهها این چرا اینقدر خلهههه،؟؟؟!!!!
28
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بقیه نفسی کشیدن و اماده شدیم بریم دریا هوا تاریک بود ولی دوس داشتن برن یه
مانتوی نخی پوشیدم با شلوار کتون و یه کاله لبه دار رفتیم لب دریا همه دور هم نشستیم
که رها گفت:بخون رانی
منم بدون تعارف شروع کردم :تکون بدههه اوووو اوووو تکون بده بگو بهم تنگ شده واسم
بگو دلت ولی دیگه نتونستم ادامه بدم چون سامیار خوابیده بود و کامیار داشت رو شکمش
ساز میزد برامون تا ساعتای ده و تینا مسخره بازی درآوردیم و خوندیم و زدیم رو شکم
سامیار که بد بخت شکمش داغون شد منم دیگه کنترلم خارج شد و به کیمیا گفتم:کیمیا
من دستشویی دارم میدونی کجاس؟؟

کیمیا داد زد:بچهها دستشویی کجاس؟ ؟
خیر سرم آروم گفتم که کسی نشنوه آبرو نمیزاره که
فرشید:مستقیم برو اخر ساحل دستشوییه
سرمو تکون دادم و بلند شدم

سالم دوستان اگه ایده ای برای ادامه رمان دارید بگید
ممنون از حمایتتون
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رسیده بودم دم دستشویی و یواشکی داخل رو نگاه میکردم اینجا چراغ نداشت؟؟؟ حاال
چراغ رو بیخیال مردونه زنونش یکی بود؟ ؟
ای خدا من اگه برم داخل لولو منو بخوره چی؟؟؟ کی پاسخگو میشه؟؟
پامو گذاشتم داخل دوتا دستشویی کنار هم بود اون که ته بود پر بود
رفتم همون دستشویی اول و با خیال راحت اومدم بیرون دوستامون شستم و برگشتم سمت
در که یه سایه ی بزززرررگگگ رو خودم دیدم یا هفت خوان رستم یا پنج تن مظلوم این
چیهههه؟
سایش به طرز وحشتناکی افتاده بود و از سایه صدای دیرینگ دیرینگ میومد انگار حیوون
بزرگه و زنگوله داره جیغ زدم و برگشتم عقب که دیدم ای دل غافل دیوارههه در دستشویی
ته باز شد و یه مرد سیبیلو و گنده ابروهاش پیوندی پر داشت میومد سمتمون خدا خودش
شاهده که از بچگی مثل سگ از دوتا چیز میترسیدم اول آمپول دوم مرد سیبیلوووووو
دوال شد زمین که دویدم سمت در خوراکه این حیوون وحشی دم در میشدم بهتر بود تا با
مرد سیبیلوووووو مواجه شم
پریدم روی ایم موجود زنگوله دار و جیغ میزدم اونم که شوکه شده بود تکون نمیخورد
اونقدر مشت و لگد زدم و با جیغ گفتم:هووووشههه برووووو حیوووننن
و چه جالب شروع کرد به حرکت کردن
رفت زیر نور و با لحن خشنی گفت :با کی بودی؟؟؟ حیوون کیههه؟؟
دوباره جیغ زدم حییییووووناااا مگه حرف میزننن؟؟؟؟
این موجود بیشعور دستش رو گذاشت تو دهنم که جیغ نزنم ولی من گازش گرفتم که
نعرش رفت هوا و گفت:د یه دقیقه خفه شو ببند گالتو ببینم چته
بیحال افتادم زمین اینقدر جیغ زده بودم و ترسیده بودم که پاهام بی حس بود و نمیتونستم
تکون بخورم
عه اینکه ادم بود
30
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چرا اینقدر گندس؟؟
چرا من نمیتونم حرف بزنم!؟
وجی جون هستی؟؟
صداش نیومد که بیخیالش شدم
آمده گفت:خوبی االن؟ اح اح اح دخترم اینقدرترسو؟ ؟
حال نداشتم چیزی بگم
گفت:من برم دیگه؟؟ زنده ای؟؟
باز چیزی نگفتم که گفت:الحمدلله زبونی از کار افتاد با کسی اومدی
پلکامو باز و بسته کردم که نیشش باز شد و گفت:خب من برم دیگه
اصال حال نداشتم از جام تکون بخورم
دو قدم رفت و برگشت دوباره گفت:برم؟
چیزی نگفتم که نفسشو داد بیرون و گفت:میبرمت پیش خواهرم با دستش جایی دو نشون
داد و گفت:اونجاس
شاید بتونه کاری انجام بده
بلندم کرد عین ماست وا رفتم و دو تا دستام اویزون بود
بعد از چند دقیقه پسره منو گذاشت زمین
یه صدای مرد اومد:عه داروین این چیه؟
داروین:دختره
و صدا زد :اجی بیا ببین چشه؟؟ ترسیده شوکه شده ببین میتونی کاری بکنی
پسره:از کجا پیداش کردی؟
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داروین:از تو دستشویی

* * .
االن مثال اینا دارن حال منو خوب میکنن؟؟ چهار تا سر باال سرم اویزون احساس میکنم
اومدم جنگل های ماداگاسکار
وجی جون:حاال چرا جنگل؟؟؟
عه تو زنده ای؟؟؟وجی جون:مگه چی شده؟
این همه جیغ زدم نشنیدی؟؟وجی جون:نه ببخشید رفتم سر کوچه چیپس و پفک بخرم
خسته نباشیوجی جون:پاینده باشی
سربلند باشیوجی جون...:
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صدای زنگ گوشیم اومد به زور گردنم تکون دادم و به جیبم اشاره کردم که داروین (حیوون
کشف شده تو دستشویی های شمال) برداشت و گفت  :نوشته کیمیا بردارم؟
سرمو تکون دادم که گوشی رو برداشت
کیمیا.......:
داروین:سالم خانوم من خودش نیستم لطفا فوش ندید
کیمیا.......:
داروین:نه خانوم دوس پسر چیه من با ایشون تو دستشویی اشنا شدم
کیمیا.....:
داروین:بله االن شما بیاید جلوی دستشویی من میام دنبالتون چند نفرید؟
کیمیا.....:
داروین:اهان اومدم خدافظ
داروین گوشی رو گذاشت سر جاش و گفت:دوستاتونم مثل خودتون روان پریشن و خوی
وحشی گرانه دارن مگه نه فاطمه؟؟
فاطمه (خواهر داروین):واال چی بگم بدتر از تو نیستن که
داروین بلند شد و رفت دنبال بچهها و با یه گله بچه برگشت
اون چهار تا سر یادتون که باالسرم اویزون بودن؟؟؟
االن هشت تا دیگه بهشون اضافه شده بود و منو یاد جنگل های آمازون مینداخت،؟؟
وجی جون:مگه رفتی جنگل آمازون؟؟
اره از باغ وحش اونجا قبول کردن یه مدت در نقش میمون اونجا بودم تازه گردشگر هممیومد از اتوبوسشون اویزون میشدم
با صدای کیمیا به خودم اومدم
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این چشه؟؟
سامیار:فک کنم ترسیده نمیتونه تکون بخوره
کیمیا با لبخند خبیث گفت:نمیتونه نه؟
داروین سرشو تکون داد که کیمیا گفت:همه برید عقب
همه رفتن عقب و کیمیا از دور گفت:ییییییییکککککک دووووووووو سههههههه
و پرید رو شکممممم
عاااااااییییییییی بچچچچچممممم جواب باباشو چی بدم؟؟؟؟
بلند شدم نشستم که کیمیا با یه لبخند پیروز مندانه بلند شد و گفت:االن دیگه نترسیده
همه با دهن باز نگاهش میکردن که یکدفعه به خودم اومدم بلند شدم و گفتم:کیمیا
میکشمتتتتتتت
دور ساحل یه دور با کیمیا رفتیم و اومدیم و کتکش زدم
خالصه بچهها با هم اشنا شدن و داروین داشت براشون دستشویی رو تعریف میکرد منم با
حرص نگاهش میکردم و چیزی نمیگفتم چه کثافتی بوداا
بچهها هم دلشونو گرفته بودن و میخندیدن
داروین با خواهرش(فاطمه) دختر عموش(سپیده) و شوهر دختر عموش(سینا) اومده بود
کامیار:داداش کجا ساکن هستید؟؟
ایییی چه با ادب چه جمله سنگینی بود من از درکش عاجزم
داروین:ما خودمون تهرانیم ولی االن یه هفتس برا تفریح اومدیم
کامیار:خب ویالتون کجاس؟؟
اخه بهههه تووو چهههه فضضضضووولههه بی خاصیت
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داروین:این ساحل رو مستقیم میری میرسی به اخر میپیچی سمت راست سه تا خونه چوبی
داغون هست ما سمت راستیم
یعنی من شیفته ی آدرس دقیقشم عه وایسا ببینم سه تا کلبه خرابه انتهای ساحل دست
راااااسسسسسستتتتتت ااینا چه معنییی میدهههههه؟؟؟؟؟!!

نشسته بودم کف ساحل و با چشمام برا کامیار مشت و لگد پست میکردم اخه این چه
حرفی بود زد پسره ی مگس صفت اصال ما مگه اینا رو میشناسیم

ساعتی پیش در جوار دوستان خوب (البته به جز کامیار )::::::
همه داشتن میخندیدن که کامیار شروع کرد
کامیار:داداش شماهم مشکل ما رو دارید؟؟
داروین:چه مشکلی؟ ؟
کامیار:همین که همه باید پیش هم بخوابین
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سپیده :وایی نگو اصال دردسر داریماااا
کامیار:خب ما که ویالمون پیش همدیگس بیاید یه کاری کنیم دخترا تو یه ویال و پسرا تو یه
ویال باشن
داروین:خوبه اینجوری همه راحت ترن نه بچهها؟؟؟
همه موافقت کردن غیر از من و مدیونید فکر کنید که نظر منو نخواستن

در زمان حال
همه بلند شده بودن و به من نگاه میکردن آروم بلند شدم که کیمیا گفت:بچهها به نظرتون
رانی عاقل شده؟ یا آرامش قبل از طوفانه؟؟؟
داروین سوالی گفت:رانی کیه؟؟ همه معرفی کردید ولی رانی بینتون نبود؟؟
سامیار:رانی (به من اشاره کرد ) اینه
داروین دستش رو گذاشت رو دهنش که خندش دیده نشه
رها که دید حرف نزنه من از عصبانیت میترکم گفت:البته اسمش رانیاس هااا
داروین با پوزخند مرموزی گفت:رانی رانیه فرقی نمیکنه طعمش چی باشه
نفسسسسسس کششششش این چی گفتتتتتتت؟؟؟؟قرمز شده بودم و با حرص
گفتم:فک نکن هر چی میخوای میتونی بگی هاا اسمم هرچی باشه بهتر از توعه آقای
دارکوب
حاال اون بود که قرمز شده بود پوزخندی زدم و سعی کردم بیخیالی طی کنم تا روزایی قبل از
کنکور بهم خوش بگذره فقط فردا مونده بود و فردا شبش بر میگشتیم یعنی فرداشبه فردا
گرفتین چی شد؟؟؟ نگرفته باشیدم به من ربطی نداره خودتون برید تحقیق کنید بفهمید
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همه رفتیم داخل و پسرا رفتن اون ویال و فاطی و سپیده اومدن اینور جاتون خالی اینقدر
خوش گذشت تازه یه چیزیم کشف کردم اینکه از ابتدای تولد فاطی داروین رو داربست
صدا میزنه هم به خاطر اخالق گندش که خشکه و مثل داربسته هم برای اسمش
فاطی داشت درباره شیشه خوردنه دارکوب حرف میزد
من ازاول میدونستم این مشکل شخصیتی داره شما میگفتید نه
شبنم که رفته بود از داداشش چیزی بگیره بیاد از در اومد و جیغ زد بچههااااااااا چرا مثل پیر
زنا نشستید دارید یه سره حرف میزنید؟ ؟؟
فیلم گرفتم براتون ترسسسسسسناااااک امریکایی برید حالشو ببرید و دوید سمت تلویزیون
و فیلم رو گذاشت و اصال به نظر ما مبنی بر رضایت و نارضایتی نپرسید شش و خورده ای
نفر دختر (خودمو دو نفر حساب کردم فاطی رو نصف و کیمیا اصال حساب نشد ) نشسته
بودیم داشتیم فیلم ترسناک میدیدیم
صحنه اول که اومد همه با هم جییییییغ زدیم جوری که لباس کیمیا از رو چوب لباسی افتاد
این اول فیلم بود بقیش چی بود؟ ؟؟؟
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بچهها دوست دارم بدونم از اول تا االن کدوم قسمت یا کدوم تیکه رو دوست داشتید؟؟
مرسی از حمایتتون
# ، #
کیمیا سمت راستم بود و فاطی سمت چپم هدفون هم تو گوشم بود که صدا نشنوم نترسم
نه اینکه با دیدن ادم نمیترسه برا همین میگم نگاهی به صفحه تلویزیون انداختم یه مرد بود
که چشماش سفید شده بود ابرو نداشت لبه های بینیش برگشته بود و دوتا دندونش تو
لبای خونیش بود و از همه مهم تر سیبیلللللللللل داشتتتتتت
اب دهنمو با سر و صدا قورت دادم جوری که کیمیا و فاطی برگشتن سمتم منم لبخندی زدم
که نمیزدم بهتر بود چون شبیه این مرغ هایی شدم که خروسشونو گم کردن
دوباره به تلویزیون نگاه کردم که نفسم گرفت شکم یکیشون پاره شده بود و من داشتم
کیسه صفراشو میدیدممممم سرمو انداختم پایین و آهنگ رو زمزمه میکردم :
بازم تو خواب من با من قدم بزن ارومو سر به زیر
میگیرم از غم و بیخود سراغمو از آدما نگیر
زدم آهنگ بعدی این آروم بود نگاهم به تلویزیون کشیده میشد
من مثه روحم هه
(جااانننن رووحححح؟؟؟؟ اونم تو این موقعیت ترسناک؟؟)
همه جا بودم پــ
از بچگی بد شانس بودم مینداختم رو در نعل
بچه بودم زورم کم بود زرقا برقا کورم کرد
انگار زندگی بازی بود ،منم همیشه خونم کم
نوجوونی پولم کم تو زیر زمین جونم در
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 ،اومد از هرکی خوشم فرداش شوهر کرد
همیشه بغضم گرفت  ،از همه چی اوقم گرفت
زمونه فرصتو گرفت بعد حسین تهی یهو جرات گرفت
روحم بیماره  ،به روح اعتقاد داری؟
روحم میناله به روح اعتقاد داری ؟
رنگم پریده بود و نفسم باال نمیومد نگاهم رو تلویزیون قفل شده بود حتی جرات نداشتم
آهنگ و بزنم بعدی صدای افتادن چیزی اومد کنارم نگاه کردم کیمیا بود
ولش جون خودم فعال مهم تره دوباره اب دهنمو قورت دادم و نگاه کردم
شده بودم جوون شهرو می رفتم از کوره در
و می رفتم از خونه در
سیبیالم جوونه زد
دیگه طاقت ندارمممممم سیبیللللل اینجا چیکار میکنه؟
جیغ زدم و بلند شدم که با حرکتم سیم هدفون کشیده شد و بچهها هم ترسیدن و جیغ زدن
هر کدوممون یه طرف میرفتیم و میخوردیم به همدیگه و دوباره بلند میشدیم میدویدیم یه
دفعه مونا داد زد :در اونجاس برید بیرووووووونننن
همه دویدیم سمت در حاال از ازدحام جمعیت دستگیره در دیده نمیشد
فاطی جیغ زد :یه لححححححظههههه ووایسیییید
همه ساکت شدن
یکدفعه پنجره ها کوبیده شد که دوباره همه جیغ زدیم
نمیدونم کی در رو باز کرد همه دویدیم بیرون و رفتیم سمت ویالی پسرا بچهها رفتن جلو و
یه سره در میزدن ولی کسی باز نمیکرد
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پشت سرم رو نگاه کردم بدتر از این نمیشد سه تا مرد سیبیلو که یکیشون همون بود که تو
دستشویی دیده بودم مثل سه تفنگ دار میومدن جلو
نکنه اومدن انتقام بگیرن؟! ولی انتقام چیو؟این مهم نیست مهم انتقامههههه
رو به بچهها که هنوزم در تالش بودن داد زدم:بچه هااااااا فرار کنیددددددد
جیغم اونقدر ترسناک و پر از ترس بود که بچهها بدون صبر دنبال شبنم که داشت فرار
میکرد رفتن منم رفتم دنبالشون

حاال تصور کنید شش و خورده ای دختر تو ساحلی که یه طرفش جنگله تنها در حال جیغ
زدن فرار میکنن به نظرتون چی به سرشون میاد؟؟؟؟
$،$

داشتیم میدویدیم که کیمیا با گریه جیغ زد :وایسید بچهها کجا دارید میرید دور شدیم از
اونجا
همه وایسادیم و اطراف رو نگاه کردیم خسته نباشیم واقعا ازچاله دراومدیم افتادیم تو چاه
درختا اطرافمون رو گرفته بودن و سایشون افتاده بود رو زمین یعنی اگه حیوون وحشی هم
میومد ما نمیدیدیم
کیمیا که داشت گریه میکرد نشست رو زمین و زانو هاشو بغل کرد
فاطی و سپیده رفتن پیشش دلداریش بدن
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رها هم که طبق معمول وقتایی که میترسه یه گوشه میشینه و منزوی میشه تکیشو داده
بود به درخت
مونا جیغ زد و رفت سمت شبنم یقشو گرفت و گفت:خیلی کثافتی شبنم اگه تو اون فیلم
لعنتیو نمیگرفتی االن ما هم تو این شرایط نبودیم و هلش داد که شبنم گفت:چیه؟ االن
صدات دراومده؟ میتونستی بری بخوابی فیلم نبینی چرا الکی به من گیر میدی؟؟
مونا :اره اون من بودم که اجازه حرف زدن به بقیه ندادم و خودم فیلم رو گذاشتم
شبنم اومد چیزی بگه که پریدم وسط حرفش و عصبانی از جام بلند شدم و گفتم:عه بچهها
چتونه شما مثل موش و سگ افتادین به جون هم بس کنید دیگه به جای این حرفا هم راهی
پیدا کنید بریم پیش پسرا
فاطی:رانی به نظرت اون موش و گربه نبود؟
نه خیر موش و سگ بودشبنم:موش و گربه بود رانی
عههههه مهم موشه که باید باشه سگ و گربه و خر و گاوش مهم نیستکیمیا:بچهها راستی برا چی فرار کردیم از جلوی ویالی پسرا؟؟؟
با بغض گفتم:کیمیا اصال یادم نیار
کیمیا:چرا چی شده؟
مرده که تو دستشویی دیدم اومده بودمونا با بهت گفت:خب چرا فرار کردی؟
خب اومده بود انتقام بگیره تازه سیبیلم داشتمونا حمله کرد سمتم که شبنم گرفتش
فاطی گفت:رانیا واقعا به این فکر نکردی که شاید اومده باشه حالتو بپرسه
سرمو به عالمت منفی تکون دادم
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مونا نشست رو زمین و گفت:ای خدا نگاه کن ما با کیا شدیم پنجاه خورده ای میلیون نفر
رها با بی حالی گفت:جمعیت باال رفته االن هفتاد و خورده ای میلیون نفریم
شبنم جیغ زد:اح بچهها شما هم که همش اشکاالی هم رو ...
هنوز حرفش تموم نشده بود که صدایی اومد که گفت:گربه های محترم لطفا پنجول نکشید
با صدایی که اومد همه جیغ زدیم و برگشتیم سه تا پسر بودن از این جوجه تیغیا ولی هیکل
داشتناااا یعنی اگه اون روز یکی از اینا رو تو دستشویی میدیدم میگفتم دایناسوره و حدس
دانشمندان مبنی بر انقراض دایناسور ها غلط میشد
با جیغ رها به خودم اومدم جیغش اینقدر بلند بود که مطمئنم تا ساحل رسیده
رها بلند شده بود و تکیه داده بود به درخت و پسره با فاصله کمتر از یه متر از پسره
ایستاده بود و رنگش پریده بود
اخمام رفت تو هم نباید ضعف نشون میدادم جیغ زدم:ببین جوجه تیغی دس به دوست من
زدی نزدیااا با همین درخت یکیت میکنم
همشون زدن زیر خنده و یکی دیگشون اومد سمت منو گفت:به به تخس هم که هستی
اومد نزدیک تر که جیغی کشیدم که صداش تا هفت آسمون رفت پسره هم سر جاش موند
و گفت:تو این صدارو کجات نگه داشتی؟
اومدم جوابشو بدم که یه گروه دقیقا مثل قوم مغول حمله کردن اولیشونم داروین بود که
منو یاد چنگیز خان مغول مینداخت دقیقا همون تیکش که با اسب های سیاه میتاختند تا
به هدف خود یعنی فتح ایران برسند
با کشیده شدن دستم به خودم اومدم و دوباره جیغ زدم این پسره منو گرفته بود و دستمو
میکشید و فرار میکرد کاری هم به دوستاش نداشت جیغ میزدم و میگفتم  :ولللللمممممم
کن جوجه تیغیییی مگه کیسه برنجم که میکشی دنبال خودت؟؟؟
حاال بگید چیشد؟؟
همه با هم:چییییییششششد؟؟؟؟
42

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق بی پروا  -مطهره

این داروین نمیدونم از کجا پیداش شد و دقیقا جلوی پسره ایستاد
پسره و داروین سینه به سینه هم ایستاده بودن اون پسره گنده تر بود ولی معلوم بود از
اون بادی ها بود داروین تو چشمای پسره نگاه کرد و گفت:رانیه ما رو میدزدی اقا
کوچولو؟؟
حاال من نمیدونم چی تو این دید که گفت اقا کوچولو؟؟
پسره فقط نگاه میکرد که مشت داروین اومد تو صورتش و پسره عین سیب زمینی وا رفت

داروین پوزخندی زد و گوش پسره رو گرفت و با گوشش کشیدش سمت ویال ها
حاال این پسره با اون ناخنای بلندش میزد تو صورتش و جیغ میزد از دیدن این صحنه یه
لحظه ترکیدم از خنده که داروین تازه یاد من افتاد و گفت:عه سالم خوبی؟
به مرحمت و توجه شما خوبیم شما خوبی؟ (توجه بشه االن تیکه انداختمااا )داروین:واقعا ببخشید فکر نمیکردیم اینجوری شه فقط میخواستیم یکم سربه سرتون بزاریم
با تعجب گفتم:یعنی کار شماها بوده؟
داروین:فیلم و باز نکردن در و مرد سیبیلو ها اره ولی بقیش نه
خب یکدفعه میگفتی فقط این پسرا کار شما نبوده دیگهداروین سرشو انداخت پایین و گفت:اره دیگه
چشم غره ای رفتم و گفتم:عیب نداره یه شام افتادین درضمن تالفی یادم نمیره
داروین اومد حرف بزنه که پسره گفت:ببخشیدا ولی هم گوشم درد گرفت هم دارم از
استرس میمیرم اگه حرفاتون تموم شد تکلیف منو روشن کنید
داروین که تازه انگار یادش افتاده بود اخمی کرد و گفت:چیزی گفتی؟
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پسره با ترس بازوی داروین رو چسبید و گفت:تورو خدا ببخشید دیگه هیچی نگفتم اصال
اح اح اح چقدر چندش بود صداش نازک و دخترونه بود یعنی یه جورایی ناز داشت در حال
عق زدن بودم که دیدم قیافه ی داروین هم مچاله شده گفت:ببین ولت میکنم بری فقط
جون هر کی دوس داری دیگه جلوی کسی اینجوری حرف نزن حالم بهم خورد
بعد ولش کرد که پسره افتاد زمین داروین با لگد زد به پهلوی پسره که پسره جیغ زد و رفت
همین که پسره رفت زدیم زیر خنده داروین اشاره کرد و گفت:بیا بریم بچهها منتظرن
نگران میشن
رفتیم پیش بچهها همه تو سالن جمع شده بودن رفتیم داخل که کیمیا پرید بغلم کرد و
گفت:رانیییییی هیچ وقت فکر نمیکردم اینقدر برام مهم باشی
کامیار ادای کیمیا رو درآورد و گفت:وااااااااای هیچ وقت فکر نمیکردم یه رانی با طعم پرتقال
اینقدر با ارزش باشه
همه زدن زیر خنده منم کفشمو درآوردم و پرت کردم سمتش که فکر کنم نشونه گیریم
خوب نبوده که رفت سمت شبنم
شاهین دوید سمت کفش و یه پرش کرد که کفش خورد تو کمر شاهین
شاهین نشست زمین ودر حالی که کمرشو ماساژ میداد گفت:داروین یاد بگیر به این میگن
فداکاری در راه خواهر
شبنم:البته فکر نکنی این برا من این کارو کرده هااا این حوصله ناز کشیدنه بعدشو نداره
شاهین داد زد:ایووووووللللل زدی تو هدددددفففف در ضمن این به درخت میگن
کیمیا دستش رو قلبش بود گفت:روانی چته ترسیدم
مونا گفت:حاال که اینجوریه شما هم جبران میکنید و مارو یه شام میبرید بیرون
کامیار گفت:خب بچهها پس برنامه شد فرا تا شب هر کی هرجا خواست بره بعدش شام
میریم بیرون فردا صبحش هم راه میفتیم که رانی به کنکور برسه
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همه تایید کردن و ما هم رفتیم که بخوابیم البته ساعت دو شب بود خواب نداشت که

بچه هاااا فقط به خاطر شمااااا این پستو گذاشتم امیدوارم خوشتون بیاد
نظری درباره رمان داشتید من پاسخگو هستم
دوستون دارم بوس بوس
**،
با صدای جیغ و دادی که از بیرون میومد چشمامو باز کردم
خوووورررررررد بهت برو بیرون سوختییهووووووووراااا بردددیممممممایوللللللل کامیاااااارررراطرافمو نگاه کردم کسی نبود رفتم بیرون بچهها داشتن وسطی بازی میکردن داد زدم:بچهها
رعایت سنتونو میکنید عیب نداره ولی چرررررراااا اینقدرررررر جیغ و داد میکنیدددد من
خوابم میااااادددد
با صدام همه برگشتن سمتم و زدن زیر داروین که موج مکزیکی میرفت اوه اوه کیمیا رو
االن از پله پرت میشه مونا هم قرمز شده بود
وااااااااا مگه چی گفتم فک نکنم حرفم اینقدر خنده دار باشه
دوباره با عصبانیت گفتم:تو قطب شمال بخندید چتونه؟؟؟
کیمیا:منظورت همون رو یخ بخندی خودمون بود؟
چشم غره ای رفتم و گفتم :تو اپدیت نشدی به من ربطی نداره تازگیا شده تو قطب شمال
بخندی
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شبنم اومد سمتمون و گفت:تو شوهر نکنیاااا
با تعجب و بغض گفتم:چرررررراااا؟؟؟؟
شبنم:آخه عزیزم گناه داره هر روز صبح تو رو با این قیافه ببینه
بعد هلم داد داخل و گفت از این به بعد توجه کن چه لباسی تنته و کجایی و در رو بست
وااا این چش بود! !
رفتم تو آیینه نگاه کردم هر لحظه قرمز تر میشدم واییی کامیار ول نمیکنه دیگه واییییی
سینا رو بگو من جلو اون راحت نیستم اح اصال همه به درک دارکوب روووووو بگوووو اح
رانی همش جلوش سوتی بده باشه؟؟
وجی جون:باشه چون تو گفتی
وااااااااااااای عزیزززززممممم دلم برات تنگگگیده بوددددوجی جون:ولی من اصال دلم تنگ نشده بود اودافظ کار دارم درو کوبید و رفت
ایییشششش وجدان هم وجدان های قدیم یه حیایی یه عفتی یه احترامی نچ نچ نچ
قیافمو بگم حاال یه تاپ نانازه صورتی جیغغغ که تا باالی زانو بود و برعکس پوشیده بودمش
موهامم که دیشب دوگوشی بسته بودم یکیش اومده بود پایین یکیش باال بود
چقدر خوشکلم من به به
لباسم عوض کردم و رفتم پیش بچهها شبنم گفت:اهان عافرین حاال برو شوهر کن
بیشعوری نثارش کردم و رفتم پیششون گفتم:بچهها به نظرتون بهتر نیس والیبال بازی
کنیم
کامیار:عه راس میگه منم از این تور والیبال ها آوردم فقط جایی پیدا کنید ببندیمش
خالصه با کمک بچهها تور رو وصل کردیم
سیزده نفر بودیم که سپیده گفت من بازی نمیکنم بوخودا این حامله بود حاال شما بگید نه
ببینید من کی بهتون گفتم
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خالصه شاهین و شبنم داشتن یار میکشیدن
من و داروین و کامیار و فرشید و مونا افتادیم با شاهین
مونا و سامیار و سینا و فاطی و رها افتادن با شبنم
همه وایسادیم سرجامون اصال بازی خیلی خوبی بود تو گروه ما من و مونا درباره ی آرایشگاه
عروسی خواهرش حرف میزدیم پسرا هم بازی میکردن
با داد فرشید به خودم اومدم:رانیییییی مواظب باشششش
همون لحظه داروین اومد تو فاصله نیم میلیمتری از سرم توپ رو زد و بازی ادامه پیدا کرد
با این تفاوت که من و مونا حواسمون رو جمع کردیم
نوبت سرویس گروه ما شد که فرشید به مونا گفت:مونا برو سرویس بزن
مونا:من سرویس بلد نیستما
شاهین:عیب نداره یاد میگیری
مونا رفت توپ رو گرفت جلوش و ضربه زد
یعنی یه ضربه ای بود باید تو گینس ثبتش کنن ها اینقدر خوب بود توپ شرمنده شد رفت
رو سقف ویال
همه بچهها زدن زیر خنده
فاصله اش اندازه دو تا ادم بود که رو هم وایسن
کامیار:چه کنیم بچهها؟؟؟
نگاهی بهشون کردم و مغرورانه گفتم:بسپرش به من
نگاهی به قد پسرا انداختم و به کامیار گفتم:برو وایسا پیش داروین
رفت وایساد
نگاهی به قدشون انداختم و زیر لب گفتم:یه خوبی داره که اونم قدشه
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به داروین گفتم:دارکوب بیا اینجا
اومد پیشم که گفتم:یعنی خوشم میاد میدونی دارکوبی
اومد حمله کنه که سریع گفتم:غلط خوردم غلط خوردم
دوباره بچهها زدن زیر خنده که چشم غره ای بهشون رفتم فقط میخندن کار نمیکنن که
به داروین گفتم:بیا وایسا پیش ساختمون
وایساد خب االن یه ادم دیگه باید بره روش که بتونه توپ رو بیاره نگاهی به بچهها انداختم
پسرا که سنگینن بدبخت پرس میشه دخترا هم که عرضه ندارن پس خودم دست به کار
میشم
آروم بهش گفتم:شلوارت کمربند داره؟؟
با تعجب سرشو تکون داد که گفتم:خوبه برگرد روتو سمت ساختمون کن
کاری نکرد که خودم برگردوندمش و پامو گذاشتم رو کمربند شلوارش و رفتم باال

* * ،،،،،،،
خوبه دوستان؟؟؟؟؟
تا پامو گذاشتم داد داروین رفت هوا و دستش رفت سمت شلوارش همونجوری که پام رو
کمربندش بود و دستم دور گلوش سفت حلقه شده بود گفتم:چه مرگته چرا داد میزنی؟؟؟
یه دستش رو از رو شلوارش برداشت و به گلوش اشاره کرد
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نگاهی انداختم واااااااااا خاک بر سرت رانی بچه مردمو خفه کردی دستت از رو گلوش بردار
خره
دستامو گذاشتم رو شونه هاش و گفتم :خب حاال گفتم چی میگهه فوقش خفه میشدی
دیگه ایشششش لوس
سرشو به نشونه ی تاسف تکون داد و گفت:یعنی رانی من تو رو ادم نکنم داروین نیستم د
دختر یا برو باال یا بیا پایین شلوارم افتاد
اوخی الهیی دوتا دستش به شلوارش بود
پامو گذاشتم رو شونه هاش و رفتم باال تر داروین سریع دستاشو آورد باال و زانو مو گرفت و
گفت :بپر باال
دقیقا منم پریدم باالی سقف
رسیدم باال همه بچهها دست زدن منم برای اینکه یه ادم اجتماعی هستم گفتم:بچهها
شرمندم نکنید من متعلق به همه هستم
داروین که خودشو رو زمین انداخته بود گفت :یعنی من تو مسابقات تکواندو اینقدر خسته
نمیشدم
هول شدم و پام پیچ خورد و افتادم رو سقف ولی اهمیت ندادم و با هول پرسیدم :تو
تکواندو کارمیکنی؟؟؟
با خنده سرشو تکون داد نگاه عمیقی بهش انداختم وگفتم :اهان فهمیدم چرا اینقدر گنده و
دراز و بی خاصیتی
داروین هم کم نیاورد و گفت :تو دهات شما به عضله ای میگن گنده؟؟؟ به قد بلند میگن
دراز؟؟؟ حاال اونا رو ول کن به قهرمان تکواندو میگن بی خاصیت؟؟؟
منم گفتم:من یه مدت اومده بودم دهات شما اینارو از اونجا یاد گرفتم
داروین:واقعا که همون رانی پرتقالی هستی
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دوستامون زدم به کمرم و یه قدم رفتم جلو برای دعوا که جیغ بچهها بلند شد یه سره جیغ
میزدن دوباره یه قدم رفتم عقب که ساکت شدن دوباره رفتم جلو شروع کردن به جیغ زدن
واااااااا اینا چشونه؟؟
دوباره رفتم عقب ساکت شدن جیغم دراومد و گفتم:چتونه هی جیغ میزنید؟؟؟
کیمیا:اخه عقله کل رو سقف ویالیی میای جلو میفتی دیگه
عههه راس میگن چه جالب من روسقفم
توپ رو براشون انداختم پایین داروین هم تازه بلند شده بود بدون اینکه متوجه باشم دارم
چیکار میکنم داد زدم:داربسسسسستتتتتتت منووووو بگییییییر
و پریدم روش و پرس شد رو زمین اوخیی طفلکی
بدون توجه بهش گفتم:دراز که هستی گنده که هستی زورتم که زیاده ولی یه نمه عرضه
نداری یه دختر خانم خوشکل و با وقاره پنجاه کیلویی رو بگیری و ایشششش کشیده ای
گفتم و رفتم حاضر بشم که بریم برای شامی که پسرا قول داده بودن یعنی قول نداده بودن
هااا به زور قول گرفتیم

دوستان گلم خودم که خیلی این قسمت دوس داشتم شما چییییییی؟!؟!؟؟؟؟
^* ^* ،
یه مانتوی عروسکی صورتی چرک پوشیده بودم با یه شلوار همون رنگی و کفشای سفید
عروسکی با کیف سفید یعنی اینقدررررررر خوشمل و خانوووومم شده بودم که نگووووو
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وجی جون:باشه نمیپرسم
تو حرف نزن که باهات قهرموجی جون:چرااا!؟؟؟؟
خجالت نمیکشی بهم سر نمیزنی؟؟ نمیگیرن من از خوشحالی میمیرم؟؟؟وجی جون:رانیا نمیخوای تغییر کنی؟؟
بحث رو عوض نکناااوجی جون:نه تو جوابمو بده
نه برا چی تغییر کنم؟وجی جون:بیا ادم باش به خدا منم آبرو دارم؟؟؟
زدم زیر خنده:برو باو تو آبروت کجا بود
وجی جون:بی ادب دارم جدی میکنم نکنه یادت رفته ما وجدان هاهم براخودمون شهر
داریم و رفت و آمد میکنیم با هم
واقعاااااااا؟؟؟!وجی جون:آره
واییییی چه با کالسسسسسوجی جون:نگفتی تغییر نمیکنی؟؟
صبر کن ببینم آبروی تو چرا باید بره؟؟؟چه ربطی به تو داره؟؟وجی جون:شاید باورت نشه ولی هر جا میرم میگن صاحابت کیه؟؟ با سرافکندگی میگم
رانیاس اوناهم میخندن و دستشونو رو شبنم میزارن و با احساس همدردی میگن خدا بهت
صبر بده
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از سرنوشت شومی که وجی جونم داشت اشک تو چشمام جمع شده بود و تصمیم گرفتم
امروز رو خانوم باشم
بچهها اومده بودن بیرون تا حرکت کنیم
کامیار ؛بچهها تعداد ماشین ها رو کمتر میکنیم که راحت تر باشیم و هی دنبال هم نگردیم
همه تایید کردن سیزده نفر بودیم و قرار شد با سه تا ماشین بریم
داروین :رانی تو با ما بیا که بتونیم کنترل کنیم منفجر نکنی ماشینارو
بدون دعوا گفتم:چشم اقا داروین
یعنی اینو گفتم فکشون چسبید زمین ولی چیزی نگفتن
سوار ماشین شدیم بین راه فقط صدای آهنگ بود که پخش میشد و صدایی در نمیومد از
کسی قرار شده بود بریم یه رستوران که کامیار میشناخت
رسیدیم دم در رستوران با وقار تمام پیاده شدم
نگاهی به اطرافم انداختم یه دختر بچه یه پله نشسته بودم گل هاش دستش بود
سامیار زد بهم و گفت:نمیای؟ ؟؟
شما برید منم میامبا تعجب از تغییر اخالقم همشون رفتن تو رفتم سمت بچه پیشش روی پله نشستم که
تکون شدیدی خورد با لبخند گفتم:خوبی خوشگله؟؟
آروم سرشو تکون داد
مامانت و بابات کجان عزیزم؟؟دختربا بغض گفت:بابام نمیدونم ولی مامانم مریضه یه دفعه به خودش اومد و گفت باید
برم گالمو بفروشم تا عملش کنیم ولی دوباره با یاد آوری چیزی آروم شد
اسمت چیه عزیزم؟؟52
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دختر:پریا
چرا پس بلند نمیشی گل هارو بفروشی؟؟پریا:اخه لباسم گیر کرد به یه ماشین پاره شد
سریع گرفتمش تو بغلم و با بغض زمزمه کردم :بمیرم برات کوچولوم
نگاهی به اطراف انداختم و یه مغازه دیدم بلندش کردم و رفتیم سمت مغازه بهش گفتم:برو
خاله جون برو هر چی دوس داری بردار برا خودت
لبخندی زد و گفت:جدی میگی خاله؟؟
اره عزیزمخالصه چند تا لباس برا دختر کوچولو خریدیم و من شماره خونشون رو گرفتم و رفتم
رستوران پیش بچهها البته با وقار تمااااامممم رسیدم آروم صندلی رو کشیدم جلو و
گفتم:ببخشید دیر شد یه کاری داشتم همشون فکشون چسبیده بود زمین
خدایی به این کیمیا نمیتونستم چیزی نگم
نگاهش کردم و گفتم:ببند دهنتو گلم پشه میره توش

همه با دهن باز نگاهم میکردن که سینا گفت:رانی از باالی سقف خودتو پرت کردی سرت
جایی نخورد؟؟
داروین:نبابا این افتاد رو من سرش چیزیش نشد
مونا:پس چرا یه جوری شده؟
فاطی:اره انگار منگل شده
خیییییییلییییییی بیشعورن نه؟ چشم ندارن ببینن یه نفر ادم شده اییششش
با خونسردی گفتم:دوستای گلم لطفا نگران حال من نباشید خوبم غذا سفارش دادید؟؟؟
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همه سرشونو تکون دادن
برا منم سفارش دادید؟؟؟دوباره سرشونو تکون دادن اگه رانیه دیروز بودم میگفتم مگه بز هستین که هی سرتونو
تکون میدید؟،؟؟ ولی گفتم:دستتون درد نکنه
باز سرشونو تکون دادن که آروم سرمو انداختم پایین و خندیدم
غذا رو آوردن که سپیده سریع از سرجاش بلند شد و رفت تو دستشویی چشمام
گررررررددددد شد یعنی گردددددد هاااا
بچهها هم بدتر از من بودن و مسخره بازی درمی اوردن ولی من سریع رفتم دنبال سپیده
رسیدم تو دستشویی دستاشو به روشویی تکیه داده بود و تو آیینه خودشت رونگاه میکرد
لبخندی زدم و گفتم:سالاااامم مامان کوشولو
لبخندی زد و گفت:تو از کجا میدونی؟ !
معلومه از رفتارت گلم مامانمم اینجوری بودبیا بریم بچهها نگراننبا هم رفتیم بیرون
رسیدیم پیش بچهها که گفتم:تبریک میگم دوستان سپیده نی نی داره
همه دست زدن و جیغ کشیدن و سپیده سرشو انداخت پایین
با خنده و شوخی شام اون شبم تموم شد و برگشتیم ویال و پسرا اومدن پیش ما یه فیلم
گرفته بودن میخواستیم ببینیم البته ترسناک نبودااا
فیلم که تموم شد ساعت یازده و نیم بود و من لحظه شماری میکردم
آروم و ساکت و خانوم صاف نشسته بودم روی صندلی و تکون نمیخوردم در جواب حرف
های بچهها هم سکوت کرده بودم و لبخند میزدم
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یه دفعه تو کمرم درد شدیدی احساس کردم برگشتم و پشت سرمو نگاه کردم کیمیای بی
شعور بود نگاهی به ساعت انداختم یازده و پنجاه و نه دقیقه فقط دو دقیقه مونده رانیا
تحمل کن
همونجور داشتم خبیث کیمیا رو نگاه میکردم که صدای ساعت اومد لبخندی زدم و به
سمت کیمیا حمله کردم و جیغ زدم:خیییییییلییییییی پشههههه صفتییییییی
خالصه دعوای من و کیمیا تموم شد رفتم ولو شدم رو مبل و پام رو دراز کردم رو میز بچهها
با چشمای گرد نگاهم میکردن ابرویی باال انداختم و گفتم:چیه؟ چتونه؟
داروین:رانیاس به خدا دیوونه شدیم میشه تو بگی چته؟
یه قرار داشتم بین خودمو یه نفر دیگه که تا امروز خانوم باشم امروز هم تموم شدداروین سری تکون داد و بلند شد و گفت:این روانیهههه سادیسمیهههه دیوانسسسس از
این دور بشید بچهها دیوانتون میکنه
همه خندیدن و بلند شدیم بخوابیم تا فردا صبح حرکت کنیم البته بچه های خودمون بدون
داروین و فاطی و سپیده و سینا اونا میخواستن ظهر حرکت کنن
رخت خواب هارو پهن کردیم و شیرجه زدیم برا خواب

بچهها به نظرتون داستان چجوری ادامه پیدا میکنه؟؟؟؟ اگه درست گفتید رانیا قطعا خره
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با صدای غر زدن کیمیا چشمامو باز کردم
کیمیا:یعنی اگه تو کشور شکرستان مسابقات بدترین نوع خوابیدن رو بزارن مطمئنم فاطی
برنده میشه و اگه تو همون کشور مسابقه برترین لگد زنان در خواب رو بزارن رانی
مطمئنااااااااااااا اول میشه صد در صد هاااا
صدای یه نفر دیگه:چته کیمیا چرا غر میزنی؟؟بزار بخوابیم دیگه
جیغ کیمیا:ساعت هشت صبحههههههه من هنوز نخوابیدم میفهمی؟؟؟فاطی که هی میاد
سمت من منم میرفتم سمت رانی اونم کسی بهش نزدیک بشه با لگد پرتش میکنه اونور
ولی جواب حرفاش داده نشد چون نفر مقابل خوابیده بود
از جام بلند شدم که کیمیا مظلوم گفت :رانیییییی
سرموتکون دادم و گفتم دلم سوخت برات بخواب تا من بقیه رو بیدار کنم حرکت کنیم
خب دخترا رو اخر بیدار کنم برم پسرا روبیدار کنم ماشین هارو راه بندازن لباس هامو عوض
کردم و صورتمو شستم و رفتم پشت در ویالی پسرا آروم در زدم و گفتم :بچهها بیدار ین؟؟
صدایی نیومد خب یکبار دیگه صدا میکنم اگه نیومدن کرم ریزی رو شروع میکنم آروم تر
در زدم :بچهها بیدارین؟؟؟؟؟
یه دفعه در باز شد و داروین تو چهار چوب در نمایاننننننن شد از پاهاش اومدم باال شلوار
ورزشی مشکی باالتر وااااااااااااای این قسمت رو سانسور میکنم رفتم باالتر قیافه ی خواب
الودش بود این بچه خجالت نمیکشه؟؟؟؟ چرا چیزی تنش نی؟؟؟ صداش کردم:دارکوب
داروین:هاااا
ولی انگار تو کما جواب میداد
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دوباره:داروین
داروین:هوووووممممم
داروینداروین:ای بابا هوا یه دفعه سرد شده و نشست تو چهار چوب و تکیشو داد به در
ترکیدم از خنده آروم از روش رد شدم و رفتم تو به به این لخت خوابیدن کامال واگیر داره
هااا
به به کامی جونوووو اییییی جووونمممم دادا این هیکلتو کوجا پنهان کردی؟؟ هااا؟
یه دفعه یکی بلند شد یا پنج تن این سامیار مظلوم خودمونه؟؟عایااااا؟؟ این یکی شلوار
هم پاش نبود شلوارک بود ترجیح دادم برم بخوابم اینجوری که معلومه بیدار نمیشن اینا
نگاهم به سامیار بود که داروین رو ندیدم و داشتم از روش میفتادم واییی میفتادم فاتحم
خونده شده بود پایینش پله بود خودمو انداختم روی داروین جونم مهم تراز آبروم بود
شپپپپپلقققق
آخ چه نرمه خخخ ریز ریز داشتم میخندیدم که دستاش دورم حلقه شد یا استوقدوس یا
قله اورست کمککککککککککک
آروم قلت زد و به پهلو خوابید و محکم تر بغلم کرد اب دهنمو قورت دادم تنها چیزی که به
دهنم میرسید همین بود دستم بردم سمت گردنش و آروم کشیدم رو گردنش تکونی خورد
ایووووووللللل رو گردنش حساس بود آروم فوت کردم رو گردنش که دستاش باز کرد و
نفس عمیقی کشید
باز کردن دستاش همانا و فرار من همانا
رفتم تو ویالی خودمون یه کاغذ و خودکار برداشتم و نوشتم:
سالم دوستای عزیز تر از جانم هر کاری کردم نشد نشد که پیشتون باشم دنیا نخواست
سرنوشت نخواست پس میرم برای همیشه میرم که نباشم اینجا شماله و بهترین شهر و
االن بهترین موقس برای خودکشی به عشقم بگید دوسش داشتم به خواهرم بگید با اینکه
همیشه زیر دست و پاس ولی دلم براش تنگ میشه به داداشم بگید حاللم کنه
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خدانگهدارتون دیگه نمیام پیشتون
شاید این اخرین دیدار باشد
امضا رانی پرتقالی
چسبوندم به در و ریز خندیدم گمشن باو خودکشی و سختی روزگار خره کیه خخخخ عشقمو
بگو بدبختا چقدرباید بگردن دنبالش
کرم ریزیه خوبی بود از در رفتم بیرون و پیش به سوی مغازه برای خرید اشغال پاشغال برا
تو راهمون
وجی جون:تو خیلی خبیثی
-مودونم گولم اودافظ منگولم

رسیدم دم در مغازه و از تاکسی پیاده شدم مغازش از اینجایی بود که هر چرت و پرتی
توش پیدا میشد رفتم داخل مغازه
به به خب از کجا بشروعم؟؟؟؟
وجی جون:به به میبینم که کلمه اضافه کردی اذیت شدی؟؟؟
به کوری چشم بعضیها بلللللهههههوجی جون:ایییشش انگار بله ی سر عقد میده خب چرا به من نگفتی اپدیت شم؟؟؟
گلم شما باید دکمه ی به روز رسانی خودکارتو وصل کنی تا اینقدر مزاحم کار من نشیوجی جون:عههه اینطوریهههه؟؟؟؟
بله دقیقا همینطوریهوجی جون:همین االن خبر رسید که وجی جون قدیمی شده و به جاش بکس جونز اومده
جاااااااانممممممم؟؟؟؟ هه منم که عر عر58
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بکس جونز:صد در صد گلم
اینقدر از دست وجدانم عصبانی بودم همینطور که میرفتم سمت خوراکی ها سبد رو هم با
حرص هل میدادم و هر چی دم دستم بود میریختم توش
یهو یه پسره جلوم سبز شد با حرص نگاهش کردم و از بغلش رد شدم که گفت:همه ی اینا
رو خودت میخوای بخوری؟؟؟
حرفش مثل کبریتی بود که به نفت میزنن نه نفت نبود به بنزین میزنن نهههه اون کاه بود
ببخشید حرفش مثل همون بود
پریدم جلوش و گفتم:ارهههه همشوووو خودم میخورم تنهای تنهااااا زیاد زر زر و فضولی
کنی تو رو هم میخورم میخوای خوراکی نشی دستو جمع کن و راهتو بکش برو
و دوباره چرخ دستی رو هل دادم و رفتم حساب کردم حسابداره جرات نمیکردم حرف بزنه
اخمام شدیدا تو هم بود و یه عالمه خرید داشتم
برام همرو گذاشت تو پالستیک دوازده تا پالستیک شدن اب دهنم قورت دادم و حساب
کردم و پاکت هارو برداشتم و رفتم تو خیابون از بس پالستیک ها سنگین بودن عین زنای
حامله راه میرفتم
تاکسی گرفتم و رفتم سمت ویال کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم از پشت یه درخت به
بچهها نگاه کردم و تازه یاد کرم ریزیم افتادم و زدم زیر خنده و دلم برای بچهها سوخت رها
نشسته بود رو زمین و جیغ میکشید کامیار رو پله سرشو بین دستاش گرفته بود کیمیا
دستشو محکم رو دهنش فشار میداد و چشماش کاسه ی خون بود داروین تکیشو داده بود
به ماشین و دستاش تو جیب هاش و با ناراحتی باال رو نگاه میکرد فاطی کنارش نشسته
بود زمین
یکدفعه سامیار و سینا و فرشید از دور اومدن داروین دوید سمتشون و داد زد پیدا شد
نه؟؟؟
سرشونو انداختم پایین
هاهاهاهاهاهاها عجب خبیثیم من
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پاکت ها رو گذاشتم همونجا حیف بودن ممکن بود توسط اینا کشته بشم
داشتم میرفتم جلو خدا شاهده پنج تا ایت الکرسی شش تا حمد و دو تا توحید و پنج آیه
اول بقره رو خوندم که نمیرم
قدم قدم اهسته اهسته به پیشاور مرگ میرفتم مرگی تدریجیه بسی سخت که در اضای
خریت خودم به دست آورده بودم کاش میفهمیدم چه غلطی دارم مرتکب میشم شاید این
مرگ نیاید شاید
(برگرفته از ماجراهای مطهره و دوستان خخخخ)
اولین کسی که منو دید کامیار بود دیود سمتمون و داد زد:رااااانییییییییااااا
محکم بغلم کرد و اب لمبوم کرد جیغ زدم:آهای اقا پسر شما خجالت نمیکشی روح رو بغل
میکنی؟ ؟؟
رها اومد سمتمون و با گریه گفت:بگو که شوخی کردی بگو که هنوز زنده ای
متاسفم گلم شما رانیا رو از دست دادیدکیمیا کامیار رو کنار زد و محکم بغلم کرد و گفت:خیییییییلییییییی بیشووووریییی اینم
شوخیه اخه نمیکشی من قلبم ضعیفه
داروین اومد جلو و زل زد تو چشمام و دستشو باال برد و محکم کوبید تو صورتم
آخ آی اوی مامانی فکم گونم لپم لبم چشم دندونم لثم درد گررررفففففتتتتتتتت با جیغ
گفتم:چته چرا میزنی
با خونسردی گفت :خواستم بگم نگران شدیم
دندونام رو رو هم فشار دادم و رفتم تو و بچهها اومدن دنبالم و سامیار گیر داده بود برا منه
بدبخت تنبیه در نظر بگیرن
یهو کیمیا پرید باال گفت:فههههممممیدمممم
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همه سوالی نگاهش کردن و من با تهدید تو چشمام نگاه کرد و گفت ما چهار تا ماشین
داریم هشت نفریم تو دو تا ماشین میشینیم و رانی باید دوتا ماشینو تا اتوبان بیاره توجه
بشه که گواهی نامه هم نداره
نشستم زمین یا پنج تن تا اتوبان نیم ساعت راه بود اووووفففف بمیری با این پیشنهاد
دادنت کیمیا

؟؟؟؟؟؟؟؟نظرتون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
{♥ }♥ .

داشتیم با فاطی و دارکوب و سینا و سپیده اودافظی میکردیم و شماره رد و بدل میکردیم
البته با دخترا پسرا سینا که زنش بود خودشو میخواستم چیکار؟؟؟ داروینم که زشته حیا کن
دستشویی رو رها کن شما ها خجالت نمیکشید منتظرید تا من از دارکووووووبببببه بی
خاصیت شماره بگیرممم؟؟؟ یعنی اینقدر کمبود شوهره؟؟؟ از حیوانات هم شماره
بگیرمم؟؟؟؟
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داروین اومد جلو و گفت:شمارتو بگو
محکم زدم تو صورتم که گفت :چچیششششد؟؟
برا خودت میخوای؟؟؟داروین :پ ن پ برا نونوایی سرکوچه میخوام صبح به صبح زنگ بزنه بیدارت کنه
واا چه ربطی داشت؟؟؟داروین:ربطی به بی ربطیشه تو این چیزا رو نمیفهمی
سپس پرید و گوشی را مربوط و جیغ بنده به هوا شتافت
بیششششوووررر چیکار میکنیییی؟؟؟؟داروین گوشی رو آورد جلوی و گفت:بیا هیچی نیست
با شک نگاهش کردم یعنی تو این مدت کم شماره رو برداشت؟!! نبابا این خیلی بی
عرضس
بچههای خودمون هم خدافظی کردن و من موندم و با دو تا ماشین با اه عمیقی سوار
ماشین شدم شانس آوردم که رانندگی بلدم بعد از کنکور گواهینامه هم باید بگیرم اینجوری
نمیشه بعد از یه ربع ماشین رو گوشه پارک کردم و با تاکسی برگشتم ویال بچهها داشتن
وسایلشون رو جمع میکردن گفتم:دارید میرید؟؟؟
دارکوب:عه تو اومدی؟ ؟ نه میخوایم بریم خونه یکی از دوستامون بعدش میریم منم فردا
دانشگاه کار دارم باید تهران باشم سرمو تکون دادم و گفتم :پس خدافظ بعدا با بچهها قرار
بزارید بریم تفریح دسته جمعی
داروین:باشه فعال خدافظ
سوار ماشین شدم و این یکی هم رسوندم یه اون ماشین و گفتم :بر مادر شوهرت لعنت
کیمیا
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دوباره سوار اون ماشین شدم و رسوندمش سر اتوبان و پیش بچهها بدون توجه به خنده
هاشون رفتم و اون ماشین هم آوردم رسیدم سر اتوبان با عصبانیت دستمو گذاشتم رو بوق
و از کنارشون رد شدم اونا هم سوار شدن دنبالمون اومدن حاال هی کامیار میومد جلوی
ماشین و اشاره میداد وایسم اخه میدونید ماشین مال کامیار بود پلیس میگرفتش بدبخت
بود
ایستادم کنار جاده و رفتم رو صندلی شاگرد کامیار پرید رو صندلی راننده و گفت:من بیشتر
حرص خوردم تا تو فکر کنم تنبیهشون برا من بود
آروم خندیدم و صندلی رو خوابوندم و تخخخختتت خوابیدم تا سر کوچمون بیدار شدم
کامیار با اخمای تو هم گفت :خوب خوابیدی؟؟؟
جاتون خالی عالی بودبیشوری نثارم کرد و گفت  :بریز پایین
ریختم پایین و چمدونمو برداشتم و گفتم:به سالمت
اصال محبت میریزه از ما دقت کردین؟؟
با کلید در رو باز کردم و رفتم تو همین که در رو بستم و برگشتم یه چیزی محکم خورد تو
شکمم آییییییی ماااامااااننننن نگاهی کردم صندل پاشنه ده سانت مامانم بود نگاهی به
مامانم کردم وبا ناله گفتم:مامان این خوش آمد گوییته؟؟؟
مامان زد تو صورتش و گفت:اوا تو اینجا چیکار میکنی؟؟؟
فک کنم چون کال بهشون زنگ نزده بودم فک کردن دخترشون پریده خوشحال شدن
ببخشیدا مامان خب برگشتم از شمالمامان:اهان خب خوش اومدی بیا برو لباس رزا رو عوض کن غذا ریخته رو لباسش راستین
هم اومد درو باز نکنیاااااا خواستی هم بازکنی گلدون دم درو بزن تو سرش بعد باز کن و
رفت داخل
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منم با شونه ها ی افتاده رفتم داخل امروز خیلی محبت دیده بودم لبریز شدم میخواین به
شما هم بدم؟؟؟

بچهها نظرتون چیه اگه میخواستم رمانمو جای دیگه بزارم اسمشو عوض کنم و بزارم رویای
ادم بودن؟؟؟ چون این اسم واقعا برا جاهای دیگه مناسب نیست
اگه اسم دیگه ای به نظرتون میرسه بگید ممنونم
دوستدارتون مطهره
امضا
[]¤ . ¤
با نیش باز و خوشحال رفتم سمت رزا عشقم خواهرم رو بهش گفتم  :سالم
رزایییییییییییییییییییییییییچشم غره ای رفت و با زبون بچگونه گفت :ابیدی بیدی بو
داجااااانمممم؟؟؟؟؟؟؟؟این فوش داد؟ مثبت هجده نبود که پریدم از پشت سر بغلش
کرددم و محکم بوسش کردم که بالفاصله دستشو روی گونش کشید و قیافشو جمع کرد
همیشه از بوسیدن بدش میومد شاید باورتون نشه ولی واقعا دلم واسش تنگولیده بود تازه
بهش دقت کردم اح اح اح لباسش کثیف بود کلش خورش قیمه ای بود و شلوارم پاش
نبود با پوشک بودبردمش تو حموم و کامل شستمش و یه لباس حلقه ای که تا باالی رونش
بود پاش کردم عاشق لباسای بچگونه این شکلی بودم که کوتاه بودن و مای بیبی شون میزد
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بیرون گوگولیه منرزا رو گذاشتم زمین و رفتم بیرون تا این گالنمو پر کنم که راستینو دیدم
نشسته بود روی مبل و تکیشو داده بود به دسته بالشت رو گرفتم دستم و رفتم باالسرش
دنننننگگگگگگگگگ کوبیدم تو سرش تا اومد اخ بگه و برگرده یکی دیگه کوبوندم
ددددییییینگگگگگ بالشت رو پرت کردم سمت دیگه و پریدم بغلش و گفتم:
داداشیییییییییی دلم برات اندازه ی عقلت شده بود دددددددخندید و گفت :واقعا ممنونم
ولی باید اعتراف کنم که وقتی میای خونه میره رو هوا تا دیروز همه چی خوب بوداااااا امروز
صبح فقط یه مشکل کوچیک پیش اومد که اونم فکر کنم روحه خبیثت بوده سر راه تاکسی
گرفته زودتر رسیدهبا کنجکاوی پرسیدم  :چیشده بوده مگه؟راستین :چیز خاصی نشده یکی
از دختر های دانشگاه زنگ زده بود که جزوه مو پس بده بعد مامان بر داشته بود گیر داده
بود میگفت کیه هر چی هم میگفتم بوخودا هم کالسیمه باور نمیکرد:-حاال راستشو بگو واقعا
کیه ؟راستین:بوخودا همکالسیمههههه با چه زبونی بگم؟-نمیخواد بگی باو من که عر عر من
برم شمکمو پر کنمراستین :میخوای باور کن میخوای باور نکن من خودم یکیو دارم به دنیا
نمیدمشششششش-اح اح اح حالمو بهم نزن دیگهراستین :راستشو بخوای حال خودمم بهم
خورد برو غذاتو بخورریز خندیدم این پسره هم چیزیش میشه هارفتم خندقمو پر کردم و
بعدش رفتم تخت
خوابیدمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ممممممممممممممممممممممممممممممممیعنی خوابیدمااااا از ساعت پنج بعد از ظهر تا
هفت صبح که مامان برا کنکور بیدارم کرد

دوستان اونیکی رمانمم هست هاااا
اسمش روزگاره بدون شرحه
ممنون از حمایتتون
<~ >~ .
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با صدای مامان که داشت جد واباد خودمو وخودشو مستفیض میکرد چشمامو باز کردم
مامان  :ای الههههییییی که جلو دوستات ضایع شی الهی که وسط کنکور دستشوییت بگیره
الهیییی که نتونی سواال رو جواب بدی
با هول از جام پاشدم و گفتم :مامان نگووو تو رو خدا دعات گیراسسستتتت
چشم غره ای بهم رفت و گفت ایشالله همین اتفاقایی که گفتم برات بیفته پاشووووووو
دیگه یک ساعت و نیم دیگه امتحانت شروع میشه کارتت و مداد و پاکن یادت نره
سریع بلند شدم و یه تیپ اسپرت زدم و پیش به سوی کنکور پریدم تو اتاق راستین و
جیغغغغغغغ زدم پاشوووووو راستینننن
بد بخت سه متر از جاش پرید و گفت  :چه مرگته ؟؟؟با لبخند گفتم :کنکور دیر شد بدو
سرشو به معنی تاسف تکون داد و بلند شد که اماده شه منم کلید ماشین رو برداشتم
نشستم تو ماشین تا بیاد از مامانم خدافظی نکردم
رسیدیم دانشگاه نیم ساعت قبل از امتحان باید سر جلسه باشیم االن چهل و پنج دقیقه
مونده بود با هول از ماشین پیاده شدم و اصال به راستین و حرفاش که یه حرفایی درباره
برگشتنم میگفت نکردم و دویدم تو دانشگاه
اووووخیییییش همه تو محوطه بودن دوباره دویدم سمت تابلو که محکم به یه چیزی
برخورد کردم و محکم خوردیم زمین و جیغم بلند شد :کووووریییییی ؟؟؟؟ چرا جلوت رو
نگاه نمیکنی پشه صفت؟؟؟؟؟
یه لحظه به خودم اومدم وااا چرا صدام دو رگه شده ؟؟؟ سن بلوغم تموم شده اخه
نگاهم رو کشیدم باال و چشمام برق زد یه دختره بود که دقیقا هم تیپ من بود و از
چشماش شیطنت میبارید اون صدا هم مال این بود و صدای من مشکلی پیدا نکرده بود
لبخند خبیثی زدم و در همون حالتی که افتاده بودم نشستم و گفتم  :سالم خوشحال شدم
از دیدنت من رانیا هستم
اونم نشست سر جاش و گفت :منم شقایقم خوشبختم
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دوتامون لبخند خبیثی زدیم و بلند شدیم که شقایق با شک گفت :توام مثله منی؟
گفتم :اره توام مثل منی منم مثل توام من توام تو منی چه فرقی داره؟
خبیث خندیدیم و رفتیم سر جلسه بهش گفتم :بعد از کنکور جلو در ورودی باشیاااا
سرشو تکون داد و از هم جدا شدیم رفتم سر صندلیم نشستم شماره  551شقایق اومد کنارم
ولو شد با تعجب گفتم :شققققاااایققققق
برگشت و با تعجب گفت  :عه تویی؟
_نه تویی
دوتامون خندیدیم من و شقایق یه ملت رو نابود میکردیم دانشگاه که پیشکشه
اروم به شقایق گفتم :شقایق هستی یه کاری کنیم رتبه هامون مثله هم شه؟
شقایق:اینه داری؟
_اینه برا چی؟
شقایق :برا اینکه رتبه هامون مثله هم شه
اینه مو دراومدم بهش دادم که گفت :خوبه همه سواال رو چک کن اونایی که مطمئن نیستی
رو نزن از رو من ببین منم همین کار رومیکنم
سرم رو تکون دادم به به این دختر شیطونو درس میداد دقیقا مثل من
اعالم شروع امتحان کردن و برگه هارو پخش کردن من و شقایق هم با خیال راحت مثله
هم مینوشتیم و خونسرد اطرافمونو نگاه میکردیم.
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بچه ها جونم شخصیت شقایق و رفتار هاش کامالااااااا واقعیه و از یکی از دوستام که اونم
اسمش شقایقه گرفته شده بوخودا دختره دیولنسسسسسسس
¡¡₩ . ₩
واییییییییییی چهار تا سوال اخر موندههههه ولی دیگه نمیتونممممممم شقایق مثل اینایی
که یه روانیه تیمارستانی دیدن داشت منو نگاه میکرد لبخندی بهش زدم ولی فقط خدا از
درون ملتهبم خبر داشت.کلیم درد گرفته بود وتیره میکشید نور اینه افتاد تو چشمم نگاهی
بهش کردم شقایق ریز گوشه برگشتم نوشته بود چته؟ داری میمیری؟؟
خندم گرفت ولی با سر اشاره کردم اوهوم دارم میمیرم
نگاهی به چهار تا سوال اخر کردم و دیدم که تقریبا مطمئنم درسته وقت نیست با شقایق
چک کنم سریع بلند شدم و دم در برگمو تحویل دادم و شیرجههههههههه زدم سمت
دستشویی ای مامان من چی بگم که دعات اینقدر گیراست حاال بازم خوبه یک سومش
گرفت بازم جای شکرش هست
رفتم با خیال راحت کارم رو کردم و با نفس عمیقی اومدم بیرون دستامو شستم به به خدا
این خوشی هارو از ما نگیر.
با یه لبخند ژکوند میرفتم سمت در که نمیدونم کدوم احمقی چی ریخته بود کف دستشویی
که شپپپپپپپلقققققق دانننننگگگگگ پووووووققققق افتادم کف دستشویی و جیغم رفت
هوا آیییییییییی شکمممممممممم آخ کمرم آ ییییی زانوممم یکدفعه یه نفر باال سرم گفت
:خانوم حالتون خوبه؟
سرمو باال کردم که بگم :چه کشکی؟ چه دوغی؟؟؟ چه خوب بودنییی؟؟؟چرا چیز
میگی؟؟؟
که چشمتون روز بد نبینه یکی از دعاهای دیگه مامانم گرفت این دارووووییییننننن بوددددد
با چشمای گرد همدیگه رو نگاه میکردیم گفتم :تو اینجا چیکار میکنی؟؟؟
دارکوب:خب من مراقبم تو اینجا چیکار میکنی؟؟؟؟
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خب منم دانش را می جویم دیگهدارکوب:چیکار میکنی،؟؟؟
دانشجوهم اقا دانشجویکدفعه به خودم اومدم و گفتم :عههههههه یعنی تو استادیییی؟؟؟
قه قه ای زد و گفت :نبابا منم دانشجوهم فقط عموم استاده نتونست بیاد برای همین نامه
داد که من به جاش باشم
سرمو به عالمت فهمیدن تکون دادم که دارکوب گفت:نمیخوای از زمین پاشی؟؟؟؟
بپاشم؟؟؟؟دارکوب:اره بپاش
پاشیدم و گفتم خب من برم دیگه کاری نداری؟؟؟؟
دارکوب:نه کاری ندارم اجازه میدم بری
وحشتناک نگاهش کردم که گفت :خب چیههههه؟؟؟ کمال تو در من اثر کرده
یهو یه صدای جیغ دیگه اومد نگاه کردم شقایق بود حمله کردو گفت:اخه لیاقت اخه بی
فرهنگ بی ادب بی شخصیت تو درک نمیکنی که وقتی چهار تا سوال اخر رو چک نمیکنی
میری به کاره به اصطالح مهمت برسی شاید یه کودنی به اطالعات سریه تو نیاز داشته
باشه؟؟؟؟
یکم فکر کردم و گفتم:نچ فکر نکردم خدایی
داروین قه قه ای زد که دوتامون به خودمون اومدیم داروین گفت:یعنی تو تخریب کردن
دانشگاه موفقیتتون رو از االن اعالم میدارم
بعد سوت زنان رفت بیرون
من و شقایق هم زمان گفتیم:این چرا یه جوریههههه؟؟؟
بعدش همزمان گفتیم:چه جوریههههه؟؟؟
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نگاهش کردم و گفتم:ولش باو خر درونش فعاله زیادییییی

چطور بود بچهها؟؟؟؟؟؟
بچههایی که سبک طنز رو نمیپسندن پیشنهاد میکنم رمان روزگاره بدون شرحمو بخونن
دوست دارم نظراتتون رو درباره اون هم بدونم ...گوناه داره اونیکی بچم حسودیش میشه
.......
%=%
شقایق برگشت سمتم و گفت :راستی تو میشناختیش؟؟؟؟؟
سرمو تکون دادم که مشکوک نگاهم کرد
هلش دادم کنار و گفتم :فکرتو منحرف نکن با دوستام که رفته بودیم شمال اونجا باهاشون
اشنا شدیم
سرشو به نشونه ی فهمیدن تکون داد ازش شمارشو گرفتم و شمارمو دادم و خدافظی کردیم
رفتیم در در دانشگاه
یهو یه نفر از کنارم گفت:سالم بر روح خونه خوب بود؟؟؟؟
جیغ زدم و برگشتم راستین بیشور بود تو چشماش نگاه کردم و گفتم :خیلی بیشعوری چرا
قبلش خبر نمیدی که میخوای بیای؟؟؟؟
شونشو انداخت باال و گفت :من بهت گفتم تو حواست نبود
با ضربه ی شقایق برگشتم سمتش و گفتم :تو چته؟؟؟
ولی چشمام گرد شد چه مودب و خانووووم شده گفت :رانیا جان معرفی نمیکنی؟؟؟؟؟
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من و راستین با چشمای گرد نگاهش میکردیم راستین چون میدونست همه دوستای من
خل وضعن منم چون میدونستم شقایق خل وضعه
شقایق گفت :چیزی شده؟؟؟
شقایق این داداشمه هااا خودمونیه راحت باش باهاششقایق نفسشو داد بیرون و گفت :خب زودتر میگفتی مردم اینقدر مودب باشم بعد یدونه
زد تو سرم و رفت
راستین که غش کرده بود از خنده شونه ای باال انداختم و اومدم برگردم سمت ماشین که یه
نفر صدا کرد :رانیا خانوم
اب دهنمو قورت دادم یا پنج تن االن به این دو تا چی بگم؟؟؟؟داروین بود.برگشتم به
حالت اول و گفتم :بفرمایید؟؟؟ سالم خوب هستید؟
راستین که خشم اژدها شده بود رگش شده بود اندازه ی کله ی داروین داروین هم چشماش
گرده گرد شده بود اندازه ی کله ی راستین بچه از مودب بودنم هنگولیده بود  .حاال من چه
کنم از مهلکه بگریزم؟؟؟عایااااا؟؟؟
دارکوب :رانیا خانوم معرفی نمیکنید ؟؟؟
یا پنج تن این چشه؟؟؟؟؟راستین یه قدم رفت جلو و زد رو شونه ی دارکوب و گفت :من از
شما باید بپرسم چه نسبتی با رانیای من دارید؟؟؟
رانیییییاااااایییی مننننن؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!! این سال تا سال اسم منو کامل صدا نمیکنه حاال
میگه رانیای من؟ این االن فکر بد میکنه که
دارکوب :رانیای شما؟؟؟ فکر نمیکردم رانی اینجوری باشه !!! برگشت سمت من و گفت:
واقعا که رانیا الصال توقع نداشتم
مشت راستین خورد تو صورت داروین با پنج خوان رستم دارکوب هم با زانو زد تو شکمش
اوخیییش باز خوبه تو شکمش زد وگرنه عمه نمیشدم
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یه جیغ زرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررده
مایل به صورتی(اح چه رنگی شد) زدم که این دوتا به عالوه ی همه بچه های دانشگاه
ایستادن جیغ زدم و گفتم  :داروین این داداشمههههههههه راستین این یکی از بچه هاس
که با هم شمال بودیم برات تعریف کردم .بعدش به عالمت قهر پامو کوبیدم زمین و از تو
خیابون رفتم سمت خیابون اصلی چیهه انتظار دارید از تو خیابون برم ؟؟؟؟ که چی که
بمیرممم؟؟؟ اونوقت شما بی رانی میشید که پس از تو پیاده رو میرم
از جلو کسی منو میدید میگفت این دختره چشه چرا اینقدر شاده
درصورتی که از پشت سر میدید میگت اوخیییییییی این شکست عشخی خورده شونه ها
اوفتاده پاهاشم رو زمین میکشه
دارکوب و راستین از پشت سرم میومدن هی میگفتن:رانیا ببخشید غلط کردیم غلط خوردیم
غلط بودیم و .....ولی من محل نمیدادم که رسیدم سر خیابون دستمو برا تاکسی بلند کردم
ولی یه ماشین جنسیس ابی کاربنی ایستاد جلوی پام اخه من نمیدونم رنگ قحطه؟؟؟؟یه
پسره فوق العاده خوشکل با چشمای سبز گربه ای پیاده شد اومد سمت در شاگرد در رو باز
کرد و گفت :افتخار میدید خانوم؟؟؟؟
چشمای ماورائ گرد منو بیخیالللللل این دارکوب و راستین رو بگیرییییید هر دوتاشون بهم
رسیدم و با دیدن حرکت پسره و من حمله کردن به پسره منم سوار تاکسی پشت سرش
شدم و از مهلکه گریختم .
رسیدم خونه با هول رفتم تو اتاق جوری که مامان گفت :هویییییییییییییی مگه دستشویی
داری اینقدر میدویی؟؟؟
جیغ زدم :مامانننننننن نگو که هرچی میکشم از دست این دستشوییه

72

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق بی پروا  -مطهره

بچهها خدا شاهده به اون رمانام سر نزنید دعا میکنم سر جلسه کنکور دستشویی بگیرید
روزگاره بدون شرح
عشق را خدا آفرید
چشمامو باز کردم و خمیازه عمیقی کشیدم یعنی اساس زندگیه منو با دو چیز ساختن
یک:خواب
دو :دستشویی
با چشمای خواب الو رفتم پایین خونه تاریکه تاریک بود هیشکی نبود مستقیم رفتم تو
اشپزخونه به به چه میوه هایی یه بشقاب برداشتم و گذاشتم رو اپن که صدای جیغی بلند
شد به زیر دستم نگاه کردم و نیشم باز شد
وااااااااااایییییی این رزا چقدر شبیه منه بچم رو اپن خوابیده نشستم کف اشپزخونه میوه
هامو خوردم و تلفن رو برداشتم مامان رو گرفتم
بوووووووووقققققق
بووووووقققققققق
بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووققققققققققققق
صدای مامان با گریه :بله؟؟؟؟؟؟
!!!من با نگرانی  :مامانننننن چی شده چرا اشک های بلورینت را به روی گونه های چون
برفت میریزی؟؟؟؟؟؟؟
مامان  :رانیاااااااا بدبخت شدیممممممممممممممم
_چرااااااااا؟؟؟؟؟؟
مامان :داداشت..........زد زیر گریه
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یا پنج تن اینا داشتن دعوا میکردن من رفتم خونه وایییی بعد دیگه خبر ندارم ازشوووونننن
نکنه پسرچشم قشنگه عصبانی شده راستین و دارکوب رو زیر گرفته؟؟؟؟؟؟؟؟
نکنه خون اشام بوده خون اینا رو خورده ؟؟؟ واایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییایی
واییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
با صدای مامان به خودم اومدم :رانیا بیا بیمارستان .................
با گریه رفتم اماده شدم نگاهی به خودم انداختم چیزی جا نذاشتم ؟؟؟ شلوارم که پامه به
تاکسی هم زنگیدم کیفم دستمه کفشام پامه اییییییییییییییییییییی واییییییی مانتوم
کوووووو
سریع رفتم مانتومو پوشیدم و پریدم دم در سوار تاکسی شدم رسید سر کوچه که یادم اومد
اییییییییییی واییییییی رزااااااااا
سریع گفتم نگه داره رفتم رزا رو اوردم و سوار شدم و رفتیم بیمارستان دم در بیمارستان یه
پول دراودم و دادم به تاکسی بدون اینکه نگاه کنم چقدره و پیاده شدم تاکسی داد زد:
خاااانووووم خانووووممم
اومدم ادای این پول دار هارو در بیارم گفتم :بقیش مال خودت
دوباره صدام کرد که برگشتم سمتش یه  422تومنی رو گرفته بود تو هوا و نگاش میکرد
گفت :خانوم  422تومنی دادی میگی بقیش برا خودت؟؟؟؟
ایی خدااااا این عیدیه پارساله راستین بود همون بهتر بمیمره راحت شم رفتم پول رو ازش
گرفتم و به جاش ده هزار تومنی دادم و رفتم تو بیمارستان هر کی رزا رو بغلم میدید بد نگاه
میکرد دلم میخواست بگم  :خووووو چیهههه؟؟؟؟؟ بچمهههه خخخخ مثال
رفتم پذیرش گفتم  :ببخشید اقای راستین مهر زاد اینجان؟؟؟؟؟؟
سرشو عین مرغ تکون داد و گفت :همون خوشکله؟؟؟؟؟
دندونامو رو هم سییدم نففففسسسس کششششش به کی گفت خوشکل؟؟؟؟
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قیافمو که دید لبخند نصفه نیمه ای زد و گفت اتاق  454طبقه سوم چشم غره ای رفتم و با
پلللهههههه رفتم طبقه سوم مرض ندارم که با اسانسور برم جوون مرگ شم
رفتم دم در اتاق  452بعدی 455اهااان خودشه 454ساعت مالقات که بود شلوغ بود و چهار
تا بیمار بودن با دیدن راستین با چشای اشکی گفتم :داداشییییییی خوبیییییی؟؟؟؟؟؟
لبخندی زد و گفت :اره تو خوبی؟؟؟؟
_نه
راستین  :چرا اجی؟؟؟؟
_چون تو خوبی
مامان اومد و گفت  :سالم رانیا جان خوبی ؟؟؟؟ ببینم نوه ی گلمو
چشای من :بشقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب
مامان رو به یه زن دیگه گفت :ایشون الهام جان هستن دوست دوران راهنمایی بنده
چشای من ::::به حالت عادی برگشت همیشه وقتی دوستای قدیمیشو میدید میگفت رزا
بچه ی منه نه اون هعییییی روزگار
الهام :سالم عزیزم خوبی شوهرت خوبه؟
_ممنون شما خوبید؟؟؟
مامان :الهام جان از شوهرش طالق گرفته میدونی اخه دست بزن داشت
قیافه ی من شبیه مرغ هایی شده بود که میخوان تخم بزارن
یه دفعه مامان گفت :ایشون مادر همون اقا پسری هستن که با داداشتو اقا دارو دعواشون
شده
جااانممممممم؟؟؟؟ دارو کیه؟؟؟؟؟؟؟ پسره؟؟؟؟ نهههههه اون از من خوشش اومده
بووود االن فکر میکنه شوور دارررمممممم نمیخوااااامممممم این چه وضعشهههه؟؟؟؟
رو به مامان گفتم :مامان اقا دارو کیه؟؟؟/
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مامان :واال اول اسمش دارو بود دارووون داربین دارسان دارین؟؟؟؟
بعد انگار یه چیزی یادش افتاده باشه گفت  :اصال اونا اونجا خوابیده برو احوالشو بگیر زشته
با شک گفتم :دارکوب نبوده؟؟؟؟؟؟
مامان  :نه فک نکنم اینقدر ضایع باشه یکم بهتر بود یکماااااا
رفتم باالسر داروین نگاش کردم اوخییی ناقصه که گوشه لبش پاره شده بود و رو گونش
کبود بود البته بهتر از راستین بود با اون بادنجونه زیره چشمش
اروم صداش کردم  :اقا داروین تکون نخورد
گفتم :داروین بازم چیزی نشد که
گفتم :دارکوب چشماشو باز کرد هم خندم گرفته بود هم دلم براش سوخت بدبخته فلک
زده
اروم گفت :سالم تویی؟؟؟
_سالم نه روحمه خوبی؟ بهتری؟؟؟
بلند شد نشست تکیشو داد به تخت و گفت :خوبم چیزی نشده که راستین خوبه؟؟
سرمو تکون دادم که گفت :این بچه کیه بغلت؟؟؟؟
همون لحظه این الهامه مزاحم اومد گفت :رانیا جان ببینم این دختر گلتو چشماش به کی
رفته اینقدر خوشکله ؟؟؟؟
با لبخند گفتم  :به باباش رفته و واقعا هم به باباش رفته
الهام :ای الهی به زمین گرم بخوره که تو و این بچه رو تنها گذاشت رفت
داروین که هر لحظه نگاهش فضول تر میشد و چشاش گرد تر خخخخ بدبخت این چه
فکرایی میکنه
رزا رو دادم بهش با هر حرکت الهام برای خندوندن بچه رزا اخماش بیشتر میرفت تو هم تا
اینکه زد زیر گریه بغلش کردم و گفتم  :هییسیسسسس اروم مامانی اروم عزیزم بازی بود
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چیزی نبود الهام رفت و داروین نگاهی به من انداخت و با بهت گفت :تو بچه داری
؟؟؟؟رانیا واقعا این بچه توعه؟؟؟؟ بهت نمیومد بچه داشته باشیاااا
لبخندی زدم و چیزی نگفتم که رزا به داروین اشاره کرد و گفت :عموو؟؟؟؟؟؟ سوالی گفت
بچم
الهام پشت به ما ایستاده بود و میشنید برای همین خم شدم رانیا رو گذاشتم تو بغل
داروین و دم گوشش گفتم :من شوهرم کجا بود که بچم این باشه خواهرمه مامانم دوست
دوران راهنماییشو دیده خجالت کشید گفت نوشه یعنی بچه منهبا قه قه ی داروین سرمو
بلند کردم و رانیا موند تو بغل داروین یه ساعتی اونجا بودیم و تو این یه ساعت رزا بغل
داروین بود و هر دوثانیه یه بار موهاشو میکشید با تعجب و سوال میگفت :موووووو؟؟؟؟؟
داروین هم لبخند میزد و میگفت  :اره عمو جون موعه
فاطی هم اومد داداشه ناقصشو جمع کنه داروین و راستین هم از هم خوششون اومده بود
شماره رد و بدل کردن و رفتیم خونه تنها نکته ای که خیلی رو اعصاب بود رزا بود که تا یه
هفته میگفت  :عمووووووو مووووووو؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!

بچهها ماه رمضان شما هم شبا بیدارید؟؟؟؟؟؟
راستی عکس کاور رزاست
دو هفته بعد( تو این دو هفته هیچ اتفاقی نیفتاد و همه چیز طبق خل بازیای رانیا یش
میرفت و رانیا در تب جواب کنکور میسوخت )
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بی حوصله ولو شده بودم رو مبل و داشتم فیلم میدیدم و غر میزدم  :اح اح اح چقدر بده
این زندگی یکنواخت کسل کننده بی خاصیت تازهههههههه یک و دو سوم ماه تا مهر و
دانشگاه مونده خیلی خوش شانس باشم با رتبه ی  0222ابیاری گیاهان خارج از اتمسفر
قبول شم
یهو بلند شدم وایییییییییییی چه باحاله فکر کن روی مریخ باشی هر روز پاشی سوار
سفینت بشی و بری خارج از اتمسفر بعد پیاده شی که به گلها اب بدی ماسک اکسیژن
یادت بره نفس کم بیاری بمیری چه مرگ شیرینی هعییییییی بعد سرمزارت شیر ینی به
شکل سفینه بدن یا مثال وسط خرما رو خالی کنن به عنوان هوای خارج اتمسفر چه
جالب!!!!!!!
!راستین اومد نشست رو پشتی مبل باالسرم و گفت :به چی فک میکنی نیشت بازه؟؟؟؟
_به مردنه جالبه خودم
راستین به افق نگاه کرد و نیششرو باز کرد و گفت :داستانه جالبی میشه
چشم غره ای رفتم بیشوررر ایییشششش
یه دفعه با صدای رزا که زیر لب غر میزد توجهمون بهش جلب شد:ایبدی بودا دو دو رادو
با نیتالی ریوا دو نوتامی .....
یکم دیگه نگاهش کردم ببینم چشه غر میزنه که دیدم گوشیم رو با پاش هل میده و صفحه
گوشیم زنگ میخوره
راستین :بوخودا این داره میگه چه خواهری دارم من خجالت نمیکشه خانواده ام خانواده
های قدیم صبح که خودم باید پاشم به زور از تخت بیام پایین اگه چیزیم بشه کی
پاسخگوعه؟؟؟؟؟ مثال همین دیروز اومدم نحوه ی اومدن با سر از تخت رو امتحان کنم که
نمیدونم چی منو کشید سمت زمین و مخم جابه جا شد.........
بی توجه به حرفای رزا و ترجمه های راستین گوشیمو برداشتم شقایق بود جییییغ کشیدم و
وصل کردم
شقایق :اااااالللللللللللللللللللللللووووووووووووووووووو
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_بببببببببببببببببببببببببللللللللللللللللللللللللللللوووووووووووو
شقایق:سیالاااااااااااااااااااااااااااااااامممممممممممممممممم
_سلووووووومممممممممممممممممممممشقایق :اح اح اح
_چیشد؟؟؟؟
شقایق :یادم رفت چی میخواستم بگم_
ای بابا پس خدافظ
و قطع کردم راستین گفت :باز کدوم خری مثل خودتو پیدا کردی ؟؟؟؟
نیشم باز شد و گفتم :شقایق جووونممممممووووو
گوشی زنگ خورد سریع برداشتم بدون توجه به این که کیه گفتم :بدو بگو تا یادت نرفته با
اون حافظه ی جلبکت
یهو یه صدای مردونه گفت :با من بودی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یا هفت قوم ظالم کیهههه؟؟؟؟؟؟؟
با احتیاط گفتم :ببخشید میشه یکم حرف بزنید ؟؟؟میخوام شناسایی کنم
مرد :رانیییییی منو نمیشناسی؟؟؟؟؟؟؟؟
عههههه اینه که
_دارکوب تویی؟؟؟؟
دارکوب :اره
_خب چیکار داری؟؟؟؟
دارکوب  :هیچی کار خاصی ندارم زنگ زدم بگم رتبه های کنکور رو زدن برو ببین چند هزار
شدی
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بدون خدافظی قطع کردم و دویدم تو اتاق راستین هم دنبالم با هول لپ تاپمو برداشتم که
پام پیچ خورد و لپ تاپ داشت از دستم میفتاد راستین گرفتش و با اخم گفت :خودت به
درک این حیفه بگو ببینم چی شده
_راستین بدو رتبه هارو زدن برو ببین بدوووو دیگهههههه
راستین نشست لبه ی تخت
منم نشستم رو زمین به خودم گفتم ببین باید جدی فکر کنم اگه امسال رد بشم یا رشته ی
دلخواهم در نیام سال دیگه حال ندارم درس بخونم مامانمم شوورم میده رزا رو هم میندازه
بهم میشه بچم هعییییییی روزگار اونوقت هی رخت بشور کهنه بشور اینو بساب
هعیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
راستین با شک نگاهم کرد و گفت :تو که گفتی در نمیای
_مگه در اومدم ؟؟؟؟؟
سرشو تکون داد و گفت :تا امروز فکر نمیکردم خنگ تر از تو وجود داشته باشه ولی انگار
خنگ ها رتبه های باالیی میارن
_چنده؟؟؟؟ زیره دو هزار؟؟؟
راستین:برو بال
ا_زیره هزار؟؟؟؟؟
راستین :برو باال
با چشای گرد گفتم:زیر پونصد؟؟؟؟
راستین با نیشخند :برو باال
_زیر سیصد؟؟؟؟
راستین :دویست و سی و شش
نیشم تا اخر باز شد ایووووووووووووووووووووووووووللللللللل اینههه
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_کدوم شهر؟
راستین :تهران
اخمام رفت تو هم این چه وضعشه؟؟؟ من گفتم االن جای دیگه در میام بعد با شقایق
خونه مجردی میگیریم دو تا پسره نانازم میان رو به روی واحدمون بعد عاشق میشیم
کیلیلی کیلیلی هوووووو شله کل کل تکون بده اووو اوووو تکون بده بگو بهم تنگ شده
واسم بگو دلت هووووووچقدر خوبهههههه موزیکم تا خود صبح میکوبههه

بچه ها به نظرتون چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
#،#
یهو یاد شقایق افتادم سریع گوشیو برداشتم و زنگیدم بهش گوشیو برداشت که جیغ زدم :
شقایییییییییییییییییییققققق
شقایق :وایسا تا یادم نرفته بگم میخواستم بگم رتبه هارو زدن برو ببین
_دیدممممم
شقایق  :خوب بود؟؟؟؟
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_اره عالی تو چی؟
شقایق :دویست و چهل و پنج شدم
_ دویست و سی و شش
شقایق  :میگم رانیااا
_بله ؟؟؟
شقایق :یعنی ما دانشگاه با همیم دیگه
_ارههههه
شقایق :میای بریم بیرون؟؟؟
_دوتایی که حال نمیده
شقایق :خب دوسه تا بیکارو جمع کن بیا دیگه
یهو یاد رها افتادم نیشم باز شد و گفتم :باشههههههههههههههه یه گله راه میندازم دنبالم
شقایق :علف باهات بیار به به کردن بهشون بدیم
_باشه حاال کجا بریم؟؟؟
شقایق :پیسسسسسسسسسسسسسسسسسستتتتتت
_ایولللللللللللللللللل هستتتتتتتممممممم
بعد از کلی حرف زدن قرار شد فردا صبحش بریم پیست
نگاهی به راستین که تو رویا بود کردم و رفتم تو صورتش شتتتتترققققققققق یه پس
گردنی زدم که از رو تخت افتاد و داد زد :مرض داری روانیییییی؟؟؟؟؟
نیشمو باز کردم و سرم رو تکون دادم و گفتم  :فردا با بچه ها میریم پیست میای؟؟؟
با چشمای گرد نگاهم کرد و گفت :پیییسسسست؟؟؟؟؟؟؟؟
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سرمو تکون دادم و گفت  :باید یه بار دیگه نگاه کنم ببینم رتبت رو درست زدن یا نه
با تعجب گفتم :چطور؟؟؟
راستین :اخه دیوانه چله ی تابستون پیست کجا بود
عه راست میگه هااااااا سریع زنگ زدم شقایق و گفتم :شقایق چله تابستون پیست کجا
بریم؟؟؟؟؟
شقایق بعد از اندکی تامل و تفکر گفت  :خب چیز میکنیم
_چیز میکنیم؟؟؟؟؟
شقایق :میریم کوه پیست نمیریم
سرمو تکون دادم و گفتم پس فردا ساعت شش صبح اماده باش ادرس خونتون هم بفرست
باااااااااااااایییییی دلیل زندگیم
شقایق :بااااااایییییی نفسم
گوشی رو قطع کردم و گفتم  :اوق شقایق به تو این طرز حرف زدن نیومده
راستین :شقایق هم میاد؟؟؟؟؟
اخمام رفت تو هم جاااااااااااااااااااانمممممم این به شقایق چیکار داره؟؟؟؟؟؟
رفتم باالسرش شتتتتتترقققققق یه پس گردنیه دیگه زدم که رفت تو زمین و گفت :اح چته
رانی؟؟؟
_تو به شقایق من چیکار داری؟؟؟؟
راستین ابروهاشو انداخت باال و گفت  :بماند دیگه
وااااااااااا خداشاهده شقایق بشه زنداداشم حاللش نمیکنممممممممممممممم وایییی اگه
بشه زنداداشم بچشون از من بدتر میشه که هعیییییییییی
از تو اتاق جیغ زدم :راستییییییین به چند تا از دوستاتم بگو بیان
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راستین :باشه
هاهاهاهاهاها به دوست من چشم میدوزی نکبت الدوله دوستات میان اونجا دیگه
زنگیدم رها و گفتم اکیپ رو برداره بیاد علف هم باهاش بیاره و اماده شدم رفتم تو خیابون
برا خودمون هم علف بخرم تو راه هم میخوندم :ببعی میگه بههههه بههههه یونجه
داری؟؟؟؟ نهههههههههههه نههههههههههه پس چرا میگی ببهههههه بههههه
رسیدم مغازه سر کوچمون که یه پیرمرد گوگولی فروشندشه از اینا ک دلت میخواد لپش رو
بکشی بگی اوخیییییی گوگولللللللللییییییی
رفتم تو مغازه این پیرمرده خیلی منو دوس داره هر دفعه میام مغازش میخنده خخخخخ
رفتم پیشش و گفتم  :ببعی میگه ببهههههه بهههههه یونجه داری؟؟؟؟؟ جواب نداد که
بلند تر گفتم  :یونجه داررریییییییییی؟؟؟؟؟با خنده گفت  :نه نه
دستامو زدم به کمرم گفتم  :پس چرا میگی بهههه بهههههه
ترکید از خنده و گفت :یعنی من بزم دیگه؟؟؟؟
اروم گفتم :البته دور از جون بز
وسایل و علف های الزم رو خریدم وگفتم اودافظظظظظظظظظظظظظظظظظظ من
رفتمممممممممم و اومدم خونه

اینم فقط به خاطر شماااااااااااا @ @ ،
با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم دیشب همه چیز هارو اماده کرده بودم ساعت پنج و نیم
بود دست و صورتم و شستم و رفتم راستین رو بیدار کردم و رفتم تو اتاق که اماده شم
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ایییی واییییی حاال چی بپوشم؟؟؟؟
یه مانتوی کتون سرمه ای پوشیدم با شلوار جین تیره که بعضی جاهاش سفید بود با یه
شال سفید پریدم تو اتاق راستین که با صحنه ی بدی مواجه شدم داشت لباساشو عوض
میکرد
پس منم پریدم تو اتاق رزا اوخی چه ناز خوابیده پتوشو درست کردم داشتم میرفتم بیرون
که صداش دراومد :ازییییی
محکم زدم تو صورتم و برگشتم سمتش و گفتم :بخواب اجی بخواب
دوباره رفتم بیرون که صدای گریش بلند شد هر کاری هم میکردم نمیخوابید اوووفففف
بغلش کردم رفتم تو اتاق مامان اینا و در زدم که مامان :چته چی میگی؟؟
گفتم :مامان رزا بیدار شده ماهم میخوایم بریم بیا بگیرش
مامان :من کار دارم ببرش با خودت
_ مامان این وقت صبح چیکار...
هنوز نگفتم که نیشم باز شد و رفتم تو اتاق رزا و حاضرش کردم راستین اومد و گفت :اینو
کجا میاری ؟؟؟؟
_مامان اینا کار دارن گفتن ببرمش
راستین با حالت جالب گفت :اهان
سوار ماشین راستین شدیم زنگ زدم به شقایق و گفتم اماده باشه بریم دنبالش به رها و
اینا هم گفتم تو خیابون ....باشن تا برسیم بهشون راستین هم با دوستاش هماهنگ کرد
به راستین گفتم :دنبال شقایق هم باید بریم هاااا
راستین :میدونم
_وا از کجا میدونی؟؟؟؟؟
جواب نداد که گفتم :هوی با توا
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متو چشمام نگاه کرد و گفت :فوضولی موقوف
_ببخشیدااااااااااا دوست منه هااااا
خندید و چیزی نگفت پسره از دست رفت رزا هم یه نگاه به من میکرد یه نگاه به راستین و
با دقت سرشو تکون میداد
رسیدیم در یه خونه که محکم زدم تو صورتم و گفتم  :من که ادرس ندادم بهت راستین کجا
اومدی ؟؟؟
یهو شقایق از تو یه خونه دراومد و سوار شد و گفت :سالااااااامممممم رانیییی
سالاااامممممم دروغین
حاال خودتون منو تصور کنید دیگه
راستین:سالااممم بر شقایق گله همیشه عاشق
جااااانمممممممم ؟؟؟!!!! چیشددد؟؟؟!!
!تو راه هرچی سوال پیچشون کردم هیچی نگفتن رسیدیم تو خیابون بچه ها همه بودن به
راستین گفتم :دوستات اومدن؟؟؟
به یه ماشین اشاره کرد و گفت :اونان
دندونامو رو هم فشار دادم رزا رو بغل کردم و از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت ماشین
اونا در عقب رو باز کردم و سوار شدم پشت صندلی شاگرد سه نفر بودن بلند گفتم :سالم
بر دوستای داداشه منگلم خوبین؟؟؟
همشون خندیدن و تشکر کردن اح چه پاستوریزه البته این ظاهر بودااااا
به به چه قیافه هایی چهره ی اون که پشت فرمون بود و کنارم بود رو میدیدم ولی اون که
جلوم نشسته بود رو نه
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یهو در سمت من باز شد راستین با خشم اژدها گفت :همین االن پیاده میشی فهمیدی
؟؟؟
ابروهامو انداختم باال و گفتم :نچ
دوستاش هم جلوی خندشون رو میگرفتن و چیزی نمیگفتن
یهو دستمو کشید و من جیغ فرا سرخ زدم و یقه ی کناریمو گرفتم که ول کرد و گفت :د
میگم پیاده شو دیگه
یهو اونکه جلوی من رو صندلی شاگرد نشسته بود گفت  :من هستم راستین ولش کن
راستین گفت :عه داروین سالم چه خوب که تو اومدی فقط بیا بشین عقب پیشش که
بتونی کنترلش کنی
اونم سرشو تکون داد و جاشو با بغلی من عوض کرد نگاهی بهش انداختم و با تعجب گفتم:
دارکوووووب تویییییی
دارکوب  :نه روحمه اومده عذابت بده
رزا هم با تعجب گفت:عمووووو؟!!!!!
بعدش پرید تو بغلش وموهاشو رو کشید و گفت:عمو دوست
زااارتت من دوسالو خورده ایه که این بچه رو بزرگ میکنم یه بار نگفته دوست به این که از
راه نرسیده داره میگه عمو دوست ای بشکنه دستی که نمک نداره

**،
با چندش داشتم به رزا و دارکوب نگاه میکردم
رزا:من عمو دوست
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دارکوب:منم رزا دوست ماااچچچچ
اییییییییی یه دفعه شدید لرزیدم اینا چرا اینقدر لوس حرف میزنن دارکوب رو به من گفت:
خودتت خیلی رو اعصابی ولی خواهرت عالیه خوشحالم که به تو نرفته
با حرص نگاهش کردم و چیزی نگفتم که اون پسره که پشت فرمون نشسته بود رو به من
گفت :نمیخوای خودتو معرفی کنی؟؟؟
نیشم باز شدو گفتم :رانیا  51تهران شما؟؟؟
خندید و گفت :ماکان  41تهران
به بغلیش اشاره کرد و گفت:متین  44تهران بعد چشمکی زد و گفت  :خوشبختیم
نیشم باز شد اقا راستین منو حرص میدی اره؟؟؟؟
تا خود اونجا داشتم نقشه میکشیدم
رسیدیم که دارکوب میخواست رزا رو بده بهم شونه ای باال انداختم و گفتم :برگشتن ازت
تحویل میگیرم فعال کار دارم اودافظظظظظ
و بدون توجه به قیافه ی بهت زدش ولش کردم و به سمت ماشین راستین رفتم در صندوق
رو باز کردم کوله ی سنگینمو دراوردم و حرکت کردم به سمت باال خب طبق نقشم راستین
که سرش با شقایق گرمه داروین هم که رزا رو بهش انداختم رها اینا هم هنوز نیومدن پس
یا ماکان یا متین باید بیان که من ماکان رو ترجیح میدم اخه با اسم متین یه نمه مشکل
دارم متین یعنی باوقار سنگین که کال به من نمیخوره همینجوری داشتم فکر میکردم که یهو
یاد یه چیزی افتادم االن کیمیا میاد من هستم شقایق هم هست وااااوووووو اینجا میترکه که
داشتم میرفتم که صدای متین اومد :رانیا خانوم
اح میگم با گروه خونیم نمیسازه اخه رانییااااا خانومممممممم ؟؟؟؟؟؟
برگشتم و گفتم :بله
متین:بدید کولتونو براتون بیارم
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اومدم بگم دمت گرم نمیخواد کوله بیاری برو اون ماکان رو صدا کن که صدای ماکان اومد :
متین من براش میارم تو برو راستین کارت داره
یه نگاه به راستین کردم هاهاها متین رو پروندی ماکان هست
کولمو دادم به ماکان و باهاش راه افتادم باال تو راه براش تعریف کردم چه نقشه ای دارم
اونم فرصت طلب سریع دستشو انداخت دور کمرم
رسیدیم دم تله کابین منتظر بقیه شدیم
اول متین اومد و با حرص به ماکان نگاه کرد بعد داروین اومد رزا رو گذاشته بود رو شونش
و میومد هاهاها توام تو دستشویی اذیتم کردی حاال بکش بعد خشم اژدها راستین اومد تا
خواست صدام کنه و از پیش ماکان بکشم کنار یهو رها اینا اومدن مستقیم رفتم پیش کیمیا
و اوردمش پیش ماکان
به ماکان گفتم ببین تو و کیمیا برید تو تله کابین منم شقایق رو میارم سرش رو تکون داد و
با کیمیا رفت
رفتم سمت شقایق و گفتم :شقایق پایه دیوونه بازی هستی؟؟؟؟؟
سرشو تکون داد که بردمش سمت تله کابین و داد زدم  :بچه ها ما رفتیم شما هم بیاید
بعدش شقایق رو هل دادم داخل کابین تا رفتیم تو کیمیا رو دیدم که داشت اطرافشو چک
میکر
د گفتم :هووووییی کیمیا چیکار میکنی ؟؟؟؟
کیمیا پلک زدو گفت  :وایسا رد شیم از ایستگاه بهت میگم
من و ماکان پیش هم نشستیم شقایق و کیمیا پیش هم
همون لحظه گوشیم زنگ خورد هاهاها راستین بود گفتم:به به خان داداش چطول
مطولی؟؟؟
راستین :رانیا کار احمقانه ای انجام بدی من میدونم و تو میفهمی چی میگم؟؟؟
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_یه چیزایی میشنوم ولی نچ نمیفهمم چی داری میگی
بعدش قطع کردم و گوشی رو خاموش کردم
حدود یک چهارم راه رو رفته بودیم که کیمیا بلندشد و گفت :رانی وقت اجراس شالش رو
دراورد و یه دور دور خودش پیچید و بعد به دسته ها گره دادو در سمت راست کابین رو باز
کرد و نشست لبه
ماکان با صدای لرزونی گفت :کیمیا همین االن بیا تو و در رو ببند
من که نیشم شدید باز شده بود شالمو دراوردمو دقیقا کار کیمیا رو کردم شقایق هم که پایه
میزد و میخوند ما هم بیرون دست و میزدیم و جیغ میکشیدیم

هاهاهاهاهاهاها راستین نقشه مگه نههه؟؟؟؟؟
به اوج اهنگ شقایق رسیده بود
اسمت مثه گالی اطلس قشنگه
دوستت دارم چه کنم دلت مثله سنگه
دوریت برام سخته عاشق سیا بخته
دوریت برام سخته عاشق سیا بخته
رانی رانی رانی قهر نکن چشمای منوتر نکن
رانی قلب تو مهمونمه عشقت توی خونمه
یعنی همین که این گفت رانی من هول شدم اومدم بلند شم که پام گیر کرد به شال و گرش
باز شد و از لبه افتادم تا افتادم جیغم رفت هوا و پشت سرش جیغ شقایق و کیمیا و داد
ماکان صدای هوار های بچه ها از تو کابین های دیگرو هم میشنیدم و کاری نمیتونستم
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بکنم فقط دستمو محکم به همون یه گره ی شال گرفته بودم اگه گره ی بعدی باز میشد رانیا
میمرررررررررددددد
ماکان یکدفعه داد زد کیمیا تو گمشو بیا باال تا ببینم چیکار کنم اینو کیمیا سریع اومد باال و
در سمت خودش رو بست موهام باز شده بود و تو صورتم بود کم کم داشتم میترسیدم و
دست و پام شل میشد همون موقع گوشی ماکان زنگ خورد انداختش تو بغل شقایق
شقایق هم زدش رو بلند گو که صدای هوار راستین بلند شد :ماکان به خدا یه مو از سر رانیا
کم بشه جنازت از همین جا میفته پایین و بعد صداش کم جون شد
با دادش شروع کردم به لرزیدن و دستم ول شد ولی دوباره خیلی سریع گرفتم سرعت
کابین هم زیاد شده بود ماکان نشست رو لبه و پاهاش رو تو میله ها قفل کرد و خم شد
سمتم و باهام حرف میزد :رانیا منو نگاه دستتو بدی به من حله همه چی درست میشه
یکم بیشتر خم شد و ده سانت باالتر از من شال رو گرفت و یکم کشید باال
کیمیا و شقایق ساکته ساکت بودن انگار شوکه شده بودن
ماکان که یکم کشید باال دیگه دستش بهم میرسید مچ های دستمو گرفت و گفت خوبی؟؟؟
جون نداشتم جوابشو بدم یکم دیگه کشیدم باال و دستشو دور کمرم حلقه کرد و گفت:
نمیتونم بیارمت باال یکم صبر کن االن میرسیم
تو همون شرایط گفتم :خیلی بی عرضه ای االن راستین یا داروین بودن سه سوت باال بودم
چرا تو نمیتونی؟؟؟
اروم خندید و گفت  :چون اونا باشگاه میرن من نمیرم چند دقیقه گذشت و من هر لحظه
بدتر میشدم خیلی بد بود وقتی زیر پاتو نگاه میکردی نزدیک زمین شدیم که دست ماکان
شل تر شد و چند لحظه بعدش صدای داد بچه ها از بیرون
حاال دیگه به وضوح میلرزیدم
مثل سگ ترسو بودماااا ولی همه چی رو تجربه میکردم
یه نفر بغلم کرد و فوشی به ماکان داد که از گفتنش معذورم رفتیم نزدیک یه نیمکت
راستین سر اون نشسته بود و یه لیوان اب دستش بود
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پس این کیه منو بغل کرده نگاهمو بردم باال داروین بود با اون اخم وحشتناک
نچ نچ نچ همچین فوش هایی از داروین بعید بودااااا
خابوندم سر نیمکت و گفت :خوبی ؟؟؟
جوابشو ندادم که عصبانی شد و داد زد  :ای بابا اینم که تا میترسه هنگ میکنه میره تو
ریکاوری هی باید ریستش کنی اقا یه کالم جواب بده خوبی یانه؟؟؟؟
از دادش به خودم اومده بودم ولی ترسناک بودا
گفتم :خوبم چرا داد میزنی
نفسشو داد بیرون و گفت :اوخییش از تو ریکاوری دراومد
راستین یهو حمله کرد سمت ماکان که داروین پرید سمتش و گرفتش و گفت  :ای بابا
راستین کوتاه بیا بابا تقصیر رانیا بوده خر بازی دراورده چیکار این داری؟؟
راستین :یعنی مرد بوده همراهشون نباید حواسشو میداده؟؟؟ این سه تا مغز ندارن خرن
گاون نمیفهمن شعورشون نمیرسه این بزغاله چیییی؟؟؟؟
داروین :اره اینم باید حواسشو میداده ولی مشکل اصلی از این سه تا خره دیگه
راستین یکدفعه اومد سمتم اینجور مواقع خوب میشناختمش نمیفهمید داره چیکار میکنه
بلند شدم وعقب عقب رفتم راستین هم با تهدید جلو میومد و داروین هم ارومش میکرد
یهو راستین سرعتش رو زیاد کرد که داروین داد زد راستین نرو جلوتررررررر
راستین وایساد و به من نگاه کرد و رنگش پرید مگه کجا بودم
اومدم زیر پامو نگاه کنم که داروین دوباره داد زد :نگاه نکن
سرمو باالکردم راستین میخواست بیاد جلو که منم خواستم یه قدم برم عقب که کیمیا داد
زد :د دودقیقه وایسید سر جاتون داروین اومد جلو و گفت :اروم دستتو بده رانیا
دستمو بهش دادم که محکم کشید و افتادم تو بغلش
گفت :دختر حواستو بده کجا وایمیسی لبه ی کوه بودی
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چیزی نگفتم و سرمو به شونش تکیه دادم دوباره ترسیده بودم و میلرزیدم

خب نظرتون درمورد پست های آخری چیه؟؟؟؟
داروین اروم بردم سمت صندلی راستینم اومد کنارم اومدم پاشم که محکم مچ دستمو
گرفت
بچه ها دیگه به کار خودشون مشغول بودن و داشتن زیر پایی هارو پهن میکردن و وسایل
رو میذاشتن که صبحونه بخوریم
با خشم گفتم :ولم کن راستین
راستین :که بری بچسبی به ماکان ؟ خیر سرم داداشتم بدبخت
با ناراحتی گفتم :خب داداشم هستی که باشی من نباید بدونم که داداشم با دوستم چه
صنمی داره؟؟؟؟؟
بعد دستمو از تو دستش دراوردم و رفتم رو یه صخره نشستم و پاهامو تو بغلم گرفتم و
موهام هنوز باز بود و باد میخورد توش
شاید به نظر شما عادی باشه ولی برای من که همیشه همه چیزم رو به راستین میگفتم و
اونم میگفت تازه با دوستام مثل خواهراش رفتار میکرد خیلی سخت بود که اینجوری باهام
رفتار بشه
یه نفر کنارم نشست نگاه کردم داروین بود نفس عمیقی کشید وگفت درکت میکنم
اروم گفتم :نمیکنی
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شالمو جلوم گرفت و گفت :سرت کن زشته همه پسرا نگات میکنن ازش گرفتم ولی سرم
نکردم
داروین:سرت نمیکنی؟؟؟؟
_نمیدونم کشم کجاست بدم میاد اینجوری سرم کنم
یه چیزی از دور دستش دراورد و داد بهم دستبندش بود گفت :با این ببند مثله کش نیست
ولی بهتر از هیچیه
اروم بستم و زیر لب گفتم:دیگه دستبند نزار داروین
داروین:چرا؟؟؟؟
_از دور که کسی میبینتت فک میکنه از اون مرد های اصلی نه از پسر های سوسول ولی
این دستبندت کل ابهتت رو میبره زیره سوال
یکدفعه ترکید از خنده
برگشتم سمتش و گفتم :چیههههه؟؟؟؟؟
داروین:اصال بهت نمیاد از این حرفا بزنی
لبخندی زدم و چیزی نگفتم
دوباره داروین گفت :شقایق و راستین خیلی وقته که دوستن شاید حدود شش یا هفت
ماهه ولی راستین ترسیده بهت بگه
با تعجب نگاهش کردم و گفتم :جدی میگی؟؟؟؟؟؟
سرشو تکون داد دوباره گفتم  :ولی اخه چجوری اونا روز کنکور همدیگه رو دیدن
داروین :اونا نقشه بود که شقایق با تو اشنا بشه
با عصبانیت برگشتم سمتش و گفتم :توام نقششه بودی اررررررهههه؟؟؟
خندید و گفت  :نه به خدا این دیگه نقشه نبود
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_پس چرا زودتر نگفتی؟؟؟؟
داروین :منم چند روز بعد از درگیری که با اون پسره داشتیم فهمیدم
سرمو تکون دادم و گفتم :خب چرا ترسیده که بهم بگه؟؟؟
داروین :ترسیده حسودی کنی
عه عه عه پسره ی بی شخصیت خخخ فک کن من حسودی کنم اونم به کی؟؟ شقایق
خندیدم و گفتم  :خیلی احمقه
اونم خندید و چیزی نگفت
داروین اروم گفت :یه روز رو مشخص کن میخوام باهات حرف بزنم
_درباره چی؟؟؟
داروین :خواهرم یه مشکلی پیش اومده فک کنم تو بهتره بهش بگی
سرم رو تکون دادم و گفتم  :باشه
چند دقیقه سکوت کرده بودیم که یاد رزا افتادم محکم زدم تو سرم و رو به داوین گفتم:
رززااااااا کوووو داروین؟؟؟؟
داروین هم سریع بلند شد و گفت  :تو کابین پیشم بود بقیشو نمیدونم
با چشمای گرد گفتم :خسته نباشی دالور بدو
پیداششش کنننن

به نظرتون داروین با رانیا چیکار داره؟
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/$ ، $/
چپ
راست
باال
پایینشو چک کردم
ولیییی نبببودددددد اب شده رفته تو زمین فک کنید حدود بیست یا سی تا ادم دارن دنبال
یه بچه دو ساله میگردن رفتم باالسر شقایق و راستین که تا کمر دوال شده بودن و زمین رو
نگاه میکردن
شتتتتترقققققق زدم پس گردن دوتاشون که رفتن تو زمین و نشستن راستین گفت :چته
دیوانه ی سادیسمی؟؟؟؟؟
ابروهامو انداختم باال و گفتم :تو زمین دنبال چی میگردید هااااا؟؟؟؟ رزا عشقه من گم شده
اونوقت شما دارید تو زمین دنبال فسیل راهنماش میگردید ؟؟؟ارههههههههههه؟؟؟
راستین بلند شد و گفت :عقل کل بیا اینجا رو ببین
منم چهار دست و پا نشستم رو زمین و چشمامو دوختم به زمین و گفتم :خب چیه؟؟؟
یدونه محکم زد تو سرم و گفت :کوررریییی؟؟؟گوشواره ی رزاست
جیییییغ زدم و نشسم رو زمین و میزدم تو سر خودم و میخوندم
تو رفتییییییییی ووولیییی جایییی پات پر از خاطططططراتهههه
تو رففففتتتتییی ولی این دللللل هنوز چشم به رااااااتههههههه
تو رفتیییی و نموندیییی که ببینیییی اشک چشاااامووووووو
دیگه تحمل نکردم و خوابیدم و جیغ زدم رزای من کجایییییییییییی؟؟؟
یهو یه کله از باال سرم اومد و گفت:بیدیمو ازی؟؟؟؟
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عهههه رزا بووود جیغ زدم و بلند شدم که سرم محکم خورد به سرش و گریش گرفت پرید
بغلم و هی میگفت اااااززززززززززززززییییییییییی ااااااززززززززززززیییییییی
حاال که رزا پیدا شده بود نیشم باز شده بود و قابل بستن نبود
از بچه ها شنیدم رفته دم دستشویی ها نشسته من نمیدونم این بچه چه عالقه ای به
دستشویی داره یعنی دقیقا مثل منه سرنوشتش با دستشویی رقم میخوره
بارزا بلند شدم و گفتم  :برییییمممم صبحونه اولین نفر هم خودم نشستم و لقمه لقمه دو
تا میدادم رزا شش تا خودم میخوردم چیییهههه انتظار دارید به خاطر فینقیل بچه از حق
خودم بگذرم؟؟عمراااااااا
بچه ها هم اومدن غذا هامونو خوردیم و بلند شدن برای بازی کردن هر کی یه نظر میداد
اولین نفر کیمیا گفت  :قااااایمممم موششششککک
کامیار محکم زد تو صورتش و گفت  :کیمییییییییییییییییااااااااااااااا خجالت بکش
سرشو انداخت پایین و گفت  :خب چیه من از کودکی حس خاصی به این بازی داشتم فکر
کنم بچه ی گمشدمه
شقایق بلند شد و دستاشو زد به کمرش و جلوی کیمیا وایساد و گفت :منننن االاان باید
بفهمم؟؟؟
کیمیا با تعجب :چیووو؟؟
شقایق:اینکه تو ازدواج کردی بچه دار شدی تازه بچت گم شدهههههههه
کیمیا دستشو کشید و نشستن اروم طوری که مثال کسی نشنوه گفت:حاال تو لو نده بعدا
برات تعریف میکنم نا خواسته بود
بچه ها رو پاشون بند نبودن اینقدر خندیده بودن
یهو یه جرقه تو ذهنم زد رو به بچه ها گفتم  :بچه ها پانتومیم هستید البته گروهی
همه تایید کردن و گروهمون شد دخترا جدا و پسرا جدا
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توضیح بازی :افراد به دو گروه تقسیم میشوند و یکی از گروه ها کلمه ای انتخاب میکند و به
یکی از افراد گروه مقابل میگوید و و ان فرد باید با ایما و اشاره به هم گروهی های خود
بفهماند که کلمه یا جمله چیست

با دخترا دور هم جمع شده بودیم و داشتیم فکر میکردیم که چه کلمه ای بگیم نوبت ماکان
بود که باید اجرا میکرد رزا هم زیر دستو پا راه میرفت
بعد از کلی فکر کردن شقایق گفت :بزبز قندی
نیش همه باز شد و قبول کردن قرار شد من به ماکان بگم دو قدم از جمع دور شدیم اووو
این چقدر درازه چجوری برسم به گوشش داشتم فکر میکردم که اومد پایین تر و گفت بگو
منم یه دستمو گذاشتم اونور صورتش و دو میلیمتریه گوشش گفتم  :بز بز قندی
با چشمای گرد داشت نگام میکرد و اروم گفت :کوتاه بیا توروخدا
شونه ای باال انداختم و گفتم :به من چه
نفسشو داد بیرون و رفت پیش بچه ها اول دستشو کشید روصورتش به نشونه ریش که
بچه های گروهشون شروع کردن به حدس زدن
کامیار  :گونه؟؟؟؟
فرشید :نبابا چی میگی میگه لپ
سامیار  :خاک بر سرتون سیبیلههههه
راستین :خاک بر سر همتون ریش رو داره میگه
ماکان سریع سرشو تکون داد و چهار دست و پا نشست و حرکت کرد
راستین :خاک به سرم بچه مردم از دست رفت چرا همچین میکنه؟؟
کامیار زد تو سرش و گفت  :تو که بدتری داره میگه حیوونی که ریش داره
داروین سریع گفت  :بز
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با چشمای گرد سریع گفتم :بیشور از کجا فهمیدی؟؟؟؟
ابروهاشو داد باال و زیر لب گفت  :به تو چه
چشم غره ای رفتم که حواسم از ماکان پرت شد و ماکان به بچه ها تقلب رسونده بود برا
همین سریع گفتن  :بز بز قندی
ما هم چون شاهدی نداشتیم مجبور به ادامه ی بازی شدیم
بازی رو همینطور ادامه دادیم تا نوبت به من رسید پسرا دور هم جمع شده بودن و
کلمشونو انتخاب کردن که راستین یهو گفت :بچه ها نه زشته
همه گفتن  :اح توام شورشو در نیار راستین با اخم کنار ایستاده بود کامیار اومد سمت من و
دوال شد و گفت  :شلنگ دستشویی
چشمام بارونی شد اصال این چه وضعشههههه ؟؟؟؟اخه چرا دستشویی؟؟؟
کامیار رفت پیش گروهش منم رفتم پیش دخترا که براشون اجرا کنم میتونستم از طریق
داروین بهشون بفهمونماااا یا مثال رزا که گم شده بود ولی بیخیال شدم طول میکشید جهنم
و ضرر یه بار ابروم میره دیگه ولی جلو پسرا زشته ای بابااااااا چیکار کنم؟؟؟؟
داروین گفت :بدو رانیا خانوم
برگشتم و گفتم  :من اجرا میکنم ولی میخوام بدونم این نظر کی بوده؟؟؟
همه نگاهاشون به سمت داروین رفت
رو به داروین گفتم :دارم برات اقا داروین
به راستین گفتم :بیا جلوم وایسا
راستین فهمید میخوام چیکار کنم با چشمای گرد گفت  :نکن این کارو رانیا
سریع گفتم :ببین من اعصاب ندارمااا نیای همینجوری اجرا میکنم
سریع اومد جلوم وایستاد و جلوی دید اصلی رو گرفت منم خیلی شیک نشستم و خودم رو
شستم تا این کارو کردم شقایق جیغ زد :افتابهههههه
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داد زدم  :کالسش باالترههههههه
کیمیا :فهمیدمممممم شلنگ دستشوییییییییییییییی
همه دست زدن و منم با افتخار بلند شدم و لبخند زدم

بچهها جونم فعال خدافظ شب ساعت یازده به بعد پست میزارم فعال باییی
دارکوب یه اشی برات بپزم نیم وجب روغن توش باشه ابروم رفت بی شخصیت
نشستم پیش شقایق که گفت :میدونم چه زجری رو متحمل شدی
با بغض گفتم :تو هیشییی نمودونی
شقایق :میخوای حسابشو برسیم؟؟؟
_چجوری؟؟؟؟
شقایق :شلوار ورزشی پاشه هاااا
_وا خب چه ربطی داره کوه ورزشی میپوشن که راحت باشن
شقایق  :اح تو که اینقدر کودن نبودی شلوارش کمربند نداره دیگه
_خب شاید اندازشه که کمربند نذاشته دیگه
شقایق محکم با لگد زد تو پام و گفت  :چقدر نفهمی تو خب شلوار پاشه کمربند هم نداره
راحت میاد پایین دیگه
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محکم زدم تو صورتم و گفتم  :بدبخت گناه داره هااااا
شقایق اخم کرد و گفت :پس بیخیاله انتقام شو
یه نگاه به شلوارش کردم یه نگاه به خودش یه نگاه به پسرا که هنوز داشتن بهم میخندیدن
رفتم رو به روی داروین ایستادم به سختی خندش رو کنترل کرد و تو چشمام نگاه کرد
یدفعه دو زانو نشستم و با تمام زورم شلوارشو کشیدم پایین
سکوت همه جا رو فرا گرفته بود تازه فهمیدم چه غلطی کردم اگه چیزی پاش نباشه
چی؟؟؟؟
اومدم سرمو بلند کنم که گفتم خب اگه چیزی پاش نباشه نمیشه که
با چشمای بسته سرمو باال کردم و اروم یه چشممو باز کردم که با نگاه خندون داروین گره
خورد سریع سرمو بردم پایین که جمع ترکید از خنده
داروینه کثافت یه شلوارک بلند تا زیر زانو پاش بود
سریع شلوارشو کشید باال و گفت :مرد نیستم اگه تنبیهت نکن و دوید دنبالم
حاال فرض کنید ما دور محل نشستنمون دور میخوردیم همه دخترا تشویق میکردن رانیاااا
رانیااااا
پسرا هم میگفتن دارویییییینننننن دارویییییینننن
فقط نمیدونم چرا این وسط رزا خیلی خوشحال جیغ میزد عموووووووووووووووووو
عمووووووووووو
داشتم میدویدم که پام گیر کرد به تیکه سنگ و افتادم اومد باال سرم و گفت :حقته که
شلوارتو بکشم پایین
با نگرانی نگاش کردم و گفتم  :خر بازی نکنیاااااا
خندید و مچ دستمو گرفت و بلندم کرد و رو به همه گفت :خب بچه ها همه شاهد باشید
رانیا یا باید همین جا شلوارشو در بیاره یا بره اون بازی که اونجاست
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با تعجب گفتم :کدوم
خبیث خندید و گفت :بانجی جامپینگ

بانجی جامپینگ :نوعی بازی که در ارتفاع چهل یا پنجاه متری از زمین دکل میسازند و بازی
کننده روی دکل قرار میگیرد و نوعی طنابه کش مانند به ان میبندند و بازی کننده از باال
میپرد
راستین بلند شد و گفت :داروین کوتاه بیا با بانجی کاری ندارم ولی شلوارو دیگه بیخیال
داروین شونشو باال انداخت و گفت :یا بانجی یا شلوار
همه بچه ها دست زدن نگاهی به ارتفاع انداختم چهل و یا پنجاه متر اووووفففففف
تصمیم گرفته شد که وسایل رو جمع کنیم و بریم پایین از اونجا هم من بانجی سوار شم و
بعد بریم خونه
رفتیم سمت تله کابین ها ایندفعه راستین اومد پیش من و گفت  :جرات داری تکون بخون
اروم تو گوشش گفتم  :راستین نمیشه داروین رو خر کنی؟؟؟؟
راستین با اخم گفت :کار اشتباهی کردی باید تاوانشو پس بدی
بیا اینم از داداشم ایندفعه چون از سمت دیگه اومدیم کابین ها شش نفری بودن من و
کیمیا و شقایق با راستین و داروین و کامیاربه لطف این سه تا خون اشام تو همون جا من و
کیمیا و شقایق به طرز خنده داری در و دیوار رو نگاه میکرد و خاطرات دوران دبستان که از
ترس ناظم جرات تکون خوردن رو نداشتیم مرور میکردیم

عکس کاور بانجی جامپینگه
ایستاده بودم و با ترس باالسرم رونگاه میکردم یعنی ارتفاع داشت هااااا رو به شقایق
گفتم:بدبخت شدم هاااااا
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شقایق سرشو تکون داد و گفت تسلیت میگم
با راستین و داروین رفتیم باالاز این باال که نگاه میکردم قشنننننننگگگگگ میشدم رانی
پرتقالی فکر کنم تا برسم بشم عصاره ی پرتقال (برگرفته از نظر آتنا جون در پارت قبلی
بوس آتنا)رسیدیم یه پسره جوون بود اونجا گفت :کدوم یکی از پسرا میخوان سوار شن؟؟؟
راستین و داروین همزمان به من اشاره کردن پسره یه لبخند زد و گفت زن ها رو با رضایت
نامه سوار میکنیم
داروین گفت:یعنی ما میتونیم امضا کنیم دیگه
سرشو تکون داد که داروین گفت :راستین دستت خودتو میبوسه
راستین یه قدم رفت عقب و گفت :من مسئولیت قبول نمیکنم اونم اینو
داروین نفسشو فوت کرد و امضا کرد و رو به من گفت:اگه چیزیت بشه اول خودتو میکشم
با ترس گفتم:مگه من خواستم سوار شم؟؟؟
داروین:من دو راه بهت دادم خودت اینو انتخاب کردی
رو به داروین گفتم :من اولی رو انتخاب میکنم
دستم رفتم سمت شلوارم ده سانت کشیدم پایین که داد راستین بلند شد:اونو در اوردی
خودم از اینجا میندازمت پایین فهمیدی ؟؟؟
رنگم شبیه میت شده بود
پسره کمربند رو برام بست نگاهی به راستین و داروین کردم خیلی نامردین بیشعورا
پسره اومد هلم بده که جیغ زدم یقش رو کشیدم رو هوا گرفتم و گفت:چیشد؟؟؟
با هول گفتم :بکش باال بببینم کی گفت هل بدی بیشور
حاال فک کنید یه نفر به صورت خوابیده از روی هوا بگیرنتون در صورتی که زیر پاتون پنجاه
متر خالیه
دوباره اوردم باال که به راستین گفتم:گوشیتو بده
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راستین:نیوردم
رو به داروین:گوشیتو بده
بی حرف رمز گوشیشو باز کردو داد بهم
رفتم تو دوربین حاال دستام میلرزید هاااا زدم سر فیلم و گوشیرو گذاشتم توی کش
جامپینگ و رو به داروین گفتم:تا عمر داری با این فیلم ازارت میدم حاال ببین
رو به پسره گفتم:هل بده هل بده که هر چی میکشم از دست این روزگاره
پسره هل داد و من معلق شدم تو هوااااااااااا معدم تو حلقم بود حلقم تو قلبم بود قلبم کف
پام
چشمامو بستم و فقط جیغ میزدم یعنی جیغ هااااا تو راهم به داروین فوش میدادم هی قلبم
هری میرخت پایین و منو نابودم میکرد
رسیدم پایین حاال فاصله ی مویی با زمین داشم موهامم تو هوا به دوازده جهت پراکنده بود
یاد ادیسون خدابیامرز افتادم
دوباره داشت میکشید باال دیگه ساکت شده بودم تا یه فاصله ای رفتیم که الی یکی از
چشمامو باز کردم وااایییی چه باحال دوس میدارم عه میالد جونم که اینجاس(برج میالد)
به به نگاهی به بچه ها انداختم شقایق رو زمین ولو بود راستین هم با نگرانی نگاه میکرد از
حالت چشمای داروین هم چیزی نمیفهمیدم بقیه هم داشتن میخندیدن تازه داشتم عادت
میکردم دنیا رو از یه جهت دیگه(برعکس)نگاه کنم
که باز این طناب رو ول کرد و با تمام سرعت به پایین پرتاب شدم و جیغ میزدم بازم شد
فاصله مویی که یه مرد اومد روبه روم و گفت:ترسیدی یا ادامه بدیم؟؟؟
با تفکر گفتم:ببین یه بار تا باال برو بعد یهو ول کن
مرده با نگاه متعجبی گفت:پس تا االن چیکار میکردیم؟؟؟
کوتاه نیومدم و گفتم:نه خیلی یهو ول کن
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مرد:چشمات قرمز شده ها
با لجبازی گفتم :نه عیب نداره
سرشو تکون داد و دوباره بردم باال سکوت کرده بودم تا برسم باال ایندفعه دیگه میخواستم
جیییییییییغغغغغغغغغ بزنم خالصه این منو برد باال و یهو ول کرد به حدی که اومدم پایین
دیگه جون نداشتم و وقتی طناب هارو باز کردن ولو شدم دیگه
شقایق اومد باالسرم و گفت:خوبی؟؟
با صدای گرفته ای گفتم:اوهوم
شقایق:یه جیغ بزن
با همون صدای گرفته یه جیغ بلند زدم که بیشتر شبیه عر عر خر بود
شقایق زد تو سرش و داد زد :بچه هاااابدبخت شدیم جیغ دونش پاره شدههههههه
همه به سمتم دویدن و جیغ میزدن :واییییییی جیغ دونش واییییییی
یهو راستین اومد همرو کنار زد و زانو زد کنارم و گفت:اجی به خدا نمیخواستم جیغدونت
پاره شه فقط میخواستم تاوانشو پس بدی بفهمی نباید شلوار کسی رو بکشی پایین
دارکوب همه رو کنار زد و گفت:جیغدونت کجاست؟؟؟؟
شونمو انداختم باال به معنای نمیدونم من هنوز خودم هنگ کرده بودم که جیغ دون چی
هست اصال ؟آیا من با همین اطالعاتم شدم رتبه ی دویست و سی وشش کنکور سراسری
؟؟؟؟
شقایق اومد استخون گلومو گرفت و فشار داد و گفت :اینه اسکل چیه یعنی میخوای بگی
من هیچی بلد نیستم؟؟؟
داروین با خنده گفت:من غلط بکنم بگم شما چیزی بلدی زبونم الل شه اگه بگم شما چیزی
بلدی فقط اون استخون گلوشو ول کن نشکنه بی دلقک بشیم
شقایق دو قدم رفت عقب و گفت :عافرین...
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هنوز کامل نگفته بود که انگار منظور داروین رو فهمید شروع کرد به جیغ جیغ کردم اینقدر
داد و بیداد کرد که داروین گفت:اقا بگم ببخشید غلط کردم حله؟؟؟؟
شقایق ابروهاشو باال انداخت و گفت:نچ
داروین با تعجب گفت:خب چیکار کنم ؟؟
شقایق خبیث برگشت و گفت:باید توام بری بپری
داروین گفت:بیخیال شقایق
دوباره شقایق جیغ زد:اون زمان که جیغدون رانیا پاره نشده بود همه گفتن بیخیال بیخیال
شدیییِ؟؟؟؟؟
داروین ای بابا گفت و از پله های بانجی رفت باالمنم بلند شدم و گوشیشو دراوردم و فیلم
رو خاموش کردم موهامم بستم و شالمو سرم کردم نشستم رو یه سکو سرم هنوز داشت
قیری ویری میرفت
.داروین اون باال منو با تهدید نگاه میکرد منم لبخند ناناز تحویلش میدادم اگه بپره دیگه
حساب بی حساب میشیم
شقایق نشست پیشم و گفت :حال کردی انتقامتو گرفتم؟؟؟؟
گونشو بوسیدمو گفتم:فدات زنداداشی
با چشای گرد نگام کرد که یه چشمک بهش زدم اونم سرشو انداخت پایین
نگاهی به اطراف کردم که نگام روی رزا ثابت موند چرا هیشکی به این بچه اهمیت نمیداد
دقیقا مثل االن لباساش خاکیه خاکیه یه پسر بچه هم اندازه ی خودش پیدا کرده بود یه
بستنی یخی دستشون بود یه لیس این میزد میداد به اونیکی اونم لیس میزد
شقایق سریع گفت:رانیا نگاه کن داره میپره
با تعجب نگاهش کردم:خودش میپره؟؟؟نمیترسه؟؟؟؟
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خیلی ماهرانه پرید پایین و چهار یا پنج بار رفت و بعدش اومدپایین و ما همه با چشمای
گرد نگاه میکردیم نه چشماش قرمز شده بود نه جیغدونش پاره شده بود
اومد پایین از سکو کل جمعیتی که دور بانجی بودن براش دست زدن و این بیشعورم
مسخره بازی میکرد و گفت:من متعلق به همم شرمندم نکنید
با حرص پاشدم از کنارش رد شدم و تنه زدم رفتم سمت رزا همین که دوال شدم رزا رو بلند
کنم سرم گیج رفت و افتادم کنارش دوباره اومدم پاشم نتونستم راستین اومد باالسرم با
تعجب گفت:خوبی؟؟؟
_واال خودمم نمیدونم راستین سرم داره گیج میره
سرشو تکون داد و رفت پیش اورژانس یه اتاقک داشتن که عده ای پزشک اونجا بودن
یکیشون اومد باالسرم و گفت:چرا چشمات قرمزه؟؟؟
اومدم جوابشو بدم که راستین گفت:بانجی سوار شده
پزشک:خب چرا سوار شدی وقتی میترسی؟؟
اومدم جواب بدم که شقایق گفت:تقصیر این بیشعور بود و به دارکوب اشاره کرد
بعد از معاینه گفت:فشارت افتاده سرم میزنی؟؟؟
اومدم بگم نه که داروین گفت:اره میزنه چرا نزنه
حرصم گرفته بود شدید ایا من خودم زبون نداشتمممم؟؟؟؟؟؟ داشتم اتفاقا خیلیم درازه
اییش
جیغ زدم:د بزارید خودم حرف بزنم نخیر نمیزنم
پزشک:پس اب میوه و کیک یا یه چیز مغوی بگیربخور فشارت بیاد سر جاش
راستین گفت باشه و دکتر رفت ما هم سوار ماشین ها شدیم راستینم به بهونه ی اینکه
میخواد چیزی برام بگیره بخورم نذاشت با کسی دیگه سوار شم
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بچهها سن هاتون رو میشه بگید میخوام بدونم بیشتر تو چه رده سنی هستیم
یک هفته بعد از ماجرای کوه ساعت چهار نیمه شب به وقت ایران
با جییییییییییییییغغغغغغغغغغغ بلندی از خواب بلند شدم وای این دیگه چه خوابی بود
دیدم ایت الکرسی رو خوندم و به خودم فوت کردم به امید شفا خواب دیدم من دختر دار
شدم راستینم پسر داره بعد پسر راستین بچه منو میخوره این یععععنییی چی اخهههه؟؟
هعییی بمیری راستین که تو خواب منم هستی بیشور
اوف گفتم و بلند شدم رفتم اب بخورم اطرافمو نگاه کردم کسی نبود یواشکی شیشه ی اب
رو برداشتم و سر کشیدم
یهو یه نفر از رو میز اشپزخونه گفت  :علیک سالم تو خجالت نمیکشی؟؟؟؟؟
هینی گفتم و بی اختیار شیشه رو پرت کردم سمتش صدای شکستن اومد برگشتم و چشامو
باز کردم و به راستین که با چشمای گرد داشت نگاهم میکرد با جیغی که سعی در کنترل
کردنش داشتم گفتم :تو خواب تو رو باید ببینم به جهنم به درک تو بیداری هم باید ببینمت
؟؟؟
پامو کوبیدم زمین و رفتم اخه یعنی چی من نمیدونم چرا پسر این باید پسر منو بخوره این
انصاف نیست بیشور
رفتم پریدم رو تخت و زل زدم به گوشی حاال با این اعصاب خراب چی حال میده؟؟؟ مردم
آزاریییییی
رفتم تو مخاطبین
مامایم نچ این خطرناکه
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پدرم نه خب اگه اون خطرناکه این که بمبه
راستین بزغاله این که بیداره نمیحاله
شقایق اگه راستین بیداره اینم بیداره دیگه
دارکوب امممم ترسناکه هااا نخورم؟؟؟؟؟ولش باو
فاطی خودشههههههههههه زنگیدم یه بوق دو بوق سه بوق بوق بوق ایکس بوق یهو گفت
:الوووووووو
صدامو مردونه کردم و گفتم:سلوم عزیزم
یهو فاطی بلند با صدای لرزان گفت:شمااااا؟؟؟؟؟
خخخ بدبخت صداش داشت میلرزید دیگه
گفتم:گلم بچمون خوبه االن چهار ماهیه که بارداری دیگه
دیگه واضح ترسیده بود گفت:شما کی هستی اقای محترم ؟؟؟؟
_منو نمیشناسی گلم؟؟؟
یهو فاطی انگار با کسی دیگه حرف میزنه رو به اون گفت:پاششوووو بهت میگممم پاشووو
مزاحمه
یهو دارکوب گفت :بلههه شماااا؟؟؟
منم که هول شده بودم نمیدونم چی بگم گفتم:سالااام دارکوب یعنی چیزه برادر زنم
خوبی؟؟؟؟؟
داروین با شک گفت:شما؟؟؟؟
_خواهرتون منو بهتر میشناسه هاااا
داروین:یکم حرف بزن
_وااا چی بگم خب میگم خواهرت منو بهتر میشناسه
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داروین رو به فاطی گفت :خاااک بر سرررت کنن این که رانیه سریع فاطی گوشی رو گرفت
و گفت:تویی پشه صفت
با صدای خودم گفتم :اوهوم خودمممممممممم دیگه هم کاری ندارم خدافظظظظظ
و قطع کردم و همونجا کپیدم
صبح با لبخند از کرم ریزی دیشبم چشمامو باز کردم و همونجوری با موهای متشابه با
ادیسون خدا بیامرز رفتم پایین توی راه پله بودم که یهو صدای مامان اومد که با تلفن حرف
میزد  :اره راستی منم بهش گفتم حاملم اون گفت شیش ماه دیگه بیا که وقتش باشه
محکم زدم تو صورتم و دویدم تو اتاق راستین و محکم زدم تو صورتشو گفتم:پاشو راستین
بدبخت شدیم پاشوووووو د بهت میگم پاشوووو
با چشمای خواب الود گفت:چی شده چته؟؟؟
_راستین مامان حاملسسسسسسسسسسسسسسسسسسس راستییییییییینننننن بدبخت
شدیم ای خداااا
راستین که کال خواب از سرش پریده بود بلند شد و با عصبانیت رفت پایین تو پذیرایی
اوه اوه چه جنگی بشه امروز
مامان که با دیدن چهره ی سرخ از عصبانیتمون گوشی رو قطع کرده بود و داشت مارو نگاه
میکرد
مامان اب دهنشو قورت داد و گفت:بچه ها چی شده
راستین مثل اتش فشان های در حال فوران داد زد :ماماااااااااااااان این چه وضعشه هاااا
؟؟؟راه میری یه بچه میارییی؟؟؟؟ مهد کودک راه بنداز دیگه اح خب یعنی ما نباید از
تعداد امار این خونه خبر داشته باشیییییییییییممممم؟؟؟
مامان با بغض گفت:خب مگه چیه بچم هنوز دو سالشه هاااا
مثل گربه ی شرک گفتم:ببخشیداااا من بچت نیستم؟؟؟؟راستین خرت نیستتت؟؟
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مامان:عه بچه ها چتونه دیگه یکیه دیگه بیخیال بشید قول میدم بعد از این دیگه بچه نیارم
راستین محکم زد تو سرش و نشست رو پله و گفت:اخه مامان من تو عروسیم یه بچه ی
دوساله دستم باشه به عنوان خواهر تازه مامانمم حامله باشهههه؟؟؟؟؟؟
مامان شونه ای باال انداخت و گفت :به من چه حاال که هفت ماهمه و نمیشه بکشمش توام
که ترشیدی رو دستم
زدم تو صورتم و گفتم:ماماااااااااااانننننن اخه چجوری؟؟؟؟؟بعد یهو نگاهم رفت سمت
شکمش و رفتم جلو و با تعجب گفتم :پس چرا شکمت باال نیومده
لباسشو از پشت سرش کشید و لباسش جذب شد که من و راستین همزمان
گفتیم:واااااییییی عین توپ والیبال بود
گفتم:اخه مامان جان شما دوست دوران راهنماییتو دیدی بهش گفتی بچه منه این
چی؟؟؟؟
مامان بیخیال گفت:خب میگیم بچه راستینه دیگه
راستین نمایشی گریه کرد و با شونه های اویزون رفت باال منم اومدم برم که مامان گفت
:ساعت شش بعد از ظهر اماده باش که بریم سونوگرافی
سرمو تکون دادم و رفتم باال و شماره شقایق رو گرفتم :تا گفت الو زدم زیر گریه
یهو گفت:عه شما چتونه االنم راستین زنگ زده تا گفتم الو میگه مامان شدنت مبارک اینجا
چه خبره؟؟؟؟
با گریه گفتم:شقققااایققق مامان شدنت مبارک و بعد قطع کردم احتماال معنی خوابم این
بوده که این بچه دومیه که بچه راستین حساب میشه بچه ی من که رزاست رو میخوره
هعیییییییییییییییییی
باالخره ساعت شیش شد و اماده شدم و با مامان رفتیم اونجا و نشستیم تو صف
یه دختره همسن من نشسته بود پیشم رو به من گفت:عزیزم ماه های اولته؟؟؟؟
سرمو انداختم پایین و گفتم بله عزیزم
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خب چی بگممممم بگم مامانم حاملسسس؟؟؟؟؟؟؟؟
دختره:چند ماهته؟؟؟
_چهار گلم
دختره سرشو تکون داد و دیگه چیزی نگفت منشی اون دختررو صدا کرد و بالفاصله منو
نمیدونم دختره داشت تو کیفش دنبال چه کوفتی میگشت که منشی گفت :شما باردارید
دیگه ؟؟؟
دختره داشت نگاهم میکرد رو به منشی گفتم:بله منم
منشی گفت :اسمتون؟؟؟؟
_رانیا مهرزاد
تا گفتم تازه فهمیدم اسم خودمو گفتم عه خب گفت اسم خودت دیگه ای بابا اسم خودم که
نه منظورش بیماره دیگه تا اومدم اعتراض کنم دستشو گذاشت پشت کمرم و هلم داد
داخل و در رو بست
اطرافمو نگاه میکردم یهو چشمم به دکتر افتاد ترسیده سریع گفتم:سالم
دکتره که یه زن همسن مامان بود گفت:سالم دخترم بیا بشین ببینم نی نی مونو
اییی وایییی چیکااااااااااررررررررررررر کنممممممممممممممم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چند دقیقه ایستاده بودم که دکتر گفت:اتفاقی افتاده دخترم
سرمو تکون دادم که گفت:چیشده؟؟؟؟؟؟؟
منم کلللل ماجرا رو براش تعریف کردم که ترکید از خنده منم با لب اویزون سرمو انداخته
بودم پایین که دکتر رفت سمت در و رو به بیرونی ها گفت :مادر این دختره که االن اومد تو
کیه ؟؟؟
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صدای پا اومد و بعد ش نگاه در ظاهر محبت امیز مامان با کلی شوخی و خنده مامان
خوابید رو تخت بعد از معاینه ها و سونوگرافی دکتر گفت:نگران نباشید هر دوتا بچه هاتون
خوبن و هیچ مشکلی ندارن
شاخکام زد بیرون و گفتم:بچه هاش؟؟؟؟؟؟
دکتر گفت اره دیگه دوتان دیگه
محکم زدم تو صورتم و گفتم:یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟
دکتربا تعجب گفت:دو قلو هستن مگه نمیدونستین
با حرص بلند شدم و از مطب زدم بیرون اونقدر حرص میخوردم که معدمم درد گرفته بود
اخهههه این چه وضعشه اح لعنتی یه پاکت پر خوراکی خریدم و رفتم خونه تو اتاق راستین
راستین یکدفعه برگشت سمتم و گفت :چیشد؟؟؟؟
با حرص گفتم  :هیچی بابا گل کاشته دوتایی میاره
با تعجب گفت:یعنیییی؟؟؟؟
سرمو تکون دادم و گفتم :راستین باید اعتصاب کنیم اینجوری نمیشه
راستین :چیکار کنیم ؟؟؟؟
خبیث خندیدم و گفتم:سه روز از خونه نمیزنیم بیرون
لبخندی زد و گفت هستم
در رو قفل کردیم و سه روز تو اتاق موندیم و اصرار های مامان و بابا هم مبنی بر بیرون
اومدنمون هیچ تاثیری نداشت همینه که هست یعنی چیییِ؟؟؟؟؟
صبح سه روز بعد
خسته و بیحال از اتاق رفتم بیرون و رفتم تو اتاقم دیگههههه نمیتونننمممم من میرم از
اینجااااا پریدم رو تخت و بعد از سه روز راحت خوابیدم
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بیدار که شدم رفتم تو پذیرایی مامان و بابا و رزا هم انگار خونه نبودن رفتم تو اتاق راستین
دیدم داره اماده میشه با تعجب گفتم:کجاا؟؟؟؟
راستین:مهمونی
ذوقققق کردم شدددیییید با ذوق گفتم:میشه منم بیام؟؟؟؟
با اخم گفت:نخیر مناسب سن تو نیست
_عه راستین مسخره نشو دیگه
راستین:نچ
با شونه های افتاده رفتم تو اتاق که یهو جییییرییییییینگگگگگگگ مخم جرقه زد سریع یه
بلیز مشکی که استین هاش چرم بود با شلوار چرم مشکی پوشیدم و کیف و کفشمو
برداشتم یه نامه نوشتم با این مضمون:خیلی نامردی راستین اصال دوست ندارم صدامم نکن
خوابیدم خدافظ
بعد سوییچ ماشینشو برداشتم و دکمه در صندوق رو زدم و خودم پریدم تو حیاط و تو
صندوق و یه ادامس از تو کیفم دراوردم زدم به قفل صندوق که بسته نشه و بعد سکوت
کردم
صدای در خونه اومد و بعد در ماشین و بعد غرغر راستین رو شنیدم:اخه دختره ی دیوانه
من تو رو ببرم بین اون همه پسر و اون جمعیت چیکار کنی خلی هاااا
خبیث و اروم خندیدم هاهاها تا رسیدن هیچ کاری نکردیم جز یه کار من یه عکس سلفی با
صندوق ماشین گرفتم بعدا به دوقلوها نشون بدم
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خدا شاهده هر کی بگه ادامه گازش میگیرم عکس کاور هم خودمم)-:
)-:
)-:
)-:
)-:
دیگه کم کم داشت خوابم میگرفت که یهو صدای بوق اومد اییی راستین ایشالله تیکه تیکه
شی که اینجوری بوق میزنی نمیگی شاید چیزی تو صندوق عقبت باشه بترسه؟؟؟؟
بعد از چند دقیقه حرکت یه صداهایی از بیرون میومد اب دهنمو قورت دادم و صبر کردم
صدای قفل در که اومد ادامسمو دراوردم و یکم در صندوقو باز کردم به به هوای تازهههههه
یکم بیشتر باز کدم واااایییییی اینجا چقدر خوشمله
در رو تا نیمه باز کردم و پیاده شدم و ادامس رو گذاشتم سرجاش و در رو بستم خب
ورودی کدوم وره اینجا که دوتا ساختمونه یکم گوش دادم صدا از ساختمون بزرگه میومد
کفشای پاشنه بلند تق تقیمو دراوردم و اروم رفتم سمت ساختمون بزرگه یهو احساس کردم
یکی صدام کرد برگشتم که با صحنه های چیز دار روبه رو شدم
بنابراین نتیجه گرفتم که اینجا پشت باغه سریع رفتم جلو که دیدم بللللههههه درسته
دوتا نگهبان غولتشنم وایسادن جلوی در خیلی شیک کفشامو پوشیدم و پانچومم تنم کردم
رفتم جلوی این دوتا غولتشن
غولتشن اول :سالم خوش اومدید
غولتشن دوم :سمت راست طبقه باال اتاق اول میتونید لباس هاتونو عوض کنید
سرمو مثل این با کالس ها تکون دادم در رو که باز کردن پریدم تو ولی برگشتم که دماغم
محکم خورد به در بسته اینجا چه خر ابادی بوووددد؟؟؟؟
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یعنی خر خر رو پیدا نمیکرد کانگورو هم کانگورو رو
همه جا تاریک فقط رقص نور ها با سرعت تند در گردش بودن و عده ای پلشت وسط در
هم میلولیدند
اروم از همون کنار دیوار رفتم سمت راه پله هاو رفتم باال اتاق اول پیچیدم رفتم تو فقط یه
دختره بود که داشت خط چشمشو تجدید میکرد
اواااا من ارایش نکردم که تو کیفمو نگاه کردم یه خط چشم بود با یه رژ
قرررررمزززززززززز جیگری
پانچومو دراوردم و خط چشم رو دراوردم راحت کشیدم و یکم دنباله گذاشتم براش رژهم
زدم تو اینه برا خودم ایت الکرسی خوندم و فوت کردم خدا من عمودی اومدم افقی نفرستم
بیرون

رفتم بیرون دختره هنوز درگیر خط چشمش بود اینقدر دوست داشتم زبونمو دراز کنم بگم
دلتتتت بسووووزهههه خخخخخ
رفتم پایین وضعیت همچنان همون بود ببین رانیا عمرا تو این جمعیت بتونی برقصی پس
بتمرگ سرجات چیزی هم نخور که ممکنه افقی برت گردونه یه گوشه ی سالن مبل بود ولی
به لطف رقصنده ها که چه عرض کنم لولنده ها تقریبا خالی بود رفتم اون سمت و نشستم
و به روبه روم نگاه کردم اینا چرا مشکل دارن؟؟؟؟؟شونمو انداختم باال رانیا بگرد دنبال
شوور هنوز چشم نگردنده بودم که یکی از بغل گوشم گفت :سالم
با ترس برگشتم ولی نیشم باز شد به به چه قد و باالیی با خونسردی گفتم:سالم
یعنی یه جوری گفتم سالم اون لحظه فکر میکردی خانوم تر از من وجور نداره
پسره:افتخار اشنایی با چه کسی رو دارم؟؟؟؟
گیج گفتم:با چه کسی رو دارید؟؟؟
پسره که خندش گرفته بود بود خیلی رک گفت:باال اتاق هستاااا
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با اخم نگاش کردم و گفتم :برووو عااااموووو برو یکی دیگههه رو خرررر کن این دللل من از
اغاز تولدش خر بوده است .
با تعجب از لحن من پاشد رفت هاهاها تا تو باشی وقتی مثل ادم نشستم کاری بهم نداشته
باشی
بلند شدم برم ببینم چی هست این خندق بال رو پر کنم که یه دختر اومد دست منو گرفت
کشید وسط حاال قیافه ی منو تصور کنید دیگه ترکیده چه زوریم داشت ال مصب دستامونو
اوردم باال یه گاز محکم گرفتم که ول کرد منم سریع گریختم رفتم سمت میز خوراکی ها یه
چیز نارنجی بود بو کردم بو پرتقال میده یکم ریختم و مزه مزه کردم نه اب پرتقاله
یه لیوان برای خودم ریختم که نگاهم روی نگاه پسری که اونور میز سمت راست ایستاده
بود و فکش منقبض شده بود و یه جورایی با حرص نگاه میکرد ثابت موند

بچهها قسمت بعدی خیییییییلییییییی خووووبهههه
دلتون بسوووزههه من میدونم چی میشههه
با صدای لیوان اب پرتقالی که از دستم افتاد به خودم اومدم و گفتم:هیییسسس رانیا تو
کاری انجام ندادی نترس
بعدش خودم به خودم جواب دادم نه کار خالفی نکردم فقط راستین گفت نیا اومدم تنها
هم اومدم اتفاقی میفتاد کسی نمیدونست خیلی راحت داشتم اب پرتقالی که شاد یه درصد
چیزی توش باشه میخوردم
نگاهمو بردم باال داروین بود انگار که به چشماش شک داشت رفت میز رو دور زد و اومد
روبه روم خدا شاهده روزی که تو دستشویی دیدمش اینقدر نترسیده بودم
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مچ دستمو گرفت و دنبال خودش کشیدم یه جوری میکشید که پام به پارکت ها گیر میکرد
دستمم که بهتره همین االن گچ بگیریم از پله ها رفت باال حواسمو جمع کردم که نیوفتم
یهو تو راهروی باال هلم داد که خوردم تو دیوار و لبامو از درد گاز گرفتم مچ دستمو گرفت و
بلندم کرد چسبوندم به دیوار با صدایی که دورگه شده بود گفت:اینجا چه غلطی میکنی
رانیا؟؟؟؟؟
سرمو انداختم پایین و چیزی نگفتم خب چی میگفتم اصال نمیدونستم کار اشتباهی کردم یا
نه
دوباره داد زد:گفتم اینجا چه غلطی میکنی ؟؟؟؟؟
اروم گفتم:با راستین اومدم
دستشو محکم کوبید دقیقا کنار سرم جوری که گوشم سوت کشید و اشکم دراومد
دوباره داد زد :چجوریه که با راستین اومدی ولی اون خبر نداره که تو اینجایی هاااا؟؟؟؟
جواب ندادم که یکی دیگه کوبید کنار سرم ترسیدم و سریع گفتم :یواشکی اومدم
نمیدونست تو ماشینشم
با حرص نگاهم کرد و گفت:نگفت بهت نباید اینجا بیای؟؟؟
سرمو تکون دادم که وحشی شد و یقمو گرفت و گفت :پس اینجا چه غلطی میکنی؟؟؟؟
چقدر داروین ترسناک میشد این روشو ندیده بودم
نفس عمیقی کشیدم که با صدای کسی که پست سر داروین بود تو سینم موند
همون پسره بود که رو مبل نشسته بود :مشکلی پیش اومده خانوم ؟؟؟؟
خدا شاهده اومدم بهش بگم به شما ربطی نداره ولی داروین مهلت نداد و رفت سمتشو یه
مشت خوابوند تو صورتش که پسره داد زد :اقا حد خودتو نگه دار هاااا من و این خانم قرار
بوده امشب پیش هم باشیم
محکم زدم تو صورتم پسره ی نفهم کی ما قرار گذاشتیم؟؟؟؟؟
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داروین بهت زده برگشت سمتم و اومد جلو تو ده سانتی متریم وایستاد و اروم گفت:اره
رانیا؟؟؟؟؟
زدم زیر گریه و گفتم:نه به خدا داروین به خدا این چرت میگه من اینو کال یه بار همینجا رو
مبل نشسته بودم دیدم پیشنهاد داد که قبول نکردم داروین باور کن هر چی میگم عین
حقیقه به جون رزا به جون راستین دقیقا عین حقیقه
اومد جلوتر جوری که نفس هاش دقیقا میخورد رو لبهام
اروم خم شد و لب هاش رو گذاشت رو لبهام بدون هیچ حرکتی ناخوداگاه اشکام میومد
پایین هیچی برام مهم نبود فقط باور کنه که من اونجوری که این پسره گفت نیستم فقط
باور کنه
سرشو اورد باال و گفت :باور کردم برو اماده شد بعدش کالفه دستش رو کشید تو موهاش
رفتم سریع پانچومو پوشیدم و تو اینه نگاه کردم شبیه این خون اشاما شده بودم ز یر چشم
سیاهه سیاه لب ها قرمز
اومدم از در برم بیرون که تازه انگاز ذهنم اپدیت شده یادم اومد چه اتفاقی افتاده محکم
زدم تو صورتم و هین بلندی کشیدم یا خدا چیشد؟؟؟چه اتفاقی افتاد؟؟؟؟
یه پنج دقیقه با خودم کلنجار میرفتم که چجوری و با چه حالتی بروم بیرون مثال با
عصبانیت برم بگم:چیکاررر کرررردددددیییی؟
یا مثال اروم و با لبخند برم بگم :قربونت دستت طال البته در این مواقع باید گفت :لبت طال
خخخخ
یهو در زده شد و منم پریدم بیرون سعی کردم حالت چهرم چیزی رو نشون نده گفت:برو
صورتتو بشور اونجا دستشوییه
سریع و با سرعت نور رفتم شستم مچمو تو دستش گرفت که دلم از درد ضعف رفت از پله
ها رفت پایین هنوز عصبانی بود و اینو از فشار شدید دستش میفهمیدم
داشت میرفت سمت یه گروه پسر یکم دقت کردم که دیدم راستینه
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ایستادم سرجام و دستشو کشیدم که وایستاد
اروم و با بغض گفتم :میشه نریم پیش راستین؟؟؟؟؟
با اخم گفت:نه اون برادرته باید به خودش بسپارمت
دلم میخواست بگم عه اون موقع که مشت رو خوابوندی تو صورت اون پسره برادرم نبود
االن برادرمه؟؟؟
ولی به جاش با التماس گفتم:داروین
لحنم جوری بود که خودم دلم برای خودم سوخت
دستشو اورد باال تهدید امیز گفت :رانیا همین یه دفعه رو به راستین نمیگم به شرطی که
قول بدی دیگه از این غلطا نکنی
سرمو تکون دادم وگفتم قول میدم دیگه از این غلطا نکنم اگه کردم با اطالع خانوادم باشه
نفسشو داد بیرون و دوباره مچمو گرفت من یه چیزی به این میگماااا این مچه قابلیت در
رفتن داره رفتیم بیرون و منو شوتینگ کرد تو ماشینش و رفت دم خونمون
در رو باز کردم داشتم پیاده میشدم که دوباره مچمو گرفت ایندفعه جیغم رفت هوا ال مصب
خیلی درد داشت
داروین:چیشد؟؟؟
_هیچی به لطف شما فکر کنم باید برم گچش بگیرم
با پوزخند گفت:حقته در ضمن اون اتفاق رو هم فراموش کن
_کدومو؟؟؟
راستین:همونو دیگه
_کدوم من یادم نمیاد
گرفت منظورمو سرشو تکون داد و گفت:خوبه برو
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پیاده شدم و رفتم تو خونه مامان نشسته بود رو کاناپه نشستم پیشش و گوشمو گذاشتم رو
شکمش که نمیدونم کدوم یکی از بیشعورا یه لگد زد تو گوشم
مامان خندید و گفت:حقته وقتی سالم نمیکنی اینا هم میزننت
با بغض از پله ها رفتم باال یعنی همه چی حقمه دیگه این چه زندگیه من دارم هااا
رفتم خوابیدم سر تخت
نیم ساعت بود به اتفاقی که فراموش شده بود فکر میکردم و نتیجه ای نمیگرفتم
یهو در باز شد و راستین اومد داخل
رومو اونور کردم مثال قهرم
اومد سمتم و گفت:رانیا ببخشید دیگه خب نمیشد ببرمت
هاهاها الگی گریه کردم وگفتم:خب یعنی چی که نمیشه هااا؟؟؟منم دوست دارم تفریح و
شادی داشته باشم
راستین:اجی جونم خب به جاش یه جای دیگه میبرمت
_کجا؟؟؟؟
راستین:شهربازی
با ذوق گفتم:کی میریم؟؟؟
راستین:فردا خوبه؟؟؟
_باشه بریم
راستین:پس به بچه ها هم خبر میدم بیان
دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و خندیدم که راستین گفت:آشتی؟؟؟
خندیدم و گفتم:قهر نبودم وقتی میگی یه جایی خوب نیست حتما خوب نیست دیگه
اروم گونمو بوسید و گفت افرین دختر خوب
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و رفت بیرون تا رفت بیرون زدم زیر خنده هاهاها تو که نمیدونی برای همین نافرمانی چه
صحنه های اکشنی به وجود اومده
بابا صحنه رو ول کن شهربازی رو بچسب اخخخ جوووونننن
بلند شدم رفتم پایین این خندق بال رو پر کنم اونجا که نشد بپرمش
رسیدم پایین صدامو انداختم تو سرم:ماما ،مامی ،مام ،مامان ،می ما ،مامای
مامان با صورت قرمز از دستشویی اومد بیرون دویدم سمتش و گفتم:ماماااان
چیییشششدههه؟؟؟
نشست رو مبل و گفت :حالم بد میشه نمیتونم غذا درست کنم زنگ بزن بیارن
اوووو ویییاااارههههه دستامو زدم به کمرم و گفتم :تا وقتی که رانیا اینجاس غم نداشته باش
االن یه غذا درست کنم انگشتاتم باهاش بخوری
مامان چیزی نگفت و رفتم تو اشپزخونه خب چی درست کنم؟؟؟؟
قورمه سبببزززیییی ولی بلد نیستم که پس بیخیال
مررررررغغغغ در فریزر رو باز کردم پاک نکرده بود یه اح کشیده گفتم ودر رو بستم
فکر کردم یهو جیییریییینننگگگگگ ماکارونی خب این کاری نداره مثل الزانیاس یکم
پیچیده تر یه قابلمه برداشتم پرش کردم اب و یه بسته ماکارونی ریختم توش کم بود گم
میشدن یه بسته طرح دارم ریختم نشستم رو اپن و نگاهم رو به قابلمه دوختم که مامان
داد زد :رانی نمک و روغن کم بریز برام خوب نیست
یهو زدم تو صورتم و دویدم یکم نمک و روغن ریختم و دوباره نشستم رو اپن یه ربع گذشت
که بلند شدم و گوشت و پیاز رو سرخ کردم و ریختم تو قابلمه یکم رب گوجه و ادویه هم
ریختم یکم نگاهش کردم چرا شبیه اش شد؟؟؟
نکنه باید ابشو خالی میکردیم؟؟؟
رفتم پش مامان و گفتم:مامان
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مامان :بله؟؟
_میگم اب ماکارونی رو باید خالی کنیم ؟؟؟
مامان:اره وقتی خود ماکارونی و نمک و روغن رو پختی باید ابکشی کنی خرابش نکردی که
_نه اصل
ارفتم تو اشپزخونه حاال با این اشفته پلو چیکار کنم؟؟؟
ولش باو همین االن ابکشی میکنم فرقی نداره که خالصه اینو ابکشی کردم و دوباره رب و
ادویه زدم شبیه ماکارونی شدهااا ولی یکم مشکل داشت انگار
خالصه منتظر شدم دم کشید و ماکارونی رو ریختم تو دیس ساالدی رو که مامان درست
کرده بود گذاشتم ماست هم گذاشتم خالصه خعلی سفره ی قشنگی شده بود من که خوشم
اومد فقط غذای اصلی یکم مشکل داره ولی یکم ها
مامان رو صدا کردم همون موقع زنگ در زده شد در رو باز کردم و رفتم جلوی در بابا با
دوستش اومد تو شاید کار داره به من چه
بابا اومد سمت من و گفت :رانیا سالم نمیکنی؟؟؟اقای مشاهری امروز مهمون ما هستن
برای شام
چییییییییی ششششاااااممممممم؟؟؟؟؟؟؟؟ همون شامی که من درست کردم؟؟؟؟؟؟
اب دهنمو قورت دادم و گفتم بفرمایید سالم خوش اومدیدو بالفاصله رفتم تو اتاق راستین و
گفتم:راستین راستین پاشو چیزه
راستین بلند شد و گفت:چیه چی شده؟؟؟؟
_راستین غذا یکم چیز شده
همون موقع مامان اومد تو و گفت بیاید بچه ها و منتظر موند بریم ما هم رفتیم ای بابا حاال
چیکار کنم رزا داشت بازی میکرد که با خودم بردمش تو اشپزخونه و همه نشستیم رو
صندلی
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اول مامان قاشق رو برد سمت دهنش اروم گذاشت انگار گلوی من زیر دندوناش بود اولش
اخماش تو هم بود ولی کم کم باز شد خب این یعنی چی؟؟؟؟
بعدش بابا بود که طبق معمول هیچی از رفتارش نمیفهمی ولش بعدیییی
دوست بابا قاشق رو برد و خورد و با محبت سرش رو تکون داد واااا یعنی اینا این کار رو
میکنن من نا امید نشم؟؟؟
راستین زد تو پام برگشتم سمتش که گفت:رانی چی ریختی توش اینقدر خوشمزه
شدههه؟؟؟
با حالت گنگ بهش گفتم:چییی؟؟؟
راستین :یکم بخور
سریع یه قاشق خوردم که چشمام گرد شد این چرا اینقدر خوشمزه شد؟؟؟؟؟
اینجا ایرانه ؟؟؟؟وااااا
خالصه اون شبم به خوبی و خوشی گذشت و من با خیال راحت گرفتم خوابیدم وای که فردا
شهربازی چه حالی بکنیم

محدثه کچچچچچچچللللمممممم کردیییییی اینم به خاطر تو و اوناییکه میخواستن شهیدم
کنن
چشمامو باز کردم ساعت پنج بعد از ظهر بود محکم زدم تو صورتم فکر کنم یه نسبت دوری
با کواال ها دارم چون اونا 45ساعت در روز میخوابن
راه افتادم تو خونه هر چی میگشتم راستین رو پیدا نمیکردم نکنه پیچونده؟؟؟؟
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مامان هم با نگرانی جوری که انگار یه قاتل زنجیره ای دیدن نگاهم میکردم
رفتم تو حمام رو سرک کشیدم نبود اح اخه این بیکار کجا رو داره بره
برگشتم که رزا روبه روم بود از سرش پریدم و رفتم تو اتاقم اینم اومد دنبالم شماره راستین
رو گرفتم خاموش بود
اح بغض کردم و نشستم رو زمین من شهربازی دوست یهو یه عضوی از اعضای بدنم
گفت از مامان بپرسم
رفتم پیش مامان و گفتم:مامانی
مامان:چی میخوای؟؟؟
_راستین کوووووو؟؟؟؟
مامان :تو پارکینگه
یهو جیغ زدم:عهههههه ماماااان من یه ساعته دارم دنبالش میگردم چرا
نمیگیییییییییییی؟؟؟؟
مامان شونه ای باال انداخت و گفت:نپرسیدی
دویدم تو پارکینگ که راستین رو دیدم زیر ماشین خوابیده انگار داره درستش میکنه اخه
چلمن تو چیزی از ماشین سر در میاری؟؟؟
یه برگ برداشتم و رفتم نشستم پیشش و برگ رو کشیدم رو شکمش که از زیر لباسش
اومده بود بیرون یهو داد زد اومد پاشه سرش خورد تو ماشین اژیر ماشین بلند شد از اون
ورم جیغ رزا اومد
برگ رو اوردم جلوی چشمام و بهش گفتن:ببین همه اینا تقصیر تو بود هاااا
راستین اومد بیرون و اژیر رو خاموش کرد و گفت:تو بودی
سرمو تکون دادم و گفتم:نه این بود و برگ رو گرفتم جلوش
اونم سرشو تکون داد و گفت بدو اماده شو ساعت هفت با بچه ها قرار گذاشتم
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_کیا میان؟؟؟
راستین :شقایق،من،تو ،کیمیا ،داروین،کامیار
لبخندم که با اسم داروین پاک شده بود دست و پامم به لرزش افتاده بود
رفتم تو اتاق و گفتم بیخیال کاری نمیتونه بکنه اماده شو
سریع یه شلوار سفید پوشیدم با مانتوی قرمز و شال سفید ارایش هم خط چشم کشیدم با
برق لب
کفشای اسپرتمو پوشیدم و از دم در جیغ زدم:راستین من تو ماشیتنم بیا
و دویدم نشستم تو ماشین و راستین هم اومد تا اونجا هم هیچ اتفاقی نیفتاد
با یه پرش پیاده شدم هیچ وقت فکر نمیکردم فاصله ی من تا خوشبختی یه قدم باشه
چشمامو بستم و پابه شهر رویاهام گذاشتم که شتتترررق خوردم به یه گوریل با عصبانیت
چشمامو باز کردم کامیار بودم زدمش کنار و رفتم تو بچه ها هم اومدن دنبالم
با بچه ها دور هم جمع شده بودیم و هر یه نظر میداد که نظر من مورد قبول شد از این دم
در هر چی بود سوار میشیم و میریم اولیشم سورتمه بود نیش منم تا اخر باز بود هممون
نشستیم و یه گروه پسر و دختر دیگه این شروع کرد به دور خوردن منم اینقققددددرررر
جیییغغغغغ نزدم واال خب ترس نداشت تازه اونجا داشتمAAبازی میکردم فقط بعضی وقتا
میسوختم چون تند میرفت
از سورتمه پیاده شدیم که کیمیا داشت از دست میرفت دو تا ابمیوه خورد تا فشارش اومد
سر جاش و بعدش گفت که هیچی جز چرخ و فلک سوار نمیشه ایییشششش بی ادبه
لوسه شما ولش کنید
خالصه رفتیم چرخ و فلک شش نفری بودن شش تامون سوار شدیم و کلی خندیدیم و
عکس گرفتیم و از اون باال سورتمه رو دیدیم قرار شد سوار شیم ولی کامیار و کیمیا مخالفت
کردن بیشورا
چرخ و فلک هم تموم شد و رفتیم سورتمه من و شقایق و راستین و داروین
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شقایق و راستین به بهونه ی ترسیدن نشستن عقب و من و راستین نشستیم جلو کمربند
هارو بستن که راستین گفت:نمیترسی؟؟؟؟
خیلی با صداقت گفتم:چرا یکم
سورتمه شروع کرد به باال رفتن اااییییی کمرم یهو صاف شد و گفتم :اوخیش
هنوز از دهنم در نیومده بود که این به شیب نود درجه رفت پایین و
جیییییییییغغغغغغممممم دراومد مگه این اینجوری هم داره؟؟؟؟
خالصه با هر جون کندنی که بود سورتمه تموم شد داشتم پیاده میشدم که دیدم داروین
چشماشو بسته با تعجب گفتم:چیشده داروین ؟؟؟
چشماشو باز کرد و استینشو برد باال زدم تو صورتم و گفتم :چیشدههههه؟؟؟؟؟
دستش قشنگ جای چنگ خونی بودسرشو تکون داد و گفت  :دسته گل جنابعالیه
سرمو انداختم پایین و ریز خندیدم و تو دلم گفتم:حقتهههههههه
بیشتر بازی هارو سوار شده بودیم اتفاقا کیمیا رو هم سوار کرده بودیم و کلی فوش نوش
جان کردیم
االنم نشسته بودیم یه بستنی بخوریم بعد دوتا بازی دیگه بریم بعدش بریم شام بخوریم
دوتا بازی بودن که از اول چشممو گرفته بودن یکی یو و یکی دیگه هم اسمشو نمیدونستم
مثل بالن بود میبرد باال و یهو ول میرد این بالنه باز میشد(خخخخ واقعا اسمشو نمیدونستم
امیدوارم منظورمو فهمیده باشید )به شقایق گفتم اونم تایید کرد و خیلی استقبال کرد
بستنیم رو دستم مونده بود و واقعا نمیتونستم بخورم به راستین گفتم:راستین اینو میخوری
یه نوچ گفت که بلند شدم بندازمش سطل آشغال که بستنیم رو هوا زده شد و در مقابل
چشمای متعجب من رفت تو دهن داروین
خالصه بچه هارو راضی کردیم و نشستیم سمت راستم راستین بود سمت چپم یه پسر که با
دوستاش اومده بود
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دستگاه حرکت کرد و اول اروم بود با هر حرکتی که میکرد قلب من میفتاد کف پام برا همین
راستین رو صدا کردم توجه کنید که دستگاه هنوز اروم بوداااا
_راستین
راستین:بله؟؟!!!!
_میترسم
راستین با تعجب به رنگم که پریده بود انداخت و گفت:کار خودت بود به من چه
یهو دورش تند شد که یه جیغ بنفشششش کشیدم که این پسرای ابلح کنارم زدن زیر خنده
صدای کامیار رو از اونور شنیدم که داد زد:رانی خوببییییییییی؟؟؟؟؟
منم جیغ زدم:مرده شورتو ببرن تو به حال االنه من میگی خوب؟؟؟؟
دوباره این پسرهای کنارم عین ماست زدن زیر خنده
برگشتم سمت پسر بغلیم که یه فوش ابدار بهش بدم یهو یو رفت باال جوری که اون باال بود
و من پایین و خیلی اتفاقی لب رو لب شدیم کال هنگولیدم اونم همونجور بود
با داد راستین به خودمون اومدیم و خودمون رو زدیم به کوچه علی چپ
یهو راستین کشیدم سمت خودش و گفت:تو خجالت نمیکشی؟؟؟؟؟؟؟این چه کاریه؟؟؟؟
خیلی مظلوم گفتم:بوخودا تقصیر من نبود من خواستم بهش فوش بدم این رفت باال
ایییششش
دیگه راستین چیزی نگفت و تا اخر من دستشویی الزم شدم
پیاده که شدیم با شقایق دویدیم پیش این بالنه و دوتامون نگاه میکردیم که داروین از
پشت سرمون گفت:فکرشم نکنید
برگشتم و گفتم:اتفاقا دارم میکنم
داروین:تو یکی حرف نزن که ازت اتو دارمااااا
چشم غره ای رفتم که شقایق گفت:ما میخوایم اینو سوار شیم
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همون موقع راستین اومد و گفت :من و داروین میریم اگه ترس نداشت اونموقع شما برید
سرمونو تکون دادیم و اونا رو نگاه کردیم رفتن سوار شدن رسیدن باال خخخ راستین که
رنگش پریده بود و به داروین چسبیده بود داروین هم شبیه کسایی شده بود که دارن
میمیرن بی حس و حال
ولی خوشم میاد یه جیغم نکشیدن
اومدن پایین که من و شقایق مشتاق رفتیم جلو و گفتیم:چیشد؟؟؟؟
راستین شونشو انداخت باال و گفت:میخواید برید من کاری ندارم فقط قبلش دستشویی
برید
همه خندیدیم که برای ما هم بلیط گرفتن و سوار شدیم یعنی این که رفت باال شقایق یه
جیغ هایی میزد که دومی نداشتن منم خیلی خونسرد اطرافو نگاه میکردن ولی با پایین
رفتنش همه اعتماد به نفسم ریخت و جیغ زدم ولی وسط جیغ ها به شقایق میخندیدم
چون وسط بازی جیغ هاش به این مضمون بود
:جیغدوووووووووونننننننننننننمممممممممممم پارههههههههههههه شددددد
خالصه پیاده شدیم و با اعتماد به نفس گفتیم:اصالنم ترس نداشت و برای شام به فست
فود نزدیک رفتیم ما دخترا نصف پیتزا رو میخوردیم و بقیشو میدادیم به پسرا یعنی هر پسر
یک و نیم پیتزا خورد
بعد از شام برگشتیم خونه و مثل جنازه افتادیم
داروین هم بهم یاد اوری کرد که کارم داره و باید یه قرار بزارم باهاش منم تایید کردم که
حتما میزارم
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ممنون از حمایتتون دوستان تا اینجا کجای رمان رو بیشتر دوست داشتید؟؟؟؟
یک هفته بعد (رانیا نشسته داره با وجی جونش میحرفه )
_خیلی وقته ندیدمت عزیزم
وجی جون:رفته بودم تغییر کنم تغییری برای اینکه ذهن اشفته ام به ارامش ابدی خود
برسد
_جووونمممم؟؟؟؟با کالس شدی هاااا چه اتفاقی اتفتاده ؟؟
وجی جون:هه با کالس؟؟؟؟ لطفا درست صحبت کن بانو من دست اتفاق را گرفته ام تا
نیفتد
اب دهنمو قورت دادم و پرسیدم:میگماااا مطمئنی حالت خوبه؟؟؟؟
وجی جون:اری من خوب هستم
_میگم روز شهر بازی پیش من بودی؟؟؟؟
وجی جون:نه خیر من پر مشغله ام
_اهان پس شانس اوردی
وجی جون:شانس؟؟؟هیچ چیز به نام شانس وجود ندارد این خود ما هستیم که همه اتفاق
ها را میسازیم
یه برو بابایی گفتم و نفسمو دادم بیرون حوصلم سر رفتتتتتتت یهو یاد داروین افتادم تو
مخاطبین گشتم و رو دارکوب ایستادم
یه بوققققق
دو بوقققق
سه بوققققق
چهار بوووووققق
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یهو گفت:بله بفرمایید
نمیدونم تاثیر حرفای وجی جون بود چی بود که گفتم:درود بر یگانه دارکوب جنگل های
بزرگ و سرسبز ماداگاسکار
قه قهش رفت هوا و گفت:شما؟؟؟؟؟
واااا یعنی نشناخت؟؟؟با حرص گفتم:سر جهازیتم
دوباره خندید و گفت:هر کی هستی دمت گرم خندیدم روحم تازه شد خدافظ و قطع کرد
منم شوک زده چشمم به گوشی خشکید
عه اینجوریه؟؟؟ وایسا تا باهات قرار بزارم
اس دادم
:سالم بر یگانه دارکوب جنگل های زیبا و سرسبز ماداگاسکار رانیا هستم سرجهازیتون زنگ
زدم بگم بیکارم اگه میخوای کارتو بگی بیا ولی حاال که قطع کردی عمرااا دیگه بیام
اودافظظظظظظ روحم شاد شد
فرستادم و یه تک هم زدم برای اطمینان طبق محاسباتم االن باید خودکشی کنه
1
2
1
4
5
دیرییییییییییییییییییییییییییییییییینگگگگگگگگگگگگگ
لبخند زدم و برداشتم :بلهههههههه
صدای نگران داروین:خودتی رانی ِِ؟؟؟؟؟
_نه روحمه اومده عذابت بده
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خندید و گفت:خب درست حرف بزن ادم بفهمه تویی ببین من االن شرکتم ......
یهو پریدم:شرکت چی؟؟؟؟
داروین :شرکت خودم
_شرکت چی داری؟؟؟؟؟
داروین :رانی
بله ؟؟؟!!!داروین:نه شرکت تولید رانی ایرانی دارم
_اهان
داروین:خب چی داشتم میگفتم؟؟؟ اهان نیم ساعت یا چهل و پنج دقیقه نهایتا یه ساعت
و نیم من تو پارک ......کنار ابشارم االنم باید برم خدافظ
و قطع کرد بیشور حداقل بزار خدافظی کنم رفتم تو فکر اینکه یعنی منو چیکار
داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یه مانتوی بلند سرمه ای با جین تنگ یخی پوشیدم با شال همرنگ شلوارم و رفتم پارک
پارکه نسبتا بزرگی بود وبه زور ابشار رو پیدا کردم و نشستم رو نیمکت روبه روی ابشار
یادمه تو کوه گفت درباره ی خواهرشه ولی یعنی چی شده که مجبور شده از من کمک
بگیره اونم من خخخ چه فکری کرده خدا میدونه
یک ساعت گذشته بود و هنوز نیومده بود رفتم یه بستنی قیفی گرفتم و با ذوق نشستم
خوردم
یهو یه نفر از کنارم کفت:خوشمزس؟؟؟
سریع و با وحشت نگاش کردم دهنم باز مونده بود و بسته نمیشد این کثافت اینجا چیکار
میکرد؟؟؟؟
یکی از همون جوجه تیغی هایی بود که تو شمال دیدم
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اونم تعجب کرده بود اروم خندید و گفت  :راست میگن که زمین گرده ها
و تو یه حرکت ناگهانی بلند شد و یقمو گرفت مثل سگ(البته دور از جونمااا)ترسیده بود
یهو با یقم تکونم داد و گفت:اوخییی جوجه ترسیدی؟؟؟
اخمام رفت توهم خوب من االن زورم به این نمیرسه پس چیکار کنم
یهو یه فکری زد به سرم و سریع بستنی رو زدم تو سرش اونم یقمو ول کرد
من تازه به خودم اومدم و جییییغغغغ بلندی کشیدم و فرار کردم اونم دنبالم میمومد
اطرافمو نگاه کردم بلکه یه سنگر پیدا کنم که داروین رو دیدم با آژیر قرمز (جیغ)دویدم
سمتش اونم مونده بود سر جاش و با تعجب نگام میکرد تا رسیدم قایم شدم پشت سرش و
گفتم:داروین اونو رام کن وحشیهههه
داروین سریع روبه روشو نگاه کرد بچه کامال گیج شده بود نمیدونست اینجا چه خبره منم از
پشت سر کامال بغلش کرده بودم و قایم شده بودم
داروین اروم گفت :کیو میگی؟؟؟
نگاه کردم اطرافمو دیدمش گمم کرده بود داشت دنبالم میگشت
بهش اشاره کردم و گفتم:همونه که تو شمال دیدیم
سرشو تکون داد و گفت :اگه ولم کنی برم رامش کنم
خودمو جمع کردم و داروین رفت پشت سر پسره و زد سر شونش پسره سریع برگشت و با
دیدن داروین اب دهنشو خیلی ضایع قورت داد و دقیقا مثل شمال با جیغ فرار کرد
با خنده رفتم سمت داروین و گفتم":دمت گرم
خندید و گفت قابل نداشت و گفت:بیا دنبالم
رفتم دنبالش نشست رو یه نیمکت منم با فاصله نشستم پیشش رفتگرم داشت روبه
رومون جارو میکرد
برگشتم سمتش و گفتم:خوب نمیگی چیکارم داشتی؟؟
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سرشو تکون داد و گفت:چرا میگم و به رفتگره اشاره کرد اهان منتظر بود بره
تازه به تیپش دقت کردم به به چه تیپی (عکس کاور حال ندارم بتوضیحم )
تقریبا یه ربع ما منتظر این رفتگر بودیم ولی نمیدونم اون تیکه چی بود که داشت برق
میزداااا ولی این دست بر نمیداشت داروین نفسشو داد بیرون و رفت پیشش گفت:سالم
پیرمرده سالم کرد و داروین گفت:میتونم کمکتون کنم؟؟؟
پیرمرده:نه پسرم برو با زنت حرف بزن
داروین با تعجب به من که چشمام گرد شده بود نگاه میکرد
خالصه بعد از کلی اصرار داروین جارو رو گرفت ترکیدم از خنده چقدر بهش میومد سریع و
نا محسوس چند تا عکس خوشمل ازش گرفتم و گوشیم رو گذاشتم تو کیفم
سر سه دقیقه داروین پنج متر از اینور و اونور رو جارو کرد و جارو رو داد بهش داروین هم
اومد نشست و گفت:خوب ببین داستان درباره ی فاطمس خواهرم
سرمو تکون دادم و گفتم:خب؟؟؟؟
داروین:ببین یکی از دوستای صمیمیه من از فاطمه خاستگاری کرده ولی میگه خودم
نمیتونم بهش بگم به من گفت بهش بگم منم که اصوال این چیزارو نمیگم میخوام به تو
بگم بهش بگی
با تعجب گفتم:خب چرا من؟؟؟؟؟
داروین:چون اصوال تو خیلی خنگی و چرت و پرت زیاد میگی کسی چیزی بهت نمیگه
_خب چه ربطی داره مگه این چرت و پرته
یکم سکوت کرد و گفت:اصال وایسا بهت بگم واقعا چی میخوام
با گیجی نگاش کردم که گفت :میخوام بری ببینی کسی رو دوست داره یا نه
ترکیدم یعنی فقط میخندیدمااااااااااا
گوشی مو برداشتم و گفتم :االن حلش میکنم
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و در مقابل چشم های متعجبش زنگ زدم فاطمه

بچهها ببخشید امروز نداشتم حاللم کنید اون دنیا یقمو نگیرن
فاطمه برداشت:الو
با صدای نگرانی گفتم:الو سالم فاطی خوبی؟؟
فاطمه:ممنون عزیزم تو خوبی؟؟چه خبرا؟؟
_خوبم خبری هم ندارم یعنی دارمااا ولی..
فاطمه:چیزی شده؟؟؟
_راستش ببین یه خبری به دستم رسیده ولی قبلش درست باید به سواالم جواب بدی
فاطمه :خب بگو جواب میدم نگرانم کردی
_تو کسی رو دوست داری؟؟؟؟
فاطمه:چطور؟؟؟
_بهت میگم جواب بده
فاطمه:نه
_ببین یه نفرو پیدا کردن میخوان بدنت به اون
فاطمه با تعجب:منو بدن به اون؟؟؟؟
_اره دیگه یعنی مزدوج شین
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فاطمه:وااا خب قبول نمیکنم
_خب عزیزم میخوان به زور بدن از تو که اجازه نمیگیرن
فاطمه:خب حاال من چیکار کنم
_هیچی دیگه اگه کسی رو دوست نداری که مشکلی نداره
فاطمه:خب اگه دوست داشته باشم چی؟؟؟
_اونموقع شاید بشه طی یه نقشه هایی درستش کرد
فاطمه :خب یه نفرو دوست دارم
با نیش باز گفتم:کجاس؟؟؟
فاطمه:چی؟؟؟
نیشمو بستمو گفتم:یعنی کجا باهاش اشنا شدی؟
فاطمه:دانشگاه
_خودشم میدونه؟؟؟
فاطمه:خودش بهم گفته
_اسمش چیه؟؟؟
فاطمه:بهزاد
_باشه یه کاریش میکنم خدافظ
گوشی رو قطع کردم و رو به داروین که با بهت نگاه میکرد گفتم:حل شد برو حالشو ببر
داروین:چیشد؟؟
_هیچی دیگه یکی رو دوست داره تو دانشگاهشونه اسمش بهزاده خود پسره هم میدونه به
دوستت بگو بره پی کارش
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داروین:بابا دمت گرم تو دیگه چه فیلمی هستی
نیشمو تا اخر باز کردم و گفتم:قابلی نداشت
داروین:خب افتخار میدی یه بستنی مهمونت کنم ؟؟؟
_اره هستم
داروین رفت گفت:وایسا االن میام و رفت سمت مغازه ی تو پارک
چشم غره ای بهش رفتم یه جوری گفت مهمونت کنم گفتم میخواد ببرم بستنی ویتامینه
شیرپسته ای چیزی بهم بده رفته بستنی قیفی گرفته حاال خوبه شرکت داره اینقدر خسیسه
اومد و بستنیمو داد دستم و گفت:رانی دانشگاه ثبت نام کردی؟؟؟؟
با تعجب گفتم:مگه باید ثبت نام کنیم؟؟؟
با چشای گرد گفت:رانیاااااااااااااااااا
_عه خب چیه فکر کردم وقتی کنکور دادیم ثبت نام نمیخواد دیگه
داروین:یعنی در این حد خنگی؟؟؟؟؟؟؟؟
سرمو انداختم پایین چیه خوواوو خجالت کشیدم
داروین خندید و گفت:عیب نداره امروز مهلت اخره رتبه ات زیر دو هزاره؟؟؟
_اره
داروین:خب مشکلی نداره رتبه باال هارو ثبت نام میکنن میریم دم در خونتون مدارکتو
بردار بیا با هم بریم منم باید ثبت نام کنم
_مگه تو اونجا درس میخونی؟؟؟؟
داروین:اره
_خب من با راستین میرم دیگه
داروین:راستین شرکت منه کار داره
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_واقعا؟؟؟؟؟؟؟؟
داروین:اوهوم
سرمو تکون دادم و بستنی هامون رو خوردیم و به سمت خونه رفتیم

انرژیییییییی بدید بچههاااااااااا
تا وایستاد دم خونه دویدم و دستم رو نگه داشتم رو زنگ
یهو صدای جیغ مامان اومد :بلهههههههههههههه؟؟؟!!!
با عصبا نیت شدید
_منم مامان باز کننننن
مامان در رو زد و منم حمله کردم تو و سریع مدارکم رو ورداشتم و رفتم دم در که دیدم
مامان رزا رو حاضر و اماده داد دستم با تعجب گفتم:ماماااننن من اینو باهام ببرم دانشگاه
شونشو باال انداخت و گفت :من وقت دکتر دارم ببرش
.نفسمو دادم بیرون و رزا رو بغل کردم و بردمش تا نشستم داروین گفت:سرجهازیتو
اوردی؟؟؟؟؟
سرمو به نشونه ی تاسف تکون دادم و گفتم:تو که نمیدونی واقعا سرجهازیمههه
داروین حرکت کرد و گفت:مامان و بابات تا دوسال پیش خیلی فعال بودناااا
خندیدم و گفتم :االنم فعالن شدیدددد خبر نداری
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ابروشو انداخت باال که گفتم:مامانم دوقلو بارداره هشت ماهشه
یهو داروین زد زیر خنده چنان قه قهه میزد که کامیون رو ندید اگه من نمیپریدم فرمونو
بگیرم االن اینجا نبودیم که تو بهشت کنار حوری های بهشتی بودیم
سریع فرمونو گرفت و گفت:یعنی عاشقشونمااااااااا باید یکم مامانتو ببرم پیش مامانم
سرمو تکون دادم و گفتم:حرفی ندارم
دم در دانشگاه ایستاد رزا رو بغل کردم و پیاده شدم که پام گیر کرد به جوب و
شششتتتترق افتادم تو جوب
من واقعا خیلی خدا رو دوست دارم جوب خالی بود و من نشستم کف جوب
داروین اومد و گفت:رانیا واقعا دلقکیاااااااا
چشم غره ای رفتم و بلند شدم و رزا رو گذاشتم باالی جوب که یکدفعه زد زیر خنده
با اخم نگاش کردم و گفتم:چیه به پررو؟؟؟
چیزی نگفت که داروین بلندش کرد و گفت :رانی تو خودتو جمع کن من رزا رو میگیریم
با حالت مسخره ای گفتم:خیر از جوونیت ببینی مادر
چیزی نگفت و رفتیم داخل حاال فکر کنید من و داروین یه بچه هم بغل داروین شما باشید
چه فکری میکنید؟؟؟
در زدیم رفتیم تو اتاق که یه میز کنفرانس وسط بود چند تا مرد نشسته بودن با همه سالم
کردیم یهو داروین با عجب گفت:عه دایی جان سالم شمایید ؟؟؟
مرد مخاطبش بلند شد و گفت:سالم خوبی ؟؟ اره امروز بیکار بودم گفتم بیام ببینم
دانشجوهام چجورین
انگار دایی داروین بود
داییش به من و رزا نگاه کرد و با خنده رو به داروین گفت:دایی نگفتی عروسی کردی تازه
بچه دارم شدی
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همون لحظه رزا یدونه محکم زد تو سر داروین که من پوکیدم از خنده
داروین خندید و گفت  :نه دایی جان خواهرهای اقای مهرزاد هستن
یکم فکر کردم خواهر اقای مهرزاد اهان راستین رو میگه ولی اینا راستین رو از کجا
میشناسن؟؟؟
مردی که بغل خان دایی نشسته بود فرمی رو به من داد و گفت:رتبت چنده دخترم؟؟؟؟؟
_دویست و سی و شش
همه با تعجب نگاهم کردن و لبخند زدن
منم نیشمو باز کردم خنده دار تر از همه قیافه ی راستین بود که انگار میگفت:تویه احمقو
چه به رتبه ی دویست و سی و شش

بچهها عکس شخصیتا هر کدوم رو خواستید بگید بزارم
کارهای ثبت نام رو کردیم و تو راه برگشتن بودیم که گوشی داروین زنگ خورد
داروین:بله؟؟!!!
.............
داروین:سالم داداش خوبی؟؟؟
..................
داروین:بارانیام
....................
داروین :رزا هم هست اخه
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.... ........................
داروین:باشه میارمش خدافظ
گوشی رو قطع کرد و گفت راستین بود
_گفت چی؟؟
داروین:گفت ببرمت شرکت با خودش برگردی خونه انگار کسی خونتون نیست
سرمو تکون دادم و گفتم :باشه
رسیدیم دم شرکت که من مثل مگس چسبیدم به شیشه و باال رو نگاه کردم به به چقدر
دراززززززززززززززههههه
نمیدونم کدوم بیشعوری در رو از اونور باز کرد که باز پرت شدم پایین اون بیشعوریم که
پشت در ایستاده بود منو نگرفتااا رزا رو گرفت ایییش
سرم رو باال کردم راستین بود چشم غره ای رفتم و فوش بسسسسییییاااررر زیبایی نثارش
کردم که چشماش گرد شد
لبخندی زدم و گفت:نگفته بودی اینجایی بال شدیاااااا
خندید و گفت:اخه تو نفهم تر از این حرفایی که بهت بگم من سه هفتس اینجا کار میکنم
_چیکار میکنی بار جابه جا میکنی؟؟؟؟
خندید و گفت:اگه جدیدا مدیر مالی شده جابه جا کردن پول اره
مسخره خندیدم و گفتم:عرضه نداری اخه
و روبه داروین گفتم:این چیکارس؟؟؟
اونم خندید و گفت:مدیر مالی
بازم مسخره خندیدم و گفتم:توام عقل نداری
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و بدون توجه به اونا رفتم و از پله راه افتادم طبقه دوم رسیدم که صدای راستین رو شنیدم
از طبقه ی اول داد زد:رانی چرا با پله رفتی اسانسور هستااا
منم جیغ زدم :مگه از جونم سیر شد م؟؟؟
راستین:هر جور مایلی بیا طبقه نهم
ایییییییییییی نهههه ای بابا چرا حداقل رزا رو ندادم بهشون یه زنه از کنارم رد شد و مثل
روانیا بهم نگاه کرد منم چشم غره رفتم و رفتم باال
اطبقه ی سوم :من خوبببببببببببببمممممم
طبقه چهارم  :من بد نیستممممممممممممم
طبقه پنجم :من دوال شدممممممممممممم
طبقه شیشم :نشسته دارم میرممممممممممممممم
طبقه هفتم:دیگه نمیتوننننننننننننننننننممممممممم
طبقه هشتم :دار فانی رو وداع گفتمممممممممممممم
طبقه نهم  :چهلممههههههههههههههههه
باالخره رسیدم باال البته سینه خیز هاااا
رزا هم مثل کیسه برنج میکشیدم دنبالم سر پله اخر ولو شدم و باالسرم راستین و داروین
رو دیدم
رزا هم یهو خودشو انداخت روم و نفسشو داد بیرون همزمان
گفت:بوووووووووووودددددددددددددییییییاااااااا
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نظرتون؟؟؟؟عکس کاور راستینه
بعد از اینکه حالم جا اومد بلند شدم رفتم تو دفتر این دو تا و قششنگگگ زیر رو روشو
گشتم این دوتا هم نشستن پشت میزشون رزا هم سینه خیز زمین رو چک میکرد بعضی
وقتا پامیشد راه بره ولی دوقدم که میرفت میفتاد نمیدونم چرا این بچه زبونش و پاهاش
اینقدر عقب تر از سنشن
هر دو دقیقه یه بار از راستین و داروین میپرسیدم:این چیه؟؟؟؟؟
یه ساعت توضیح میدادن منم مثال خیلی میفهمم فقط سرمو تکون میدادم
رزا هم میگفت:عمووووو!!!! ای چیه؟؟؟؟
اونم براش توضیح میداد رزا هم مثل من سرشو تکون میداد یعنی به من رفته هااااا
خالصه اینقدر سوال کردم که راستین عصبانی شد و گفت:رانیا پاشو برو پارک دو کوچه
پایین تر هست یه ساعت دیگه میام دنبالت
منم با ذوق رزا رو برداشتم و رفتم ولی دوباره برگشتمو گفتم:داروین تو شرکتت پارچه
پالستیک چیزی پیدا میشه ؟؟؟
داروین:اره سمت چپ ابدار خونهر
فتم همون جا که گفته بود و یه پارچه بزرگ برداشتم و یه پالستیک زباله رفتم تو راه پله
خب من که نمیتونم این همه پله رو برم تازه رزا هم دستمه
شش طبقه رو رفتم که دیگه نتونستم پالستیک رو گذاشتم رو پله پارچه رو گذاشتم روش
یه مرد از کنارم رد شد که پارچه رو مچاله کردم و طوری وانمود کردم که انگار دارم زمین رو
میسابم
تا رفت دوباره پهنشون کردن نشستم روش و رزا رو گذاشتم رو پام با پام یکم هل دادم که
لیز خوردم و سه طبقه ی بعدی رو به این صورت طی کردم
ولی درد داشت ها داغوووون شدم
رسیدیم پایین رزا ذوق زده دست زدو گفت:ازی دوستتتتتتتتتت
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خندیدم و چیزی نگفتم خدایی وقتی رزا بهم میگفت ازی یاد زی زی گولو میفتادم خخخخخ
با دردسر پارک رو پیدا کردم و رزا رو گذاشتم زمین وشاد گفتم:برووو به شهر رویاهات
عین منگوال نگاهم کرد که یادم اومد این بچه کامل راه نمیره بغلش کردم و گذاشتمش رو
سرسره بلند از باال اومد و یهو گرومپ با ماتحتش اومد زمین قیافمو جمع کردم خب
اینجوری نمیشه گذاشتش نگاهی به پارک کردم پارک نسبتا خلوتی بود
از پله ی سرسره باال رفتم حاال به زور جا میشدمااا
نشستم رو سرسره و رزا رو گذاشتم رو پام و رفتیم پایین
یه نیم ساعتی همینطور گذشت و کمرم درد گرفت کمرمو بلند کردمو با رزا نشستم رو تاب
یعنی خر ذوق شده بودماااا
نیشم بازه باز بود چه حالی میداد
یه دختره اومد نشست رو تاب بغلم و اروم اشک ریخت هییی وایییی عاشقههه
سرمو کج کردم و با دردسر نگاش کردم از بس فضولم
نگاهی بهم انداخت و یه قطره دیگه اشک ریخت
با لبخند گفتم:نبینم اشکاتو خانومی
مدیونید فکر کنید میخوام سر در بیارم ببینم چشه
با گریه گفت :اون که باید میدید رفتهههههه
سریع از رو تاب پریدم پایین تاب با سرعت رفت عقب یهو گفتم:کی رفتهههههه؟؟؟؟؟
تاب از پشت سر محکم خورد تو کمرم و دو زانو افتادم رو زمین و به جد و اباد اون که رفته
فوش دادم
همش تقصیر توعه دیگه
دختره گفت :دوست پسسسررررممممم زندگگگییییمممم عششششققققممممممممممم
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تا گفت عشقم ناخوداگاه گفتم:کشششششششککککککممممممم
نگاهم کرد که گفتم:یه کشک خریده بودم تو مغازه جا گذاشته بودم ببخشید ادامه بده
خنگ نگاهم کرد که گفتم:کجا رفتهههه؟؟؟؟؟؟
نیشش تا اخر باز شد و خندید و گفت:خوب نمایش بازی کردم؟؟
؟بازم نگاش کردم که گفت:نهنگ (هنگ نکن) گلم رفته چیپس و ماست بخره بیاد
و رفت سمت یه پسری منم عین این شتر هایی که یه کوهانشون گم شده داشتم نگاهش
میکردم
یعنی خل وضع تر از منم هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بچهها انگشتاااااااامممممم گوگولیام گوناه دارن
با دیدن ماشین راستین رفتم سوار شدم و بالفاصله گفتم:کجا میری؟؟؟
راستین:خونه
_عه پس چرا اونموقع نذاشتی برم؟؟؟
راستین:چون کسی خونه نبود
_خب کلید داشتم

راستین:ببینم کلیدتو
سریع خواستم کیفمو بگردم که یادم اومد اصال کیف نیوردم اوا پس مدارکممممم؟؟؟ ای
واییییییییی گوشییییییییییییییمممممم
جیغ زدم:راستتتتتتتتتتتتتتتتتتتییییییییییینننن
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سریع زد سر ترمز و گفت:چیشددددد؟؟؟؟؟
دوباره جیغ زدم کیففففففممممممممم
راستین زنگ زد داروین که داروین گفت پیش منه رفتیم سر کوچه شرکت داروین اونجا بود
سوار ماشینش انگار داشت میرفت خونه
تا کمر خم شدم کیفو ازش گرفتم که گفت:رزا کوووو ؟؟؟
سریع سر پامو نگاه کردم نبود پیاده شدم برم پارک رو بگردم که راستین گفت :ز یر صندلی
خوابه
عقب رو نگاه کردم اره زیر صندلی بود گذاشتمش رو صندلی عقب و دوباره نشستم
و بعد از خدافظی راستین رفت سمت خونه
رسیدیم که پیاده شدم تا رفتم تو مامان دستمو گرفت و کشیدم تو اشپزخونه و مثل این
دخترایی که شب خاستگاریشونه سرشو انداخت پایین
مشکوک گفتم:مامان چیزی شده؟؟؟؟؟
اروم خندید و گفت :دوقلوها بودن
_خب؟؟؟!!!!
مامان:یکیشون دختره یکیشون پسر
_خب؟؟؟!!!!
مامان:یعنی ذوق نکردی؟؟؟؟!!خب االن ذوق کنم باشه جیییییییغغغغغ کشیدم و
گفتمممممم :عالییهههههههه راستین پیش مرگشون شه گوگولیا
بعد اومدم برم بیرون که دوباره دستمو کشید
مشکوک وایستادم و گفتم:بله؟؟؟؟
مامان:باید بری براشون سیسمونی بگیری من که نمیتونم
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شوکه نگاه کردم که گفت:اگه نگیری اتاق خودت تسخیر میشه
و رفت بیرون
با بغض داشتم به روبه روم نگاه میکردم یه اب برای فرو دادن بغضم خوردم و رفتم
خوابیدم که از فردا صبح برم جهاز بخرم هعععععععییییییییییییییی
روزگااااااااااااااااااااااااااارررررررررررررر

بچهها ساعت سه گذشت اودافظظظ
ممنون از حمایتتون
کاور عکس رزاست
دو هفته بعد(دقیقا روزی که رانیا باید بره دانشگاه و طبق معمول خوابش گرفته و نسبتش
با کواال معلوم شده با شقایق قرار گذاشتن که شقایق بیاد خونه اینا و دوتاشون با راستین
برن دانشگاه )
شقایق :ررررررررررررررررراااااااااااااااااااااااااننننننننننننننننییییییییی پرتقالییییییییی
_ولم کن خوابم میاددددد
شقایق:به خدا یه جوری میزنمت که مزه اناناس بدیاااااااا پاشششششششششوووو
_شقایق منم تو رو یه جوری میزنم که بوی مریم و رز و محمدی بدی
شقایق:بو بگیرم بهتر از اینه که مزه بگیرم
_کجاش بهتره؟؟؟ اگه بو بگیری مزت اصال خوب نیست ولی بعضی از میوه ها مثل پرتقال
هم بوشون خوبه هم مزشون
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شقایق:عه؟؟؟!!!!
_اره گلم به نکته ظریفی اشاره کردم مودونم
شقایق:ببین رانی تا بیست و سه ثانیه دیگه بلند نشده بودی انچنان ظریفی بهت نشون
میدم که اون سرش کلفت باشه
_حاال چرا بیست و سه ثانیه دیگه؟؟؟
شقایق :سنه عشقمه کودن پاااااااااااااااااااششششششششششششششو
با دادش سریع از جام بلند شدم و جیغ کشیدم:پاشششییییییدددددممممممم
لبخند شقایق نشان از پیروزیش و چشم غره من نشان از عصبانیتم بود
سریع یه مانتو و شلوار مشکی پویدم مودونی اخه دانشگاه بود زشت بود مقنه ی مشکی
زدم و کولمو برداشتم و رفتم دم در اتاق راستین
خب یعنی شقایق این توعه؟؟؟؟
نبابا دیگه مامان اینقدرا هم بیخیال نیس
یهو شقایق از پشت سرم گفت  :دروغین توماشینه
بازم چشم غره ای رفتم و تنه زدم و رفتم خب وایسا یکم خواهر شوور بازی در بیاریم در
جلو رو باز کردم و نشستم شقایق هم اومد با حرص نشست عقب تو ایینه زبونمو تا اخررر
در اوردمو نشونش دادم اونم دستاشو گذاشت پشت گوشش و چشماشو قلوچ کرد لباشم
غنچه
یهو راستین ترکید از خنده که با نگاه وحشتناک من و شقایق ساکت شد و گفت :بچه ها یه
سوال
همون جوری وحشتناک نگاهش کردیم که گفت:خب این نگاه یعنی االن بپرس راحت
باش؟؟؟ یا جرات داری بپرس ببین چی میشه؟؟؟؟
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دوباره همونجوری نگاهش کردیم که گفت  :خب میخواستم بپرسم شما مادران اینده
اید؟؟؟؟
اخمامون رفت توهم که گفت:چیزه خیلی مادران خوبی هستید خوش به حال بچه هاتون
سرمونو تکون دادیم که نفسشو داد بیرون و حرکت کرد و دم در دانشگاه ایستاد و من و
شقایق پریدیم تو
یعنی این ترم باالیییی هاااا اینقددددرررر متین و با وقارررر بودن یعنی خیلیا
ترم پایینی ها هم همه سرشون تو کتاب بودنگاهی به شقایق انداختم و گفتم:میگماااااا ما
اینجا دووم نمیاریم
سرشو با ناراحتی تکون داد و اه کشید
با ناراحتی شماره کالس رو خوندیم و رفتیم تو کالس صندلی هارو شمردیم دقیقا وسط
نشستیم یه دختره اومد کنارم نشست یه پارچه انداخت رو صندلیش نشست روش و پاشو
گذاشت رو پای دیگش سپس کیفشو گذاشت کنارش
با ابرو های باال رفته نگاش میکردم اح اح اح چقدر افاده
وسواسیه بدبخت ایینشو دراورد وتو ایینه موهاشو درست کرد و بعد با رعایت همه واجبات
بهداشتی گذاشتش تو کیفش
با چشمای گرد داشتم نگاهش میکردم که با لحن شدیدا عجیب و وسواسی رو بهم گفت:
ععزززیزمممم میدونم خوششککلم اینقدر نگگام نککن چشششم میخوردم (توجه کنید که
جاهایی که چند تا حرف پشت سر هم گذاشتم تاکید کنید و بخونید ) بعدش یه ایییششش
گفت و ادامه داد :اسمم رومیناس یهعنی چهره مینیاتوری فکر میکنم برای همین اینقدر
محوم شدی
سرمو تکون دادم و با لحن خودش گفتم:صصصد در صصصد گگگللللمممم
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خب بچهها نظرتون؟؟؟؟
استاد اومد و شروع کرد به وز وز کردن ازین جوون خوشکال هم نبود حداقل که دلمون
خوش باشه نمیترشیم
رومینا :عزیزم اسمتو به من نگفتی
_رانیا
رومینا:خوشبختم رانیا جان میگم این استاد چی میگه؟؟؟؟
_چرت و پرت
با دست خودشو باد زد و گفت:نمیدونم چرا این مسئولین رسیدگی نمیکنند اینجا یک محیط
فرهنگی اموزشیه
از اونور شقایق یکی محکم زد به بازوم گفتم:چته؟؟؟
شقایق :زنگ کی میخوره رانی؟؟؟
_اسکل مگه مدرس زنگ داشته باشه؟؟؟
شقایق:خب کی میریم تو حیاط زنگ تفریح ؟؟؟
نتونستم خودمو نگه دارم و زدم زیر خنده که استاد گفت :شما خانوم مهرزاد بودی
درسته؟؟؟؟؟؟
سرمو تکون دادم که گفت  :این بار رو ندید میگیرم
گفتم:لطف میکنید و خیلی شیک دوباره مشغول حرف زدن شدم
یه ربع از کالس مونده بود که استاد داد زد :خانوووممم مهررزاااددد
نگاش کردم و گفتم:بلهههه؟؟؟؟؟؟
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استاد:بیاید درس امروز رو توضیح بدیدخوشبختانه خوشبختانه خوشبختانه این درسی که
داد یه جورایی دوره بود و منم برا کنکور خونده بودم بلند شدم و راحت توضیح دادم
که استاد گفت :خب بچه ها خسته نباشید خانوم مهرزاد شما هم به فکتون استراحت بدید
و رفت بیرون
یعنی حرص خوردمااااااااا ححححرررررصصصص
رفتیم تو محوطه که شقایق گفت:بیا با کالس بازی دربیاریم بریم بوفه قهوه تلخ سفارش
بدیم
منم که چهارپاییییییییییییییههههه رفتیم بوفه و قهوه تلخ سفارش دادیم با قند فکر کنید
چی میشه اح اح
رفتیم نشستیم شقایق گفت:وایسا یکم فیلم هم بازی کنیم که بچسبه بهمون
با تعجب نگاش کردم که سرشو گذاشت رو میز و یه آهههه کشید و با لحن رومینا گفت:
وای خواهر توچه میدانی که عشق چیست تو یک کودن بیش نیستی که فقط دی اکسید
کربن پس میدهد و مواد زائد ایجاد میکند
یعنی تا حرف از دهنش در اومد افتادم دنبالش حاال تصور کنید روز اول دانشگاه همه با
وقار و متین ما دو تا داریم دنبال هم میکنیم
اونقدر دنبالش کردم که رسید به یه دیوار ال استارمو از پام در اوردم تکونش دادم و گفتم
:اینو داشته باش زنداداش
و با برد دمپایی مامانم پرت کردم سمتش که جیغ زد و ال استار خورد تو شونش
دانشجو های اطرافمون همه دست زدم و الکی هو هو میکردن منم خیلی شیک ادای احترام
کردم و گفتم قابل نداشت
جو اروم شد و من رفتم کفشمو بپوشم کامال دوال بودم و درگیر کفشم که یکی اود باال سرم و
گفت :ترم اولی هستی؟؟؟
نگاهی بهش انداختم و گفتم:پ ن پ
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مسخره خندید و گفت :سوال بیجایی کردم میدونم دوباره نگام کرد و گفت:کفشتو
میپوشی؟؟؟
خندیدم و دوباره گفتم:پ ن پ
اونم خندید و گفت:واقعا نمیدونم چجوری شروع کنم ؟؟
_چیو ؟؟؟
پسره :حرف زدن باهاتو
_بهتره شروع نکنی
پسره :چرا؟؟؟
_چون این شقایق که دوستمه زنداداشمم هست صاف میزاره ک دست داداشم تازه دوست
داداشمم ترم باالییه باز اینجاس بهتره نزدیکم نشی
پسره سرشو تکون داد و گفت:پس خدافظ
خخخ چه مودب بود عافرین بهش
دوباره رفتیم سر کالس و منتظر استاد شدیم

عکس کاور رومینا
استاد که اومد داخل چشمام گرد شد خان
داییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بوووووددددد تا منو دید خیلی
نامحسوس سرشو تکون داد خب این درسم که نمررو گرفتیم
خان دایی کلی زرزر کرد خیلی خوش اخالق بود یه تیکه هاییم به دانشجو ها مینداخت که
ما میپوکیدیم از خنده مثال یه قسمتی که درباره ژن و اینا بود دایی توضیح داد که روش
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های مختلفی برای انتقال ژن وجود داره این رومینا بلند گفت:ااااااااااایییییییییی
اسسسستتتتاااددد
دایی هم خیلی شیک گفت :ژنه میکروب نیست خانم رادفر (فامیل رومینا ) البته این خنده
دار نبودااا فقط گفتم که بدونید تیکه میندازه خخخخخخ
خب اونروزم با هزار تا دردسر تموم شد با اون اتفاق اول صبحی معروف شدیماااا راستی
این دارکوبو ندیدم امروز
با شقایق یه ربع منتظر راستین بودیم که نیومد زنگ زدم که با کمال بیشوری گفت  :انتظار
ندارید که این چند سالی که میری دانشگاه سرویس خصوصیتون باشم؟؟؟؟
خب راستش چرا انتظار داشتم ولی چیزی نگفتم
یه ماشین باید از بابا کش برمااااا البته قبلش بایید گواهینامه بگیرم نزنم ملتو ناکار کنم
با شقایق با اتوبوس رفتیم و کامال سرویس شدیم
رسیدم خونه و رفتم تو مامان دیگه نه ماهش بود و سنگین شده بود نهارو باید خود بدبختم
درست میکردم
کمی تا حدودی اشپزیم بهتر شده بود مثال تخم مرغ رو نمیسوزوندم یا مثال ماکارونی رو
ابکش میکردم
رفتم تو اشپزخونه و از رو کتاب اشپزی همبرگر رو سرخ کردم خخخخ فکر کنم این بچه ها
منگل بشن اینقدر همبرگر و سوسیس و کالباس به خوردشون دادم
همینطور که مشغول سرخ کردن بودم یهو یه نفر اومد تو اشپزخونه برگشتم و چشمام گرد
شد رزا بود
دستشو گرفته بود به دیوار و درست راه میرفت نگاهمو که دید گفت:آزیییییییییییییی
نیشمو تا اخر باز کردم و پریدم بغلش کردم بعداز شتک کردنش ابلمبوش کردم بعدش
گفتم  :جونم اجی؟؟
لباش اویزون شده بود گفت:هیشی
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دوباره با یه بوس گنده تفیش کردم که محکم دستشو کشید رو لپش و اخم کرد
گذاشتمش رو زمین و گاز رو خاموش کردم و همبرگر های سوخته رو گذاشتم تو ظرف و
اوردم سر میز
مامان نگاه کرد و گفت:چرا سوختن؟؟؟؟ سیاهن اصال
شونمو باال انداختم و گفتم:من نمیدونم دیگه
با ارامش اون غذای چندش رو خوردیم و ظرفاشو جمع کردیم و رفتم باال بخوابم یه هفته
دیگه تولد راستین بود هیچی براش نگرفته بودم نگاهی به ساعت کردم پنج بعد از ظهر بود
امروز که نه ولی فردا حتما از دانشگاه باید میرفتیم پاساژ چیزی بگیرم براش
پتو رو گذاشتم روم و تازه داشت خوابم میگرفت که رزا در رو باز کرد و گفت:ازی؟؟؟
بلند شدم و گفتم:بله اجی؟؟
سرشو انداخت پایین و گفت :من الال میکام
لبخندی زدم اشاره کردم بیاد چقدر زود عاقل شد من گفتم این نفهمیش از منم بدتره
داشتیم میخوابیدیم که موهام کشیده شد چشمامو چپ کردم و نگاه کردم خدا حرفمو پس
میگیرم عاقل نشده
موهامو مچاله کرده بود گذاشته بود زیر سرش نفسشو داد بیرون و همزمان
گفت:نللللمهههههه
تکون میخورد که موهام میرفت تو دهنش و تفشون میکرد و قیافه ی من مچاله میشد
اخرش طاقت نیورد و بلند شدم سرشو محکم کوبوند رو شکمم و گفت:ازی دوست
میخواستم بهش بگم:اخه بچه پررو منم اگه سرمو میکوبوندم یه جای نرم صد در صد
میدوستیدمش اونجا رو
نفسمو فوت کردم و خوابیدم واییی دوباره فردا دانشگاه یه روز تکراری و مزخرف و بدرد
نخور اح(امیدش تو حلقتون)
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بچهها کسی ایده ای برای ادامه ی رمان نداره؟؟؟؟ اگه دارید بهم بگید من ایمیلمو بدم
اونجا حرف بزنیم و درباره ایدش تصمیم بگیریم اگه ایدش خوب باشه حتما در انتهای رمان
به عنوان کسی که کمکم کرده اسمشو میبرم
از شدت گرسنگی چشمامو باز کردم ساعت هفت و ربع صبح بود هشت و نیم کالس داشتم
همین االنشم دیر شده بود
دیشب شام نخورده بودم احتماال برا همینه دلدردم
اومدم بلند شم که دیدم یه چیزی سفت چسبیده به مچ پام پتو رو زدم کنار طبق معمول
رزا بود با زور دستاشو باز کردم و خوابوندمش خودمم سریع اماده شدم
واییییی هفت و چهل و پنج خاااک بر سرت کنن چیکار کردی تو سی دقیقه فرصت خوردن
نداشتم به لطف راستین هم باید دست به دامن اتوبوس و تاکسی میشدم رفتم تو خیابون
اصلی حاال تیپمو داشته باشید
شلوار زرررررردددد با مانتوی ابی کاربنی با شال زرد خخخ خو چیکار کنم عجله داشتم
وجی جون:عجله داشتی و اینقدر طولش دادی دختر باید همیشه منظم و مرتب و خوشتیپ
باشه
یه برو بابایی بهش گفتم یه ربع گذشته بود و من همچنان منتظر تاکسی نگاهی به ساعت
انداختم و رفتم ایستگاه اتوبوس داشتم قدم میزدم که یه گربه له شده وسط خیابون دیدم
اشک تو چشمام جمع شد و رفتم باالسرش یه پاشو گرفتم و کشیدمش کنار چند قطره اشک
از چشمام اومد که یه خانم که نون دستش بود گفت:دخترم چیزی شده گربه تو بود؟؟؟؟
من که نگاهم به نون هاش بود ناخواگاه جواب دادم :فامیلمونه هعییییییییی
زنه با تعجب نگاهم کرد و یه چیزی زیر لب گفت و رفت
155

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق بی پروا  -مطهره

یه فاتحه برای گربه ی بیچاره خوندم و حرکت کردم خب دیگه عمرا سر موقع برسم عیب
نداره خان داییه دیگه هنوز پنج دقیقه تا ایستگاه اتوبوس مونده بود
یه ماشین پشت سرم بوق زد برگشتم گفت:خانوم این ادرس رو بلدی؟؟؟؟
اوووففف فکر کردم تاکسیه اح
ادرسو بهش دادم و برگشتم که شششتتترررققققق خوردم به میله ی تابلوی راهنمایی و
رانندگی
یکم سرمو خاروندم و یه لگد به میله زدم و دوباره راه افتادم رسیدم اتوبوس اونجا بود
سریع دویدم که سوار شم این راننده همستر پلو در رو بست که موندم الی در و
جیغغغغممم رفت هوا
راننده هم در رو باز کرد و اصال به روی خودش نیورد اااا
وایی از وسط دو نصف شدددمممممم
نشستم رو صندلی و داشتم فکر میکردم که روزم چقدر خوب شروع شده
یهو یه دختر کوچولو مامانشو صدا کرد دختره به من اشاره کرد و بلند گفت :مامان این
دختره شبیه مستر بین لباس پوشیده
تقریبا کل اتوبوس سرک کشیدن منو ببینن بعدشم اروم خندیدن هعیییی روزززگااارر
گل بود و به سبزه نیز اراسته شد
ساعت هشت و پنجاه دقیقه بود که رسیدم به ایستگاه مورد نظر خب از اینجا تا دانشگاه
هم تقریبا هفت هشت دقیقه راهه
بازم پیاده راه افتادم ولی سعی کردم جلومو نگاه کنم که هیچیم نشه
رسیدم دانشگاه اومدم برم تو که حراست اومد:خانم این چه وضع لباس پوشیدنه؟؟؟
بغض کردم و زدم زیر گریه
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با تعجب نگام کرد که گفتم:ببین من االن اعصابم پشمکیه گازت میگیرم امروز با قفل
خواهرم از خواب بیدار شدم گربه له شده دیدم براش فاتحه خوندم خوردم به میله الی در
اتوبوس موندم یه دختر کوچولوی احمق مسخرم کرد از دیروز نهار هیچی نخوردم هفته ی
دیگه هم تولد داداشمه مامانم بارداره پس بیا برو کنار
بعد کیفمو کوبوندم تو صورتش و رفتم سمت کالس در زدم و در رو باز کردم
خان دایی با تعجب گفت :بفرمایید
رفتم تو اومد چیزی بگه که با دیدن چشمام و تیپم و قیافه ی داغونم نظرش عوض شد و
گفت :مشکلی پیش اومده خانوم مهر زاد ؟؟؟
یه نگاه به بچه ها کردم داروین هم بود وااا این اینجا چیکار میکرد؟؟؟؟
سرمو انداختم پایین و گفتم:نه استاد
خان دایی:بشین ولی جلسه بعد زود تر بیا
سرمو تکون دادم و رفتم نشستم ولی نگاه نگران و کنجکاو بچه ها رو احساس میکردم
شقایقم حالمو که دید چیزی نگفت

بچهها هیچ ایده ای اتفاقی شهاب سنگی خرده سیارکی چیزی به ذهنتون نمیرسه؟؟؟؟؟؟؟
بادردسر سرمو از رو میز بلند کردم و به شقایق گفتم :داروین اینجا چیکار میکنه؟؟؟
شقایق نگران جواب داد :به صورت مهمان برای این جلسه اومده
سرمو تکون دادم و دوباره گذاشتم رو میز که خان دایی گفت :خانم مهرزاد
با دردسر سرمو بلند کردم و گفتم:بله استادد؟؟؟
با نگرانی گفت:میخواید برید بیرون؟؟؟
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_نه استاد خوبم
سرشو تکون داد و ادامه درسشو داد
گشنم بود شدید خوابمم میومد برای همین سردرد گرفته بودم از اون موقع هایی بود که
کسی حرف میزد باهام گازش میگرفتم
کالس تموم شد و شقایق منتظرم بود که توضیح بدم چمه ولی من اصال حال نداشتم
احساس حضور یه نفرو باالسرم احساس کردم سرمو بلند کردم داروین بود نگران بود
رومینا از اونور کالس اومد رو به روی داروین دستشو دراز کرد و گفت :سالم من رومینام
اسمت چیه اسمتو نگفت استاد فقط فامیلتو گفت
داروین یه نگاه بیخیال به دستش انداخت و گفت :داروینم
بعد رو به من گفت:خوبی رانیا؟؟؟؟؟
من که هنوز نگاهم به رومینا بود و دلم میخواست خفش کنم نمیدونم چرا هاا فقط از اون
مواردی بود که خیلی رو اعصابم بود اوووففف
رومینا به جای من جواب داد :ایشون خوبن احتماال دیشب با یه خری تا دیر وقت بیرون
بودن االنم خوابشون میاد تیپشون که نشون میده اینجور ادمی باشن
با بهت و حرص داشتم نگاهش میکردم کیفم رو برداشتم و بلند شدم رفتم جلوی صورت
رومینا و محکم بهش گفتم:عزیزم همه مثل تو نیستن
نفسمو دادم بیرون و رفتم تو محوطه بچه ها هم دنبالم نیومدن بهتررر حوصلشونو نداشتم
اییی خدااا چرا امروز اینقدر گندههه؟؟؟
نشستم رو یه نیمکت و پاهامو بغل کردم سرمو گذاشتم روشون
یه نفر نشست اهمیت ندادم حتما همون شقایق پشه بود با صدای داروین یهو لرزیدم و
سرمو بلند کردم
داروین :رانیا چیشده؟؟؟
158

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق بی پروا  -مطهره

پاهامو گذاشتم پایین از نیمکتت و گفتم:هیچی
داروین:برای هیچی اینجوری بهم ریخته ای؟؟؟؟؟
نفسمو دادم بیرون دوباره گفت:رانیا بگو خب چیشده که این رفتارو میکنی
دوباره جوابشو ندادم که گفت:هوی رانی با توام هااااا
دیگه اعصابم به هم ریخت گفته بودم کسی نزدیکم بشه گازش میگیرم
با صدایی که سعی در کنترل کردنش داشتم گفتم:ببین هیچی نشده اگرهم شده باشه به تو
هیچ ربطی نداره فامیلمی؟؟ داداشمی؟؟؟بابامی؟؟؟ کی هستی که من براش توضیح بدم
هااا؟؟؟ چیز خاصی نشده فقط از امروز صبح اعصابم به هم ریختس و بدشانسی میارم
و بلند شدم
لحظه اخر برگشتم نگاهم تو نگاه داروین گره خورد خیلی کوبنده و بد باهاش حرف زده بود
خداوکیلی حقش این نبود که اینجوری جواب حمایت و محبتاش داده بشه االنم تو نگاهش
خوندم که ناراحت شده و داره میگه بی لیاقته بدبخت
نفسمو دادم بیرون عه رانیا اصال ناراحت بشه به تو چه و با همین دلگرمی از دانشگاه زدم
بیرون و رفتم پاساژ کالس داشتم ولی حوصله نداشتم
اول رفتم رستوران و یه ساندویچ خوردم که حالم جا اومد
بعدش خریدمو کردم و برای راستین یه پیرهن و شلوار خریدم و رفتم خونه و خوابیدم تا
این اخمام برن کنار
ساعت نه شب بود که بیدار شدم و نفس عمیق کشیدم اوخیییششش چه خوبه که ادم
خوبه هعییی
رفتم پایین و با دیدن مامان و بابا و راستین و رزا و شکم مامان تعجب کردم اینا هیچوقت به
این صورت پیش هم نمیشینن عجیبه
راستین رو به من گفت:چه عجب یه ساعته منتظر شماییم تا بیای بحث رو شروع کنیم
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با تعجب گفتم:چه بحثی؟؟؟؟
راستین:بیا بشین میفهمی
رفتم نشستم که راستین گفت :خب خانواده ی گرامی خوب گوش بدید ببینید چی میگم هر
ادمی یه روز باید از خانواده ی اصلیش جدا شه و بره سر زندگی اصلیش با همسر خودش و
به ارامش برسه
یعنی تا اینو گفت  :من پوکیدم فک کن زندگی با شقایق اونم اروممممممم خخخخ
راستین با اخم گفت:چی خنده داشت؟؟؟
سرمو تکون دادم و گفتم:هیچی ادامه بده
راستین:خب داشتم میگفتم و از اونجایی که منم دیگه به درجه عقل و شعور بسیار باالیی
رسیدم
دوباره زدم زیر خنده این بار رزا هم میخندید
با اخم راستن ساکت شدیم که ادامه داد :میخوام که برای یه دختره بریم خاستگاری
مامان با لبخند گفت  :با دختره حرف زدی راضیه؟؟؟
راستین خیلی بیخیال گفت:اره باو من حرف زدم اون راضیه خانوادشم راضین همه راضین
پس گور بابای نا راضی دیگه
یکم سکوت برقرار شد که راستین نگاهش تو نگاهه طوفانیه بابا گره خورد و گفت:نه یعنی
مشکلی نیس اونا راضین فقط رضایت شما مونده
مامان و بابا رضایت دادن مامان از من پرسید :رانیا تو مشکلی نداری؟؟؟
یعنی خر ذووووققققق شدماااااااااااااا چقدر مهمم یعنی اگه بگم نه بهم میخورههه؟؟؟
چه با هیجان
یهو با نیش باز گفتم:چرا مشکل دارم
مامان:خب حاال که هیچکس مشکل نداره شمارشونو بده حرف بزنم
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راستین ابرویی باال انداخت و شماررو داد و مامان رفت بحرفه و برای روز تولد راستین یعنی
فردای فردا قرار گذاشتن با اخم گفتم:پس تولد تو چی؟؟؟؟
راستین :بدو االن کادومو بیار
با اخم رفتم کادوشو اوردم و انداختم تو صورتش و گفتم:تولدت مبارک
راستین کادو هارو برداشت و گفت:محبت قل قل میکنه هاااا
سرمو تکون دادم و رفتم برای شام
شام خوردیم و دوباره خوابیدم اصال من عمرم بر دو اساسه یه بار هم گفتم:اول خواب دوم
دستشویی

از خواب بیدار شدم و خیلی شادددد و شنگوووللل و با تیپ خوب وخشششکککللل همراه
تاکسی به سمت دانشگاه رفتم امروز باید از دل داروین در بیارم گوناه داشت بچه دق
میکرد از دوریم تازه گل هم گرفته بودم براششش خخخ
رسیدم دانشگاه و مستقیم رفتم سر کالس در رو باز کردم کالس شروع نشده بود ولی
استاد سر کالس بود
استاد جدید بود جوونم بود ای جوووونمممممم دیروز اخر ساعت باهاش کالس داشتیم که
نبودم
تا رفتم تو لبخندی زد و گفت :شما باید خانم مهرزاد باشید
سرمو تکون دادم که استاد اومد نزدیک و گل رو ازم گرفت و گفت:راضی به زحمت نبودم
خودتون گلید بفرمایید
با حرص داشتم نگاش میکردم رفتم نشستم که شقایق گفت:برای این نکبت گل
اوردی؟؟؟؟؟
با اخم گفتم:نبابا برا داروین بود دیروز یه دور تخریبش کردم اینو اوردم بسازدش
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سرشو تکون داد و گفت اهان
کالس خیللیییی معمولی تموم شد و من رفتم تو محوطه
داروین با دوستاش رو نیمکت نشسته بودن و میخندیدن جالب این بود که رومینا و یکی از
دخترا هم اونجا بودن
رفتم نزدیکشون و گفتم :اقا داروین
همشون برگشتن سمتم اب دهنم و قورت دادم و گفتم:میشه یه لحظه بیاید
داروین سرشو تکون داد و گفت :وایسا کفشامو بپوشم االن میام رانی
تازه بهش دقت کردم چهار زانو نشسته بود روی صندلی
شانس آوردم ضایم نکرد هااا

داروین اومد و خیلی بیشعورانه رومینا هم اومد
حاال من و داروین روبه روی هم وایساده بودیم و داشتیم به رومینا که با کنجکاوی مارو
نگاه میکرد نگاه میکردیم
نفسمو دادم بیرون که داروین به رومینا گفت :خانم فکر نمیکنم گفته باشن با شما کار
دارن گفتن؟؟؟
رومینا به من نگاه کرد تو نگاهش تهدید بود وااا با چشات تهدید میکنییی؟؟؟
وایسا یه خمپاره ای پرت کنم با چشام تا بفهمی
یه چند تا نارنجک و خمپاره پرت کردم که دندوناشو رو هم سابید و منم ابروهامو باال
انداختم اونم رفت
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داروینم داشت خندشو کنترل میکرد
نگاهش کردم و گفتم:بخند راحت باش یکم خندید که گفتم:خب بسه دیگه نخنددیگه
نخندید دیدم حرف گوش کنه گفتم:حاال قه قهه بزن
اخمی کرد که نشونه ی قهرش بود اروم گفتم:دارکووووووووببببببب
باال رو نگاه کرد و گفت:هوووووومممم؟؟؟!!!
_دارکوببببببب اقااااااااااا
داروین:بلللللللللههههه؟؟؟؟!!!
_دارکوووووب جووووونممممممم
داروین نگاهم کرد و با شیطنت گفت:جوووووونمممممم؟؟؟!!!
چشم غره ای رفتم و گفتم:ببخشید غلط کردم غلط خوردم
داروین  :کادوت کووو؟؟؟
_برای چی؟؟؟؟
داروین:برا اشتی کردن دیگه
_بوخودا برات گل خریده بودم این استاد بی خاصیت بردش البته خودم گلم هااا اصال از
شقایق بپرس
سرشو تکون داد و گفت:حاال چی شده بود؟؟؟
_بخشیدی؟؟؟
داروین:بگو تا ببخشم
_ هیچی صبح با قفل رزا پاشدم گربه له شده دیدم براش فاتحه خوندم به میله ی وسط
خیابون خوردم الی در اتوبوس موندم کل اتوبوس به تیپم خندیدن گفتن شبیه مستر بینه
حراست اینجا گیر داد و گفت تیپت بده رومینا هم رو اعصابم بود تازهههه گشنننمممم بود
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داروین خندید و گفت :رومینا رو اعصابت بود! ! چرااا؟؟؟چشم غره ای رفتم و
گفتم:پاستوریزس
داروین قه قهه زد و گفت:اره وسواسیه
خب حاال بخشیدی؟؟؟داروین:باید فکر کنم
شقایق اومد و گفت :رانیا یه زنگ بزن به خونتون راستین زنگ زد صدای جیغ اومد بعد
قطع کرد نگرانم
سریع زنگ زدم خونه بعد از کلی بوق خوردن رزا گوشی رو برداشت و با گریه گفت:
بلیییییییییییییییییی؟؟؟؟!
هول گفتم :رزا اجی چیشده عزیزم چرا گریه میکنی؟؟؟؟؟
رزا با گریه گفت :ازززیییی
_جونم اجی؟؟؟؟
رزا:مامان حموممممممم
یهو جیغ زد:درررررررررررررررررردددد دارررررههههه
و بعد گوشی رو قطع کرد

درحالی که به گوشیب زل زده بودم زیر لب میگفتم:مامان حمود درد داره
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یه چند بار که گفتم یهو بلند گفتم :مممااممممممااااااننن حمممووووومممم دررررردددد
دارهههه
شقایق یکم با تعجب نگاهم کرد و یکی محکم زد تو صورتش و گفت  :مامانتتتت
حمممووومم درددد دارههههه بدووو رانیاااااا
سریع کیفمو از زمین برداشتم که برم داروین بازومو گرفت و با نگرانی گفت :ماشین
داری؟؟؟
یه نه گفتم و دویدم که دیدم داروینم باهام میاد
با تعجب گفم:توام میای؟؟؟
داروین:اره بزار برسونمت دیگه اینجوری دیر میرسی که
سرمو تکون دادم و سوار ماشینش شدیم و رفتیم خونه
هنوز ماشین از حرکت نایستاده بود که پیاده شدم اونقدر تند رفتم که پام گیر کرد لبه ی
جوب و با سر خوردم زمین دست زدم به پیشونیم خونی بود اهمیت ندادم و در رو با کلید
باز کردم و دویدم تو خونه همه ی چراغا خاموش بود فقط مال اشپزخونه روشن بود
رفتم تو اشپزخونه با دیدن رزا قلبم ریخت
نشسته بود رو زمین و زمین هم خونی پای رزا هم بریده بود در کابینت هم باز بود
اومدم برم سمتش که داروین داد زد :من میبرمش تو برو سراغ مامانت
سریع رفتم سمت حموم و با نگرانی داد زدم :مامااااننننن مامممااانننن بیا بدو بریم
بیمارستان بدووو
مامان با یه حوله که دور سرش بود اومد بیرون و گفت:چیشده؟؟؟؟
سریع کمرش رو گرفتم و گفتم بیا بریم بیمارستان حاال فکر کنید صورتم پر اشک بود
مامان با نگرانی گفت:چیشده درست حرف بزن ببینم بیمارستان چرا کسی چیزیش
شده؟؟؟
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اشکامو پاک کردم و گفتم :مگه درد نداشتی؟؟؟؟
با تعجب گفت :من؟؟؟؟
_خب رزا گفت زنگ زدم که گفت مامان حموم درد داره
مامان گفت:نمیدونم وال
ایکدفعه یاد رزا افتادم به مامان گفتم :مامان داروین رزا رو برده بیرون من برم میام
و دویدم بیرون و در جواب مامان که گفت داروین کیه
گفتم:از راستین بپرس میشناسیش
سریع نشستم تو ماشین که گفت:پس مامانت کوش؟؟؟
_اون درد نداره رزا اشتباه کرده خوبه؟؟
رزا تو بغل داروین بود و گریه میکرد اروم بغل کردم که جیغش رفت هوا
محکم گرفتمش تو بغلم و به داروین گفتم حرکت کنه
از رزا پرسیدم:اجی جون کی درد داره؟؟؟؟
رزا:پام درد دالههههههههه
با تعجب گفتم :پس مامان چی؟؟؟؟؟
رزا :مامان حمومه پام درررردددد داللللللههههه
یهو داروین نفسشو فوت کرد و لپ رزا رو کشید و گفت :نصفه جون شدیم با زبون نصفه
نیمت وروجک
رسیدیم بیمارستان رفتیم تو اورژانس من خودمم نمیتونستم بگیرم چه برسه به رزا برا همین
داروین گرفتش
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دکتر بعد از معاینه گفت :زخمش چیزی نیست خراشه ولی استخونش یکم در رفته که باید
اتل بسته بشه ولی چون بچس و تکون زیاد میخوره گچ میگیریم که مشکلی پیش نیاد دو
هفته گچ به جای سه هفته آتل
سرمونو تکون دادیم و داروین محکم رزا رو گرفت و دکتر جا انداختش با جیغش من داغون
شدم و بغلش کردم و گفتم:اجی بمیرم برات چالق شدییییی
خالصه پاشو گچ گرفتن و رفتیم تو ماشین

بچهها این پارت از ایده ی هدیه حیدری گرفته شده و بهش پر و بال داده شده لطفا از اون
تشکر کنید
اول از همه بودم تشکر میکنم ممنون هدیه جان
هنوز منتظر ایده هاتون هستمااا
تو ماشین نشسته بودیم رزا تو بغم بود هی بیتابی میکرد خووو حق داشت بچم
هی باهاش حرف میزدم خرش میکردم تو گوشی براش بازی میذاشتم ولی فایده نداشت
دیگه کالفه شدم که داروین زد کنار و پیاده شد در سمت منو باز کرد و رزا رو از تو بغلم
گرفت و در رو قفل کرد
و با رزا قدم زنان رفت جلو رزا هم سرشو گذاشته بود رو شونه داروین و گریه میکرد
از پشت به داروین نگاه کردم تا حاال از این زاویه ندیده بودم چقدر هیکلش خوش فرمه
شونه های پهنی داشت و قدی بلند لبخندی زدم که وجی جون گفت :آی آی آی مجنون
شدی رفت
به وجی جون گفتم :اذیت نکن دیگه مگه دروغ میگم؟؟؟؟ خوش هیکله خووووب
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وجی جون:نه ولی نباید نگاه کنی
ای بابایی گفتم و یه طرف دیگه رو نگاه کردم که دیوار بود
با صدای در نگاهمو بهشون دوختم که داروین گفت :به چی نگاه میکردی اونور
لبخندی زدم و گفتم:ترک های دیوار رو دوس دارم اصال یه رانیا تو دنیا هست یه ترک دیوار
خندید و گفت :چه خوب پیچوندی
صادقانه گفتم:پدره خوبی میشی
یه ابروشو داد باال و گفت:چطور اینو میگی؟؟؟؟
_از اونجایی که بنده ترکیدم ولی این بچه اروم نشد ولی تا جنابعالی دو قدم بردیش بیرون
اروم شد
خندید و گفت  :اره ولی همین بنده به این نیم وجبی قول دادم که اگه اذیت نکنه و اروم
باشه همین االن با اجی رانیاش ببریمش پارک
خندیدم و رو به رزا گفتم :اره؟؟؟؟
نیششو تا اخر باز کرد و پرید تو بغلم که پاش خورد تو دنده و اروم ناله کرد که من و داروین
ترکیدیم از خنده ببین به خاطر پارک چه کارهایی میکنه صداشم در نمیاد
رفتیم یه پارک که نزدیک و کوچولو اما خوشکل بود
طبق معمول من تنبل بودمو و خودمو جمع کردم و داروین رزا رو گرفت
رفتیم تو پارک داروین رو به رزا گفت :چی سوار میشی عمو جون؟؟؟
رزا با زبون بچگونه گفت:سلسلره
ما خودمونو کشتیم و این هنوز به ر میگه ل
به دستور داروین رفتم پایین سرسره ایستادم و داروین رزا رو از باال گذاشت و من پایین
میگرفتمش و میدادمش به داروین
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همینطوری زمان طی شد تا رزا خسته شد و گفت تاب
داروین رزا رو داد دستم و گفت بشین خودش نمیتونه بشینه
نشستم و با یه دست رزا رو گرفتم با یه دست دیگه هم تاب رو و داروین اروم تاب داد
تاب تکیه گاه نداشت و داروین کمرم رو هل میداد دستش که تو کمرم میخورد نفسم قطع
میشدفک کنم دارم میمیرم
جدیدا یه جوری شدم
به داروین گفتم:داروین
داروین:هوووممم
_اگه یه نفر نفسش بگیره چی میشه؟؟؟
داروین :خب یعنی چی نفسش بگیره؟؟؟
_یعنی اینکه مثال در مقابل برخورد با چیزی یا دیدن چیزی نفسش بره و برگرده
داروین:نمیدونم ولی این در چند حالت اتفاق میفته
_چه حالتایی؟؟؟
داروین:اول اینکه ادم بترسه یا شکه بشه ،دوم ضربه شدید بخوره ،سوم یه تغیر ناگهانی
براش به وجود بیاد مثال یهو یه نفر اب سرد بریزه روتو در اخر  ...و سکوت کرد
_در اخر چی؟؟؟
داروین  :مادر جونم یعنی همون مامان بابام تعریف میکنه که وقتی پدر جونم رو میدید یهو
نفسش میرفت و برمیگشت
_واقعا؟؟؟
داروین:اره اخه اونا خیلی عاشق بودن و سکوت کرد و منم دیگه چیزی نگفتم من که عاشق
نبودم احتماال تاثیر اتفاقات اخیره شکه شدم اره همینه
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با حرف داروین که گفت بریم به سمت ماشین حرکت کردیم و رفتیم سمت خونه

امشب آخرین پارت بود
منتظر ایده ها و اتفاقات جالب زندگیتان هستم
ایمیلم توی نظرات پارت های قبلی هست
خدانگهدارتون فردا میام پیشتون
رسیدیم خونه که ترمز دستی رو کشید و چرخید طرفم در رو باز کردم و گفتم:ممنون امروز
خیلی زحمت کشیدی تازه کالساتم پرید
لبخندی زد و گفت:مهم نیست قابلتو نداشت
داشتم پیاده میشدم که گفت :وایسا
دوباره نشستم که دستشو کشید گوشه ی پیشونیم تا نفسم گرفت به خودم دلداری دادم
:در اثر شوکه عیب نداره خخخخ
اروم گفت:کی اینجوری شد؟؟؟؟ا
ینه جلو رو دادم پایین و نگاه کردم یه زخم سطحی بود گفتم :داشتیم میومدیم افتادم زمین
داروین نفسشو داد بیرون و گفت  :درو ببند بریم بیمارستان
با خنده گفتم:اووووو چیزی نشده که تازه ساعت هشت شبه هوا هم تاریکه مامان هم
نگرانه
لبخندی زد و گفت :باشه پس برو
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خدافظی کردم و با رزا رفتم تو خونه امروز یه جنگ حسابی با خودم داشتم اخه یعنی چی
این نفسه هی میگیره هی ول میکنه؟؟؟
رفتم تو که مامان نشسته بود رو مبل و اب قند دستش بود و راستین و بابا دو طرفش بودن
راستین بادش میزد بابا هم دلداریش میداد
تا رزا رو دیدن دویدن طرفش و منم براشون جریان رو تعریف کردم اینا هم زنگ زدن به
داروین و تشکر کردن منم رفتم تو اتاقم
با عصبانیت در اتاق رو باز کردم خب چه تنبیهی داشته باشم برا خودممم؟؟؟؟
یه نگاه به کتابام کردم کتاب اقیانوسی از خون و نجوای تاریکی (دو تا کتاب ترسناک از دارن
شارن ) چشمک میزدن تنبیه عاقالنه ای بود تا حاال جرات نکرده بودم برم سمتشون
چشمامو بستم و یکی رو برداشتم نجوای تاریکی یا قمر بنی هاشم یا پنج تن مظلوم از کتاب
های سرزمین شیاطین بود
شروع کردم به خوندن فصل اول چیز خاصی نداشت تازه رفته بودم تو عمق کتاب که
پنجره ی اتاقم کوبیده شد
با جیغ بلندی کتاب رو پرت کردم و رفتم زیر پتو دندونام داشت به هم میخورد اروم یه
گوشه پتو رو زدم کنار همه چی سر جاشه
پتو رو کال کنار زدم و رفتم دم پنجره و بستمش هیچ خبری نیست ببین
دوباره رفتم سر کتاب و میخوندم حدود پنج فصل رو که خوندم خسته شدم و کتاب رو
بستم
رفتم چراغ رو خاموش کردم دستم به کلید بود که احساس کردم یه نفر از جلوم رد شد
سریع چراغ رو روشن کردم خبری نبود
دوباره خاموشش کردم و اروم رفتم سمت تختم و خوابیدم روش و صورتمو کردم سمت
دیوار
یهو احساس کردم یه نفر با انگشت چند ضربه زد رو کمرم
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سریع برگشتم چیزی نبود دقیقا مثل دزدا اینور و اونور رو نگاه میکردم
نفسمو داد بیرون و دوباره رومو کردم سمت دیوار چند دقیقه گذشت که صدای نفس هایی
رو نزدیکم احساس کردم و نفس ها تو گوشم میخورد و قلقلکم میداد
دستمو بردم باال و به شدت اوردم پایین که موهای کل تنم سیخ شد
جیغ بلندی زدم و رفتم سمت در خدا شاهده کسی تو اتاق بود
قفل در رو باز کردم و رفتم دم در اتاق راستین و بی وقفه تند تند در میزدم
با چشمای خوابالود در رو باز کرد که پریدم تو اتاقش خواب کامل از سرش پریده بود با
چشمای گرد گفت :چیشده؟؟؟ چرا گریه میکنی؟؟
با هق هق گفتم :راستین به خدا کسی تو اتاقمه باور کن راس میگم
راستین رفت سمت اتاقم منم پشت سرش رفتم یهو در اتاق رو باز کرد که ساعتم که روی
هوا معلق بود تو وسط اتاق افتاد زمین
دوباره جیغ زدم و اخمای راستین رفت تو هم
راستین گفت  :رانیا بریم تو اتاق من تا صبح بشه االن شبه کاری نمیتونیم بکنیم اونا قوی
ترن
رفتیم تو اتاق راستین و دوتامون تا صبح رو تخت حرف میزدیم و جرات خوابیدن نداشتیم

هاهاهاهاهاهاها یکم ترسناک شدددددد
ساعت حدودای شیش یا هفت بود که با کالفکی از جام بلند شدم و به راستین که دستش
زیر چونش و درحال چرت زدن بود گفتم:راستین پاشو هوا روشن شد
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تا اینو گفتم دستشو برداشت و با صورت افتاد رو تخت ولی سریع بلند شد و گفت بریم
از اتاقش رفتیم بیرون و دم اتاق من ایستادیم اروم دررو باز کردیم و سرک کشیدیم هیچ
خبری نبود حتی شیشه های ساعت شکستمم نبود و به جاش ساعت سالمم سرجای قبلیش
بود
نفسمونو دادیم بیرون و راستین زد تو شونم و گفت:برو گمشو باو از دیشب تا االن اسگلم
کردی
با بهت گفتم:اخه بیشعور تو که دیشب دیدی ساعته گرومپی افتاد پایین و شکست
راستین شونشوشو باال انداخت و گفت:اثرات همنشینی با توعه دیگه منم متوهم کردی
_چیکار کردم؟؟؟
راستین:متوهم توهم زده بیسواد
سرمو تکون دادم و راستین رفت بیرون

(دوستان گلم میتونستم این قضیه رو کش بدم و طوالنی کنم و به عنوان اجنه از اون
موجودات یاد کنم ولی به نظرم سبک رمان عوض میشد برای همین ترجیح دادم به عنوان
یه مسئله ی ساده بهش نگاه کنم و ادامه رمان رو بنویسم اگه مایل بودید بعد از این رمان
یه رمان ترسناک مینویسم درباره زندگیه رزا یا یه فرد دیگه )

رفتم بیرون که مامانو دیدم داره به راستین یه لیست بلند باال میده یاد خاستگاری افتادم
رفتم نزدیک و به مامان گفتم_مامان
مامان:هاااننن؟؟؟
_وسایلو اماده کردی/؟؟؟
مامان:برا چی؟؟؟
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_خاستگاری دیگه
مامان :دختر کودنم قراره ما بریم نه اونا بیان
به معنای فهمیدن سرمو تکون دادم و گفتم :پس من امروز چیکار کنم حوصلم سر میره که
مامان رزا رو انداخت تو بغلم و گفت :اینو ببر حموم
با تعجب پای رزا رو باال گرفتم و گفتم :با این پا؟؟؟؟؟
مامان پاشو گرفت باال و گفت:نه میخوای با این پا ببرش
با لب اویزون رفتم که ببرمش مامان گفت :گچ پاش خیس نشه
خواستم بگم:نفهم نیستتتتمممااااا ولی گفتم االن یه چیزی میگه ضایع میشم بیخیال
رفتم سلفون میوه رو از تو اشپزخونه اوردم با چسب نواری ده سانت و یه کیسه زباله
رزا رو نشوندم کف حموم و سلفون رو تقریبا ده یا دوازده دور دور پاش پیچوندم و بهش
چسب زدم و یکی از پالستیک هارو بستم پای رزا دو برابر گل هیکلش شده بود و رزا با
تعجب به پاش نگاه میکرد
با خیال راحت بردمش حمومش کردم و اوردم باز کردم هاهاها خیس نشدههههههه
امادش کردم و شوتینگش کردم بیرون خودمم اماده شدم و رفتم تو ماشین طبق معمول
اخرین نفر بودم مامان گفت:تو کجا میای؟؟؟
با تعجب گفتم:نکنه انتظار دارید خواهر شوهر عروس نیاد
مامانم گفت:نه خیر برو با راستین تنهاست میخواد گل و اینا بگیره

نفسمو دادم بیرون و رفتم با راستین شیرینی فروشی که نذاشت پیاده شم اما گل فروشی
پیاده شدم ولی باز خودش انتخاب کرد
داشتم از مغازه میرفتم بیرون که یه گلدون گل شقایق دیدم و اونو خریدم البته دور از
چشم راستین
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هر چی هم گفت چرا دیر اومدی به سبک رانیهی پیچوندمش
رسیدیم دم درخونشون که راستین ترمز دستی رو کشید و گفت :رانی
_هاااننن
راستین:استرس دارم
_خب به درک
راستین:کثافت انرژی مثبت بده دارم میمیرم
_خب به درک
راستین  :مگه تو خواهر من نیستی؟؟؟
_ به درک که خواهرتم
راستین:بامزه نیستی اینقدر چیزی رو تکرار میکنیااااا
_به درک که بامزه نیستم
راستین اعصابش خورد شد و گل رو برداشت و رفت بیرون و نفهمید که من این کارو کردم
که استرسش یادش بره هعععیییی بپوکه دستی که نمک نداره
زنگ رو زدن و رفتن تو اصالنم به من تعارف نکردن بیا تو شانسی بود که در رو باز گذاشتن
گلدون رو برداشتم و رفتم تو
وارد که شدم شقایق رو دیدم عین مرغ پر شکسته داره دنبالم میگرده تا منو دید درو
بست و دوید سمتم
دستامو باز کردم که بغلش کنم
بچم خوشحال بود داره از ترشیدگی درمیاد
یهو اومد کنارم و شپلق یه پس گردنی زد منوووو با بغض گفتم:چرا
میزنیییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟
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با حرص گفت :من سه روزه دارم این آستینه کثافتو تحریک میکنم
زدم تو صورتم و گفتم:آستینتوووو؟؟؟؟؟؟؟
شقایق یه پس گردنیه دیگه زدم و گفت کامل گوش بده منحرفه ابلح
_خب بگو
شقایق :این آستین مخفف راستین رو تحریک میکنم که خاستگار دارم و فالن و اینا که
پاشه بیاد خاستگاری اونم صداش درنمیاد خاستگارم خودشه
یه پس گردنیه دیگه زد و گفت:تو نباید بهم بگییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اشک تو چشمام جمع شده بود و گردنمو ماساژ میدادم گفتم :خب من چمیدونستم تو
نمیدونی
یهو انگار چیزی یادش اومده باشه بغلم کردم و گفت:وایییی دارم به عشقممم میرسممممم
یعنی دلم میخواست گلدونو بزنم تو سرش راستین بااین میخواست به ارامش برسه؟؟؟ نه
جان من با اییییییییننننن؟؟؟
نفسمو دادم بیرون و هلش دادم و گلدونو به طرفش گرفت و گفتم:بیا برا توعه
با تعجب گفت:گل الله برام اوردی؟؟؟؟؟
ااوااا مگه این الله بود؟؟؟ این که شبیه شقایقه
به روی خودم نیوردم و گفتم:اره دیگه مهربونم عزیزم کاریش نمیشه کرد
شقایق با تعجب گفت:اخه چرا الله؟؟؟؟
چشم غره رفتم و گفتم:عیبی داره؟؟
شقایق با دودلی گفت:نه ولی از گل الله متنفرم
ای بابا بدتر شد که گفتم:عیب نداره تو و الله ندارین که بندازش دور بعد از دستش گرفتم و
پرتش کردم تو باغچه که صدای یه گربه خشن اومد
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شقایق زد تو سرش و گفت:گربه ی داداشمه بفهمه خفم میکنه
گربرو ولشششششششششششش شقایق داداش
دارههههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وااااوووو چه رمانتیک فک کن مامان اینا یه دختر بدن یکی بگیرن خل به جای خل
نه نه ببخشید گل به جای خل
اواااا نههه خل به جای گل اره این درسته خل به جای گل ها هاهاهاهاهاهاها

بچهها هرکی که این رمانمو میخونه فقط برای این پارت نظر بده
اگه عالیههههه 5
اگه خوووبههه 4
اگه بد نیییسستت 1
اگه معمولیه 2
اگه افتضاحهههه 1
ممنون از حمایتتون
بعد از کلی بحث با شقایق رفتیم تو که نگاه همه رو ما افتاد ما هم لبخند زدیم و نشستیم
شقایق نشست ولی یه دفعه بلند شد
با تعجب نگاهش کردم که گفت:ببخشید چایی نیوردم
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هممون جلوی خندمون رو گرفته بودیم که شقایق با چایی اومد و به همه داد یعنی ان چنان
با عشوه به راستین تعارف کرد که راستین دگرگون شد خخخخخ
خالصه اینا چرت و پرتاشونو گفتن و قرار شد این دوتا جوون برن مشکالشونو حل کنن مثال
به صورت صوری وگرنه اینا که از عهد بوق همو میشناسن دوتا که رفتن با افسردگی نشستم
و رزا هم لب هاش اویزون بود و به پاش دست میزد پس این داداشه معروفش کووو؟؟؟
دستم زیر چونم بود که یهو مامان شقایق گفت:دخترم شما چند سالته؟؟؟
نیشم تا اخر باز شد و گفتم :همسن شقایقم
سرشو تکون داد خخخ حاال نمیدونست این روانی دوستمه رو به مامان گفت:همین سه تا
بچه رو دارید؟؟؟
میخواستم بگم مگه کمههههه؟؟؟؟؟
ولی مامان گفت :من باردارم
مامان شقایق یه لبخند ظاهری زد و گفت  :گفتم چرا اینقدر چاقید
مامان دندوناشو رو هم سابید و گفت:نظر لطفتونه شما چند تا بچه دارید؟؟؟
مامان شقایق :سه تا شقایق و دو تا پسر
مامان لبخندی و زد و گفت :خدا براتون نگهشون داره االن نیستن؟؟؟؟
مامان شقایق  :پسر کوچیکم خوابه هر چی صداش کردم نیومد شرمنده پسر بزرگمم شرکت
ساختمون سازی داره االن سر پروژس قرار بوده امشب خودشو برسونه ولی نمیدونم چرا
نیومده
یعنی از دست هم حرص میخوردنا ولی دو دقیقه بعد با هم راحت میگفتن و میخندیدن
حوصلم سر رفته بود شدید که مامان شقایق گفت :دخترم اگه حوصلت سر رفته برو تو
حیاط ته باغ پسرم یه کلبه میسازه جالبه دوس داری برو ببینش
لبخندی زدم و بلند شدم رزا هم نبردم واال به من چه
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هر چی میرفتم ته باغ ترسناک تر میشد و من یاد دیشب میفتادم تا اینکه به یه محوطه
رسیدم که با چراغ روشن شده بود و یه گوشش پر چوب بود و چهار ستون یه خونه
زیر لب غر زدم:یعنی عجب منظره ی دیدنیه هااا
عاشقشم اخه این که چهار تا چوبه
اطرافو نگاه کردم یه درخت بلند بود که شاخه و برگ زیاد داشت و همشون پهن بودن جون
میدادن برای باال رفتن نگاهی به لباسام انداختم یه مانتوی سفید مجلسی با شلوارش
لباسام سفیدن که اح یه نگاه دیگه به درخت کردم
نه نمیشه من ویار کردم
اروم رفتم باال هر شاخه ای میدیدم پام رو میذاشتم روش و میرفتم باال تا اینکه به یه شاخه
ی خیلی بزرگ رسیدم راحت نشستم روش و دستامو گرفتم به دو تا شاخه نزدیک تا نیفتم
از اینجا همه چی خوب بود
یاد داروین افتادم خیلی پسره با معرفتی بود ولی چرا هر وقت میدمش ازش حساب میبرم
مثال اگه راستین باهام قهر کنه عمرا برم منت کشی ولی برای داروین رفتم
وجی جون:شاید چون میدونی راستین برادرته و همیشه میمونه ولی اگه داروین نخواد خیلی
راحت از دستش میدی
_ولی خب من نمیخوام از دستش بدم چیکار کنم؟؟؟؟
وجی جون  :چرا نمیخوای از دستش بدی؟؟؟
_نمیدونم
وجی جون:منم نمیدونم
_چیو؟
وجی جون:اینکه تو چت شده؟؟
_هیچی بوخودا خوبم
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وجی جون:اره ارواح شکمت
جوابشو ندادم و اطرافو نگاه کردم که یهو یه نفر از تو تاریکی اومد تو نور چراغا چهرشو
درست نمیدیدم اول رفت سمت کلبه زیر چوب ها رو نگاه میکرد انگار دنبال چیزی
میگشت
بعد از گشتن همه جا سرشو اورد باال ولی منو نمیدید چون زیر سایه درخت بودم
یهو داد زد :خواهرهههههه دومادمون که نمیدونم اسمت چیه کجاییییی؟؟؟
یکم فکر کردم عه این داداشه شقایقه داد زدم :اینجاااممم برادره عروسممموووننن
سرشو باال کرد و با چشمای گرد گفت:تو چرا اینقدر گنده ای؟؟؟؟؟
با تعجب به خودم نگاه کردم من به این ظریفی داد زدم" :کجام گندس هااا؟؟؟؟
گفت:انتظار داشتم یه بچه فوووقشش هشت ساله ببینم حاال بیا پایین بچه ها اومدن
میخوان حرف های اخرو بزنن شما هم باید باشی
سرمو تکون دادم اروم رفتم پایین دو سه متر مونده بود که پام لیز خورد و افتادم ولی این
پسره که اسمشو نمیدونم سریع کمرمو گرفت و اروم گذاشتم پایین و با لبخند گفت:بریم تو

خخخخخ داروین رقیب میطلبهههههه
رفتیم نشستیم پیش خانواده ها و مراسم رسمی شد و درباره ی بحث های جدی بحث کردن
نشسته بودم و فکر میکردم و به خودم فوش میدادم:اخه دختره ی خر این شقایقم رفت
دیگه ماه به ماه نمیبینیش راستین هم که میشه دم شقایق دوس پسرم که نداری پس
میخوای چیکار کنی تنهایی؟؟؟؟
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هعیییییییییییییییی من و رزا تنهای تنها هوووففف
همه دست زدن که منم به خودم اومدم و دست زدم که راستین گفت:ببخشید من و شقایق
یه تصمیمی داریم
همه نگاهشون کردن یعنی بنال ببینیم چی میخوای بگی
راستین گفت :من و شقایق نمیخوایم تو تهران زندگی کنیم
همه با تعجب نگاهشون کردن که گفت :تصمیم گرفتیم بریم روستایی که مادربزرگ شقایق
اونجاست و اونجا زندگی کنیم
مادر شقایق :ولی اونجا زندگی خیلی سخته هااا باالخره روستاست و برای شما که تو شهر
بزرگ شدید سخته
شقایق :مامان ما برای اینکه از شهر دور باشیم و زندگیه ارومی داشته باشیم این تصمیم رو
گرفتیم
دیگه کسی چیزی نگفت ولی من میخواستم راستینو خفه کنم اخه پس من چیکار کنممممم
رزا که کوچیکه شقایق و راستین هم که میرن احححح
اون شب هم گذشت و همه رفتیم و خوابیدیم قرار شد یه هفته دیگه عقد و عروسی رو با
هم بگیریم که اینا سریعتر برن وقتی داشتم از خونشون میومدم بیرون برادرش اومد
نزدیکم و گفت  :اسم من شروینه با من راحت باشین و خیلی بی پروا شمارشم بهم داد
و اون موقع من قیافم مثل مرغ شد االن این شماره که دادی یعنی چههه؟؟؟؟؟/

یه هفته بعد (یه هفته گذشت و من هیچی ازش نفهمیدم و اروم تر شده بودم جوری که
بچه های دانشگاه که دیگه منو شناخته بودن مخصوصا داروین تعجب کرده بود ولی
هیچکی نمیدونست به چی فکر میکنم و اما در فکر من این میگذشت که من بدون این دو
تا خل و روانی چیییییییییکااااااااااااااررررررررر کننننننننننننمممممم؟؟؟؟؟)
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صبح ساعت شش صبح بیدار شدم که این شقایق دریایی رو همراهی کنم نه که عروس
خواهر نداشت برا همین دستور فرمودن من برم لباسمم با لباس عروس شقایق گرفتم یه
لباس ابی به ظاهر بلند بود یعنی جلوش کوتاه بود و یه تور بلند روش میخورد (عکس
کاور)وسایلمو برداشتم و با راستین رفتیم دنبال شقایق و من عقب نشستم
بدبختا گوناه داشتن دیگه راستی داروینم دعوت بود هااا به عنوان دوست داماد خخ
راستین پیادمون کرد که پیاده شدیم و رفتیم تو ارایشگاه
تا حدودا ساعت سه بعد از ظهر منه بدبخت معطل این شقایق بودم و ارایشگاه هم
میگفت تا عروس اماده نشه از همراه خبری نیست
خالصه شقایق خیلی خوشکل موشکل شده بود فرستادیمش رفت خونه اتلیه خخخخ
هنوز مونده تا خونه بخت
منه بدبختم رفتم زیر دست ارایشگر و هی جیغ داد کردم که جیغ ارایشگر دراومد و گفت :تو
بیش تر از عروس ناز داری که
با این حرفش ساکت نشستم و تا اخر کارش نظرمم میپرسید اخم میکردم اونم شونشو باال
مینداخت
اماده که شدم نگاهی به خودم انداختم به به چه جیگریییی موهامو یه طرف ریخته بود
وفر کرده بود طرفی که خالی بود رو بافت زده بود ارایشمم یه ارایش ساده بود که به لباسم
میومد
در ارایشگاه رو باز کردم و رفتم بیرون عه راستی کی میاد دنبال من؟؟؟؟؟؟
زنگ زدم به مامان که گفت به من چه من درگیر خودمم که یه وقت تو عروسی دردم نگیره
چه خاکی تو سرم کنم خخخ فکر کن دردش بگیره
خب مثل اینکه من باید پیاده برم راه افتادم حاال فرض کنید زیر اون لباسم یه شلوار لی
پوشیده بودم روش هم یه مانتوی کوتاه که دنباله ی لباسم از پشت رو هوا پخش میشد و
مثل دم پلنگ صورتی شده بود دو تا پالستیک تو یه دستم بود و کیفم تو دست دیگم
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کفشامم پاشنه پونزده سانتی بود شالمم داشت از سرم میفتاد اشتباه نکنید من خواهر
دامادماااا
وسط راه تاکسی گرفتم تا دم در تاالر تاکسی دقیقا وسط حیاط در تیر رس اقایون بیکاره دم
در ایستاد نگاهی به ساعت کردن هشت بود خواهر داماد یه ساعت دیر اومد
به به عقد رو فقط نخونده باشن شانس اوردم
پیاده شدم که شروین دوید سمتم و گفت :کجایی تو دختر کل ملت منتظرتن عقد رو
بخونن و وسایلمو گرفت و شوتینگ کرد تو ماشینش که همونجا بود و دستمو گرفت و کشید
داخل در لحظه اخر داروین رو دیدم که به ستون تکیه داده بود و با اخم به ما نگاه میکرد یا
ابررررفرررضض این چشه باز خشم اژدهاس؟؟؟؟؟

خجالت بکشید دیگه برید سحریتونو بخورید
وسط راه دیدم هیچی نگم کش میام دراز میشم شوور گیرم نمیاد جیغ زدم:شروین د وایسا
افتادم
وایساد و با تعجب گفت چی؟؟؟؟
_چی چی؟؟؟؟
شروین:چی صدام کردی؟؟
یه برو بابایی بهش گفتم اینم وقت گیر اورده
شقایقققق بلهههه رو نگهههههه با این فکر دویدم سمت اتاق عقد و ناگهانی در رو باز
کردم و جیغ زدم:بللللللللللللللللللللللللللللللللهههههههههههههههههههههههه
همه افراد حاضر در اتاق عقد زدن زیر خنده
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یهو یه نفر از پشت سر خورد بهم که نتونستم خودمو کنترل کنم و شپپپلللقققق پخشه
زمین شدم و با کمک شروین بلند شدم خودش میندازه خودشم بلند میکنه چلمن
رفتم نزدیک عروس و دوماد جیگررر با اخم نگاشون کردم که راستین گفت:حاج اقا بخون
عه نخونده بودن گفتم:حاج اقا نخون
حاج اقا بدبخت مونده بود بخونه یا نخونه رفتم باالسر عروس و دوماد اونکه داشت قند
میسابید بختش وا شه رو با لگد انداختم اونور و زیر لب گفتم:خواهر داماد ترشیده شد
رفت اینا میخوان مزدوج بشن چیششششش
قند هارو گرفتم تو دستم و گفتم حاج اقا بخون اونم کامل خوند و بار اول رو یکی از فامیالی
شقایق اینا گفت عروس رفته گل بچینه
بار دومم یکی از فامیالی ما گفت عروس رفته گالب بیاره پس من چییییییییییی؟؟؟؟بار
سوم رو که گفت قبل از اینکه کسی چیزی بگه دستمو از زیر تور بردم و یه پس گردنی به
راستین زدم و گفتن زیر لفظیتو بده
گردنشو ماساژ داد و گفت:خواهرم با محبت تر بگو گلم
زیر لفظی که یه زنجیر بود رو داد و شقایق بله رو گفت
اتاق عقد رو که جمع کردن دیگه همه رفتن تو سالن اصلی که مردا هم اونجا بودن منم رفتم
بیرون به شروین بگم وسایلمو که شوتیده تو ماشین بهم بده
رفتم داشت با یکی از دوستاش حرف میزد یه لحظه حواسم پرت شد به بازوش عجب
چیزی بود حال میداد وشگون بگیری
یه لحظه ویارم عود کرد و دستمو بردم جلو حاال هر کاری میکردم این سفت بود نمیومد تو
دستم شروینم هنوز داشت حرف میزد
دستمو گذاشتم زیر چونم یعنی قطر بازوش چقدره؟
دستامو حلقه کردم دور بازوش چقدر گندس اح بدرد نمیخوره ولی سفتیش خوبه هااا
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همینطور با خودم درگیر بودم که اصال نفهمیدم حرف شروین تموم شه و داره منو نگاه
میکنه و اصال نفهمیدم که یه بنده خدایی اونور داره از حرکات من حرص میخوره
شروین گفت  :خوبه؟؟؟ اگه پسندیدی ماله تو
اخمی کردم پسره ی بی حیا گفتم :نه خیر بیا وسیله های منو بده تو ماشینته سرشو تکون
داد و اومد که حرکت کرد منم پشت سرش رفتم که یه صدایی میخکوبم کرد یعنی دورگه با
عصبانیتتتتتت شدددیییددد  :قبال ها حداقل سالم میکردی بی وفا
اب دهنمو قورت دادم و برگشتم اروم گفتم سالم
با پوزخند گفت  :فک نمیکنی وسط حیاط زشت باشه سایز بازو ی پسر مردمو در بیاری
؟؟؟
ناخوداگاه نگاهم رفت سمت بازوی داروین چه خوبه اونقدر گند نیست ولی باید دید سفته
یا نه
دستم رفت سمت بازوش که داروین با صدای کنترل شده ای گفت :ارههههه رانیاااااااا؟؟؟
با تعجب گفتم :چی اره؟؟؟؟
داروین:واقعا دوسش داری؟؟؟؟
با بهت گفتم:کیو؟؟؟؟
داروین:همین پسررو دیگه
با چشمای گرد گفتم:شروینو ؟؟؟؟
داروین:چه اسمی هم داره تحفه
سرمو خاروندمو گفتم:این که خیلی خر و اسگل و نفهمه
اخمای داروین یهو باز شد و نیشش باز تر که گفتم:ولی...
دوباره اخماش رفت تو هم و گفت:ولی چی؟؟؟؟
_پسره خوبیه
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داروین:و این یعنی....
پریدم تو حرفشو گفتم :نبابا من و این گروه خونیمون به هم نمیخوره این خیلی بی شعوره
یکدفعه یاد حرکتش افتادم و گفتم:عه عه عه پسره ی بیشعور منو مثل کیسه برنج میکشه
یهو شروین بهت زده از پشت سرم گفت :رانییییییییییییییییییییاااااااا
و من مثل خر گیر کردم تو گِل

عکس کاور شقایق در روز عروسی
@Motahareh200080
gmai l . com
ایمیله من برای دریافت ایده ها
ممنون از حمایت هاتون
یا پنج تن االن نیش داروین باز بودااااا ولی شروینو چه کنممم؟؟؟؟؟
شروین با حرص گفت :من مثه کیسه برنج میکشمت؟؟؟من خر و گاو و نفهمم؟؟؟
رو به شروین گفتم :نه دور از جونه خر و اینا و روبه داروین گفتم :داروین یکم برو اونور تر
یه لنگه ابروشو انداخت باال که حرصمو دراورد
منم دست شروینو گرفتم و کشیدمش یکم اونور تر که باز اخمای داروین رفت تو هم
رو به شروین گفتم :ببین تورو خدا جلوی این ضایع بازی در نیار تازه خرش کردم اخماش وا
شده
شروین با بهت:خرششششششششش کررررردددددییی؟؟؟؟
_نه از اون خر هاااا کهههههه یعنی ای بابا
شروین یهو گفت :دوسش داری؟؟؟
_نه چیزه این یعنی ...
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ای بابا یه چیزی بباف تا نیودم ببافمت دیگه اح
شروین که حالتمو دید گفت :بهش نمیگم دوسش داری و رفت
اخه دیوااانهههه من کی گفتم دوسش دارم من کجاااااا؟؟؟؟ این گودزیال کجا؟؟
رفتم پیش داروین که دوباره اخماش تو هم بود ای خداااااااااااااااااااااا؟؟؟؟
من چه خاکی تو سرم کنم به کدوم سازت برقصم ؟؟؟
رو به داروین گفتم:حاال من چیکار کنم؟؟؟
با اخم :چیکار قراره بکنی؟؟؟؟
_لباسام تو ماشینش بود
داروین:مگه لباست تنت نیست؟؟؟
_از کجا میدونی؟؟؟
داروین :از د ُمت فهمیدم
یه نگا به دمم کردم و نفسمو دادم بیرون اومدم برم تو که بازومو گرفت برگشتم که تو
دومیلیمتری صورتم بودبا تحکم گفت:ببین یه بار دیگه ببینم اطراف شروینی عمودی اومدی
افقی برمیگردی میفهمی که
اب دهنمو قورت دادم و سرمو تکون دادم که پنجشو تو دستم قفل کرد و اینم مثل کیسه
برنج کشیدم سمت سالن
یکی نیس به این روانی ها بگه اگه برنج دوس دارین برین بخرین خووووو پول ندارید
بگید من بخرم اح اح اح
رفتیم تو سالن که چشمام برق زد چراغا خاموش بود رقص نور ها روشن دختر پسرای فامیل
و دوستای راستین و شقایق وسط ای جووووننننمممم
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دستمو از تو دست داروین دراوردم و رفتم تو اتاق پرو و سریع مانتو و شلوارمو دراوردم
شالم مشکی بود و به لباسم نمیخورد شال ابی حریرم هم تو ماشین بود نگاهی تو اینه
انداختم لباسم دکلته بود و یکم باالش باز بود
شونه ای باال انداختم و رفتم بیرون همین که رفتم کیمیا با سرعت اومد سمتم با تعجب
گفتم:تو اینجا چیکار میکنی؟؟؟
کیمیا:اوال سالم دومم شقایق دعوتم کرد تو تنها نباشی
با تعجب گفتم:ای جوووونممم عروسمووونننن
با کیمیا رفتیم وسط حاال فرض کنید این لباس من دورش تور بود ولی بدرد عمشون میخورد
پایینیه هم تا باالی رون بود و تکون که میخوردم تا فیها خالدونم معلوم میشد و پسرا فیض
میبردن
داشتم جلوی کیمیا میرقصیدم که یهو کیمیا غیب شد عه کوش؟؟؟شقایق به جاش ظاهر
شد و نیشم باز شد حاال فک کنید عروس با لباس عروس تند برقصه چی میشههههه
شقایق اروم گفت:رانی
_هاااننن
شقایق:هان نه جونم
_جونه دلم موی دماغم؟؟؟؟
شقایق:یه چیزی ازت بخوام نه نمیاری؟؟؟
_ نه بگو دلرحمم
شقایق :باید عربی برقصی
یه لحظه بدون توجه به اهنگ صاف وایسادم و گفتم :قرار نبودااا
ااونم وایساد و دستاشو به حالت التماس گرفت و گفت :تو رو خدا
_اخه با این لبااااسسسسس؟؟؟
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شقایق:کمربند عربیمو اوردم تور دوره لباستم برا رقص عربی خوبه بگو باشه دیگههه
_باشه
شقایق سریع رفت و به راستین گفت که راستین با سرزنش نگاهم کرد منم شونمو انداختم
خو شقایق خواست راستین هم رفت سمت خواننده و شقایق اومد سمت من و گفت :برو
کمربند رو بردار تو کیفمه تو اتاق
سرمو تکون دادم و رفتم

بچهها ببخشید دیر شد نت نداشتم مرسی از حمایتتون
با چشمای گرد به کمربندش نگاه میکردم یه چیز ساده بود که حالت کش داشت و بهت
زنگوله وصل بود و وقتی تکونش میدادی احساس میکردی کاروان شتر داره رد میشه
تور لباسمو باال زدم و زیر تور بستمش چند تا قدم رفتم زیلینگ زیلینگ ...
یعنی کاروانی بود برا خودش
یکم خودمو تکون دادم که قشششنگگگ حس شتر بودن بهم دست داد
شونه ای باال انداختم و رفتم تو سالن همه کنار ایستاده بودن منتظر من بودن کیمیا هم با
کمربند وسط بود ایوووولللل یکی رو دارم
با کاروان شترم رفتم وسط هی کیششون میکردم نرن طرف دیگه ولی گوش نمیدن که
زبون نفهمن
اهنگ پخش و شروع کردیم خودمونو تکون دادن یعنی اینقدر تکون دادم یاد اهنگ تکون
بده افتادم
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قشششنگگگگ سه دقیقه ما رقصیدیم و همه تمیییزززز شدن تو کفه ما
اخر اهنگ که صدای اهنگ اروم کم میشد صد و هشتاد درجه زدم و همه ی موهامو ریختم
پایین تو رقص نبودااا
ولی خب ویاره میدونین که
با کیمیا بلند شدیم و رفتیم تو اتاق که من کمربندمو در بیارم در اوردم و رفتم بیرون بیشتریا
برای شام رفته بودن ویه اهنگ پخش میشد زیبباااا مللللووووسسس به روایت :بفرمایید
شام خانومم  ،بفرمایید شاام عزیزم ،بفرمایید شام نفسم
یعنی اهنگ بوداااا رفتم نشستم رو یکی از میز های سالن اصلی و سرمو گذاشتم رو میز
چند دقیقه داشتم ارامش میگرفتم که
گروووووممممپپپپپپپپپپپپپ یکی کوبید رو میزسریع بلند شدم و گفتم:به همه ی عمه هات
به تعداد مساوی لعععععننننتتتتتت
یهو دیدم داروینه یعنی با اون قیافش دوباره نشستم سرجام هااااام
اب دهنمو قورت دادم چرا اینجوری شده نکنههه واییی نههههه
زدم تو صورتم و بلند گفتم :سگ گازت گرفته هاری گرفتی؟؟؟؟
با نگاه وحشتناک تر نگاهم کرد که زیر لب گفتم :نبابا اون که فقط جنگولک بازی در میاره
با نگرانی دستمو گذاشتم رو پیشونیش که با سرعت پسش زد
یا امامزاده پنج تن به تو میسپامش خیلی داغههه جوش اوردهه
از طرف امامزاده  :بسپرش به من
یعنی اینو که گفت داروین داد زد معلوم هست چه غلطی داری میکنی؟؟؟(این همون چه
چیزی میخوری بود اما مودبانش )
اومدم جواب بدم که شروین اومد پیشم و یه ظرف گذاشت رو میز تو چشمام نگاه کرد و
گفت:رقصت عالی بود بانو رانیاااا
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رقص بخوره تو سرم اینو یکی بگیرههههههههههههههههه
غذا رو گذاشت جلوم و گفت :بخور که بعد از شام هم باید برقصی
خفه شووو فعال ابلحححححح
داروین اومد رو میز به سمت شروین خم شد و دستاشو تکیه گاه قرار داد و با لحن شمرده
ای گفت :به شما نگفتن وقتی دو نفر دارن حرف میزنن مثل غورباقه نپری وسطشون
شروین ابروشو انداخت باال و داشت میرفت که داروین گفت :بری دیگه برنگردی
اب دهنمو قورت دادم که شروین اومد و دقیقا مثل داروین ایستاد ولی روبه روش و
گفت:به شما طرز صحبت درست با ادم ها رو یاد ندادن؟؟؟
شروین:ادم ها نه  ...هه نذار شروع کنم
داروین :ببین به اصطالح ادم نما دور بر این (به من اشاره کرد) نگرد فهمیدی یا
بفهمونمت؟؟؟؟
شروین :من دور و ور هر کی بخوام میگردم مخصوصا این به توام ربطی نداره
تا االن صداشون کنترل شده بود ولی با این حرف شروین داروین پرید یقشو گرفت و گفت :
هر کی به من ربطی نداره این چرا خیلیم به من ربط داره
شروین با پوزخند  :اونوقت چه ربطی ؟؟؟
داروین دستشو مشت کرد و باال برد و غرید االن بهت میگم چه ربطی و مشتش اومد پایین

پریدم روی میز جلوی شروین که مشت داروین محکم خورد تو سینم و تاپاهام سر شد
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زانو زدم رو زمین که هر دوشون هم زمان گفتن :رانیااااا
یهو شروین یکی خوابوند تو صورت داروین که دلم کباب شد و شروین گفت :خیلی احمقی
دوباره مشت داروین باال رفت که جیغ زدم:بچه ها عروسیه داداشمه ها توروخدا بس کنید
داروین کتشو درست کرد و گفت :مردی بیا پشت حیاط و زیر بازوی منو گرفت که با حرص
پسش زدم و نشستم رو صندلی
شروین کیمیا رو صدا کرد که بیاد پیشم و خودشو داروین رفتن بیرون
سریع بلند شدم که کیمیا گفت :واییی کجا میری؟؟؟
به کیمیا گفتم :کیمیا برو ببین برام اب پیدا میکنی بیاری؟؟؟
سرشو تکون داد و رفت و من هم بالفاصله رفتم پشت حیاط و پشت علف ها قایم شدم
داروین و شروین روبه روی هم وایساده بودن و حرف میزدن
یهو داروین کتشو دراورد و پرت کرد حمله کرد سمتش ولی شروین هیچ حرکتی انجام
نمیداد و حرف میزد و مشت داروین هم تو هوا بودوااا اینا چشونه؟؟؟؟
با تعجب نگاه کردم که داروین یقشو ول کرد و رفت سمت کتش پوشید و از جاده کنارم رد
شد یهو برگشت و رو به شروین گفت :خواهیم دید کی برنده میشه اقا شروین
و رفت منم دویدم تو سالن و سرمو گذاشتم رو میز مثال واییییی دارم میمیرم
داروین با یه ظرف غذای پر چلو مرغ اومد سمتم و نشست یه قاشق پر برام گرفت و جلوی
دهنم گرفت و مظلوم گفت :این برای معذرت خواهی بسه؟؟؟؟
چشم غره رفتم و دهنمو باز کردم که بخورم شروین از پشت سرم گفت :نه اونو نخوریه
ظرف برنج و ماهی گذاشت کنارم و یه قاشق پر کرد گرفت جلوی دهنم
داروین گفت  :رانیا جان ماهی دوست ندارن
جاااننمممم کی من؟؟؟؟؟؟من عاشقشم که
شروین:اتفاقا چلو مرغ بی خاصیته و همش هورمونه
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یه نگاه به دوتا کردم و دوتا قاشق رو همزمان گرفتم و دوتاشو خوردم و به صاحبشون
برگردوندم و قاشق های بعدیم همین شد
ببینید نتیجه ی اخالقی اینه که من به راحتی میتونم دوبار شوور کنم و تو خونم صلح و
ارامش برقرار باشه
نصف هر دو غذا رو خورده بودم که سیر شدم و بلند شدم گفتم :ممنونم
داروین گفت :خواهش وظیفست که
شروین :وظیفمو انجام دادم بانو
حرکت کردم که اینا عین بادیگارد اومدن دنبالم اوااا خب شاید میخوام برم دستشویی باید
بیاین حتما؟؟؟؟
رفتم دم اب سرد کن کیمیا قرار بود برام اب بیاره
شروین سریع دستشو دراز کرد و یه لیوان اب برام ریخت و بهم داد یه نگاه به قیافه ی
داروین کردم چه حرصی میخوره
خوردم و لیوانشو انداختم اینا چشون بوددددد؟؟؟ وات عه فاز؟؟؟
رفتم پیش راستین و گفتم:داداش کی اتمام مراسمه
راستین یه نگاه به بادیگاردام کرد و گفت  :یه ساعت دیگه
سرمو تکون دادم تازه یاد رزا و مامان افتادم رو به راستین گفتم:مامان کوووو
اخم کرد و به جایی اشاره کرد
نگاه کردم خخخخخ به به مامان با لباس حاملگی با شکم قلمبه داشت وسط قر میداد یعنی
به به
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نظرات و ایده هاتون کووو؟؟؟؟
@Motahareh200080
gmai l . com
رفتم سمتش و گفتم:سالم مامان
وایساد یه نگاه بی تفاوت بهم انداخت و گفت :سالم چه زشت شدی
اخمام رفت تو هم کجام زشت شدهههههههههههههه؟؟؟؟داروین و شروین پشت سرم
اروم میخندیدن یه نگاه وحشتناک نثارشون کردمو به مامان گفتم :خیلی؟؟؟؟؟
خندید و گفت :نه بابا تازه ادم شدی شوخی کردم یه وقت ناراحت نشیااا
_نبابا راحت باش شما صاحب اختیاری
با اینکه تعریفشم توهین به شعورم بود ولی بازم دستش درد نکنه
گفتم:رزا کووو؟؟؟
مامان شونشو باال انداخت و گفت:دست دوست راستین بود برو بگیرش اذیتش نکنه تو
سالن غذا خوریه
رفتم تو اون سالن و اطرافمو نگاه کردم تا حدودی دوستاشو میشناختم رفتم پیش اون که رزا
دستش بود
سرشو خیلی جالب کامال رو به باال گرفت و تا منو دید با هول بلند شد و با تته پته سالم
کردهمه دوستاشم هول کرده بودن و داشتن نگاهم میکردن
وااا اینا چشونه
دوستش گفت :بفرمایید مشکلی پیش اومده؟؟؟
به رزا اشاره کردم و گفتم:اومدم خواهرمو ببرم
سرشو تکون داد و دادش بهم
به به اجی فسقیلیه چقدر ناز شدی موش بخورتت فینقیل
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دو قدم ازشون دور شدم که صدای یکیشون رو شنیدم:بمیری بهزاد تا گفتی خوشکله اومد
یعنی تا اینو شنیدم برگشتم که بگم:اوا عزیزززمممم چشمای زشتت قشنگ نمیبینن خودم
قشنگم
که دیدم به به این شروین و داروین رفتم باالسر اون بدبخت که این حرف رو زد و خم شدن
تو چشماش نگاه میکننشونه ای باال انداختم و رفتم با مامانم قر دادم در هین همین هم
ازش پرسیدم:مامان دقیقا چند وقتته؟؟؟
مامان :سی و هفت هفته
_کی به دنیا میاد؟؟؟
مامان:بهم گفته سی و شش هفته
با تعجب نگاش کردم و شونه ای باال انداخت و گفت:جاشون راحته انگارسرمو تکون دادم و
دیگه تا انتهای عروسی هیچ چیز خاصی نشد عسل و اینا هم نخوردن چون اقا راستین
فرمودن از این قرتی بازیا خوششون نمیاد
یعنی شوور من اگه اینو بگه انچنان با پشت دست میکوبم تو دهنش که چهار تا از
دندوناش بیفته و دوتا هم بره تو حلقش یکیش از تو سوراخ دماغش بزنه بیرون اونیکی
هم تف بشه تو صورت روبه روییشششش بلههه من اینمممم
مانتومو پوشیدم و شلوارم هم پام کردم کاش یه مانتو بلند میپوشیدم دیگه این دم هم
نداشتم حییفففف
رفتم بیرون که دیدم داروین و شروین پیش هم وایستادن سرمو تکون دادم و زیر لب
گفتم:چه عجب هوو ها با هم صلح کردن
مامان اومد سمتم و رزا رو داد دستم و گفت :ببین من نمیتونم با بابات تند برم خطرناکه تو
و رزا هم با یه نفر بیاید خدافظ و رفتدر موقعی که داشت حرف میزد داروین و شروین هم
رسیدن کنارم وقتی مامان رفت زدن زیر خنده و داروین گفت:یعنی عاشقتمااااا یعنی عاشق
تو نه مامانتت عالیهههه عالیههه یعنی اگه مجرد بود حتما میرفتم خاستگاری
همونطور به حرف خودش میخندید که با نگاه من خندشو جمع کرد
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شروین گفت:خب دیگه مامانت نیست راستین هم که هیچی پس با من بیا
من که اصال عمرا اینا برم رفتم پیش کیمیا و اینا هم دنبالم تا اومدم بگم با شما میام
گفت:خب عزیزم من دیگه برم خدافظ یه قرار بزار با بچه ها بریم بیرون دوست دارم باااییی
و رفت که داروین زد زیر خنده و دستم گرفت کشید سمت ماشینش که شروین کمرمو
گرفت و تهدید امیز گفت رانیا با من میاد مگه نه رانیا؟؟؟

بره یا نه؟؟!!!؟؟؟؟
با تعجب داشتم به شروین نگاه میکرد االن ای که گفتی یعنی چه؟؟؟یعنی گمشو صداتم
درنیاد با من بیا دیگه؟؟
داروین یکم کشیدم و رو به شروین گفت :من رانیا رو میبرم حرف هم نباشه
ای بابااااااااااااا راستین اومد پیشمون و رو به داروین گفت:داروین یه لحظه بیا
داروین ولم کرد و رفت دنبالش همین که اون رفت شروین دستمو کشید و بادو رفت سمت
ماشینش هر چی هم جیغ و داد کردم هیچ خبری نشد انداختم رو صندلیه عقب زیرا
صندلیه جلو پر بود و دوصندلیه کنارمن هم پره پربود
مظلوم به کناریام نگاه کردم که یه لبخند گشاد زدن شروین نشست و و گاز داد گاز داد گاز
داد
یهو جیغ زدم:شروین هنوز نیومدن که بریم دنبالشون کجا میری؟؟؟زد کنار و گفت :راست
میگیاااا
بغل دستیم یکم خودمو کشید سمتم و گفت:چند سالته کوچولو؟؟؟
اب دهنمو قورت دادم و مظلوم گفتم :نونزده
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یکم دیگه خودشو کشید اینور و گفت :درس میخونی؟؟؟
خودمو جمع و جور کردم و گفتم:پ ن پ
پنج دقیقه به همین صورت طی شد تا اینکه راستین با سرعت نور به توان دو از بغلمون رد
شد این شروین هم جوگیر شد و پاشو تا ته رو گاز گذاشت سرعت دوست داشتمااا ولی نه
با کسی که به رانندگیش اعتمادی نیسان چنان جیغ هایی میزدم که گوش خودم درد گرفته
بود این نره غولم دستمو چسبیده بود هی میگفت:نترس کوچولو عمو پیشته
تو اون فضا یهو یاد رزا افتادم یکم ساکت فکر کردم وقتی مامان انداختش بغلم گفت
عمووو!! و رفت بغل داروینن واییی خواهرممم
سرعت شروین زیااد از حد شده بود و جیغ های منم داغون بود یعنی جیغدونم پاره شد
دیگه
یه ماشین اومد کنار ماشین ما عهههه داروینهههه چسبیدم به شیشه و به شروین اشاره
کردم و بعدش دستامو به حالت التماس دراوردم و مظلوم نگاش کردم
داروین که قیافمو دید وسط خیابون سریع پیچید جلوی ماشین شروین و شروین زد و ترمز
و همه رفتیم توشیشه
داروین پیاده شد و در سمت شروین رو باز کرد یقشو گرفت و از تو ماشین کشیدش بیرون
و یه سیلی محکم بهش زد که دلم خنک شد و یه چیزی در گوشش گفت
ولش کرد و اومد در سمت منو باز کرد و اشاره کرد برم بیرون پامو گذاشتم بیرون اومدم که
پاشم دوباره افتادم وااا
دوباره بلند شدم که دوباره افتادم
نگاهی به پشت سرم کردم دمم زیره این نره غول بود
اخم کردم که پاشد و منم بلند شدم به به چروکه چروک بود
شروین اومد سمتمون و خیلی ناگهانی یه سیلی خابوند تو صورتش که دلم سوووختتتتت
وجی جون:وااا رانیا چرا شروین میخوره خوشحال میشی داروین میخوره ناراحت میشی؟؟؟؟
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_چمیدونم باو توام وسط دعوا نرخ تایین میکنی
داروین رو به شروین گفت:نمیخوام شروع کنم بفهم از خود رانیا میپرسم رانیا با من میری
یا شروین؟؟؟؟
یه نگاه به دوتاشون کردم شروین که عمرا یکم خودمو کشیدم سمت داروین که دیدم هنوز
دارن نگاهم میکنن
یکم دیگه رفتم وااا هنوز دارن نگاه میکنن بفهمین دیگه
دستامو حلقه کردم دور بازوی داروین که فهمیدن و شروین نفسشو بیرون داد و رفتمن اون
لحظه تو فکرم فقط یه چیز بود :چقدر بازوش سفت و اندازس
دوتامون داشتیم فکر میکردیم که صدای رزا اومد:آزی عمو بوس
با چشمای گرد برگشتیم سمتش که ابروشو باال انداخت
با تعجب رو به رزا گفتم:برا چی؟؟؟
رزا :عمو خوف میمنون تسکر باید
یعنی عاشق جمله بندیتم عزیزم عاشقشمااا
نگاهی به داروین انداختم ابروشو باالانداخت و به لپش اشاره کرد
من داروینو بوس کنمممممممممممممممم؟؟؟؟
خب چیکار کنم یه استخاره بگیرم ببینم اِوا االن که کسی نیست برام بگیره پس چیکار
کنم؟؟؟؟
یه نگاه به انگشتام انداختم و یکی یکی حساب کردم بوس کنم ،بوس کنم ،بوس نکنم،
کنم،نکنم،کنم،نکنم  .....بوس کنم .
واااااایییییییییییییییییییی اروم رفتم باال تو دومیلی متری صورتش بودم نیش اینم بازه باز بود
یهو یادم افتاد کی اونجا دعوا کرد هاااا؟؟؟تقصیر کی بود که من سوار ماشین اینا شدم؟؟؟
اصال این به چه جراتی سر من داد زد؟؟؟؟عه عه عه تازه یه مشتم به من زد
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رفتم کنار و با اخم سوار ماشین شدم و نشستم در هم کوبیدم
رزا با ناراحتی خودشو انداخت روی پام و گفت:عمو نبوسد
اروم خندیدم ولی تا داروین در رو باز کرد با اخم نشستم که یعنی وایییی چقدر من ناراحتم
از دستت
نشست و با اخم گفت:این مسخره بازیا چیه؟؟؟؟؟؟
فکر کردم بوسو میگه برا همین گفتم:وااا یعنی چی؟؟؟؟ خب دوست ندارم دیگه
با تعجب داد زد :دوست نداری و اونجوری جلوی ملت تکون میدی؟؟؟؟؟؟؟
با تعجب:من چیو تکون دادم؟؟؟؟
داروین:خودتو دیگههههه
_من خودمو تکون دادم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ منننن!!!!!!!!!!!!
داروین:نه من بودم که جلوی ملت اونجوری عربی میرقصیدم اخرش جوگیر شدم پاهامو
صد و هشتاد درجه وا کردم و نشستم زمین
اهاهاااااننننن اونو میگههههه
مظلوم گفتم:خووو شقایق گفتتتت
داروین:شقایق بگه خودتو بنداز تو چاه میندازی؟؟؟؟
_اوهوم؟؟
داروین :ارهههههه؟؟؟؟
_خب اره چرا داد میزنی
داروین دندوناشو رو هم سابید و گفت :بار اخرت باشه باشه؟؟؟
_نباشه
داروین:باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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_نباشه دیگه
با فشار نفسشو داد بیرون که رزا گفت:عمو خاله خوفه نتن دعوا
اینم جمله تحویل میده هااااا
با حرص گفتم:نمیخوای بری رفتن جنازشونم نموند
داروین:خونشون کجاس؟؟؟
_خونه کیلویی چنده ؟؟؟
داروین:کیلویی نی متریه
_خب حاال متری چند؟؟؟
داروین:بستگی به جاش داره الهیه بخوای متری بیست ملیون هست جای دیگه بخوای
خالصه بستگی به قیمتش داره
سرمو تکون دادم که گفت :رهن میخوای یا اجاره یا خرید؟؟؟
_واال بستگی به اقامون داره چی بخوان میدونی اخه دسته به زن داره بد اخالقم هست
بفهمه تنها خریدم کلمو میکنه
داروین:اقاتون غلط میکنه با تو که بخوای بری زنش بشی
_یعنی نشم؟؟؟
داروین:نه که نشو
سرمو کج کردم و گفتم :چون تو گفتی باش
داروین:حاال کجا باید بریم؟؟؟
-خونشون شماله زنگ بزن ببین کجان بریم دنبالشون
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داروین زنگ زد و خبر رسید که اتوبان رو رد کردن و نزدیک رودهنن و همه مهمون ها و
مامان ها هم رفتن ما هم هلک و هلک پاشدیم رفتیم دنبالشون حاال ساعت چنده؟؟؟
دوازده و نیم شب
پست ویژه

نیم ساعت بود که مستقیم داشتیم می رفتیم ولی هنوز نرسیده بودیم منم کم کم چشمام
داشت بسته میشه رزا هم که خواب بود داروین هم فقط رانندگی میکرد و حرف نمیزد
چشمام بسته بود و داشتم تو رویا پرواز میکردم که داروین گفت :رانیا
_هوووومممممم
داروین  :اگه یه نفر بهت ابراز عالقه کنه چیکار میکنی؟؟؟
با صدایی خمار گفتم :قبول نمیکنم
داروین با تعجب و نگرانی گفت:چرا ؟؟؟
_چون چ چسبیده به را ،محض ارا
داروین:جدی گفتم
_خب شاید چون میدونم که هر کی منه کودن و دیوانه و خنگ رو دوس داشته باشه یه
شش هفت تختش کمه
داروین :ولی برعکس چیزی که فکر میکنی خیلی خاطرخواه داری
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با بی حوصلگی گفتم :مثال کی؟؟؟؟
داروین :مثال ماکان دوست من و راستین
یعنی خدا سر شاهده اینو که گفت ان چنان خواب از سرم پرید و نشستم که یه لحظه
داروین برگشت و گفتم:چیشد؟؟؟؟
در جوابش گفتم:جدی میگی ماکان اومده خواستگاری من؟؟؟
سرشو تکون داد و گفت:اره اومد ولی بدبخت فکر کنم پشیمون شد
با بهت زدم تو صورتم و گفتم:اخه چراااااا؟؟؟
داروین:چون من و راستین حسابی حسابشو رسیدیم
دوباره زدم تو صورتم و گفتم :خب بد بخت عاشق شده میخواد بیاد خاستگاری چرا
میزنیدششششش؟؟؟؟؟ من میخواستمش
داروین برگشت سمتم و وحشتناک نگاه کرد و گفت :واقعا میخواستیش؟؟؟؟
_خب پسر خوبی بود
داروین:بهتر از من؟؟؟
خنگ نگاش کردم و گفتم:منظورت چی بود؟؟؟
شونه ای انداخت باال و گفت:منظوری نداشتم
دیگه تا اونجا دوتامون اخم کردیم و به اهنگ در حال پخش گوش دادیم
چشای من پر خواهشه
نگاه تو یه نوازشه
برای این  ....دل دیوونه
دلم برات  ...پر میکشه
صدات واسم  ...ارامشه
202

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق بی پروا  -مطهره

نگات مثه...نم بارووونهههه
دوست دارم دلم میگیره بی تو بی هوا
هر لحظه قلب من میشکنه بی تو بی صدا
عشقت تو خونمه  ....قلب تو قلبه منه
هر جا تو هر نفس دل واسه تو میزنه

اروم نگاهی به داروین انداختم خیلی پسره خوبی بود حتی بهتر از ماکان مرد بود خیلی مرد
نگاهی به دور و اطرافم انداختم و به خودم گفتم:رانیا برو خدارو شکر کن که یه دوستی
داری که میتونی با خیال راحت این ساعت شب باهاش بیای بیرون و احساس امنیت کنی
داروین نگاهم کرد لبخندی زدم و همچنان نگاهش کردم اونم لبخندی زد و حواسشو به
جلوش داد

کی غیره تو عزیزمهمه حرفامو میدونه
اشکامو کی میفهمه
غم چشمامو میخونه
عشقت کاره خدا بودکه تو رو به دلم داده
دنیا منو فهمیده مهرت به دلم افتاده
دوست دارم دلم میگیره بی تو بی هوا
هر لحظه قلب من میشکنه بی تو بی صدا
عشقت تو خونمه قلب تو قلب منه
هر جا تو هر نفس دل واسه تو میزنه ....
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دوست دارم دلم میگیره بی تو بی هوا
هر لحظه قلب من میشکنه بی تو بی صدا
عشقت تو خونمه قلب تو قلب منه
هر جا تو هر نفس ....

داروین دوباره نگام کرد و اروم خندیدبا خنده گفتم:چرا میخندی؟؟؟
با شیطنت گفت:محض ارا چون چ چسبیده به را
_اره؟؟؟؟
داروین:اره
_به هم میرسیم هاااا
داروین  :ایشالله ایشالله
با چشمای گرد نگاش کردم من منظورم این نبود
حمله کردم سمتش که قه قه زد و گفت:غلط خوردم غلط خوردم خوب خوب بود میگفتم
خدانکنه؟؟؟
چشم غره رفتم که زد سر ترمز و گفت :داداشتم مثل خودته نگاشون کن
نگاهی به روبه روم انداختم ماشینشون رو پارک کرده بودن و زیر انداز انداخته بودن کنار
خیابون و نشسته بودن داشتن چایی میخوردن
با خنده پیاده شدم و گفتم:به به سالم بر داداش خلم و زنداداشه منگولم
اومد حرف بزنه که محکم زدم تو صورتم و گفتم دیدی یادم رفت؟؟؟
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همه نگام کردن که رفتم روی ماشین ضرب گرفتم و خوندم :داماد چقدر انتره عروس از اون
بدتره هووو هووو حاال تکون بدههه راستین پاشو تو تاالر که تکون ندادی
راستین با حالت جالبی پاشد و با عشوه گفت :اِوا رانیااااا حرفی میزنیااااااا من تو خیابون
نمیرقصم خواهری
یکم نگاش کردم که با شیطنت گفت :چیشد پوکیدی؟؟؟کمرت شکست ؟؟جمله سنگین
بود؟؟
با بغضی که داشت خفم میکرد پریدم بغلش
حالمو فهمید و بدون حرف منو به خودش فشار داد و گفت:بهت سر میزنم
محکم تر گرفتمش که با لرزش صدا گفت:گریه نکنی هااا اجی
منم با بغض گفتم:تو گریه نکن من نمیکنممم
شقایق از اونور زد زیر گریه و گفت :من دیگهههه با کی خلل و چللل بازی کنمممم وهق
هق کرد
رفتم بغلش کردم و گفتم:قول میدم اگه یه هفته نیومدین خودم پالس شم سرتون
حواستم بده همین بار اول حامله نشی
سرشو تکون داد و گفت باشه
برگشتم سمت راستین که دیدم رزا تو بغلشه و گریه میکنه
یه نگاه به داروین کردم که با چشماش دلداری میداد
راستین رزا رو گذاشت تو ماشین و رفت سمت داروین و بغلش کرد و یه چیزایی تو گوشش
گفت بعد اومد سمت من و گفت:به داروین اعتماد کن دقیقا همونطور که به من اعتماد
میکردی
سرمو تکون دادم و چیزی نگفتم
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اونا هم خدافظی کردن و رفتن وقتی از جلوی چشمامون نا پدید شدن نشستم رو زمین و
زدم زیر گریه
داروین کنارم زانو زد و اروم سرمو تو بغلش گرفت و گفت  :براشون دعا کن خوشبخت بشن
پشت سر مسافر گریه نکن خوب نیست
یه ده دقیقه با دلداری های اون و گریه های من گذشت که داروین گفت :رانیا اگه دو تا
قول به من بدی قول میدم امشب یکی از بهترین شب های زندگیت باشه
با گریه گفتم:چه قولی؟؟؟
داروین:اول اینکه دیگه گریه نکنی دوم اینکه امشب یادت بره
نگاهش کردم و انگشت کوچیکم رو سمتش گرفتم و گفتم :قول میدم
اونم انگشتشو اورد و حلقه کرد دور انگشتم و گفت :منم قول میدم
با خنده گفتم:چیو؟؟؟
داروین هم با خنده گفت:اینکه مواظبت باشم
اروم خندیدم که اونم اروم خندید

فقط به خاطر حمایت هاتون @ @ -
رفتیم سوار ماشین شدیم نمیدونستم کجا میره برای همین پرسیدم:کجا میری؟؟؟؟
داروین:دوست داری کجا بریم؟؟؟
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_اح دارکوب
داروین:بله؟؟؟؟
_اینجوری حرف نزن بهت نمیاد باو
نگاهی بهم انداخت و گفت :تخریب یعنی کاری که تو االن در مورد من کردی
شونه ای باال انداختم و گفتم:خو چیکار کنم بهت نمیاد دیگه
نفسشو بیرون داد و گفت:کجا بریم؟؟؟
_تو میخوای امشبو بسازی از من میپرسی؟؟؟
داروین:خوب من اون موقع تحت تاثیر اشک های بلوریت قرار گرفته بودم یه چیزی پروندم
وگرنه من جایی رو سراغ ندارم
با حرص نگاهش کردم و گفتم:دستت مرسی واقعاااااا
بعد از چند دقیقه گفت:نه جدی کجا بریم؟؟؟؟
شونمو باال انداختم و گفتم:من چبدونم
داروین:بریم دریاچه؟؟؟؟
_این وقت شب؟؟؟؟
داروین:راست میگی تعطیله
ادامه داد:خب بریم شهر بازیم که تعطیله پارک هم که حوصلمون سر میره پیست های
ماشین و اینا هم که دوره
نگاش کردم و گفتم:لطفا مواردی رو بگو که باز هستن
نگاهی بهم کرد و گفت :اگه بگم هوسه چی کردم میخندی؟؟؟
_صد در صد
داروین:چرا اونوقت
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_مگه حامله ای هوس کنی؟؟؟
یدونه محکم زد تو بازوم که جیغم رفت هوا و گفتم:وحشیه امازونی بگو چرا میزنی
داروین:بریم امامزاده
_بریم
داروین:جدی میگی؟؟؟
_نه دارم دلخوشی میدم
داروین :یعنی نریم؟؟؟
_خب میگم بریم دیگه
داروین:خب امامزاده چی؟؟؟
_من صالحو دوست دارم
داروین  :خب پس پیش به سوی امامزاده صالح
ما انتخاب کردیمااا ولی اصال حواسمون به ساعت نبود به راه نسبتا دور نبود و حدودا سه و
نیم صبح رسیدیم فردا هم دانشگاه داشتیم
رسیدیم که رفتیم داخل و من یه چادر گل گلی زدم سرم که داروین یه جوری نگام کرد که
واقعا به فکر تموم شدنم بودنم
با سرعت جت رفتم داخل زیارت کردم و اومدم نگاهی به گوشیم انداختم چقدر نگرانمن
واقعا یه اس از مامان بود که گفته بود:وقتی برگشتی در رو اروم ببند ما خوابیم خسته ایم
هعیییی یه نگاه به امامزاده کردم و گفتم :خب چه خبرا؟؟؟؟
یکم گوش دادم که صدایی نیومد گفتم :جوابمو نمیدی؟؟؟؟
داروین از پشت سرم گفت :حاال بیخیاله جوابت شو فردا دانشگاه داریم رزا هم تو ماشینه
بدو
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سریع رفتیم تو ماشین و رفتیم سمت خونمون
رو به داروین گفتم:یعنی عجب شبی بودااا
داروین:تیکه میندازی؟؟؟؟
لبمو گاز گرفتم و گفتم:مدیونی فکر کنی بعدش اروم زیر لب گفتم:انچنان گفت شبی
میسازم که گفتم وااایییی چجوری از تو تقویمم پاکش کنم چیییسشششش
رسیدیم دم خونه که گفتم:بفرمایید داخل
گفت:ممنون برم خونه دیگه
_تعارف میکنی؟؟؟
داروین:مدیونی اینجوری فکر کنی
چیزی نگفتم و رزا رو برداشتم و رفتم تو خونه ساعت چهار و نیم بود با همون لباسم
خوابیدم

بچهها از قسمت های بعدی کال فضا عوض میشه منتظر باشید
منتظرنظرات و ایده هاتون هستم
@Motahareh200080
gmai l . com
صبح با صدای زنگ خوردن گوشیم چشمامو باز کردم و جواب دادم :بلوووووو
فرد پشت گوشی :سالم منم هنوز خوابی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
_اقای منم لطفا اسمتو بگو بعدش کله سحر زنگیدی میگی خواب بودیی؟؟؟نه خودمو زده
بودم به خواب
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فرد پشت گوشی :رانیا داروینم االن هم کله سحر نیست ساعت هشت و نیمه بنده دانشگاه
هستم ولی مثله اینکه تو خواب موندی
یکم الی چشمامو باز کردم و به ساعت نگاه کردم عه راست میگه هشت و نیمه امروز اوه
اوه داییه داروییییییینننننن
با سرعت جت پاشدم یه نگاه به خودم کردم لباس عروسی تنم بود موهامم برا دیشب بود
سالمه سالم بود ارایشمم دست نخورده بود
سریع یه مانتو شلوار درست و حسابی پوشیدم و یه شال انداختم سرم و سریع رفتم تو
خیابون دربست گرفتم
نشستم تو ماشین و زنگ زدم داروین که قطع کرد اِوا بچه سر کالس بود اس دادم :میشه
داییتو خر کرد؟؟؟؟
نوشت:کجایی االن؟؟؟
نوشتم:تازه راه افتادم کالسمم هشت و نیم شروع شده االن یه ربعش گذشته
نوشت:کاش حداقل زودتر میگفتی االن سر کالسم دایی هم سر کالسه
نوشتم:خب چیکار کنم؟؟؟
نوشت:یه راه هست
نوشتم:چه راهی؟؟؟
،نوشت:بری کتک بخوری
یه چن تا فوش براش فرستادم و گوشیم رو پرت کردم تو کیفم تو ایینه به خودم نگاه کردم
به به موهام از یه طرف بیرون ریخته و ارایش نسبتا غلیظ برای من که اصال ارایش نمیکنم
رسیدیم دم دانشگاه کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم ساعت نه بود خداروشکر حراست
نبود گیر بده
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رفتم دم کالس و اروم یه ضربه زدم و با صدای بفرمایید در رو باز کردم و با قیافه ی
خشمگین استاد روبه روشدم
گفتم:سالم استاد
استاد:علیک سالم یه نیم ساعت دیگه میخوابیدی
با بغض نگاهش کردم و گفتم:استاد دیشب...
پرید تو حرفم و گفت:بیرون و اومد سمت در و در رو بست
رفتم تو سالن و رو صندلی نشستم و نفسمو دادم بیرون ای خدااا اخه چرا اینم که داییه
داروینه منو بیرونم کرد اصال با داروین قهرمممممممممممممممممم پسره ی بیشوووورررر
یه پسر خوشتیپ و خوشکل اومد نشست روبه روم شنیده بودم پسر معروفه دانشگاس
نگاهی بهش انداختم که لبخندی زد و چیزی نگفت
یه ساعتی بود نشسته بودم رو صندلی و سرمو میخاروندم به خاطر چسب مو و تافت
خارش گرفته بود
یهو در کالس باز شد که سریع پریدم استاد اومد روبه روم و گفت :بیا تو اتاقم
سرمو تکون دادم و دنبالش رفتم رفت تو اتاقش و در رو باز گذاشت منم رفتم دنبالش و
پشت سرم در رو بستم
استاد جزوه های توی دستش رو گذاشت رو میزش و برگشت سمتم و گفت:این دومین
بارت بودگفته بودم تاخیر فقط یه بار
با بغض گفتم:دیشب عروسیه داداشم بود تا دیر وقت بیدار بودم
استاد:این دلیل نمیشه
بغضم شکست و اشکام ریخت رو گونم همیشه دل نازک بودم کسی میگفت چرا این کار رو
کردی گریم میگرفت لوسم خودتونید
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استاد اومد جلو واروم خندید و گفت:حاال این دفعه هم عیبی نداره ولی خواهشا از این به
بعد سر کالسا به موقع بیا
سرمو تکون دادم که گفت میتونی بری
در رو باز کردم که دیدم داروین نشسته دم در تا منو دید با بهت بلند شد و گفت:چیشده
رانیا؟؟؟خوبی؟؟؟؟؟
با حرص نگاهش کردم و زدمش کنار و رفتم سمت دستشویی داروینم رفت تو اتاق داییش
نگاهی به صورتم کردم عه هیچیم نریخته خداروشکر
رفتم تو محوطه و نشستم رو صندلی و روبه روم رو نگاه کردم امروز یه جوریم یه حس
عجیبی دارم
حس کردم یه نفر کنارم نشست سرمو بلند کردم و نگاهش کردم همون پسر خوشگله بود
گفت:دختره شیطونی هستی زیاد میبینمت
چیزی نگفتم که گفت:خوشکل شدی نمیبینم زیاد ارایش کنی
اخهههه به تو چههه فضووول چههه بازم چیزی نگفتم که گفت:نمیخوای باهام حرف بزنی
سرمو تکون دادم و گفتم:نچ
خندید و گفت:حرف زدی که
چشم غره ای رفتم که پررو شد و چهار زانو رو به من نشست رو نیمکت وخیلی بی مقدمه
گفت:دوست دارم دوستم میشی؟؟؟

به نظرتون قبول میکنه؟؟؟؟؟
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با تعجب بهش نگاه کردم که مظلوم نگاهم کرد گف:اسمت چیه؟؟؟
گفت:ماهان
یکم نگاهش کردم که گفت:پسندیدی؟؟؟؟
سرمو تکون دادم و گفتم:بد نیستی
ماهان:یعنی قبول میکنی؟؟؟؟
یه نگاه به اطرافم کردم داروین داشت میومد دوست نداشتم ماهان رو قبول کنم ولی واقعا
نمیدونستم چیکار کنم یه نگاه به ماهان انداختم یه نگاه به داروین که با اخم داشت میومد
ماهان برای حرص دادن بد نبود
گفتم:میدونستی اگه دیروز میومدی این جواب نصیبت نمیشد؟؟؟؟
ماهان با تعجب گفت:هنوز که جوابی ندادی
_قبول میکنم
لبخندی زد و گوشیش رو دراورد گفت:شمارتو بگو
شمارمو گفتم و یه تک زد شمارش افتاد بلند شد که بره داروین رسید و با تعجب رو به من
گفت:رانیاااا اینجا یه خبره؟؟؟
ماهان خیلی شیک جواب داد:فکر نمیکنم به شما ربطی داشته باشه و رفت
داروین نشست و با بیحالی پرسید :رانیا این چیکارت داشت؟؟؟؟
جوابشو ندادم که گفت:با توام
بازم جواب ندادم اومدم بلند شم که مچمو گرفت و گفت  :من به دایی گفتم که کاریت
نداشته باشه اونم قبول کرد االنم چیزی نشده فقط این جلسه راهت نداد که بچه ها چیزی
نفهمن
بازم چیزی نگفتم که با دلخوری گفت:رانیااااا
دستمو ازاد کردم و رفتم سر کالس پیش رومینا نشستم
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رومینا با پوزخند گفت:به به سالم کله پوک اول سومی که رویت نشده دومیت
کجاست؟؟؟؟
منم با پوزخند گفتم :سومیمون مخفیه گلم دومیمون هم رفته یه شهر دیگه
چیزی نگفت و استاد جوونه اومد سر کالس خداوکیلی خیلی پررو بود فک کنید به رومینا
میگه خط چشمت کجه ای خداااااا
اون ساعت هم با بی خیالی گذشت
اصال شقایق که نبود حوصله ی هیچکس رو نداشتم
سرمو گذاشتم رو میز که صدای جیغ رومینا اومد سرمو بلند کردم که چیزی بگم یکی از
دخترا از تو راهرو داد زد :داروین بچه هاااااا بدویید و جیغ زد
داروین ای وای داروین نفهمیدم چجوری ولی دویدم تو محوطه همه بچه ها یه دایره
تشکیل داده بودن و از وسط صدای داد و فریاد میومد
نمیدونستم دارم چیکار میکنم فقط تو ذهنم داروین رد میشد خدا کنه خوب باشه اصال غلط
کردم خداااا
بچه هارو زدم کنار و رفتم وسط از چیزی که میدیدم دهنم باز موند و اشکام یکی یکی می
اومد پایین
ماهان زمین خوابیده بود و داروین هم با لب پاره شد دو زانو روش نشسته بود و تند تند
مشت میزد تو صورتش
یهو ماهان پاهاشو بلند کرد و تو سینه ی داروین لگد زد که جیغ من بلند شد ماهان یقه ی
داروین رو گرفت و بلند کرد و بالفاصله داروین یقه ی ماهان رو گرفت
جیغ بلندی زدم و رفتم جلوی ماهان و با گریه گفتم :ماهان توروخدا نزنش توروخدا
برگشتم سمت داروین که با اخم بهم نگاه میکرد گفتم:داروین خوبی؟؟؟
سرشو تکون داد که ماهان یه مشت زد تو صورتش
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سریع برگشتم سمتش و داد زدم کثافت مگه نگفتم نزن هااااا مگه نگفتم؟؟؟؟؟
با بهت برگشت سمتم و گفت  :رانیا همین یه ساعت پیش قبول کردی دوستم باشی یادت
رفته چرا از این طرفداری میکنی؟؟؟؟؟
دوباره داد زدم :من غلط کردم من چیز خوردم گفتم یه چیزی پروندم
برگشتم سمت داروین و بازوشو گرفتم کشوندمش سمت نیمکت نشست و سریع رفتم یه
اب مدنی گرفتم چند تا دستمال از تو کیفم اوردم و رفتم پیشش رومینا هم دقیقا کنارش
بود و طبق معمول داشت خودشیرینی میکرد
رفتم جلوتر
رومینا:داروین عزیزم اون دختره ی بی شخصیت ارزش اینو نداره که تو براش دعوا کنی
خواهره دوستته درست ولی خب اون دوس پسر داره دیگه
با تعجب داشتم به حرفای رومینا که نه سر داشت نه ته گوش میکردم که با احساس
سنگینی نگاهی که متعلق به داروین بود به سمتش برگشتم نفسمو دادم بیرون که رومینا
متوجهم شد و چشم غره ای رفت
رفتم باالسر داروین و یکم اب به دستمال زدم اروم گوشه لبش که خونی بود رو پاک کردم
هنوز چشمام خیس بود و دستام از ترس میلرزید و وقتی با پوشت داروین برخورد میکرد
نفسم میرفت و میومد گریمم بند نمیومد
دست داروین اومد باال و مچمو گرفت و اروم اورد پایین نگاهش خیلی سنگین بود
داروین من طاقت این نگاه هارو ندارم حرف بزن بگو چه مرگته
انگار صدامو شنید چون گفت:رانیا چرا اینکارو کردی دختر؟؟؟؟؟
سرمو انداختم پایین چی میگفتم خودمم نمیدونستم چرا اینکارو کردم ولی میدونم برای
حرص دادن داروین بود اما خدا شاهده نمی خواستم بالیی سرش بیاد
گفت :رانیا جوابمو نمیدی؟؟؟
؟اروم گفتم:ببخشید به خدا نمیخواستم اینطوری بشه
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بلند شد و اروم گفت:ببین رانیا دعوایی که شده و ضربه هایی که خوردم اصال مهم نیست
میخوام بدونم چرا تو پیشنهادشو قبول کردی ؟؟؟
رومیان با این حرف داروین پاشو کوبید زمین و رفت
منم سرمو انداختم پایین و گفتم:خب تو اذیتم کردی میخواستم حرصت بدم
اینقدر این جمله رو مظلوم گفتم خودم دلم برای خودم سوخت
با بهت گفت:یعنی تو به خاطر حرص دادن من رفتی با اون دوست شدی
مظلوم نگاهش کردم که نفسشو داد بیرون و گفت  :ببین رانیا از این به بعد حق نداری به
خاطر حرص دادن من یا چیز دیگه با کسی دیگه دوست بشی فهمیدی؟؟؟
سرمو تکون دادم که گفت:خوبه
همون موقع گوشیم زنگ خورد مامانم بود جواب دادم ولی بابام بود
بابا:رانیا خودتو برسون بیمارستانه ......مامانت زایمان داره و قطع کرد
داروین:چیزی شده؟؟؟
_مامانمو بردن بیمارستان
اومدم بلند شم که حراست اومد باالسرم و رو به داروین گفت:باید با ما بیای
با بهت نگاهشون کردم و گفتم:برای چی؟؟؟؟
حراست:به خاطر درست کردن این وضعیت تو دانشگاه
داروین رفت که دویدم دنبالش که گفت:رانیا برو بیمارستان نیا
ولی رفتم دنبالش ماهان هم اونجا بود اون خیلی وضعش خراب بود و گونش کال کبود بود
حراست یکم تهدیدشون کرد و تعهد گرفت بچه ها هم دلیل دعواشون رو یه بگو مگوی
ساده جلوه دادن
داروین اومد بیرون و گفت :بدو رانیا بریم بیمارستان توام دیرت شد
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سرمو تکون دادم و رفتیم سمت بیمارستان

چطور بود؟؟؟
خیلی ریلکس بودم به حدی که چند بار داروین با تعجب گفت:خوبی؟؟؟
رسیدیم بیمارستان اروم پیاده شدم و رفتم داخل از پرستار سراغه مامان رو گرفتم که گفتن
تو اتاقه
رفتیم دم در اتاق بابا نشسته بود رو صندلی و رزا هم رو زمین داشت بازی میکرد من و
داروین روبه بابا سالم کردیم که جواب دوتامونو داد و با گرمی با داروین احوال پرسی کرد
رو به بابا گفتم  :بابا شما داروین رو می شناسی؟؟
سرشو تکون داد و گفت :اره بابا جان خیلی پسر گلیه چند بار با راستین اومده خونه
با تعجب به داروین نگاه کردم که ابروهاشو انداخت بال
ادوباره رو به بابا گفتم:کی بردنش اتاق عمل؟؟؟؟
بابا:تازه بردنش االن هاست که بیاد
_تازه بردنش اونوقت االناست که بیاد؟؟؟
بابا:حاال توام هی گیر بده
سرمو تکون دادم و گفتم باشه
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داشتم به رزا نگاه میکردم که دیدم رفت سمت داروین دستشو گرفت به شلوارش و با تمام
قدرتش کشید پایین ولی در نیومد چون کمربند داشت
داروین خندید و رزا رو بلند کرد و گفت:اینم همین کار رو رو من امتحان کرد نمیدونم شما
خواهران چه عالقه ای دارید که شلوار منو در بیارید این که خل و چل در اومد خدا کنه تو
خوب بشی
خندم گرفته بود اخه از حرفش خیلی معنی میشد برداشت کرد خخخخخ
یکم دوال شدم و گفتم:ممنون که تخریبم میکنی اصال من با تخریب های تو جون میگیرم
اومد کنارم و یدونه زد سر شونم و گفت:وظیفست خانومی
جااانممممم؟؟؟؟؟؟ من کیممم؟؟؟؟ شما؟؟؟؟؟ وات عه فاز/؟؟؟؟
با تعجب نگاهش کردم که پرستار با یه بچه اوم بیرون پریدم سمتش و ازش گرفتم که
گفت:خانووومم بزارید لباساشو تنش کنم تمیزش کنم بهتون میدم ولی کووو گوشه شنواااا
یکم نگاهش کردم خوشکل بود شبیه خودم بود ولی مو نداشت خخخخ ولی حاال این دختره
بود یا پسره
اروم حولرو باز کردم و نگاه کردم عه این پسره حولرو بستم و به داروین که با تعجب نگام
میکرد نگاه کردم و اروم گفتم:چیه خوووببب میخواستم ببینم چیه
داروین با بهت گفت:تو خییلییی خلییی
بچه رو دادم به پرستار و گفتم:ادامش کوو؟؟؟؟
با خنده گفت:تو راهه
سرمو تکون دادم که بردش تو اتاق
چند دقیقه بعدش یه بچه دیگه اوردن دوباره دویدم سمتش ولی نذاشت ازش بگیرم
گفتم:این دختره؟؟؟
با اخم سرشو تکون داد و یه تنه زد و رفت
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با اخم رفتم کنار داروین و گفتم:اییششش چقدر بد اخالق قبلیه بهتر بود
خالصه اون روز گذشت و بچه هارو اوردن خیلی ناناز و خوشکل موشکل بودن کپیه
همدیگه بودن رزا هم نگاهشون میکرد و میگفت:دوتاس
همه میخندیدن و دوباره میگفت دوباره همه میخندیدن و جالب این بود که حرفش اصال
خنده دار نبود
به راستین هم زنگیدیم که خودش با شقایق اومدن و شقایق مسخره بازی میکرد و میگفت
:فک کنین بچه ی من با عمه و عموش نه ماه فاصله سنی داشته باشه
حامله نبود هااا چرت میگفت خودتون میدونید که
شب هم همه رفتن و من موندم کنار مامان نه که خیلی حالیمه برا همین موندم
داروینم رفت خونشون و دیگه خبری نشد

یک ساعت بعد از رفتن همه

با چشمای خمار نشسته بودم رو تخت اضافه ای که اونجا بود و داشتم به بچه ها نگاه
میکردم که یهو یکیشون زد زیر گریه اروم گرفتمش بغلم ولی اروم نمیشد اونقدر گریه کرد
که اونیکی هم زد زیر گریه
مامان رو بیدار کردم که کلی غر زد و یکی رو گرفت حاال انگار من زاییدمشون مامان اومده
نگهداری هوووفففف
خالصه ساکتشون کردیم و تازه داشت خوابم میگرفت که گوشیم زنگ خورد با صدای زنگ
گوشیم یهو یکیشون از خواب پرید و پشت سرش یکی دیگشون
نفسمو دادم بیرون و گوشی رو وصل کردم و همزمان تخت اینا رو تکون دادم که اروم
شدن با صدای ارومی گفتم:بلهههه
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داروین بود گفت:سالم خوبی چه خبرا؟؟؟؟
_ خوبم سالمتیااا تو چه خبرااا!؟ خوبی؟ کاری داری؟
داروین:منم خوبم نه هیچی کاری نداری دیگه ؟؟؟
_وااا پس مرض داشتی زنگ زدی؟؟؟
داروین :نه خوب چیزه
_چیزه؟؟؟
داروین:فکرتو درگیر نکن برو به بچه ها برس بای
و قطع کرد و منم چشم غره ای به تلفن رفتم و گوشی رو گذاشتم رو زمین و دراز کشیدم
صبح با صدای غر غر مامان چشمامو باز کردم:رانیا الهییییی یه شوهره منگل گیرت بیاد که
انقدر بخوابه
که حسه من رو درک کنی
با بغض گفتم:چرا آخه؟؟؟!
مامان:اخه دختره ی بیشور خیر سرم زایمان کردم پاشو یکی از بچهها رو نگه دار
با چشمای خمار بلند شدم و پسررو که گریه میکرد گرفتم و تند تند تکونش دادم تا ساکت
شد

یک هفته بعد (در این هفته اتفاق خاصی نیفتاد و رانیا مشغول نگه داشتن بچهها و
دانشگاه بود و با داروین فقط تو دانشگاه رابطه داشت )(از اینجا داستان رو احساسی تر
میکنم)
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تو دستشویی در حال شستشوی دختره بودم و کامال پاکیزه شد که بردمش تو اتاقشان و رو
به مامان که داشت پسره رو پوشک میکرد گفتم:مامان اینا اسم ندارن؟؟!
مامان:چرا
خب دوست نداری بهم اسماشونو بگی؟؟مامان:رها و رهام
با چشمای گرد گفتم:مامااااانننن خب اینا خوب نیستن
مامان با اخم :اول اینکه من نظر تو رو نخواستم دوم دیگه قشنگه حرف هم نزن
با بغض منتظر مامان موندم که پوشک اونو درست کنه که احساس کردم شکمم خیس شد
نگاهی به خودم انداختم و با عصبانیت رو به مامان گفتم :بیا مامان وقتی اسمشو میزارم
رها یاد میگیره که ول و آزاد باشه نهایتشم میشه که جایی مثل من رو به جای دستشویی
اشتباه بگیره
مامان نگاهم کرد و خندید و گفت:حرص نخور هر چی باشه بهتر از توعه که معنی اسمت
میشه رانی ها خخخخخ
پاشو کوبیدم زمین و دوباره رها رو شستم و دادم به مامان و رفتم تو حموم یه آبکشی کردم
و لباس هامو عوض کردم
نشسته بودم رو تخت و با سشوار موهامو خشک میکردم که گوشیم زنگ خورد اسمشو
خوندم داروین بود در همون حال جواب دادم:بلههههه؟؟
داروین:الو سالم خوبی؟؟؟
ممنون تو خوبی؟؟داروین:چیی؟؟؟ صدات نمیاد
میگمممممم ممنوننننن تووو خوبیییییی؟؟؟؟221
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داروین :اره خوبم کجایی چرا صدات اینجوریه؟؟؟؟
سشوار رو خاموش کردم و در حالی که با حوله نم موهامو میگرفتم و گوشی رو با شونم
گرفته بودم گفتم:چجوریه؟؟!؟
داروین:هیچی االن خوبه خب چیکار میکنی چه خبر؟؟؟
حاال موهای نم دارم تو دهنم میخورد و صدام بریده میشد
گفتم:هییی...چچییی.......دااا...رررر...ممم...بچچچچچپههه ....داااررر....ییییی ....میکنم
داروین:رانیا دوباره صدات بد شد
حولرو گذاشتم زمین و رفتم سمت مسواک همیشه عادت داشتم بعد حموم مسواک بزنم
در حالی که دهنم پر کف بود گفتم:ببشید ععان خوب شعود؟؟
داروین:اره ولی چرا اینجوری حرف میزنی؟؟؟
گفتم:عاخه دالم مسعاک میعزم
داروین نفسش داد بیرون و گفت:رانیااا میشه یه لحظه هیچ کاری نکنی و حواست به من
باشه؟ ؟؟
دهنم رو شستم و نشستم رو تخت و گفتم:بفرما گوشم با توعه
داروین:راستش میخوایم با بچهها فردا بعد از ظهر تا
شب بریم در بند زنگ زدم خبر بدم
با غصه گفتم:خب من نمیتونم بیام
داروین:چرااااااا؟؟
چون هم بچهها هستن تنها هم رزا هم مامانم شاید نزارهداروین:مامانت و اونا با من در ضمن رزا هم بیار حاال شماره باباتو بده
برا چی؟؟؟222
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داروین:میخوام خبر بدم بهشون
بی حرف شماره بابا رو دادم و قطع کردم

بچهها ببخشید برای تاخیری یه مشکله فوری پیش اومد
چشمامو باز کردم و کش و قوسی به بدنم دادم خوابه خوبی بود خستگیمو از تنم درآورد
نگاهی به ساعت انداختم دیشب بود حتما تا االن شام خورده بودن
رفتم پذیرایی و به مامان و بابا سالم کردم که سرشونو تکون دادن یعنی بعد از راستین و
دوقلو ها اینا همون یه ذره محلی که میزاشتن هم نمیزارن اوف
شاممو خوردم و رفتم که برم تو اتاق بابا صدام کرد برگشتم سمتش که گفت:داروین اجازتو
گرفت فردا برو
نفسم دادم بیرون و سرمو تکون دادم خو من میخواستم بخوابم فردا
زنگ زدم به داروین که برداشت :بلهه رانیااا
صداش از جای پر سر و صدا میومد
گفتم:سالاااامم
تقریبا داد زد:رانیا صدات درست نمیاد بعدا بهت زنگ میزنم
دستمو گرفتم جلوی گوشی وگفتم :کجایی؟؟؟
گفت:مهمونیه دوستم
با کی؟؟؟؟223
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داروین:بچههای دانشگاه اللوووو...اللل..صدات نمیاد من بعدا زنگ میزنم خدافظ عزیزم
و گوشی رو قطع کرد کل بدنم بی حس شده بود و نشستم رو تخت همه ی حرفا به کنار
اون عزیزم کنار قلبم تاالپ تاالپ میزد
نفسم دادم بیرون و دراز کشیدم روی تخت و فکر کردم هر فکری که میکردم اخرش
میرسید به داروین
مثال درمورد نوع تکه شدن چوب در کارخانه کاغذ سازی فکر میکردم که یادم میفتاد
دارکوب هم چوب رو تیکه تیکه میکنه و از دارکوب به داروین میرسیدم
نفسم دادم بیرون و بلند شدم نچ نمیشه من امروز باید داروین رو ببینم ولی از کجا بفهمم
کجاست؟؟؟؟
زنگ زدم به همون پسر معروفه دانشگاه که خیلی خشن گقته باهاشون نرفته و رومینا با
اونهاست
زنگ زدم به رومینا که با ناز جواب داد:بلههههه
گفتم:سالم رومیان جان
رومینا:سالم رانیا جان
کجایی عزیزم؟؟؟رومینا :با بچههای دانشگاه اومدیم مهمونی فکر میکردم توام بیای
منم میخواستم بیام ولی متاسفانه آدرس ندارمرومینا:وا خب ازاول بگو ادرس میخوای میفرستم برات بای
با چشمای گرد نگاه کردم به گوشی این چرا اینطوری کرد؟ ؟؟؟
تو پذیرایی رو چک کردم همه خواب بودن براهمین سریع لباسم عوض کردم و یه لباس
کوتاه عسلی (عکس کاور) پوشیدم و کفش هامو برداشتم و مانتوی بلندم تن کردم و
یواشکی رفتم بیرون
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خب حاال با چی برم؟؟؟؟؟ اهان تاکسی
رفتم سر رومون که یه آژانس شبانه روزی بود و با آژانس رفتم به ادرسی که رومینا فرستاده
بود
از ماشین پیاده شدم و زنگ رو زدم که در باز شد و یه صدایی گفت:خوش اومدید
رفتم باال به به چه مهمونیه بزرگی بود از بچههای دانشگاه کال هیشکی رو نمیدیم رفتم تو
اتاق و لباسم رو عوض کردم و اومدم بیرون
یعنی میگم شلوغ شلوغ بودااا زلزلهههه قلبم تاالپ تولوپ میزد خر با بارش اینجا گم میشد
وجی جون :اون شتره
یه خفه شویی گفتم و راه افتادم سمت مبل ها
اب دهنم رو قورت دادم که رومینا رو با یه لباسه واقعا بد دیدم یه دامن تا پایینه رون
پوشیده بود که من حتی لباس زیرشم که اونم افتضاح بود با یه تاپی که شروعش از نصف
سینه بود و تمومش تا زیر سینه با دو تا بند نازک یعنی همون نیم تنه یه جورایی با رنگ
قرمزه جیغ رفتم سمتش تا منو دید با پوزخند به لباسم نگاه کرد و گفت :چادر میپوشیدی
اخم کردم تازه کلی با خودم کلنجار رفتم که فقط بچههای دانشگاهن ولی انگار نبودن
چیزی نگفتم ولی پرسیدم:داروین کو؟؟؟
رومینا:چیکارش داری؟
با بهت گفتم:به تو چه حتما کارش دارم دیگه
رومینا پوزخندی زد و دستم رو کشید
سمت یه گروه ادم
هر چی گشتم داروین بینشون نبود پس این داشت چکار میکرد؟؟؟؟
رسیدیم بهشون که رو به اون گروه گفت:بچهها این دوست خوبم رانیاس پیشتون باشه
احساس غریبی نکنه و به یکی از پسرای اون جمع چشمای زد و هلم داد طرفش و رفت
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اب دهنم قورت دادم و گفتم:خوشبختم ولی همه فقط نگاه میکردن و جواب نمیدادن
نگاه مرد ها خیلی بد بود فراتر از چیزی که فکرشو کنید
برگشتم که برم یهو دست یه نفر از پشت سرم حلقه شد دور کمرم
نفسم گرفت و هلش دادم که تکون نخورد
و دم گوشم گفت:کجا عزیزم؟؟؟ مهمونای رومینا رو چشم ما جا دارن مخصوصا اگه صد
راهش بشن
اب دهنم برای بار هزارم قورت دادم که عمرا خودش کشیدم وسط
برگردوندم و چسبوندم به خودش و دستاشو دور شونه هام حلقه کرد
هر کاری میکردم نمیتونستم تکون بخورم آروم تو بغلش تکونم میداد
چند بار هم این خدمه ها با سینی رد شدن که هر سری یه دیوار برمیداشت
چند دقیقه با تقال های من و فشار های اون گذشت که یهو بلندم کرد و رفت سمت یکی از
اتاق ها
دست و پا میزدم و ازش میخواستم ولم کنه ولی اون با چشمای قرمز فقط به هدفش فکر
میکرد و من با فکر کردن به هدفش تنم میلرزید
تو چهار چوب در دستامو باز کردم که رد نشه ولی اون خیلی راحت دوستامون جمع کرد و
انداختم روی تخت گوشه اتاق به پشت افتادم روی تخت سریع خواستم بلند شم که با
فشاری که روی کمرم آورد دوباره افتادم دستش سمت زیپ لباسم بود که سریع برگشتم و
دستش رو گاز گرفتم که اونم سریع یه کشیده زد تو صورتم که طعم خون رو احساس کردم
ولی بالفاصه لب هاشو گذاشت رو لب هام
عق میزدم و داد میزدم که ولم کنه ولی نمیشنید و حرص من رو در میورد
خودشو انداخت روم که با گریه از ته دل جیغ زدم و بی جون شدم و فقط به حرکاتش نگاه
میکردم
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دوباره دستش رفت سمت لباسم که یه نفر از پشت کشیدش و انداختش رو زمین و چند تا
ضربه بهش زد و اومد سمت من
با دیدنش لبخندی زدم داروین بود اون خود معنیه زندگیم بود از ته دلم خندیدم
سریع بلندم کرد و بغلم کرد
دوستامون دور کمرش سفت حلقه کردم
محکم گرفتم و در گوشم آروم گفت:رانیا آروم عزیزم من هستم همیشه هستم هیچی نشد
تقصیر من بود ببخشید عزیزم نباید به رومینا رو میدادم آروم باش هیچی نیست
لبخندی زدم و تو آغوشش چشمامو بستم

اینم یه پست احساسی
داروین بلندم کرد و از اون اتاق رفت بیرون
جمعیت همونجوری تو همدیگه میلولیدن صداییم یه نفر رو شنیدم و تشخیص دادم که
رومیناس گفت :داروین عزیزم میری؟؟؟
داروین با آرنج کوبید تو شکمش و به راهش ادامه داد
در ماشین رو باز کرد و گذاشتم تو ماشین و فوری خودش نشست و برگشت سمتم
بعد از کمی نگاه کردن گفت:خوبی رانیا
سرمو تکون دادم که گفت:مطمئن باش حساب اون مرد رسیده میشه
بغضمو قورت دادم و چیزی نگفتم
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دستشو آورد نزدیک که سریع چسبیدم به در و قفلشو باز کردم
داروین با آرامش گفت:نترس رانیا نترس عزیزم
سرمو تکون دادم و گفتم:بهم دست نزن باشه؟؟؟
سرشو تکون داد و گفت:باشه
دوباره دستشویی آورد نزدیک که جیغ زدم و در رو باز کردم و پا به فرار گذاشتم
داروین هم سریع دوید دنبالم تا بهم نزدیک میشد یه آژیر میکشیدم و سرعت رو سر یع تر
میکردم
باالخره خسته شدم و آروم وایسادم که دوباره اومد نزدیک و جیغ زدم افتادم رو زمین
داروین بازوهامو گرفت و داد زد:رانیا آروم باش جون هر کی دوس داری آروم باش کاریت
ندارم به خدا میخواستم کمربندتو ببندم چرا رم میکنی؟؟؟؟ رانیاااااا آروم دخترررر
همش دادم که مچ پامو گرفت و باعث شد که با سر بیفتم زمین
جیغ زدم:روانیه آمازونی ولم کننننن
همین که اینو گفتم دیگه جون از تنم رفت و بیهوش شدم

از زبون دارکوب

داشتم یه چیزی اماده میکردم که بتونم جلوی رفتنشو بگیرم یهو بیهوش افتاد رو زمین بدون
صبر سریع بلندش کردم و سوتش کردم تو ماشین با این وضع نمیشود ببرمش خونشون برا
همین اول بردم بیمارستان
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با سرعت باال رانندگی میکردم حتی کمربندشم نبسته بودم
یهو رسیدم به چراغ قرمز و از اونجایی که خیلی دارکوب شانسم پلیس ایستاده بود و گفت
وایسم منم چون سریعتر میاد بود محکم زدم سر ترمز که رانیا شوت شد تو شیشه
سریع گرفتمش و نگاهی بهش انداختم از سرش خون میومد
محکم زدم تو صورتم و سریع کمربندشو بستم شیشه هم پوکیده بود
دوباره نگاهی به رانیا انداختم و از باالیی که سرش اومده بود اعصابم خورد شد و سرمو
محکم زدم تو شیشه که ترک برداشت
با تعجب داشتم به سرم تو اینه نگاه میکردم چه محکمه هاا
با صدای بوق ماشینا به خودم اومدم و پامو گذاشتم رو گاز و دم در بیمارستان زدم رو ترمز
و رانیا رو برداشتم و دویدم تو اورژانس که اونجا راهنماییم کردن
اول سرشو کامل باند پیچی کردن و بعد یه سرم زد و گفت نیم ساعت دیگه که به هوش
اومد برای معاینه میاد یه سری دارو هم داد
نگاهی به رانیا انداختم و بازم از دست و پا چلفتی بودنه خودم رنج کشیدم نگاه تازه فهمیده
بودم دوسش دارماااا میبینی هعییییییییی روزززززگگگاااارررر
سریع رفتم دارو هاشو گرفتم و اومدم تو بیمارستان نشستم رو صندلیه پشت در اتاقش
با خودم فکر کردم:عجب دختر احمقیه هاااا با اون وضع اومده تو اون مهمونی یهو اخمام
رفت تو هم اصال اون چرا اونجا بود هاااا بزار به هوش بیاد جنازشو تحویل مامانش اینا میدم
دختره ی نفهم

با شنیدن صدای جیغ و داد لز تو اتاقش بلند شدم و رفتم تو
این دکترهای که مرد هم بود باالسر رانیا ایستاده بود و رانیا داشت جیغ و داد میکرد
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دکتر با دیدن من با عصبانیت گفت:آقای محترم ایشون رو منتقل میکنیم تیمارستان لطفا
اونجا پیگیری کنید
با تعجب گفت چرا آقای دکتر؟؟؟
یهو روپوشش رو درآورد و بازوشو به من نشون داد جای دندون کبود بود گفت:این جای
دندوناشونه
و کمرش رو نشون داد و گفت:اینم جای اون گلدونه که زدن تو کمر بنده شیشه هاشم
اونجاست
با چشمای گرد رو به رانیا گفتم:رانیا تو اینکارو کردی؟
نیم خیز شد و گفت:اره توام میخوای؟؟؟؟
رفتم جلو و بازوهاشو گرفتم و گفتم:خوبی رانیا؟؟؟
اومد چیزی بگه که یهو بیهوش شد
نگاهی به دکتر کردم که با امپول باالسر ایستاده بود و با نیش باز گفت:خواب آورده سه
روزه زدم

ممنون برای حمایتتون بچهها منتظر نظراتتون هستم
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@Motahareh200080
gmai l . com
با داد رو به دکتر گفتم:تو غلط کردی خواب اور سه روزه زدی
دکتر روپوشش رو پوشید و گفت :االن میان ببرنش شما هم میتونی بری دنبالش شوهرشی
دیگه اره؟؟؟
با فکر به این که شوهرشم نیشم باز شد و گفتم:ارهههه
چیزی نگفت و رفت بیرون
گوشیمو برداشتم و زنگ زدم به بابای رانیا شمارشو از دیروز داشتم
بابای رانیابا صدای خواب الود :سالم پسرم خوبی؟؟
ممنون پدر جان شما خوبی؟؟بابای رانی:ممنون جانم کاری داشتی؟؟؟نصفه شبه نگران شدم چیزی شده؟
نگاهی به ساعت انداختم ساعت دو شب
گفتم-راستش یه مشکلی پیش اومده ولی نگران نشید هاااا
بابای رانی:خب نگران شدم بگو ببینم چیشده
انگار رانی یعنی رانیا خانوم از خونه اومدن بیرون و رفتن مهمونیه دوستشون و اونجا یهمشکالتی پیش اومده که االن بیمارستانن و دارن به تیمارستان منتقل میشن البته نگران
نشید هاااا
پدر رانیا با بهت گفت:پسرم معلوم هست چی داری میگی؟ ؟؟ رفته بیرون؟؟؟؟ االن
بیمارستانه داره میره تیمارستان اونوقت من نگران نباشم؟؟؟؟ اونم ساعت دو شب؟
نفسمو دادم بیرون و سرمو خاروندم خو به من چه این رانیا گند کاری کرده من باید خارشو
بدم ای بابا
گفتم:پدر جان شما بیاید اینجا میفهمید چیشده خدافظ و قطع کردم
چند نفر با سرعت رفتن تو اتاق رانیا
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رفتم دنبالشون که دیدم دو نفر پاهاشو گرفتن و دو نفر دستاشو و دارن میبندن
رفتم جلو و گفتم:ببخشید مشکلی پیش اومده؟؟؟؟
یکیشون گفت؛ داره منتقل میشه برید کنار و بردنش و حتی فرصت حرف زدن رو ندادن
بابای رانیا زنگ زد که قطع کردم و دویدم سمت ماشین و پشت سر اونا راه افتادم
تو راه چند بار باباش زنگ زد که قطع کردم خوب چی میگفتم بهتر بود جواب نمیدادم تا
خودشو برسونه اونجا
دم در تیمارستان ایستادن که شیرجه زدم پایین
هر جا رانیا رو میبردن می رفتم دنبالشون تا اینکه انداختنش روی تخت تو یه اتاق و
برگشتن سمت من و گفتن:شما همراهشی؟؟؟
سرمو تکون دادم که گفت :برو تو اتاق دکتر اول راهرو سمت راست
رفتم پیش دکتر و ازم ماجرا رو پرسید که براش تعریف کردم و گفت باید به هوش بیاد تا
دقیق بررسی کنن
پرسیدم:کی بیدار میشه تا بررسی رو شروع کنن
و در جوابم گفت بستگی به خودش داره خواب اور قوی زده شده و از دو روز تا شش روز
امکان خواب هست
تو راهرو نشستم که گوشیم زنگ خورد راستین بود این بهتر بود خطرش کمتر بود برای
همین جواب دادم
بله؟؟؟راستین:کثافت پخته شدیم از نگرانی کدوم گوری هستی؟
راستش.......و ماجرا رو کامل براش تعریف کردم و چند ساعت بعد اونا هم اومدن
پدر رانیا تا من رو دید گفت:همیشه گوشی رو جواب بده
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برا چی؟؟؟پدر رانیا:چون من آدرس میخواستم تو آدرس نداده قطع کردی
سرمو انداختم پایین و چیزی نگفتم
بعد از چند ساعت راستین برگشت شهرش و مادر رانیا گفت بچههام خونن و رفت پدر رانیا
هم کار داشت یعنی من شیفته ی خانوادشم چقدر خونسرد و بیخیالن
منم همونجا روی صندلی خوابیدم

چهار روز بعد
از زبون رانیا

چشمامو باز کردم فک نکنین مثل این فیلم ها سقف و المپ دیدماااا نه
دو تا چشم دیدم که زل زدن تو چشمام
یه هین کشیدم که رفت عقب تر داروین بود تا حدودی خیالم راحت شده بود ولی بازم
صحنه ها برام تکرار شد اون مرده و اینا
زدم زیر گریه که سرم تیر کشید تو آیینه نگاه کردم باند پیچی شده بود وااااااااااااای این کی
اینجوری شد؟؟؟؟
شونمو باال انداختم و از داروین پرسیدم:این چیشده؟ ؟؟؟؟
داروین با شنیدن صدام انگار از شک دراومده فریادی کشید و رفت بیرون و در رو کوبید
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با بهت نگاهی به در کردم وااااااا مگه مرده زنده شده؟ چرا اینجوری کرد پسره ی روانی

بعد از اینکه اتاق رو بررسی کردم در باز شد و داروین با یه مرد که از روپوشش معلوم بود
دکتره اومد تو
تا دکتر اومد ناخودآگاه احساس ترس کردم و رفتم عقب که دکتر گفت:نترس دخترم کاری
ندارم
دوباره یه قدم اومد جلو که گفتم:تو نیا جلو
سرشو تکون داد و رو به داروین گفت:احساسه ترس داره این خیلی خوبه که گذاشته بیایم
تو اتاق همین یه نشونه برای خوب بودنشه البته منم اگه بعد از هشت روز بیدار میشدم
شاید همینجوری بودم
با چشمای گرد داشتم نگاه میکردم هشت روز؟؟؟؟ وات عه فاز؟؟؟؟
دوس داشتم لپشو بکشم وبگم:خوبی دکی جونز؟خخخخخ
داشتن میرفتن که داروین رو صدا کردم که برگشت و بهش اشاره کردم بیاد نزدیک
اومد نزدیکم که بی توجه به چشمای گرد دکتر دم گوشش گفتم:میگماااا من برا چی اینجام؟
این دکترهای مشکل داره چرا چرت میگه من هشت روز خوابیدمممم؟؟؟ اصال یه سوال
اینجا کجاست؟ تو کی هستی؟ ؟؟ من کیم و بعدش نشستم زمین و گریه کردم
دکتر با بهت به من گفت:تو از این نمیترسی؟؟؟؟
گفتم:از کی؟؟؟
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دکتر:از داروین این پسره
بی توجه به گریم
با خنده گفتم:خخخخخ از این؟ ؟؟؟؟ این که عرضه نداره
داروین لب هاشو جمع کرد و گفت:دستت مرسی تخریب شدم کاملللل
دکتر سرشوتکون داد و رو به داروین گفت:به یکی از اعضای خانوادشم بگید بیان
داروین:به مادرش خبر دادم دم دره
دکتر سرشو تکون داد و رفت بیرون
منم بیکار نشستم رو تخت

از زبون دارکوب

با دکتر و مادر رانیا نشسته بودیم روی مبل های اتاق دکتر که دکتر شروع کرد و گفت :خب
اگه بخوام رک بهتون بگم رانیا خانوم دچار یه شوک شده که تا مدتی از مرد ها فراریه ولی
انگار احساسش درمورد اقا داروین اینجوری نیس شاید به خاطر این بوده که ایشون نجاتش
داده
خر کیف شده بودم و قیافه ی این قهرمان هارو گرفته بودم که ادامه داد:

ایشون یه مدت باید با رانیاخانوم تنها باشن و اعتمادشون رو کامل جلب کنن و کم کم
بوسیله ی همین اعتماد با مرد های دیگه راحت میشن
پرسیدم:خب یعنی ما چجوری باید با هم تنها باشیم؟؟؟؟
دکتر:ترجیحا بهتره که توی شهری که رانیا خانوم دوست دارن چند ماه با هم زندگی کنین
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با نیش باز سرمو تکون دادم که مادر رانیا هم تایید کرد
کارای رانیا برای مرخص شدن رو انجام دادیم که مامانه رانیا اومد پیشم و دستاشو زد به
کمرش و گفت:ببین پسره
برگشتم که با اخم اومد جلو و گفت:دخترمو ناقص نکنی تحویلم بدی هااا برای بزرگ کردن
بچه ها بهش نیاز دارم
با خنده سرمو تکون دادم رانیا دقیقا به مامانش رفته بود فقط اپدیت شده بود
از مامانش خدافظی کردم و قرار شد چمدونشو اماده کنه تا با رانیا بریم ببریمش
رفتم تو اتاق رانیا و از دیدن صحنه ی رو به روم بلند خندیدم
پرستاره که مرد هم بود ایستاده بود دم در و داشت التماس میکرد که رانیا از زیر تخت بیاد
بیرون تا داروشو بهش بده

دارو رو ازش گرفتم و رفتم به رانیا دادم و از پرستار خواستم که لباساشو برام بیاره
آورد که بهش دادم بپوشه چیه نکنه انتظار دارید خودم تنش کنم؟ البته ریا نباشه من که
از خدامه ولی این جیغ و داد میکنه
سوار ماشین شدیم و به رانیا گفتم:خب رانی کدوم شهر رو دوست داری؟

از زبون رانیا
جواب دادم:برا چی؟؟؟
داروین:تجویزه دکتره؟؟؟
با بهت گفتم:میخوای ببریم؟؟؟؟
با خنده سرشو تکون داد که یکم فکر کردم و گفتم:من بیشتر کویر رو دوست دارم از اون
کویر های خشک هستن که هیچی ندارن و پره مار و عقربن از اونا
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داروین نفسشو داد بیرون و داد زد:یه بار ادم باش اخه این جاعه تو دوست داری؟ هاااا؟؟
با بغض گفتم:خو چیکار کنم دوست دارم
نفسش داد بیرون و گفت :میریم اهواز و شوش که هم گرمه هم شهر اطرافش زیاده
بیابونم هست اب هم داره
با نیش باز تایید کردم و از خونمون لباس آوردیم و سبد خوراکی که مامان اماده کرده بود و
حرکت کردیم سمت جنوب

این پست ویژه بوداااا
خواب بودم که با لگد داروین بیدار شدم و با جیغ گفتم:چه مرگته آمازونی؟؟؟؟؟؟
با بی حوصلگی گفت:اول اینکه گورتو گم کردی اومدی تو اون مهمونیه لعنتی بعدش اون
اتفاقاتی که نمیخوام یادت بیارم افتاد یعنی حیف که نمیخوام بگم هاااا بعدش که سرت
پوکید با اینکه تقصیر من بود ولی سر توام خیلی نرم بود دیگه بعدش که رفتی بیمارستان
اون بال رو سر دکتر آوردی بعدش بردنت تیمارستان همه رو روانی کردی کل خانوادت
فراری شدن
یهو زد سر ترمز و در رو باز کرد و پرید وسط اتوبان نشست و زد تو سرش و گفت:اخهههه
من چقدددرررر بدبختممممم؟؟؟؟ اخه چرااااااا من باید اینو دوست داشته باشم اخه
چرااااااا؟؟؟؟؟!
با بهت داشتم بهش نگاه میکردم که اومد تو ماشین نشست و سرش رو گذاشت رو فرمون
واااااااا چشه این انگار این از تیمارستان آزاد شده یه ایت الکرسی براش خوندم و بهش
فوت کردم
و با ترس دستمو رو سرش کشیدم گفتم :دارکوب جونم رم نکن عزیزم اروم باش آروم
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برگشت سمتم ولی سرش هنوز رو فرمون بود گفت:چیزی داری بخورم؟ گشنمه؟؟؟
عههه خب گشنته زودتر بگو چرا جوش میاری هاااا؟
از تو سبد ساندویچ های کتلت رو درآوردم و دو تارو بهش دادم کال پنج تا بود
آروم حرکت کرد و در هنگام حرکت کردن میخورد
منم آروم سرمو تکیه دادم و خوابیدم پسره سادیسمیه

با ایستادن ماشین و باز و بسته شدن در کم کم چشمامو باز کردم و صندلی رو بلند کردم و
نشستم
به بیرون از ماشین نگاه کردم داروین با یه مرد خدافظی میکرد و تو یه دسته دیگش یه
بشکه ی بزرگگ بود و توی اون یه مایع سفید بود
اومد گذاشتش کنار پای من و دوباره رفت تعمیرگاهی که اونجا بود وقتی برگشت یه شلنگ
دو متری دستش بود چند بار شستش و اومد نشست تو ماشین
نگاهی به من انداخت و با لبخند گفت:چطوری خوبی؟؟؟
سرمو تکون دادم و گفتم  :چیکار میخوای بکنی؟؟؟
گفت:االن میفهمی
در بشکه رو باز کرد دوغ بود شلنگ رو گذاشت توش و کمربندش رو بست و حرکت کرد
و گفت :من برعکس خیلی از ادما با خوردنه دوغ خوابم میپره اینم گرفتم که بخورم و از
اونجایی که تو همش خوابی این فکر به ذهنم رسید
و شلنگ رو گذاشت دم دهنش و دوغ خورد
با چشمای گرد نگاهش میکردم این واقعا دیوانس هااا
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آروم گفتم:خوش مزس؟؟؟؟
داروین شلنگ رو داد بهم و گفت :بخور ببین
شلنگ رو گذاشتم خوردم دوغش شدیدا ترش و غلیظ بود
سریع شلنگ رو دادم به داروین و قیافمو جمع کردم
اونم چیزی نگفت و فقط خندید
بقیه ی راه که بیشترش تو تاریکیه هوا بود گذشت

نه ساعت بعد (رسیدن اهواز ساعت پنج صبح )
خمیازه ای کشیدم و پیاده شدم داروین هم با چشمای خمار و بشکه ی دوغش پیاده شد
دم در یه هتل نگه داشته بود رفتیم داخل و با دیدن گواهی تیمارستان بهمون یه اتاق دادن
وگرنه به مجرد اتاق نمیدادن که
رفتیم باال یه سوییت بود که دو تا خواب داشت من رفتم تو یکیش و اونم رفت تو اون اتاق و
تخت خوابیدیم تا لنگه ظهر.
ساعت سه از خواب بیدار شدیم و رفتیم نشستیم تو ماشین تا بریم چیزی بخوریم و بعدش
یکم بگردیم
هر دوتامون سرمون تو گوشی داروین بود و داشتیم نگاه میکردیم کجا بریم
نظر داروین این بود که اول بریم راسته فالفل فروش ها و فالفل بخوریم بعدش بریم به پل
سفید و آبشار پل هفتم سر بزنیم بعدش بریم سرای عجم
یعنی وقتی اینو گفت قیافه ی من شبیه بزی شد که برای عید قربون میبرنش
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با فالفل موافق بودماااا ولی بقیه نه اگه مثل اون شب یکی حمله میکرد چی؟؟؟؟
ولی طبق معمول داروین بدون توجه به من راه افتاد و رفتم سمت راسته فالفلی
اونجا اونقدر شلوغ بود که نمیتونستیم تکون بخوریم منم که فقط دست داروین رو چسبیده
بودم و جفتش راه میرفتم
داروین هم مدام میگفت:نترس رانیا چیزی برای ترس وجود نداره
منم میگفتم:زاااااررررتتتت آقای دارکوب
اونم چپ چپ نگاه میکرد
سه تا فالفل گرفتیم و رفتیم تو ماشین خوردیم ناموسا خیلی خوشمزه بود
من یه ساندویچ و داروین دو تا خورد و روش هم از اون دوغه تو بشکه خوردیم یعنی دوغ
بودااااا
داروین راه افتاد و به پل سفید سر زدیم
من اصال خوشم نیومد ولی داروین مدام از معماریه خوبش سخن میگفت منم مثل این
منگال سرمو تکون میدادم
وسط حرفاش بود که یه سوال پرسیدم:چرا اینجا چراغ رنگی نزدن؟؟؟
و اون موقع بود که داروین دندوناشو رو هم سابید و دستم گرفت و کشید سمت ماشین
رفتیم سراغ سرای عجم اونجا رو هم من خوشم نیومد
ولی بازم داروین از معماریه هنری فوق العادش میگفت
یعنی جون به جونش کنن بازم مرده
آروم زدم به بازشو که حرفاشو قطع کرد و گفت:جانم؟؟!!
میشه اینقدر درباره معماری حرف نزنی سرم درد گرفتبا اخم نگاهم کرد و سرشو تکون داد و رفت سمت ماشین
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رفتم دنبالش یعنی ناراحت شد؟؟؟ خب به من چه من حوصله این چیزارو ندارم
سوار شدیم و داروین حرکت کرد وقتی رسیدیم فهمیدم اومده آبشار پیاده شد و به جلوی
ماشین تکیه داد
پیاده شدم و پیشش تکیه دادم از آبشار خوشم اومد جالب بود نه به خاطر معماریش هاا
برای چراغ هاش خخخخخ منو هم جون به جون کنن دخترم
داروین گفت:مورد پسند واقع شد؟
سرمو تکون دادم که خندید و گفت:یه سوال بپرسم رانیا؟؟؟
بپرسداروین:چجوری اینجوری هستی!؟
چجوری هستم؟!داروین:خیلی شاد و بیخیالی
تو با شاد بودنه من مشکلی داری؟داروین:نه خیلی هم خوبه فقط نمیدونم چرا اینجوری هستی
چون اگه تو این دنیا بین این ادمای گرگ صفت که نمونشو روز مهمونی دیدی اینجورینباشی میفتی گوشه همون تیمارستانی که تازه من ازش مرخص شدم
داروین نفسشو داد بیرون و گفت  :تا االن فکر میکردم فکرت بچگونس که اینقدر راحتی
خب االن چی،؟؟داروین:فهمیدم زیادی بزرگونس
خندیدم که گفت  :ولی به هر حال من ....
ولی صداشو آروم کرد و من نشنیدم برا همین پرسیدم:چی گفتی؟؟؟؟
داروین نگاهم کرد و شیطون نگاهم کرد و گفت:پررو میشی
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گفتم:جون من بگو دیگه
یهو برگشت و با عصبانیت گفت:چه زری زدی؟؟!!
با تعجب نگاهش کردم و گفتم :چیزی نگفتم که
اومد جلوتر و دستشو دور کمرم حلقه کرد و خم شد دم گوشم گفت:ببین بدترین فوش
هارو بهم بده ولی هیچ وقت جونتو قسم نخور
با بهت نگاهش کردم که سرشو آروم تکون داد و چشمک زد بعدش به حالت اول برگشت
منم با لبخند پیشش تکیه دادم به ماشین
تو هم اره اقا دارکوب؟؟؟!!اگه تو اره پس منم اره

خب نظرتون؟؟
یه نیم ساعت همونجوری تکیه داده بودیم من که به این فکر میکردم ماه عسل کجا بریم
داروین رو نمیدونم
یه نگاه بهش انداختم یعنی دوسش دارم؟؟؟
وجی جون:پ ن پ
یعنی اونم دوسم داره،؟
وجی جون:پ ن پ
یعنی ممکنه ما به هم برسیم؟
وجی جون:پ ن پ
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اونوقت اگه برسیم کنار هم دووم میآریم؟
وجی جون:ن پ ن
واا چرا عوضش کردی؟ ؟؟
وجی جون:چون غیر ممکن بود دیگه سه روزه یکیتون تیمارستانه
اخم کردم و در خیال گفتم:مطمئن باش اینطور نیست و به خوبی و خوشی در کنار هم
زندگی میکنیم
وجی جون:هه عمرا
ناخودآگاه بلند داد زدم:اصال زندگیه من به تو چه ربطی داره عوضییییی؟؟؟
وجی جون:االغ جون من وجدانتم میفهمی؟؟
جیغ زدم :نفهم خودتییییی و هفت جد و ابادتتتتتت کره مار
وجی جون:رانیا نزار وجدان داروین رو بکشم اینجا شهادت بده
بکش ببینم چه غلطی میخواد بکنهدر حین حرف زدن شروع کرده بودم به راه رفتن
وجی جون:باشه خودت خواستی
محکم زدم تو صورتم و گفتم:خودم میخوام بیا ببینم چند مرده حالجی؟ ؟ عه عه عه منو
تهدید میکنه بیشور
یهو یه نفر از پشت سر گرفتم تا بیشتر به خودم صدمه نزنم
اول فکر کردم داروینه ولی بعدش که برگشتم با دیدن مرد غریبه جیغ کشیدم و بیهوش
شدم

از زبون داروین
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شدیدا تو فکره حرف مادر بزرگم بودم که گفته بود رانیا رو ببرم پیشش
یهو رانی جیغ زد و پشت سر هم دعوا میکرد و با صدای بلند فوش میداد چیزی هم دستش
نبود که بگم داره با تلفن حرف میزنه
عده ای ازمردم جمع شده بودن و داشتن رانی رو نگاه میکردن و منم تو شوک بودم

یهو وج بویز گفت:هوی دارو با وج گرلشز حرف میزنه برو نترس روانی نیست
وج=وجدان
بویز=بوی ز
بوی=پسر به انگلیسی
ز=ز خوشکلی در زبان دهه هشتادیاا
گرل=دختر به انگلیسی
رفتم جلو که دیدم زودتر از من یه پسره گرفتتش
اخمام رفت تو هم به شدت بارش باروت
رفتم جلو و یه مشت زدم تو صورت پسره که رانی رو ول کرد و رانی پخش شد تو بغلم
سریع نگاهش کردم و با دیدن چشمای بستش با سرعت یوزپلنگ رسوندمش بیمارستان و
اونا هم با سرعت حلزونه در حال زایمان سرم بهش وصل کردن و چند ساعت بعدش به
هوش اومد
ببخشید تند توضیح دادم اخه حوصله ندارم رانیا بهتر تعریف میکنه بهش میگم خودش
بهتون بگه
اهم اهم رانیا بیا بهشون بگو
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از زبون رانیا

چشمامو باز کردم که طبق معمول با دو تا چشم به جای سقف سفید روبه رو شدم
بلند شدم و رو به داروین گفتم:ازش نترسیدمااا
داروین رفت عقب تر و به سر تا پام اشاره کرد و گفت:معلومه
یه نگاه به خودم انداختم از پا شروع کردم تا رسیدم به دستم که سرم بهش وصل بود
اامپپپپپپووووولللل؟؟؟!!!!!!
آمپول نمیزنم همون چند باری هم که زدم تو تیمارستان بود که بیهوش بودم
داروین صدام کرد جواب که ندادم با نگرانی گفت:خوبییی؟؟؟
اب دهنم رو با سر و صدا قورت دادم و گفتم:این  ...چچچ..راااا اینجا..سس؟؟؟؟
داروین :چی؟؟
به سرم اشاره کردم که با خونسردی گفت:پس کجا باشه آمپول نیست که اونجا بزنن باید
اینجا بزنن
جیغ زدم و گفتم:داروین درش بیاااااااااااارررر
با تعجب نگاهم کرد که دوباره جیغ زدم و با جیغ زدن من سریع درش آورد و غر زد:با این
اوضاع من نمیدونم چجوری برای ازدواجمون میخوای خون بدی
با تعجب و بهت ولی در حال ذوق مرگ گفتم:برای چچییی؟؟؟
یه لحظه نگاهم کرد و با یادآوری حرفش محکم زد تو پیشونیش و گفت:هیچی هیچی من
رفتم حساب کنن بعدش میرم تو ماشین بیااا
و رفت بیرون
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با یادآوری چیزی که گفته بود نیشم باز شد و زمزمه کردم:اونو دیگه مجبورم مجبووررر
و رفتم تو ماشین پیشش نشستم

بچهها این فصل تا حدودی از ایده ی یکی از دوستان نوشته شده بود
رسیدیم هتل که داشتم میرفتم تو اتاقم داروین صدام زد
بله ای گفتم و منتظر شدم حرفشو بزنه
داروین:راستش رانیا میخواستم ازت خواهش کنم که باهام بیای کاشان
با تعجب گفتم:برای چی؟
داروین سرشونو انداخت پایین و گفت:مادر بزرگم میخواد تو رو ببینه
گفتم:منو؟؟!!
داروین:اره
برا چی؟؟؟داروین:بیای میفهمی
شونمو انداختم باال و گفتم:باشه کی میریم؟
داروین :فردا چهار صبح حرکت میکنیم که تا ده برسیم
سرمو تکون دادم و رفتم تو اتاق تخت خوابیدم
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از زبون داروین

رفتم که بخوابم ولی اصال خوابم نمیگرفت و به فکر برخورد رانیا هنگام دیدن مادربزرگم فکر
میکردم
مادربزرگم تو جوونیش یه کپی با درجه خل تر از رانیا بوده
االن با اینکه سنش بیشتره ولی بازم تقریبا خیلی شیطونه نکنه رانی به جای اینکه قبول کنه
پشیمون بشه؟
دستمو کشیدم تو موهام و سعی کردم فکر نکنم تا خوابم بگیره و اینطوری هم شد
ساعت چهار و نیمه صبح با صدای آالرم گوشی بیدار شدم و وسایل رو گذاشتم تو ماشین
چمدون رانیا هم بسته بود دم در اتاقش بود اون رو هم گذاشتم و رفتم دم در اتاقش
اول یه ضربه زدم ولی جواب نداد
بلند تر دو تا زدم ولی جواب نداد
منم در رو باز کردم و رفتم تو
حدس میزدم خوابیدنش مثل خودش افتضاح باشه ولی نه در این حد
نشسته بود زمین و یه پاش رو تخت بود و اونیکی زیره تخت و سرش هم روی تخت بود
رفتم جلو و صداش کردم:رانی پاشو دیر میرسیم هاااا
عکس العملی نشون نداد و چند بار صداش کردم که دیدم نخیر این بیدار بشو نیست
رفتم تو پنج سانتیه صورتش و داد زدم:رانیاااااااا پااااشششوووو
یهو یه کشیده ی محکم خوابوند تو صورتم
نفسم رو دادم بیرون اینم جواب خوبیم بود خخخخخ
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بغلش کردم و بردمش تو ماشین و حرکت کردم این رانیا خانوم هم که تا پنج دقیقه مونده
به رسیدن بیدار نشد و تازه وقتی بیدار شد یه سره سوال میپرسید و مغز منو میخورد
با اینکه فهمیدم دوسش دارم ولی هنوز نمیدونم بر چه اساسی این روانیو انتخاب کردم
تا رسیدیم رانی پرید پایین و جیغ و داد کرد و از خوشکلیه خونه میگفت
البته اینو دیگه حق داشت
خونه مادر جون یه خونه ی تقریبا سنتی با بافت سنتیه که از دم در راحت میتونی ایوانشو و
گل کاری های توشو ببینی
با کلیدی که داشتم در رو باز کردم و به رانیا گفتم بره تو
داشت میرفت که یهو در محکم بسته شد و خورد به رانیا و جیغش بلند شد
با تعجب به در نگاه میکردم که صدای مادر جون از اونور اومد:
ببین جواد اقا صد بار بهت گفتم که قصد ازدواج ندارم این بار آخره دارم بهت میگم من تازه
اوله خوش گذرونیمه میخوام عاشق بشم فارغ بشم و اینا البته با اینکه میگن هیچ عشقی
تو دنیا مثله عشق اولی نیست میگذره یه عمری اما از خیالت رفتنی نیست ولی خب اولی
رو تو گور کردم تموم شد رفت تازه شما فرد ایده ال من برای ادامه زندگی نیستین پس برید
به سالمت
و صدای پا اومد از بهت دراومدم و سریع داد زدم:مادر جون منم باز کن اینجا چه
خبره؟؟؟؟
صدای دویدن اومد و بعد یهو در باز شد و بعدش چک مادر جون خوابید تو صورتم
سرمو انداختم پایین امروز دومیش بود
مادرجون سریع گفت:زغال فروش(فوشه مادر جونی) چرا دیر رسیدی نگران شدم
گفتم:ببخشید دیگه نیم ساعت دیر راه افتادم
سرشو تکون داد و گفت:پس این دختره سان استارا کو؟؟؟
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با تعجب گفتم:سان استارا کیه؟
مادر جون:همین که اسم آبمیوه روش بود دیگه
سرمو انداختم پایین و نگاهی به رانیا کردم که اخماش تو هم بود
رو به مادر جون گفتم:رانیا مادر جون...
نذاشت ادامه بدم و سریع گفت :آها آره نکه من رانی دوست ندارم برا همین یادم نمیمونه
حاال کوش؟
به رانیا اشاره کردم که مادر جون با دیدن اخمش اخمی کرد و گفت :واااااا ترشی خوردی که
قیافت اینجوریه بخند تا دنیا هم به روت بخنده مادر
و رو به من اشاره کرد و زیر لب گفت:خاک بر سرت عرضه نداری این اخم کده چیه ازش
خوشت اومده؟
چیزی نگفتم که مادر جونم دیگه حرف نزد و راهنماییمون کرد داخل
از زبون رانیا

قیافم شدیدا تو هم بود االن این مادر جونش چیشش تیکه انداخت؟؟
پاهامو میکوبیدم زمین و میرفتم داخل که داروین از پشت دستمو گرفت که وایسادم
آروم زیر لب گفت:دلگیر نشو هیچی تو دلش نیست
دستمو کشیدم و برگشتم که محکم خوردم به مادر جون
درحالی که سره باند پیچی شدمو ماساژ میدادم برگشتم سمت مادر جون و گفتم:اواا
عینکتون کجاس؟؟؟
مادر جون :دادم به تو نکه کال هم چشمات هم گوشات مشکل داره گفتم حداقل یکیش
خوب باشه
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اخمام دوباره رفت تو هم و همه رفتیم تو نشستیم سر مبل ها که مادر جون گفت:خوبی
دیگه؟
با اخم گفتم:ممنون
داروین هم یه نگاه به من میکرد یه نگاه به مادر جون
مادر جون رو به داروین گفت:خب چه خبر داروین کار های شرکت خوبه؟
داروین سرشو تکون داد و گفت:بله خوبه شما خوبید دیگه؟
مادر جون سرشو تکون داد و رو به من گفت:ای بابا حاال اخماتو باز کن دیگه خب اسمت
یادم رفته بود
چیزی نگفتم که راستشو آورد جلو و گفت:آشتی؟
نگاهی به دستش کردم و دستمو گذاشتم تو دستش و گفتم:آشتی
لبخندی زد و گفت:خوبه برو استراحت کن اتاقت باالست
بلند شدم که داروین هم بلند شد و گفت:تا فردا شب اینجاییم بعدش بر میگردیم تهران
سرمو تکون دادم و رفتم تو اتاق و خوابیدم
خرس خودتونید
چند ساعت بعد با صدای حرف زدن مادر جون باالی سرم و دستش که تو موهام بود
هوشیار شدم ولی چشمامو باز نکردم
خواستم باز کنم ولی حرفاش نذاشت
مادر جون:میدونی سان استارا تو منو یاد جوونی های خودم میندازی البته داروین گفت که
اولین بار تو دستشویی دیدتت من اقامو وقتی زیر ماشین داشت ماشینشو تعمیر میکرد
دیدم داشتم نزری میبردم صداش کردم که سریع بلند شد و سرش خورد تو زیره ماشین و
منم هول شدم و کاسه ول شد افتاد رو شکمش و شکمش و آش ریخت روش دوباره داد زد
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و بلند شد که دوباره سرش خورد منم سریع از اونجا فرار کردم این اولین دیدارمون بود ولی
بعدیاش یکم بهتر بود
یه زمانی منم مثل گاو میخوابیدم ولی از زمانی که ازدواج کردم نه اخه شوهرم خیلی سخت
گیر بود و میگفت صبح زود باید بیدار بشم
اینو که گفت تحمل نکردم و گفتم:شوهر من غلط کرده بگه صبح بیدار شو مگه میخوای
گوسفند هارو ببرم چرا؟ واقعا چرا؟
مادر جون یهو گفت:عه بیداری؟
بلند شدم و گفتم:نه بیدار شدم
مادر جون:من بیدارت کردم؟؟
نه داروین بودمادر جون:هی بهش میگم کسی رو بیدار نکن خوب نیست ولی گوش نمیده
چرا منو میخواستین ببینین مادر جون؟مادر جون:ببین من قرار بوده واسه خواستگاری داروین از تو اماده سازی کنم ولی از
اونجایی که حوصله ندارم خودت اماده باش
با تعجب نگاش کردم که گفت:میدونستم خوشحال میشی
با بهت گفتم:نه خوشحال نشدم ..
پرید تو حرفم و گفت:یعنی ناراحت شدی؟
نه ناراحت نشدم فقط......دوباره پرید:پس چرا چیشدی؟ نکنه تو دوسش نداری؟؟؟؟
زد تو صورتش و گفت:حاال اگه این پسر بره رگشو بزنه من چیکار کنم؟
گفتم:نه خب یه لحظه وایستید من حرفمو بزنم بحث اینا نیست من فقط شوکه شدم و
نمیدونم االن چی باید بگم
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مادر جون خندید و دستشو گذاشت روی پام و گفت :هیچی نگو فقط وقتی رفتیم بیرون
یکم صمیمی تر باش تا وقتی رفتید تهران بساط لهو و لعب رو فراهم کنید
با نیش باز گفتم:یعنی عروس بشم؟؟؟
اخمی کرد و گفت:سان استارا حیا کن
با خنده بلند شدم و در حالی که در رو باز میکردم گفتم:رانیا مادر جون رانیا
با نیش باز مثل این بچههایی که روز اوله اول ابتداییشونه میرفتم پایین که داروین رو دیدم
روی پله پایین پشت به من ایستاده و داره تلفن حرف میزنه
یکم فکر کردم خب مادر جون گفت صمیمی تر باشم مثال تو این جور مواقع که راستین
اینجوری می ایستاد میپریدم رو کمرش
االن رو اینم بپرم؟
زشت نی؟؟
یه بیخیالی به خودم گفتم و دویدم و دویدم و دویدم به خونمون نرسیدم عوضش به داروین
رسیدم و پریدم و پریدم و پریدم روی کمر داروین
اونم یه سه چهار تا پله رو پرید و پرید و پرید تا اینکه با مخ افتاد زمین و دادش رفت تو
هوا
سریع بلند شدم و برش گردوندم که دیدم قیافش مچالس
چهار زانو نشستم کنارش و سرمو خاروندم خواستگارمو کشتم که
چشمامو باز کرد و پنج سانت سرشو بلند کرد و با دیدن من گفت :رانیا
تو چشماش نگاه کردم که گفت:خیلی خری
و دوباره سرشو گذاشت زمین
سرمو انداختم پایین و گفتم:زنده ای؟؟؟
بلند شد و گفت:اره ولی بهتره تو به فکر خودت باشی
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تا اومدم ببینم منظورش چیه کمرمو گرفت منم که ماست داشتم نگاهش میکردم که گفت
:نمیخوای فرار کنی؟
سرمو خاروندم و گفتم:باید فرار کنم؟
آروم خندید که یه جیغ فرا سرخ زدم که دستش شل شد و من سریع در رفتم
دویدم و دویدم و دویدم داروین هم اومد و اومد و اومد تا اینکه من به استخر وسط حیاط
رسیدم
اومدم برگردم که دیدم داروین جلومه سمت راستمم گلدون بود سمت چپم هم پله استخر
خیلی نرم شروع کردم به خر کردنه داروین
یه روز اقا دارکوبه رفت دنباله رانیهرانی پرید رو دارکوب
دارکوبه گفت آخ
وایسا وایسا کارت دارم من حیوونی بی آزارم
هنوز داشت میومد جلو باید ادامه میدادم گفتم:
ای داروین رویاهای من
وایساد و با تعجب نگاهم کرد ادامه دادم :
ای رفیق روزهای سختی و تنهایی
نیشش باز شد و تو چشمامو نگاه کرد ادامه دادم:
ای کسی که همه ی دارایی هایم را از او دارم
خخخخخ اره ارواح شکمم
با تعجب نگاه کرد که هول شدم و گفتم:
ای یگانه دارکوبه جنگل های آمازون
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نگاهش خشمگین شد و حمله کرد که جیغی کشیدم و نفس گرفتم و پریدم تو اب
خدارو شش هزار مرتبه شکررررررر شنا بلد بودم و نفس هم گرفته بودم پس مشکلی
نداشتم
رفتم زیر پله عمق زیاد بود برای همین دیده نمیشدم رفتم زیر پله ایستادم و به زور خودمو
نگه داشتم
به سایه ی محو داروین نگاه کردم
باال و پایین میرفت وااا اهان شاید داره میخنده
یکم ثابت وایساد و یهو انفجار هی باال و پایین میپرید دقیقا مثل مرغ
یهو پرید تو اب چشماش بسته بود
خخخخخ دلش بسوزه من میتونم زیر اب چشمامو باز کنم
نیم سانت چشمامو باز کرد تا منو دید اومد سمتم و دوباره چشمامو بست
نزدیکم که رسید جاخالی دادم و شترررقققق سرش خورد به پله
خبیث خندیدم که اب رفت تو حلقم
اومدم که نفس بکشم که اب نره یادم اومد که تو استخرم ولی دیر شده بود اب تو دماغمم
رفته بود
یهو عطسه کردم که دیگه اب تو همه جام رفت و داشتم میرفتم زیر اب که یه نفر کشیدم
باال و طوری پرتم کرد رو لبه که کمرم بیچاره زجه زد
تا گذاشتم رو لبه یه چند تا عطسه و سرفه کردم که داروین اومد باالسرم با هول ماساژ قلبی
میداد و میگفت:نفس بککککششششش زنده بموووووننننن
منم که حالم خوب بود با هر فشارش چشمام میزد بیرون و برمیگشت تو
یهو مادر جون یه پس گردنیه محکم زد به داروین و اونم چون حواسش نبود خیلی شیک با
من لب تو لب شد
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یه چند لحظه وایساد تا فهمید جریان چیه سریع بلند شد که از روی لبه سر خورد دوباره
افتاد تو استخر
سرمو خاروندم و بلند شدم این که دیگه تقصیر من نبود بود؟ ؟؟
وایسادم لبه که داروینم اومد بیرون
با چشمای قرمز گفت :خوبی؟؟
نیشمو باز کردم و سرمو تکون دادم و دویدم سمت دیگه ی باغ ببینم چی داره
خوشحال و با نیش باز داشتم میرفتم که یهو زیر پام خالی شد و دیگه جلوی چیزی ندیدم
جز گل و خاک
باالسرم رو نگاه کردم
هووو یه آسمون ابی سقف چاله ی منههه
شبای من پر ستاره برعکس روزام تاریکه هعییییییییی
بی مزه هم خودتونید
افتاده بودم تو یه چاله تا چهار پنج متر باال سرم هیچی نبود بعدش آسمونی بود که داشت
تاریک میشد پامم خیلی درد میکرد
نیم ساعت گذشته بود و من بر خالف جیغ و داد هایی که میکردم هنوز اون تو بودم
یهو گوشیم زنگ خورد
خیلی خوشحال درش آوردم یادم نبود باهامه
تماس رو وصل کردم که گوشی جرقه زد و خاموش شد
وااااااااا
نگاهی بهش انداختم عه خیسه باهاش افتادم تو اب اوفففففف
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نا امید نشستم رو زمین هوا هم دیگه تاریک شده بود
صدای حرف زدن داروین رو شنیدم
:اخه مادر من چند بار باید بگم هنوز ازدواج نکردم هاااا؟؟؟
واا مادرشه بیخیال باو رانی خودتو نجات بده
جیغ زدم :داروییییییینننننننن
یهو همه جا ساکت شد و داروین گفت:من بعدا بهت زنگ میزنم خدافظ
دوباره بلند تر جیغ زدم:دارویییییییییینننننننننن
آروم گفت:رانیا تویی؟
جیغ زدم:نه یه موجوده خبیثه صداشو شبیه من کرده
داروین با نگرانی:کجایی رانیا؟ ؟
گفتم:اینجا
داروین:اینجا کجاس؟
همین که اینو گفت یه عالمه خاک ریخت تو سرم که جیغ زدم
سریع گفت:ببخشید من بودم پام رفت لبه چاه تو اونجا چیکار میکنی دختر؟
با بغض گفتم:افتادم توش
داروین:نگران نباش االن میام درت میارم وایسا چند دقیقه االن میام
چند دقیقه ایستادم که کسی نیومد دوباره نشستم سر جام و پام رو گرفتم چون تو اب بودم
بعدش تو هوایی که خنک بود استخوان های پام درد گرفته بود
چند دقیقه گذشت که صدای داروین رو شنیدم :رانیا اینو بگیر
و یه طناب پرت شد تو سرم
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برداشتم و محکم گرفتم که کشیدم باال
چند متر که کشیدم دستشو دراز کرد سمتم سریع دستشو با دوتا دستم گرفتم که اونم
خیلی سریع کامال من رو باال کشید
تا رسیدم باال نفسم دادم بیرون و به داروین گفتم:ممنونم
تو چشمام نگاه کرد و گفت:رانیا اخه تو اونجا چیکار میکردی؟ ؟؟
نگاهی به چاله البته چاه بوداا انداختم و گفتم:خب سر راه بود داشتم راه میرفتم که یهو
افتادم
داروین بغلم کرد و حرفی زد که چشمام گرد شد
داروین:اخه قربونت برم االغ جونم اینجا دیگه ته باغه دو متر بعد از چاه دیواره اینجا برا چی
قدم بزنی؟؟؟
یکم به داروین نگاه کردم بهش نمیاد از این حرفا بلد باشه -:
نگاهم رو به دیوار دوختم واقعا من چرا اینجا اومدم تو چاه هم نمیفتادم میخوردم به دیوار
درگیر بودم که داروین با خنده دستمو گرفت و بلندم کرد گفت:خودتو درگیر نکن بیا بریم
که تو یه چاله ی بزرگتر افتادیم
با تعجب گفتم:چطور؟؟
داروین:وقتی که جنابعالی خودتو شوت کردی رو من داشتم با مامانم حرف میزدم گوشی
پرت شده و همه ی حرفا و جیغ هارو شنیده میگه تو ازدواج کردی نمیخوای به من بگی
خندیدم که نگاهم کرد و زیر لب گفت :چه ذوقیم میکنه
اخمامو تو هم بردم و آروم رفتم داخل چون پام درد میکرد
تا رسیدم مادر جون با اخم اومد دم در و گفت :تو خجالت نمیکشی؟؟؟
بابهت گفتم:منننننننن؟؟؟
نگاهی بهم کرد و گفت:نه
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داروین اومد داخل که بهش گفت:تو خجالت نمیکشیییی؟ ؟؟
داروین:برا چی مادر جون؟؟؟
مادر جون:مادرت داره میاد اینجا میگه میخوام عروسمو ببینم جریان چیه؟
داروین زد تو سرش و سریع گوشیشو برداشت و زنگ زد
ولی هنوز دهنش برای الو گفتن باز بود که گوشی رو آورد پایین
پرسیدم:چیشده؟
داروین شونه هاشو پایین انداخت و گفت:یه ساعت دیگه میرسه
منم که خیالم از همه جهت راحته رفتم تو اتاق لباس برداشتم و رفتم تو حموم

یک ساعت و نیم بعد (چیه خو تو حمومو نمیشه بگم چیشد که)

با نیشه باز اومدم بیرون و در حالی که حوله رو موهام پیچیده شده بود و یه بلیز سبز گشاد
که تارو پودش پوسیده بود تنم بود و یه شلوار از این ولو ها هستن قرمزه خالخالی
)-:
خیلی شاد رفتم تو پذیرایی که دیدم یه خانومه ایستاده دم راه پله و داروین هم از پشت
سرش داره میزنه تو سر خودش
نگاهش کردم چقدر شبیه داروینه
نکنه مامانشه؟
عه اگه مامانش باشه یعنی مادر شوهر ایندمه؟؟؟
محکم زدم تو صورتم و دویدم تو اتاق با سرعت باد لباسمو عوض کردم و یه لباس آبرومند
پوشیدم و رفتم پایین
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نشسته بودن سر مبل آروم رفتم و به نحو باور نکردنی رو به مامان داروین گفتم:سالم
برگشت و اخمی کرد و گفت:علیک سالم عروس خانوم
با تعجب به داروین نگاه کردم که گفت:نمیذارن براشون توضیح بدم
یهو مامانش جیغ زد و گفت:بگوووو
و داروین هم آروم شروع کرد به توضیح دادن
مامانه داروین بلند شد و با تعجب گفت:تو خواهره راستینی؟؟؟
سرمو تکون دادم که اومد بغلم کرد و گفت:وااااااااااااای چقدر داداشت گله خیلی خوبه حتما
خودتم اینجوری هستی عروسه گلم
سرمو تکون دادم و چیزی نگفتم
داروین:مامان جان گفتم که عروستون نیست
مامانش بی توجه به داروین گفت:سریع برگردین که بریم خواستگاری
و با این حرفش من و داروین دیگه کال خفه شدیم و چیزی نگفتیم
پست ویژه
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مامانش گفت:خب من دیگه میرم شما هم بیاید
یه لحظه ایستاد و برگشت سمت داروین و گفت:وایسا ببینم من حس مادرانم اجازه نمیده
که پسرم رو با یه دختر غریبه تنها بذارم
داروین با حرص گفت:شما که گفتید عروستونه
مادرش:گفتم عروسم میشه حاال که نیست
رو به من گفت:آهای تویی که داری منو نگاه میکنی
آروم و مظلوم گفتم:بله
گفت:سریع جمع کن بیا بریم
داشتم میرفتم که داروین گفت:رانیا بدون من هیچ جا نمیاد
مامانش رفت سمتش و گفت:چی گفتی؟
داروین:همون که شنیدید
یهو مامانش گوشش رو گرفت و پیچوند که داد داروین رفت هوا
مامانش دوباره گفت :چی گفتی؟؟؟؟
داروین:هیچی مامان اصال برا خودتون ببریدش مفت و مجانی
با حرص به داروین نگاه کردم با چشماش داشت التماس میکرد
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مامانش ولش کرد که رفتم نزدیکش و گفتم؛ یه مفت و مجانی نشونت بدم اون سرش نا
پیدا
سرش رو انداخت پایین و رو به مادر جون گفت:مادر جون من خیلی مظلومم
چشم غره ای رفتم و رفتم لباس هامو جمع کردم و نشستم پیشه مامانش و اونم حرکت کرد
سمت تهران
داروین هم که اینو دید سریع وسایل رو جمع کرد و دنبالمون اومد
تو ماشین از ترسه مامانش جرات خوابیدن هم نداشتم
یعنی مادر شوووور بودااااا
سه ساعتی که تو ماشین بودیم هر چند دقیقه یه بار چشمامو بسته میشد و میفتادم
سه ساعت بعد
سرم افتاد پایین که با صدا زنه مادرش سریع بلندش کردم که خورد به شیشه و صدای
خنده ی مامانش رفت هوا
نگاهش کردم که گفت:خب عزیزم خوابت میاد بخواب
نیشم باز شد چه مادر شوور خوبیه که اجازه میده بخوابم
چشمامو بستم که گفت:ولی االن دیگه نخواب آدرس خونتون رو بده
آدرس رو دادم
پنج دقیقه بعد رسیدیم تشکر کردم و پیاده شدم
عجب دست فرمونی داره مادر شوهرم دستش طال
خدافظی کردم که اونم رفت و منم رفتم داخل
در رو باز کردم هیچ خبری نبود
آروم رفتم داخل همه جا تاریک بود جلو پامم نمیدیم
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دو قدم رفتم جلو که یکدفعه یه نفر پرید جلوی و گفت:پخخخخخخخ بعد چراغ ها روشن
شد
یعنی خدا شاهده همه عمه هاشو مورد عنایت قرار دادیدم
جیغ کشیدم و ناخودآگاه محکم کوبیدم تو صورت این یارو و چشمامو که از ترس بسته بود
رو باز کردم
راستین جلوی ایستاده بود و نیشش باز بود
یهو با ذوق شقایق پرید جلومو و گفت:سالم عمه جونی
یکم مثل منگال نگاهشون کردم بعد نگاهمو به مامان و بابا دوختم که اونطرف ایستاده بودن
با صدای رزا به سمتش برگشتم ایستاده بود یه ظرف دیگه روی میز
یکم فکر کردم سالم عمه! !! عه یعنی عمه شدم
یهو پریدم بغل راستین و جیغ زدم:عمه شدم راستیییییییننننننننننن
راستین دورم داد و گفت:بابا شدم رانیییییی
محکم بوسش کردم و گفتم:بیچاره بچت
خندید و چیزی نگفت
با بقیه هم سالم کردم شقایق هم آروم تر شده بود نکنه منم ازدواج کنم اینجوری بشم؟ ؟؟
نبابا خدا نکنه میمیرم شیطونی نکنم
رفتم لباس هامون عوض کردم و به رها و رهام سر زدم اوخیی گوگولیا یکیشون شصتش تو
حلقش بود یکی دیگشون هم تو حلق اونیکی بود
رفتم نشستم پیششون سر مبل که رزا اومد پیشم
مامان گفت:رانیا با راستین اومدی دیگه؟؟
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در حالی که دوال شدم رزا رو بردارم و همه ی حواسم به شلوارش بود که باالش دامن داشت
گفتم:نه با مادر شوهرم اومدم
یهو همه جا ساکت شد اخمای راستین رفت تو هم
بابا که داشت با تلفن حرف میزد قطع کرد بچه شقایق لگد نزد رزا با تعجب نگاهم کرد
یکم به مغزم فشار آوردم که تازه فهمیدم چی گفتم محکم زدم صورتم و درستش کردم
مصنوعی خندیدم و گفتم:عه اینقدر تو ماشین درباره مادر شوهرش حرف زد منم حواسم
پرت شد با مامانه راستین اومدم
یکم مشکوک نگاهم کردن ولی چیزی نگفتن
راستین گفت:راستی تو چرا تلفنت رو جواب نمیدی؟
بیخیال جواب دادم :افتاد تو استخر
یهو راستین داد زد و بلند شد گفت:تو با داروین رفتی استخر؟؟؟؟
به مفهوم جمله که فکر میکردی خیلی بد بود هااا
سریع گفتم:نه باور کن افتادم تو اب خونه ی مادر بزرگ داروین
دوباره سرشو تکون داد
منم گفتم:من برم بخوابم
و زیر لب ادامه دادم:وگرنه تا فردا ترورم میکنید

یک هفته بعد

با صدای تو سر هم کوبیدنه ظرف ها چشمامو باز کردم و رفتم پایین مامان هول ظرف هارو
جابه جا میکرد
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زنگ در زده شد بازش کردم که شقایق پرید تو و بالفاصه مانتوشو درآورد و رفت کمک
مامان
راستین هم شوینده برداشت و رفت تو حیاط
بابا سریع از باال اومد پایین که چشمام گرد شد هیچوقت این وقت ظهر خونه نبوده رو به
مامان گفت :لیست رو بده
مامان لیست رو داد و بابا رفت بیرون
رو به مامان گفتم  :مامان اینجا چه خبره؟؟؟
مامان با نیشه باز گفت:امشب خواستگار میاد برات
سریع جبهه گرفتم و گفتم:من نمیخوام ازدواج کنمممممم
مامان با اخم:پس میخوای چیکار کنی بمونیم تو خونه رو اعصاب من باشی
هیچی دیگه دهنم بستم و رفتم حموم و زدم زیره اواز
شعر هامم که خودتون میدونید دیگه یهو یاد داروین افتادم محکم زدم تو صورتم ای بابا من
داروین رو دوست دارم که

سریع اومدم بیرون و با تلفن خونه زنگ زدم به داروین زیرا تلفن خودم افتاده بود تو اب
سوخیده بود میدونید که/-:
گوشی رو برداشت که بالفاصه گفتم:سالم یگانه دارکوب جنگل های ماداگاسکار میگم از
اونجایی که من تو را میدوستم و تو هم همچنین امشب خواستگار میدارم و تو هم قرار بود
بیای خواستگاریم که با هم بریم عروسی کنیم دیگه زنگیدم ببینم اگه پشیمون شدی
بهشون جواب مثبت بدم دیگه که برم خونه شوخرم دیگه فهمیدی دیگه؟؟؟
در جواب این همه حرف دارکوب گفت  :اره آقای زاهدی بزن تو لیست سفارششون من
شصت تا کارتون اناناس میفرستم یه پرتقالی هم مفت و مجانی و اشانتیون بهتون میدم
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جیغ زدم:پرتقالی ندهههههه
داروین هم هول شد گفت:نه اصال بهتون نمیدم
دوباره ادامه داد :واا چرا ندم
از من پرسید :چرا ندم رانی؟؟
پرتقالی نده دیگهیهو داروین انگار دوهزاریش افتاده گفت؛ اهان برای اسمه خودت میگی داد زد :یاسر دو تا
کارتونش کن
بعد از اون مرد خدافظی کرد و رو به من گفت:بله رانی؟
دپرس گفتم:کی میای خواستگاری؟؟؟
داروین گفت:امشب میام رانیا فعال کار دارم خدافظ
و قطع کرد منم با تفکر به حرفش کلی ذوقیدم و باال و پایین پریدم
نشسته بودم روی مبل تر و تمیز و تپل مپل با موهای شونه زده و کت و شلوار کرم )-B
ساعت نه شب بود منم در انتظار آقا داماد بودم قلبم تو دهنم نبود چون استرس نداشتم
چیه خوووو دارکوبه امازونیه دیگه لولو نی که
زنگ در زده شد خیلی خونسرد رفتم دم در که مامان داد زد  :برو تو اشپزخونههههه
منم راهم رو کج کردم و رفتم تو آشپزخونه
مامان چایی هارو ریخته بود اماده بودن بردمشون بیرون که دیدم هنوز نیومدن داخل
رو به مامان گفتم:مامان چرا نیومدن؟؟
مامان با دیدن من جیغی کشید ودمپاییشو گرفت باال و دوید دنبالم که منم با هول برگشتم
تو آشپزخونه و سینی رو پرت کردم روی میز که نصفشون ریختن
مامان دمپاییشو انداخت پایین و گفت:رانی وقتی گفتم چایی رو بیار تو چرا اینقدر نفهمی
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لب و لوچمو اویزون کردم ولی چیزی نگفتم
بس که مظلومم
مامان رفت بیرون که منم شروع کردم به شستن لیوان هایی که چاییشون ریخته بود
اولی رو درست شستم و گذاشتم تو سینی
بعدی رو داشتم میشستم که حس کردم چیزی از روی پام رد شد
نگاه کردم به پام و با دیدن ...
به نظرتون چی سوسک؟؟؟ پشه؟؟ موش؟ نخیر
با دیدن مارمولک جیغ فرا رانیایی کشیدم و لیوان رو محکم کوبیدم سر پام
و دوباره با دیدن مارمولک له شده و خونه روی پام جیغ دیگه ای کشیدم که همه ریختن تو
آشپزخونه از مادر شوورم بگیر تا رزا
جیغ میزدم و از درد گریه میکردم که راستین اومد و بغلم کرد
سریع سرمو گذاشتم روی شونش و دم گوشش گفتم:داداش ابروم رفت
آروم گفت:مگه تو ابرو هم داری؟
تخریب کرد هااا
و با این حرفش گریه ی من بیشتر شد
راستین رو به جمع گفت:چیزی نیست من درستش میکنم شما نگران نباشید مادر شوهرم
گفت:لیوان رو پاش شکسته الزمه ببریمش دکتر
راستین:نه الزم بود اخر شب خودم میبرمش
دیگه کسی چیزی نگفت و رفتن تو پذیرایی
داروین هم رفت دنبالشون ولی نگاهش نگران بودا
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خرابکاریمو درست کردیمو و پام رو ضد عفونی کردم و باند پیچیدم و راستین هم چایی
ریخت و برد بیرون منم مظلوم رفتم دنبالش
چایی هارو داد و من نشستم کنار شقایق و بغض کردم
اخه چرا من اینقدر بدبختم؟؟؟ چرا روز خواستگاریم باید دست و پا چلفتی بشم؟؟؟؟
بغضم اونقدر زیاد بود که اشک تو چشمام جمع شده بود و تو حال خودم نبودم
مراسم گذشت و خانواده ها با هم حرف زدن و از هم خیلی خوششون اومده بود
با صدای بابا به خودم اومدم
جانم بابا؟بابا:بابا جان گفتم برید حرف بزنید حواست کجاس؟
چیزی نگفتم و بلند شدم و به سمت اتاق رفتم و داروین هم دنبالم اومد
نشستم گوشه اتاقم و تکیه دادم به دیوار
داروین هم اومد چهار زانو نشست روبه روم و گفت:رانیا چیزی شده چرا ساکتی؟
یعنی همین که اینو گفت زدم زیر گریه
داروین هم هول شده بود سعی داشت آرومم کنه و فقط میگفت رانیا عزیزم چیزی شده؟
ولی آروم نمیشدم
بعد از کلی کلنجار رفتن اون و ساکت نشدن من داروین ساکت شد
و من سرمو باال کردم که ببینم چش شده چرا ادامه نمیده که یهو عصبانی داد زد:دختره ی
روانی د میگم بگو چته نمیفهمی؟؟
با دادی که زد سه متر و هفتاد و پنج سانت پریدم هوا و سریع گفتم:چیزی نیست ابروم
رفت جلوی خانوادت
خندید و گفت:نبابا اینا عادت دارن
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با تعجب گفتم:چطور؟
داروین:فاطی هم کپیه توعه فقط دوزش پایین تره
با یاد آوری فاطمه پریدم هوا و گفتم:راستی فاطمه کوش؟
خندید و گفت:چه عجب یادت اومد رفته شیراز دانشگاه
سرمو تکون دادم و به این فکر کردم که چقدر خوش میگذرونه اونجا بیشور
یه ساعت تو اتاق بودیم و چرت و پرت میگفتیم که داروین بلند شد و گفت:خب ما به توافق
رسیدیم پاشو بریم دیگه
خندیدم و گفتم :بریم
با هم رفتیم پایین که بابا گفت:خب دخترم چیشد؟؟؟
با بیخیالی نگاهی بهش انداختم و گفتم:چی باید میشد؟ ؟؟
همه حتی داروین خندیدن که راستین گفت:به توافق رسیدین
تازه فهمیدم چی رو داره میگه برای همین با لحن مثال خجالتی گفتم:اره
همه دست زدن و شیرینی که داروین آورده بود رو خودش پخش کرد
دلم میخواست خفش کنم خو شیرینی ها مال من بووودددد
اومدم ببینم رو صندلیه کنار شقایق و ژست این عروس هارو در بیارم
همین که دوال شدم ببینم صندلی از زیر پام کشیده شد و مثل مارمولکی که روی پام له
شده بود پخشه زمین شدم
بازم همه خندیدن که با عصبانیت به شقایق که صندلی رو از زیر پام برده بود گفتم:مرض
داری شقایق؟
خندشو کنترل کرد و گفت:باید بری پیش داماد بشینی
با حرص بلند شدم و دقیقا جفت داروین نشستم رو مبل سه نفره
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داروین یکم رفت اونور تر واا چشه؟؟برا اینکه بفهمم چشه دوباره بهش جفت شدم
که دوباره چسبید به دسته ی دیگه مبل
با عصبانیت و تعجب نگاهش کردم این یعنی چی؟؟؟
محکم زدم به پاش که نگاهم کرد و لبش رو گاز گرفت و به راستین اشاره کرد
یعنی چشمتون چشمای راستین رو نبینههه
ان چنان نگاه خشمگینی بهم انداخته بود که چسبیدم به اونیکی دسته مبل
مامانش یه انگشتر بهم داد که داروین جرات نکرد دستم کنه برا همین خودم دستم کردم
قرار مدارا رو گذاشتن و قرار شد فردا کله ی سحر بریم برای آزمایش و دو روز بعد از هفته
ی دیگه یعنی نه روز دیگه
رفتن بیرون و ما تنها شدیم راستین دستمو گرفت و کشیدم تو اتاق در رو بست و شوتیدم
رو تخت که افتادم و با نگرانی گفتم :چیشده راستین؟؟
انگشتشو به نشونه تهدید تکون داد و گفت:ببین تا نه روز دیگه انگشتت به داروین
نمیخوره اونم همینطور فردا میری آزمایشگاه آستینت رو جلوش باال نمیزنی اگه برای خرید
لباس مخصوصا برای عقدت رفتید پوشیدی به این نمیگی بیاد ببینه هاا فهمیدی؟؟؟
نبینمااا!!؟؟؟ بعد از اونم تو دوران عقدتون فقط در حد دست دادن و بغل کردن ببین بوس
موس تو کارت نباشه هااا
با ذهن باز داشتم نگاهش میکردم که گفت:چیه چی میگی؟؟؟
هیچی راحت باشسرشو تکون داد و رفت بیرون
آروم خندیدم بدبخت خبر نداره که ما دو بار لب تو لب شدیم خخخخخ
لباسمو عوض کردم و رفتم گرفتم خوابیدم تا فردا بتونم صبح بپاشم
با تکون دادن های رزا چشمامو باز کردم که دیدم ایستاده و دستمو زده به کمرش
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با صدای خواب الود بهش گفتم:چته رزا؟؟!
رزا جواب داد:دالوین دم دله تفت بهت بگم بلی پیشش
سرمو تکون دادم و چشم بسته زنگیدم به داروین که با صدای خواب آلود جواب داد:چیه؟
با حرص گفتم:چیه نه جونم هنوز بله رو ندادماااا پشیمون میشمااا
با عصبانیت گفت:چهارصبح زنگ زدی انتظار داری بگم جونه دلم ای رانیه رویاهای من؟؟؟
با تعجب گفتم:مگه دم در نیستی؟؟
نفسشو داد بیرون و با بی حوصلگی گفت:نخیر برای چی باید دم در باشم کله سحری نکنه
سیاره کله پاچه کردی؟؟ هنوز حامله نیستیااا
با عصبانیت رو به رزا گفتم:کجا دالوین دم دله چی میگی برا خودت
رزا با بغض گفت:بوخودا تو اب دیدم دم دله
تو اب دیدی؟؟؟رزا :پاب پاب
واا چی میگی رزاداروین از اونور گفت:دیوانه تو خواب دیده
نفسمو دادم بیرون و با حرص رو به رزا گفتم:فقط گمشو بیرون عوضیه کم عقل
بغض کرد و رفت بیرون
داروین از اونور با عصبانیت گفت:درست حرف بزن با بچه
خب نمیفهمه دیگهداروین همچنان با عصبانیت گفت:نفهم جد و ابادته بگیر بخواب تا فردا یه جوری از دلش
در بیاری
و قطع کرد
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منم خیلی شیک تلفن خونه رو پرت کردم تو دیوار و دوباره خوابیدم
صبح با لگد راستین از خواب بیدار شدم و چشم بسته گفتم:چه مرگته؟؟؟؟
راستین با اخم گفت:اوهوع فک میکردم شوهر کنی ادم میشی دقیقا مثل شقایق
اول اینکه اون ادم نیست ادم نماست دوم من هنوز شوهر نکردم سوم بگو چته میخوامبخوابم
راستین یه لگد دیگه زد وگفت :داروین دم دره باید ازمایش بدید بدو
نفسمو دادم بیرون و بلند شدم در حالی که لباس هام رو عوض میکردم غر میزدم:اخه این
چه زندگیه؟؟؟هااا من نمیدونم؟؟؟ یه شب که خواهرت خواب میبینه دالوین دم دله یه
روز صبح که داداشت میاد با لگد بیدارت میکنه خانومیت خانومش رو میکوبه تو سرت این
چه وضعیع اخهههه؟؟؟؟
رفتم توی دستشویی قشنگ تخلیه کردم راستین از بیرون داد زد :رانی گوشی برات خریدم
گذاشتم رو میزت
از همونجا داد زدم:دمت گرم داداشمممم
خندید و اروم گفت:حاال شدیم داداشش
اومدم بیرون گوشی رو برداشتم و رفتم تو حیاط اونقدرم خنک نبودم که ندونم برای ازمایش
نباید صبحونه بخوری
وجی جون :اره ارواح عمت اونقدر خنک نیستی
بالگد در رو باز کردم و گفتم :ببین تو خفه شو که بد از دستت عصبانیم
وجی جون:وااا چرا اخه ؟؟؟
_چرا پیش من نمیای هااا من تنهایی حوصلم سر میره خووو نمیگی دیوونه میشم ؟؟.....
در ماشین رو باز کردم و نشستم و ادامه دادم :نمیگی میمیرم میفتم رو دستت؟؟؟نمیگی
از تنهایی دق میکنم؟؟؟تو اصال به فکر من نیستی من صبح و شب میگم وجی جونم وجی
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جون ولی تو اندازه ی چشم ماهی هم برای من ارزش قائل نیستی نامررررررررررددددددد
خائئنننننننن بی معرفت
بعدش محکم تکیه دادم به صندلی و کمرم رو کوبوندم بهش ولی با صدای داروین از
جاپریدم این اینجا چیکار میکرد
فکرمو به زبون اوردم :تو اینجا چیکار میکنی
با چشمای گرد گفت :خوبی؟؟/
با اخم گفتم:ممنون تو اینجا چه غلطی میکنی ؟؟؟
داروین:واا یعنی چی؟؟؟
_یعنی چی نداره یعنی من نباید بدونم شوهره خره من این وقت صبح اینجا چیکار
میکنه؟؟؟
داروین کمربندشو باز کرد و یکم خودشو کشید سمتم و با شدت نه چندان اروم یه سیلی زد
تو صورتم
صورتم برگشت سمت در خونه و یادم اومد که عهه داروین باید منو ببره ازمایشگاه سرمو
انداختم پایین و فوشی نثار وجی کردم و گفتم:ببخشید تقصیر وجی جون بود
با تعجب گفت:کیی؟؟؟؟
_وجی جون دیگه خر درونم مگه تو نداری؟؟؟
سرشو تکون داد و گفت :عه چرا منم دارم ولی ازش خوشم نمیاد خیلی ولگرده
سرموتکون دادم و چیزی نگفتم
رسیدیم دم در ازمایشگاه که پریدم پایین و اونم پرید پایین و رفتیم تو ازمایشگاه
خیلی راحت نشستم رو صندلی بیخیاله اینکه چه چیزه ترسناکی در انتظارمههههه؟؟؟!!!
داروین هم رفت دم میز پیشخوان منم با گوشیم مشغوله بازی کردنه بازی شدم بازی هم
این پسره بود که فقط میدوعه بین قطارا پلیس هم دنبالشه و به هیچ جایی نمیرسه
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مشغوله بازی کردن بودم که یهو گوشی زنگ خورد با تعجب نگاهش کردم به اسم داروین
ثبت بود واااا
نگاهی به داروین انداختم که با صورت قرمز وایستاده جلوی منشی و یه دستش تو موهاشه
یه دستشم گوشیشه

یعنی چی شده؟؟؟؟

بچهها واقعا از دستتون دلگیر شدم حتما یه مشکلی پیش اومده که نتونستم ادامه بدم بی
دلیل که این کار رو نمیکنم یا ببخشیداا مرض ندارم که رمانمو رو هوا ول کنم و برم
دوستانی که تا یه روز نویسنده پست نمیزاره میگید من دیگه رمانتو رو نمیخونم خودتون رو
فقط چند لحظه جای نویسنده بذارید و فکر کنید که مشکلی پیش اومده و حتما در اولین
فرصت پست میزاره
ممنون از حمایت خوبتون و ببخشید که این پست دیر شد

پست ویژه
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رفتم سمتش و از چیزی که دیدم چشمام گرد شد
منشی یه پاشو انداخته بود روی پای دیگش و سمت داروین خم شده بود و لباشو غنچه
کرده بود اصالنم حواسش نبود که من دارم نگاهش میکنم خخخخخخ
محکم زدم روی میز که از جاش پرید جیغ زدم:چشاتو درویش میکنی یا درشون بیارم از
کاسه؟؟؟؟
خخ اینو تو یه فیلمه که راستین قبال بهم داده بود دیده بودم باالخره بدرد خورد)-:
منشی درست نشست سرجاش و لباشو درست کردلب ادم نبود که شبیه شتر بود
و گفت:جانم عزیزم مشکلی پیش اومده خانومی؟؟؟؟
با عصبانیت گفتم:شما با همه مشتری هاتون اینجوری رفتار میکنید؟؟؟؟
داروین ترکید از خنده و روشو کرد اونور که منشی گفت:ای جووونممم داروینی
چشمام بشقاب شد و دوباره جیغ زدم :چه زری زدیییی؟؟؟؟؟
چپ چپ نگاهم کرد و گفت:اول اینکه مگه اینجا مغازس که مشتری داشته باشه دوما ....
از جاش بلند شد و سمت من خم شد روی میز و جیغ زد :بی ادبه روانی درست حرف
بززززززنننن
دستامو زدم به کمرم و گفتم:مثال نزنم میخوای چه غلطی بکنی؟؟؟؟
از پشت میزش اومد بیرون و دستشو باال برد و یه سیلی محکم زد بهم کال فکم جابه جا شد
دستمو بردم باال که جواب بدم بهش که دیدم نیست عه پس کوش؟؟؟ کائنات
خوردنش؟؟؟؟
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پایین رو نگاه کردم که دیدم عین سوسک مرده پخشه زمینه
یه نگاه دیگه به داروین کردم که با نیش باز داشت به شاهکارش نگاه میکرد
با چشمای گرد نگاهش کردم و اروم گفتم:روانی کشتیششششش
با ترس نگاهش کرد و مظلوم گفت:خب زدت
نفسمو دادم بیرون و گفتم :حاال عیب نداره ولی بدو باید فرار کنیم
سرشو تکون داد و دوتامون دویدیم بیرون و پریدیم تو ماشین و داروین گاز داد
یکم که دور شدیم گفتم:خب داروین حاال ازمایش رو چیکار کنیم؟؟؟
یکم سکوت کرد و بعدش گفت :میریم یه ازمایشگاه دیگه و سریع فرمون رو پیچوند
یه پنج دقیقه ای بود داروین حرف نزده بود که گفتم:داروین دختره نمیره؟؟؟؟
سرشو خاروند و گفت :نبابا تو پاش زدم فوقش پاش میشکنه
سرمو تکون دادم و دیگه چیزی نگفتم تا رسیدیم به ازمایشگاه
بازم پریدیم پایین و رفتیم باال
ایندفعه نذاشتم داروین بره و خودم رفتم اخه میدونید غیرتم اجازه نمیده خخخخ
اخه من نمیدونم چرا همه منشی ها باید زن باشن دفترچه هامونو دراوردم و سرمو باال کردم
که بهش بدم
با دیدن مردی که جلوم ایستاده بوده اب دهنم رو قورت دادم و همونجا گفتم :خدا چیز
خوردم
داروین از پشت سرم گفت:خانومم بشین من کار هارو انجام میدم
دفترچه هارو بهش دادم و درحالی که عق میزدم نشستم
اخه این چه وضع حرف زدنه ادم حالت توهم میگیره
وجی جون:تهوع نه توهم اون یه چیز دیگس
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سرمو تکون دادم و گفتم:ممنون برای گوش زدت
اونم دیگه چیزی نگفت
داروین نشست پیشم و حدودا یه ربع بعد صدامون کردن داروین غر زد :حاال خوبه به جز ما
کسی نیست اینقد دیر صدا میکنن
رفتیم تو یه اتاق یه پسر جوون از این اِوا خواهریاا اونجا بود
رو به داروین گفت :شما بیرون باشید کار این خانوم تموم شه بعدش بیایدمن چیزی نگفتم
و داروین رفت بیرون نگاهی به در کردم از این در ها بود که شیشه مات بود
پسره گفت:خب استینتو بزن بال
ابا تعجب گفتم:میخوای خون بگیری
با حالت مسخره ای گفت  :پ ن پ
یادتونه که اولین بار تو دستشویی کنار دریا بهتون گفتم از دوتا چیز خیلی میترسم یکی
امپول و دومی مرد سیبیلو؟؟؟؟
بی حرف استینمو زدم باال مجبور بودم دیگه
پنبه رو کشید رو دستم که محکم چشمامو بستم و منتظر بودم که سوزش حس کنم اما
خبری نبود چشمامو باز کردم که دیدم چشماش تو دو میلیمتریه چشمامه
خودمو کشیدم عقب و گفتم:ببخشید چیزی شده؟
سرشو به معنی نه تکون داد و اومد بره عقب که در یهو باز شد و داروین اومد توبا تعجب
نگاهش کردیم که با عصبانیت گفت:چه غلطی میکردید؟؟؟؟
با تعجب نگاهش کردیم که نگاهی به در انداخت گفت :من دیدم که  ....ای بابا
دوباره به در نگاه کردم و وقتی فهمیدم چی شده زدم زیر خنده شیشه مات بوده و داروین
از پشت شیشه خیلی بد برداشت کرده
به داروین گفتم :اشتباه دیدی عزیزم
276

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق بی پروا  -مطهره

چشم غره ای رفت احتماال برای عزیزم بوده حتما باید بهش بگم خرم !!!!!
پسره شونشو انداخت باال و چیزی نگفت و امپول رو زد تو دستم که نفسمو دادم بیرون ولی
سوزشش تموم نمیشد
اروم اشکم اومد پایین که سوزن رو کشید بیرون و همین که کشیدش بیرون گریم شدت
گرفت و داروین هم سعی در اروم کردنم داشت
ولی خب جلوی جمع بودیم تو ازمایشگاه نمیشد دیگه
داروین هم کارش تموم شد و ازمایش های دیگه که خوشبختانه امپول نداشت رو دادیم و
رفتیم تو ماشین
تا نشستیم خمیازه ای کشیدم و اشکامو پاک کردم ولی همچنان قطره میومد که داروین
گفت:خوابت میاد؟؟؟
_اوهوم
داروین سرشو تکون داد و گفت:خب حاال کجا میریم؟؟؟
_بریم یه کافی شاپ چیزی بخوریم
داروین با خنده گفت:تو خوابت نمیومد؟؟؟
_اون برا گذشته بود
خندید و چیزی نگفت
رفت یه کافی شاپ که پیاده شدیم و من رفتم نشستم روی یه میز و اونم رفت سفارش بده
کمی منتظر موندم که نشست و لبخندی زد و گفت:ضایع شدم خودشون میان سفارش
میگیرن
چیزی نگفتم و تو چشماش نگاه کردم چقدر شخصیتش جالب بود اهنگ مالیم و بی کالمی
در حال پخش بود
ابروهاشو برد باال و گفت :چیه برا ازدواج پشیمون شدی؟؟؟
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خندیدم و گفتم :اره حاال چیکار کنم؟؟؟
شونشو باال انداخت و گفت:میخواستی قبول نکنی تازه من بگمااا من بچه زیاددد
دددوووسسست دارم سالی یه بچه میخوام
با خنده گفتم:میخوای سرپرستیه رها و رهام و رزا هم بگیر
خندید و گفت:اگه بشه که خیلی خوبه
گارسون اومد و داروین سفارش یه کیک شکالتی و دوتا اب پرتقال رو داد و در گوشش یه
چیزی گفت که باعث تعجب من شدوقتی رفت بهش گفتم :چی بهش گفتی؟؟؟
لبخند زد و گفت:گوش بده میفهمی حرف دلمه
با تعجب نگاهش کردم که یهو یه اهنگ پخش شد و نیش من باز شد
عشق احساسه نه مبادله
بخوای حلش کنی میشه معادله
این معادله میشه مجادله
هیشکی هیچی نگه حکم اینجا دلههههههههه
احساس حس لمس دسته گلی که بهم دادی
احساس حس لمس دسته گلی که بهم دادی
احساس حس لمس دسته گلی که بهم دادی
احساس حس لمس دسته گلی که بهم دادی
اینجا که رسید اروم سرشو مثل مرغ تکون داد و یه گل از تو گلدون روی میز که مصنوعی
هم بود دراورد و داد بهم و چشمکی زد که با چشم غره من مواجه شد
ای دل من داره با دلت بی دله
بی هوا بی حواس بی دلیل بی دله
278

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق بی پروا  -مطهره

اون که میلرزه واست حسابی دله
هی دل من داره با دلت میدلههه
هی هی هی روانی تو عشق منی
هی روانی که هی قولتو میشکنی
دردسر سازه لجبازه دوست داشتنی
هییییی روانییی تو عشق منیییی

تو چشماش نگاه کردم که خندش گرفت و گفت:بزار تو نقشم فرو برم دیگه
منم خندیدم و گفتم:فرو برو

عشق تحکیمه نه محاکمه
نه محکومه کسی نه هیشکی حاکمههههههه
عشق تقدیمه نه مبادله
خط ممتده نه خط فاصلههههه
حساسه واسه حسه مثله دلی بهم دادی
حساسه واسه حسه مثله دلی بهم دادی
حساسه واسه حسه مثله دلی بهم دادی
حساسه واسه حسه مثله دلی بهم دادی
ای دل من داره با دلت بی دله
بی هوا بی حواس بی دلیل بی دله
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اون که میلرزه واست حسابی دله
هی دل من داره با دلت میدلههه
هی هی هی روانی تو عشق منی
هی روانی که هی قولتو میشکنی
دردسر سازه لجبازه دوست داشتنی
هییییی هیی هییی روانییی تو عشق منیییی

اهنگ تموم شد که خودش برا خودش دست زد منم فقط نگاهش کردم وقتی دید عکس
العملی نشون نمیدم لبش اویزون شد و گفت:خوشت نیومد؟؟؟؟
اخم کردم و تهدید امیز گفتم :من کی قولمو شکوندم ؟؟؟؟؟
ابروشو داد باال و گفت:برا این اخمات تو همه ؟؟؟
اخممو غلیظ تر کردم و گفتم:حاال هر چی بگو ببینم من کی قولمو شکوندم؟؟
خودشو کشید جلو و گفت :یادته وقتی برای عروسی راستین رفتم دنبالشون قول دادی که
دیگه گریه نکنی؟؟؟
_کیییی؟؟؟؟من یادم نمیاد ؟؟با لب اویزون گفت:واقعا یادت نمیاد ؟؟؟
سرمو به عالمت نه تکون دادم و گفتم  :یادمه که قرار بود اون شب رو فراموش کنم منم
چیزی یادم نمیاد
اخماش رفت تو هم و گفت  :یا خیلی زرنگی یا خیلی نامرد
خندیدم و گفتم:دوتاش
با اخم گفت:هنوز عروسی نکردیماااا
سریع جواب دادم:خب اول اینکه من خعلی زرنگم دوم اینکه مرد نیستم زنم
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چشم غره ای رفت
چند دقیقه ساکت بودیم که یه مرد اومد باال سرمون دوتامون سرمونو باال کردیم و نگاه
کردیم و با دیدم مامور اداره اگاهی از جا پریدیم
داروین گفت:مشکلی پیش اومده؟؟؟
مامور با اخم گفت :شما داروین اریان پور هستید؟؟
داروین با تعجب سرشو تکون داد و مامور رو به من گفت:شما هم رانیا مهرزاد درسته
سرمو تکون دادم که دستبندشو دراورد و گفت:شما دو نفر بازداشت هستید
دستبند رو به دستای داروین زد که با نگرانی گفتم:ببخشید چرا چیزی شده؟؟؟
پوزخندی زد و گفت  :اوخی تو نمیدونی اینجا چه خبره؟؟
نگاهی به داروین کردم و گفتم:نه مگه اتفاقی افتاده
نگاهی به داروین کردو گفت :پس بهتره از اقا داروینتون یا همون مهران ماجدی رییس باند
مواد مخدر بپرسید
با دهن گشاد گفتم :واااووووو دارویننننننننننننن چه با کالاااسسسس
ولی داروین هیچی نگفت و فقط به زمین نگاه کرد وااا یعنی واقعا این رییسه؟؟؟ای
جووننمممم چه شوملی دالم من
پلیسه اخمی کرد و به منم دستبد زد و درحالی که دوتامون رو میکشید بیرون به من
گفت:خودتم بی تقصیر نیستی
دهنم از تعجب باز مونده بود دنبالش کشیده میشدم و به پلیس های دم در که همه اماده
ی شلیک بودن نگاه میکردم
داروین سوتی زد و گفت:بیخیییاااالللل میگفتید خودم میومدم چرا این همه رو به زحمت
انداختید
شوتمون کردن تو دوتا ماشین متفاوت دوتا زن نشستن
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کنارم که جرات نداشتم حرف بزنم تا یه چیزی میگفتم اسلحشو نشون میدادن
اِییی عاااموووو فهمیدوم تونم توفنگ داریی حاال نخوم هی نشونم دهی (لهجه من دراوردی
اهم اهم به کسی بر نخوره )
تا رسیدن به اونجا نگاهی به اینور مینداختم نگاهی به اونور و نگاهی به جلو
رسیدیم که رفتیم پایین و رفتیم تو اداره مردم که نگاهم میکردم مثل این فیلما سرمو
مینداختم پایین خوو خجالت میکشیدم
بوخودا من کاری نکردم فقط داشتم عروسی میکردم
تازه با شوملم رفتیم صوبحونه بخوریم که کوفتمون کردید عه راستی کیکمون رو نخوردیم
یادم باشه بعدا برم پولشو یا خودشو بگیرم
رفتیم توی یه دفتر داروین هم اونجا نشسته بود تا من رو دید رو به پلیسه گفت:اینا خودش
اومد از خودش بپرسید
پلیسه با اخم گفت:بشینید
با لب اویزون نشستم که دوباره گفت :اسم و فامیل ؟؟!!
!_رانیا مهرزاد متولد...
پلیسه:وقتی یه سوال میپرسم دقیقا سوالمو جواب میدی نه کمتر نه بیشتر
سرمو تکون دادم که گفت:اسم و فامیل
خواستم بگم مگه کرییی؟؟؟؟ولی دیدم این اعصاب نداره االن میندازم پیشه این
قاچاقچیااا اونا هم منو میخورن
برای همین گفتم:رانیا مهرزاد
پلیسه:لقبت؟؟؟
_رانی پرتقالی
سربازه زد زیر خنده که چپ چپ نگاهش کردم که خفه شد
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پلیسه :کی این اقا میشی؟؟؟
ناخوداگاه طبق عادتی که داشتم گفتم:کیشمیشی
با تعجب گفت چی؟؟؟
با کالس نشستم و گفتم:لطفا سوالتون رو درست بیان کنید کیشمیشی؟؟؟
خشمگین نگاهم کرد و گفت:کیشمیشی؟؟؟!!!جواب دادم:خیر بنده نخودم
با عصبانیت بلند شد و گفت:چی گفتی؟؟؟؟؟با هول گفتم:نامزدشم نامزدش
اروم نشست سر جاش واا چشه یهو رم میکنه میگه کیشمیشی منم میگم نه این عصبانیت
داره نه شما بگید عصبانیت داره؟؟؟اومد سوال بپرسه که در باز شد و یه پلیس اومد داخل
و گفت  :گرفتیمش مهران ماجدی رو گرفتیم
داروین با بهت گفت:عه اون که من بودم
پلیسه که پشت میز بود گفت:راس میگه معلوم هست چی میگی مهران ماجدی اینجاست
بعد رو به داروین گفت:تو که گفتی مهران نیستی
پلیسه که تازه اومده بود با بهت گفت:اگه این اونه پس اون کیه؟؟؟
پشت میزیه سریع بلند شد و رفت بیرون ما هم رفتیم دنبالش
رسید به یه پسره سرش پایین بود صداش کرد :مهران ماجدی ملقب به مهی زیر زمین
سرشو بلند کرد که یهو جیغ کشیدم داروییییییییینننننننننن و دویدم سمتش و هی قربون
صدقش میرفتم و اصال هم به داروین که پشت سرم میگفت :رانی دیوانه من داروینم توجه
نمیکردم
پسره کپیه داروین بود فقط یکم ابروش شکسته بود و صورتش جای چنگ داشت
با دستور پلیسه داروین منو از داروین(مهران)جدا کرد و برگردوندم سمت خودش و با اخم
نگاهم کرد که تازه فهمیدیم قضیه چیه و سرمو انداختم پایین
خالصه اون رو دستگیر کردن و ما رو احضار کردن به اتاق
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سالم دوستان ممنون از حمایتتون اگه کسی کاور برای رمانش میخواد به ایمیلم بیاد و بگه
@Motahareh200080
gmai l . com
نشستیم سر صندلی که اقا پلیسه گفت:خب معذرت میخوام از اینکه یه اشتباهی پیش
اومد و چهره ی شما فوق العاده شبیه مهران ماجدی یکی از رییسهای باند سه گانه مواد
مخدر که توی جزیره فعالیت میکنن بود و اشتباها شما به جای ایشون دستگیر شدید و من
االن در مقابل شما واقعا شرمنده ام
نگاهی بهمون کرد و دید دوتامون عین مرغ نگاهش میکنیم و هیچ عکس العملی به
حرفهاش نشون نمیدیم
ادامه داد :همین دیگه معذرت میخوام
داروین به خودش اومد و گفت:نه خواهش میکنم این چه حرفیه به هر حال کار شما هم
بسیار سخت و طاقت فرساست و ممکنه که اشتباهاتی توش پیش بیاد دقیقا مثل شرکت
من که گاهی به جای رانی اناناس پرتقال ارسال میشه این اشتباهات کامال طبیعیه
با ابروی باال رفته به داروین نگاه کردم چه مودب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پلیسه اومد حرفی بزنه که در اتاق باز شد و یه دختر اومد داخل با دیدنش سریع بلند شدم
و خودمو با نقشه ی روی دیوار که مال تهران بود مشغول کردم !-:
داروین هم رفت زیر صندلی و مشغول درست کردن بند کفشش شد
دختره با صدای جیغ جیغو گفت :جناب سرگرد این چه وضعیه شما خجالت نمیکشید این
وضعیت نگهداری و رسیدگی به شکایات شماست
پلیسه با خونسردی گفت:خانم بفرمایید شما چجوری اومدید داخل مشکل چیه؟؟؟
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دختره جیغ زد:مننننننننننننننننننن
پلیسه:اروم تر لطفا اینجا ادارس
دختره:من یکی از بهترین کارکنان ازمایشگاه  ...هستم
پلیسه :خب به سالمتی موفق باشید
دختره داد زد:توهین نکنید اقا امروز یه زن و مرد جون و ازخود راضی و مغرور و بیشعور
اومدن ازمایشگاه ما و یه لگد به پام زدن و رفتن
پلیسه خندید و گفت:مدرکتون؟؟؟
دختره سریع شلوارشو زد باال و گفت :اینا این جاشه ببینید کبوده
محکم زدم تو صورتم دختره خجالتم نمیکشه جلوی پلیسه مملکت شلوار میده باال
پلیسه گفت:مشکلی پیش اومده خانوم مهرزاد
سریع و با هول گفتم:این میدون یه ذره کجه مشکل داره
نفسشو داد بیرون و زیر لب چیزی گفت و به دختره گفت:خانوم سریع بفرمایید بیرون
سرییععععع این بساطتون هم جای دیگه پهن کنید
دختره زد زیر گریه و رفت بیرون
برگشتم نشستم سرجام و گفتم:ببخشید من یه سوال دارم
پرسشی نگاهم کرد که یعنی بنال
منم گفتم:شما از کجا اسم و فامیل من و داروین رو میدونستید ؟؟؟
داروین گفت:اره این برای منم سواله
پلیسه خندید و گفت:داشتم شک میکردم به عقلتون که چرا نپرسیدید
اخمام رفت تو هم و اون ادامه داد :مثل اینکه اقا داروین تو مسابقه ای که تبلیغش توی
کافی شاپ بوده شرکت کردن
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با تعجب به داروین نگاه کردم که گفت:بله من هم خودم و هم رانیا رو تو اسامی نوشتم
پلیسه:بله درسته و ما هم از اون اقا پرسیدیم که شما خودتون رو چی معرفی کردید
سرمو تکون دادم و بعد از خدافظی رفتیم بیرون و تاکسی گرفتیم برای کافی شاپ اونجا
کیکمون و خوردیم و با ماشین داروین رفتیم خونه

یک هفته بعد صبح عقد و عروسی رانیا(تو این مدت رانیا مشغول جمع کردن و چیدن
جهازش بود و اگه میخواستم تعریف کنم هم مثل رمان های دیگه تکراری میشد و هم
حوصله ی شما سر میرفت راستی عقد و عروسیشون به دلیل دانشگاه خواهر داروین و
وضعیت شقایق با یه روز اختالف برگزار میشه )
هول شده داشتم وسایلمو جمع میکردم که برم ارایشگاه
خیر سرم عقدم بود بچه ها باورتون میشه منه خل وضع دارم شوور میکنم ؟؟؟
خودم که باورم نمیشه واییی یعنی شوورم داروینه؟؟؟؟پس بچم کیه؟؟؟؟
با صدای زنگ دوباره از جا پریدم و دوباره در حالی که وسایلمو جمع میکردم غر میزدم:اخه
این چه وضعیه هاااا؟؟؟؟خب هنوز هفته صبح از االن برم ارایشگاه برا چی ؟؟اصال برا چی
برم ؟؟
داروین منو در بدترین شرایط ها هم دیده حاال مثال خودمو خوشکل کنم اونا یادش
میره؟؟چیششششششششش!!
بعد از جمع کردن وسایل و برداشتن لباسی که به لطف راستین داروین هنوز ندیده بودش
نمیدونید که چه اشوبی به پا کرد جوری که شقایق با چشم غره بهش گفت:اخه تو ته پیازی
سر پیازی تو خودت لباس منو دیدی و انتخاب کردی حاال این بدبختا چه گناهی کردن؟؟
ولی بازم فایده نداشت و راستین موفق و پیروز و سربلند شد
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رفتم دم در که راستین رو دیدم که با اخم نشسته تو ماشین نفسمو دادم بیرون و نشستم
اینم یکی دیگه از خط و نشون هاش بود که تا وقتی عقد نکردیم خودش منو میبره میاره

یعنی بعضی وقتا دلم میخواد سر این راستین رو بگیرم همه موهاشو بتراشم یه پس گردنی
نه نه دوتا پس گردنی بهش بزنم بعد ببرمش دم استخر خونه ی مادر بزرگ داروین و سرشو
هی زیر اب کنم هی در بیارم هی زیر اب کنم هعیییییی دربیارم بعدش با گردنش بگیرمش
ببرم بندازمش تو اون چاله که توش افتادم بیل رو بردارم با بیل یه پس گردنیه دیگه بزنم و
بعد خاک بریزم روش و بعدش بهش اب بدم هوووفففففففف
بعد از رسیدن پیاده شدم و کرایشم یه چشم غره دادم وسایل رو برداشتم و رفتم داخل
ارایشگره تا منو دید نیشش باز شد و گفت:سالم گل دخملم
چشمای من @@.
گفتم:سالم خوب هستید خوشید سالمتید خانواده خوبن چیکارا میکنید چه خبرا ؟؟
در جواب همه گفت:ممنون کمند جان مرسی عزیزم
بازم چشمای من @@.
گفتم:ببخشید من رانیام رانیا مهرزاد نوبت داشتم کمند نیستم که
قیافش مچاله شد و رو به دستیارش گفت:به این خانوم رسیدگی کن و بعد از چشم غره
رفت
خو به من چه تو اشتباه گرفتی عامووووو البته اینجا باید گفت خالوووو
رفتم پیش خانومه تا بهم رسیدگی کنه لبخندی زد و گفت:جدی نگیر مدلشه بیا دنبالم
چیزی نگفتم و دنبالش رفتم چه مدل جالبیه فقط کمی تا مقداری قدیمیه
لباس هامو عوض کردم و رفتم نشستم و اون کارشو شروع کرد و من مفید ترین کارممکن
رو انجام دادم خوابیدم;)-
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با صدای غر زدن یه نفر آروم چشمامو باز کردم صدای اون خانونه بود که دم در بود ظاهرا
مدیر اینجا بود
خانومه:واییی لیال گند زدی چرا اینجوری درست کردی دختررو؟؟؟
لیال  :واا خب دختره زشته به من چه آرایش الیت و با کالس من بهش نمیاد!!!!
مدیربا صدای کنترل شده ای گفت:لیییللالاااا دختره هلوعه تو کردیش لولووو بعدش میگی
آرایش الیت و با کالس بزنم داغونت کنم؟ ای بابا حاال من چی جوابشو بدم
از حرفاشون چیزی نفهمیدم برای همین بلند شدم
همین که بلند شدم دوتاشون سرشونو انداختن پایین
مشکوک نگاهشون کردم و رفتم جلوی اینه و از چیزی که میدیم بی حال شدم و دو زانو
افتادم زمین

بچهها نظراتتون خیلی کم شده هااا
سریع مدیره اومد زبر بغلم و گرفت و داد زد :لیال بدو اب قند بیارررررررررو
رو به من گفت:عزیزم چیزی نیس ببخشید درستش میکنیم نگران نباش
با نگرانی گفتم :ساعت چنده؟؟؟
سریع گفت:یک و نیم
با جیغ گفتم:من از هشت صبح اینجااامممم اونوقت شما گند زدین تو من که
اروم گفت:گفتم که درستش میکنیم
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نفسمو دادم بیرون و با دیدن موهام دوباره جیغ کشیدم:موهامو چیکار
کردینننننننننن؟؟؟چرا ابیه ؟؟؟واا چرا وسطش صورتیه ؟؟؟من که گفتم نمیخوام رنگ
کنید
دوباره هول شده گفت :دائمی نیس گلم بری حموم میره
با ناله گفتم:اون به درک چرا موهامو اینجوری درست کردی
موهام رو ویو کشیده بود و یه پاپیون بزگ دقیقا توی سرم درست کرده بود جوری که باال رو
نگاه میکردم میدیدمش ارایشمم یه خط چشم ابی بود که تا شقیقه هام کشیده شده بود و
رژی که از لبام بیرون زده بود و سایه ای بسی ضایع که همرنگ موهام بود هعییییی
چیزی نگفت و لیال همراه با کیفم و اب قند اومد و گفت:گوشیتون زنگ میخوره
گوشی رو برداشتم داروین بود با صدای شادی گفت:سالم سالم خبر دارم دسته اول عروس
خانوم راستین اجازه داد بیام دنبالتتت بدو بیا دم در بدو رانی جوونمممم
با صدای گرفته ای که از داد زدن به دست اومده بود گفتم:ببین میشه به راستین بگی
بیاد؟؟؟ تو بری؟؟؟
با تعجب و نگرانی گفت:واا چرا ؟؟چیزی شده؟صدات چرا اینجوریه ؟؟
زدم زیر گریه و گفتم:اینا گند زدن به قیافمممممممم
و هق هقم اوج گرفت
داروین خندید و گفت:برو خودتو ایستگاه کن رانی پرتقالی همه اولش همینو میگن بدو بیا
وگرنه دستمو میزارم رو زنگ هااا
دوباره زدم زیر گریه که گفت:گذاشتمااااا
گریم بلند تر شد که صدای زنگ اومد المصب دستشو بر نمیداشت گفتم:اومدم نزن اومدم
بلند شدم و شنلمو پوشیدم و به صدا زدن اونا توجه نکردم راستی یادم رفت بگم لباسم
سرخ ابی بود حاال با رنگ موهام مقایسش کنید /-:
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با سرعت در رو باز کردم داروین دم در بود تا اومد شنلو برداره زدم زیر گریه و پریدم
بغلش و گفتم:داروین تورو خدا توروخدا منو ببرخونه
با عجب گفت:رانیا من فکر کردم شوخی میکنی چیشده عزیزم گریه چرا اخه ؟؟؟
چیزی نگفتم و به ادامه گریه کردنم پرداختم
از خودش جدام کرد و شنلمو زد باال د با دیدنم جیغی کشید و هلم داد که با ما تحت گرامی
فرود اومدم روی زمین
جیغ داروینم نشنیده بودیم که شنیدیم@@.
اومدم پاشم که گفت:ببین خانوم محترم من با شما هیچ کاری ندارم لطفا به رانیا بگید بیاد
برخالف روزای پیش که میپریدم بهش نشستم گوشه دیوار و سرمو گذاشتم رو زانو هام و
گفتم :خودمم داروین
و زدم زیر گریه
اروم اومد نشست کنارم و گفت:رانیا شناختمت اونجوری کردم که بخندی
سرمو اوردم باال و گفتم:هه هه هه تو چقدر با نمکی
نفسشو داد بیرون و گفت بیا بریم تو ماشین یه فکری میکنیم
رفتیم تو ماشین نشستیم که به داروین گفتم:پس گل ماشین کو؟؟؟؟
داروین:مگه عروسیه؟ اونو فردا شب میزنیم

سرمو تکون دادم و چسبوندم به شیشه و اه کشیدم که داروین یهو پرید باال و با خوشحالی
گفت:مژژژژژژژژژژژژژژگااااننننن
با اخم و گریه گفتم:نامررررددد دلیل نمیشه که زشت شدم بری سراغ دخترای مردم و هق
هقم دوباره اوج گرفت
با بهت گفت:دیوانه مژگان فامیلشه اسمش رهاس
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با گریه گفتم:حاال هر چی رها مژگان چه فرقی دارهههههههههههههه؟؟؟؟
با خنده گفت:بریم پیشش؟؟؟
با گریه زدم تو بازوش و گفتم  :خیلی نامردی هنوز بله رو ندادم هوو اوردی
سررممممممممم
دوباره خندید و گفت:ببین خیلی خری
باشه اصال من خر مژگان ادم من بز رها فرشته من زشت مژگان خوشکل و در رو باز کردمو دویدم بیرون
راستین سریع اومد دنبالم و به خاطر اینکه من کفشام پاشنه بلند بود تند نمیرفتم
مدیونید فکر کنید از قصد اروم رفتم خخخخخ
بازومو گرفت و گفت:دیوانه مهندس رها مژگان
جیغ زدم:مهندسممم که هسسسسسسسسستتتتتتتتتت
دستشو گذاشت رو دهنم و گفت :رها مژگان مهندسه شرکتمه که خواهرش ارایشگره من
زنگ میزنم بهش تا بیاد خونه توام رفتی حموم و اونا هم اومدن
و دستشو برداشت و غر زد :رانی هم رانی پرتقالیه تولیدیه خودمون هوووفففف
نیش منم بازه باز بود و حرکت کردیم به سمت خونه خودمون
رسیدیم که داروین در رو باز کرد و گفت به خونه ی خودت خوش اومدی لبخندی زدم و
رفتم داخل
مسقیم رفتم تو حموم خو چیه خونه رو دیده بودم متر به مترشو خوده بدبختم چیدم اینکه
عروس شب عروسی تازه خونشو چیده شده و اماده میبینه همش تو فیلماست از من عین
خر کارکشیدن نامردا
لباسمو شوتیدم بیرون و به داروین دستور دادم که اویزون کنه چروک نشه و تهدید هم
کردم که اگه چروک شد خودش باید اتو کنه این است قدرت زنانه)-:
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بععهههلههههه
با کیسه افتادم به جون صورتم و حدودا هشت دست شامپو و دو دست نرم کننده و یه
دست براق کننده زدم المصب چسب موش خیلی زیاد بود موهام چسبیده بود به هم دیگه
کارم که تموم شد فهمیدم حوله نیوردم جیغ زدم
دارویییییییییییییییییییییییییییینننننننننننننننننن
در مدت پنج ثانیه اومد پشت در و گفت :به گوشم
خندیدم و گفتم:خدمتکاااررر حولمو بده
حولمو داد و چشم غره ای رفت که نگاهی بهش انداختم و گفتم :حوله تن پوشمو بده داد
زد:حال ندارم دوباره برگردم تو اتاق
منم نامردی نکردم و داد زدم :حاال خوبه خونت بزرگ نیست فقط صد و پنجاه متره
وجی جون :روانی صد و پجاه کمه؟؟ من و اقامون تو خونه بیست متری زندگی میکنیم
اونوقت تو میگی صد و پنجاه متر کمه؟؟/
یهو جیغ زدم:بروووووو بیییییررروووونننننن من لباس تنم نیسسسستتتت
وجی هم باشه ای گفت و رفت
منم رفتم بیرون و لباس عقدمو پوشیدم و رفتم تو پذیرایی دیدم داروین لم داده رو مبل و
پاش رو میزه و با زیر پوش و شلوار راحتیه
رفتم سمتش و گفتم:چطوری اقا دوماد؟؟
نیششو باز کرد و گفت:ممنون تو خوبی عروس خانوم؟؟؟
ممنون عشقم به خوبی توبا نیش باز تر گفت:یعنی واقعا من عشقتم
با حالت مسخره ای تو یگانه دارکوبه قلبمی
با خنده گفت:مسخره میکنی؟؟؟
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مدیونی اینجوری فکر کنیداروین:عه خب پس توام تنها رانیه بدمزه ی شرکتمی
به عالمت تعظیم دوال شدم و گفتم؟:ممنون عالیجناب بیشتر ما را مستفیض کنید
خندید و گفت :چشم یادم اومد باشه
راستی داروین اون روز مامور اومد گرفتمون وقت نشد بپرسم تو چن تا بچه میخوای؟؟؟داروین:هر چی بیشتر بهتر
اونوقت همه رو خودت به دنیا میاری؟؟؟با حالت بامزه ای زد تو صورتش و گفت:اره عزیزم وقتی تو رفتی سر کار تو شرکت منم بچتو
به دنیا میارم
چشمامو ریز کردم و گفتم:خودتو ایستگاه کن رها کی میاد
داروین با حالت مسخره ای گفت:رهااا جوونییی کی میای پیشمممم؟؟؟؟
همون موقع زنگ در خورده شد که من با چشمای گرد یه نگاه به داروین یه نگاه زنگ کردم
و اخر چشم غره ای رفتم و در رو باز کردم
که داروین با نگرانی گفت:رانی به خدا از قصد نبود همه چی اتفاقی بود
دستمو به معنی برو بابا تکون دادم و جلوی در رفتم
بعد از سالم و مسخره کردن و اینا خواهر رها شروع کرد به درست کردن موهام و رها هم
کمکش میکرد یه چمدون هم وسیله اورده بودن
داروین هم خوابید گفت هر وقت کارم تموم شد بیدارش کنم
خالصه دو ساعت من زیر دست این بودم و منو واقعا خوشکلم کرد و پول هم نگرفت
مهربون نبودا گفت با اقا داروین حساب میکنم خخخخخخ
شنلمو پوشیدم رفتم باالسر داروین و صداش کردم
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چشماشو باز کرد و بالفاصله نیشش باز شدو گفت:دو هزار روت اومد
و بلند شد سریع اماده شد نگاهی به ساعت کردم ساعت چهار بود خوب بود نیم ساعت از
مراسم گذشته بود ساعت شروعش سه و نیم بود
بعد از اماده شدنه داروین به سمت تاالر حرکت کردیم

دوستان به دلیل اعتراض ناظران به اسم رمان اسم رمان تغییر میکنه حاال دوست دارم
بدونم نظرتون چیه درباره اسم دیگه لطفا اول بهترین اسم از بین انتخاب های من رو بگید
و بعدش پذیرای نظرات خودتون برای اسم هستم امیدوارم که بیشتر خواننده ها جواب بدن
چون واقعا برای من مهمه حتی همین یه بار هم اگه میشه نظرتون رو بگی و منه نویسنده
رو امیدوار و شاد کنید
ممنون از حمایتتون
-5رویای آدم بودن
-4مجنون دیوانگی
-1رانی پرتقالی
-2یگانه دارکوب جنگل های ماداگاسکار
-1ماداگاسکار
-0رانی با طعم دارکوب
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تو راه یه چند تا جوون از این ولگردا برخوردیم که کلی رقصیدن و بوق بوق کردن برامون و
داروینم که حوصلشونو نداشت
زیرا همه پسر بودن
یه ده دقیقه ای دنبالمون بودن و بیخیال نمیشدن و منم که دیدم هی داره به اخم داروین
اضافه میشه تا کمر از پنجره رفتم بیرون و داد زدم:بااااشششههه اقااا باشششههه فهمیدم
برای ما بوق زدی مبارکمون باشه برووو دیگه االن ما دعوامون میشه کره سوسک
اون بدبختم دست از پا دراز تر یه بوق دیگه زد و رفت
منم اومدم داخل که داروین گفت:انگار باید به کارهات و دیوونه بازیات عادت کنم
نیشمو بازکردم و ظبط رو هم بلند کردم و برای خودم قر دادم و داروین هم سری به نشانه
تاسف تکون داد و گفت :واقعا بچه ای
جوش اوردم و اهنگ رو خاموش کردم و گفتم:اقا توبززززرررگگگگ تو پدر تو برادر تو
گودزیال تو دارکوبه جنگل های ماداگاسکار تو خوبی اصال باشههههههه
دوباره سرشو تکون اد که زیر لب گفتم :فهمیدم مرغی حاال نمیخواد سرتو تکون بدی
محکم زد رو فرمون و دندوناشو رو هم فشار داد که گفتم:اّیییییییی داروین چرا ادای ادم با
کالسارو در میاری بهت نمیاد اییشش وقتی عصبانی میشن میزنن در و دیوار رو خورد
میکنن و جهاز زنشون رو نصفه نیمه میکنن تازه از بس دندوناشونو به هم فشار میدن
همش تو دندون پزشکین برای همینه که امار طالق باال رفته دیگه
سرشو به صندلی فشار داد و گفت:اوففف لعنتی
با چشمای گرد گفتم:به جان خودم اخرشم همینو میگن حاال باز مرداشون خوبه زناشون که
غذا رو کم میکنن و فقط برای خودشون درست میکنن
داروین زد رو ترمز و نگاهشو به من دوخت
اب دهنمو قورت دادم و گفتم:غلط کردم
همچنان نگاه میکرد که گفتم:غلط داشتم
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وحشی تر نگاهم کرد که گفتم:غلط خوردم؟؟
چون این سوالی پرسیدم و لحنم جالب بود لبخند محوی روی لب های داروین نشست که
پررو شدم و گفتم :خودت خوردی چرا من بخورم
دیگه نتونست کنترل کنه و زد زیر خنده و منم نیشمو باز کردم و گفتم:برو دیگه دیر شد
سرشو تکون داد اومدم حرف بزنم که گفت:باشه باشه ببخشید شروع نکن لطفا
منم خندیدم و به بیرون نگاه کردمو تا رسیدن به فکم استراحت دادم
تا رسیدیم و پیاده شدیم مامان اومد و کلی غر زد و ما هم جریان رو تعریف کردیم و چون
عاقالنه بود چیزی نگفت
همراه داروین و مامان رفتیم تو سالن عقد که دیدم همه نشستن و عاقد اومده و منتظر
منن و داروین
طبق معمول نیشمو باز کردم و رفتم نشستم تو جایگاه عروس
عاقد شروع کرد و عقد رو خوند و مهریم که واقعا دیگه توش دخالت نکرده بودم و چهارده
تا سکه بود رو هم اعالم کرد داروین دم گوشم گفت :بگو بله بگو بلهههه
یعنی اینقدر دم گوشم ویز ویز کرد که نفهمیدم این عاقد چی خوند
داروین زد به بازوم و با غر گفت :بگو بلههه دیگههه
با صدای کنترل شده ای جوری که کسی نشنوه یهو گفتم:باااششعههههه باشعههه باشع
دیگه باشش بزار بخونه
شقایق از پشت سرم زد زیر خنده
عاقد گفت :برای بار اول میپرسم دوشیزه محترم خانوم رانیا مهرزاد ایا وکیلمممم شما را به
عقد دائم و همیشگیه اقای داروین اریان پور دربیارم
اینقدر این بیشعورا حواس منو پرت کردن که یهو داد زدم :باشه حاج اقا قبوله
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همه زدن زیر خنده که منم برای اولین بار در عمرم خجالت کشیدم و در مبل فرو رفتم که
حاج اقا گفت:عروس خانوم بار اول پرونده رو بستن مبارکتون باشه
و از داروین هم پرسید که هر چی کرم ریختم فایده ای نداشت و داروین خیلی اقا و مردونه
جواب بله رو داد و اینچنین به عقد هم در امدیم

دوستان اسم انتخاب شد

رانی با طعم دارکوب
حاج اقا وسایلشو جمع کرد و رفت که شقایق با چاقو ودو تا چنگال اومد و چنگال هارو داد
دستم و چاقو را داد دست فاطی خواهر شوورم
مامان اومد جلو و ظرف عسل رو از روی میز برداشت و داد دست داروین و گفت :
شیطونی نکنید مثل ادم بزارید دهن هم
نیشمو باز کردم و سر تکون دادم که چشم غره رفت
مامان جونم عقدمه ها یکم خوش اخالق تر
داروین انگشتشو تا ته پر عسل کرد و گذاشت تو دهن خودش
با تعجب داشتم نگاهش میکردم که گفت:چیه؟؟؟
خوشمزس؟؟؟؟داروین:اره توام میخوای ؟؟؟
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یکم نگاهش کردم که انگشتشو تا ته پر عسل کرد و اورد سمت دهنم ناخوداگاه دهنمو باز
کردم و عسل رو خوردم اح چرا ترش شده؟؟؟
دستشو کشید بیرون که گفتم:داروین عسله ترش نبود
شونه ای باال انداختو گفت نمیدونم ترشه؟؟؟
انگشتمو تا ته پر عسل کردم و بردم سمت دهنش که اونم خورد و قیافش رفت تو هم
گفت:اره چرا اینجوریه؟؟؟؟
مامان رو صدا کردیم که اومد و یکم عسل خورد که اونم قیافش تو هم رفت و گفت :احتماال
گرما خرابش کرده خیلی خوردید؟؟؟
دو انگشت پر داروین خورد یه انگشت پر منمامان:عیب نداره حاال برید کیک رو ببرید-چاقو کو؟؟؟
مامان:ی ساعته خواهر داروین داره وسط رقص چاقو میره ها کسی بهش محل نمیذاره
داروین رفت سمت خواهرش و یه ده تومنی در اورد که بیشور قبول نکرد
دوتا دراورد که بازم قبول نکرد یه پنجاهی دراورد بازم نقبولید
داروین به صد تومنی رسیده بود
که باالخره بانو قبول کرد و داروین چاقو رو گرفت و اومد سمت من و داد بهم
چاقو رو گرفتم و بلند شدم رفتم پیش کیک داروین هم دستشو گذاشت رو دستم و برد
سمت کیک محکم فشار داد که کیک بایده بشه ولی دست منه بدبخت اون زیر له شد
خالصه کیک هم مثل ادم خوردیم و داروین رفت بیرون که زنا ریختن وسط در همون
هنگامی که من نشسته بودم رزا با یه لباس مجلسیه خوشکل اومد سمتم و دست یه پسره
هم گرفته بود و با خودش میکشید اون بدبختم دنبالش میومد
با تعجب گفتم:رزا این کیه؟؟؟
رزا:ازی این شوهلمه اولدمش با همدیگه اشنا بشید
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با تعجب نگاهشون کردم که رزا رو به پسره گفت:ببین منم مثل سیندرال کفش تق تقی
پوسیدم میای با هم ازدباج کنیم؟؟؟
نگاهی به کفش های رزا کردم ال اله الی الله هی میگم برای اینا کفش تق تقی نخرید
نزارید این فیلم های بد بد مثل سیندرال رو ببینن گوش نمیدید
رزا هم با پسره رفت وسط که مامان رها و رهام رو اورد و گذاشت کنارم جای داروین و رفت
بدون هیچ حرفی
نگاهی بهشون انداختم الهههیییی رها یه لباس عروس سفید کوتاه تنش بود و رهام یه بلیز
سفید با شلوار مشکی با یه پاپیون
نگاهمو ازشون گرفتم و به وسط که ملت داشتن میرقصیدن دوختم
یعنی االن عقد منه یعنی من مزدوج شدم؟؟؟هععععیییی روزگااار کشتی منو تو این بار
اخه این کی بود نصیبم کردی این که دو تختش کمه ولی خدایی پسره خوبیه مرده خوشمان
امد
شقایق اومد و گفت:بلند نمیشی؟؟
بالفاصله بلند شدم و گفتم:مواظب بچه ها باش
لباشو به عالمت اعتراض جمع کرد ولی چیزی نگفت
خالصه از اول تا اخرش میرقصیدیم و با چند تا از دختر خاله و دختر عمو های داروین اشنا
شدم خعیلی باحال بودن من که عمو و خاله ندارم و یه عمه دارم با دو تا دایی که یکیشون
رفته برای تحصیل خارج از کشور دقت کنید به اسم تحصیل رفته معلوم نیست چه غلطی
میکنه اونجا راستی داییم دو سال از من کوچیک تره هااا اونیکی داییمم که یه زن و دو تا
بچه داره و زندگیشو میکنه عمم همینطور
حاال داروین اینا پنج تا خاله داره دو تا دایی چهار تا عمو دو تا عمه همه هم بچه دارن و
تقریبا تو یه سنن و بچه های بچه هاشونم تو یه سنن مثال این پسره که رزا گفت شوهرشه
نوه ی خاله ی داروینه
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مراسم تموم شد و منم با داروین رفتم سوار ماشینش شدم و رفتیم که منو برسونه خونه
چیه انتظار ندارید که برم خونه خودش ؟؟؟هنوز عروسی نکردیم هاااا

**،
همین که رسیدم خونه همه ریختن سرم و جیغ جیغ میکردن مثال شادن /-:
خو درست شادی کنید دیوانه ها همه فامیل یعنی عمم و داییم ریخته بودن خونمون خخخخ
البته شقایق و راستین هم بودناااا
اونا خودشون یه لشگرن بعد از یکم سر پا قصیدن رفتم پیش مادر بزرگم یعنی مامان
همون داییم که دوسال ازم کوچیک تره تنها فرد کل فامیله که سنش تقریبا نزدیکمه و
باهاش راحتم خخخخخخخخخخ
مامانم به مامانش رفته دیگه البته دایی که االن که رفته اونور بیشوریه زنگ هم نمیزنه
ببینه مردم زندم چمه؟؟؟فک نکنم خبر داشته باشه که عقد کردم اصال
رو به مادر بزرگم گفتم:مادرجون این پسرت نمیخواد بیاد بسشه دیگه هر چقدر درس
خونده
الکی مثال اون اونجا درس میخونه مادر بزرگ با خنده گفت:چرا میگه خسته شدم ولی از
لج رانیا هم که شده نمیام با اخمای تو هم گفتم:چرا اونوقتتتتتت؟؟مگه من چیکارش کردم
مادر بزرگ:گله کرده که رانی زنگ نمیزنه بهم
شونه ای باال انداختم و گفتم:هر چی باشه من دو سال بزرگترم چرا اون زنگ
نزده؟؟مادربزرگ  :اول اینکه یه سال و یه ماه اونقدرم دیر به دنیا نیوردمش که دوم اینکه
مشکالت جزئی رو دیگه با خودش حل کن به من ربطی نداره
گوشیم رو دراورم ودر حالی که زنگ می زدم بهش گفتم:بیش تر از یه سال دو سال
حساب میشه حتی اگه یه سال و یه ساعت باشه
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یه بوق
دو بوق
سه بوق گوشی رو برداشت :هِلووووووو
پلوووووووو بیشعوره کثافت نمیبخشمت حاللت نمیکم نمیگذرم ازت خجالت نمیکشی توهاااننن؟؟؟؟
دایی جان  :شمااااا؟؟؟
پ ن پ شما اره ما مشکیه؟؟؟دایی جان:میشه خودتونو معرفی کنید؟؟
دندونامو رو هم سابیدم که گفت:ببخشید زنده اید؟؟؟ا
دبت تو حلقم به پهناااا
بله زندمدایی جان :معرفی کن دیگه نمیشناسم
با حرص گفتم:رانیام
معرفی کردن خودم همانا و قطع کردن گوشی توسط اون همانا با تعجب به گوشی نگاه
کردم که پیام اومداز طرف دایی با عنوان  :زباله
یه اینجوری براش فرستادم/-: :
نوشت :چقدر شبیهته
بیشوری گفتم و دوباره بهش زنگ زدم که برداشت و گفت :چه مرگته؟؟؟
بی ادب بی شخصیت تو برای عروسی من نمیخوای بیای؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟با بهت گفت:چی گفتییی؟؟/؟
برای عروسیم نمیخوای بیای؟؟301
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دایی:مگه داری عروسی میکنی؟؟؟
نیشم باز شد و گفتم:اره امروز عقدم بود فردا عروسیه نمیای؟؟؟
یهو گفت:چرا هیشکی به من نگفت؟؟؟
چمیدونم حاال من دارم بهت میگم میای؟؟؟دایی:ببین نمیدونم یکی از دوستام فردا قرار بوده بیاد ایران ببینم اگه بشه بلیطشو عوض
کنه و چند روز دیگه بیاد خودمو میرسونم کاش زودتر میگفتید
خب من چمیدونستم مادر جون به تو نگفته دایی:هنوزم مثل بچگیات همه تقصیر هارومیندازی گردن یکی دیگه
با لحن بسی ضایع گفتم:برو بابا سه ساله رفته یادش بخیر یادش بخیر میکنه گمشو بیا
ببینم بای فعال
خندید و خدافظی کرد و منم رفتم خوابیدم صبح با جیغ رزا از خواب بیدار شدم رزا :ازیییی
پاسو منو ببل خوستل کننننمممممم
بلند شدم و رو به رزا گفتم:برو اماده شو به مامان بگو لباستم بزاره دم در که ببریمش
باهامون
قرار بود رزا رو با خودم ببرم که مامان هم بتونه اون دو تا رو اماده کنه البته یکیشونم که
پیش شقایق بود یه دوش گرفتم و لباس عروس و سرویس و وسایل دیگه رو برداشتم مانتو
شلوار پوشیدم و برای اخرین بار به اتاقم نگاه کردم خدانگهدار مجردیی هعییییییییی
رفتم بیرون و وسایل رزا رو برداشتم و رزا رو صدا کردم رفتیم دم در که یادم اومد به داروین
خبر ندادم چه عروس بدبختیم من
زنگ زدم بهش که گفت پنج دقیقه دیگه میاد و واقعا پنج دقیقه بعدش اومد و با رزا سوار
شدیم و به سمت ارایشگاه حرکت کردیم
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بچهها آخرشه نظر نمیدین؟
بچهها چون دیروز نذاشتم اینو طوالنی گذاشتم

بعد از اینکه رسیدیم داروین دستی تو موهاش کشید و گفت :کی بیام دنبالت ؟؟؟
سرمو تکون دادم و گفتم:نمیدونم بهت خبر میدم به مامانم باید بگم بیاد رزا رو ببره
اونم سرشو تکون داد و چیزی نگفت فارغ از اینکه چه اتفاقی در انتظارمونه هعععییییی
رفتیم داخل یه ارایشگاه بسیار خوب و مدرن بود به به وارد که شدم یه نفر اومد پیشم و
گفت:شما باید رانیا مهرزاد باشید
بالبخند تایید کردم که گفت:برای خواهرتون هم نوبت گرفتید نیومدن؟؟؟
رزا رو بهش نشون دادم که کلی قربون صدقش رفت
ازش پرسیدم کی کارم تموم میشه که گفت حدودا ساعت سه یا چهار و رزا هم دو یا سه
ساعت دیگه
خالصه به داروین زنگ زدم که ساعت سه بیاد و به مامان هم گفتم دو سه ساعت دیگه
بیاد
زنه رزا رو برد یه جایی که موهاشو درست کنن و منم راهنمایی کرد به سالن عروس

ساعت سه بعد از ظهر
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بر خالف چیزی که فکر میکردم کارم نیم ساعت زودتر تموم شد و ایندفعه بر خالف بارهای
دیگه نخوابیدم و مهم تر از همه خوشکککللللل شدممم یعنی اینقدر ذوق کردم که نگو
شبیه عروسا شده بودم تازه تورهم داشتم دلتون بسوزه رزا هم دو ساعت بعد مامانم اومد
با کتک بردش
بچه بد اموزی یاد گرفته بود تو این فضا
ارایشگر اومد و گفت:شوهرت اومد فیلم بردار باهاشه میگم بیان پایین شنتو بزن
شنلمو زدم که صدای پا شنیدم چون شنلم کالهش بلند بود چیزی نمیدیدم یکم سرمو بردم
پایین تر که دیدم نه خیر بدتر شد
اروم با دست یکم شنلمو بردم باال که دیدم یه دسته گل رز قرمز خوشمل که وسطش یه
صورتی بود جلوم قرار گرفت نا خود اگاه نیشم باز شد و گل رو گرفتم و بو کردم به به چه
بویی چه عطری
یهو با صدای فیلم بردار به خودم اومدم:تا اینجا که عالی بود حاال اقا دوماد دستشو با دسته
گل ببرید پایین و خم شید گونشو ببوسید
با چشمای گرد سرمو با سرعت بردم باال که شنلم رفت عقب و داروین رو دیدم چه خوشمله
شووووورررررممممممم
داروین اروم خندید که گفتم:داروین نکنی هاااا
چیزی نگفت دسته گل رو برد پایین و خم شد ولی نبوسید بیشور
بلند که شد با اخم گفتم:چرا نبوسیدی؟؟؟
سرشو تکون داد و گفت:یه روزعروسی دست بردار و عاقل باش
سرمو تکون دادم و گفتم باشه
فیلم بردار اومد سمتمون و گفت:ما میریم اتلیه تا فیلم ها رو عوض کنیم وشما هم بیاید
برای عکس و فیلم تو ماشینتون رو تو راه تاالر میگیریم
وبدون خدافظی رفت ایش دختره ی لوس چنان عفاده میاد که انگار این عروسه
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به دستور داروین رفتم باال تا اونم حساب کنه و بیاد خدارو شکر وسیله نداشتم و همرو به
مامان داده بودم
رسیدم دم در که با تعجب اطرافمو نگاه کردم وااا داروین با چی اومده؟؟؟
اگه با ماشین اومده کجاس پس ماشینش ؟؟ نکنه با خر اومده و خره فرار کرده ؟؟؟
نفسمو دادم بیرون که داروین اومد باال و گفت :چرا سوار نمیشی؟؟
مگه در ماشین بازه؟؟داروین:اره دیگه
پس خودش کو؟؟درحالی که کیف پولشو میذاشت تو جیبش گفت:خوده چی؟؟؟
ماشینت دیگهاطرافو نگاه کرد وقتی ندیدش دوید یه گوشه ی خیابون و گفت:اینجا بود به خدا همین جا
پارکش کردم
دستامو زدم به کمرم و گفتم:تو که گفتی درشو باز گذاشتی
داروین:اره دیگه
جیغ زدم:منه خنگم میفهمم که وقتی در ماشین رو باز میزارن دزده بیکار نمیشینه تو
نمیدووونییییییی هنوز اوف
محکم زد تو پیشونیش و گفت:ای خداااااا حاال چیکار کنیم
رفتم سمت میدون خیابون و نشستم سر لبش و داد زدم:چمیدونم دسته گل توعه
سرشو تکون داد و گفت:اح گوشیم خاموشه گوشیتو بده
گوشیم رو بهش دادم که اول به راستین زنگ زدکه در دسترس نبود به مامان زنگ زد که
خاموش بود به شقایق زنگ زد که قرمز شده گوشیرو قطع کرد و گفت:شقایق چه بی ادبه
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شونه ای باال انداختم به من چه خووو
داروین با بهت گفت:تو شماره ی خانواده منو نداری؟؟
سرمو به نشونه نه تکون دادم که نفسشو داد بیرون و گوشی رو داد دست من و
گفت:خودمون باید یه فکری بکنیم
سوالی نگاهش کردم که قبل از اینکه فوشم بده یه پیرمرد عصا به دست اومد سمتمون و
به داروین گفت:مبارکت باشه پسرم
داروین تشکر کرد که پیرمرده گفت:ماشینتون کجاست چرا اینجا نشستید ؟؟
داروین:واال پدر جان مثل اینکه ماشینمون رو دزدیدن
پیرمرده با بی خیالی گفت:اره اینجا این چیزا عادیه میخواین بگم پسرم
برسوندتون؟؟؟ماشین داره دوستم داشته باشید میگم تزئین کنه
داروین با خوشحالی گفت:البته اگه بشه ممنون میشیم و هزینش هم هر چقدر بشه
پرداخت میکنیم
پیرمرده سری تکون داد و به پسرش زنگ زد و گفت که ماشینش رو بیاره
حدودا نیم ساعت بعد پسر پیرمرد و ماشینش اومدن که قیافه ی من و داروین شد  /-:این
از تو ماشین یه پسر و یه زن و یه دختر بچه پیاده شدن و اظهار تاسف کردن و رفتن جلو
نشستن این یعنی اینکه بپرید عقب
داروین دستی تو موهاش کشید و گفت:رانیا ببخشیدشرمندم
لبامو جمع کردم و گفتم:تالفی میکنم
رفتیم نزدیک که داروین دستمو گرفت و پریدم عقب وانت و داروین هم پشت سرم اومد و
دوتامون نشستیم کف وانت چون صندلی هاش خراب بود و وانت حرکت کرد
چند دقیقه به این حالت نشسته بودیم /-:

306

telegram.me/romanhayeasheghane

ROMANKADE.COM

عشق بی پروا  -مطهره

که یهو فکرم سمت این داروین بیشعور کشیده شد خجالتم نمیکشه این چه کاریه اخه
عرضه نداره به مرده بگه من عروسم رو با وانت جایی نمیبر
متو همین فکر ها بودم که گوشیم زنگ خورد درش اوردم و با دیدن اسم راستین ذوق زده
گوشی رو جواب دادم:الووووو
راستین:سالم اجی خوبی؟؟
ممنون تو خوبی؟راستین:ممنون خوبم میگم زنگ زده بودی تو پارکینگ بودم شمارت افتاد چیزی شده؟؟
با ناله گفتم :راستین به دادمون برس ماشین داروین رو دزدیدن ما هم االن با وانت داریم
میایم
راستین با داد گفت:با واااننننتتتتت؟؟؟مگر اینکه راستین رو نبینم هنوز یه روز نمیشه
خواهرم رو برگ گلم رو دستش سپردم اونوقت این بال رو سرش اورده
نیشم تا اخر باز بود بازه بازاااااااا
راستین:االن کجایی؟؟؟
رو به داروینه کنجکاو گفتم:االن کجاییم؟؟؟
داروین:خیابون ...روبه روی پاساژ
بعد از گفتن این حرف دو تا زد روی سقف وانت تا پسره وایسته
راستین قطع کرد و گفت که سریع خودشو میرسونه
از وانت پیاده شدیم و داروین یه مبلغی به پسره داد و کلی ازش تشکر کرد نه که خیلی
خوش گذشت بهمون برا همون بود
چند دقیقه ای ایستادیم و نگاه های مردم رو تحمل کردیم که راستین رسید و من بالفاصله
پریدم جلو و رفتم تو بغل راستین که زیر گوشم گفت:بعد از عروسی میدونم چیکارش کنم
اجی تو غصه نخور
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با نیش باز سرمو تکون دادم و درست نشستم سر صندلی جلو و داروینم مجبور شد عقب
بشینه
راستین خشمگین نگاهش کرد که سرشو انداخت پایین
و منم تو دلم گفتم حقته اقا داروین
راستین دم خونه مامان اینا نگه داشت و پیاده شد و به داروین گفت:پیاده شو اقا داروین بیا
جلو بشین لطفا هم بالیی سر خواهرم نیار بفهمم چیزیش شده تنبیه شبت بیشتر میشه
داروین بی حرف پیاده شد و اومد جلو و از راستین خدافظی کردیم و حرکت کردیم تو راه
داروین جیکش در نیومد بد بخت بچم دپ شده بود اتلیه هم زنگ زد که گفت دیگه وقت
نمیشه بیایم و به جاش یه روز دیگه لباس عروسمو میپوشم میرم عکس میگیرم
به سمت تاالر رفتیم و پیاده شدیم خخخ هنوز هیشکی نیومده بود ساعت هفت بود هنوز
رفتیم داخل که این مسئولین با شنیدن داستانمون از زبون داروین کلی خندیدن و من
حرص خوردم از اینکه اینقدر بد بختم
بی توجه به داروین که هنوز داشت میخندید رفتم و نشستم روی مبل و شنلمو یکم بردم
عقب تر هعییی روزگاارر کی میان پس اینا؟؟ دایی چیشد نیومد؟؟اوووفففف حوصلم سر
رفت
همچنان در فکر بودم که یهو داروین اومد کنارم نشست و گفت:اگه بگم ببخشید
میبخشی؟؟؟
با بیخیالی گفتم:من که بخشیدمت مشکلی ندارم تازه یه تجربه هم بود که سوار وانت بشم
داروین با نیش باز گفت:یعنی بخشیدی؟؟؟
اره دیگهداروین:پس راستین چی میگفت؟؟؟
-اون دیگه به من ربطی نداره مشکالت مردونتون رو خودتون حل بفرمایید لطفا
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لبشو کج کرد و چیزی نگفت و به سمت دستگاه رفت تا اهنگ هارو چک کنه منم یکم روی
مبل بزرگی که برای عروس و داماد بود دراز کشیدم تا خستگیم در بره ولی نمیدونم چیشد
که دیگه چیزی نفهمیدم تا اینکه...

یک ساعت بعد

با صدای مامان که داشت صدام میکرد چشمامو باز کردم که قیافه ی پر حرصش و دیدم
دندوناشو روی هم سایید و گفت :تو به کواال گفتی بیا با هم شیفتی وایستیم سر کار؟؟؟
در حالی که دستامو کش میدادم گفتم  :مامان جان گند زدی به جمله
مامان:گند زدم که گند زدم تو نباید اینجا بخوابی تو گند زدی بی تربیت
خو چیکار کنم حوصلم سر رفته بود خوابم گرفتمامان:باشه به هر حال پاشو دیگه مهمونا چند تایی اومدن و از صحنه خواب عروس فیض
بردن
گردنمو خاروندم و چیزی نگفتم
شقایق و راستین و چند نفر اومدن و بهمون تبریک گفتن مادرشوورم و خواهر شوورم و پدر
شوورم هم اومدن و از اتفاق پیش اومده اظهار تاسف کردند و فاطی هم خوشمل شده بود
و از همین اول رفت وسط نمیدونم چجوری حس رقصش اومد من که تا جوگیر نشم
نمیتونم رو حرکاتم کنترل داشته باشم
پست عروسی
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حدودا یه ساعت از مراسم گذشته بود و من کفیدم اینقدر مودب بودم کارم این بود کال
خیلی خوش اومدید قدم رو چشم ما گذاشتید سرافرازمون کردید خوشحال شدیم بفرمایید
راحت باشید مرسی که زحمت کشیدید اوووففف
یه یه ربعی بود که دیگه تقریبا همه اومده بودن و وسط بودن میرقصیدن داروین هم
نشسته بود سر مبل و لم داده بود و با هر مهمون بلند میشد
دختر خاله ی داروین اومد پیشم و گفت:نمیخوای شوهرتو بیرون کنی؟؟؟ پوکیدم اینقدر با
شال قر دادم الکی به ارایشگاه پول ندادم که
با اخم رو به داروین گفتم:د راست میگه دیگه پاشو برو بیرون دخترا میخوان راحت باشن
دیگه
داروینم بی خیال بلند شد و رفت بیرون که به محض رفتنش همه جیغ و دست و هورا
پریدن وسط و خودمم به جمعشون پیوستم یعنی نمیدونید چه عذابی بود با لباس عروس
برقصی خودم میچرخیدم دامنم هنوز ثابت بود
لرزشم که زیر اون همه پارچه محو میشد باید سرعت اهسته میرفتی که لباست جا نمونه
ایشالله همتون بفهمید چی دارم میگم
خالصه تا تونستیم قریدیم تا ساعت ده شب تاالر رو تا دوازده گرفته بودیم دیگه کم کم
غریبه ها رفتم و فامیل های نزدیک اونا موندن با ما برای همین داروین اومد تو
فاطی رفت یه اهنگ رو پلی کرد که همه ریختن وسط و داروین رو بردن و دختر خالشم
اومد دست منو گرفت کشید وسط اهنگ که پخش شد نیشم باز شد یکی از اهنگ هایی بود
که فوق العاده دوسش داشتم
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شب به شب تنهاییامو دوره میکردم
خط به خط غصه هامو گریه میکردم
عطر تو ی روز پیچید توی خونه
دلم حس کرد خوشبختی آسونه

با ریتم اهنگ خودمو تکون میدادم داروین که چشماش گرد شده بود بدبخت فقط رقص
عربیمو دیده بود که اونم زهرش شده بود

تو با منی حاال نیستم دیگه تنها
میگیم دوست دارم هردومون با نگاه
تو با منی حاال نیستم دیگه تنها
کنار هم هستیم تا آخر دنیا
تو با منی حاال نیستم دیگه تنها
عشق همو داریم چه حالیه اینجا
تو با منی حاال نیستم دیگه تنها
باهم میخونیم دستا همه باال

کل جمعیت وسط باهاش میخوندن و یه وضعی بود که نگو مامان داروین رو که نگووو یه
چند جلسه باید برم ازش یاد بگیرم
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طعم بارون روی لب هات خنده میکاره
دستشو بار از رو موهات ور نمیداره
چقدر خوبه وقتی که میخندی
وقتی تو آغوشم چشماتو میبندی

رزا با اون لباس عروسش اومد وسط من و داروین و دست داروین رو گرفت و قر میداد
داروین هم میخندید و تشویقش میکرد

تو با منی حاال نیستم دیگه تنها
میگیم دوست دارم هردومون با نگاه
تو با منی حاال نیستم دیگه تنها
کنار هم هستیم تا آخر دنیا
تو با منی حاال نیستم دیگه تنها
عشق همو داریم چه حالیه اینجا
تو با منی حاال نیستم دیگه تنها
باهم میخونیم دستا همه باال

داروین کال رفته بود با رزا میرقصید منم که حرصم گرفته بود سریع رزا رو بغل کردم و با
رزا رقصیدم
مهتاب شب های تاریک قلبم شدی
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تصویر زیبای رویای ذهنم شدی

داروین هم رزا رو ازم گرفت که رزا تند تند دست میزد و منم به ادامه تکون دادنم میرسیدم

تو با منی حاال نیستم دیگه تنها
میگیم دوست دارم هردومون با نگاه
تو با منی حاال نیستم دیگه تنها
کنار هم هستیم تا آخر دنیا
تو با منی حاال نیستم دیگه تنها
عشق همو داریم چه حالیه اینجا
تو با منی حاال نیستم دیگه تنها
باهم میخونیم دستا همه بال

ااهنگ که تموم شد همه یه هوو کشیدن که اهنگ بعدی شروع شد با شنیدن صدای اهنگ
بعدی جیغ دخترا از خوشحالی بلند شد منم که دیگه فعال دختر بودم

اومدی تو زندگیم منم واست کم نذاشتم
نیمه ی گم شدمیو چشم از روت بر نداشتم
چشمات آسمونه بغضت ابر
اشکات بارونه حتی باشه یه قطره
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یه صورت فرشته با چشایه شیطون
با نگاش منو میخواد

و منم میگم ای جون
ای جون ای جون ای جون  ,شیطون
با من میرقصی وقتی میرقصی
من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
با من میرقصی یه جوری میرقصی
من ازت خوشم میاد به دلم نشستی

داروین با چشمای گرد ما رو نگاه میکرد و فقط سرشو به نشونه تاسف تکون میداد و منم
چشم غره میرفتم حتی رزا هم که از بغلش اومده بود پایین یه قری میداد که نگوووو

باورش سخته فوق العادست
دارن هر لحظه نشون میدن ما رو با دست
باورش سخته ما چقد تکمیلیم

یعنی این تیکه تو دلم گفتم یعنییی خیلیییااااا تکمیله تکمیل ولی از لحاظ خل و چلی
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خیلی وقته تو یک تقدیریم
دلو بده دلو بده  ,تو بغلم قرو بده
برقص به سازم اون کمرو عقب جلو بده
داره میره داره میره  ,قلبم پیشش گیره
هرجا بره ماله منه پس مهم نیست که پیشش کیه
ای جون ای جون  ,شیطون
با من میرقصی وقتی میرقصی
من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
با من میرقصی یه جوری میرقصی
من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
با من میرقصی نبینم نشستی
با من میرقصی واقعا بی نقصی
دنیا پر استرسه و جالبه که تو ریلکسی
با من میرقصی من ازت خوشم میاد
دنیا پر استرسه جالبه که تو ریلکسی

با من میرقصی وقتی میرقصی
من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
با من میرقصی یه جوری میرقصی
من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
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این تیکه اخر یهو داروین جوگیر شد و انچنان قری میداد که همه ما ایستادیم و نگاهش
کردیم به مامانش رفته دیگه
با من میرقصی وقتی میرقصی
من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
با من میرقصی یه جوری میرقصی
من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
آره آره همه چی تکمیله
من ازت خوشم میاد به دلم نشستی
**
بعدش چشمک زد که تو دلم گفتم:پسله ی بی تلبیت
همه یه هووو کشیدن و رو به داروین گفتن:ایوووللل رو نمیکردیااااا بل

اابروهاشو انداخت باال و هیچی نگفت
خالصه تا ساعت دوازده شب ما قر میدادیم و میخندیدیم تا اینکه چراغ هارو خاموش کردن
یعنی گمشید بیرون یعنی دقیقا همین معنی رو داشت
برای همین داروین عصبانی رفت دعوا کرد و گفت که چراغارو روشن کنن اونا هم روشن
کردن و مهمونا رفتن که اماده شن برای دور دوووورررر
داروین شنلمو برداشت و از پشت سر برام گرفت که تنم کردم و کالهشو انداختم روی سرم
نور چراغ هارو خاموش کردن که داروین نفسشو داد بیرون و گفت :اینا اصال حالیشون
نمیشه
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اروم خندیدم و یه نگاه به فضا انداختم چه رویایی
داروین دستمو گرفت از پله های سکو پایین اومدم و به خاطر شنلم جایی رو نمیدیدم
رسیدم به پله های اخر که یه نفر صدا کرد:رانیا خله خودتی؟؟؟

با صداش برگشتم به سه چهار سال پیش
نه نمیخوام اخه تو بری من تنها میشم نمیتونم کسی رو اذیت کنماحسان :قول میدم زود برگردم
اره ارواح هفت جد و ابادت تو بری اونور دیگه کال نمیبینیمت مخصوصا با اون دخترایی کهداره
احسان:رانیا بس کن دیگه باید برم اونجا درس بخونم و زبانمو تقویت کنم اینجا هر چقدرم
تالش کنی اخرش نمیتونی اونجوری که میخوای انگلیسی یاد بگیری برای شغلی که من
میخوام انتخاب کنم باید برم
اهی کشیدم و گفتم:قول بده زود برگردی
چشم کارم تموم شد برمیگردملب هامو اویزون کردم و چیزی نگفتم که گفت:رانیا خله دلم برات تنگ میشه
ورفت
با صدای دوبارش به خودم اومدم و یکم شنلمو دادم باال چقدر بزرگ شده بود سنش بیشتر
از خودش میزد بهش میخورد چند سالی از من بزرگتر باشه
احسان دستاشو باز کرد و گفت  :نمیخوای بیای بغلم؟؟؟؟
نیشمو باز کردم و با اخرین سرعت رفتم و پریدم بغلش و محکم گردنشو چسبیدم
کثافت یه عطری زده بود که نگو
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کمرم رو گرفت که شنلم کشیده شد و از روی موهام افتاد
با دیدنه موهام گفت:هنوزم مشکیه مشکین رنگه شب
خندیدم و گفتم:اره رنگ شب
دوباره محکم بغلش کردم که احساس کردم یه نفر از پشت سر داره کمرمو میکشه
دستامو شل تر کردم که یهو گرومپ با ناکجا آبادم افتادم زمین سریع احسان اومد باال سرم
و با نگرانی گفت:خوبی؟؟؟
با نیش باز سرمو تکون دادم که یهو دیدم احسان نیست
کنارمو نگاه کردم که دیدم یه نفر خابوندتش روی زمین و مشتش باالست که بزنه تو
صورتش و اون کسی نبود جز داروین
با جیغ گفتم:داروین ولششش کننننن
مشتش اومد پایین که احسان گرفتش و یه لگد زیر شکمش زد که جیغ بلند تری زدم و
گفتم:احسسساااااااننننن نزن من میخوام مامان بششششممممم
با تعجب گفت:چه ربطی داره ؟؟؟
حاال فک کنید در حالی که هنوز زانوش تو شکمش بود اینو گفت سریع گفتم :داروین
دایییم احسان احسان شوهرم داروین
داروین با تعجب نگاه کرد و با شک پرسید:تو دایی به این کوچیکی داری؟؟
سرمو تکون دادم که از روش بلند شد و گفت :ماشالله کل خانوادتون فعالنااااا
اره ما اینیم دیگهاحسان هم بلند شد و رو به داروین گفت :خوشبختم از اشناییت امیدوارم بتونی ذره ای
اینو ادم کنی
داروین:اینووو؟؟؟ این ادم نمیشه که یه چیزی بگو بتونم انجام بدم
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دوتاشون خندیدن که با حرص گفتم:کوفت چتونه شما دوتا دست به یکی کردید پاشید بریم
ملت منتظرن
رفتیم دم در که همه منتظر با قیافه هایی تو هم ایستاده بودن و ما سه تا نیشمونو باز
کردیم که اونا هم چیزی نگفتن دیگه
احسان رفت با راستین اینا که یه ماشین از بابا قرض گرفته بود و منم نشستم تو ماشین
راستین که به عنوان ماشین عروس بود ماشین خودمون که به فنا رفت بد بخته فلک زده
داشتم پامو میوردم داخل که ماشین سرعت گرفت و جیغم رفت هوا و در رو بستم و رو به
داروین که کرم ریزیش گل کرده بود داد زدم:خیلی بیشعوری میدونستی؟؟؟
سرشو تکون داد که مشتی نثارش کردم
راستین با سرعت از بغمون رد شد که داروینم سرعتشو زیاد کرد و اهنگ رو بلند کرد
رسیدیم بغل راستین که احسان رو دیدم که طبق معمول دیوونه بازی و دلقک بازی در
میورد
شقایقم انگار بچش تو دهنش بود کال خشک شده روبروشو نگاه میکرد راستینم با داروین
کل کل میکرد
داروین :راستین لگنت اصال بدرد نمیخوره هی گاز میدم نمیره که
راستین :بهتر از لگنه توعه که االن معلوم نیست کجاس
داروین:نگو داداش داغ دلم داره تازه میشه
احسان شیشه رو اورد پایین و به من گفت :لواشک میخوای؟؟
نیشمو باز کردم که یه بسته از تو کیفش دراورد و از پنجره اومد بیرون ولی نمیرسید بهم
برای همین منم رفتم بیرون و سر لبه پنجره نشستم که داد راستین و داروین بلند شد چون
باد زده بود و شنلم کال رو هوا بود و فقط استین هاش تو دستم بود و از اونجایی که لباسم
دکلته بود خیلی افتضاح بود سریع دوال شدم و لواشک هارو ازش گرفتم و نشستم تو
ماشین که داروین داد زد:خجالت بکش رانیا
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احسان از اونور :از بچگیش نقاشی بلد نبود برا همین خوشکل نمیکشه
داروین تهدید امیز نگاهش کرد که احسان با لحن جالب گفت :برادر من نگذار این ذره
احترامی که میان ماست از بین برود و میان من و تو جدالی نا برابر بین ضعیف(به داروین
اشاره کرد)و قوی(به خودش اشاره کرد ) رخ دهد که در انتها رانیای خله من بیوه شود و
مجبور شوم که به یکی از دوستان خارجکیم بگویم که بگیردش
داروین لباشو جمع کرد و گفت:صحیح است صحیح است مرا عفو بفرما برادر
من و راستین که پوکیده بودیم از خنده شقایق هم داشت میخندید انگار از تو شک دراومده
خالصه یکم ارومتر رفتم تا بقیه بهمون برسن و تا دم خونه ما بوق بوق راه انداختیم
رسیدیم که دیگه همه رفتن و فقط راستین و احسان و شقایق و مامان بابای من و داروین و
فاطی و نی نی هامون مونده بودن
و دور هم جمع شده بودیم و میخندیدیم
راستین رو به داروین گفت :میدونستی امروز قرار بود من تالفی کنم؟؟؟
داروین اب دهنش رو قورت داد و رو به راستین گفت:برادر زن منو نخور منو نخور
راستین خبیث گفت :رانیا چیکارش کنم؟؟؟
ولش کن داداش بچم گوناه دارهراستین:فقط به خاطر رانیا از خونت میگذرم
داروین:لطف میکنی
مامان اومد سمتم و بغلم کرد و گفت:خوشبخت بشی دخترم
ممنون مامانمامان:عزیزم ممکنه بعضی وقتا بچه هارو بیارم پیشت مشکلی نداره که؟؟؟
با لب اویزون گفتم:نه راحت باشید
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بابا اومد سمتم و اونم بغلم کرد و گفت :امیدوارم رزا جای شیطنت هاتو بگیره
عه شما که همیشه از دستم عاصی بودیدبابا:اره مخصوصا وقتایی که بچه بودی و روی پروژه هام نقاشی میکشیدی
ممنون االن این تخریب بودبابا :نه تعریف بود ولی واقعا دلم برات تنگ میشه
همون موقع رزا اومد پاشو کوبید روی کفش بابا که بابا با قیافه مچاله برگشت که رزا
گفت:پس من ایچا نخوتم؟؟؟؟
بابا خندید و بغلش کرد و گفت:نه تو تاج سری
شقایق اومد بغلم کرد و گفت :امیدوارم شوهر تو مثل راستین به شیطنتات گیر نده
هععیییی
چیزی نگفتم غلط میکنه گیر بده
شقایق ادامه داد:راستی سریع بچه بیار که اختالف سنی بچم و بچت زیاد نشه
باشه ای گفتم که راستین اومد ای بابا حوصلم سر رفت خب برید دیگه
راستین  :خب من دلم برات نه تنها تنگ نمیشه بلکه کش هم میاد چون میدونم داروین
بدتر از توعه و با نیروی دو برابر میای و تخریب میکنی و رفت
مامان اینا خدافظی کردن و رفتن
با خانواده راستین هم خدافظی کردیم و ما مونده ایم تنهای تنها ال ال الی
نگاهی به داروین کردم که به ماشین تکیه داده بود و داشت راهی که ازش رفته بودن رو
نگاه میکرد
اهی کشیدم اوخی بچم ننشو میخواد بهش گفتم:داروین
داروین:هوم؟؟؟؟
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بیشور هوم چیه عروسی کردیمااااداروین:جونم عزیزم؟
نیشم باز شد و گفتم:میشه بریم بیرون؟؟؟
داروین:امشب؟؟؟
خندیدم و گفتم:اره
داروین :میخوای فرار کنی؟؟؟
اره شایدداروین:برو لباستو عوض کن بریم اینجوری زشته ولی زود باید بیایم
خندیدم و کلید رو ازش گرفتم و رفتم باال
لباس عروسمو دراوردم و یه مانتوی ابی فیروزه ای که کمرش سنگ دوزی داشت با یه
شلوار و شال کرم همراه با کیف و کفش کرم فیروزه ای پوشیدم و رفتم پایین که دیدم
داروین نشسته تو ماشین
رفتم پیشش که حرکت کرد
بعد از چند ثانیه سکوت گفت:ممنون رانیا
برا چی؟؟داروین:برا اینکه عاشقم کردی
قابل نداشت از توام ممنونداروین خندید و گفت :مگه توام عاشقی؟؟
نچداروین:پس چی؟؟
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داروین:اون که صد در صد
دیگه چیزی نگفتیم تا اینکه رسیدیم به مقصد که یه پارک بود
پیاده شدیم و قدم زنان رفتیم و نشستیم روی چمن ها که روبه رومون ابشار بود
داروین دراز کشید و سرشو گذاشت روی پام و منم دستمو کشیدم تو موهاش که اینقدر ژل
و تافت داشت پشیمون شدم
داروین گفت:میدونی بار اولی که دیدمت چه فکری کردم؟؟؟
چی؟؟؟داروین:فکر کردم از ان دختر لوس هایی هستی که فک میکنن با مزن
مرسی واقعاداروین:خواهش مکنم تو چی؟؟-من فکر کردم از فامیل های دارکوب ها هستی
داروین:دست توام درد نکنه
خندیدم که گفت:میدونی چند وقته دانشگاه نرفتی؟؟
مهم نیست باو بیخیالداروین:راستین گفت ارزوی پزشکی داشتی
داشتم چند وقته ارزوی تو رو دارم که به ارزوم رسیدمداروین:به هر حال از فردا باید بریم دانشگاه برای شروع دوباره
چشم دیگه چی؟؟داروین:دیگه اینکه همیشه همینجوری بمون
چجوری؟؟؟داروین:شیطون و بی خیال
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باشهداروین:چه حرف گوش کن
به هر حال ادم باید بعد از ازدواج یه تغییری بکنه دیگهداروین:صحیح است صحیح است
خندیدم و تو چشماش نگاه کردم
با خنده ای که داشت کنترلش میکرد نگاهم کرد و اروم لب زد :دیوونتم رانی پرتقالی
منم عاشقتم یگانه دارکوب جنگل های ماداگاسکاربلند شد و انگشت کوچیکشو سمتم اورد و گفت  :زندگی ما دقیقا مثل یه رانیه شیرینه
انگشتمو دور انگشتش حلقه کردم و گفتم :اره تازه پالپ های دارکوب رو هم داره
داروین :پس ما قول میدیم
چه قولی؟؟؟داروین :اینکه همیشه زندگیمون رو مثل یه رانی نگه داریم
بعدش خودش گفت:من قول میدم
دستمو محکم کردم و از ته دل گفتم:قول میدم که همیشه زندگیمون مثل یه رانی بمونه یه
رانی با طعم دارکوب
خندید که منم خندیدم اروم کشیدم تو بغلش که سرمو رو سینش گذاشتم و تصمیم گرفتم
که حتی شده یکم ادم تر بشم

پایان
یکشنبه 5111/21/21 :
ساعت20/52 :
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نویسنده:مطهره422202
امیدوارم که از رمان خوشتون اومده باشه من واقعا از کسانی که من رو حمایت میکردنو بهم
انرژی میدادن ممنونم اگه انرژی های شما نبود هیچوقت رمان به اینجا نمیرسید و تشکر
ویژه دارم از همه ناظرانی که برای برنامه تالش میکنن و به خصوص اقای علی غالمی و زهرا
فاطمی و بعضی از دوستانی که برای رمن ایده های جالبی دادن مثل خانوم:اناهید،022
هدیه حیدری،نازی راد ،مریم صادقی
ممنونم از همگی دوستان
برای رمان بعدیم نظراتتون رو بگید که کدوم رو شروع کنم
-5رمان روزگار بدون شرح
-4رمان با مرگ آشنا شو
 -1رمان عشق نفس گیر

سبک عاشقانه –پلیسی
سبک عاشقانه-ترسناک و کمی طنز
سبک جدید و خیلی جالب عاشقانه ای که بعد از ازدواج

عاشق میشن
@MOTAHAREH200080
بازم ممنون از حمایتتون اگه کاری با من داشتید ایمیل من اینه GMAI L. COM:
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