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مقدمه:
وقتي که رسيدي که شکسته بودم از همه ي آدما خسته بودم وقتي که رسيدي که نبود اميدي اما تو مثل
معجزه رسيدي وقتي که رسيدي که شکسته بودم از همه ي ادما خسته بودم بعد يه عالم اشک و بغض و
فرياد خدا تو رو براي من فرستاد خوب مي دونم جاي تو رو زمين نيست خيليه حرف تو فقط همين
نيست
صبح با صداي آالرم گوشيم بلند شدم نگاه ساعت کردم ديدم  7:30بود چشمامو گشاد کردم خواستم ببينم
واقعا ساعت  7:30اومدم يا من اشتباه مي کنم ((کورم که شدم))
نفهميدم چي کار کنم امروز روز اول کارم بود و نبايد دير مي کردم چون توي بيمارستان کار مي کردم
پتو رو از روي عصبانيت کنار زدم از روي تخت بلند شدم در اتاق رو باز کردم هيشکي بيرون نبود
فکر کنم همه خواب بودند فقط من بيدارم رفتم سمت دستشويي شير آب رو باز کردم دستامو پر از آب
کردم و زدم به صورتم چند بار همين کار رو کردم ((آخيش خنک شدما )) بعد شير آب رو بستم صورتم
رو با حوله خشک کردم از دستشويي بيرون اومدم بيرون بدو بدو رفتم داخل اتاق توي اين فکر بودم که
براي امروز مانتو چي بپوشم بعد يه مانتو قهوه اي شکالتي با شلوار سياه پوشيدم جلوي آينه ايستادم
موهامو شونه کردم بعد باالي سرم بستم کليپس صورتي رنگ هم زدم پشتش مقنعه ي سياهمو سرم کردم
يه رژلب صورتي هم زدم يه ب*وس براي خودم تو آينه فرستادم عطر هم زدم آدامس هم گذاشتم داخل
دهنم گوشيمو هم تو دست گرفتم کيفمو برداشتم المپ اتاق رو خاموش کردم و از اتاق بيرون رفتم همش
تقصير رها بود ((دوستم )) مگه گذاشت من شب بخوابم هي تو واتس آپ برام پي ام مي داد منم روم نمي
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شد جوابشو ندم خالصه در يخچال رو باز کردم يه کيک برداشتم و دوباره در يخچال رو بستم همين جور
که داشتم مي خوردم يه نفر دستشو گذاشت روي شونه هام من براي يه لحظه ترسيدم و هجومي برگشتم
عقب بعد ديدم مامان بود و داشت مي خنديد بهش گفتم
_مامان به چي مي خنديد ؟
مامان هم در حين خنده گفت
_به هيچي برو ديرت مي شه
از مامان خدافظي کردم کفش اسپرت سياه مو پوشيدم وارد حياط شدم و سوار ماشين شدم در حياط رو با
ريموت باز کردم و از داخل حياط خونه خارج شدم وارد خيابون که شدم گوشيم زنگ زد نگاه اسمش
کردم ديدم رها بود خفت مي کنم رها االن بايد زنگ بزني سريع دکمه ي سبز رو فشردم
من _بنال ببينم چي مي گي ؟
رها _سالم صحرا جون چه خبر ؟
من _مرض چه خبر کوفت چه خبر از صبح تا شب نذاشتي پلک رو هم بذارم بعد مي گي چه خبر
رها _خو ............خستم شده بود چه خبر از آرين ؟
من _بيشعور تو چي کار نامزد من داري ؟
رها _خواستم حالشو بپرسم مگه بده ؟
من_گيرم که آره
رها_االن کجايي ؟ سريع اين دکتره اعصابش خورده
من_به من چه که خورده اگه گذاشته بودي بتمرگم دير نمي شد الهي بري زير کاميون ؟؟ چرخ......
رها_خب بابا بسه چه قدر بهم فحش مي دي بدبخت آرين از دست تو چي مي کشه
من _برسم اونجا کشتمت خدافظ
رها _خدافظ
اه اه چه قدر حرف مي زنه سرم درد گرفت بدبخت چقدر گناه داره فقط بهش فحش مي دم اونم هيچي نمي
گفت چند دقيقه بعد رسيدم دم در بيمارستان کارتمو به نگهباني نشون دادم اونم فهميد و در رو برام باز
کرد منم حرکت کردم و ماشينم رو يه گوشه پارک کردم و کيفمو برداشتم در ماشين رو قفل کردم يه بسم
هللا زير لب گفتم و وارد بيمارستان شدم واي خدا چقدر بزرگه بعد ديدم رها يه گوشه ايستاده بود يه لبخند
شيطاني زد اما منظورشو نفهميدم چيه يکم که جلوتر رفتم ديدم يه مردي با صورت برنزه لباي قلوه اي
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موهاشو زده بود باال يه گردنبند استيل هم تو گردنش بود يه لباس سياه که يقش باز بود ((اي خدا دکتر
مملکت هم بايد اينجوري باشه ))يه دفتري تو دستش بودو داشت نگاش مي کرد همين که من رسيدم
سرشو آورد باال و منو نگاه کرد ((هللا اکبر اين چشه حالش خوب نيست))
من _ببخشيد دير کردم
دکتر _روز اولتونه که مي ياد اين بيمارستان؟
من_بله
دکتر_اين دفعه رو ناديده مي گيرم ولي اگه يه بار ديگه تکرار بشه جريمه مي شيد
من _متوجه شدم
بعد با رها رفتيم تو اتاق دلم مي خواست رها رو قيمه قيمه کنم دختره ي پررو حاال بايد به خاطر اين
جريمه بشم اه اه
من _همش تقصير توهه
رها _حاال چرا تقصير من ؟ چي کار کردم ؟
من _بگو چي کار نکردي اگه گذاشته بودي بخوابم الزم به جريمه نبود
رها _نگفتي آرين کجاست ؟
من _تو چرا گير دادي به شوهر بدبخت من مگه فضولي ؟ رفته دانشگاه
رها _آها نکه خودت فضول نيستي
من _حاال ديگه خفه شو اين همه هم حرف نزن يادتم باشه امروز عمل داريم
رها_مي دونم
بعد از اتاق خارج شديم و به طرف اتاق عمل حرکت کرديم استرس تمام وجودمو گرفته بود نمي دونم چه
جوري خاليش کنم بعد در رو باز کرديم دستامونو چند بار با آب و صابون شستيم لباس مخصوص عمل
رو پوشيديم دکتر هم اومده بود موندم فاميليش چيه بعد آروم از رها پرسيدم
من _رها مي گم فاميلي دکتر رو مي دوني ؟
رها _جهان بخش
من _تو از کجا فهميدي ؟
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رها _از پرستارا پرسيدم
بعد وارد اتاق عمل شديم يه نفر هم داشت وسايل ها رو مرتب مي کرد يه نفس راحت کشيدم بعد دکتر هم
داشت نگام مي کرد ((واي خدا اين چشه ؟ !!!!!!! )) بعد ماسک رو گذاشتم روي دهن بيمار و چند دقيقه
بعد بيمار بي هوش شد هميشه از اتاق مي ترسيدم نمي دونم چرا
نبض بيمار رو گرفتم و چند دقيقه بعد دکتر جهان بخش عمل رو شروع کرد حدود سه ساعت عمل طول
کشيد واقعا خستهشده بودم به دکتر خسته نباشيد گفتم اونم فقط سرشو تکون داد ((ايييييش پسره ي نفهمچه
قدر هم مغروره مي مردي يه خسته نباشيد هم به ما مي گفتي ))بعد رفتم تا دوباره دستمو بشورم سرمو
که به سمت چپ چرخوندم ديدم دکتر جهان بخش هم داشت دستشو مي شست و بهم گفت
دکتر _امشب ساعت ؟ شيفت داريد در ضمن کارتون هم بد نبود
بعد اين حرف رو زد و رفت
حتي نذاشت من ازش تشکر کنم چه قدر هم جدي حرف مي زد دلم مي خواست همين جا خفش کنم بعد
رفتم تو اتاق تا استراحت کنم چند دقيقه بعد رها هم اومد روي يکي از صندلي ها نشست
رها _وااي خدا مردم  ...........جونم باال اومد ........خستمه
منم بهش يه لبخند زدم و گفتم
من _امشب شيفت نداري من که دارم بيشعور چه زود هم جريمت مي کنه
رها _منم دارم
تعجب کردم اين ديگه چرا شيفت داشت !!!!
من _تو ديگه براي چي ؟
_آخه من يه روز نرفتم
من _مرض داشتي نرفتي ؟ چرا ؟
رها _مامانم بيرون بود منم مجبور شدم از راشا ((برادر رها ))مواظبت کنم
من _آخي عزيزم حاال چند سالشه ؟
رها _؟ سالشه االن هم که رفتم خونه مي گه بريم پارک يا با هم بازي کنيم آخه بچه من همسن تو هم که
مي گي بيا بازي کنيم ؟
من _خب چه اشکالي داره برو باها ش بازي کن يا يه فکري برو ازدواج کن بعد.........
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ادامشو نگفتم رها تا اينو شنيد گونه هاش گل انداخت نفهميد چي کار کنه منم از اتاق خارج شدم و رفتم
پيش خانومي که پشت ميز نشسته بود بهش گفتم
من _لطفا دفتر بيمار اتاق  205رو بديد
خانوم _چشم
بعد خانوم دفتر رو بهم داد منم ازش تشکر کردم بعد رفتم تو اتاق  205تا وضع جسماني بيمار رو چک
کنم يه خانومي بود حدود ؟؟ يا ؟؟ سال بعد ازش پرسيدم
من _درد که نداري ؟
خانوم _چرا يه کم درد دارم
من _بهت مسکن مي زنم تا دردش کمتر بشه
بهش مسکن زدم تا دردش بخوابه بعد نبض و بقيه چيزا رو چک کردم و از اتاق خارج شدم بعد رفتم
پيش دکتر جهان بخش و بهم گفت
دکتر _کاري داشتيد ؟
من _خواستم دفتر بيمار اتاق 205رو نشونتون بدم
بعد بهش دفتر رو نشون دادم اونم دفتر رو نگاه کرد و بهم پس داد و گفت
دکتر _امشب يادتون باشه بياييد
من _يادم هست
بعد از کنارش رفتم و دفتر رو به پرستار دادم نگاه ساعت کردم ديدم ؟ بود از بقيه خدافظي کردم بعد با
رها رفتيم محوطه ي بيرون از بيمارستان بعد بهش گفتم
من _مي گم اين دکتر چه قدر مغروره نمي شه باهاش حرف زد
رها _راستم مي گي موندم چي مي کشه از دستش ؟ !!!!!
من _حاال تو چي کار به زنش داري شايد زن نداشته باشه ها ؟
رها _حاال من يه چيزي گفتم تو چرا باور مي کني ؟
من _ماشين آوردي يا برسونمت ؟
رها _نه نياوردم امروز با تاکسي اومدم
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من _باشه بريم ؟
رها _بريم
بعد در ماشين رو باز کردم با هم ديگه نشستيم تو ماشين يه آهنگ هم از محسن يگانه گذاشتم بعد همين
جور که داشتم دنده عقب مي رفتم داشتم به پشت سرم نگاه مي کردم بعد ديدم يه فراري سفيد بود که کامال
حرفه اي داشت از پارکينگ مي زد بيرون به رها گفتم
من _مي گم اين ماشين کيه ؟
رها _همين دکتره ديگه منظورم با جهان بخشه
منم با يه حالت خاصي بهش گفتم
من _تو ديگه از کجا فهميدي ؟
رها _وقتي داشتم مي يومدم با اين ماشين ديدمش
منم ديگه چيزي بهش نگفتم بعد حرکت کردم و رفتم تو خيابون بعد رسيدم به چراغ قرمز ((اين دکتر
جهان بخش هم انگار داره تو پيست ماشين سواري مي کنه شايد يه بچه اي پشتت بود اون وقت چي ؟
بازم مي خواي همين جوري رانندگي کني ؟))
بعد از چند دقيقه چراغ سبز شد بقيه ي ماشين ها حرکت کردند وقتي يادم مي افتاد که امشب هم شيفت
دارم حالم دگرگون مي شد بعد رها رو رسوندم خونه خودمم به طرف خونه حرکت کردم ده دقيقه ي بعد
رسيدم خونه در رو با ريموت باز کردم ماشين رو داخل حياط پارک کردم کيفمو برداشتم در ماشين رو
باز کردم و پياده شدم و بعد درشو قفل کردم وارد خونه شدم واي خدا چه قدر خستم بود انگار کوه کنده
بودم کيفمو انداختم روي مبل و به مامان سالم کردم ديگه داشتم از حال مي رفتم رفتم تو اتاق مانتو و
شالمو در آوردم و يه شلوار گرمکن سياه با تي شرت صورتي رنگ پوشيدم و خوابيدم روي تخت
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نمي دونم ساعت چند بود که مامانم بيدارم کرد و گفت ((گوشي منم داخل دستش بود))
مامان _صحرا پاشو آرين باهات کار داره
تا اسم آرين رو آورد مثل فنر پريدم و گوشيمو از مامان گرفتم ومامانم از اتاق رفت بيرون منم منتظر
موندم که اول خود آرين حرف بزنه
آرين _سالم عشقم خوبي ؟
يه لبخند زدمو گفتم
من _سالم خوبم تو خوبي ؟
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آرين _تو خوب باشي منم خوبم
من _خب کاري داشتي زنگ زدي ؟
آرين_ نه کار خاصي نداشتم امشب شيفتي ؟
من _آره
آرين _فرداشب چي ؟
من _نمي دونم
آرين _اگه نبودي بهم خبر بده
من _باشه حاال براي چي ؟
آرين _هيچي همين جوري شب دور هم باشيم
من _باشه
آرين _خدافظ عزيزم
من _خدافظ
گوشيمو گذاشتم روي ميز کنار تختم دستامو گذاشتم باالي سرم چشمامو دوباره بستم ولي قبلش گوشيمو
روي ساعت ؟ تنظيم کردم
؟؟؟؟؟؟
ساعت ؟ بود که گوشيم زنگ خورد منم سريع خاموشش کردم تا بيشتر از اين صدا نده روي تخت نشستم
کش و قوسي به بدنم دادم پتو رو کنار زدم از اتاق بيرون رفتم وارد دستشويي شدم چند بار به صورتم
آب زدم تا خواب از سرم بپره بعد بيرون اومدم اه ناهار هم نخورده بودم گشنم بود حوصلهم نشد ناهار
بخورم چون مي ترسيدم دوباره ديرم بشه و مجبور باشم فردا شب هم شيفت باشم وارد اتاق شدم يه مانتو
سبز لجني با شلوار سياه چسبون پوشيدم مقنعه ي سياه هم سرم کردم به رها اسمس دادم تا پايين منتظر
باشه بعد عطر هم زدم آرايش هم فقط در حد يه برق لب بود گوشيمو انداختم تو کيفم و از اتاق زدم بيرون
کفشمو پوشيدم سوار ماشين شدم در حياط رو با ريموت باز کردم و خارج شدم
چند دقيقه بعد رسيدم دم در خونه ي رها براش بوق زدم اونم چند دقيقه بعد از خونه خارج شد و سوار
ماشين شد بهش سالم کردم و رها هم بهم سالم کرد
و حرکت کردم دلم مي خواست يه روزي آبروي دکتر جهان بخش رو ببرم ولي حيف که نمي شد يا اگه
هم آبروشو مي بردم صد درصد اخراجم مي کرد از اين نظر کامال مطمنم ساعت ؟:؟؟ بود که رسيديم
بيمارستان ماشين رو پارک کردم بعد از ماشين پياده شديم خدا خدا مي کردم که دکتر جهان بخش ما رو
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نبينه وارد بيمارستان شديم رفتيم تو اتاق وسايل هامونو گذاشتيم و رفتيم سر کار مونده بودم تا کي قراره
شيفت باشيم خدا کنه فردا شب شيفت نداشته باشيم ولي از اين دکتره بعيد نيست
رفتم تو اتاق  208وضعيتشو چک کردم سرمش تموم شده بود يکي ديگه هم بهش زدم تا حالش بهتر بشه
بعد رفتم تو اتاق  205همون خانومي که دو روز پيش عمل کرده بود بعد برگه ي مرخصيشو دادم به
دکتر و براش امضا کرد ((اين چرا همش خودشو مي گيره اه اه اه ))نگاه ساعت کردم ؟:؟؟ شده بود واي
خدا چقدر زود گذشت ! ديگه داشتم ضعف مي کردم بعد با رها رفتيم تو اتاق تا استراحت کنيم
من _من آخر اين دکتر رو مي کشم آخه آدم حسابي مرض داشتي شيفت دادي ؟
رها _حاال اشکالي نداره شايد فرداشب بهمون شيفت نداد
من _چي کار کردي با راشا ؟
رها _واي نگو نگو نذاشت يک ثانيه پلک رو هم بذارم
با خنده گفتم
من_چرا ؟ باز گفت بريم بازي کنيم ؟
رها _نه يه چيزي بدتر از اون
منم که منظورشو فهميده بودم گفتم
من _چه اشکالي داره يه بار هم تو اين کار رو کن
رها _نمي دوني چقدر چندشم شد
همين جور که داشتيم با هم حرف مي زديم حس کردم از بيرون صدايي مي يود که برام آشنا بود يه کم
که گوش دادم ............واي نه ! اينکه صداي آرينه اينجا چي کار مي کنه ؟ بعد شنيدم که داشت با يه
نفر حرف مي زد
آرين _به راميار عزيز خوبي ؟
راميار _خوبم
آرين _صحرا کجاست ؟
راميار _با دوستش رفته تو اتاق
بعد حس کردم که آرين داره به اتاق نزديک مي شه بعد به رها گفتم
من _واي .......رها آرين که اومد بگو سرم درد مي کرد نه بگو خستم بود خوابيدم نه اصال بگو مردم
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سريع روي تخت خوابيدم پرده رو هم کشيدم و خودمو زدم به خواب آرين دستگيره ي در رو چرخوند و
اومد داخل اتاق خدا کنه رها لوم نده وگرنه معلوم نيست آرين چه باليي سرم مي ياره
بعد آرين گفت
آرين _صحرا کجاست ؟
رها _خب ......چيزه ........خستش بود خوابيد
آرين _آها خوب پس اين کليد رو بدين بهش
رها _باشه
شانس آوردم دمت گرم رها فکر کردم که االن آبروي چندين و چند ساله م بر باد فنا رفته بعد آرين از
اتاق خارج شد رها هم که مطمن شد آرين رفته منو صدا زد
رها _صحرا .......صحرا پاشو آرين رفت
منم از روي تخت بلند شدم روش نشستم چشمامو با دست بهم ماليدم و گفتم
من _چي کار داشت ؟
رها _فکر کنم کليد خونتون رو آورده
من _چرا ؟
رها _من چه مي دونم پاشو بريم دير شده
من _بريم
کيفمو برداشتم گوشيمو چک کردم نه کسي بهم زنگ زده بود و نه کسي اسمس داده بود بعد با هم ديگه از
بيمارستان خارج شديم بعد ديدم که دکتر جهان بخش داشت با گوشي حرف مي زد ما هم سريع از کنارش
رد شديم دلم نمي خواست ما دو نفر رو ببينه در ماشين رو باز کردم سوار ماشين شديم و به راه افتاديم تو
راه که مي يومديم يه بستني فروشي بود دلم بستني مي خواست بعد به رها گفتم
من _بستني مي خواي ؟
رها _واي آره
ماشين رو پارک کردم و هم زمان که از ماشين پياده شدم به رها گفتم
من _شکالتي مي خوري ؟
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رها _آره
بعد از ماشين خارج شدم و وارد سوپر مارکت شدم رفتم سمت يخچال دو تا بستني شکالتي برداشتم
پولشو حساب کردم و از سوپر مارکت خارج شدم سوار ماشين شدم يه کي از بستني ها رو دادم به رها و
اون يکي رو خودم برداشتم در حين خوردن به رها گفتم
من _اسم دکتر رو که فهميدي چيه ؟
رها _آره راميار
من _همين نه اسمش تو حلقم اسمش هم مثل خودشه
رها _زدي تو جاده خاکي راستي نامزد تو دکتر رو از کجا مي شناخت ؟
من _نمي دونم حاال مي رم ازش مي پرسم بهت مي گم
رها _باشه
بعد از چند دقيقه حرکت کردم بعد رسيدم دم خونه ي رها ازش خدافظي کرد و به سمت خونه حرکت
کردم بعد در رو باز کردم ماشينو داخل حياط پارک کردم کيفمو برداشتم و در ماشين رو قفل کردم رفتم
در خونه رو باز کردم کسي نبود وارد اتاق شدم مانتو و شلوارمو در آوردم و يه تاپ و شلوارک سبز
رنگ پوشيدم من چون پوستم رنگ برنزه خيلي خيلي خيلي کم رنگ بود موهام يه رنگي بين قهوه اي و
سياه و زيتوني بود موهامو باز گذاشتم
رفتم تو دست شويي صورتم رو شستم بعد اومدم بيرون وارد آشپزخونه شدم در يخچال رو باز کردم در
ظرف غذا رو باز کردم ديدم مامان ماکاروني درست کرده يه ذره براي خودم برداشتم گذاشتم تو
ماکرووي تا گرم شه بعد که گرم شد از داخل ماکرووي بيرون آوردم نشستم روي مبل کنترل رو برداشتم
تلوزيون رو روشن کردم بعد زدم شبکه اي که شعر داشت سرمو آوردم پايين و غذامو خوردم براي يه
لحظه سرمو آوردم باال و با صحنه ي بدي مواجه شدم سريع شبکه رو عوض کردم و زدم فيلم و همونو
نگاه کردم غذام که تموم شد از روي مبل بلند شدم
رفتم تو آشپز خونه ظرف رو شستم دوباره نشستم روي مبل بعد حوصلهم سر رفته بود گوشيمو برداشتم
و به رها اسمس دادم
من _دلم مي خواد فردا صبح حال اين دکتر رو بگيرم
رها _اگه بخواي بگيري يه راست اخراجت مي کنه
من _اين که صد درصد مثل آدم نمي تونه با کسي حرف بزنه
رها _اصال مگه اين آدمه که بشه باهاش مثل آدم حرف زد
من _حاال اينارو بيخيال شو خدا کنه فردا شب شيفت نباشيم
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رها _اگه نمي خوايم باشيم بايد يکم بيشتر تو بيمارستان بمونيم
من _واال من که از خدامه اگه نبوديم شب مي ياي بريم خونه ي آرين ؟
رها _حاال بذار به مامانم خبر بدم ببينم چي مي شه
صفحه ي گوشي مو خاموش کردم خستم بود بعد تازه يادم افتاده بود که بايد يه چيزي از آرين بپرسم بعد
بهش اسمس دادم
من _آرين تو دکتر جهان بخش رو از کجا مي شناسي ؟
چند دقيقه بعد برام نوشت
آرين _دوستمه و هم دوسه سينا ((برادرم))
((اه اه اگه من به جاي آرين بودم با اين پسره ي مغرور دوست نمي شدم))
بعد گوشيمو گذاشتم روي اپن آشپزخونه چند دقيقه بعد مامان و بابام هم اومدند بهشون سالم کردم
من _مامان کجا بوديد ؟
مامان _با بابات رفتيم خونه ي دوستش
نگاه ساعت کردم ؟؟:؟؟ بود بهشون شب بخير گفتم رفتم تو اتاق کولر رو روشن کردم و المپ رو هم
خاموش کردم بعد روي تخت دراز کشيدم پتو رو کشيدم روي خودم و گرفتم خوابيدم قبلش به مامان گفته
بودم که صبح ساعت ؟ بيدارم کنه
؟؟؟؟؟؟؟
نمي دونم ساعت چند بود که يه نفر داشت صدام مي زد
مامان _صحرا ....بيدار شد ديرت مي شه
من _باشه
روي تخت نشستم مامانم رفت بيرون منم خميازه اي کشيدم پتو رو کنار زدم از تخت بلند شدم در اتاق رو
باز کردم بعد وارد دست شويي شدم صورتم رو با آب شستم و با حوله خشک کردم بعد رفتم تو
آشپزخونه آبميوه رو برداشتم براي خودم ريختم توي ليوان و الجرعه سر کشيدم بعد رفتم تو اتاق
در رو بستم مانتو آبي پررنگ با شلوار لي تنگ آبي کم رنگ پوشيدم بعد مقنعه ي سياه مو سرم کردم يه
رژلب هم زدم موهامو يه خورده ريختم بيرون گوشيمو برداشتم در اتاق رو باز کردم از خونه خارج شدم
نگاه ساعت کردم ديدم ؟:؟؟ دقيقه بود خوبه هنوز وقت دارم اميدوارم امروز دکتر جهان بخش بهم گير نده
و هم امشب شيفت نداشته باشيم ده دقيقه ي ديگه رسيدم بيمارستان ماشين رو يه گوشه پارک کردم کيفمو
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برداشتم و از ماشين پياده شدم بعد در رو قفل کردم وارد بيمارستان شدم فکر نکنم هنوز دکتر اومده باشه
((بهتر حاال انگار خيلي ازش خوشم مي ياد که هي جلوم سبز بشه ))چند دقيقه بعد رها هم اومد با هم
ديگه رفتيم تو اتاق لباس کارمون رو پوشيديم و رها بهم گفت
رها _مي گم دکتر جهان بخش اومده ؟
من _نه هنوز
رها _راستي از آرين پرسيدي ؟
من _آره بابا پرسيدم
رها _خب چي شد ؟
من _همين دکتر هم دوست آرين و هم دوست برادرمه حاال خر ببر باقالي بار کن رها
رها _البد مامان و بابات هم مي شناسنش ؟
من _اين که صد درصد بيا بريم سر کارمون االن دکتر پيداش مي شه
رها خنديد و گفت
رها _باشه بريم
بعد باهم ديگه رفتيم سر کارمون وضعيت بيماران رو چک کردم بعد دفتر رو دادم به پرستاري که
پشت ميز نشسته بود همين که خواستم برم گفت
پرستار _خانوم دکتر امروز به من خبردادند يه مريض اورژانسي رو دارن مي يارن بيمارستان حالشم
خيلي بده
((_اي خدا بگم چيکارت نکنه پرستار حاال که دکتر نيست بايد به من بگي حاال چي کار کنم))
من _به آقاي رضايي ((يکي از پرستار هاي مرد ))بگيد که با آقاي دکتر هماهنگ کنند
پرستار _باشه
بعد پرستار از روي صندلي چرخ دار بلند شد رفت سمت آقاي رضايي يه چيزي بهش گفت اما نمي دونم
چي گفت بعد از چند دقيقه اومد کنار من ايستاد و گفت
پرستار _بهشون گفتم تا چند دقيقه ي ديگه با دکتر هماهنگ مي کنند
من _باشه

12

www.1roman.ir
کنید

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

رمان همسر مغرور من | zr2014
رفتم پيش آقاي رضايي و گفتم
من _با آقاي دکتر هماهنگ کرديد ؟
آقاي رضايي _بله
چند دقيقه بعد يه بيمار رو آوردند سريع بردنش تو اتاق عمل ((دلم مي خواد دکتر رو خفه کنم خودش دير
مي ياد بعد به بقيه گير ميده ))رفتم تو اتاق عمل دستامو شستم بيمار رو بيهوش کردند زخمش خيلي عميق
نبود فقط يه بخيه الزم داشت بخيه کردن هم يه يک ساعتي طول داد بعد رفتم بيرون دستمو شستم تو اتاق
روي صندلي نشستم خستم شده بود نگاه ساعت کردم ؟:؟؟ بود گوشيمو برداشتم نه کسي بهم اسمس داده
بود نه زنگ زده بود نيم ساعت گذشت ولي دکتر هنوز پيداش نشده بود بعد رها اومد تو اتاق و گفت
رها _برو آقاي دکتر کارت داره ؟
من _کي ؟ منظورت دکتر جهان بخشه ؟
رها _آره باز چه گندي باال آوردي ؟
من _من چه مي دونم
قلبم داشت مي يومد تو دهنم يعني چي کارم داشت يه بسم هللا زير لب گفتم نفس عميقي کشيدم دو تا ضربه
به در زدم و وارد اتاق شدم ماشاهلل چقدر راحته پشت ميز نشسته بود يه ژست هم گرفته مي ميري حرف
بزني اون قدر نگام نکني
من _با من کاري داشتيد ؟
دکتر _شما بيمار اتاق  201رو که اورژانسي بود رو بخيه کرديد؟
من _مگه با شما هماهنگ......
تا خواستم ادامه ي حرفم رو بزنم پريد تو حرفم و گفت
دکتر _نخير خانوم هيچ کس با من هماهنگ نکرده بود شما هر غلطي که دلتون خواست نمي تونيد تو اين
بيمارستان انجام بديد اگه يه بار ديگه بدون هماهنگي من کاري انجام بديد اخراجتون مي کنم فهميدي ؟
چيزي نگفتم و سرمو انداختم پايين داشت اشکم در مي يومد يه دفعه دستشو محکم زد رو ميز که يه قدم
رفتم عقب
دکتر _با شمام فهميدي ؟
من _بله
دکتر _اميد وارم فهميده باشيد حاال هم برو بيرون

13

www.1roman.ir
کنید

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

رمان همسر مغرور من | zr2014
((دکتر بيشعور دلم مي خواست همين صندلي رو از پهنا کنم تو حلقش تا يادش باشه چه جوري با خانوم
حرف بزنه))
سريع از اتاق خارج شدم به اشکام اجازه ي ريختن دادم حيف که آقاي رضايي اينجا نيست وگرنه
آبروشو جلوي بقيه مي بردم وارد اتاق شدم رها که منو ديد اومد سمتم دستمو گرفت منو روي صندلي
نشوند و گفت
رها _صحرا ؟ چي کارت داشت ؟ دعوات کرد ؟
من _آره
رها _چرا ؟
با هق هق گفتم
من _به .....خاطر ......اين .....که .....باهاش .....هماهنگ ......نکرده ........بودم
رها هم دستشو دورم حلقه کرد منم بي اختيار سرم رو گذاشتم روي شونهش دلم مي خواست سريع برم
خونه يه ذره که آروم شدم از روي صندلي بلند شدم کيفمو برداشتم و در اتاق رو باز کردم
اون لحظه هيچ کس رو نمي شناختم حتي خودمو به طرف ماشين حرکت کردم حس کردم يه نفر داره
صدام مي زنه ولي صداي رها نبود فکر کنم صداي دکتر جهان بخش بود بهش محل نذاشتم
سريع سوار ماشين شدم و ماشين رو روشن کردم ((پسره ي احمق گاو انگار بي صاحاب بودم هر چي
دلش مي خواد بارم مي کنه ديگه دکتر هم اين قدر پررو باشه چه برسه به بقيه خدا بگم چي کارت نکنه
آرين اخه اين دوست که تو داري))
بعد کنار يه مغازه ايستادم از ماشين پياده شدم رفتم داخل سوپر مارکت يه عرق خنک براي خودم برداشتم
پولش رو حساب کردم و از سوپر مارکت خارج شدم
سوار ماشين شدم و عرق مو خوردم ((آخيش خنک شدم ))بعد دوباره حرکت کردم چند دقيقه بعد رسيدم
خونه ساعت ؟؟ شده بود ماشين رو يه گوشه پارک کردم کيفمو برداشتم در ماشين رو قفل کردم
بعد وارد خونه شدم ديگه حال نداشتم بعد رفتم تو اتاق لباسمو عوض کردم يه تي شرت قرمز
با شلوارک يه ذره گشاد همون رنگي پوشيدم
بعد گوشيمو زدم تو شارژ چون شارژ کم داشت بعد از اتاق خارج شدم مامان هم داشت ناهار مي آورد
هم خستم بود و هم اعصابم عز دست دکتر جهان بخش خورد بود
نشستم روي صندلي مامان هم برام ناهار آورد منم فقط چند تا قاشق غذا خوردم از مامان هم تشکر کردم
بعد رفتم دستمو شستم و گفتم
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من _مامان بابا کجاست ؟
مامان _رفته شرکت
بعد رفتم تو اتاق کولر رو روشن کردم روي تخت دراز کشيدم پتو رو کشيدم روي خودم همين که
خواستم بخوابم يه نفر بهم اسمس داد نگاه کردم ديدم آرين بود سريع بازش کردم ديدم نوشته:
آرين _سالم خوبي ؟ امشب هم شيفتي ؟
منم نمي دونستم امشب شيفت هستم يا نه بعد به رها اسمس دادم
من _مي گم رها امشب هم شيفت هستيم ؟
رها _نمي دونم دکتر جهان بخش که چيزي بهم نگفت فکر نکنم
منم يه ممنون براش فرستادم بعد دوباره به آرين اسمس دادم
من _نه
براش ارسال کردم خودمم رفتم چند تا آهنگ با گوشي گوش کردم خيلي خستم شده بود گوشيمو گذاشتم
روي ميز روي تخت دراز کشيدم چشمامو بستم و خوابيدم
؟؟؟؟؟؟
نمي دونم ساعت چند بود که بيدار شدم گوشيمو برداشتم بعد صفحهشو روشن کردم رمزشو هم زدم ديدم
ساعت ؟:؟؟ بود واي خدا چقدر خوابيدم !!!!!!!!! البته من هميشه زيادي مي خوابم
کش و قوسي به بدنم دادم از روي تخت بلند شدم بعد همون موقع يه نفر بهم اسمس داد نگاه کردم ديدم از
رها بود گوشيمو برداشتم روي تخت نشستم و اسمس رو باز کردم
رها _چرا امروز زود رفتي خونه ؟ دکتر دنبالت مي گشت !!!!!
من _غلط کرده دنبال من مي گشته چرا ؟!؟!؟!؟!؟
رها _از من مي پرسي ؟ فکر کنم باهات کار داشته
من _چي کار ؟
رها _من چه مي دونم فکر کنم مي خواست بدونه که چرا زود رفتي خونه
من _خب به اون چه دلم خواست رفتم مگه اون فضوله
رها _اعصابش يه ذره خورد
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من _به درک مي خوام صد سال سياه هم خورد نباشه پسره ي بيشعور
ديگه چيزي براش ننوشتم گوشيمو پرت کردم روي تخت خودمم بلند شدم در اتاق رو باز کردم و از اتاق
خارج شدم
نشستم روي مبل کنترل تلوزيون روشن کردم چند دقيقه بعد مامانم عز اتاق خارج شد اومد کنارم نشست
بعد داشت فيلم مي ذاشت منو مامانم هم نگاه فيلم مي کرديم فيلم خوبي بود ساعت نزديکاي ؟ بود
حوصلهم سر اومده بود بعد از روي مبل شدم رفتم تو اتاق گوشيمو برداشتم به رها اسمس دادم
من _رها داري چي کار مي کني ؟
رها _هيچي تو اتاقم دارم با گوشي بازي مي کنم
من _حوصله داري االن بريم بيرون ؟
رها _براي چي ؟
من _خستم شده
رها _حاال کجا بريم ؟
من _بريم پارک يه ذره باهم قدم بزنيم
رها _باشه من که حرفي ندارم فقط يه مشکلي هست
من _چه مشکلي ؟
رها _اگه مي خوايم بريم پارک بايد داداشمو هم بيارم وگرنه مامانم مجبورم مي کنه تو خونه باشم
که راشا رو سرگرم کنم اشکالي نداره ؟
من _نه عزيزم اشکالي نداره فقط به مامان و بابان بگو که بعدش مي ريم خونه ي نامزد من و مامان
بابات هم بياد
رها _باشه بهشون مي گن االن بريم ؟
من _آره آماده شو خودم مي يام دنبالت
رها _باشه پس من برم آماده بشم
منم ديگه براش چيزي ننوشتم يه آهنگ خارجي گذاشتم و داشتم همينو گوش مي دادم چون انگليسي م
خوب بود مي فهميدم چي مي گه داشتم باهاش زير لب مي خوندم يه ذره صداشو بلند کردم
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تا بيشتر بشنوم يه مانتو آبي آسموني که کمر بند آبي پررنگ داشت با شلوار لي آبي پررنگ انتخاب کردم
و همينو پوشيدم موهامو شونه کردم
بعد صافشون کردم يه ذره هم ريختم جلوي خودم موهامو باال بستم يه کليپس قرمز هم زدم پشت مو هام
روسري طرح دار آبي هم سرم کردم يه عطر هم زدم که آرين برام خريده بود
از بوش خيلي خوشم مي يومد بوش فوق العاده بود آدامس هم گذاشتم داخل دهنم طعم توت فرنگي مي داد
بعد گوشي مو تو دست گرفتم از اتاق خارج شدم بعد همين که مامان منو ديد گفت
مامان _صحرا کجا مي خواي بري ؟
من _ با رها مي ريم تو پارک قدم بزني
مامان _يادت باشه زود برگردي بريم خونه ي آرين
من _مامان دوستمو هم بيارم ؟
مامان _بيار
صورت مامان رو ب*وس کردم ازش خدافظي کردم در خونه رو باز کردم کفش اسپرتمو پوشيدم در
ماشين رو باز کردم نشستم داخلش و در حياط رو با ريموت
داخل خيابون حرکت مي کردم چند دقيقه بعد رسيدم دم در خونه ي رها اينا براش يه بوق زدم در خونه
باز شد رها با داداشش از خونه خارج شد واي خدا چقدر داداشش ناز بود رها هم يه لباس زرد پررنگ با
شلوار لي
سياه پوشيده بود با کفش سياه و شال زرد يه رژلب مايه هم زده بود به همراه خط چشم و سايه
راشا هم يه تي شرت قهوه اي با شلوار سياه و کفش سياه مو هاشو هم زده بود باال با هم ديگه سوار
ماشين شدند رها جلو نشست و راشا هم روي پاش يه آهنگ هم از احمد سعيدي گذاشتم به راه افتادم
از شانس بد ما پشت چراغ قرمز مونده بوديم نگاه ساعتکردم ديدم ؟:؟؟ بود ديگه داشت اعصابمو خورد
مي کرد پشت سر ماشين منم چند تا ماشين بود که دم به دقيقه بوق حي زدند اين بيشتر اعصابمو خورد
مي کرد
چند دقيقه بعد ماشين جلويي حرکت کرد منم سريع حرکت کردم رسيديم به پارک چند تا بچه کوچيک هم
تو پارک بازي مي کردند از ماشين پياده شديم در ماشين رو قفل کردم به طرف پارک حرکت کرديم من
و رها روي صندلي هاي کنار پارک نشستيم راشا هم رفت تو پارک پيش بقيه بازي کنه ما هم داشتيم
نگاش مي کرديم
رها _مي گم تو از اين دکتره خوشت مي ياد ؟
با تعجب به رها گفتم
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من _نه عمرا اگه ازش خوشم بياد پسره ي ...فکر کرده کيه که هر غلطي که دلش بخواد بکنه
تا خواستم ادامه ي حرفمم رو بزنم رها پريد تو حرفم و گفت
رها _بابا چه خبرته يه چيزي گفتم عجب غلطي کردم حاال دست بردار نيست

من _خوب تو غلط مي کني از اين سوال ها مي پرسي حاال بگذريم امشب مي ياي بريم خونه ي آرين ؟
رها _آره مي يام به اونا هم گفتم مي يان
من _راشا هم بيار
رها _پ نه پ بذارمش خونه تنها باشه وقتي که برگشتيم ببينم مرده باشه
زدم تو سرش گفت
رها _آخ ظالم براي چي مي زني ؟
من _چون داري حرف چرت مي زني حيف اين راشا که برادر توهه
رها _هه هه چه حسودي هم مي کنه ؟ !!!!!
من _برو بابا من به چي تو حسودي کنم مي کشمت اگه نياي
با خنده گفت
رها _بابا مي يام
بعد از چند دقيقه راشا به طرف ما اومد پريد تو بغل رها همون جا نشست خندم گرفت بعد سرمو
چرخوندم يه مغازه اي بود که ذرت مکزيکي و بستني داشت خواستم برم ذرت مکزيکي بگيرم که
رها دستمو گرفت
رها _کجا مي ري ؟
من _مي رم سه تا ذرت مکزيکي بگيرم
رها _چرا سه تا ؟
دختره خل شده فکر کنم راشا رو آدم حساب نکرده الهي قربونش برم
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من _من و تو و راشا
رها _دو تا بگير راشا همشو نمي تونه بخوره
من _باشه
بعد رها آروم دستمو ول کرد منم رفتم سمت مغازه ي بستني فروشي وارد مغازه شدم يه پسر حدود ؟؟
_؟؟ سال توش کار مي کرد مو هاشو زده بود باال ابروهاش مشکي بود لباي متناسب با صورتش پوستش
هم گندمي بود
بعد بهش گفتم دو تا ذرت مکزيکي بده اونم چند دقيقه بعد برام آماده کرد سريع پولشو حساب کردم و از
مغازه بيرون اومدم به طرف صندلي حرکت کردم نشستم روش يکيشو دادم به رها اون يکي رو خودم
برداشتم
رها هم داشت آروم به راشا ذرت مي داد ((آخي چه با حال مي خوره خيلي دوسش دارم ))خودم شروع
کردم به خوردن در حين خوردن گوشيم زنگ خورد نگاه اسمش کردم ديدم سينا بود دايره سبز رو به
سمت باال حرکت دادم گوشيو به گوشم نزديک کردم
من _سالم داداشي خوبي ؟
سينا _سالم خوبم کجاي دختر ؟
من _با دوستم تو پارکيم
سينا _کدوم دوستت ؟
دلم مي خواست از همين جا خفش کنم هميشه يه حرفي داشت تا منو پيش بقيه کوچيک کنه منم از روي
حرص گفتم
من _با رها و داداشش
سينا _بيان خونه ي آرين همه اومدن
با تعجب گفتم
من _مگه آرين از دانشگاه برگشته ؟ !!!!!
سينا _نه رفتم کليد خونه رو ازش گرفتم سريع بيان مامان و باباي دوستت هم اومدن خدافظ
من _خدافظ
تماس رو قطع کردم از روي صندلي بلند شدم ليوان ذرت رو برداشتم انداختم تو سطل زباله رها هم اومد
و ليوانشو انداخت تو سطل و گفت
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رها _چيزي شده ؟
من _نه
رها _پس چي ؟
من _همه رفتند خونه ي آرين فقط من و تو و راشا و آرين نرفتيم سريع باش بريم
رها _باشه
رها هم راشا رو بغل کرد سريع به طرف ماشين حرکت کردم در ماشين رو باز کردم نشستيم تو ماشين
روشن کردم سريع حرکت کردم يه آهنگ شاد هم گذاشتم نمي دونم خواننده ش کي بود اما ازش خوشم
اومد ربع ساعت بعد رسيديم دم در خونه ي آرين ريموت خونشو داشتم سريع در رو باهاش باز کردم
ماشين رو پارک کردم از داخل ماشين پياده شديم درشو قفل کردم وارد خونه
شديم اينا ديگه چقدر راحتن نه يه وقت از رو برين که براتون بده به همه سالم کردم
مامان گفت
مامان _ا پس آرين کو ؟
يا من ديونم يا اينا
من _دانشگاه ست
سينا _نگاه کن تو را خدا زنش اينجاست ولي شوهرش نيست چه قدر شما ها به فکر همين
ديگه داشتم منفجر مي شدم کوسن رو پرت کردم طرفش که داخل هوا قاپيدش از بچه گي
نشونه گيريم افتضاح بود تصميم گرفتم خودم برم دنبال آرين از بقيه خدافظي کردم اول خواستم با ماشين
برم
ولي با خودم فکر کردم شايد خودش ماشين آورده باشه پس از آوردن ماشين صرف نظر کردم در حياط
رو باز کردم فکر کنم ديگه کالسش تموم شده باشه نگاه ساعت کردم ؟ بود خوبه زياد دير نشده تا سر
خيابون پياده رفتم چند دقيقه بعد تاکسي گرفتم و سوار شدم
بهش گفتم مي خوام برم دانشگاه اونم قبول کرد چند دقيقه بعد رسيدم دانشگاه پولش رو حساب کردم از
داخل تاکسي پياده شدم و وارد محوطه ي دانشگاه شدم
داخل حياط دانشگاه حرکت مي کردم که صداي اسمس گوشيم بلند شد نگاه کردم ديدم از بابام
بود سريع بازش کردم ديدم نوشته:
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بابا _کجا گذاشتي رفتي دختر ؟
سريع براي بابا نوشتم:
من _رفتم دنبال آرين
براي بابا فرستادم صفحه ي گوشيمو خاموش کردم وارد خود دانشگاه شدم نمي دونستم آرين تو کدوم اتاقه
وارد دفتر شدم چند نفر داخلش نشسته بودند رفتم پيش خانومي و گفتم
من _سالم خسته نباشيد ببخشيد آرين بخشنده کجاست ؟
خانوم _سالم شما چه نسبتي با ايشون داريد ؟
((يعني اون موقع مي خواستم صندلي رو پرت کنم تو حلقش آخه به تو چه نسبتي بهش دارم واال به خدا
))
من _نامزدشون هستم
بيچاره هنگيد بهم گفت کجا برم منم ازش تشکر کردم از داخل دفتر خارج شدم به سمت چپ حرکت کردم
رسيدم به اتاقي کنار در ايستادم فکر کنم تا االن کالس تموم شده باشه چند دقيقه بعديه دفعه صداي خنده ي
دانشجو ها بلند شد ((اينا ديگه چشونه ؟ اصال حالشون خوب نيست انگار اومدن سيرک))
منم از خنده ي اينا يه لبخند زدم ديگه داشت حرصم رو در مي آورد نگاه ساعت کردم ديدم ؟:؟ دقيقه بود
ديگه نزديک بود در کالس رو باز کنم برم داخل حيف که آبروم مي ره وگرنه اين کار رو مي کردم
گوشيمو در آوردم بعد به آرين اسمس دادم
من _آرين کالست تموم نشد ؟
آرين _چرا االن مي يام
من _سريع
دوست نداشتم دانشجو هاش منو اين جوري ببيند بعد از داخل دانشگاه خارج شدم وارد محوطه ي دانشگاه
شدم
روي نيمکت ها نشستم واي خدا چقدر هوا خوب بود صداي گنجشک ها بهم آرامش مي داد هوا هم که
عالي چند تا تيکه ابر هم توي آسمون ديده مي شد به نظرم امشب بارون بياد پس خدا کنه همين طور باشه
((واي خدا چرا آرين نيومد ))هوا يه ذره سرد بود باد سردي به صورتم خورد براي چند لحظه چشمامو
بستم انگار يه نفر صورتم رو نوازش مي کرد
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چشمامو باز کردم هيچ کس نبود ((به خشک شانس)) چند دقيقه بعد آرين وارد حياط دانشگاه شد براش
دست تکون دادم اونم منو ديد و به طرفم حرکت کرد منم از روي نيمکت بلند شدم به طرفش رفتم به هم
ديگه دست داديم آرين هم آروم سرمو ب*وس کرد ((آخه االن جاي اين کاراست))
آرين _سالم عزيزم خوبي ؟
من _آره تو چي ؟
آرين _منم همين طور بقيه اومدن ؟
من _آره منتظر توهن
آرين _با ماشين اومدي يا با تاکسي ؟
من _با تاکسي
به طرف ماشين حرکت کرديم آرين هم يه المبورگيني سياه داشت سوار ماشين شديم آرين هم ماشين رو
روشن کرد
به آرين گفتم
من _آرين ؟
آرين _جانم ؟
من _اين دوستت راميار ازدواج کرده
آرين _نه چه طور
من _هيچي همين جوري پرسيدم چند سالشه؟
آرين _؟؟ يه خواهر هم به اسم رانيکا و يه برادر هم به اسم راتين
من _حاال اين خواهرش رانيکا چي ازدواج کرده؟
آرين _خواهرش ازدواج کرده و از راميار کوچيک تره راتين هم از رانيکا حاال چرا اين سوال ها رو
مي پرسي ؟ زندگي دکتر برات مهمه ؟ !!!!
من _نخير اصال هم مهم نيست فقط کنجکاو بودم همين
آرين هم ديگه چيزي نگفت چند دقيقه بعد رسيديم خونه در خونه رو با ريموت باز کرد ماشبين رو آورد
داخل حياط
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يه گوشه پارک کرد از داخل ماشين پياده شديم درشو قفل کرد آروم دستمو گرفت وارد خونه شديمآرين
هم به همه سالم کرد با هم يه گوشه نشستيم سينا گفت
سينا _برو چاي بيار صحرا
((رو تو برم انگار کلفت گير آورده مي گه برو چاي بيار))
من _مگه قهوه خونست ؟
سينا _برو ديگه
((مظلوم گير آورده))
من _پاشو رها
رها _به من چه داداشت به تو گفته من پاشم
يه چشم غره بهش رفتم و گفتم
من _پاشو کارت دارم
رها هم که فهميد من ول کن نيستم از روي مبل بلند شد با هم ديگه رفتيم داخل آشپز خونه کتري رو
برداشتم يه مقدار داخلش آب ريختم گذاشتم روي اجاق گاز زيرشو يه ذره کم کردم
از داخل يخچال بسته ي کيک خامه اي رو برداشتم گذاشتم روي ميز از داخل کابينت شيريني خوري رو
برداشتم با سليقه کيک خامه اي ها رو چيندم بعد ظرف رو گذاشتم روي اپن آب جوش اومد
ريختم داخل فالسک رها هم ليوان ها رو گذاشت توي سيني با هم ديگه رفتيم به همه تعارف کرديم خودم
فقط کيک خامه اي خوردم چاي زياد دوست نداشتم داشتيم نگاه فيلم مي کرديم يه کيک
خامه اي ديگه هم برداشتم در حين خوردن سينا نگام کرد و گفت
سينا _نپوکي يه وقت اين همه نخور از قيافه مي افتي
من _اصال به تو چه تو چي کار من داري به فکر اندام خودت باش اندام من خيلي هم خوبه
سينا _آره االن اندام جنابعالي خوبه بعد که......
مامان هم که فهميد سينا چي مي خواد بگه گفت
مامان _ا خجالت بکش سينا
سينا _من که چيزي نگفتم
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مامان _بعدش که مي خواستي بگي
سينا _اصال من غلط کردم
من _اين شد يه حرفي
بعد آرين دستاشو دور کمرم حلقه کرد و گفت
آرين _ا سينا چي کار زنم داري اذيتش نکن
سينا _واال زن جنابعالي داره منو اذيت مي کنه
من _خيلي خوب بابا نمي خواد اداي کسايي که ننه من غريبم در بياري
سينا هم که فهميد بحث کردن با من بي فايده س ديگه چيزي نگفت منم داشتم نگاه فيلم مي کردمقسمت
حساس فيلم بود خواستم ببينم مرده مي خواد زنه رو چي کار کنه يه دفعه سينا کنترل رو برداشت و شبکه
رو عوض کرد ((اون موقع دلم مي خواست خفش کنم))
من _شبکه رو براي چي عوض کردي ؟ !!!!!
سينا _نکنه مي خواستي ببيني مي خواد چي کار کنه ؟
من _آره
سينا _روتو برم
نمي دونم چرا تا االن اينو خفه نکرده بودم جاي شکر داشت به رها گفتم بريم بيرون قدم بزنيم اونم قبول
کرد از روي مبل بلند شدم با رها از خونه خارج شديم رفتيم تو حياط با اين که شب بود
ولي هواي خوبي داشت نه خيلي سرد و نه خيلي گرم
وياد حياط يه استخر داشت که خودم بعضي وقت ها پشت خونه استخرداشت بعضي وقت ها هوس مي
کردم برم شنا کنم ((البته با آرين ))چند تا درخت هم پشت خونه قرار داشت همين طور سالن ورزشي
آرين
خودمم بعضي وقت ها باهاش تمرين مي کردم با هم ديگه رفتيم پشت خونه يه تاپ اونجا بود با هم ديگه
نشستيم رو تاپ
من _امشب که با آرين مي يومدم خونه درباره ي راميار همون دکتر خودمون ازش سوال کردم
رها _خب چي مي گفت
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من _؟؟ سالشه يه خواهر به اسم رانيکا داره که ازدواج کرده بعد يه برادر هم به اسم راتين داره رانيکا
از راميار کوچيک تره راتين هم از رانيکا
رها _بهش نمي ياد خواهر داشته باشه
من _آره مخصوصا با اون قيافهش و اون هيکلش
رها خنديد و گفت
رها _يعني بعضي وقت ها که مي رم پيشش و اوضاع بيمار رو براش مي گم ازش مي ترسم
خندم گرفت چند دقيقه بعد گفتم
من _چرا ؟
رها _بابا هيکلش دو برابر من و توهه انگار تا حاال خودت کنارش نايستادي
من _اييييييي حاال انگار خيلي ازش خوشم مي ياد که برم کنارش بايستم اونم کي
با هم گفتيم :راميار
رها _حاال بگذريم تيارا ((زن داداشم ))چند ماهه حامله س ؟
من _فکر کنم ماهاي آخر باشه
رها _دقت کردي دکتر يه جوري نگات مي کنه
با تعجب گفتم
من _چه جوري ؟ !!!!!
رها _نمي دونم يادت مي ياد روز اول چه جوري نگات مي کرد
من _واي نگو همچين داشت نگام مي کرد که انگار کي رو ديده
رها _ولي نگاش خاص بود
من _اصال تو چرا امشب گير دادي به اين دکتره ؟
رها _بدبخت بده دارم نقطه ضعف مي دم دستت
((حاال که فکرش ر رو مي کنم بدم نمي گفت))
من _راستم مي گيا
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رها _خاک تو سرت دو ساعته دارم زر مي زنم االن دو هزاريت افتاده ؟
من _خب حاال بچه که زدن نداره
نگاه ساعت کردم ديدم نزديکاي ده بود دلم مي خواست اين بيرون بمونم حيف که از تاريکي مطلق مي
ترسم وگرنه با آرين بيرون مي موندم
رها _صحرا ؟
من _بله ؟
رها _نمي خواين عروسي بگيريد ؟
من _االن که زوده ما که تازه يک ماه با هم نامزد يم
رها _راستم مي گي اصال حواسم نبود
من _اشکالي نداره
رها _آرين نگفت راميار ازدواج کرده يا نه ؟
من _نه فقط گفت رانيکا ازدواج کرده چيه مي خواي زنش بشي ؟
رها _مرده شور اون فکرات رو ببرم که مثل آدم نيست حاال انگار خيلي ازش خوشم مي ياد که برم
زنش بشم زن هر کي بخوام بشم اما زن اين هرکول نمي شم
من _چه قدر هم دلت پره
رها _معلومه که پره
من _شيطونه مي گه شمارشو از آرين بگيرم براش مزاحمت تلفني ايجاد کنم
رها _اون وقت مي فهمه تويي در نتيجه تز بيمارستان مي اندازت بيرون
من _پس بيخيال
رها _فکر کنم خواهرشو بشناسم
با تعجب گفتم
من _مي شناسي ؟
رها _آره يادت مي ياد با هم مي رفتيم کالس زبان بعد...
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پريدم تو حرفش و گفتم
من _آره يادم مي ياد خب بعد
رها _همون دختري که هميشه سر به سر خانوم مي ذاشت فکر کنم همون رانيکا باشه
من _آخ راستم مي گي يه بار هم فکر کنم راميار اومد دنبالش
رها _زدي به هدف
من _دختر مهربوني بود دوسش داشتم
رها _آره خوشگلم بود
بعد سينا وارد حياط شد و گفت
سينا _صحرا ؟
من _چيه
سينا _کجا يين شما دو نفر
من _روي تاپ نشستيم
سينا _پس بيان شام
من _باشه تو برو ما هم مي يام
آروم به رها گفتم
من _رها حرفايي که امشب با هم ديگه زديم رو جاي ديگه نگيم باشه ؟
رها _باشه حواسم هست
با هم ديگه از روي تاپ پايين اومديم رفتيم داخل خونه همه نشسته بودند فکر کنم فقط ما دونفر روي پا
ايستاده بوديم
کنار آرين دو تا جا بود منم کنار آرين نشستم رها هم کنار من نشست بعد آرين آروم بهم گفت
آرين _کجا رفته بودي ؟
من _با رها رفتيم تو حياط
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آرين هم ديگه چيزي نگفت براي خودم يه ذره برنج ريختم يه ذره هم خورشت و شروع کردم به خوردن
نگاه ساعت کردم ديدم نزديک يازده بود چقدر زود ساعت گذشت همين االن ده بود
بقيه هم غذاشونو خوردند بعد منو رها رفتيم ظرف ها رو گذاشتيم داخل ماشين ظرف شويي دوباره
نشستيم
روي مبل رها آروم طوري که فقط خودم بشنوم گفت
رها _تو امشب مي خواي پيش آرين بموني ؟
من _آره چطور ؟
رها _هيچي همين جوري پرسيدم فردا بيمارستان که مي ياي ؟
من _آره مي يام دنبالت
رها _آخه فردا تولد راشاست نمي دونم براش چي بگيرم
من _آخي عزيزم مبارک باشه آره مي يام ساعت چند بريم ؟
رها _بعد از اين که رفتيم بيمارستان از اون طرف مي ريم
من _باشه حاال خودت چي براش مي گيري ؟
رها _نمي دونم از اونايي که ماشين شارژي اند بعد مي شه داخلش نشست
من _آها گرفتم چي شد ؟
آرين چند لحظه رفت داخل اتاق فکر کنم گوشيش زنگ خورد پنج دقيقه ي بعد اومد بيرون و گفت
آرين _صحرا ؟
من _بله
آرين _راميار زنگ زد گفت ساعت ده بياين بيمارستان
((بهتر حاال انگار کشته و مرده ي اون قيافشم))
من _حاال چرا ده ؟
آرين _گفت کاري برام پيش اومده نمي تونم بيام
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همه رفته بودند حاال خوب شد چند روز پيش لباسامو آورده بودم وگرنه بايد مي رفتم خونه براي
خودم لباس بيارم
خالصه رفتم داخل اتاق مانتو و شلوارمو در آوردم يه شلوار آبي پررنگ که بيشتر گرم کن بود و با
تي شرت آستين کوتاه آبي آسموني که يقه هفت و طرح ستاره داشت پوشيدم خودمو پرت کردم
روي تخت واي خدا خيلي خستم بود گوشيمو از تو جيب مانتو م در آوردم گذاشتم روي ميز کنار
تخت دستامو به اطراف باز کردم چند بار نفس عميق کشيدم
داشتم به مهموني امشب فکر مي کردم خدا کنه اين راميار نياد اصال چه دليلي داره بياد حاال
خواهرش خواست بياد بياد اشکالي نداره اما اين داداش هرکولشو با خودش نياره
که آبروم مي ره آروم چشمامو بستم هم زمان آرين هم وارد اتاق شد ولي المپ رو روشن نکرد
چون خودم خاموشش کرده بودم آروم روي تخت نشست سنگيني نگاهشو روي خودم احساس
مي کردم آروم بهم گفت
آرين _پاشم ببينم تنبل خانوم
منم از خدا خواسته قبول کردم روي تخت نشستم آرين هم دستاشو دورم حلقه کرد حس کردم
آرين _چيه امشب پيش من بودي ؟
من _اگه ناراحتي تا برم
آرين _نه همين جا بمون
نشست روي تخت منو بغل کرد منم مثل جوجه ها رفتم تو بغل آرين خيلي خوابم مي يومد
همون جا توي بغل آرين خوابم برد
و خودشم کنارم خوابيد
صبح با صداي گنجشک ها از خواب بلند شدم آروم آروم الي چشمامو باز کردم کش و قوسي به بدنم
دادم
خميازه اي کشيدم پرده رو کشيدم کنار تا نور زياد اذيتم نکنه ازروي تخت پايين اومدم آرين سر جاش
نبود
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کنم رفته بود دانشگاه پتو رو روي تخت مرتب کردم از اتاق خارج شدم رفتم داخل دست شويي چند بار
به
صورتم آب زدم با حوله ي کنارم خشک کردم از دست شويي خارج شدم رفتم داخل آشپزخونه در
يخچال
رو باز کردم
آب ميوه ي پرتغال رو برداشتم همراه با کيک شکالتي نشستم روي صندلي داخل ليوان براي خودم آبميوه
ريختم شروع کردم به خوردن
واي خدا هنوز خوابم مي يومد شيطونه مي گفت امروز اصال نرم بيمارستان يا اگه هم مي خوام برم مثل
روز اول دير برم حيف که مي ترسم اخراجم کنه وگرنه دير مي رفتم ساعت نه و ربع بود
يا خدا تا االن هم خيلي دير شده سريع آبميوه رو برگردوندم داخل يخچال ليوان رو شستم
سريع وارد اتاق شدم مانتو قرمز با شلوار چسبون سياه پوشيدم آرايش هم در حد يه برق لب زدم مقنعهمو
سرم کردم
اين دفعه موهامو باال زدم کيف و گوشيمو برداشتم از اتاق خارج شدم ماشين رو روشن کردم
وارد خيابون شدم شانسم بزنه به ترافيک برخورد نکنم وگرنه امشب هم بايد برم شيفت و نمي تونم برم
جشن تولد راشا
سرعتمو يه ذره بيشتر کردم فقط خدا کنه امروز دکتر منو نبينه نزديک در نگهباني بودم کارتممو نشون
دادم سريع ماشين رو يه گوشه پارک کردم نفس عميق کشيدم در ماشين رو باز کردم
کيف و گوشيمو برداشتم ولي هر چي با چشم نگاه کردم
ماشين دکتر جهان بخش رو نديدم پس خدا کنه هنوز نيومده باشه سريع وارد بيمارستان شدم
رفتم داخل اتاق وسايل هامو گذاشتم روي صندلي گوشيمو روي حالت هواپيما گذاشتم
روپوش مخصوص بيمارستان رو هم تنم کردم گوشيمو انداختم داخل جيب مانتوم رفتم سر کار
؟؟؟؟؟؟
ساعت چهار و نيم بعد از ظهر بود دکتر جهان بخش هم ساعت يازده اومده بود دلم مي خواست
با همين دو تا دستام خفش کنم
حيف که نمي شه بيشعور مي گه ساعت نه و نيم بيان خودش ساعت يازده مي ياد اين ديگه چه جور
آدميه
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خستم بود رفتم داخل اتاق تا استراحت کنم از ساعت نه و نيم تا االن که چهار و نيم بود فقط
داشتم داخل بيمارستان مي گشتم روي صندلي ولو شدم رها گفت
رها _خدا خيره اين دکتره نده بايد چند نفر ديگه هم استخدام کنه
من _آره واال فقط داشتم تو بيمارستان پياده رويي مي کردم
رها _کمرم ديگه درد گرفته نمي دونم کي قراره بريم براي راشا کادو بگيريم
يه لبخندي به رها زدم و گفتم
من _دوباره هم ايراد گرفت
رها _نه تنها ايراد نگرفت هم پيش خودم خوابيده بود کارايي مي کنه که شوهر آدم باهات نمي کنه
من _چه اشکالي داره يه شب هم پيش هم باشيد آسمون که به زمين نمي رسه
رها هم که کامال منظور منو گ گرفته بود بسته دستمال کاغذي رو پرت کرد طرفم خدا رو شکر سريع
واکنش نشون دادم و بسته ي دستمال کاغذي رو گرفتم وگرنه چند ميليون مي دادم
بينيمو عمل مي کردم
من _شانس آوردم سريع گرفتمش وگرنه پول عمل بيني منو بايد مي دادي
رها _خب حاال انگار از دار و ندار دنيا فقط همين يه دونه بيني رو داره
ديگه داشت حرصم مي گرفت عجب آدم پرروي يه
رها يه برگه جلوش گرفته بودمونده بودم برگه ي چيه بعد رها نگام کرد يه لبخندي هم بهم زد وا خدا اين
چشه ((غلط نکنم خبريه))
رها _صحرا جونم ؟
چشمامو گرد کردم و گفتم
من _زهر مار و صحرا جونم باز چه گندي باال آوردي
رها يه ايشي گفت و روشو برگردوند ((حاال بيا ناز کشي))
من _حاال نمي خواد براي من ناز کني براي شوهرت ناز کن حاال بگو چي مي خواي ؟
رها _چيزي نمي خوام يه کاري بگن برام مي کني ؟
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من _تو بگو
رها _نه ديگه نشد بگو آره يا نه ؟
من _حاال باشه بنال
رها _اين برگه رو بده دکتر جهان بخش امضاش کنه
من _بيشعور چرا من ديوار کوتاه تر از من پيدا نکردي ؟ برگه ي چيه ؟
رها _برگه ي يکي از بيماران که قراره عمل بشه به خاطر من اين کار رو مي کني ؟
من _بده من بده من تا فردا صبح مي ترسم کار به جاهاي باريک بشه حاال چون توي اين کار رو مي کنم
برگه رو از رها گرفتم خواستم در اتاق رو باز که رها گفت
رها _حاال اگه به جاي من آرين بود باز اين کار رو انجام مي دادي ؟
ديگه داشت رو اعصابم اسکي رو برف مي رفت يعني هر کس به جاي رها بود هم چين جوابشو مي
دادم
که حال کنه حتي راميار
هيچي بهش نگفتم اصال دلم نمي خواست با رها قهر کنم مگه بچم نزديک هاي اتاق دکتر جهان بخش
بودم خواستم در رو باز کنم که صداي خودشو با يه دختر شنيدم
دختر _تو مثل اين که حاليت نيست
راميار ((همون دکتر جهان بخش ))_نه حاليم نيست تو اگه مي توني حاليم کن
دختر _مامان هم باهات حرف بزنه باز قبول نمي کني نه ؟
راميار _نه معلومه که قبول نمي کنم چرا نمي فهمي دلم نمي خواد ازدواج کنم زوره ؟
دختر _حتما زور که دارم بهت مي گم بعدشم تو غلط مي کني مي گي نمي خوام
راميار _هي هي ......رانيکا سه سال از من کوچيک تري دارم بهت احترام مي ذارم پس حد خودتو
بدون فهميدي ؟
رانيکا _آره فهميدم اما تو نمي فهمي اصال تو چه مشکلي با ازدواج داري ؟ به مامان نمي گي حداقل به
من بگو
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راميار _حاال يه سوال از خودت مي پرسم خودت تا حاال فکر کردي که چرا من ازدواج نمي کنم چون
هيچ
دختري پيدا نشده که بتونه منو به خودش عاشق کنه ؟ !!!!!!
رانيکا _يعني مشکل تو فقط همينه ؟
راميار _آره من کاري به تيپ و خوشگل بودن ندارم و به بقيه ي چيزا دلم مي خواد با کسي ازدواج کنم
که از ته دل دوسش داشته باشم
رانيکا_مثال همين نرمين دختر خالت چشه ؟
راميار _چشه تو بگو چش نيست لباش پروتزي نيست که هست لباس هاي جلف نمي پوشه که مي پوشه
دنبال پسر نيست که هست مثل مانکن ها نيست که هست با ناز و عشوه حرف نمي زنه
که مي زنه لباس هاي آنچناني نمي پوشه که مي پوشه آرايش نمي کنه که مي کنه و......
اينجاشو ديگه نتونست بگه البته نمي دونم براي چي
رانيکا _ بسه بسه بذاريت تا شب همين جوري مي گي شب با مامان صحبت مي کنم
راميار با جديت گفت
راميار _راجع به چي ؟
رانيکا _راجع به........
راميار _ببين رانيکا سعي نکن خودتو مامان منو به ازدواج قانع کنيد فهميدي عزيز دلم ؟
رانيکا _زهر مار و عزيز دلم زنت که نيستم
راميار _خواهرم که هستي
اوه اوه االن کار به جاهاي باريک کشيده مي شه در زدم باالفاصله در رو باز کردم آروم وارد اتاق شدم
((من مي گم اين يه چيزي ش هست تو مي گي نه ))سرمو چرخوندم ديدم دختري با
صورت سفيد چشم هاي قهوه اي کمرنگ به عسلي مي خورد لباي قلوه اي فرم چشماش فوق
العاده بود موهاش رنگ قهوه اي خرمايي بود يه مانتو بنفش تيره با شلوار جين سياه موهاشو هم ريخته
بود بيرون سريع نگامو ازش گرفتم
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واي خدا چرا اين همش در حال ژست گرفتنه لباس قهوه اي تيره با شلوار کرم رنگ مو هاشو هم زده
بود باال چهره ش رو جذاب کرده بود گفت
راميار _کاري داشتيد ؟
بيشعور عوضي چقدر هم با طعنه حرف مي زنه انگار داره با قاتل باباش حرف مي زنه چقدر هم
که بهش فحش بدم بازم کمه
من _اگه کاري نداشتم که نمي يومدم تو اتاقت
همين جمله براش کافي بود ولي اين پررو تر از اين حرف ها بود
با لحن سردي گفت
راميار _کارتو بگو ؟
منم سريع برگه رو بهش دادم اونم سريع امضاش کرد از اتاق سريع اومدم بيرون ولي پشت در ايستادم
ببينم بازم چيزي مي گه يا نه
راميار _بفرما تحويل بگير دليل بعدي براي ازدواج نکردنم
رانيکا _تو چرا هم چين مي کني ؟
بعدنمي دونم چي شد که رانيکا يه چيزي بهش گفت بعد راميار با کالفه گفت
راميار _اصال حرفشو هم نزن
رانيکا _مگه چشه مگه تو نگفتي که......
راميار نذاشت ادامه ي حرفشو بزنه نمي دونم چرا اين حرف رو زد وا مگه چي مي خاست بگه
که نذاشت
راميار جدي گفت
راميار _هيسسسس فعال چيزي معلوم نيست
رانيکا _باشه بابا حاال من يه چيزي گفتم شب هم مي خوام برم تولد يکي از دوستام
راميار مشکوک گفت
راميار _کدوم دوستت ؟
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رانيکا _رها .حاال بگو رها کيه !!!!!
راميار _خب حاال فهميدم اگه کاري نداري برو سرم درد مي کنه
رانيکا _باشه خدافظ
راميار _خدافظ عزيزم
اوه اوه االنه که آبروم بره سريع رفتم تو اتاق بيچاره رها تا االن تو اتاق مونده منو که ديد داشت از
عصبانيت خفه مي شد
رها _کدوم قبرستوني بودي دوساعته منو اينجا کاشتي رفتي تورش کردي آره ؟
من _چته بابا برگه رو امضا کرد حاال بگو چيا که نشنيدم
رها _خب چي ؟
من _بهت گفتم که ازدواج نکرده بعد هيچي داشتند با هم صحبت مي کردند اونم با خواهرش
بعد راميار هم اصال دلش نمي خواست ازدواج کنه
رها _دليلش چيه ؟
من _مي گفت که هيچ دختري پيدا نشده که منو به خودش عاشق کنه
رها _عجب آدم پررويي يه کتک حسابي دلش مي خواد حاال اگه من جاي مامانش بودم حالشو جامي
آوردم هم چين مي خوابوندم توگوشش که حساب کار دستش بياد
من _به نظر من مامان با شخصيتي داشته باشه
رها _تو از کجا مي فهمي ؟
من _آخه خواهرش با شخصيته هر چي باشه بهتر راميار
رها _حاال اينا رو ول کن کادوي راشا رو چي کار کنم ساعت هشت تولدشه
من _اي واي راستم مي گي چي کار مي خواي کني ؟ حاال مي خواي حتما براش ماشين شارژي بگيري
؟
رها _آره خوب بهش قول دادم
همين جور که داشتيم در مورد تولد برادرش راشا حرف مي زديم يه نفر در زد اومد داخل نگاه کردم
رانيکا بود رها هم خيلي خوشحال شد
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رها _نه تو روخدا مي ذاشتي شب مي يومدي ؟
رانيکا _حاال مسخره بازي در نيار
رها _چي کار کردي با داداشت ؟ !!!
رانيکا _چيو چي کار کارش کردم ؟
رها _بابا هموني که صبح اومدي بهم گفتي
رانيکا _آها فهميدم حاال دو هزاريم افتاد هيچي ديگه قبول نکرد
من _مي شه واضح تر حرف بزني منم بفهمم
رانيکا_هيچي به داداشم گفتم که بيا بريم خواستگاري مامانم هم قبول کرده ولي نمي ياد کال
تو دنده ي لجه
من _با منم لجه
رانيکا _حاال چرا با تو ؟
من _روز اول يه ذره دير اومدم بعد گفت اگه دوباره دير بياي جريمه مي شي بچه پررو شبشم
بهمون شيفت داد کال از سر تا پاش غرور مي باره
رانيکا _هميشه همين جوريه هر جا که مي ريم مخصوصا اگه توش دختر باشه نمي ياد مگه اين که
مجبور باشه
رها_تولد داداشم که مي ياي ؟
رانيکا _آره مي يام فقط بيان دنبالم حوصلهم نيست با راميار بيام
من _ببين اين داداشتو نياري که من خودمو مي کشم
رانيکا خنديد و گفت
رانيکا _باشه من که گفتم اين جور جا ها نمي ياد
من _اگه اومد چي ؟
رانيکا _خوي قرار نيست که بياد پيش تو مي ره پيش بقيه
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من _حاال انگار کشته و مرده ي اونم
رانيکا _حاال کي مي يان دنبال من ؟
رها _ما که االن مي ريم بازار ديگه ساعت هاي هفت يا هفت و نيم بيا دم در
رانيکا _باشه
ساعت نزديک هاي پنج و نيم بود که از داخل بيمارستان خارج شديم من و رها سوار ماشين شديم
به سمت پاساژ حرکت کرديم
اول يه ذره ترافيک بود ديگه داشت رو اعصابم اسکي رو برف مي رفت بعد از ده دقيقه ترافيک تموم
شد
ماشين رو يه گوشه پارک کردم با هم ديگه از ماشين پياده شديم در ماشين رو قفل کردم و به
سمت پاساژ حرکت کرديم تا چشم کار مي کرد فقط مغازه ي لباس فروشي بود چند تا پسر
هم مشغول ديد زدن بقيه بودند
به خدا اگه چيزي به ما دو نفر گفت من مي دونم با اون طرف ربع ساعت فقط داشتيم تو پاساژ
مي چرخيديم
رها _حاال من کجا برم براش ماشين شارژي بگيرم
من _دختر مگه مجبوري حتما اينو براش بگيري ؟ !!!
رها _خب چي کار کنم بيچاره دلش مي خواد بعدشم به بابام مي گه برام ماشين شارژي بگير
منم مي خوام براش بگيرم
من _بگير من که نمي گم نگير بيا بريم طبقه پايين شايد اونجا داشت
رها _باشه بريم ؟
من _بريم
دست هم ديگه رو گرفتيم به سمت طبقه ي پايين حرکت کرديم طبقه ي پايينش مغازه هاي مختلفي داشت
ولي لباس فروشي نبود همين جور که داشتيم نگاه مغازه ها مي کرديم چشمم خورد به مغازه اي که ماشين
شارژي داشت
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رها رو کشيدم به طرف مغازه بعد وارد شديم دو تا جوون توش کار مي کردند ((حاال اي خدا نمي شد به
جاي دو تا پسر دو تا زن توش بود آدم اين قدر خر شانس))
مغازه ي نسبتا بزرگي بود پسر اولييه تي شرت سفيد رنگ با شلوار آبي پر رنگ مو هاشو زده بود
باالگردنبند استيل هم داخل گردنش بود
پسر دومي هم يه تي شرت سبز رنگ که نوشته هاي انگليسي به رنگ سياه داشت با شلوار سياه
اونم موهاشو زده بود باال چهره ش خوب بود بهشون سالم کرديم خدا شانس بده پسر هاي
خوبي بودند
رها هم به يکيشون گفت
رها _يه ماشين شارژي مي خوام براي پسر سه ساله
اون پسره ه هم باشه اي گفت با هم رفتيم سمت قسمتي که ماشين شارژي داشت عجب ماشين هايي بود
رها هم يه ماشين شارژي سفيد انتخاب کرد ماشين رو گذاشتند داخل کارتون پولشو
حساب کردو با هم اومديم بيرون
من _ماشين قشنگه
رها _آره
من _پولش چقدر شد ؟
رها _؟؟؟ هزار
من _بيا بريم طبقه ي باال منم براش لباس بگيرم
رها لبخندي زد و گفت
رها _باشه
کارتوني که داخلش ماشين بود رو دستش گرفت با هم رفتيم طبقه ي باال داشتم نگاه لباس ها
مي کردم يه لباسي بود قهوه اي که مدلش چهار خونه اي بود کاله داشت ((البته کالهش به لباس وصل
بود))
دست رها رو گرفتم وارد لباس فروشي شديم يه خانوم حدود ؟؟_؟؟ ساله توش کار ميکرد بهش سالم
کرديم دختر نازي بود بعد بهش گفتم
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من _از اون لباس قهوه اي چهار خونه اي براي پسر سه ساله داريد ؟
خانوم _بله چه رنگي ؟
من _همون قهوه اي
خانومه هم چشمي گفت و رفت لباس رو آورد لباس رو برداشتم تو ذهنم راشا رو توي اين لباس
تصور کردم ((واي عزيزم ))نا خداگاه لبخندي زدم
من _مي گم رها اين لباسه اندازه ش مي شه ؟
رها _آره
من _خب همين رو مي برم چند مي شه ؟
خانوم _قابلي نداره هفتاد تومن
کارتمو دادم اونم مبلغ هفتاد تومن رو روي دستگاه کارت خوان زد و کارت رو بهم تحويل داد
لباس رو گذاشت داخل پالستيک ازش تشکر کردم از داخل مغازه خارج شديم به طرف ماشين
حرکت کرديم
من _بدو بريم که بايد دنبال رانيکا هم بريم
رها _واي راستم ميگي االن دير مي شه
سريع سوار ماشين شديم ماشين رو روشن کردم ((حاال يه سوال اين خونه ي آقاي دکتر کدوم قبرستونيه
؟!؟!؟!؟)) !
من_رها خونش کجاست ؟
رها _برو بهت مي گم
همين جور که مي رفتم رها هم آدرس رو بهم مي گفت منم مي رفتم چند دقيقه بعد رسيديم
دم در خونشون واي مامان چه خونه ي قشنگي داشتند کناره هاش با سنگ کار شده بود
در شم به رنگ قهوه اي تيره بود ((فکر کنم توي خونه قشنگ تر باشه))
و با ريموت باز مي شد
رها _يه تک پا برو زنگ بزن بياد دير شد
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من _مظلوم گير آوردي حاال برم در بزنم داداش محترمش در باز مي کنه آبرو ي منم مي ره
خب چه کاريه بهش زنگ بزن
رها _راستم مي گي
رها گوشيشو در آورد به رانيکا زنگ زد و بهش گفت بيا دم در ازش خدافظي کرد چند دقيقه بعد رانيکا
همراه يه دختر بچه از خونه خارج شد رانيکا هم يه مانتو مجلسي آبي کم رنگ همراه با ساپورت آبي
نفتي و شال آبي نفتي هم سرشکرده بود
و آرايش هم کرده بود بعد تن همون دختر بچه هم يه تاپ دو بنده سياه که توپ توپ هاي قرمز داشت و
کفش سياه هم پوشيده بود موهاشو خرگوشي بسته بود فکر کنم دخترش بود سوار
ماشين شدند بهمون سالم کردند منم سريع حرکت کردم چند دقيقه بعد رسيدم دم در خونه ي
رها اينا ماشاهللا چقدر ماشين بود مثال تولد راشاست فکر کنم با تولد خودش اشتباه گرفتند
من _حاال چي کار کنيم نکنه مي خواي بين اين همه آدم رد شيم ؟!؟!!
رها _نه بابا آبرو ي من مي ره دور بزن برو پشت يه در مخفي هست به اتاقم راه داره سريع باش
منم سريع دور زدم رفتم پشت خونه دقيقا هموني بود که رها گفته بود يه در سياه رنگ بود
ماشين رو پارک کردم با هم از ماشين پياده شديم منم در ماشين رو قفل کردم رها در حياط رو باز کرد با
هم
وارد شديم بعد رفتيم تو اتاق رها تختش کنار کمد بود ميز کامپيوتر هم کنار تخت بود اتاقش هم به رنگ
آبي و زرد بود تخت نرمي داشت کارتون ماشين رو گذاشتم کنار تخت و همين طور پالستيک لباس
رها _بياين بريم پايين
ما هم با هم ديگه رفتيم پايين
؟؟؟؟؟؟
تقريبا ساعت دوازده بود که همه رفته بودند واي خدا چقدر امشب خوردم رها هم چقدر تو فاميل پسر
دارند
من نمي دونستم من و رها و رانيکا رفتيم تو اتاق و داشتيم با هم ديگه حرف مي زديم
من  -واي رها چقدر پسر تو فاميل داريد از هر نوعي که بخواي پيدا مي شه
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رها-تازه کجاشو ديدي بعضي هاش و نو اصال نمي شناسم فقط يه نفر رو خوب مي شناسم
رانيکا -کدوم هموني که باهاش رقصيدي ؟
رها -آره اسمش هم آروين پناهنده س
من -پسرخوبي بود
رها -آره خواهرشو خيلي دوست دارم
رانيکا -اسمش چيه ؟
رها -آرشين
من -واي بچه ها من مي رم خونه
رها -باشه خدافظ ممنون که اومدي
رانيکا _وايسا منم باهات بيام
منم قبول کردم دست روشا ((بچه ي رانيکا )) رو گرفت از مامان و باباش خدافظي کرديم
رفتيم تو حياط پشت خونه در رو باز کردم سوار ماشين شديم روشنش کردم به راه افتادم
روشا هم تو بغل رانيکا خواب بود
خيابون يه ذره خلوت بود چند دقيقه بعد رسيدم دم در خونه ي رانيکا خواست پياده شه که
بهش گفتم
من _رانيکا مي شه شماره تو بهم بدي ؟
رانيکا _باشه عزبزم
شماره شو ازش گرفتم منم شمارمو بهش دادم حرکت کردم به سمت خونه ربع ساعت بعد رسيدم
خونه در رو با ريموت باز کردم
ماشين رو داخل حياط پارک کردم از داخل ماشين پياده شدم درشو قفل کردم رفتم داخل خونه
فکر کنم آرين خونه باشه المپ هاي داخل خونه همش خاموش بود منم يواش يواش رفتم
داخل اتاق سريع لباسمو عوض کردم يه تي شرت سفيد رنگ همراه بت شلوار سياه پوشيدم
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يه خميازه اي کشيدم خواستم بخوابم که چشمم خورد به يه پاکت نامه مستطيل شکل که روش
انگليسي نوشته بود نمي دونستم مال چي بود ((بي خيال بابا فردا از آرين مي پرسم))
روي تخت دراز کشيدم ((واي مامان چقدر سردم بود ))پتو رو کشيدم روي خودم رو به پهلو
خوابيدم هنوز چشمام گرم نشده بود که دستاي آرين دورم حلقه شد يه لبخندي زدم
آرين مو هاي توي صورتم رو کنار زد گونمو ب*وس کرد آروم دستشو روي موهام مي کشيد
آرين _چه عجبي باالخره تشريف آوردي ؟
من _خب تولد داداش دوستم بودم تو چرا نيومدي ؟
آرين _خستم بود نتونستم بيام
ديگه چيزي بهش نگفتم و گرفتم خوابيدم
************
صبح با نور خورشيد بيدار شدم ((اي خدا هنوز خوابم مي ياد ))چشمامو باز کردم کش قوسي به بدنم
دادم
از روي تخت بلند شدم نمي دونستم ساعت چند بود در اتاق رو باز کردم آرين نبود فکر کنم رفته دانشگاه
وارد دست شويي شدم دست و صورتم رو شستم با دستمال خشک کردم از داخل
دست شويي بيرون اومدم
رفتم داخا آشپزخونه آب ميوه رو از داخل يخچال برداشتم بعد توي ليوان ريختم و خوردم
دوباره وارد اتاق شدم هنوز مونده بودم توي اون پاکت نامه چيه ؟
اول خواستم برم بازش کنم اما نه بي خيال شدم يه مانتو قهوه اي با شلوار لي قهوه اي کم رنگ
پوشيدم يه رژلب هم زدم مقنعمو سرم کردم کيف و گوشيمو برداشتم و از خونه خارج شدم
*********
نزديک هاي ساعت سه بود که داشتم از خستگي مي مردم امروز هم يه عمل داشتيم بيمار رو که
نگاه مي کردم دلم ضعف مي رفت رفتم داخل اتاق رها هم اونجا بود ((مرده شور اين دکتره رو ببرم
که تشکر هم بلد نيست اه اه موندم رانيکا چه جوري تحملش مي کنه
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خوبه زياد سر به سر آدم نمي ذاره از اين خوشم مي ياد امروز هم يه شلوار سياه چسبون پوشيده بود
با پيراهن قهوه اي خيلي کمرنگ مو هاشو هم زده بود باال ((منظورم با دکتر جهان بخش))
من _راستي رها راشا از ماشينش خوشش اومد
رها _آره بابا وقتي ديدش کلي ذوق کرد وقتي هم که همه رفتند سوارش شد
من _لباسي که براش گرفتم چي ؟
رها _از اونم خوشش اومد
بعد دوباره گفت
رها _تو نمي خواي عروسي بگيري ؟
من _چته ؟حسوديت مي شه ؟
رها _نخيرم دوست دارم تو لباس عروسي هم ببينمت
من _با آروين چي کار کردي ؟
رها با تعجب گفت
رها _هيچ کاري نکردم مگه قرار بود کاري کنم
من _نه همين جوري گفتم پاشو بريم خونه
رها _باشه بريم
با هم ديگه از داخل بيمارستان بيرون رفتيم وارد ماشين شديم منم يه آهنگ به اسم اي جونم از سامي
بيگي گذاشتم
من _مي گم بريم رستوران ناهار بخوريم
رها _باشه بريم
توي خيابون بوديم که چراغ قرمز شد ((اه هميشه بدم مي يومد پشت چراغ قرمز بمونم ))چند دقيقه بعد
چراغ سبز شد
منم سريع حرکت کردم همين جور که داخل خيابون حرکت مي کردم يه رستوران رو ديدم که خيلي
بزرگه
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پشت يه دويست و شش پارک کردم با هم از ماشين پياده شديم وارد رستوداديم چند تا دختر و پسر هم
داشتند با هم ديگه حرف مي زدند
سرمو انداختم پايين و با هم رفتيم روي صندلي ها نشستيم چند دقيقه بعد يه گارسون اومد سفارش ها مو
نو گرفت منو رها مر دوتامون مرغ با ساالد سفارش داديم ديگه داشتم از گشنگي ديونه مي شدم
ربع ساعت بعد غذامونو آوردند ما هم شروع کرديم به خوردن ساعت نزديک هاي چهار بود که
از رستوران خارج شديم در ماشين رو با کردم نشستيم داخل ماشين سريع حرکت کردم اول
رها رو رسوندم خونه بعد هم خودم رفتم خونه
ماشين رو داخل حياط پارک کردم گوشيمو برداشتم در ماشين رو قفل کردم رفتم داخل خونه
کيفمو پرت کردم روي مبل خودم رفتم داخل اتاق مانتو و شلوارمو در آوردم يه شلوارک چهار
خونه ي قرمز که تا زانوم بود همراه با يه تي شرت يقه هفت قرمز پوشيدم
رژلب مو پاک کردم خودمو پرت کردم روي تخت و سريع خوابم برد
********
آرين _پاشو چقدر مي خوابي ؟!؟!؟!؟!
وا اين کي اومد که من با خبر نشدم چشمامو بت دست بهم ماليدم بعد رومو کردم سمت آريم بهم لبخند زد
بهش گفتم
من _ساعت چنده ؟
نگاه ساعت روي دستش کردو گفت
آرين _هفت و نيم
ما شاهللا چقدر خوابيدم ((خرس تو زمستون اينقدر نمي خوابه که من خوابيدم )) خواستم بدونم
توي اون پاکت نامه چيه بعد از آرين پرسيدم
من _آرين يه چيزي بگم بهم راستشو مي گي ؟!
آرين _بگو
من _داخل اون پاکت نامه چيه ؟
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آرين _يه دعوت نامست براي کانادا
من _مال دانشگاست ؟
سرشو به نشونه ي مثبت تکون داد
من _مي خواي بري ؟
دستاشو دور کمرم حلقه کرد و داشت مو هامو ناز مي کرد
آرين _آره بايد برم
من _حاال نمي شه نري ؟
سرموب*وس کرد و گفت
آرين _نه عزيزم نمي شه
من _چند روز اونجايي ؟
آرين _سه ماه
با تعجب پرسيدم
من _چرا سه ماه ؟!؟!؟!؟
آرين _باالخره بايد به دانشجو هاي اونجا درس بدم
من _قول مي دي بعد از اين که بر گشتي عروسي بگيريم
آرين _آره عزيزم قول مي دم
من _کي مي ري ؟
آرين _فردا صبح ساعت شش
((واي مامان چه قدر زود قراره بره))
بعد از چند دقيقه گفت
آرين _آماده شو بريم پيش داداشت
من _مگه اونجا چه خبره ؟
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آرين _مگه مامانت بهت نگفت
من _مي شه بگي مامان من چيو به من نگفته
آرين _عمه شدي
با خوشحالي گفتم
من _واقعا ؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟
آرين _آره سريع آماده شو بريم پيشش
من _دختر ه يا پسر ؟
آرين _دختر
((واي سينا بسم اونجا کشتمت حاال ديگه به من هم خبر نمي دي حالتو مي گيرم))
آرين رفت بيرون منم سريع رفتم سمت کمد لباسيم يه مانتو سبز پر رنگ با شلوار لي همون رنگي
پوشبدم يه ذره هم آرايش کردم
مو هامو شونه کردم باالي سرم بستمشون يه کليپس سياه رنگ هم زدم پشت ش شال سبز رنگ هم سرم
کردم يه ذره هم عطر زدم و از اتاق خارج شدم
من _بريم من آماده م
آرين _بريم
بعد با هم از خونه خارج شديم آرين در ماشين رو باز کرد سوار ماشين شديم در حياط
رو با ريموت باز کرد و وارد خيابون شد
*********
رسيديم دم در خونه ي سينا يه در سفيد رنگ بزرگ بود که با ريموت باز مي شد فضاي خونه هم خيلي
قشنگ بود تقربا نماي سنگي داشت منم زنگ آيفون رو زدم برادرم هم در رو براي من و
آرين باز کرد ما هم رفتيم داخل خونه خيليشديمگگ بود دوست داشتم ببينم بچه ي داداشم چه شکليه
وارد خونه شديم مامان و بابا هم بودند فکر کنم فقط من و آرين اينجا کم بوديم و حاال اضاف شديم
با همه سالم و احوال پرسي کرديم داداشم هم يه لباس توسي رنگ همراه با شلوار همون رنگي پوشيده
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بود مو ها شو همطبق هميشه باال زده بود از رنگ چشم اش خيلي خوشم مي يومد آبي رنگ هم رنگ
لباس اش
من که چشم ام قهوه اي رنگ بود نمي دونم اين به کي رفته چشم هاش آبي در اومده
بگذريم تيارا ((زن داداشم ))يه ذره شکم داشت اشکالي نداره اينم درست مي شه
من _سينا خيلي بدي چرا به من نگفتي بچت به دنيا اومده ؟!؟!؟
سينا _يادم رفت بگم
((بيشعور آخه کي يادش مي ره بگه بچم به دنيا اومده مطمنم از سر عمد اين کار رو کرده))
من _رو تو برم چند روزه ؟
لبخندي به من زد و گفت:
سينا _سه روز
من _خيلي پررويي بچت سه روزه به دنيا اومده بهم نگفتي اسمش چيه ؟
سينا _سارينا
اسمش هم قشنگه روي مبل نشستم ولي هنوز از دست سينا دل خور بودم باالخره منم خواهرش بودم بايد
بهم
مي گفت
مامانم رفت داخل آشپز خونه چند تا قهوه درست کرد و آورد منم برداشتم و خوردم در حين خوردن يه
نفر
بهم اسمس داد خدا رو شکر صداشو فقط خودم شنيدم اگه سينا شنيده بود دوباره حرف مي زد و گرنه
حوصله شو ندارم داشتم نگاه تلوزيون مي کردم ((واي مامان دلم مي خواست سريع سارينا رو ببينم))
دلم طاقت نياورد سريع به سينا گفتم
من _داداشي سارينا کجاست ؟
سينا _تو اتاقشه
سريع از جام بلندذشدم به تيارا هم گفتم که باهام بياد با هم ديگه رفتيم تو اتاق اتاقش خيلي قشنگ بود
رنگ هاش قرمز و سياه بود کال دکور قشنگي داشت يه تخت کوچيک هم گوشه ي اتاق بود
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با بقيه ي چيزا رفتم کنار تخت سارينا راحت خوابيده بود پتوي کوچيکي هم روش بود خيلي ناز بود دلم
مي خواست خفش کنم!!!!!
من _تيارا جون اشکال نداره ازش عکس بگيرم
تيارا _نه عزيزم بگير فقط فلش دوربين گوشي تو خاموش کن
من _باشه
سريع گوشي مو از داخل جيب مانتو م در آوردم رفتم توي دوربين ففلش شو خاموش کردم و چند تا
عکس
ازش کرفتم و از تيارا تشکر کردم
يه ذره هم پيش ش موندم بعد از چند دقيقه از اتاق خارج شدم گوشي مو گذاشتم داخل جيبم
دوباره روي مبل نشستم
سينا _چي شد ؟ديديش ؟
من _آره ناز بود
سينا هم ديگه چيزي نگفت منم ادامه ي فيلم رو نگاه کردم همش تو فکر بودم چرا آرين مي خواست بره
کانادا به بقيه ي دانشجو ها درس بده ؟چرا اين قدر زود ؟!؟!؟
ساعت شش صبح ؟يعني اين قدر عجله داره که ساعت شش صبح بليط گرفته ؟
بعد تيارا رفت تا ميوه بياره بعد از چند دقيقه از آشپز خونه خارج شد ظرف پر از ميوه رو گذاشت
روي ميز منم يه دونه گالبي با چند تا دونه گيالس براي خودم برداشتم شروع کردم به خوردن
خيلي دلم مي خواست سارينا رو بغل کنم ولي حيف که مي ترسيدم از دستم بيافته و خيلي
کوچيک بود
سينا _صحرا بزن سه
تو دلم گفتم ((:بذار يه ذره اذيتش کنم حال مي ده))
من _براي چي بزنم
سينا _تو بزن
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من_نه اول بگو
سينا _هم چين مي گي اول بگو انگار بحث عشق وسطه بزن ديگه
من _نچ تا نگي چه خبره نمي زنم
سينا _واليبال داره حاال که فهميدي بزن
من _حاال هم نمي زنم مي خپخوام نگاه فيلم کنم مگه نه تيارا ((رو به مامان گفتم ))مگه نه مامان
مامان و تيارا از سر لج سينا گفتند :آره
سينا _چي شد تيارا خانوم شما که ديشب داشتيد با من نگاه واليبال مي کردي االن مي گي مي خوام فيلم
ببينم
تيارا _اون موقع فرق مي کرد سر شرط بود که گفتم نگاه مي کنم
منم يه دفعه پريدم تو بحث شپن و گفتم
من _چه شرطي ؟
سينا _بچه مگه تو فضولي ؟!؟!
من _اگه فضول نبودم که نمي گفتم
تيارا_هيچي من گفتم اگه ايران برنده شد بايد با ((__)) بري تو استخر اگه هم ايتاليا برنده شد
من بايد...
سينا ديگه نذاشت ادامه بده تيارا هم ديگه آيزي نگفت منم از اونجايي که بعضي وقت ها فضول
بودم خواستم حرص شو در بيارم
من_واال من که نفهميدم چي شد ؟!؟!؟!؟!
بعد از اين که حرف رو زدم همه داشتند نگاه م مي کردند ((اوه اوه آه گندي زدم))
من _چته سينا هم چين نگام مي کني انگار قاتلم
سينا _يعني مي خواي بگي نفهميدي ؟يا خودتو زدي به خنگي
من _خودم فهميدم فقط خواستم سر به سر تو بذارم
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سينا هم ديگه چيزي نگفت چون مي دونه بحث کردن با من بي فايده س باالخره يه جوابي دارم بدم ((من
يکي کم نمي يارم))
خالصه ساعت دوازده بود که ما هم با بقيه خدافظي کرديم سريع بايد مي رفتيم خونه چون
آرين خستش بود و هم فردا صبح بايد مي رفت دلم براش خيلي تنگ مي شد
همش تو فکرش بودم سوار ماشين شدم همراه من آرين هم سوار شد ماشين رو روشن کرد به طرف
خونه حرکت کردم دستمو گذاشتم زير چونه ام و به بيرون نگاه مي کردم
اصال دلم نمي خواست آرين از پيشم بره هر وقت پيشم بود احساس خطر نمي کردم حاال هم که
داره مي ره سعي کردم جلوي خودمو بگيرم تا گريه نکنم نفس عميقي کشيدم آند دقيقه بعد رسيديم خونه
در حياط رو با ريموت باز کرد ماشين رو داخل حياط پارک کرداز ماشين اومدم بيرون آرين هم اومد
بيرون در خونه رو باز کردم رفتم تو خونه بعدشم تو اتاق مشترک مون مانتو و شلوارمودرآوردم
و يه گرم کن سياه با تي شرت آستين کوتاه سفيد پوشبدم
توي تخت دراز کشيدم آرين هم وارد اتاق شد لباسشو عوض کرد داشت وسايل ها شو داخل
چمدون قهوه ايش مي ذاشت
رفتم زبر پتو وشروع کردم به گريه دلم تنگ مي شد چند دقيقه بعد رپي تخت دراز کشيد دست
ها شو دورم حلقه کرد منو کشوند توي بغلش منم سرمو روي سينش گذاشتم و آروم اشک ريختم
دستشو گذاشت روي مو هام و آروم نوازش مي کرد چشم ما مو بستم اي کاش بهش مي گفتم
نره و پيشم بمون
آرين _نبينم خانومم گريه کنه
گريه ام بيشتر شد
آرين _صحرا عزيز دلم چرا گريه مي کني من که هنوز نرفتم
من _خب دلم برات تنگ مي شه
آرين _من که هنوز اين جام
من _باالخره بعدش که مي خواي بري به هر حال دلم برات تنگ مي شه
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آرين _دل منم برات تنگ مي شه عزيزم
من _آرين ؟
آرين _جانم
من _نمي شه نري ؟
آرين _ نه عزيز من نمي شه سه ماه بيشتر نيست شايد زود تر تموم شد منم زود تر مي يام
پيشت عروسي کنيم
من _قول مي دي ؟
آرين _آره قول مي دم
سرمو ب*وس کرد و گفت _حاال بگير بخواب ساعت چهار بايد بلند شم
منم باشه اي گفتم و گرفتم خوابيدم نمي دونم چرا خوابم نمي برد برگشتم سمتش راحت خوابيده بود وقتي
خواب چهره ش مظلوم مي شد اينجوري بيشتر دوسش داشتم
نمي دونم ساعت چند بود که بيدار شدم حس کردم آرين روي تخت نيست رو به آسمون خوابيدم
چشم ها مو باز کردم داشت لباس مي پوشيد منم براي اين که نفهمه بيدارم چشما مو بستم
و آروم باهام خدافظي کرد منم تو دام ازش خدافظي کردم ولي وجدانم راضي نبود چمدون شو
برداشت و از اتاق خارج شد
سريع روي تخت نشستم و با بغض گفتم
من _آرين
برگشت سمتم ولي چيزي نگفتم
آرين_چيزي شده صحرا ؟خواب بد ديدي ؟
دوباره با بغض گفتم
من _چيزي نشده فقط خواستم ازت خدافظي کنم
دستگيره ب چمدون رو خوابوند اومد سمتم روي تخت نشست دست اشو دورم حلقه کرد دوباره
سرمو ب*وس کرد ((اي خدا هي من مي خوام گريه نکنم نمي شه))
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دوباره زدم ززير گريه دستاي آرين محکم تر دورم حلقه شد منو برگردوند طرف خودش آروم
صورتم رو گرفت
آرين _صحرا ...عزيز دلم گفتم باشه من که بهت گفتم بر مي گردم ...گريه نکن صحرا ...ببين
گريه کني ناراحت مي شم
اشکامو با دستش پاک کرد يه ذره آروم شدم ولي نه زياد
آرين _ديگه گريه نکن باشه ؟
من _باشه
بعد دوباره ازم خدافظي کرد منم ازش خدافظي کردم ولي هنوز راضي به رفتنش نبودم سرمو
گذاشتم روي بالش و سه سوته خوابم برد
************
نمي دونم ساعت چند بود از باالي تخت نگاه ساعت کردم ديدم شش و نيم بود ديگه خوابم
نمي برد همش نگران آرين بودم همش تو فکرش بودم از روي تخت بلند شدم گوشيمو از ديشب
تا حاال خاموش کرده بودم
و نمي دونستم کسي بهم زنگ زده يا اسمس داده يا نه در اتاق رو باز کردم رفتم توي پذيرايي
رروي کاناپه نشستم کنترل تلويزيون رو برداشتم و روشن کردم يه شبکه اي بود داشت فيلم
نشون مي داد منم از زور بي حوصلگي نشستم همونو نگاه کردم
گوشيمو تو دست گرفتم سريع روشنش کردم ديدم يه نفر بهم اسمس داده نگاه کردم ديدم از رانيکا
بود سريع بازش کردم ديدم نوشته
رانيکا _کدوم قبرستوني هستي که جواب اسمس ها تو هم نمي دي
لبخندي زدم و براش اسمس دادم
من _ببخشيد نتونستم جواب بدم خونه ب داداشم بودم حواسم به گوشيم نبود االن که نگاه کردم
ديدم اس ام اس دادي
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رانيکا _حاال اشکالي نداره واي صحرا تو االن بيداري ؟!؟!؟!بگير بخواب خواستي بري بيمارستان
خوابت نياد نکنه دلت مي خواد شب بري شيفت
سريع نوشتم
من _نه تو رو خدا همون يه بار که رفتم شيفت براي هفت پشتم بس بود چه قدر هم زود حالمو گرفت بچه
پررررو
ديگه اس ام اس نداد گوشيمو روي ساعت نه تنظيم کردم و رفتم تو اتاق پتو مو برداشتم و
روي کاناپه خوابيدم
با صداي موبايلم از خواب پريدم ((اي تو روحت داشتم خواب مي ديدم اه حاال خوابم چي بود))
تو دلم دوباره گفتم(( اي تو روحت راميار خواب رو هم از آدم گرفتي))
کش و قپسقوسي به بدنم دادم رفتم تو دست شويي صورتمو چند بار آب زدم ((واي مامان هر چي
ککه خواب ديدم به نظرم بد بوده منظورم خواب االني بود که ديدم))
صورتمو با دستمال خشک کردم رفتم داخل کمد رو باز کردم مانتو قهوه اي کم رنگ با شلوار
قهوه اي شکالتي بيرون آوردم و پوشيدم نشستم جلوي آينه يه برق لب زدم همراه با ريمل مو هامو
شونه شونه کردم باالي سرم بستم کليپس هم زدم پشت مو هام يه ذره جلوي خودم ريختم
مقنعه ي سياهمو سرم کردم تا آماده شدم ساعت نه و ربع بود عطر مارک دارمو زدم کيف و گوشمو
برداشتم و از خونه خارج شدم
***********
امروز يه عمل داشتيم يه نفر لخته خون داخل مغزش بود که با کمک دکتر جهان بخش درش آورديم
((نمي دونم چرا اين دکتره ادب نداره بهش خسته نباشيد مي گم هيچي نمي گه حتي يه تعريف خشک
و خالي هم نمي کنه))
با حرص رفتم تو اتاق روي صندلي نشستم ((اه اه ديگه داره شورشو در مي ياره هي مي خوام يه چيزي
بهش
بگم ولي به ياد حرفي مي افتم که مي گفت وگرنه اخراجت مي کنم دلم لرزه پيدا مي کنه و هيچي
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نمي گم))
اصال دلم نمي خواد باهاش روبرو شم اصال معلوم نيست چشه تکليفش با خودش مشخص نيست
ساعت سه بود از صبح تا حاال فقط داشتم مي رفتم طبقه ي باال و دوباره مي رفتم پايين و دوباره
مي رفتم يه طبقه ي ديگه انگار که نه انگار دارم جون مي کنم شيطونه مي گه يه چيزي بهش بگم
که حال کنه بچه پرروووووو
چند دقيقه بعد رها هم وارد اتاق شد بيآابيچاره ديگه نمي تونست راه بره
رها _واي مامان دارم از خستگي مي ميرم خدا خير دکتره نده که هر چي مي کشيم از اينه
من _ببچه پررو بهش خسته نباشيد مي گم هيچي نمي گه انگار من اونجا بوقم معلوم نيست
چه مشکلي با من داره اه
رها _اين قدر اين بيمارستان کوفتي بزرگه که آدم توش گم مي شه من موندم خودش گم نمي شه
من _واال به خدا يه بار من توش گم شدم فقط داشتم دو ساعت دنبال خودم مي گشتم همين
که خواستکنيم
پله ها پايين برم که باهاش فيس تو فيس شدم يه پوزخندي هم تحويلم داد
انگار ارث باباشو برداشتم مي خواستم همون جا يه چيزي بردارم بکوبم تو سرش
رها _کال اعصاب نداره موندم پدر و مادرش به خصوص رانيکا چه جوري باهاش حرف مي زنه
معلوم نيست چه مرضي داره
من _با خودشم درگيره
رها _همينو بگو
من _پاشو بريم ديگه ساعت چهار شده
رها _اوکي بريم
با هم ديگه از روي صنداجلصندلي ها بلند شديم به طرف درب خروجي حرکت کرديم بعد در
ماشين رو باز کردم با هم سوار ماشين شديم سريع حرکت کردم تو راه که مي يومديم
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يه کافي شاپ ديدم به رها گفتم
من _مي گما بريم کافي شاپ چند وقته نرفتيم
رها _واي راستم مي گي بريم
کنار کافي شاپ پارک کردم از داخل ماشين پياده شديم وارد کافي شاپ شديم ((کافي شاپ
بزرگي بود چند تا دختر و پسر هم داخلش نشسته بودند سرمو انداختم پايين و روي صندلي ها
نشستيم))
من _دلم مي خواست يه جايي با هم بريم يه نفر نگامون نکنه
رها خنديد و گگفت
رها _از بس خوشگليم بقيه نگامون مي کنند اتفاقا خوبه يه نفر رو هم تور مي کنيم
من _برو بابا من خودم نامزد دارم برو براي خودت يه نفر رو تور کن
رها _پيش پاي ششما يه نفر رو تور کردم رفت
مشکوک گفتم:
من _کي ؟
رها _با هموني که داخل جشن تولد رقصيدم
با حالت ترديد گفتم
من_آروين ؟
رها _آره
من _خب چه جوري ؟
رها هم شروع کرد به تعريف وسطاي تعريف يه گارسون اومد سفارش ها مو نو گرفت دو تاييمون
بستني شکالتي سفارش داديم
من _واقعا بهت کفگفت دوست داره ؟
رها _آره اصال فکرشو هم نمي کردم يه ذره هم مغروره
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من _مثل ددکتر جهان بخش
دو اييمون زديم زير خنده
چند دقيقه بعد گارسون بستني ها مونو آورد ما هم شروع کرديم به خوردن بستني خوشمزه اي
بود من که خوشم اومد
رها _آروين بهم گفت فردا بريم آزمايش خون بديم
من _ساعت چند ؟
رها _ساعت شش
من _اااااا کي حوصله داره ساعت شش صبح بره براي آزمايش خون
رها _واال به خدا تازه گفت اونجا آشنا دارم جواب آزمايش رو همون روز بهمون بدن
من _اينجوري خوبه زود تر مي فهمين
بستني ها مون که تموم شد رفتم پولشو حساب کردم و رفتيم بيرون سوار ماشين شديم
ماشين رو روشن کردم و به راه افتادم نزديک خونه ي رها رسيدم ازش خدافظي کردم
و به طرف خونه حرکت کردم وقتي رسيدم ماشين رو داخل حياط پارک کردم و وارد خونه شدم رفتم
داخل
اتاق مانتو و شلوارمو در آوردم و تي شرت صورتي رنگ که سر آستين هاش سياه بود با شلوارکي که
خط
هاي صورتي رنگ خودش هم سياه بود پوشيدم مو ها مو باز کردم پايين بستم و رفتم بيرون يه
چيزي هم براي خودم درست کردم و خوردم و بعد رفتم خوابيدم
***************
وقتي بيدار شدم داخل اتاق يه ذره تاريک بود اصال نمي دونستم ساعت چنده گوشيمو برداشتم صفحه شو
روشن کردم ديدم يه ربع به هشت بود واي مامان چقدر خوابيدم
از روي تخت بلند شدم تصميم گرفتم برم حموم لباس ها مو آماده روي تخت گذاشتم حولمو برداشتم
و رفتم تو حموم شير آب رو باز کردم رفتم زيرش سرمو خيس کردم بعد شامپو هم زدم و دوباه رفتم
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زير آب بدنمو شستم
حولمو کردم دورم و از حموم خارج شدم بدنمو با حوله خشک کردم و يه تي شرت آبي رنگ با شلوار
ورزشي آديداس سياه پوشيدم سشوار رو به برق زدم مو هامو خشک کردم بعد شونه شون
کردم باال ي سرم بستم تصميم گرفتم برم خونه ي مامانم گوشيمو برداشتم شماره ي
مامانمو از داخل فهرست پيدا کردم و سريع بهش زنگ زدم
حدود نيم ساعت باهاش حرف زدم و آخر سر هم گفتم مي يام پيش تون اونم به راحتي
قبول کرد
سريع قطع کردم از داخل کمد چمدونمو برداشتم هر چي لباس داشتم رو داخل چمدون گذاشتم
خودم هم يه مانتو کرمي رنگ پوشيدم با ساپورت سياه رنگ شال سياه هم پوشيدم
دسته ي چمدون رو کشيدم و از خونه خارج شدم و رفتم تو حياط تا سوار ماشين بشم
*************
داخل اتاق بودم که گوشيم زنگ خورد نگاه کردم ديدم رها بود ((باز چه گندي زده بود))
سريع دايره ي سبز رو به سمت باال کشيدم
من _بنال ببينم باز چي شده ؟!؟!؟!
رها _اييييييش بقيه دوست دارند منم دوست دارم عوض سالم کردنشه
خندم گرفت((هر وقت بهش زنگ مي زدم يا اون زنگ مي زد هميشه مي ناليد مثل االن))
من _چقدر هم دلت پره سالم
با حرص گفت
رها _سالم
لبخندي زدم و گفتم
من _ با آروين دعوات شده ؟چته ؟چرا همش مي نالي ؟
رها _خب چه خبرته نفس بگير مي ترسم تا پس فردا بيشتر دووم نياري
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من _تو هم که از خداته من بميرم
رها _گمشو  ............شوهرت بياد يقه ي منو بگيره
دوباره خندم گرفت بعد گفتم
من _خب حاال تو هم يه نفسي بگير خفه نشي چيه آروين زدت يا شايد هم دعوات کرده
رها _حيف که اينجا نيستي و من اونجا نيستم وگرنه خون تو تو شيشه مي کردم
من _مرسي ابراز عالقه
رها _خواهش مي کنم نظر لطفته
من _پررو حاال چرا زنگ زدي ؟چيزي شده ؟
رها _بده بهت زنگ زدم حالتو بپرسم
من _چقدر هم تو به فکر مني
رها _حاال بيا خوبي کن
من_خب حاال ني ني کوچولو قهر نکن
رها _کي قهر کرد ؟!؟!؟!
من _تو
رها _عجب غلطي کردم بهت زنگ زدم بذاريت تا صبح از رو نمي ري
لبخند پيروز مندانه اي زدم و گفتم
من _عزيز دلم وقتي خودت مي دوني چرا هي حرف مي زني تا منم جوابت بدم
رها_کچلم کردي
من _هنوز مو داري که
بيچاره از دستم کالفه شد نزديک بود از همين پشت گوشي خفم کنه ((از رها بعيد نيست))
يه ذره ديگه حرف زديم و بعد قطع کردم
لپ تابمو روشن کردم بعد از اين که روشن شد سريع رفتم داخل اينترنت همون موقع يه نفر بهم
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اس ام اس داد گوشيمو برداشتم ديدم اس ام اس از رانيکا بود
رانيکا _سالم خوبي ؟کجايي ؟نه يه وقت از من بد بخت خبر بگيري اصال به خودت زحمت نده
خندم گرفت اينا چشونه آخر يه چيزشون مي شه براش نوشتم
من _سالم خوبم خونم همين که تو خبر مي گيري خودش خيليه
براش ارسال کردم يه ذره داخل اينترنت گشتم ديگه حوصله م نشد لپ تابمو خاموش کردم
گذاشتم روي ميز رفتم زير پتو ((واي مامان چقدر خستم بود )) نگاه ساعت کردم ديدم ده و
نيم بود
المپ اتاق رو خاموش کردم و گرفتم خوابيدم
سه ماه بعد.....
صبح با نور خورشيد بيدار شدم گوشي مو برداشتم روشن ش کردم ديدم ساعت يازده بود ((واي مامان
چقدر خوابيدم ))سرمو به سمت راست چرخوندم يه دفعه ديدم رها با مانتو و شال و شلوار مشکي پوشيده
ببود ((وا چرا مشکي پوشيده))!!!!!!
چشماش يه ذره قرمز بود ((وا چشه ؟چرا گريه کرده !!؟!؟!؟))
با تعجب پرسيدم
من _چيزي شدچيزي شده ؟
اشکش که داشت از چشمش مي ريخت بيرون رو پاک کرد بعد گفت
رها _تو حاال پاشو مپاشو من بهت مي گم
من _نه همين االن بگو
رها _زود بازود باش آماده شو
من _کالفه م کردي سريع باش ديگه
ديدم وضعيت قرمزه از روي تخت بلند شدم رفتم سمت کمد همين که درشو باز کردم گفت
رها _مانتو سياه بپوش

59

www.1roman.ir
کنید

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

رمان همسر مغرور من | zr2014
من _مانتو سياه براي چي ؟
رها _بپوش تا بگم
سريع مانتو پوشيدم البته چهار خونه بود با شلوار لي سريع مو هامو شونه کردم بستم شون يه کليپس
هم زدم به جاي شال هم مقنعه سرم کردم آماده که شدم نشستم کنار رها منتظر بودم تا حرف بزنه پنج
دقيقه گذشت ولي حرف نزد
ديگه داشت اعصابمو خورد مي کرد مو ها مو کردم زير مقنعه يه ذره عطر زدم دوباره نشستم رو تخت
رها هم انگار که نه انگار توي اين دنيا بود اصال معلوم نبود چشه
آچند دقيقه بعد رانيکا هم وارد اتاق شد لباسش از سر تا پا سياه بود ((اين ديگه چشه))
من _مي گي چي شده يا نه ؟
رها _به ششرطي که ناراحت نشي و گريه نکني ؟!!
واي خدا اينا ديگه داشتند منو نگران مي کردند بگين ديگه
من _براي کسي اتفاقي افتاده ؟نکنه براي مامان و...
رانيکا پريد وسط حرفم و گفت
رانيکا _نه براي....
نگاهي به رها انداخت ديگه ادامه ي حرفشو نزد ((اه آدمو با اين کار ها شون ديوونه مي کنند خب بگين
ديگه چقدر لفتش مي دين))
من _رانيکا حداقل تو بگو ؟رها که هيچي بهم نگفت
رانيکا آب دهنشو قورت داد و گفت
رانيکا _قول مي دي ناراحت نشي ؟
من _وقتي تو هنوز چيزي به من نگفتي از چي ناراحت بشم ؟!؟!؟!
رانيکا _نمي دونم مثال بگن يه نفر...
تا خواست ادامه ي حرف شو بزنه رها پريد تو حرفش و گفت
رها _اين چيزي که مي خوام بگم شايد ناراحتت کنه
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من _مي گي يا نه ؟
رانيکا _باشه بهت مي گم
يه نفس عميقي کشيد و شروع کرد به حرف زدن
رانيکا _ببين آرين به تو گفت که سه هفته مي خوام برم کانادا تا اينجا درست اين چند روز هم که کانادا
بود همش باهات در تماس بود و حالتو مي پرسيد و تو هم حال اونو
بعضي وقت ها هم با راميار حرف مي زد نمي دونم در مورد چي ولي هر چي که بود راميار اعصابش
خورد بود منم هر چي بهش گفتم چي شده ؟چرا عصباني هستي ؟
اصال جوابمو نمي داد منم ديگه نخواستم بدونم براي چي وقتي آرين سه ماه تو کانادا به دانشجو ها
درس مي داد
دو روز مونده به اومدنش رفت بليط گرفت اما به هيچ کس نگفت براي چه روزي بليط دارم و ساعت
چند فقط به راميار گفت منم مونده بودم براي چي به تو نگفته چرا به راميار گفته
دقيقا رور آخري که مي خواست بياد ايران
به اين که رسيد ديگه حرفي نزد نمي دونم براي چي دلم مي خواست بدونم بعدش چي مي شه يه نگاه
به رها کرد بعدش يه اشاره
رها _يه روز مونده تا سه ماه کامل شه مي ياد ايران البته من و رانيکا نمي دونيم چرا همون موقعي که
اومد ايران نيومد پيش تو اصال پيش هيچکي نرفت
منم که از حرف هاي سر در نمي يارم بعد گفتم
من _پپس پيش کي رفته ؟
رها _نمي دونم
من _رانيکا تو نمي دوني ؟
رانيکا _مطمئنم راميار مي دونه ولي هر چي اصرار کردم بهم بگه نگفت البد يه چيزي مي دونسته و
نمي خواد بگه
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رها _حاال ادامه ش خالصه شايد اينجاشو نتوني تصور کني موقعي که داخل خونه بودم ديدم آروين
داره دوباره لباسي مي پوشه هر چي بهش مي گم کجا مي خواي بري اصال جوابمو نداد
انگارخيلي عجله داشت منم داشتم نگران مي شدم تقريبا ساعت هاي نه بود که اومد خونه چشم هاش
يه ذره قرمز بود منم هر لحظه داشتم بيشتر نگران مي شدم حالت تهوع هم پشتش
وقتي که آروين رفت داخل اتاق منم باهاش رفتم بهش گفتم چي شده ؟چرا چشمات قرمزه ؟کسي
طوريش شده ؟
روي تخت دراز کشيد بعدگفت
_از بيمارستان زنگ زدند گفتند کسي به اسم.....
تا به اينجا رسيد رانيکا گفت
رانيکا _قول بده چيزي ت نشده ؟
من _هنوز که چيزي نگفته شما هم بيشتر داريد به من انرژي منفي مي ديد
رانيکا _بذار اين جاشو خودم بگم
رها هم بدون هيچ حرفي قبول کرد فقط سرشو به عالمت بله تکون داد
رانيکا _صحرا خواهشا فقط گريه نکن گفتند يه نفر به اسم ((آرين بخشنده ))تو راه تصادف کرده آروين
هم راميار رفت خواستند مطمن شن خودشه يا نه اگه خودشه به مامان و بابات خبر بدن
موقعي که رفتند رييس بيمارستان با يکي از کارکنان اونجا بردنشون سمت سردخونه ((به اينجا که رسيد
قطره اشکي از چشم هاش چکيد))
جايي که مرده ها رو توش نگه مي دارند راميار و آروين هم رنگ شون مثل گچ شده بود قلب شون تند
مي زد دقيقا نمي دونستند بايد چي کار کنند وقتي رييس بيمارستان در يکي از سرد خونه ها رو باز کرد
ديدند.....
اينجا شو ديگه نتونست بگه منم بغض کرده بودم هر چي منتظر موندم تا حرف بزنه اما نزد
با بغض گفتم
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من _ديدند چي ؟!؟!؟ يکي تون حرف بزنه
رها که کال دهنش بسته شده بود هي مي خواست يه چيزي بگه اما بغض لعنتي ش نمي ذاشت حرف شو
بزنه چند لحظه بعد رانيکا گفت
رانيکا _ديدند خودش بود خود آرين تمام بدنش سوخته بود...
ديگه هيچ حرفي نزد تازه متوجه شدم صورتم خيس اشک شده ((کي گريه کردم خودم نفهميدم
))
نه ......آرينم مرده بود ؟ .......چرا ؟ .........براي چي ........تو بهم قول دادي ؟..........قول دادي
برگردي
؟..........قول دادي بعد از اين که اومدي با هم ازدواج کنيم ........چرا زير قولت زدي......
چرا .......خدا من چي کار کنم ......چرا من بايد تاوان شو پس بدم .......چرا آرين رو ازم گرفتي
........
من که عاشقش بودم ......دوستش داشتم ........هميشه باهاش مهربون بودم .......هيچ وقت
هيچ حرفي بهش نزدم که ناراحت بشه .......چرا ازم گرفتي ش ؟........چرا........
دستمو گذاشتم جلوي دهنم تا صداي گريه م از ايني که هست باال تر نره چشم مو بستم ياد روزي
افتادم که نامزد کرده بوديم چقدر خوشحال بوديم
اون موقع فکر مي کردم بهترين شوهر دنيا رو دارم فکر مي کردم هميشه با منه هيچ وقت تنهام
نمي ذاره ولي حاال ..........بد قولي کردي آرين ........بد قولي کردم
همين جور که با خودم حرف مي زدم تازه متوجه شدم دست رها روي شونه ها مه
کي دستشو گذاشت من با خبر نشدم
اصال فکر نمي کردم يه روز آرين از پيشم بره .......هيچ وقت فکر نمي کردم ......هيچ وقت
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
باالخره چهلم آرين هم تموم شد چقدر سخته بخواي براي عزيز ترين کست چهلم بگيري
اصال حوصله ام نبود برم بيمارستان
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تقريبا ساعت هشت شب بود که رانيکا زنگ زد منم سريع دکمه ي سبز رو به سمت باال زدم و
گوشيو به گوشم نزديک کردم
من _سالم
رانيکا _سالم خوبي ؟
من _آره خوبم تو چي ؟
رانيکا _منم همين طور مي گم حوصله ات سر نرفته ؟
من _چرا خيلي چي کار کنيم
رانيکا _بريم بيرون ؟
من _کي؟
رانيکا _نمي دونم بريم يکم قدم بزنيم بعدشم بريم شام بخوريم
من _اوکي باشه من بيام دنبالت يا تو مي ياي ؟
رانيکا _خودم مي يام تا نيم ساعت ديگه اومدم
من _باشه فعال خدافظ
رانيکا _خدافظ
گوشيمو قطع کردم پريدم تو حموم يه دوش ده دقيقه اي گرفتم حوله رو دور خودم پيچيدم
رفتم بيرون وارد اتاق شدم در اتاق رو باز کردم بدنمو سريع خشک کردم
سشوار رو زدم به برق مو ها مو هم خشک کردم بعد يه مانتو قهوه اي شکالتي با ساپورت
قهوه اي کم رنگ هم پوشيدم يه رژلب صورتي به لبام ماليدم يه ذره هم رژ گونه زدم همراه با
ريمل تا مژه ها مو پر پشت تر بکنه يه کوچولو هم مو ها مو ريختم بيرون البته خيلي کم
شال عسلي هم سرم کردم آدامس توت فرنگي هم داخل دهنم گذاشتم يه ذره هم عطر زدم
خوب ديگه عالي شده بودم يه ب*وس براي خودم تو آينه فرستادم گوشيمو برداشتم از اتاق
خارج شدم مامانمو ديدم که داره همراه بابا تلويزيون نگاه مي کنه
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مامان _کجا مي ري ؟
من _با دوستم مي ريم دور بزنيم
مامان _آها باشه برو فقط زود برگرد خونه
من _چشم خدافظ
مامان _خدافظ
بابا هم خدافظي کرد کفش اسپرت قهوه اي مو پوشيدم رفتم تو حياط منتظر موندم تا بياد بعد صداي اس ام
اس گوشيم بلند شد نگاه کردم ديدم رانيکا بود
رانيکا _بيا دم در خونه من االن مي رسم
منم براش نوشتم
من _باشه االن مي يام
گوشيمو انداختم داخل جيب مانتوم رفتم دم در همين که رفتم رانيکا هم رسيد سريع سوار ماشين شدم
بهش سالم کردم اونم بهم سالم کرد
من _خب کجا بريم ؟
رانيکا _بريم پاساژ
با تعجب گفتم
من _براي چي ؟
رانيکا _آخه فردا تولد راميار
((همين هم کم مونده براي اين هرکول تولد بگيرن))
يه لبخندي زدم
رانيکا _چرا مي خندي ؟
من _هيچي هيچي بريم
رانيکا _تولد مي ياي ؟
با تعجب گفتم
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من _بيام ؟
رانيکا _حاال مثال بياي چي مي شه ؟!!!!
من _بذار ببينم چي مي شه
رانيکا _بذار ببينم چي مي شه نداريم آره يا نه ؟
يکم فکر کردم بعد گفتم
من _باشه مي يام ولي فقط به خاطر تو نه براي داداشت
خنديد و گفت
رانيکا _خب حاال بدبخت داداش من
ديگه چيزي نگفتم
چند دقيقه بعد گفتم
من _روشا رو چرا نياوردي ؟
رانيکا _چي کارش داري بذار نياد
من _چرا آخه ؟ اذيت مي کنه ؟
رانيکا _آره
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وارد پاساژ شديم خيلي بزرگ بود همين طور که داخل پاساژ راه مي رفتيم به رانيکا گفتم
من _چي مي خواي براش بگيري ؟
رانيکا _نمي دونم شايد براش کت و شلوار گرفتم به نظرت خوبه ؟
((همين هم از سرش زياده))
من _آره خوبه
دست هم ديگه رو گرفتيم بعد رفتم داخل يه مغازه که فقط کت و شلوار داشت همين جور که داشتيم
نگاه مي کرديم از رانيکا پرسيدم
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من _بيشتر داداشت از چه رنگي خوشش مي ياد ؟
((حاال منم شدم آدم شناس))
رانيکا _بيشتر رنگ هاي تيره
من _خب کت و شلوار مشکي براش بگير هم قشنگ تره هم بهش مي ياد ((نه باباااااااااااااا))
رانيکا با تعجب نگام کرد
من _چيه ؟ چرا اينجوري نگام مي کني ؟
رانيکا _هيچي
رانيکا هم يه دست کت و شلوار مشکي براش گرفت پولشو حساب کرد و از مغازه خارج شديم
بعد دستشو به طرف يه مغازه اي که عطر مردونه داشت کشيدم
رانيکا _اينجا براي چي مي خواي بري ؟
من _نکنه مي خواي دست خالي بيام تولد داداشت بعد مسخره م کنه
رانيکا هم که تازه دوهزاريش افتاده بود يه ((ها ))گفت و رفتيم داخل مغازه ماشاهللا چقدر
اسپري و عطر اينجا بود
مونده بودم کدوم عطر رو براي کوه مغرور ((منظورم با راميار )) بگيرم آخر سر هم به اون پسره
که پشت ميز ايستاده بود گفتم
من _آقا يه عطر مردونه ي خوشبو مي خواستم
پسره _چشم
بعد از چند دقيقه چند تا بسته عطر و ادکلن آورد منم چند تا شو بو کردم آخريش يه ادکلن
بود که شيشه اش الماسي بود و مايع داخل شيشه آبي بود بوش فوق العاده خوب بود
يه چيزي بين بوي سرد و ماليم بود و جذب کننده همينو انتخاب کردم پولشو حساب
کردم و با هم از مغازه خارج شديم
بعد عطر رو دادم دست رانيکا

67

www.1roman.ir
کنید

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

رمان همسر مغرور من | zr2014
با تعجب گفت
رانيکا _چرا مي ديش دست من ؟ !!!؟
من _نکنه توقع داري من بهش بدم
رانيکا _وا تو گرفتي من بدم
من _برادر تو هه من چي کار کنم اين وسط چه کاريه بده بهش بگو از طرف من
رانيکا _باشه فقط يه چيزي ؟
من _چي ؟
رانيکا _تا اينجا که اومديم لباس هم بگيريم
بدون هيچ حرفي قبول کردم رفتيم داخل مغازه اي که لباس هاي مجلسي داشت يه لباسي بود به رنگ
آبي پر رنگ که از پشت يه بند ديگه داشت و مي شد گره داد به نظرم قشنگ بود به رانيکا گفتم
من _بيا برو اينو بپوش
رانيکا _باشه
رانيکا هم رفت پيش خانومي سايز شو گفت اون خانوم هم براش آورد رانيکا هم رفت داخل اتاق پرو
وقتي پوشيد در رو باز کرد نگاش کردم تو تنش خيلي قشنگ بود
من _قشنگه همينو ببر
رانيکا _واقعا قشنگه؟
من _آره
در رو بست لباس رو عوض کرد داد دست خانوم خودم هم يه لباس بندي طاليي همراه با کت سياه و يه
پاپيون هم وسطش داشت برداشتم پولشو حساب کرديم و اومديم بيرون
رانيکا _ميخواي کتشو هم بپوشي ؟
با تعجب نگاش کردم بعد گفتم
من _ماشاهللا چقدر رو داري
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رانيکا _واقعا مي خواي بپوشي ؟
من _آره چطور ؟
رانيکا _چيزي نيست همين جوري پرسيدم ول کن نمي خواد بپوشي
من _همين هم کم مونده جلوي برادرت لخت باشم راستي داخل خونه مي گيريد ؟
رانيکا _مامانم گفت حياط خونمون بزرگه همون جا مي گيريم
سوار ماشين شديم خريد ها مو نو گذاشتيم داخل ماشين به پيشنهاد رانيکا رفتيم يه رستوران شيک و
قشنگ
از ماشين پياده شديم با هم وارد رستوران شديم يه جاي گوشه نشستيم چند دقيقه بعد يه گارسون
اومد ما هم دو تا پيتزا قارچ و گوشت سفارش داديم
رانيکا _راستي چهلم رفتي ؟
سرمو انداختم پايين گفتم
من _خواستم برم اما مامانم نذاشت
يه قطره اشکي از چشمم روي گونه م ريخت
رانيکا _واي ببخشيد صحرا منظوري نداشتم ناراحت شدي ؟
اشکمو پاک کردم
من _اشکالي نداره
چند دقيقه بعد غذامو نو آوردند ما هم شروع کرديم به خوردن سرمو به سمت راست چرخوندم ديدم
يه نفر برام خيلي آشناست خوب که نگاه کردم اي واي من اين که راميار ((تو ديگه اينجا چه غلطي
مي کني ؟))
يه تي شرت خاکستري رنگ همراه با شلوار همون رنگي پوشيده بود مو ها شو هم زده بود باال يه
دختري
هم جلوش نشسته بود مانتو بنفش پر رنگ و شلوار لي تنگ سياه مو هاش قهوه اي و ريخته بود تو
صورتش
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شال سياهي هم سرش کرده بود داشتند با هم حرف مي زدند
من _مي گم رانيکا تو مطمني داداشت دوست دختري نامزدي چيزي نداره ؟
رانيکا با تعجب گفت
رانيکا _نه چطور مگه ؟
با دست به راميار اشاره کردم طوري که خودش ((راميار ))نفهمه وگرنه هر چه بادا باد
من _پس اون کيه پيشش نشسته داره باهاش حرف مي زنه؟
نگاه کرد و گفت
رانيکا _اوه اوه پاشو ........پاشو بريم
من _چرا ؟
رانيکا _اصال حوصله ي دختر خاله مو ندارم
منم ديگه چيزي نگفتم با هم پاشديم رانيکا هم سريع پول غذا رو حساب کرد اومديم بيرون سريع سوار
ماشين شديم چند دقيقه بعد رسيديم دم در خونه ازش تشکر کردم واز ماشين پياده شدم
ساعت يازده ونيم که برگشتم خونه بالفاصله لباس مو عوض کردم خودمو پرت کردم روي تخت
يه ثانيه هم نشد خوابم برد
؟؟؟؟؟؟؟
رانيکا _به مامانت گفتي ؟
من _آره گفتم
رانيکا _چي شد ؟ قبول کرد امشب بياي تولد ؟
من _آره
رانيکا _پس ايول االن ساعت شيشه تو ساعت هشت اونجا باش خب ؟
من _باشه رها که مي ياد ؟
رانيکا _آره بابا مي ياد
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من _واي رانيکاناراحت نشي چندتا پسرتو فاميل داريد ؟
رانيکا _نمي دونم زياده
من _پس من غلط کردم نمي يام
رانيکا _چي چيو غلط کردم نمي يام بايد بياي تو که نمي خواي به خاطر داداشم بياي ؟ نکنه به....
نذاشتم ادامه ي حرفشو بزنه سريع گفتم
من _نخيرم به خاطر داداشت نيست فقط چون تو دوستمي مي يام
خنديد و گفت
رانيکا _از کجا معلوم راست مي گي ؟
من _ديوونه برو بابا دلت خوشه ها نه بري به داداشت بگي که من مي دونم و تو
دوباره خنديد و گفت
رانيکا _تو که ديوونه تر مني چيزي نگفتي که بخوام برم به راميار بگم داداش به اين خوبي !!!!!!
من _خب حاال چقدر هم ازش تعريف مي کنه واي رانيکا اگه يکي از پسر هاي فاميل تون اذيتم کرد چي
؟
رانيکا جدي گفت
رانيکا _اوال همشون زن دارن دوما اونجا تولده نه سالن ...سوما غلط کردن چهارما قرار نيست بري
جايي
همون جا پيش خودم مي شيني
من _شايد خواستي بري با داداشت برقصي ((البته اگه بلده )) اونوقت چي ؟
خودش و زد به اون راه گفت
رانيکا _هيچ اشکالي نداره تو هم برو باهاش برقص
دلم مي خواست خفش کنم
من _گمشو ديوونه همين هم کم مونده با راميار برقصم بعد بقيه حرف پشت سر ما نمي زند
رانيکا _خب بزنند
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با اعتراض گفتم
من _رانيکا ؟ خجالت بکش چقدر هم دلت خوشه
رانيکا _خب بابا بچه که زدن نداره برو ديگه آماده شو
من _اگه داداشت اذيتم کرد چي ؟
دوباره جدي گفت
رانيکا_اوال غلط کرده دوما مگه چي کارته ؟ سوما خودم بهش مي گن کاري به کارت نداشته باشه
من _آخيش خيالم راحت شد البته از داداش تو بعيد هم نيست
خنديد و گفت
رانيکا _برو ديوونه داداش من از اين جور آدما نيست تا اراده نکنه.....
منم که فهميدم بعدش چي مي خواد بگه دوباره پريدم تو حرف ش و گفتم
من _خب خب اگه بذاريت همه ي جزييات رو مي گي بسه ديگه اين قدر حرف نزن
رانيکا _پررو خودت هم مي زني حاال ديگه خدافظ
من _خدافظ
واي خدا اين ديگه بد تر رها ست کالفه شدم آخر کار دستم مي ده فرض کن راميار تو تولدش
بهم بگه افتخار مي دي با من برقصي منم با کمال پررويي مي گم نه ولي موندم اين.....
((بووووووق))چي تو چشم هاش داره آدم ضعف مي کنه
خالصه ساعت شيش و ربع بود که رفتم حموم بعد که حموم کردم حوله رو دور خودم پيچيدم
بدنمو خشک کردم مو ها مو هم با سشوار خشک کردم يه تاپ و شلوارک سبز پوشيدم
مو ها مو همين جوري ول کردم فعال نمي خواستم مو ها مو ببندم از اتاق خارج شدم
رفتم پيش مامانم
من _مامان تولد برم ديگه
مامان _دختر تو که ديشب هم اجازه از من و بابات گرفتي االن ديگه واسه چي مي گيري ؟
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من _هيچي همين جوري گفتم خواستم مطمن شم
مامان _دختر رفتي اونجا نه يه چيزي بخوري که تو خونه رات نمي دم
من هم که فهميده بودم منظور مامان از يه چيزي چيه گفتم
من _ا مامان فکر کردي من اينجور دختري هستم
مامان هم براي شوخي گفت
مامان _نمي دونم واال از کجا معلوم بهت نمي شه اعتماد کرد ؟
من _چرا مگه ؟ ((خودمو لوس کردم و گفتم ))دختر بدي هستم ؟
مامان هم که فهميده بود خودمو براش لوس کردم گفت
مامان _برو دختر الکي خودتو واسه م لوس نکن نه به تو اعتماد دارم نه با بابات
با تعجب گفتم
من _واسه چي به بابا ؟
مامان _بين خودمون بمونه بعضي وقت ها رمزي حرف مي زنه بهش نگيا
خنديدم و گفتم
من _باشه نمي گم
چند دقيقه بعد بابا از اتاق خارج شد اومد روي مبل نشست
بابا _خانوم دست شما درد نکنه حاال ديگه به منم اعتماد نداري ؟
من و مامان با تعجب به همديگه نگاه کرديم بعد گفتم
من _ا ما که يواش حرف مي زديم شما چجوري فهميديد ؟
بابا _دروغ نگو ور پريده صداتون تا سر کوچه هم مي يومد
از سر جام بلند شدم نگاه ساعت کردم ديدم نزديک هاي هفت بود رفتم تو اتاق لباسمو در آوردم
پوشيدم کتشو هم روش پوشيدم يه پالتو بلند تا سر زانوم بود اونم روش پوشيدم
مو ها مو قشنگ شونه کردم اتو مو رو زدم به برق مو ها مو اتو کردم البته فر درشت کردم
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چند دا از تيکه هاي موهامو ريختم جلوي خودم
من _واي رانيکاناراحت نشي چندتا پسرتو فاميل داريد ؟
رانيکا _نمي دونم زياده
من _پس من غلط کردم نمي يام
رانيکا _چي چيو غلط کردم نمي يام بايد بياي تو که نمي خواي به خاطر داداشم بياي ؟ نکنه به....
نذاشتم ادامه ي حرفشو بزنه سريع گفتم
من _نخيرم به خاطر داداشت نيست فقط چون تو دوستمي مي يام
خنديد و گفت
رانيکا _از کجا معلوم راست مي گي ؟
من _ديوونه برو بابا دلت خوشه ها نه بري به داداشت بگي که من مي دونم و تو
دوباره خنديد و گفت
رانيکا _تو که ديوونه تر مني چيزي نگفتي که بخوام برم به راميار بگم داداش به اين خوبي !!!!!!
من _خب حاال چقدر هم ازش تعريف مي کنه واي رانيکا اگه يکي از پسر هاي فاميل تون اذيتم کرد چي
؟
رانيکا جدي گفت
رانيکا _اوال همشون زن دارن دوما اونجا تولده نه سالن ...سوما غلط کردن چهارما قرار نيست بري
جايي
همون جا پيش خودم مي شيني
من _شايد خواستي بري با داداشت برقصي ((البته اگه بلده )) اونوقت چي ؟
خودش و زد به اون راه گفت
رانيکا _هيچ اشکالي نداره تو هم برو باهاش برقص
دلم مي خواست خفش کنم
من _گمشو ديوونه همين هم کم مونده با راميار برقصم بعد بقيه حرف پشت سر ما نمي زند
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رانيکا _خب بزنند
با اعتراض گفتم
من _رانيکا ؟ خجالت بکش چقدر هم دلت خوشه
رانيکا _خب بابا بچه که زدن نداره برو ديگه آماده شو
من _اگه داداشت اذيتم کرد چي ؟
دوباره جدي گفت
رانيکا_اوال غلط کرده دوما مگه چي کارته ؟ سوما خودم بهش مي گن کاري به کارت نداشته باشه
من _آخيش خيالم راحت شد البته از داداش تو بعيد هم نيست
خنديد و گفت
رانيکا _برو ديوونه داداش من از اين جور آدما نيست تا اراده نکنه.....
منم که فهميدم بعدش چي مي خواد بگه دوباره پريدم تو حرف ش و گفتم
من _خب خب اگه بذاريت همه ي جزييات رو مي گي بسه ديگه اين قدر حرف نزن
رانيکا _پررو خودت هم مي زني حاال ديگه خدافظ
من _خدافظ
واي خدا اين ديگه بد تر رها ست کالفه شدم آخر کار دستم مي ده فرض کن راميار تو تولدش
بهم بگه افتخار مي دي با من برقصي منم با کمال پررويي مي گم نه ولي موندم اين.....
((بووووووق))چي تو چشم هاش داره آدم ضعف مي کنه
خالصه ساعت شيش و ربع بود که رفتم حموم بعد که حموم کردم حوله رو دور خودم پيچيدم
بدنمو خشک کردم مو ها مو هم با سشوار خشک کردم يه تاپ و شلوارک سبز پوشيدم
مو ها مو همين جوري ول کردم فعال نمي خواستم مو ها مو ببندم از اتاق خارج شدم
رفتم پيش مامانم
من _مامان تولد برم ديگه
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مامان _دختر تو که ديشب هم اجازه از من و بابات گرفتي االن ديگه واسه چي مي گيري ؟
من _هيچي همين جوري گفتم خواستم مطمن شم
مامان _دختر رفتي اونجا نه يه چيزي بخوري که تو خونه رات نمي دم
من هم که فهميده بودم منظور مامان از يه چيزي چيه گفتم
من _ا مامان فکر کردي من اينجور دختري هستم
مامان هم براي شوخي گفت
مامان _نمي دونم واال از کجا معلوم بهت نمي شه اعتماد کرد ؟
من _چرا مگه ؟ ((خودمو لوس کردم و گفتم ))دختر بدي هستم ؟
مامان هم که فهميده بود خودمو براش لوس کردم گفت
مامان _برو دختر الکي خودتو واسه م لوس نکن نه به تو اعتماد دارم نه با بابات
با تعجب گفتم
من _واسه چي به بابا ؟
مامان _بين خودمون بمونه بعضي وقت ها رمزي حرف مي زنه بهش نگيا
خنديدم و گفتم
من _باشه نمي گم
چند دقيقه بعد بابا از اتاق خارج شد اومد روي مبل نشست
بابا _خانوم دست شما درد نکنه حاال ديگه به منم اعتماد نداري ؟
من و مامان با تعجب به همديگه نگاه کرديم بعد گفتم
من _ا ما که يواش حرف مي زديم شما چجوري فهميديد ؟
بابا _دروغ نگو ور پريده صداتون تا سر کوچه هم مي يومد
از سر جام بلند شدم نگاه ساعت کردم ديدم نزديک هاي هفت بود رفتم تو اتاق لباسمو در آوردم
پوشيدم کتشو هم روش پوشيدم يه پالتو بلند تا سر زانوم بود اونم روش پوشيدم
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مو ها مو قشنگ شونه کردم اتو مو رو زدم به برق مو ها مو اتو کردم البته فر درشت کردم
چند دا از تيکه هاي موهامو ريختم جلوي خودم
من _ساعت چند ؟
آرمين _االن ديگه دارم سوار هواپيما مي شم
من _خوش گذشت فرانسه
آرمين _خوب بود تو کجا مي خواستي بري ؟
من _تولد داداش دوستم
آرمين _پس چرا همون دفعه ي اول نگفتي ؟
من _خب چه مي دونستم تويي بعد شم خير سرت پنج سال فرانسه بودي
آرمين _صحرا من ديگه خدافظي کنم
من _خدافظ
گوشيو قطع کردم ساعت هشت و نيم بود خيلي دير شده بود شال قهوه اي کم رنگ رو سرم کردم
گوشيمو از داخل شارژ در آوردم انداختم داخل جيب پالتوم از اتاق خارج شدم بعد رفتم تو حياط
در رو با ريموت باز کردم سوار ماشين شدم و به راه افتادم ((خوب شد کادو مو دادم به رانيکا
وگرنه خودم عمرا بهش بدم))
آرمين بيست و هفت سالش بود و دکتر روان شناس بود يه پنج سالي رفته بود فرانسه و قرار
بود امشب برگرده حيف که مي خوام برم تولد و گرنه تو خونه مي موندم تا بياد
رنگ پوستش برنزه _مو هاش مشکي هميشه به سمت باال مي زنه _رنگ چشماش عسلي
هميشه با من راحته ازدواج نکرده هر وقت هم بهش مي گم چرا ازدواج نمي کني مي گه از
دخترا خوشم نمي ياد يا اوني که خودم مي خوام پيدا نمي شه هميشه مغروره
با آدماي غريبه مخصوصا با دخترا گرم نمي گيره اين چند سال هم که خارج بوده دخترا ي
زيادي مي يومدن تو مطبش هميشه باهاشون سرد و جديت رفتار مي کنه ((آرمين پسر خالمه))
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بگذريم ربع ساعت بعد رسيدم دم در خونه ي رانيکا ((ماشا هللا چقدر .ماشين اينجاست))
در خونه باز بود صداي آهنگ هم تا اينجا مي يومد از ماشين پياده شدم در شو قفل کردم
خدا خدا مي کردم با راميار روبرو نشم گرچه از شانس بد من همين اتفاق مي افته
رفتم داخل ((مامان چقدر دختر و پسر اين جاست رانيکا مي کشمت تو که پارتي گرفتي
نه تولد))
حاال يکي بياد رها و رانيکا رو پيدا کنه همين که خواستم گوشيمو در بيارم به رانيکا اس ام اس
بدم راميار از پشت گفت
راميار _سالم
((واي خدا همينو کم داشتم وقتي مي گم شانس ندارم مي گي نه ))مجبور شدم برگردم عقب
((چه تيپي هم زده بود ))يه شلوار آبي نفتي با تي شرت آبي تي شرتش هم رنگ شلوارش
بود مو ها شو هم زده بود باال يه ساعت نقره اي هم توي دستش بود کفش سياه هم پوشيده
بود
من _سالم
راميار _خوبي ؟!؟!؟!
جلل خالق اين چشه ((اصال به تو چه من خوبم يا نه مگه به تو ربطي داره اگه بذاري بهتر هم
مي شم))
من _آره خوبم
راميار _خوشگل شدي ؟
جانم ؟چي شد ؟من خوشگل شدم ؟نمرديم يه تعرريفي هم از من کردي
من _ممنون چشماتون خوشگل مي بينه
راميار _دنبال رانيکا مي گردي ؟
((به تو چه ول کن))

78

www.1roman.ir
کنید

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

رمان همسر مغرور من | zr2014
من _آره مي شه بهش بگي بياد
راميار _صبر کن االن بهش مي گم
ازم خدافظي کرد و بعد رفت ((اوف تو که پدر منو در آوردي نمرديم يه ذره مثل آدم با من
حرف زدي))
چند دقيقه بعد ديدم رانيکا داره مي ياد سمت من خدا رو شکر راميار باهاش نبود همون لباسي
رو پوشيده بود که با هم گرفته بوديم مو ها شو صاف کرده بود کج ريخته بود روي صورتش
و آرايش هم کرده بود
رانيکا با خنده گفت
رانيکا _سالم خوبي ؟
من _سالم خوبي کدوم قبرستوني بودي ؟مگه تو نگفتي جشن تولده اين که پارتيه
رانيکا _چقدر هم دلت پره داخل خونه بودم خب من چي کار کنم تقصير رامياره
من _همين نه تقصير داداش تو هم هست رها کجاست ؟
رانيکا _داخل اتاقمه بيا بريم
من _مي گما سر داداشت به جايي نخورده
با تعجب گفت
رانيکا _نه چطور ؟
من _هيچي اول بهم سالم کرد بعد حالمو پرسيد آخر سر هم گفت خوشگل شدي
رانيکا _داداش من اين حرف ها رو زد ؟
من _آره
يه لبخندي زد
من _صحرا چته تو ؟همش نيشت بازه
لبخندش بزرگ تر شد بعد گفت
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رانيکا _هيچي بريم
من _خدا شفات بده
رفتيم داخل خونه خيلي قشنگ بود يه دست مبل قهوه اي کنار يه تلويزيون بزرگ بود اون طرف سالن
هم يه ميز ناهار خوري پانزده نفري بود يه طرف ديگه يه دست مبل سلطنتي و آشپزخونه ي بزرگي
داشتند و ست قهوه اي و عسلي بود و چند تا اتاق خواب هم داشت
رفت به سمت يکي از اتاق ها فکر کنم اتاق خودش بود وقتي وارد شديم رها روي تخت نشسته بود
يه لباس مجلسي ققرمز پوشيده بود آرايش ماليمي داشت خيلي نبود کفش پاشنه دار قرمز هم پاش بود
رها يه لبخندي زد و گفت
رها _سالم
من _سالم يه سوال
رها _ بپرس
من _شما ها چتونه هي لبخند مي زنيد خبراييه ؟
رها و رانيکا نگاه هم ديگه کردند بعد رانيکا گفت
رانيکا _نه هيچ خبري نيست چطور مگه
من _نه از اون داداشت نه از شما
رها _مگه حتما بايد خبري باشه تا لبخند بزنيم
من _جون من اگه خبريه به من هم بگيد
رها _گير داديا مي گم هيچ خبري نيست تو هم مي گي بگو
من _پس مرض داريد لبخند مي زنيد ؟!!!!
رانيکا _حاال اينا رو ولش کن چرا اين قدر دير اومدي ؟
من _هيچي يه پسري......
تا خواستم ادامه ي حرفمم رو برنم پريد تو حرفم و گفت
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رانيکا _کي بود ؟
من_ صبر کن تا بگم
رها _بگو
من _يه پسري بهم زنگ زد هي حرف مي زد خودشو هم معرفي نمي کرد هر چي هم من مي گفتم
يه جوابي داشت بده آخر سر هم گفت آرمينم
رانيکا با تعجب گفت
رانيکا _آرمين کيه ؟
من _پسر خالم خارج بود امشب مي خواست برگرده تهران
رها _چه عجبي باالخره برگشت
من _واال به خدا حاال ول کنيد اينا رو روشا کجاست ؟
رانيکا _چه مي دونم کجاست فکر کنم پيش رامياره بيا بريم بقيه فکر بد مي کنند
زديم زير خنده باالخره از اون اتاق دل کنديم اومديم بيرون همين که اومديم بيرون
مامانشو ديدم بهش مي خورد چهل و خورده اي سن داشته باشه لباس سياهي پوشيده بود
منو که ديد يه لبخندي زد ((بابا اينجا يه خبريه به من نمي گن ))
من _سالم خاله خوب هستيد ؟
مامان رانيکا _سالم عزيزم خوبم مامان خوبه ؟
((وا مامان منو از کجا مي شناخت))!!!!
من _مامان هم خوبه سالم مي رسونه
بعد مامانش رفت بيرون ما هم از خونه رفتيم بيرون وارد حياط شديم ((ماشاهلل چه اهنگ هايي
مي ذارن تو کفش موندم))
رانيکا رفت تا با راميار برقصه ((چقدر دلم مي خواست رقص راميار رو ببينم دفعه ي بعد هم
يه چيز ديگه مي گم )) رها هم با آروين داشت مي رقصيد فقط من بدبخت اينجا مونده بودم
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نه بابا قشنگ مي رقصيد تو کف فاميل هاش موندم
ساعت ده و نيم بود ((اي خدا مگه تو مرض داشتي اومدي اصال کي به تو مي گه بياي تولد
يه پسر واال به خدا )) چند دقيقه بعد يه پيام روي گوشيم بود نگاه کردم ديدم از از آرمين بود
نا خداگاه يه لبخند زدم بازش کردم ديدم نوشته
آرمين _خوش مي گذره ؟
من _خوبه
آرمين _تو خجالت نمي کشي_
من _واسه چي ؟
آرمين _واسه چي نداره رفتي تولد يه پسر
من _اوال اون پسر برادر دوستمه دوما از مامانم اجازه گرفتم سوما تو اصال چه کاره اي
آرمين _هيچ کاره پسر خالتم
من _اينو خودم هم مي دونم رسيدي يا نه ؟
آرمين _يه حرفايي مي زني مگه فاصله تهران تا شماله عزيز من چند ساعته
من _خب حاال اينقدر هم خنگ نيستم
آرمين _اگه نبودي نمي گفتي
من _به تو چه چقدر پرويي تو
آرمين _ما اينيم ديگه
من _آره جون خود .اگه تو عاقل بودي زن مي گرفتي بدبخت بيست وهفت سالته قصد ازدواج نداري
آرمين _راستي تسليت مي گم
((اي خدا چرا مي خوان داغ دلمو تازه کنند))
من _ممنون
ديگه اس ام اس نداد منم ديگه چيزي بهش ندادم شايد داخل هواپيما باشه گوشيشو خاموش
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کنه
ساعت يه ربع به يازده بود که رانيکا اومد پيشم
من _چه عجبي از داداشت دل کندي
رانيکا _ چيه حسوديت مي شه ؟!؟!؟!؟ !
من _تو هم که مي خواي امشب آبروي منو ببري يه چيزيت شده من مي دونم چته تو ؟
خنده ي کوتاهي کرد و گفت
رانيکا _به خدا هيچ خبري نيست
من _آره جون خودت هيچ خبري نيست پس چرا هي مي خندي لبخند مي زني
هيچي نگفت ((هم نسخه ي دوم داداشتي مگه دروغ مي گم ))
من _ديوونه هم که شدي
رانيکا _بيخيال
من  _okبيخيال مي شم ولي يه روزي از زير زبونت مي کشم بيرون
رانيکا _فعال زوده بهت بگم
با تعجب گفتم
من _چي زوده ؟!؟!؟!؟!؟!
رانيکا _بماند
آهنگ بعدي داشت شروع مي شد رانيکا گفت
رانيکا _حاال مي ياي با هم برقصيم ؟
من _باشه
رفتيم وسط بقيه هم داشتند با هم مي رقيدند ما هم شروع کرديم به رقصيدن سرمو چرخوندم
به سمت راميار همين که نگاش کردم سرشو انداخت پايين حس کردم چهره ش غمگينه
و ناراحته تعجب کردم چش بود ؟چرا سرشو انداخت ؟مگه چيزي شده بود ؟أه رانيکا تقصير توهه
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خب بگو ديگه اصال منظورش از فعال زوده بعدا بهت مي گم چي بود ؟چي مي خواست بگه
بعد از رقصيدن رفتيم شام خورديم هم تو فکر حرکت راميار بودم دلم مي خواست بدونم
چي شده
ساغت يه ربع به دوازده بود بهتر بود برم خونه چند لحظه بعد احساس کردم سرم داره درد
مي گيره بدنم داغ بود واي خدا يه دفعه چم شد
من _رانيکا ؟
رانيکا _بله
من _من مي رم خونه
با تعجب گفت
رانيکا _مي ري خونه ؟االن که زوده ؟
من_نه برم بهتره
رانيکا _باشه پس بيا پالتو تو بهت بدم
دنبالش رفتم داخل خونه بعد وارد اتاق شديم پالتومو بهم داد از خونه خارج شديم
رانيکا _حالت خوبه ؟
من _سرم درد مي کنه
دوباره با تعجب گفت
رانيکا _چرا ؟!!!!!!!!
((اههههههههه حاال اينم گير داده ول کن))
من _نمي دونم
فقط دلم مي خواست سريع از اين جا برم دقيقا نمي دونستم براي چي اين جوري شدم مونده
بودم چرا بدنم داغ بود ديگه داشت اشکم در مي يومد رانيکا هم .تا دم در اومد ازم خدافظي
کرد منم ازش خدافظي کردم سريع پالتومو پوشيدم سوار ماشين شدم
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روشنش کردم و مثل سرعت باد حرکت کردم تو راه همش تو فکر بودم فقط نزديک بود صد
با تصادف کنم لعنت بهت راميار ........لعنت به تو
کارايي مي کني که عقل جن هم بهش نمي رسه مثال مي مردي سرتو پايين نمي انداختي
يا چهره ات اينقدر غمگين نبود ربع ساعت بعد رسيدم خونه در رو با ريموت باز کردم ماشين
رو داخل حياط پارک کردم خودمم پياده شدم رفتم داخل خونه همه ي چراغ ها خاموش
بود فکر مامان و بابام خوابيده بودند يواش رفتم تو اتاق المپ رو روشن کردم پالتومو در آوردم
آرايشمو پاک کردم لباسمو در آوردم گذاشتم داخل کمد بهتر بود برم زير دوش آب در حموم رو باز
کردم رفتم زيرش چند دقيقه اي همون جا زير دوش آب ايستادم ولي هنوز تو فکرش بودم
ديگه نزديک بود سرمو بکوبم به ديوار حوله رو پيچيدم دور خودم از حموم اومدم بيرون
سريع بدنمو خشک کردم لباسامو پوشيدم المپ اتاق رو خاموش کردم ساعت دوازده و نيم
بود روي تخت دراز کشيدم کولر اتاق رو روشن کردم رفتم زير پتو
حاال مگه خوابم مي برد نه انگار خوابيدن به من اصال نيومده ((مگه تو آدمي که خواب بهت بياد))
ديگه داشت اعصابمو خورد مي کرد خواستم چشمامو ببندم که زنگ اس ام اس گوشيم بلند شدم نگاه
کردم ديدم اس ام اس از رها بود
رها _صحرا يه دفعه کجا گذاشتي رفتي ؟سرت درد مي کرد ؟چرا ؟
((اي خدا رانيکا تو نمي توني دو دقيقه خبر منو به گوش بقيه نرسوني ))
براش نوشتم
من _رفتم خونه دقيقا نمي دونم چرا سرم درد گرفت حاال که چي ؟نکنه به راميار هم گفته
براش ارسال کردم پنج دقيقه بعد برام نوشت
رها _نه فقط گفت کجا رفته رانيکا گفت رفت خونه
من _همين ديگه وقتي هيچ کدومتون نمي تونيد يه حرف رو تو دلتون نگه داريد پس توقع داريد بهتون
بگم چي شده ؟!؟!؟!؟
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رها _ما که بهش نگفننگفتيم خودش اومد پيش رانيکا و رانيکا هم بهش گفت حاال واقعا چت شده ؟
هنوز زود بري خونه ؟
من _شما ها چقدر پررو تشريف داريد توقع داريد تا صبح همون جا باشم راستي شايد
فردا صبح نيومدم
رها _چرا ؟!؟!؟!؟!
((عجب خري هست اين خوبه دارم بهش مي گم سرم درد مي کنه بعد مي گه چرا))
من _خوبه بهت گفتم سرم درد مي کنه
رها _اگه دليلت اين نباشه چي ؟
من _رها مي شه ول کني ؟خستمه مثال اومدم خونه بخوابم اين حرف ها رو هم مي تونستي
اونجا بزني
ديگه بهم اس ام اس نداد منم بي خيال شدم گوشيمو زدم تو شارژ خودم گرفتم خوابيدم
ولي وقتي چشمامو مي بستم چهره اش هي مي يومد تو ذهنم خدا بکشت راميار
مظلوميت هم بهت نيومده
به يه بدبختي گرفتم خوابيدم هم خوابم نمي گرفت و هم چهره ي نحس ((البته ببخشيد
اينو گفتم ))راميار مي يومد تو ذهنم مثال چت مي شد نيومده بودي جلوي من سبز شي
اين قدر فکر کردم تا خوابم برد
*************
صبح با غر غر هاي مامان از خواب بيدار شدم هي پتو رو روي سرم کنار مي کشيد آخر
کالفه گفتم
من _واي مامان بذار بخوابم
مامان _چي چيو بذار بخوابم بايد بري بيمارستان پاشو ببينم
من _ مامان ول کن تو رو خدا نمي خوام برم
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با تعجب گفت:
مامان _چرا ؟
((خب حاال براي مامان دليل بيار خره تقصير خودته))
من _چيزي نيست سرم درد مي کنه
مامان _يعني به خاطر يه سر درد نمي خواي بري ؟
من _مامان يع روز که هزار روز نمي شهيه امروز هم نرم مگه چي مي شه
مامان _راستي آرمين هم اومد
من _ا شما از کجا فهميديد ؟
مامان _به بابات زنگ زد گفت دارم مي يام تهران
من _االن کجاست ؟
مامان _به نظرت کجاست خونه ي خودش
من _ تا کي اينجا مي مونه ؟
مامان _آخه به تو چه دختر مگه فضولي!!!!
از لحن مامان خندم گرفت بعضي وقت ها جلوي من کم مي آورد ولي به روي خودش نمي
آورد مامان منه ديگه نمي شه کاريش کرد
مامان _حاال که نمي خواي بري پاشو اين قدر نخواب تنبل مي شي
من _باشه
باالخره مامان از اتاق دل کند و رفت بيرون منم يه نفس راحت کشيدم خواستم دوباره
بخوابم ترسيدم اين دفعه مامان با دمپايي بزنه تو سرم و بگه بيدار شو
از اتاق رفتم بيرون نگاه ساعت باالي ديوار کردم ديدم ده و نيم بود االن که ديره برم
بيمارستان به درک اصال نمي رم ((واي مامان خيلي گشنم بود))
من _مامان گشنمه
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مامان _اي کارد بخوره به اون شکمت بيا صبحونه بخور
با خنده گفتم
من _ا مامان اين چه حرفيه خوب گشنمه چي کار کنم
نشستم کنار مامان و شروع کردم به صبحونه خوردن خيلي ريسک و رمانتيک صبحونه مو
مي خوردم ((انگار توي خانواده سلطنتي نشستم))
مامان _تو چرا اينجوري صبحونه مي خوري ؟
من _وا مگه چه جوري مي خورم ؟........مدل ديگه
نگام کرد و گفت
مامان _مي خوام مدل نباشه اه اه حالمو به زدي چقدر هم با ولع مي خوري
خودم خندم گرفت براي اين که حرص مامان رو در بيارم گفتم
من _چه اشکالي داره آدم با ولع و ....غذاشو بخوره بعدشم اينجوري نه چاق مي شم نه کسي
فکر مي کنه وي......
نذاشت ادامه ي حرفمم رو بزنم سريع گفت
مامان _خوبه خوبه نمي خواد اين چيزا رو واسه من بگي پاشو اين قدر هم چرب زبوني براي
من نکن
از روي صندلي بلند شدم تا برم تو اتاق وارد اتاق شدم همون لحظه يه نفر بهم اس ام اس
داد پريدم توي تخت گوشيمو برداشتم نگاه کردم ديدم اس ام اس از رانيکا بود ((به نظرم
مشکوک شده))
اس ام اس رو باز کردم ديدم نوشته
رانيکا _سالم خوبي ؟چرا امروز نيومدي ؟
((آخه به تو چه چرا من نيومدم حاال بايد به همه جواب پس بدم))
من _سرم درد مي کنه حاال فهميدي ؟
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ديگه داره اعصابم خورد مي شه اينا چشونه چرا به من هيچي نمي گن اه حوصله م سر
رفته چند دقيقه بعد بهم اس ام اس داد
رانيکا _آره حاال فهميدم ولي هر چي باشه تو دوستمي بايد بدونم چرا نيومدي
من _بد نيست ولي به هر حال من هم دوست تو هم بايد بهم بگي چي شده
رانيکا _تو هنوز داري به اون فکر مي کني هيچي نيست
من _آره جون خودت هيچي نيست اگه نيست پس چرا لبخند مي زني نکنه داداشت مي خواد ازدواج کنه
اين قدر هم نيشت بازه ؟
رانيکا _نه بابا ديوونه تو خوابت ببيني ازدواج کنه
ديگه داشتم ديوونه مي شدم بهتر بود برم بيرون يه مانتو آبي آسموني با جين يخي پوشيدم
مو ها مو بابا بستم يه خورده هم آرايش کردم عطر هم زدم شال هم رنگ شلوامو هم
پوشيدم گوشيمو هم گذاشتم داخل جيب مانتوم
از بيرون صداي حرف مي يومد گوشمو چسبوندم به در اتاق تا بشونم صداي کيه چند
لحظه بعد صداي آرمين و مامان رو شنيدم ((اگه بگم اون موقع کلي ذوق کردم دروغ
نگفتم به جان خودم رات مي گم))
بعد مثل بچه هاي خوب در اتاق رو باز کردم رفتم بيرون همين که ازاتاق خارج شدم مامان
و آرمين سرشون رو سمت من چرخوندند و منو نگاه کردند
آرمين بهم سالم کرد منم رفتم جلو و بهش سالم کردم
مامان _ چه عجب لز اون اتاق دل کندي
من _ا مامان من که هميشه پيش شمام
مامان _خب حاال نمي خواد خودتو برام لوس کني
من _آرمين تو کي اومدي ؟
آرمين _ يه پنج دقيقه اي مي شه مي خواي بري بيرون ؟
من _آره چطور ؟
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آرمين _هيچي بيا با هم بريم
من _باشه
بلند شد با هم رفتيم سمت در خونه همون لحظه مامان گفت
مامان _فقط زود برگرديد
ما هم قبول کرديم
*************
ساعت يک بود که داشتيم داخل پارک قدم مي زديم و ذرت مي خورديم
آرمين _آرا امروز نرفتي بيمارستان ؟
من _سرن درد مي کرد االن يه ذره بهتر شده
((اي خدا مردم چه رويي دارن توقع دارن راستشو بگم مثال بگم پسر مردمو ديدم بدنم
داغ کرده واال به خدا راميار خيرت نده آخرش لو مي رم لعنت بهت ))
با صداي آرمين به خودم اومدم
آرمين _چي شده ؟تو فکري ؟
((شيطونه مي گه بهش بگم چي شده ؟ حيف که مي ترسم بره به مامان و بابام بگه اون
وقت ديگه حسابم با کرام الکاتبينه))
من _چيزي نيست بعضي وقت ها مي رم تو فکر
آرمين _مثال تو چه فکري مي ري ؟
من _بيخيال بيا بريم دير شده
آرمين هم بدون حرف قبول کرد ليوان ذرتمون رو انداختيم سطل زباله بعد سوار ليفان
آرمين شديم
ربع ساعت بعد رسيديم خونه ازش خدافظي کردم رفتم داخل خونه ولي اون نيومد و رفت
خونه ي خودش پسر خوبي بود ازش خوشم مي يومد عاشق شخصيتش شده بودم
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مامان _چه قدر دير برگشتيد
من _داخل پارک بوديم
مامان _حاال برو لباس تو عوض کن بيا ناهار بخور
من _باشه ناهار چي داريم ؟
مامان _ماکاروني
زير لب يه آخ جون گفتم رفتم داخل اتاق لباسمو با يه تاپ و شلوارک سفيد عوض کردم
از اتاق خارج شدم رفتم داخل اشپز خونه مامان هم ميز رو چيده بود
خيلي گشنم بود مامان برام ماکاروني ريخت منم شروع کردم به خوردن
مامان _شب با بابات مي خوايم بريم بيرون مي ياي ؟
غذامو قورت دادم و گفتم
من _کجا ؟
مامان _پيش يکي از دوستاش
من _نه نمي يام
مامان _وا چرا ؟!!
من _نيام بهتره من که اونا رو نمي شناسم پس نيام بهتره
مامان _باشه با خودته
من _ساعت چند مي ريد ؟
مامان _ساعت هشت مي ريم شايد هم شب دير برگشتيم
من _اشکالي نداره مواظب هستم
مامان _هر وقت مي گي مواظب هستم بيشتر نگران مي شم
با خنده گفتم
من _چرا ؟
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مامان _نمي دونم بهت اطمينان ندارم
من _موندم کي بهم اعتماد داره ؟
مامان _بسته اين قدر هم چرب زبوني نکن اين صدر بار
با خنده از مامان تشکر کردم از آشپز خونه خارج شدم نشستم روي مبل کنترل تلويزيون
رو برداشتم همين جور که کانال ها رو زد مي کردم رسيدم به شبکه اي که فيلم داشت
((البته کانال هاي ماهواره رو رد مي کردم))
داشتم همين فيلم رو نگاه مي کردم رسيدم به صحنه اي که بايد سامسور ميشد
يه دفعه مامان گفت
مامان _عوض کن اون المصب رو
برگشتم سمت مامان و گفتم
من _وا چرا مگه خوبه بيست و سه سالمه از هيجده سال هم رد کردم بعدشم جنبه ي
اين جور کارا رو هم دارم چيزي نداره که تا آدم عاشق دارن مه ديگه رو ب*وس مي کنند
چه اشکالي داره ؟مگه شما و بابا هم ديگه رو ب*وس نمي کنيد ؟!!!!!!!!!!!!
((من ديگه چقدر پررو ام))
با اين حرف آخرم مامان سرخ و سفيد شد
من _آخي دخترم نمي خواد سرخ و سفيد شي
مامان _اين قدر براي من زبون درازي نکن بچه عوض کن
همين جور که داشتم مامان رو نگاه مي کردم
مامان _چته بچه ؟رو پيشوني من نوشته ب*وس ؟که داري اين جوري نگام مي کني
با اين حرف مامان زدم زير خنده شبکه رو عوض کردم ترسيدم بيشتر از اين بحث
مثبت هيجده سال بشه اون وقت نفهمم چي جواب مامان بدم ساعت چهار بود گوشيم
داشت خودشو مي کشت رفتم باال تو اتاق گوشيمو برداشتم رها داشت زنگ مي زد
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سريع جواب دادم مهلت نداد حرف بزنم سريع گفت
رها _ورپريده چرا گوشيتو جواب نمي دي ؟دو ساعته دارم زنگ مي زنم هيچ .......انگار
که انگار دارم زنگ مي زنم معلوم نيست داره با کدوم خري عشق و حال مي کنه و فرصت
نمي کنه جواب دوستاشو بده بميري الهي
داشتم از خنده مي مردم يه روز نبود زنگ نزنه گله نکنه هميشه کارش همين بود
رها _مردي ؟جواب بده ديگه گلوم درد گرفت
با خنده گفتم
من _يه روز نشد زنگ بزني گله نکني داشتم با مامانم حرف مي زدم بعدشم بي شعور عشق
و حال بخوره تو اون سرت بچه پررو به نظرت با کي عشق و حال کنم
با جديت گفت
رها _با کي ؟اين ديگه سوال کردن داره با آرمين جونت
ديگه داشت خيلي پررو مي شد معلوم نيست آرمين چه هيزم تري به اينا فروخته و حاال دارن
اين جوري حرف مي زنن
با عصبانيت گفتم
من _آها پس بگو تو و راميار و رانيکا چه دردتونه پس مشکل شما آرمينه ببخشيد اينو
مي گم ولي فکر نکنم به کسي ربطي داشته باشه دارم چي کار مي کنم گيرم که آره دارم
عشق و حال مي کنم به بقيه ربطي نداره خوبه منم بگم داري با آروين چي کار مي کني ؟
نه واقعا خوشت مي ياد تو زندگيت دخالت کنم نه خوشت مي ياد ؟ جواب بده ؟
بيچاره فکر نمي کرد اين حرف ها رو بزنم حقشونه تا اينقدر تو زندگي کسي دخالت نکنند
رها _حاال مگه چي شده ؟ من که چيزب نگفتم
پريدم وسط حرفش و گفتم
من _چيزي نگفتي الکي داري پشت سر من حرف مي زني بعد مي گي چيزي نگفتم
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مظلومانه گفت
رها _خب ببخشيد خواستم شوخي کنم ولي جدي گرفتي حاال ناراحت نباش ديگه
نمي خواستم اين حرف رو بزنم از کجا مي دونستم ناراحت مي شي ببخشيد ديگه ؟
صحرا ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
من _خب حاال بخشيدم ولي دفعه ي آخرته
با خوشحالي گفت
رها _بخشيدي ؟
من _آره مي گم يه چيزي بگم بهم مي گي
با لحن مهربوني گفت
رها _بگو
من _مي گم دکتر نگفت چرا نيومدم ؟
رها _ازم پرسيد بهش گفتم سرت درد مي کرد نيومد چرا ؟
من _هيچي همين جوري
رها _از آرمين چه خبر ؟
من _سالمتي امروز با هم رفتيم پارک همين بعدشم رفت خونه
رها _راستي صحرا رانيکا کارت داشت
با تعجي گفتم
من _چي کار ؟!!؟!؟!؟
رها _بهم گفت ولي خودش خواست بهت بگه االن هم بهش زنگ بزن
من _نمي شه خودت بگي ؟
رها _نه عزيزم بذار خودش بهت بگه
من _باشه پس خدافظ
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رها _خدافظ
سريع شماره ي رانيکا رو گرفتم بعد از سه بوق برداشت
رانيکا _سالم خوبي ؟
من _سالم خوبم تو چي ؟
رانيکا _منم خوبم سر دردت بهتر شد ؟
((نخيرم تا اينا منو نکشن بيخيال نمي شن))
من _آره بهتر شد راستي رها بهم گفت کارم داري
رانيکا _آره خوب شد گفتي
من _خب چي کار ؟
رانيکا _قسمت اصلي رو که نمي تونم بگم
من _چرا ؟
رانيکا _بماند ديگه راميار بهت بگه بهتره
((گل بود به سبزه نيز آراسته شد ))((نميدونم درسته يا نه اگه نه که ببخشيد))
با حرص گفتم
من _نمي خواد خودت بگو بهتره ؟
خنديد و گفت
رانيکا _چرا ؟حاال ذهنت در گير نشه ولي فردا که اومدي بيمارستان خودش مي گه
ناچارا قبول کردم
رانيکا _مي خوايم يه چند روزي بريم شمال مي ياي با هم بريم ؟
((بد بخت تر از من پيدا کردي بهم خبر بديد خب همينم مونده تو ماشين کنار راميار
بشينم))
من _نمي دونم فکر نکنم
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با ناراحتي گفت
رانيکا _چرا ؟
من _نمي دونم بابام به زور اجازه داد بيام تولد داداشت اون وقت بيام شمال ؟!!!!!!!
رانيکا _راه دوري نمي خوايم بريم دو سه روز بيشتر نيست مامانت نيست باهاش حرف
بزني ؟
در اتاق رو باز کردم المپ پذيرايي خاموش بود
من _مامانم خوابيده بابام هم هنوز نيومده
رانيکا _خب هر وقت بابات اومد بهش بگو بعد بهم بگو
من _باشه رها هم مي ياد ؟
رانيکا _آره مي ياد يادته رفتيم رستوران داشتيم غذا مي خورديم بعد يه نفر رو ديدي
که پيش رامياره
يکم فکر کردم بعد گفتم
من _خب يادمه
رانيکا _همون دختر خالمه
من _پيش داداشت چي کار مي کرد ؟
رانيکا _نمي دونم بهم نگفت ولي ازدواج کرده يه بچه ي يک ماه پسر هم داره دختر خوبيه
با همه مهربونه
من _واقعا ؟
رانيکا _آره اونم قراره بياد کي بهم مي گي مي ياي ؟
من _االن که نمي شه بذار بابام بياد مي گم مگه کي مي خواين بريد ؟
رانيکا _احتماال فردا
با تعجب گفتم
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من _فردا ؟!!!!!!حاال چرا اينقدر زود ؟البد داداش محترمت گفته ؟ آره ؟
خنديد و گفت
رانيکا _آره راميار ديگه نمي شه کاريش کرد
من _اگه داداش تو باشه اصال چرا من بيام ؟!!!!
به راحتي گفت
رانيکا _راميار گفت بهت بگم شمال مي ياي يا نه ؟
چشمام گرد شد جلل الخالق به خدا اين يه چيزيش هست از هموم روز اول که ديدمش
يه چيزيش بود يه کارايي مي کنه که عقل من هم بهش نمي رسه
من _داداشت گفت ؟
رانيکا _آره چطور ؟
من _هيچي تعجب کردم از داداش تو بعيده
رانيکا _ ميگم من برم روشا صدام مي زنه خدافظ
من _خدافظ
گوشي رو قطع کردم نگاه ساعت کردم ديدم يه ربع به شش بود بهتر بود بگيرم بخوابم
رفتم تو تخت و خوابيدم
*************
با صداي بابام از خواب پريدم
بابا _صحرا پاشو ..........چقدر مي خوابي ؟........با تو هم دختر .......صحرا....
با بي حوصلگي گفتم
من _بله
بابا _پاشو دختر اينقدر نخواب تنبل مي شي
من _مگه خوابيدن جرمه
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بابا _نه جرم نيست ولي زياد خوابيدن جرمه
با دست چشمامو بهم ماليدم بعد گفتم
من _ساعت چنده ؟
باال _هفت و نيم مي خوايم بريم بيرون نمي ياي ؟
من _نه شما بريد
بابا _باشه مواظب خودت باش
من _باشه
بابا از اتاق خارج شد منم از روي تخت بلند شدم اصال حوصلم نبود برم بيرون يه دفعه
يه چيزي يادم اومد که بايد به بابا مي گفتم با حالت مسخره اي گفتم
من _باباااااااااااا
از اتاق خارج شدم بدون در زدن رفتم داخل اتاق مامان و بابا پيش هم ديگه نشسته بودند
مامان _بچه بهت ياد ندادند وقتي مي خواي وارد اتاق شي در بزني
من _خب کار واجب داشتم
مامان _چه کاري ؟
رفتم تو در اتاق رو بستم
من _دوستم رانيکا با چند تا فاميل هاشون مي خوان برن شمال بعد گفت اگه مامان و
بابات اجازه مي دن تو هم باهامون بيا حاال مي خوام بدونم اجازه مي ديد يا نه ؟
بابا با نگراني گفت
بابا _نمي دونم دخترم مي ترسم اونجا اتفاقي برات بيافته خودت چي ؟ دوست داري
بري ؟
با دودلي گفتم
من _اگه قبول مي کنيد برم اگه نه که اشکالي نداره نمي رم
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همين که بابام مي خواست دهن باز کنه حرف بزنه يه نفر بهم زنگ زد نگاه کردم ديدم
رانيکا ست يه ببخشيد گفتم از اتاق خارج شدم تا قطع نشده جواب دادم
من _سالم
رانيکا _سالم چي شد ؟به بابات نگفتي
من _چرا گفتم......
خواستم ادامه ي حرفمم رو بزنم که رانيکا پريد وسط حرفم
رانيکا _چي گفت ؟
من _خب ....گفت نمي دونم مي ترسه اتفاقي برام بيافته
رانيکا _خب به  ......واي خدا اسمش چي بود ......آهان .…....به آرمين بگو بياد شايد خيال
بابات هم راحت بشه
من _اوال اگه هم به آرمين بگم بياد عمرا قبول کنه چون خوشش نمي ياد پيس غريبه ها
باشه البته ببخشيد اين حرف رو زدم دوما بعد داداشت نمي گه اين کيه با خودش آورده ؟
رانيکا _خب پس مي خواي چي کار کني ؟نمي خواي بياي ؟
من _بابام قبول کرد مي يام
بعد از چند لحظه گفت
رانيکا _خب بيا يه کاري کنيم
من _چي کار ؟
رانيکا _تو گوشيتو به بابات منم مي دم به راميار باالت با راميار حرف بزنه شايد قبول کرد
من _بد فکري هم نيست
رانيکا _سريع همين کارب که گفتم رو انجام بده
رفتم تو اتاق جلوي بلند گوي گوشيمو گرفتم تا صدام تو گوشي نره
من _بابا داداش دوستم مي خواد باهات حرف بزنه
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بابا با تعجب گفت
بابا _راميار
اين دفعه منم با تعجب گفتم
من _شما ديگه از کجا مي شناسي شون ؟
بابا _باباش يه چند باري اومده پيشم اسم از راميار برد
سريع گوشيو دادم به بابا خودم از اتاق خارج شدم (( فقط مي ترسيدم راميار چيز بدي
به بابام بگه وگرنه من مي دونم و راميار))
چند دقيقه بعد بابام گوشيمو بهم داد منم سريع ازش گرفتم
من _رانيکا
رانيکا _بله
من _چي شد ؟
رانيکا _چي ؟
من _خودتو به خنگي نزن بابام چي گفت ؟
رانيکا _قبول کرد
من _واقعا ؟
رانيکا _آره فقط يه مشکلي داره ؟
با تعجب گفتم
من _چي ؟
رانيکا _ فقط تو ماشين بايد ور دل داداش من بشيني
مثل بادکنک خالي شدم
من _ همين هم کم مونده بشينم پيش داداش تو اوم وقت چهار تا تيکه بارم کنه بعدش از
ماشين پرتم کنه بيرون
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بعد رانيکا داشت ريز ريز مي خنديد ((نه خانوادگي يه چيزشون مي شه))
من _مي شه بگي چرا مي خندي ؟
در حال خنده گفت
رانيکا _آخه راميار هم اينجاست
من _ اوفففف البد همه ي حرف ها مو شنيده ؟
رانيکا _آره
بعد يه دفعه راميار گفت
راميار _بده قراره مواظبت باشم
نمي دونم چرا وقتي صداشو شنيدم سريع گوشيو قطع کردم بعد مامان و بابام هم از اتاق
خارج شدند ازم خدافظي کردند و رفتند رفتم داخل اتاق
خدايا چرا اينجوري شدم ؟!؟!؟!؟چرا وقتي صداشو شنيدم قطع کردم ؟!؟!؟!؟ از همين جا
بدنم داغ کرده بود اشکم در اومده بود
**************
داخل بيمارستان بوديم به رانيکا گفتم
من_حاال نمي شه خودت بهم بگي ؟
رانيکا _نه بذار خود راميار بهت بگه بهتره
من _خب چرا بهتره ؟
رانيکا _من به جور ديگه مي گم راميار يه جور ديگه بعد نمي دوني کدوم رو باور کني
من _اتفاقي افتاده ؟
رانيکا _بيا بريم
رفتيم داخل اتاق کنار پنجره ايستاده بود يه شلوار جين سفيد با تي شرت قهوه اي
کم رنگ پوشيده بود الحق بهش مي يومد
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من و رانيکا نشستيم روي يه مبل طوسي رنگ اونم هموم جا ايستاده بود ((حرف مي زني
يا خودم به حرفت بيارم))
راميار _رانيکا تو که چيزي بهش نگفتي ؟
رانيکا _نه نگفتم
راميار _خب سريع حرفمم رو مي زنم آرين زنده س !؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟ !!!!!
((توضيح  :اول بذاريد اين جا رو يه توضيح بدم بعدا بريم سراغ خود رمان من اينجا
گفتم آرين زندس تو پست هاي قبلي گفتم مرده حاال چرا گفتم ولي اول از همه بگم
که آرين اصال نمرده يه جورايي آرين با راميار نقشه کشيدن بودند که صحرا رو واسطه ي
خودشون قرار بدن و مي خواستند با هم ديگه صحرا رو اذيت کنند ولي راميار با اين
کار آرين مخالف بود و نمي گذاشت آرين اين کار رو کنه اما آرين به هيچ کدوم از حرف
هاي راميار توجه نمي کرد و همش مي خواست کار خودشو بکنه و  ......بيشتر از اين
چيزي نمي گم تا خودتون متوجه بشيد ))
چي ؟!؟!؟!؟! نه اين امکان نداشت ؟!؟!؟!؟!خدايا من باور نمي کنم ؟!؟!؟؟يعني چي زنده س
! ؟!؟!؟!؟مگه نگفتن مرده ؟!؟!؟!؟پس چي شد ؟!؟!؟!؟ !
با تعجب گفتم
من _يعني چي که زنده س ؟ مگه ......
نذاشت حرفممو کامل بزنم سريع گفت
راميار _خودش خواست بهت بگم مرده البته نمي دونم چرا خواسته بهت دروغ بگه و بگه
من مردم
من _پس چرا بر نمي گرده پيشم ؟
يه پوزخندي زد و گفت
راميار _هه برگرده ؟ به نظر خودت چي مي تونه باشه ؟
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من _خب  ...…..نمي دونم
راميار _اگه قرار بود برگرده که سريع مي يومد پيشت شب آخر چي بهت گفت
من _گفت وقتي برگردم ازدواج مي کنيم
راميار _دروغ گفته
من _چرا ؟
راميار _اگه قرار بود ازدواج کنيد تا حاال کرده بوديد بهتره مواظب خودت باشي
من _براي چي ؟
راميار _چون آرين خطرناکه موندم چرا تا حاال چيزي نگفته اصال مي دوني چرا رفته بود
کانادا؟
من _خب گفت .....
دوباره پريد وسط حرفمم
راميار _نه به خاطر اون نيست رفته بود تا چند تت وسايل دارويي ببره اون ور آب اونم
به صورت قاچاق با چند تا از دوستاش که داخل کانادا بودند قرار بود برگرده ولي نه
پيش تو خودش گفت بهت بگم تصادف کردم و مردم ولي چند ماه داخل يه خونه
بوده اگه بر مي گشت پيش تو....
اينجاي حرفشو نزد ((وقتي حرف مي زني کامل بزن چرا نصفه جاهاي حساسش رو ول
مي کني ))
من _خب بعدش ؟
کالفه دستي تو موهاش کشيد و گفت
راميار _تو رو بکشه
شکه شدم يعني چي ؟ چرا مي خواد منو بکشه مگه چي کارش کردم ؟
من _خب االن من بايد چي کار کنم ؟
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راميار _هر وقت بهت زنگ زد جوابشو نده
ديگه چيزي نگفتم با رانيکا از اتاق خارج شديم هنوز تو شک بودم حاال از فکر راميار
اومدم بيرون چسبيدم به آرين (( خدا آرين چرا داري اين .کار رو مي کني مگه من چه
گناهي کردم که االن بايد تاوانشو پس بدم آخه بدبختي تا کي ؟))
ديگه موندن رو جايز ندونستم کيفمو برداشتم از بيمارستان خارج شدم رفتم سوار ماشين
شدم و به طرف خونه حرکت کردم
************
ناهارمو خوردم رفتم داخل اتاق خودمو پرت کردم روي تخت تازه يادم افتاده بود که
چه جوري بايد برم اونجا سريع گوشيمو برداشتم و رانيکا اس دادم
من _سالم رانيکا ؟ خوبي ؟ فقط من چجوري بيام اونجا
هنوز پنج دقيقه نشده برام نوشت
رانيکا _سالم من خوبم خودم ساعت چهار مي يام دنبالت بعد سر ساعت حرکت مي کنيم
من _رانيکا نه نرفتيم اونجا داداشت هر چي دلش خواست بگه
اول برام چند تا شکلک خنده فرستاد بعد نوشت
رانيکا _نه ديونه اين حرف ها چيه مثال قراره مواظب تو باشه بعد بياد بهت تيکه هم بندازه
اگه قرار بود اين جوري باشه قبول نمي کرد
من _راستم مي گي اصال چه دليلي داشت قبول کنه ؟
رانيکا _خب شايد نخواسته حرف باباتو نشنيده بگيره
من _شايد هم همين طور باشه
توي اين يک ساعت باقي مونده رفتم حموم يه دوش ربع ساعته گرفتم رفتم تو اتاق مانتو
خاکستري با شلوار جين همون رنگي پوشيدم مو هامو هم شونه کردم باالي سرم بستم
يه کليپس هم زدم پشت مو هام شال سفيد هم پوشيدم لباس هامو هم از قبل آماده
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کرده بودم گذاشته بودم داخل چمدون
باالخره ساعت چهار شد رانيکا هم اومد دنبالم منم چمدونم رو (( البته با ماشين راميار
همون که شاسي بلند بود )) گذاشتم صندوق عقب رفتيم به سمت خونش ربع ساعت
بعد رسيديم به خونه ي رانيکا (( فقط خدا خدا مي کردم کس ديگه اي خونشون نباشه
آخه يکي بگه تو اينجا چه کاره اي ؟؟؟؟ ))
وارد خونه شديم خونه ي خيلي قشنگي داشتند بيشتر وسايل هاشون ست بود به مامانش
سالم کردم اونم اول يه لبخندي زد بعد بهم سالم کرد
رانيکا _يه دقيقه صبر کن ببينم روشا کجاست
چيزي نگفتم با هم رفتيم ولي صداش از تو اتاق راميار مي يومد (( االنه که بزنه تک تک
موهاي راميار رو بکنه به خدا دروغم چيه ))
راميار _بچه پاشو از رو شکم من
روشا _نمي خوام
راميار _خيلي پررويي مگه من معشوقتم ؟ پاشو
روشا _آره
چشم هاي راميار گرد شد فقط يه شلوار گرم کن پاش بود باال تنه لخت (( خجالت هم خوب
چيزيه اگه بعضي ها داشته باشند ))
راميار _پاشو مي خوام بخوابم
روشا _به من چه بگير بخواب
اونم که فهميده بود ما اينجايم گفت
راميار _رانيکا بيا بچه تو بردار تا کار دستش ندادم
رانيکا دست روشا رو گرفت اومد سمت من بعد گفت
رانيکا _مگه الکيه که بخواي کار دست بچم بدي
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راميار _از من گفتن بود يه دفعه ديدي کار دست شما دو تا هم دادم
((اوه اوه صحنه ي +؟؟سال ))
من _بيا بريم داداشت خطرناکه
همين که خواستيم از اتاق خارج بشيم راميار گفت
راميار _اول کار دست خودت مي دم
من و رانيکا با تعجب هم ديگه رو نگاه کرديم
من _حاال چرا من ؟
راميار _بماند
بعد گرفت خوابيد پتو هم انداخت روي سرش سرمو کردم باال ديدم يه عکسي از خودش
با کت و شلوار سياه گرفته عينک هم زده خيلي بهش مي يومد قيافشو جذاب تر کرده
بود (( خدا خدا مي کردم بدنم داغ نکنه وگرنه معلوم نيست چه اتفاقي مي افته ))
رفتيم داخل اتاق رانيکا ترکيبي از رنگ صورتي و آلبالويي بود روشا هم داخل بغلش
نشسته بود بچه ي نازي بود دلم مي خواست خفش کنم (( حاال بي زحمت خودتو بگير
شايد خودت کار دست بچه ي مردم دادي از تو بعيد نيست))
من _داداش تو هم بعضي وقت ها کارايي مي کنه
رانيکا _واال به خدا انگار اين بچه صاحب نداره همين طور الکي مي خواد کار دستش بده
روشا _مامان مامان چي کار مي خواست بکنه ؟ !!!!!!!!
من و رانيکا اول سرخ و سفيد شديم نگاه هم ديگه کرديم نگاه هم به روشا بعد دوتاييمون
منظور هم رو گرفتيم زديم زير خنده
چند لحظه بعد رانيکا گفت
رانيکا _همين هم کم مونده به بچه ي سه چهار ساله بگم چي کار مي خواست بکنه
ساعت پنج و ربع شده بود نيم ساعت بعد قرار بود حرکت کنيم ولي فعال کسي داخل
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خونه نبود فکر کنم راميار بهشون گفته بود سر ساعت بيان
رانيکا _مي گم من برم راميار رو بيدار کنم اگه بذاريش تا شب عين خرس مي خوابه
خنده اي کردم خواست بره بيرون يه دفعه يه فکري توي ذهنم جرقه زد زود بهش گفتم
رانيکا _اومممم مي گم رانيکا مي ذاري خودم بيدارش کنم ؟ !!!!!
چشماي رانيکا گرد شد حق هم داشت تعجب کنه
با تعجب گفت
رانيکا _چرا ؟
نقشمو براش گفتم يه خنده ي کوتاهي کرد بعد گفت
رانيکا _صحرا فقط يه جوري بزني که تو همون اتاق کار دستت نده مواظب خودت باش
من _حواسم هست
آروم در اتاق رو باز کردم مامانش نبود فکر کنم داخل اتاق خودشون بودند آروم آروم رفتم داخل اتاقش
فقط جلوي خودمو گرفته بودم تا نخندم
رو به آسمون خوابيده بود پتو هم تا شکمش بيشتر باال نکشيده بود دستاشو هم گذاشته
بود زير سرش بدن شيش تيکه اي داشت (( آدم هوس مي کرد دست کنه وسط شکمش ))
خوب صورتش هم جوري قرار گرفته بود که راحت مي شد کاري که مي خوام رو انجام بدم
هر چي قدرت داشتم رو دستم جمع کردم و محکم کوبيدم تو صورتش (( آخ مامان دست
خودم درد گرفت چه برسه به اون ))
يه دفعه بيدار شد داشت با چشماي گرد شده منو نگاه مي کرد (( بيچاره توقع نداشت
اين کار رو کنم منم بعضي وقت ها شيطونيم گل مي کنه بد جورررررررررر ))
راميار _جرئت داري وايسا
قبل از اين که بتونه کاري کنه يه جيغ بلند کشيدم از اتاق در رفتم اونم سريع پيراهنشو برداشت پوشيد
افتاد دنبالم مم بدو اون بدو (( عجب غلطي کردم )) رفتم داخل حياط
بعد بالفاصله رفتم پشت ماشينش
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با عصبانيت گفت
راميار _مي ياي بيرون يا نه ؟
خندم گرفت بد جور بدبخت نمي فهميد نقشه ي خودمه خنگ
من _نمي يام
راميار _چرا ؟
من _اگه بيام زنده بر نمي گردم خونه
راميار _تا تو باشي هم چين کاري رو انجام ندي
من _دلم خواست
راميار _دلت خيلي غلط کرد که خواست
يه دفعه مامانش با رانيکا اومدند داخل حياط (( فقط خدا خدا مي کردم داخل استخر پرتم نکنه وگرنه همين
آبرويي هم که دارم پيش اين بر باد فنا مي ره ))
مامان رانيکا _راميار ولش کن خير سرت قراره مواظبش باشي
راميار _نه بايد تالفي شو سرش در بيارم
((خب حاال تالفي شو سرم در بيار قربون دستت مثل آدم خر بازي در نيار ))
مامانش و رانيکا رفتند خونه (( اي خدا چرا رفتين االن منو بدبخت مي کنه به من چه
مي خواست جدي نگيره واال به خدا من ديگه چقدر پررو تشريف دارم ))
يه دفعه اومد دنبالم دوباره يه جيغ بنفش (( چقدر جيغ جيغو شدم خودم خبر ندارم ))
کشيدم ماشاهلل چقدر تند مي دوه انگار جت زير پاشه به خدا راست مي گم خيلي تند
مي دوه فکر کنم قهرمان دو ميداني جهان جلوش کم بياره قهر کنه و دو ميداني رو
بب*وسه بذاره کنار
چند دقيقه بعد ديدم دنبالم نيست (( مامان اين آدم نيست معلوم نيست يه دفعه کجا
مي ره )) حس کردم يه نفر پشت سرم ايستاده تا اومدم به خودم بيام دستاش دور شکمم
حلقه شد هر کاري کردم نشد خودمو ازش جدا کنم
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من _ ولم کن راميار
راميار _نه اذيتم کردي بايد تالفيشو سرت در بيارم
من _تقصير خودته
با تعجب گفت
راميار _جانم ؟ چي شد ؟ حاال شد تقصير من ؟
با خيال راحت گفتم
من _آره تقصير خودته مي خواستي جدي نگيري
راميار _شيطونه مي گه همچين کار دستت بدم که خودت نفهمي
من _شيطونه غلط کرد با تو حاال هم ولم کن
راميار _نوچ نه ولت نمي کنم
نشست روي يه چيز شبيه سکو مانند منم تو بغلش بودم مثل اين که دلش نمي خواست
بيام بيرون (( من مي گم اين عحيبه تو مي گي نه ))
من _اذيتم نکن خب
بعد مظلومانه گفتم
من _گناه دارما
خندش گرفت نزديک بود منم خندم بگيره اما جلوي خودمو گرفتم تا نخندم
راميار _خب حاال نمي خواد مظلومانه جلوه واقع بدي
من _حاال ولم کن
آروم لبشو به گوشم نزديک کرد داشت مور مورم مي شد
راميار _ چيه ناراحتي بغلت کردم کوچولو ؟
((اندازه ي يه برج شدم بعد مي گه کوچولو بهتره کوچولو رو به روشا بگي نه به من ))
چيزي نگفتم
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منم راحت رو پاش نشسته بودم
راميار _تو ديگه چقدر پررويي چه راحت هم نشستي نه يه وقت به خودت زحمت بدي
که برات بده
من _خودتو نمي گي همچين دستاتو کردي تو شکم من که انگار ....
بقيه ي حرفمو نردم آروم انگشتاشو روي شکمم کشيد
من _نکن
يه لبخندي زد دوباره همين کار رو انجام داد نه مثل اين که بايد حرف هاي +؟؟ سال بزنم
تا دست برداره
من _ببين بنده نه شکم دارم نه با کسي اون کار رو کردم پس لطف کن دستتو بردار
فکر کنم گونه هاش سرخ شد تقصير خودشه کارايي مي کنه که آدمو وادار به حرف هايي
مي کنه
از سر لجش گفتم
من _حاال اينقدر سرخ و سفيد نشو
آروم زد تو سرم
راميار _شرو حيا که حاليت نيست
من _آها يعني خودت خيلي حاليته
راميار _ بچه اينقدر نمي خواد جواب منو بدي پنج سال ازت بزرگ ترم
من _ حاال نمي خواد سن تو به رخم بکشي در ضمن بچه هم نيستم بيست و سه سالمه
يه دفعه گفتم
من _ولم کن ديگه تا کار دستم ندي ول کن نيستي
دستاشو از دور شکمم باز کرد خودش پا شد منم مجبور شدم پاشم رفتيم داخل خونه
رانيکا هم داخل پذيرايي نشسته بود با حرکت لب گفت
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رانيکا _بيا اينجا
منم رفتم پيشش لبخندي زد
***************
دو روز بود که اومده بوديم شمال (( اي خدا کاش اون حرف ها رو بهش تو اس ام اس
نمي زدم البته با گوشي رانيکا بهش داده بودم )) دلم براش مي سوخت اي کاش مي شد
بگم ببخشيد منظوري نداشتم يعني مي شد ؟ يعني منو مي بخشه ؟ فکر نکنم اي خدا
همه ي ذهنم درگير راميار بود توي اين دو روز که اينجا بوديم بدنم داغ شده بود هر
وقت بهم نزديک مي شد بدنم داغ مي کرد نمي دونم چم بود ؟ بهش حس دارم اما نمي دونم
حسم چيه بيچاره همش مواظبم بود حتي نذاشت کسي چيزي بهم بگه بعضي وقت ها
سنگيني نگاه شو حس مي کردم هر وقت هم نگاش مي کردم سرشو پايين مي انداخت
نمي دونم چرا ؟ اي کاش دليلشو مي دونستم ؟ اي کاش ميشد برم ازش بپرسم ؟
رانيکا فهميده بود من به راميار حس دارم البته خودم بهش گفته بودم اونم قول داده بود
تا مطمئن نشم به راميار نگه
شب بود ساعت يک هر کاري مي کردم خوابم نمي برد ديگه داشتم کالفه مي شدم از وقتي
اومده بودم اين جا زياد خوابم نمي برد بعضي شب ها هم که بيدار بودم آخر سر اگه شانس
مي آوردم خوابم مي برد نه اين جوري نمي شه آروم از سر جام بلند شدم از اتاق خارج
شدم رفتم بيرون يه ذره آب خوردم ديدم در ورودي سالن بازه تعجب کردم يعني کي
اين موقع شب بيرونه
آروم آروم رفتم بيرون ديدم يه نفر جلوي استخر نشسته خوب که نگاه کردم ديدم راميار
تعجب کردم چرا اينجا نشسته ؟ يعني اونم مثل من خوابش نمي برد ؟ يا شايدم دلش از
من پر بود يعني به خاطر همين بيدار مونده ؟ يکم که جلوتر رفتن ديدم داره آهنگ گوش
مي ده
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تو فرق مي کردي واسه من با همه
واسه اين که مي مردم واسه تو
توي نگات يه حس غريبي
مي گفت که دارم مي شم عاشق تو
جون مني آخه عمر مني چجوري
بگم مي ميرم واسه تو
تو چشام که نگاه بکني
مي بيني که دارم مي شم عاشق تو
واسه اين که مي مردم واسه چشمات
واسه اينه مي ميرم واسه نگات
واسه اين که همه وجودم شده بودي
نذار بازم بمونم تو حسرت نگات
قربتو قلبتو احساس قشنگه
که منو اينجوري ديونه کرده
حس عجيب خواستن چشماته
که تا ابد تو دلم ديونم کرده
دستاي گرمتو ازم نگيري که
مرحم قلبي که پره درده
باز دوباره زل بزن به چشمام
که دوري تو منو ديونه کرده
واسه اينکه مي مردم واسه چشمات
واسه اينکه که مي مردم واسه نگات

112

www.1roman.ir
کنید

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

رمان همسر مغرور من | zr2014
واسه اينکه که همه وجودم شده بودي
نذار بازم بمونم تو حسرت نگات
((آهنگ واسه اينکه از حميد .عسگري ))
آهنگ تموم شد همش حس مي کردم راميار مي خواد با اين آهنگ به من بفهمونه دوسم
داره واي خدا يعني دوسم داره ؟!!!!!!! فکر نکنم آروم رفتم سمتش داشت به استخر پر از
آب نگاه مي کرد موا هم اونجا خوب بود مرطوب و معتدل دستاشو دور پاش حلقه کرده
بود نشستم کنارش هيچي نگفت (( برخالف چيزي که تصور مي کردم ))
آروم گفت
راميار _اينجا واسه چي اومدي ؟
چقدر لحنش غمگين بود (( خدايا عجب غلطي کردم من چه مي دونستم بعدش قراره
اينجوري بشه ))
من _خوابم نمي يومد خودت چي ؟
چيزي نگفت چند لحظه بعد گفت
راميار _فکر کنم خودت بهتر بدوني
بغض کردم فکر نکنم اينجوري منو ببخشه نگاش کردم ولي اون داشت به استخر نگاه مي کرد يه قطره
اشک از چشمم افتاد روي گونم
با بغض گفتم
من _راميار
راميار _بله
سرمو انداختم پايين هي اشکام بيشتر مي شد خيلي بغض کرده بودم به قدري که
نمي تونستم حرف بزنم يا دهنمو باز کنم
يه دفعه راميار بغلم کرد سرمو روي سينش گذاشتم دستاشو محکم دور کمرم حلقه کرد
زدم زير گريه اين قدر تو بغلش گريه کردم که به هق هق رسيدم دستاشو آروم روي موهام
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مي کشيد اشکامو پاک کرد ولي اشک بعدي جايگزين قبلي مي شد
يا هق هق گفتم
من _ب........ب........ببخشيد ........را.......را.......راميار
راميار _هيسسس آروم باش صحرا  ........عزيزم .......آروم باش .........اتفاقي که افتاده......
ولي از دستت ناراحت شدم  .......توقع نداشتم اون حرف ها رو داخل اس ام اس بزني.....
اگه اتفاقي برات بيافته من بايد جواب بابا تو بدم  ......ديگه گريه نکن .......قربونت برم
گريه نکن
تو بغلش آروم شده بودم گرماي بدنش به من هم منتقل شده بود صورتم خيس اشک بود
((بايد اعتراف کنم عاشق راميار شدم )) اصال دوست نداشتم از تو بغلش بيام بيرون
آرامش ميگرفتم صداي قلبش بهم آرامش مي داد
من _راميار
با لحن مهربوني گفت
راميار _جانم ؟
جلل الخالق يه چيزيش شده من مطمئنم
من _مي بخشيم ؟
آروم سرمو ب*وسيد (( اي مامان تنم داغ شد اصال فکر نمي کردم اين کار رو کنه ))
راميار _آره عزيزم بخشيدم
آروم از توبغلش بيرون اومدم اونم بلند شد بعد دستمو گرفت رفتيم داخل خونه نزديک
ساعت دو بود بهش شب بخير گفتم رفتم داخل اتاق داخل جام گرفتم خوابيدم
****************
با احساس خنکي روي صورتم از خواب پريدم (( واي مامانننننننننننن يخيدم )) ديدم راميار
باالي سرمه يه پارچ شيشه اي آب هم تو دستشه همين طور زل زده به من فهميد مي خوام چي کار کنم
پارچ آب رو گذاشت روي ميز فرار کرد منم سريع از جام بلند شدم
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بلند گفتم
من _مي کشمت راميار
راميار _جرئت نداري جوجه
جوجه عمته بيشعور فکر کرده کيه هر چي دلش خواست بهم بگه رفت داخل حياط منم
رفتم داخل حياط
نگاش کن تو رو خدا بچه ترسو
من _ جرئت داري بيا بيرون
راميار _ مگه از جونم سير شدم
من _اگه سير نبودي آب روم نمي ريختي
چند دقيقه بعد همه اومدند داخل حياط (( حاال بدبخت شدم اه همش به خاطر رامياره ))
رانيکا _چه خبره ؟
من _از داداشت بپرس
مامان رانيکا _راميار مگه مرض داري ؟
راميار _کرمم گرفته بد جور
من _کامال پيداست
راميار _خودت خواستي يادت نمي ياد همچين زدي تو گوش بنده که مخم
سوت کشيد
من _تو چرا جدي گرفتي خودتم همچين دست کردي تو شکم من که .......
ادامه ي حرفمم رو نزدم نخواستم جلوي مامانش چيز بدي بگم
راميار _خب ادامش ؟
عجب آدم پررويي تشريف داره توقع داره ادامشو هم بزنم
باالخره رفتيم داخل خونه
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*************
يک هفته بعد ......
تقريبا يک هفته بود که اومده بوديم تهران هر روز هم بيشتر به راميار
وابسته مي شدم نمي دونم اونم به من حسي داره يا نه
ساعت نه بود رفتم دست شويي صورتم رو شستم و اومدم بيرون رفتم داخل اتاق تا آماده بشم يه مانتو
قهوه اي پر رنگ با شلوار عسلي رنگ پوشيدم مقنعه ي سياهمو هم سرم کردم يه رژلب کم رنگ قرمز
هم به لب
هام ماليدم عطر هم زدم کيفمو هم برداشتم و همين طور گوشيمو
ربع ساعت بعد از خونه خارج شدم سوار ماشين شدم و وارد خيابون شدم
((اي خدا يه بار دلم مي خواست برم بيمارستان پشت چراغ قرمز نمونم ))
دستمو گذاشتم کنار فکم يه ماشين از بغل برام بوق زد (( اين ديگه چه خريه )) زير چشمي نگاه ماشين
کردم (( اي واي من اين که ماشين رامياره ))
اه اعصابم خورد شد دلم مي خواست هر چه زود تر از اين جا برم همين که
چراغ سبز شد پامو گذاشتم رو گاز و راهمو عوض کردم از آينه نگاه کردم
ديدم داره دنبالم مي ياد داشت برام چراغ مي زد تا وايسم (( خب راميار
خودت داري شروع مي کني ))
گوشيمو برداشتم و به رانيکا اس دادم
من _ رانيکا اگه داخل ماشين راميار ي بهش بگو دنبالم نياد فکر کرده نمي فهمم
براش ارسال کردم ديدم داره بهم زنگ مي زنه سريع تماس رو برقرار کردم
گوشيو به گوشم نزديک کردم و با جديت گفتم
من _کارتو بگو
بيچاره کپ کرد
رانيکا _چيزي شده ؟
من _نه بايد چيزي شده باشه
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رانيکا _پس چرا اينجوري رانندگي مي کني ؟
ديگه داشت کفرمو در مي آورد
من _براي تو چه فرقي مي کنه
يکم سرعتو زياد تر کردم نزديک ؟؟؟ بود
من _چي ه نکنه راميار حس فضوليش گل کرده
رانيکا _نخير فقط ......
نذاشتم ادامه ي حرفشو بزنه بلند گفتم
من _بهش بگو نياد
يه دفعه با وحشت گفت
رانيکا _ چي کار مي خواي بکني ؟ !!!!!!!
قطع کردم گوشيمو گذاشتم روي صندلي کنار ي سرعتمو بيشتر کردم با سرعت به سمت ماشين جلويي
رفتم يه دفعه پيچيدم جلوش و رفتم و
دوباره پيچيدم خيابون کناري
دوباره گوشيمو برداشتم و بهش اس دادم
من _اگه ببينم دوباره داره مياد دنبالم کار دست خودم مي دم فهميدي ؟
نزديکاي ساعت ده بود که رفتم خونه اصال حوصله م نبود برم بيمارستان
رفتم داخل اتاق مانتو مو با يه تاپ و شلوار ک عوض کردم گرفتم خوابيدم
همش داشتم به راميار فکر مي کردم حقيقتا تقصير راميار نبود نبايد اون
جوري حرف مي زدم اه لعنت به من که همش گند مي زنم به روز گار خودم
((خره وقتي دوسش داري چرا ازش دوري مي کني ؟ چرا موقعي که مي خواد باهات حرف بزنه طفره
مي ري همش تقصير خودته ديگه نمي ذاري
اونم بهت عالقه مند شه خودت کردي که لعنت به خودت ))
اينقدر فکر کردم که نفهميدم کي خوابم برد
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با تکون هاي مامان از خواب پريدم
بعد گفت
مامان _پاشو بيا ناهار بخور ساعت دو شده
يه باشه اي گفتم و مامان از اتاق خارج شد کش و قوسي به بدنم دادم از
اتاق خارج شدم رفتم داخل دست شويي صورتمو آب زدم بعد رفتم داخل
آشپز خونه روي صندلي نشستم مامان هم ماهي شکم پر درست کرده بود
منم شروع کردم به غذا خوردن
مامان _ چرا امروز نرفتي بيمارستان ؟
خب حاال به مامان چي بگم
من _خب .......
مامان _نمي خواد بگي البد اين دفعه هم سر درد داشتي
سرمو به نشونه ي تأييد تکون دادم مامان هم سرشو به نشونه ي تأسف تکون داد
مامان _ناهار تو بخور
من _باشه
بعد از اين که ناهارمو خوردم به مامان تو ظرف شستن کمک کردم تا ساعت چهار هم تلوزيون نگاه
کردم
بعد رفتم داخل اتاق همين که خواستم روي تخت بشينم گوشيم زنگ خورد نگاه اسمش کردم رانيکا بود
اول خواستم جواي ندم بعد با خودم گفتم شايد کاري داره که زنگ زده دايره ي سبز رو کشيدم باال
من _سالم
رانيکا _سالم خوبي ؟
من _خوبم
رانيکا _ميگم يه سوال ازت بپرسم راستشو مي گي ؟
حدس زدم حس فضوليش گل کرده
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با لحن مهربوني گفتم
من _بگو
رانيکا _قول داديا امروز چت بود ؟ چرا اين همه تند رانندگي مي کردي
تو دلم گفتم آخر هم اين سوال رو پرسيد
من _اون وقت خودت مي خواي بدوني يا داداشت گفته
رانيکا _خب .......
با حالت ترديد گفتم
من _راميار گفت ؟
رانيکا _ آره
چرا راميار گفته ؟ يعني به فکرم بود ؟ يا شايد نگرانمه ؟ اگه نبود چي ؟
اگه فقط حس کنجکاوي بود چي ؟
من _چرا راميار گفته ؟
رانيکا _خب  ......نگرانت بود اتفاقي برات بيافته
چرا هر چي تو دلم مي گم همون مي شه (( بد بخت از خدات هم باشه ))
من _واقعا ؟
رانيکا _آره حاال مي گي ؟
((خاک بر سرت که عاشق شدنت هم مثل آدم نيست ))
خب حاال چي بگم يه ذره فکر کردم بعد با خودم گفتم اگه راستشو بگم
ممکنه مسخره م کنه شايد بره به راميار بگه واي خدا اگه راميار بفهمه
آبروم مي ره
من _اگه راستشو بگم به کسي نمي گي
رانيکا _نه نميگم قول مي دم
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من _حتي به راميار ؟
رانيکا _حتي به راميار حاال بگو
در اتاق رو بستم تا يه وقت مامانم نشنوه اون وقت معلوم نيست چه باليي
سرم مي ياد
يه دفعه گفتم
من _نچ بهت اعتماد ندارم مي ترسم بري بهش بگي
فکر کنم مثل با کنک خالي شد
رانيکا _چرا خوب ؟ اصال اين جا نيست بگو
من _اگه بعدا بهش گفتي ؟
رانيکا _کچلم کردي نمي گم بگو جون به لبم کردي
من _خب
يه دفعه با خوشحالي گفت
رانيکا _نکنه ......
ادامه ي حرفشو نزد منم نفهميدم منظورش چيه

با گيجي گفتم
من _آره
با ذوق گفت
رانيکا _واقعا ؟
من _آ  .........اصال منظورت چيه ؟ من هنوز نفهميدم
رانيکا _ديونه هنوز نفهميدي منظورم اين که دوسش داري ؟
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واي خدا منظورش اين بود عجب خنگي هستم من پس چرا خودم نفهميدم
اگه من راميار رو دوست دارم پس خودش چي ؟ اونم دوسم داره يا نه ؟
حسي بهم داره يا نه ؟ اگه نداشت چي ؟ اگه نداره که بايد براي هميشه
فراموشش کنم
من _آره
يه جيغ کوتاهي کشم
من _ديوونه چرا جيغ مي زني ؟ به خدا مي کشمت به راميار بگي
يه خنده ي کوتاهي کرد و گفت
رانيکا _نه بابا بهت قول دادم پس نمي گم
آخيش خيالم راحت شد
من _آفرين دختر خوب
رانيکا _حاال بذار يه چيزي برات تعريف کنم
با ذوق گفتم
من _چي ؟
رانيکا _هووووووو چه ذوقي هم مي کنه ؟
من _،حاال نزن تو ذوقم
رانيکا _خيلي وقت پيش مامانم گير داده بود که چرا راميار ازدواج نمي کنه راميار هم هر وقت اين
حرف رو مي شنيد اعصابش خورد مي شد
هميشه از ازدواج کردن متنفر بود بعد منو بابا و مامان نقشه کشيديم
پريدم وسط حرفش و گفتم
من _چه نقشه اي ؟
رانيکا _بذار بگم خالصه رفتم به روشا گفتم تا بره از زبر زبون راميار
بکشه بيرون که چرا ازدواج نمي کنه روشا رفت داخل اتاق راميار اين
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قدر از راميار حرف بيرون کشيد که به غلط کردن افتاده بود
خنديدم و گفتم
من _واقعا ؟
رانيکا _آره بعد تازه تهديدش هم کرد
من _عجب بچه ي فضوليه
رانيکا _به خدا هر وقت خواستي از کسي حرف بکشي بيرون بگو روشا رو
برات بيارم
خنده ب کوتاهي کردم و گفتم
من _باشه کار خوبي مي کني
يه دفعه قلبم تير کشيد از شدت درد دستمو گذاشتم روي قلبم نفسم باال
نمي يومد صداس رانيکا رو درست نمي شنيدم يه نفس عميق کشيدم
رانيکا _چي شد ؟ حالت خوبه ؟
من _آره خوبم چرا شلوغش مي کني ؟
رانيکا _چي شد ؟
من _هيچي قلبم درد گرفت
با تعجب گفت
رانيکا _چرا ؟ نکنه بيماري قلبي داري ؟
من _نه بابا بيماري قلبي کجا بود بعد از اين که رفتيم شمال قلبم تير مي زد
رانيکا _مطمئني چيزي نيست ؟
من _آره مطمئنم
از سر جام بلند شدم از اتاق رفتم بيرون وارد آشپز خونه شدم يه ذره آب
خوردم دوباره رفتم داخل اتاق نشستم روي تخت کولر اتاق رو روشن کردم
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من _رانيکا جونم ؟
خنديد و گفت
رانيکا _بله ؟
من _نه يه وقت بري به راميار بگي
رانيکا _کچلم کردي چند بار مي گي نمي گم
من _ خب گفتم شايد از زبونن بپره بري بگي فعال نمي خوام هيچ کس بفهمه
يه دفعه گفتم
من _راستي چرا داخل تولد راميار بهم لبخند مي زديد ها ؟ بگو
خنديد و گفت
رانيکا _ديگه ديگه
مظلومانه گفتم
من _بگو ديگه اذيت نکن
رانيکا _اوه اوه چه خودشو هم مظلوم مي کنه
من _خب بگو ديگه
رانيکا _هيچي موقعي که مي خواستي بياي داخل اتاقم مامانم ديدت
بعد لبخند هم زد ازت خوشش اومده بود و هي مي گفت دختر خوبيه و از
اين جور حرف ها
يه دفعه آب دهنم رفت پشت گلوم با دست زدم تو سينم
رانيکا _چي شد ؟
من _مامانت اينا رو گفت
رانيکا _آره
من _چرا ؟ نکنه در حضور راميار گفت
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خنديد و گفت
رانيکا _آره بيچاره خيلي تعجب کرد
من _کي ؟ راميار ؟
رانيکا _،آره
من _پس بد بخت شدم رفت
رانيکا _چرا مگه ؟
من _نکنه داداشت پشت سر من هم حرف زد ؟
رانيکا _ ،نه بابا بيچاره هيچي نگفت فقط حرف مامانمو تأييد کرد
من _آها پس بگو چه مرگش بود بهم گفت خوشگل شدي ؟
رانيکا _خوب بودي نبودي ؟
من _خب حاال هندونه زير بغلم نذار
رانيکا _نه بي شوخي راست مي گم اون شب که رفتم داخل اتاقش هر چي
صداش زدم هيچي نگفت بعد که سرش دادم فهميد من اينجام تا آقا داشت
فکر مي کرد
من _به کي فکر مي کرد ؟
رانيکا _ازش که پرسيدم گفت به تو
جانم ؟!؟!؟!؟! چي شد ؟!؟!؟؟؟؟!؟ به من فکر مي کرد ؟!؟!؟!؟؟ چرا ؟!؟!؟!؟
من _چرا به من ؟
رانيکا _نمي دونم هر کاري کردم نگفت
من _اه چرا نگفت ؟ خواستم بدونم
رانيکا _ همين نه منم همين طور
ساعت نزديک هاي پنج بود و اوج خواب من
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من _مي گم من خوابم مي ياد
رانيکا _باشه برو بخواب خدافظ
من _خدافظ بهش نگيا
با حرص گفت
رانيکا _صحرا ؟!؟!؟!؟؟!؟ !
خنديدم و گوشي رو قطع کردم گوشيمو گذاشتم روي ميز روي تخت دراز
کشيدم پتو رو نت گلوم کشيدم باال داشتم به اين فکر مي کردم که اگه
راميار منو دوست داشت چي مي شد ؟ يعني مي شد ؟ يعني مي شه از
زبونش بشنوم دوسم داره ؟ هه ؟ اين راميار ي که من مي شناسم مغرور تر
از اين حرف هاست (( روز اول رو يادت نمي ياد چي کار مي کرد ؟ ))
اين قدر فکر کردم که نفهميدم مي خوابم برد
*******؟*******؟
با سر و صداي بيرون از خواب پريدم خوب که گوش کردم فهميدم مامانم
داره با يه خانوم حرف مي زنه اما اون خانوم کي بود ؟ واي خدا مامان
راميار بود !!!!!!!! اون اين جا چي کار مي کرد ؟ نکنه راميار هم باهاشونه ؟
قلبم دوباره تير زد دستمو گذاشتم روي سينم و يه ذره ماساژ دادم عمرا اگه
بيروم برم مغز خر خوردم تازگيا با ديدن راميار تنم داغ مي کرد نمي دونم
چم بود نمي دونم چرا اينجوري مي شدم حس کردم يه نفر داره به سمت
اتاق مي ياد صداي قدم هاشو مي شنيدم قلب منم داشت تند مي زد اينقدر
تند مي زد که ضربان قلبمو حس مي کردم دستمو گذاشتم روي پيشونيم
داغ بود تقه اي به در زد
مامان _صحرا ؟
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من _ ،بله
مامان _در رو بار کن ؟
آخيش خيالم راحت شد آروم در رو باز کردم (( خوب بود اتاقم يه پذيرايي
ديد نداشت از اين بابت هم خيالم راحت بود ))
مامان وارد اتاق شد و گفت
مامان _بيا بيرون مهمون داريم
من _ کيا هستند ؟
مامان _مامان و باباي راميار
من _براي چي اومدن ؟
مامان _فکر کنم باباش با بابات کار داره
من _ را ........پسرشون هم هست ؟
نگام کرد و گفت
مامان _اگه منظورت با رامياره که آره هست
پس گاوم زاييد
مامان _آماده شو بيا بيرون
من _من نمي يام
مامان _چرا ؟
من _خب نمي خوام بيام
مامان _از دست تو
من _مامان اگه کسي خواست بياد تو اتاق بگو من خوابيدم باشه ؟
مامان _باشه
بعد مامان از اتاق خارج شد در رو قفل کردم بعد يه نفر بهم زنگ زد رها بود
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اگه رانيکا بود که خفش مي کردم دايره ي سبز رو زدم باال
من _سالم
رها _ سالم خوبي ؟
من _خوبم تو خوبي ؟
رها _ آره کجايي ؟
من _خونه چطور ؟
رها _پس بيا بريم يه جاي کارت دارم
من _چه کاري ؟
رها _اينجا نمي شه گفت بايد بياي اينجوري راحت مي تونم بهت بگم
من _خب همين االن بگو ؟
رها _ عجب آدمي هستي مي گم نمي شه
من _خب من فعال نمي تونم بيام
رها _چرا ؟
من _آخه مامان و بابا ي راميار و خودش اومدن خونمون منم داخل اتاقم روم نمي شه بيام بيرون
رها _حيف شد کارم مهم بود
من _حاال مثال چت مي شد االن بگي ؟
رها _مي گم نمي شه پشت تلفن بگم
من _ خب ......
خواستم ادامه ي حرفمم رو بزنم که حس کردم يه نفر داره مي ياد سمت
اتاق دوباره ضربان قلبم رفت باال آروم گفتم
من _االن نمي تونم حرف بزنم خدافظ
فرصت ندادم تا حرف بزنه سريع قطع کردم گوشيمو گذاشتم روي حالت
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بي صدا مطمئنم اين دفعه رامياره شکي توش نيست نمي دونم چرا نمي خواستم االن ببينمش المپ اتاق
رو خاموش کردم تقه اي به در زد وب دهنمو به زور قورت دادم صداشو شنيدم که گفت
راميار _ صحرا
يه دفعه گوشي افتاد روي پام همينو کم داشتم
آروم گفتم
من _ ،آخ
((مثال چت مي شد نمي افتادي رو پام حتما بايد آبروي منو ببري ؟ ))
گوشيو گذاشتم روي ميز خدا خدا مي کردم زود بره روي تخت خوابيدم
پتو رو تا سرم باال کشيدم بدنم مي لرزيد خدايا چرا اينجوري شدم ؟
چشمامو رو هم فشردم کم مونده بود بزنم زير گريه برو راميار برو نمي دونم کي بود که خوابم برد
*****؟******؟*****؟
ساعت نزديک هاي ده و نيم بود که بيدار شدم ما شاهلل چقدر امروز خوابيدم کش و قوسي به بدنم دادم
يعني دلم مي خواست سر رانيکا رو
بکنم گوشيمو برداشتم تا بهش اس ام اس بدم
من _بيشعور چرا نگفتي مامان و بابات ميخوان بيان الخصوص راميار ؟
بهش ارسال کردم پنج دقيقه ي بعد برام نوشت
رانيکا _ اول سالم من نمي دونستم وقتي ازشون پرسيدم گفتند مي خوايم
بريم بيرون اما نگفتند کجا ؟ وقتي هم رفتم داخل اتاق راميار ديدم نيستش فهميدم با مامان و بابام رفته
حاال براي چي ؟
براش نوشتم
من _هيچي نمي دونم چرا نخواستم راميار رو ببينم داخل اتاق موندم
رانيکا _(( چند تا شکلک تعجب برام گذاشت )) چرا ؟ مگه چي کارت کرده ؟
من _ کاري نکرده ولي همون موقع قلبم تند تند مي زد
رانيکا _مي گم برو دکتر شايد خطر ناک باشه
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من _نه بابا چيز خطرناکي نيست خيلي وقت پيش هم همين جوري شدم
راستي مامان و بابات برگشتند خونه ؟ برادرت چي ؟
رانيکا _آره اونم برگشته
آخيش خيالم راحت شد قفل در اتاق باز کردم آروم رفتم بيرون ديدم مامانم داره ظرف مي شوره بابام هم
داره روزنامه مي خونه مامان که منو
ديد گفت
مامان _چرا نيومدي بيرون ؟
من _من که بهتون گفتم نمي يام
بابا _بيا اينجا بشين
اوه اوه فاتحهم خوندس معلوم نيست راميار چي بابام گفته که االن اينجوري شده رفتم کنار بابا نشستم
من _چي شده ؟
بابا _چيزي نيست عزيزم يه کاري برام پيش اومده بايد برم ماموريت
شيراز من و مامانت مي خوام با هم بريم اگه مي ترسي خونه تنها باشي
با ما بيا
من _ نه بابا جون من چرا بيام شما بريد مگه بچم تازشم خير سرم بايد
برم بيمارستان چند روز شيراز مي مونيد ؟
بابا _اگه خيلي طول بکشه يک هفته اگه نه که سه چهار روز ديگه برميگريديم
من _کي مي ريد ؟
بابا _ وسايل هامونو جمع مي کنيم فردا صبح ساعت هفت حرکت مي کنيم
بعد مامان هم اومد کنارم نشست و گفت
مامان _فقط صحرا حواست به خودت باشه مواظب باش در رو روي هر کسي باز نکني
من _ باشه مامان حواسم هست راستي سينا کجا ست ؟
مامان _با تيارا رفته شمال
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من _ا پس چرا به من نگفت
مامان _ به ما هم نگفت وقتي بهش زنگ زدم و گفتم کجايي گفت رفتيم
شمال
من _آها پس باشه من مي رم داخل اتاق شب بخير
مامان و بابا هم بهم شب بخير گفتن رفتم داخل اتاقم در رو بستم رفتم زير پتو هنذ فري مو گذاشتم داخل
گوشم يه آهنگ پلي کردم داشتم به آهنگ
گوش مي دادم که صداي زنگ اس ام اس گوشيم بلند شد نگاه کردم ديدم
اس ام اس از رها بود (( تازگيا گوشيم شده بود مخابرات يعني يه روزي
نبود رها و رانيکا زنگ نزنند يا اس ام اس ندن))
اس ام اس رو باز کردم ديدم نوشته
رها _به سالمتي رفتند ؟
از حرفش خندم گرفت براش نوشتم
من _آره رفتند چرا توپت پره ؟
براش ارسال کردم چند دقيقه بعد برام نوشت
رها _بايدم پر باشه خير سرم کارم مهم بود بايد بهت مي گفتم
تعجب کردم مگه حرفش چي بود که نمي شد پشت تلفت گفت
من _خب االن بگو ؟
رها _نخيرم االن نمي شه فردا که تشريف آورديد بيمارستان البته بعيد هم
نيست نياي
خندم گرفت مثل اين که دوتاييشون دلشون ازم پر بود
من _خب حاال اينقدر سر کوفتم نکن حاال بگو در مورد چيه ؟
رها _اگه قرار بود بهت بگم درباره ي چيه که االن کل شو مي گفتم
من _يه راهنمايي کن
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رها _درباره ي يه بنده ي خدايي
تعجب کردم منظورش با کي بود
من _ ،منظورت با کيه ؟ راميار که نيست ؟ آره ؟
رها _ نه در مورد اوم نيست فردا بيا بهت مي گم ديگه چه عجليه
ديگه چيزي بهش نگفتم لپ تابمو برداشتم به اينترنت وصل شدم يه ذره
اينترنت گردي کردم حوصلم داشت بيشتر سر مي رفت کم مونده بود سرمو بکوبم به ديوار (( نه اگه
جرئت داري همين کار و کن ))
مامان و بابام هم رفتند خوابيدند چون المپ پذيرايي خاموش بود يه
خميازه اي کشيدم خوبه همين چند دقيقه پيش بيدار شدم هنذ فريمو
از داخل گوشم در آوردم گذاشتم روي ميز يه ذره خوابم گرفته بود همش
توي اين فکر بودم که رها چي مي خواد بهم بگه اگه در مورد راميار نيست
پس در مورد کيه ؟ واي خدا اسمشو هم که مي گم قلبم درد مي گيره چقدر
دلم مي خواست راميار دوسم داشته باشه ؟
اينقدر فکر کردم که نفهميدم کي خوابم برد
*****************
با نور زياد خورشيد چشم هامو باز کردم (( واي خدا کور شدم ))
زير لب گفتم
من _اي تو روحت خواب هم از آدم مي گيري اه اه
با هزار بدبختي از روي تخت اومدم پايين واي خدا حوصلم نيست برم
بيمارستان حيف که دوست دارم رها چي مي خواد بهم بگه و گرنه نمي رفتم از اتاق خارج شدم رفتم
داخل دست شويي چند بار به صورتم آب زدم تا خواب از سرم بره بيرون با حوله صورتمو خشک کردم
اومدم بيرون
بعد رفتم داخل اتاق در کمد لباس ها مو باز کردم به مانتو هام نگاه کردم
به مانتو سفيد که کمربند مشکي داشت پوشيدم همراه با جين مشکي
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يه رژ قرمز هم زدم مو هامو شونه کردم باالي سرم بستم کليپس هم زدم
مقنعه ي سياه هم سرم کردم فقط خدا خدا مي کردم دوباره تو ترافيک
نمونم عطر هم زدم کيفمو هم برداشتم و گوشيمو گذاشتم داخل جيب
کيفم کفش ال استارت سياه و سفيدمو پام کردم و از خونه خارج شدم
ربع ساعت بعد رسيدم بيمارستان قلبم تند مي زد سعي کردم بي تفاوت
باشم دور و برمو نگاه کردم ماشينش رو نديدم فکر کنم نيومده به نفس
عميق کشيدم وارد بيمارستان شدم يه راست رفتم داخل اتاق رها هم اومده بود خيالم راحت شد
رها _چه عجبي باالخره پاتو گذاشتي تو بيمارستان
من _اگه ناراحتي مي خواي برگردم خونه
رها _نه حاال که اومدي بمون
من _راستي راميار نيومده ؟
رها _نه واال نيومده چي کارش داري نذار نياد
من _ همينو بگو حاال مي خواستي چي بگي ؟
رها _ آها خوب شد يادم آوردي همون روز بود که نيومده بودي از نزديک
اتاق راميار که رد شدم فهميدم داره با يه مرد حرف مي زنه حاال بگو کي بود ؟
من _ کي بود ؟
رها _اگه بگم باورت نمي شه ؟
من _بگو ديگه کشتيم
رها _آرين !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
يه دفعه با بهت گفتم
من _چي ؟!؟!؟!؟ آرين؟!؟!؟!؟ چي گفت ؟
رها _ نمي دونم چيز خيلي زيادي نشنيدم ولي بايد حواست به خودت باشه فهميدي ؟
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من _چرا؟
رها _عزيز من اومده بود سراغ تو رو از راميار بگيره
من _راميار چي مي گفت
رها _چيزي نگفت نمي تونست بگه کجايي يه چيز ديگه ؟
من _چي ؟
رها _آرين و راميار تو رو واسطه ي خودشون قرار دادند اين جز نقششون
بود
با تعجب گفتم
من _چرا ؟
رها _نمي دونم اينو ديگه بايد از راميار بپرسي
من _اصال چرا جز نقششون بوده ؟
رها _نمي دونم ولي مواظب خودت باش از آرين همه کاري بر مي ياد مامان
بابات که جايي نرفتند يا نه ؟
من _بابام بايد مي رفت ماموريت مامانم هم باش رفت
رها _پس همين االن مي گم فاتحه ت خوندس
آب دهنمو به زور قورت دادم و گفتم
من _براي چي ؟
رها _از من گفتن بود شايد اذيتت کرد
من _يعني همين کار رو هم مي کنه ؟
رها _نمي دونم شايد فقط گفتم
من _آرين که تو رو نديد ؟
رها _فکر نکنم
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من _خوبه
واي خدا حاال چي کار کنم نگاه ساعت گوشيم کردم ده و نيم بود اه چرا راميار نمي ياد
نمي دونم چرا دلم شور مي زد يعني اگه بفهمم راميار منو واسطه قرار داده مي دونم چي کارش کنم هم
چين حالشو بگيرم که حال کنه
من _قصد اومدن نداره
رها _کي؟ راميار؟
من _آره ديگه
يعني اگه بياد من از اتاق نمي يام بيرون
چند دقيقه بعد گفتم
من _رها برپ ببين نيومد يازده شد
رها _خب خودت برو
من _اگه مي خواستم خودم برم که به تو نمي گفتم
رها _خب حاال االن مي رم
از روي صندلي بلند شد در اتاق رو باز کرد رفت بيرون
نمي دونم چرا بر نگشت وا چرا بر نگشت؟!؟!؟! (( شايد راميار کارش داره
به تو چه )) ربع ساعت بعد برگشت
من _چي شد ؟
رها _اوه اوه آبروم رفت
لبخندي زدم و گفتم
من _چرا
رها _هيچي از اتاق که خارج شدم رفتم تو دست شويي صورتمو بشورم
همين که اومدم بيرون منو ديد يعني يه وضعي بود هموم موقع دلم
مي خواست زمين دهن باز کنه منو ببلعه
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خنديدم و گفتم
من _چرا؟
رها _آخه بعد گفت بيا داخل اتاقم هم چين با جديت گفت که نزديک بود
خودمو خيس کنم
من _ خجالت بکش
رها _ا مرض خوب راست مي گم اصال ديگه نمي گم
من _خب حاال لوس نشو بقيشو بگو
رها _بعد رفتم تو اتاق بهم گفت که بهت بگم بهتره از بيمارستان بري بيرون ؟
بيشعور اخراجم کرد عوضي
من _منظورش چيه؟
رها _گفت که آرين داره مي ياد اينجا بهتره بري
من _نکنه اخ ......
پريد وسط حرفمم و گفت
رها _نه ديوونه اخراج چيه وقتي ازش پرسيدم که اخراجت کرده يا نه
گفت من هم چين حرفي نزدم
((لعنتي تا کي مي خواي همين جور مغرور بازي در بياري ولي من يکي
غرورتو مي شکنم حاال ببين من کي گفتم ))
کيفمو برداشتم و از رها خدافظي کردم از بيمارستان زدم بيرون بالفاصله
سوار ماشين شدم و وارد خيابون شدم
*******************
چند دقيقه بعد رسيدم خونه ساعت دوازده بود در رو با ريموت باز کردم
ماشين رد داخل پارک کردم اومدم بيرون در ماشين رو قفل کردم کنار
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استخر نشستم پامو تو شکمم جمع کردم دستامو دور پام حلقه کردم
داشتم فکر مي کردم اما نمي دونم به کي شايد به راميار شايد به آرين
دراز کشيدم روي زمين دستمو هم گذاشتم زير سرم چند دقيقه بعد چشمامو بستم بعد پاشدم رفتم داخل
خونه وارد اتاق شدم مانتو و شلوارمو در آوردم يه تاپ و شلوارک سفيد پوشيدم مو هامو باز کردم همين
جوري ريختم دور خودم رفتم تو پذيرايي کنترل تلوزيون رو برداشتم دراز
کشيدم روي کاناپه
تلوزيون رو روشن کردم همين جور که داشتم شبکه ها رو باال و پايين مي کردم رسيدم به شبکه اي که
فيلم داشت اونم چه فيلمي آها همين خوبه
صداشو بلند کردم از روي کاناپه بلند شدم رفتم داخل آشپز خونه در
يخچال رو باز کردم پاکت آبميوه آب آلبالو رو برداشتم داخل ليوان ريختم
داشتم مي خوردم که سرمو چرخوندم به سمت تلوزيون و با صحنه ي بدي
مواجه شدم و آب ميوه رفت پشت گلوم با مشت زدم به سينم يکم بهتر شد زير لب گفتم
من _نه مي شه فيلم نگاه کرد نه مي شه آب ميوه خورد اه زهر مارم شد
ليوان رو شستم گذاشتم داخل کابينت آب ميوه رو هم داخل يخچال گذاشتم گوشيمو از داخل اتاث برداشتم
اومدم داخل واتس آپ ذوق زده
شدم بهش گفتم
من _تو واتس آپي ؟
برام نوشت
رانيکا _آره تو چي ؟
من _منم هستم بهش گفتي ؟
رانيکا_صحرا مي زنمتا چقدر مي گي
من _براي محض احتياط مي گم
رانيکا _خيالت راحت نمي گم کشتيم بابا اينقدر نگو
من _خب بابا باشه نزن حاال چي کار مي کردي ؟
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رانيکا _هيچي با دختر خالم چت مي کردم
من _مزاحم چت کردنت که نشدم
رانيکا _نه بابا ديوونه اونم از واتس آپ خارج شد
من _عکس از راميار تو واتس آپ نذاشتي
رانيکا _چيه مي خواي داداشمو ديد بزني
من _زهر مار جدي گفتم
رانيکا _عکس پروفايلم رو نگاه کن عوضش کردم برو نگاه کن
رفتم داخل پروفايلش عکس رو زدم ديدم يه عکس از راميار بود عينک آفتابي زده بود مو هاشو زده بود
باال جلوي خودش نمي دونم مال چند
سالگيش بود کت اسپرت قهوه اي يه پيراهن سياه دو تا از دکمه هاي پيراهنش بود يه گردنبد استيل که
پالکش )) (( Rبود انداخته بود تو گردنش شلوار قهوه اي شکالتي و کفش اسپرت سياه به يه ماشين سفيد
لم داده بود براش نوشتم
من _ عکس رو ديدم مال چند سالگيشه ؟
رانيکا_ ؟؟-؟؟ سالگي
من _واقعا ؟
رانيکا _آره نمي دوني وقتي اين عکس رو نشونش دادم آتيش گرفت ديگ
نزديک بود بزنه بکشتم
من _وا چرا ؟
رانيکا _ نمي دونم مي گه از اين عکس خوشم نمي ياد منم از سر لجش عکسشو گذاشتم روي پروفايلم
من _کال اعصاب نداره معلوم نيست يه روز مهربونه يه روز اعصابش خورده
رانيکا _واال به خدا تعطيله واي حاال اگه بهش بگم اين حرف رو زدم فکر
کنم زنده نمونم
من _پس لطف کن نذار اگه از جونت سير شدي
رانيکا _ مگه مغز خر خوردم مي زنه ناقصم مي کنه
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من _باهاش در نيوفتي بهتره
رانيکا _ همين نه يه شب هم چين قلقلکم داد که بدنم بي حس شده بود
اصال ديگه به شکر خوردن افتاده بودم خيلي بد قلقلک مي ده خدا نصيب
هيچکس نکنه
من _منظورت با هيچ کس کيه ؟
رانيکا _با تو
من _چرا من ؟
رانيکا _ديگه ديگه بماند
منظورشو فهميدم
من _ آها حاال فهميدم منظورت چيه از اون لحاظ روشا کجاست ؟ دلم براش تنگ شده ؟
رانيکا _خوابيده تو چي ؟
من _ هيچي تلويزيون نگاه مي کنم
رانيکا _امروز چرا زود برگشتي ؟
من _ هيچي داداشت بهم گفت برگرد خونه
رانيکا _چرا ؟
من_گفت آرين داره مي ياد اينجا برگرد البته اول به رها گفت تو از قضيه ي آرين خبر داشتي ؟
رانيکا _ آره خبر داشتم خواستم بهت بگم ولي راميار گفت فعال بهت چيزي
نگم
من _اشکالي نداره رها بهم گفت
ساعت ديگه ده و نيم شده بود منم گشنم بود اساسي از رانيکا خدافظي
کردم از واتس آپ اومدم بيرون يه آهنگ براي خودم گذاشتم رفتم داخل
آشپز خونه از داخل فريزر يه بسته ناگت بر داشتم گذاشتم داخل دستگاه
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بخار پز دوباره نشستم روي مبل
يه کم صداي آهنگ رو کم کردم بعد به رها اس ام اس دادم
من _چي شد رها ؟ آرين اومد يا نه؟
ربع ساعت بعد غذام آماده شد براي خودم ساندويچ درست کردم يه ليوان
دلستر انگور براي خودم ريختم
پنج دقيقه بعد رها برام نوشت
رها_واي االن مي خواستم بهت اس ام اس بدم خواستم از اتاق خارج بشم
که ديدم داره مي ياد سمت اتاق راميار نزديک بود منو ببينه سريع رفتم داخل اتاق قلبم داشت مي يومد تو
دهنم فکر کنم اگه خودت بودي درجا
سکته کرده بودي شانس آوردي رفتي خونه وگرنه مطمئن بودم اول مي ياد سمت اتاق ما اما نيومد
تعجب کردم چرا نيومد ؟ نکنه راميار بهش گفته من رفتم خونه ؟ واي خدا
اگه اذيتم کنه چي ؟ همش تقصير توهه راميار
من _چرا سمت اتاق نيومد ؟
رها _فکر کنم مي دونست تو اينجا نيستي براي همين نيومد
من _اگه راميار بهش گفته باشه چي ؟
رها _من که دارم بهت مي گم نقششونه ولي شب مواظب خودت باش
نمي شه به هيچ کدومشون اطمينان کرد
من _راستم مي گي ولي مي ترسم شب اذيتم کنه
رها _از راميار بعيده ولي شايد آرين اين کار رو کرد
من _واي خدا من مي ترسم
رها _غلط کرده دوستمو اذيت کنه مگه الکيه اگه مي خواي شب بگو بيام
پيشت
من _بذار حاال شب بشه اگه ترسيدم بهت مي گم بياي پيشم نمي دوني چي
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بهم مي گفتن ؟
رها _نه داخل اتاق بودم به خاطر همين نفهميدم به هم چي مي گن
ديگه چيزي بهش نگفتم نمي دونم از روزي که عاشق راميار شدم دوست ندارم نگاش کنم يا پيشش باشم
از روي مبل بلند شدم تلويزيون رو خاموش کردم نمي دونم مامان و بابام از قضيه ي آرين خبر داشتند يا
نه
شايد هم مامان و باباش و خودش براي همين اومده بودند خونمون خوابم
گرفته بود رفتم داخل اتاق و گرفتم خوابيدم
دقيقا نمي دونم ساعت چند بود که گوشيم زنگ خورد نگاه کردم ديدم رها
نوشته سريع جواب دادم
من _سالم
رها _سالم خوبي ؟
من _خوبم تو خوبي ؟
رها _منم خوبم
من _کاري داشتي زنگ زدي
رها _آره مامانم گفت امشب تولد دوست راشاست ما حوصلمون نيست
ببريمش بعد گفت من ببرمش تولد منم بهشون گفتم نمي تونم ولي مامانم
پاشو کرده توي يه کفش گفته نه ببرش ببخشيد نمي تونم بيام
من _نه عزيزم اشکالي نداره
رها _پس خدافظ
من _خدافظ
خب حاال چه غلطي کنم ديگه دارم از تنهايي ديوونه مي شم از اتاق خارج
شدم دوباره نشستم پاي تلويزيون بعد رانيکا از تو واتس آپ بهم پيام داد
رانيکا _چي کار مي کني؟
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من _هيچ کار تو چي ؟
رانيکا _سر به سر راميار مي ذارم
خندم گرفت اين دختر کرم داره
من _تو مگه مرض داري دختر حاال چي کار مي کني ؟
رانيکا _دل و قلوه براش مي يام
من _خاک تو سرت رانيکا مي زنه ناقصت مي کنه
رانيکا _نه بابا بچم با جنبه ست
من _اوه اوه تا حاال نديدم پسرا با جنبه باشن
رانيکا _از االن ببين
من _مي گما حوصلت سر نرفته؟
رانيکا _حرف دلمو زدي چي کار کنيم ؟
من _نمي دونم واال خودت بگو ؟
چند دقيقه بعد بهم اس ام اس داد
رانيکا _مي گم امشب مامان و بابام خونه نيستند تو بيا پيشم
از پيشنهادي که داد شکه شدم چشمامو گرد کردم
من _البد بايد داداشتو هم تحمل کنم
رانيکا _دوست ما رو باش مثال عاشق شده !!!!!! بعد نمي خواد ببينتش
مي ياي يا نه ؟
من _نمي دونم کي خونتونه ؟
رانيکا _هيچکس مامان و بابام ساعت هشت مي رن بيرون فقط من و راميار و راتين و به عالوه ي
روشا تازشم مگه نگفتي دلت براي روشا تنگ
شده ؟
من _آره
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رانيکا _پس بيا مي ياي ؟
من _ساعت چند بيام ؟
رانيکا _هشت و نيم
من _به يه شرط مي يام
رانيکا _چه شرطي ؟
من _ اول نه بري به داداشت بگي بياد منو اذيت کنه دوما اگه راميار چيزي
بهم بگه من مي دونم و تو فهميدي ؟
رانيکا  _okغلط کرده مگه من اونجا برگ چغندرم هر چي دلش خواست
بگه
من _ نمي دونم شايد باشي
رانيکا _نظر لطفته عزيزم
من _کاري نکردم واقعيت بود
رانيکا _فقط کافيه برسي اينجا من مي دونم و تو !!!!!!!
من _اوه اوه پس وضعيت قرمزه
رانيکا _حسابي هم قرمزه
از واتس آپ اومدم بيرون کو تا ساعت هشت و نيم روي مبل دراز کشيدم
دستامو گذاشتم باالي سرم فکرم مشغول بود به راميار فکر مي کردم
و همين طور به اتفاقات امشب
****************
ساعت هشت بود رفتم داخل اتاق دنبال يه مانتو مناسب براي امشب بودم
يه جين يخي با مانتو سياه که باالتر از زانو هام بود پوشيدم شال هم رنگ
شلوار مو هم پوشيدم يه رژ لب هم زدم ريمل هم زدم واي خدا از روبرو شدن با راميار مي ترسم با اين
که مي دونم کاري به کارم نداره ولي مي
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ترسم نگاع ساعت کردم هشت و ربع بود هنوز وقت داشتم عطر زدم آدامس هم گذاشتم داخل دهنم
گوشيمو هم برداشتم از اتاق خارج شدم
نشستم روي مبل پامو انداختم روي پام رمز گوشيمو زدم يه آهنگ پلي کردم و داشتم به آهنگ گوش مي
دادم يادم به آهنگي افتاد که راميار داخل شمال گوش مي داد
دوباره نگاه ساعت کردم هشت و نيم بود ديگه بايد مي رفتم از االن تپش
قلب گرفته بودم در خونه رو باز کردم رفتم داخل حياط سوار ماشين شدم و از خونه زدم بيرون تصميم
گرفتم يه ذره دير برم يه پنج ده دقيقه اي داخل خيابون گشتم بعد رفتم سمت خونه ي رانيکا چند دقيقه بعد
رسيدم
دم در خونه ي خونشون به رانيکا اس ام اس دادم
من _گمشو بيا دم در خونه تنها بيا
براش فرستادم چند دقيقه بعد برام نوشت
رانيکا _االن مي يام
با دستم روي فرمول ماشين ضرب گرفته بودم چند دقيقه بعد رانيکا در
خونه رو باز کرد آخيش خيالم راحت شد راميار نبود از ماشين پياده شدم
بهش سالم کردم رانيکا هم بهم سالم کرد با هم وارد خونه شديم
آروم به رانيکا گفتم
من _راميار کجاست ؟
لبخند کوتاهي زد و گفت
رانيکا _پيش راتين
رفتيم داخل خونه با هم نشستيم روي مبل چرمي آخ مامان چقدر نرم بود آدم دلش مي خواست ساعت ها
بشينه روش
رانيکا _قهوه مي خوري برات بيارم
من _اگه خودت مي خوري آره
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زد  game tvمنم داشتم نگاه فيلم مي کردم رانيکا هم از جاش بلند شد رفت داخل آشپز خونه چند دقيقه
بعد با دو تا فنجون قهوه و کيک شکالتي (( آخ مي ميرم براي کيک شکالتي )) نشست روي مبل يه دونه
از فنجون
ها رو برداشتم ازش تشکر کردم داشتيم قهوه مي خورديم يه قسمت فيلم
راميار _فيلم قطه عوضش کن
رانيکا يه نگاه به من کرد و گفت
رانيکا _اصال تو چي کار من داري ؟
راميار _وقتي مي گم عوض کن يعني عوض کن
رانيکا هم از لجش عوض نکرد راميار اومد تو يه تي شرت سفيدي که حذب
بدنش بودبا شلوار سياه پوشيده بود کنترل رو برداشت رفت داخل آشپز خونه و شبکه رو عوض کرد بعد
به حاج آقا حرف مي زد راميار هم براش
شوخي گفت
راميار _ آها همين خوبه همينو نگاه کنيد شايد يه چيزي ياد بگيريد
جلل خالق تو هم اين چيزا حالتيه به حق چيزاي نديده و نشنيده
رانيکا برگشت سمت راميار و گفت
رانيکا _اذيت نکن کنترل رو برداشت نشست سر جاش زد يه شبکه اي که يه دختر با لباس ناجور داشت
مي رقصيد و آهنگ مي خوند
راميار هم يکي زد تو سر رانيکا رانيکا هم دستشو گذاشت روي سرش
راميار _ال اله هللا اله تو حيا حاليت نمي شه عوض مي کني بعد مي زني يه
شبکه بد تر
رانيکا _مگه چشه ؟ به دختر داره مي رقصه واال
راميار _اونم با چه لباس هايي عوض مي کني يا يه جور ديگه بفهمونمت
باالخره رانيکا شبکه رو عوض کرد
راميار _اصال کي به شما مي گه تلويزيون نگاه کنيد ؟ !!!!!!!
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رانيکا _به تو چه چرا گير دادي به ما ؟
بعد يه دفعه داداشش (( راتين )) از اتاق خارج شد و گفت
راتين _ آي مامان گشنمه
با اين حرفش قهوه رفت پشت گلوم
راميار _نميري
يه مشت زدم تو سينم تا درست شد بعد گفت
من _ اگه بذاري
راتين _زدي دختر مردمو کشتي
راميار _به تو چه به شکمت برس
راتين _مرسي ابراز احساسات احساساتت زير صفره
راميار _البته براي تو زير صفره
من و رانيکا زديم زير خنده چه قدر اين دو تا با هم خوبن چشم نخورن
راميار _يکي بياد شما رو جمع کنه
راتين هم آروم به شونه ي راميار زد وگفت
راتين _چه طوره خودت جعمشون کني ؟
رانيکا از خنده قرمز شده بود
راميار _برو که مي ترسم االن کارشون به بيمارستان بکشه
راتين _پس بي زحمت خودت ببرشون
راتين هم از ترس اين که راميار چيز بد تري بگه رفت داخل اتاق من و رانيکا هم نفس کم آورده بوديم يه
نفس عميقي کشيدم تا راه نفسم باز شه
راميار _بستونه شما هم چقدر مي خنديد
رانيکا _تو چه مشکلي با خنديدن ما داري ؟
راميار _مشکلي ندارم فقط مي ترسم کار دست خودتون بديد
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من و رانيکا که منظورشو فهميده بوديم از خجالت قرمز شديم
رانيکا خواست دوباره تلويزيون رو روشن کنه که راميار کنترل رو از دستش کشيد با تعجب نگاش کرد
راميار _يا بريد تو اتاق يا تلويزيون رو بيخيال شيد
من _نه مثل اين که امشب با ما مشکل داري
راميار _دارم اساسي
من و رانيکا از روي مبل بلند شديم معلوم نيست چشه انگار کشتي هاش غرق شده شايد هم همين طور
باشه از کجا معلوم مشکلش من نباشم
رفتين داخل اتاق نشستيم روي تخت روشا هم خواب بود قربونش برم
چقدر با حال خوابيده بود رانيکا هم يه ذره اعصابش خورد بود آروم زدم
به بازوش گفت
رانيکا _ اه چته دستم درد گرفت
خنديدم و گفتم
من _خيلي خب چته من که آروم زدم حاال مي شه بگي چته ؟
رانيکا _ اعصابم از دست راميار خورده
من _چرا ؟
رانيکا _ چرا نداره همش گير هاي الکي مي ده به تو چه اصال ما داريم چي
نگاه مي کنيم خوبه حاال خودش مي شينه چيز هاي بد تر اينو نگاه مي کنه
بعد مي گه چرا تو نگاه مي کني
من _ول کن رانيکا تو هم حوصله داري باهاش کل کل مي کني
رانيکا _همينو بگو
چند دقيقه بعد رانيکا گفت
رانيکا _يه سوال ازت بپرسم راستشو مي گي ؟
من _حاال تو بگو ؟
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رانيکا_آره يا نه ؟
نفس عميقي کشيدن و گفتم
من _آره
رانيکا _اگه يه روزي راميار بهت گفت دوست داره عکس العملت چيه ؟
با اين حرفش قلبم شروع کرد به تپيدن نمي دونم با اين حرفش خوشحال
شدم يا نه هه  .....به همين خيال هم باش صحرا خانوم
من _نمي دونم
رانيکا _خوشحال مي شي ؟
من _شايد
بعد به .رانيکا گفتم
من _دست شويي کجاست ؟
رانيکا _بيرون سمت راست
از اتاق خارج شدم خواستم برم سمت دست شويي که صداي اهنگ شنيدم
اسممو صدا کن برات بميرم
از کنارت هيچ وقت هيچ جا نميرم
تا نگام مي کني از نگات مي فهمم
که چه قدر دوست داري دستاتو بگيرم
دستاتو مي گيرم و پيشت مي مونم
تو دوسم داري منم برات ديوونم
دوست دارم بشنوم از لبات دوباره
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اون صدايي که به عشقم بگه آره
آره آره آره
ياال ياال بگو آره

کي مثل من عاشقته دوست داره
ياال ياال بگو آره
کي مثل من عاشقته دوست داره
ياال ياال بگو آره
کي مثل من عاشقته دوست داره
با تو دنياي من آرامش مي گيره
تو که هستي از تنم خستگي مي ره
مي ذاري دستاي گرمتو تو دستم
تمام خوش بختيمو مديون تو هستم
تا نگام مي کني از نگات مي فهمم
که چه قدر دوست داري دستاتو بگيرم
دستاتو مي گيرم و پيشت مي مونم
تو دوسم داري منم برات ديوونم
دوست دارم بشونم از لبات دوباره
اوم صدايي که به عشقم بگه آره
آره آره آره
ياال ياال بگو آره
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کي مثل من عاشقته دوست داره
ياال ياال بگو آره
کي مثل من عاشقته دوست داره
ياال ياال بگو آره
کي مثل من عاشقته دوست داره
((آهنگ بگو آره از محسن ياحقي ))
چرا اين آهنگ رو گوش داد ؟ نکنه مي خواسته يه جورايي بهم بگه دوست
دارم هه به همين خيال باش عمرا من اعتراف کنم خودت اول اعتراف مي
کني نه من
رفتم داخل دست شويي نگاهي به خودم تو آينه انداختم دختر مغروري
شده بودم نمي دونم چرا همش تقصير توهه راميار لعنتي  .......لعنتي ......
لعنتي  ........راميار ديگه داري بيش از حد مغرور مي شي ولي من غرورتو
مي شکنم يا بار شکوندي ولي اين بار نوبت منه
شير آب رو باز کردم چند مشت آب خنک زدم به صورتم حالن يه ذره بهتر شد دوباره خپدمو تو آينه نگاه
کردم انگار عوض شدم اين تغييرات هم به
خاطر وجود رامياره چي مي شد دوسم داشت از دست شويي اومدم بيرون سريع رفتم پيش رانيکا روشا
هم بيدار شده بود با ديدن من پريد
تو بغلم بغلش کردم آروم سرشو ب*وسيدم
روشا _مامان دايي کجاست ؟
رانيکا _سراغ مامانتو نمي گيري اوم وقت مي گي دايي کجاست ؟
خودمو زدم به اون راه و گفتم
من _خب چه اشکالي داره البد دايي شو بيشتر دوست داره ؟ !!!!!!
رانيکا _نه بابا راه افتادي
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روشا _کجاست ؟
با تعجب گفت
رانيکا _نگاه اين انگار معشوقه ي چندين و چند سالشه
روشا _خب مي خوام برم پيشش
آروم زير لب گفتم
من _داييت رفته سر قبرش
روشا هم تا اينو شنيد از تو بغلم پريد بيرون قبل از اين که فرصت کنه از
اتاق خارج بشه رانيکا دستشو گرفت و گفت
رانيکا _کجا ؟
روشا _همين که رفته سر قبرش مي رم بهش مي گم
رانيکا _چه بچه ي پررويي هستي تو بشين سر جات
من _بگير بچتو خطريه يه دفعه ديدي رفت گفت
رانيکا _همين نه حاال افتاده بالي جون من
****************
ساعت نزديکاي يه ربع به دوازده بود منم از رانيکا خدافظي کردم از خونه
زدم بيرون بعد ديدم يه نفر روي چمن هاي حياط دراز کشيده پاشو گذاشته
بود روي پاش و دستشو زير سرش يکم که جلو تر رفتم ديدم راميار بود
چقدر االن دلم مي خواست بشينم تا صبح باهاش حرف بزنم ولي معلوم
نيست آرزوم برآورده بشه يا نه در رو باز کردم .رفتم سمت ماشينم درشو
باز کردم نشستم توش و بعد ماشين رو روشن کردم و به راه افتادم
خيابون رسيدم چراغ قرمز بود دستمو گذاشتم زير فکم و به راميار فکر
مي کردم نمي دونم اونم تا حاال به من فکر کرده يا نه
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اين روزا همش ذهنم درگير راميار بود االن دلم براش تنگ مي شه اي کاش
يه ذره بيشتر ميموندم
باالخره چراغ سبز شد پامو گذاشتم روي گاز و رفتم به سمت خونه ربع
ساعت بعد رسيدم در حياط رو با ريموت باز کردم ماشين رو بردم داخل
حياط خودمم پياده شدم درشو قفل کردم رفتم داخل خونه واي خدا خيلي
خستم بود وارد پذيرايي شدم کليد المپ رو زدم ولي روشن نشد تعجب
کردم يعني چي؟ يعني برق رفته؟ واي خدا نه از برق رفتن مي ترسم
اونم اساسي
آب دهنمو به زور قورت دادم رمز گوشيمو زدم بعد چراغ قوه ي گوشيمو
روشن کردم همين که خواستم نورشو بگيرم به سمت جلوم که يه نفر زد
زير دستم و منو چسبوند به ديوار از ترس قلبم داشت مي يومد تو دهنم
قلبم تند تند مي زد مثل گنجشک خواستم جيغ بکشم که دستشو محکم
گذاشت روي دهنم عوض حس کردم راه تنفسم بسته شده به سختي نفس
مي کشيدم
_جيغ بزني خودت مي فهمي
خدايا اين کي بود ؟ چرا اين موقع شب اومده بود تو خونه ي من ؟ ازم
چي مي خواست ؟ ياد حرف رها افتادم
((_مواظب خودت باش به آرين نمي شه اعتماد کرد ))
نه  ........نکنه  .......نکنه  ........اين امکان نداره  ........باور نمي کنم .........
يعني خودشه؟!؟!؟!؟!؟ ...
هم ترسيده بودم و هم صورتم خيس عرق بود دستشو يه ذره شل تر کرد
چند لحظه بعد تيزي يه چيزي رو روي گردنم احساس کردم واي خدا چاقو
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بود!!! لعنتي مي خواست چي کار کنه ؟ نکنه مي خواد منو بکشه ؟!؟!؟!؟!؟!
واي خدا نه نمي خوام به دست آرين کشته شم خدايا من اينو نمي خوام
خودت کمکم کن
آرين _قبلنا خوب بلد بودي احسا
س ابرازات کني چي شد ؟ همش يادت رفت
واي مامان خودش بود آرين بود نکنه اينم جز نقششون باشه ديگه تحمل ندارم کي تموم مي شه لعنتي
تمومش کنيد
آرين _ چيه زبونتو موش خورده يا فقط براي راميار زبون داري آره ؟
خدايا اين همه ي چيو مي دونه نکنه مي دونه من راميار رو دوست دارم
خدايا مگه دوست داشتن اشکالي داره ؟ خودت بگو کجاي کارم اشتباه بود
؟ ها ؟ خودت بگو ؟ خودت منو از اين مصيبت نجات بده
آرين _شمال بهت خوش گذشت ؟ آره يا نه؟ بغل راميار چطور ؟ دوست
داشتي يا نه؟ لعنتي نمي تونستي صبر کني من بيام !!!!!
ديگه نتونستم خفه خون بگيرم
من _ هه!!!! صبر مي کردم اون موقع شما مرده بوديد نمي دونم چه جوري
االن زنده شديد
آرين _ تو هم حرف هاي راميار رو باور کردي آره؟
يعني چي ؟ منظورش چيه ؟ يعني راميار بهم دروغ گفته؟ خدايا دارم گيج
مي شم اينا چي مي گن
آرين _تو که باز خفه خون گرفتي
من _منظورت از اين حرف چيه ؟
آرين _ نفهميدي؟ بايدم نفهمي
آروم چاقو رو گذاشت کنار چشمم چشمامو بستم ترسيده بودم مثل چي !!!
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آرين _خانوم کوچولو هنوز کارم با تو تموم نشده حتي با .راميار
چي کار مي خواد بکنه نکنه مي خواد راميار رو بکشه نه خدا طاقت اينو
ندارم تو رو خدا راميار رو ازم نگير بفهم من دوسش دارم نمي تونم به همين سادگيا ازش دل بکنم
چاقو رو آروم کشيد هجوم مايع گرمي روي صورتم احساس کردم اه لعنتي
خون بود بغض تو گلوم گير کرده بود دلم مي خواست از ته دل فرياد بزنم
خدايا چرا من؟ چرا داري با من اين کارو مي کني؟ به نظرت بس نيست؟
چقدر مجازاتم مي کني؟ آخه تا کي؟
يه مشت به شکمم زد از درد به خودم پيچيدم هم هجوم خون اذيتم مي کرد و هم درد شکمم دستامو ول
کرد مچ دستم هم درد مي کرد
لعنتي چقدر زورش نسبت به قبل بيشتر شده بود از خونه بيرون رفت
نشستن يه گوشه از خونه دستامو درو شکمم حلقه کردم خيلي درد مي کرد
زدم زير گريه (( بايد االن اعتراف کنم دلم مي خواست راميار پيشم باشه نازم کنه قربوم صدقم بره ...
هه اما کو مي بيني خدا؟ عاشق يه مردي شدم
که نسبت به من بي تفاوته هيچ حسي بهم نداره ))
دستمال برداشتم و گذاشتم روي صورتم حسابي مي سوزيد (( خدايا فردا با چه رويي برم بيمارستان ها؟
خودت بگو؟ با چه رويي ؟ ))
همين جور که دستمال روي صورتم مي کشيدم به زور از سر جام بلند شدم
رفتم داخل اتاق المپ رو زدم روشن شد عوضي خودش برق رو قطع کرده
به اندازه ي کافي ازش متنفر شدم لباسامو عوض کردم يه گوشه از تخت
نشستم پامو تو شکمم جمع کردم دوباره صورتم خيس اشک شد اي کاش
مامان و بابام نرفته بودند دلم راميار رو مي خواست و هم مامان و بابام
دستمال رو برداشتم نگاهي به خودم تو آينه انداختم کنار چشمم قرمز
شده بود و يه ذره زخم شده لعنتي دستت بشکنه ببين با صورتم چي کار
کرده هم از دست آرين اعصابم خورد بود و هم از دست راميار
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دلم ميخواست بخوابم ولي مي ترسيدم از اين مي ترسيدم که دوباره اذيتم
کنه اين قدر فکر کردم که نفهميدن کي خوابم برد
*****************
با گردن دردي که داشتم از خواب بلند شدم با يادآوري ديشب سيخ نشستم
سر جام دلم نمي خواست برن بيمارستان نگاه ساعت کردن نه و ربع بود
فقط ربع ساعت وقت داشتم از سر جام بلند شدم رفتم داخل دست شويي
صورتمو شستم هنوز مي سوزيد از سوزش بدي که داشت چشمامو بستم
يه قطره اشک روي صورتم چکيد با دست پاکش کردم اومدم بيرون رفتم
داخل اتاق با بي حوصلگي يه مانتو زرد خرزره پوشيدم با جين سياه
چسبون مقنعه هم سرم کردم دوباره به خودم نگاه کردم خيلي تو ديد نبود
ولي بازم بقيه مي ديدن
با هزار تا ترس و لرز گوشي و کيفمو برداشتم و از اتاق اومدم بيرون ساعت
نه و نيم شده بود اصال حوصله ي روبرو شدن با راميار رو ندارم
وارد حياط شدم قفل ماشينمو زدم سوارش شدم و به راه افتادم چند دقيقه بعد رسيدم بيمارستان تو دلم
غوغا بود براي چي (( خاک بر سرم با
اين عاشق شدنم هيچ چيم شبيه آدم نيست )) يه صلوات زير لب واسه ي
خودم فرستادم و رفتم داخل بيمارستان و بالفاصله رفتم داخل اتاق با
ديدن رها انگار يه دوش سنگين ازم برداشته شده باشه سعي کردم آروم
باشم اما نمي شد هر لحظه ممکن بود بغض لعنتيم بشکنه روي صندلي
نشستم با تعجب نگام کرد
من _ چيه ؟ چرااين جوري نگام مي کني؟
با تعحب گفت
رها _کنار چشمت ....
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ادامه ي حرفشو نزد نشست کنارم آروم صورتمو برگردوند طرف خودش
با لحن مهربوني گفت
رها _چي شده عزيزم؟ نکنه ......
با بغض گفتم
من _آره
با ترس گفت
من _چي کار کرد؟
براش تعريف کردم بيچاره نفهميد چي کار بکنه چند قطره اشک از چشمام افتاد روي گونه هام
بغض کرده بودم اساسي چند دقيقه بعد رها گفت
رها _حاال مي خواي چي کار کني؟ مي خواي به راميار بگي؟
سرمو انداختم پايين و گفتم
من _ نمي دونم بگم يا نه؟
رها _به نظر من که بهش بگو شايد تونست کاري کنه
من _ اصال اومده يا نه؟
رها _ رفتم داخل اتاقش هنوز نيومده بود
چند لحظه بعد گفت
رها _ راستي ديشب چي کار کردي؟
من _ رفتم پيش رانيکا
بعد يه نفر اس ام اس داد خواستم بازش کنم که رها گفت
رها _ کيه؟ هه نکنه ...
منم که فهميدم منظورش چيه گفتم
من _ زهر مار بابامه
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رها _ آها
باز کردم ديدم نوشته
بابا _ صحرا کجايي ؟ چرا ديشب هر چي بهت زنگ زدم برنداشتي
براي بابا نوشتم
من _ حواسم نبود گوشيم روي بي صدا ببخشيد
ارسال کردم
رها _نگفتي به راميار مي گي يا نه؟
من _ نمي دونم
رها _ به نظر من بگي بهتره
بعد رها رفت بيرون منم تو فکر بودم يعني اگه به راميار بگم چي مي شد ؟
به حرفم گوش مي ده؟
اصال عکس العملش چيه ؟ درکم مي کنه يا نه؟
همين جور که با خودم فکر مي کردم رها وارد اتاق شد
رها _ برو که دخلت اومده
واي مامان منظورش چي بود؟
من _ منظورت چيه؟
رها _ برو پيش راميار
با تعجب پرسيدم
من _ چرا؟
رها _نمي دونم برو حاال تو نمي خواد بخورتت
با ترس و لرز روي صندلي بلند شدم يه صلوات زير لب گفتم از اتاق خارج
شدم و به طرف اتاق راميار حرکت کردم (( عجب غلطي کردم اومدم بيمارستان خودم کردم که لعنت بر
خودم حاال بکش ))
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از اين که بخواد دوباره دعوام کنه مي ترسيدم اشک تو چشمام جمع شده
بود (( کال اين آدم مي خواد اشک منو در بياره مي گي نه االن نگاه کن ))
تقه اي به در زدم وارد اتاق شدم به ميز تکيه دادم (( نه يه وقت از اون ميز
دل بکنيا همچين چسبيده انگار ظريح امام هشتم )) يه تي شرت آبي نفتي
باجين آبي آسموني پوشيده بود با کفش اسپرت سياه
بعد با جديت گفتم
راميار _بيا اينجا
((يعني اگه اشکمو در آوردي خودت مي دوني ))
با ترس رفتم جلو االنه که بزنه تو گوشم (( غلط کرده ))
زل زده بود به چشمام (( قورتم ندي يه وقت )) آروم فکمو گرفت
بعد گفت
راميار _چرا به من نگفتي ؟
((ولم کن ديگه دردم گرفت اه ))
من _ چيو نگفتم
((مي کشمت رانيکا اگه فهميده باشه ))
راميار _ چرا نگفتي آرين اذيتت کرده ؟
يا امام هشتم از کجا فهميده؟ به نظرت خودت چي؟ نکنه آرين بهش گفته
راميار _ مگه با تو نيستم؟ چرا نگفتي ؟
((اصال به تو چه ؟ چرا نگفتم ؟ نکنه نگرانم بوده ؟ واي خدا اگه همين طور
باشه ))
با لحن مهربوني گفت
راميار _ چرا نگفتي صحرا؟ چرا؟
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وقتي اسممو صدا مي کرد قلبم مي يومد تو دهنم
چند قطره اشک از چشمام ريخت روي گونه هام (( لعنتي باالخره اشکمو
ريختي حاال خيالت راحت شد يا نه؟ ))
آروم با دست اشکامو پاک کرد تمام وجودم از گرما پر شد
يه نگاه به زخم کنار چشمم کرد با تعجب گفت
راميار _ گوشه ي چشمت چي شده ؟
فقط نگاش کردم هيچي نگفتم
راميار _ ،کار آرينه؟
سرمو به نشونه ي مثبت نشون دادم
کالفه شده بود چرا؟ يعني به خاطر من بود؟
آروم دستمو کشيد روي زخم کنار چشمم مي سوزيد حسابي چشمامو بستم
با لحن غمگين گفت
راميار _ مي سوزه؟
دوباره سرمو تکون دادم
چند دقيقه بعد دستامو دور کمرم حلقه کرد اشکام بيشتر شد خدايا چه قدر
اين مرد رو دوست داشتم
با دستش آروم پشت گردنمو نوازش مي کرد سرمو روي سينش بود صداي
قلبش بهم آرامش مي داد
آروم گفت
راميار _ گريه نکن عزيزم  ....صحرا گريه نکن نمي ذارم اذيتت کنه نمي ذارم مي فهمي چي مي گم
صورتمو بين دستش گرفت و گفت
راميار _ فهميدي ؟
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پيشاني مو ب*وس کرد و گفت
راميار _ حاال برو خونه
چيزي نگفتم دستاشو از روي صورتم برداشت از اتاقش خارج شدم اشکامو
پاک کردم نمي خواستم رها اشکامو ببينه يعني دوست داشتم ناراحت
بشه رفتم داخل اتاق کيفمو برداشتم رها با تعجب گفتم
رها _ کجا مي ري؟ مي ري خونه؟
من _آره
رها _باشع برو خدافظ
من _ خدافظ
سريع از بيمارستان خارج شدم سوار ماشين شدم حرکت کردم به سمت
خونه چند دقيقه بعد رسيدم خونه ماشين رو بردم داخل خودم پياده شدم
رفتم داخل کيفمو پرت کردم روي مبل خودمم رفتم داخل اتاقم مانتو
و شلوار مو با شلوار گرم کن و با تي شرت سفيد عوض کردم مو هامو باز کردم از اتاق خارج شدم
نشستم روي مبل ساعت دوازده بود تو فکر کاراي
راميار بودم حس کردم اونم منو دوست داره ولي اينجوري من راضي
نيستم خودش بايد بهم بگه خودش بايد اعتراف کنه
بعد از داخل واتس آپ يه پيام برام اومد نگاه کردم از رانيکا بود بي اختيار
يه لبخند زدم رفتم داخل واتس آپ برام نوشته بود
رانيکا _ حوصله داري عصري بريم بيرون
من _ چي شده باز ؟
رانيکا _ بگو چي نشده روشا پدرمو در آورده
من _ حاال کجا مي خواي بري؟
رانيکا _ سر قبر خودم
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من _ اتفاقا اونجا براي بچه ها خوب نيست
رانيکا _ زهر مار جدي مي گم اگه حوصله داري بريم شهر بازي؟
من  _ okساعت چند ؟
رانيکا_ هفت خوبه؟
من _آره با کي مي ري؟
رانيکا_ با االغ مي رم خوبه؟
معلوم نيست چشه؟!؟!؟!؟
من _ چته حاال؟ توپت پره
رانيکا_ هيچي بابا
چيز ديگه اي ازش نپرسيدم
از داخل واتس آپ اومدم بيرون تلويزيون رو روشن کردم و مشغول نگاه
کردن بودم نمي دونم چقدر گذشته بود که صداي غار و غور شکمم اومد
گشنم بود رفتم داخل آشپز خونه يه چيزي براي خودم درست کردم و خوردم
****************
ساعت شش بود روي تخت نشسته بودم همين جور تو افکار خودم بودم
که رانيکا بهم زنگ زد
سريع جواب دادم
من _ سالم
رانيکا _ سالم خوبي؟
من _تو خوبي؟
رانيکا _ آره چي کار مي کني؟
من _ تو اتاقم روشا کجاست ؟

160

www.1roman.ir
کنید

برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

رمان همسر مغرور من | zr2014
رانيکا_ پيش راميار مي ياي ديگه؟
من _ آره مي گم راميار هم مي ياد؟
با تعجب گفت
رانيکا_ آره چطور؟
من _ هيچي همين جوري
رانيکا _ آها راستي آرين اذيتت کرده بود؟
من _ داداش تو هم شده بي بي سي
خنديد و گفت
رانيکا_ خب حاال نگفتي؟
من _ آره
رانيکا _ چي کارت کرد؟
من _ هيچي
مشکوک گفت
رانيکا _ مطمئن باشم؟
من _ آره
رانيکا _ خيلي خوب پس آماده شو مي يام دنبالت
من _ باشه خدافظ
رانيکا_ خدافظ
ساعت شش و بيست دقيقه بود هنوز تا ساعت هفت وقت داشتم لپ تابمو
روشن کردم يه ذره اينترنت گردي کردم چند تا آهنگ هم دانلود کردم
شش و نيم بود ديگه بايد آماده مي شدم در کمد رو باز کردم (( حاال چي
بپوشم ))
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مانتو جيگري با جين سياه تنگ پوشيدم رژلب جيگري هم ماليدم به لبام
عطر هم زدم يه ذره مو موهامو جلوي خودم ريختم شال سياه هم سرم کردم از اتاق خارج شدم نشستم
روي مبل منتظر رانيکا بودم تا بياد دنبالم
چند دقيقه بعد رانيکا بهم اس ام اس داد
رانيکا _ بيا پايين
براش نوشتم
من _ok
يه صلوات زير لب فرستادم (( بابا بچه مثبت از کي تا حاال )) کفش اسپرت
سياهمو پوشيدم رفتم بيرون (( آقا من غلط کردم نمي يام ))
در رو باز کردم رفتم داخل ماشين رانيکا بهم سالم کرد منم جوابشو دادم و همين طور به راميار تيپ
مشکي و سفيد زده بود رانيکا يه مانتو سبز لجني
با شلوار سياه پوشيده بود روشا هم پيراهن دو بنده ي آبي و دامن سياه
چين چيني مو هاشو هم دم خرگوشي بسته بود خيلي ناز شده بود
روشا _برو ديگه
راميار از داخل آينه نگاش کرد و گفت
راميار _روتو برم بچه دستورم مي ده
من و رانيکا نگاه هم کرديم و زديم زير خنده
برگشت سمت ما و گفت
راميار _زهر مار چتونه؟
رانيکا در حالي که مي خنديد گفت
رانيکا _برو
***************
ساعت دوازده بود که از شهربازي اومديم بيرون خداييش بهم خيلي خوش
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گذشت مخصوصا که راميار هم همراه مون بود حضورشو در کنارم دوست
داشتم تمام وقت باهام مهربون بود (( کال اين آدم اخالق هاي گوناگون داشت به خدا راست مي گم يه روز
مهربونه يه روز اخالقش سگيه هر روز
يه جوريه )) منو رسوندن خونه ازشون خدافظي کردم رفتم داخل با
يادآوري اتفاق ديشب بدنم لرزيد سريع رفتم داخل اتاف لباسمو عوض کردم و نشستم روي تخت همش
بيدار بودم ترسيدم تو خواب اذيتم کنه
((منظورمو که فهميديد؟)) نمي دونم تا ساعت چند بيدار بودم اين قدر
خوابم مي يومد که چشمام از بي خوابي باز نمي شد نمي دونم چي شد که
خوابم برد
صبح با نور خورشيد بيدار شدم آخ گردنم درد مي کرد و همين طور کمرم
((فکر بد نکنيد هيچ خبري نيست )) حوصلم نبود برم بيمارستان گوشيمو
برداشتم به رها زنگ زدم
من _ سالم رها خوبي ؟
رها _ سالم خوبم خوبي ؟
من _آره
يه دفعه گفت
رها _ چي شد؟ آرين اذيتت نکرد؟ جون من بگو؟
خندم گرفت چقدر اين بشر هول تشريف داره
من _نفس بگير بابا چته؟ چرا اينقدر هولي؟
رها _بگو ديگه اههه
من _ خب حاال نگران نباش هيچ اتفاقي نيافتاده
رها (( با حالت مشکوک )) _ مطمئن باشم؟
من _ آره
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رها _بيمارستان مي ياي ديگه؟
من _راستش نه
رها _من مي گم يه چيزي شده تو مي گي نه چرا؟
من _بدنم يه ذره درد مي کنه
رها _ براي چي؟
من _ نمي دونم فکر کنم ديشب بد خوابيدم
رها _آها باشه پس به راميار بگم؟
من _ آره بگو
يه دفعه گفت
رها _خوش گذشت؟
با تعجب گفتم
من _ چي ؟
رها _ شهربازي با راميار ؟
من که تازه دو هزاريم افتاده بود گفتم
من _ آها از اوم لحاظ آره خوب بود جات خالي بهش بگيا
رها _ باشه پس خدافظ
من _ خدافظ
قطع کردم گوشيمو گذاشتم روي ميز کنار تختم دلم براي مامان و بابا تنگ
شده بود گوشيمو تو دست گرفتم رفتم بيرون (( آخ که چقدر بدنم درد مي
کنه آخه يکي نيست به تو بگه چه مدل خوابيدنه مگه مي خواي بري مدل
شي )) روي مبل نشستم تلويزيون رو روشن کردم داشت يه فيلم نشون
مي داد مجبور شدم همونو نگاه کنم يک ساعت بعد فيلم تموم شد حوصلم
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سر رفته بود
پاشدم رفتم داخل حياط گوشه استخر نشستم با گوشيم يه آهنگ از مرتضي پاشايي پلي کردم و داشتم همين
آهنگ رو گوش مي دادم نمي دونم چرا هر وقت يه آهنگ غمگين يا يه ذره شاد گوش مي دادم ياد راميار
مي افتادم نمي دونم چرا ؟ خيلي بهش وابسته بودم دوسش داشتم
بعضي وقت ها هم حس مي کردم اونم منو دوست داره
نمي دونم ساعت چند بود و چقدر اينجا نشسته بودم از سر جام بلند شدم
يه ذره براي خودم تو حياط قدم زدم و به راميار فکر مي کردم ياد اون روزي افتادم که رفته بوديم شمال
به نظرم بهترين خاطرم بود مخصوصا
اين که با راميار بودم حس مي کردم داره ازم مواظبت مي کنه برام حکم
امنيت رو داشت حس مي کردم نمي ذاشت کسي بهم نزديک شه با اين که
پر تا پر پسر بود
همين جور که راه مي رفتم و به راميار فکر مي کردم يه نفر بهم اس ام اس
داد نگاه کردم ديدم از رانيکا بود ديدن نوشته
رانيکا _ صحرا يادته براي روز تولد راميار با کمک هم يه کت و شلوار گرفتيم؟
براش نوشتم
من _خب يادمه چطور ؟
رانيکا _ هيچي چند وقت پيش ازش پرسيدم بپوش بببنم اندازته يا نه مامان هم حرفممو قبول کرد بعد
راميار گفت نه نمي پوشم بعد مامان با
تعجب گفت چرا ؟ راميار هم شيطون گفت فقط اينو تو يه روز خاص مي
پوشم
تعجب کردم منظورش از روز خاص چي بود
من _منظورش چيه؟
رانيکا _نمي دونم واال هر چي بهش گفتم منظورت چيه گفت بعدا
مي فهميد
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داشتم روي حرفش فکر مي کردم خدايا يکي به من بگه منظورش چيه؟
اون روز خاص کي هست؟
رانيکا _تو هم به هموني فکر مي کني مه من فکر مي کنم
منظورشو فهميدم اول خوشحال و ذوق زده شدم اما نمي دونم حس درونم مي گفت اون مال تو نيست يهو
ذوقم فروکش کرد
من _گمشو تو هم چقدر هم دلت خوشه
رانيکا _ چرا؟ چيه مگه؟
من _ الکي خودتو خوشحال نکن اين رامياري که من ديدم اين قدر مغرور که اعتراف حاليش نيست
رانيکا _آخه عزيز من از کجا مي دوني يهو ديدي بهت گفت دوست داره
اون وقت چي؟
من _نمي دونم شايد اگه اعتراف کنه عالي بشه نه يه وقت بري بهش بگيا
رانيکا_ باشه
ديگه چيزي بهش نگفتم و رفتم داخل خونه
*******************
چهار روز بعد ...
بابا و مامانم هم از شيراز اومده بودند و همين طور داداشم سينا دلم براي
سارينا (( اگه درست بگم )) خيلي تنگ شده بود خيلي وقت بود نديده
بودمش امروز هم که از شانس بد ما سرما خورده بودم (( شانس رو مي بيني تو رو خدا )) از روي
تخت بلند شدم خواستم از اتاق بيام بيرون که
مامانم وارد اتاق شد
مامان _کجا؟
من _مامان خب خسته شدم از بس تو اتاق موندم
مامان _الزم نکرده بياي بيرون استراحت کن
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منم در کمال پررويي گفتم
من _ مامان جون زايمان که نکردم يه سرما خوردگي بيشتر نيست
با گفتن اين جمله گونه هاي مامان رنگ گرفت بعد گفت
مامان _ خب حاال زبون نريز بيا صبحونه بخور
با ذوق اومدم بيرون (( انگار چند سال تو حبس بودم )) مامان با تعجب نگام مي کرد نشستم روي صندلي
مامان هم اومد داخل آشپز خونه برام يه
ليوان آب ميوه پرتغال ريخت منم از دستش گرفتم و خوردم
صبحونم ديگه تموم شده بود از سر جام بلند شدم خواستم برم داخل اتاق
که مامان گفت
مامان _باز کجا ميري؟
من _برم بيمارستان ديگه
مامان _الزم نکرده بمون تو خونه
مثل بچه ها پامو زدم زمين و با اعتراض گفتم
من _ مامان
مامان _يامان نمي خواد بري
خندم گرفت مامان آدم هم روت غيرتي ميشه واال به خدا روي مبل نشستم
تلويزيون رو روشن کردم همين که روشن شد گفتم
من _به به عجب فيلمي
يه دفعه مامان زد تو سرم دستمو گذاشتم روي سرم و گفتم
من _ ا مامان چرا مي زني؟ مظلوم گير آوردي؟
مامان _آره اونم چه مظلومي عوض کن
از سر لج مامان گفتم
من _ ا مامان چرا مگه چشه ؟ فيلم به اين خوبي ؟ چرا عوضش کنم خب
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چيز بدي نداره که حداقل آدم ياد مي گيره
مامان خواست بياد سمتم که فرار کردم
مامان _ ورپريده اگه دستم بهت نرسه بيا عوض کن
خنديدم و گفتم
من _ باشه
شبکه رو عوض کردم زدم يه فيلم ايراني ولي تو يه شبکه ي خارجي بود
همونو نگاه کردم دلم براي رانيکا و رها تنگ شده بود رفتم داخل اتاق دراز
کشيدم روي تخت گوشيمو برداشتم رفتم داخل واتس آپ براي رانيکا نوشتم
من _ بيا تو واتس آپ خرم
بعد برام نوشت
رانيکا_ قربوم ادبت مگه نرفتي بيمارستان ؟
من _نخير سرما خوردم
رانيکا _ به سالمتي
اول يه شکلک خنده براش فرستادم و نوشتم
من _ چرا؟
رانيکا _هيچي همين جوري
من _ آره جون خودت ارواح عمت گفتي منم باور کردم
رانيکا _ راست مي گم
من _ آره جون خودت تو و راست گفتن محاله نگفتي که؟
رانيکا _نه
من _ حاال داداش محترمت کجاست ؟
رانيکا _ بيمارستان
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حوصلم نبود از واتس آپ اومدم بيرون يه ذره آهنگ گوش دادم بعد سرم
درد مي کرد گرفتم خوابيدم
******************
((خب بريم تو قسمت حساس رمان ))
تقريبا ساعت هفت بود که آماده شدم برم بيرون مانتو سياه با جين سياه
تنگ سياه پوشيدم با شال سياه رژلب قرمز هم زدم و از خونه زدم بيرون
سوار ماشين شدم و حرکت کردم
پشت چراغ قرمز ايستاده بودم چند دقيقه بعد چراغ سبز شد و سريع حرکت کردم خيلي تشنم بود از
ماشين پياده شدم حس کردم يه نفر از
پشت سرم يه دستمال گذاشت روي دهنم و نفهميدم چي شد ...
با احساس سردردي که داشتم بيدار شدم واي خدا اينجا ديگه کجاست چه
جوري اومدم اينجا؟ نکنه کار آرينه؟ واي نه باز مي خواد چي کار کنه ؟
خواستم بلند شم که ديدم دست و پام بسته شده تا اومدم داد بزنم که يه
نفر گفت
_داد نزن کوچولو هيچکي کمکت نمي کنه
واي خدا باز آرين بود باز چه نقشه اي کشيده برام
لبخندي زد و گفت
آرين _ چيه راميار جونتو مي خواي؟
من _به تو ربطي نداره
پهناي چاقو رو کشيد روي صورتم و گفت
آرين _ حاال حاال اينجا مهموني
من _عوضي چي کار مي خواي کني؟
قهقهه ي بلندي زد و گفت
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آرين _ بعدا مي فهمي کوچولو
اومد نزديکم فکمو محکم گرفت و گفت
آرين _ خب چه خبر کوچولو؟
از لحنش بدم اومد سرمو چرخوندم و گفتم
من _دستتو به من نزن آشغال
يه سيلي محکمي خوابوند زير گوشم طمع خون تو دهنم احساس کردم
((عوضي چه محکم هم مي زنه دستت بشکنه الهي صورتم درد گرفت ))
اي خدا دلم مي خواست راميار پيشم باشه
با عصبانيت گفت
آرين _بهتره ادبتو نگه داري
من _هه لياقت همينم نداري
با حالت تهديد گفت
آرين _ فکر کردي راميار لياقت تو رو داره؟ !!!!!!
مامانننننننن منظورش چي بود؟ يعني چي؟ چرا اين حرف رو زد؟ اصال به
تو چه داره يا نداره
من _فکر نکنم به تو مربوط بشه
آرين _بهتره دهنتو ببندي
از کنارم رفت نمي دونم کجا رفت
هر کاري کردم نتونستم دستو پامو باز کنم اه ديگه دستم زخم شده بود
درد مي کرد  ...مي سوزيد ...
چند دقيقه بعد حس کردم صداي ماشين پليس مي ياد اي خدا يکي به من
بگه اينجا چه خبره ماشين پليس اينجا چي مي خواست ؟ لعنتي  ...ديگه
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دارم ديوونه مي شم خسته شدم  ...خدا  ...از اين بازي خستم ...
چند دقيقه بعد آرين اومد سمتم
من _ چي کار مي کني؟
آرين _ساکت باش
دست و پامو باز کرد دستمو گرفت و گفت
آرين _راه بيفت
هولم داد به سمت جلوم خودشم پشت سرم بود تفنگ هم روي سرم گرفته
بود از ترس مي لرزيدم چند تا ماشين پليس هم بيرون ايستاده بودند اينا
براي چي اينجا هستند؟ چه خبره؟ خدا خدا مي کردم راميار هم بينشون
باشه يه نفر از پشت گفت
_آرين ولش کن
آرين برگشت منوهم مجبور کرد برگردم وقتي برگشتم راميار رو ديدم يه
کلت نقره اي هم تو دستش بود (( قربونش برم چه به موقع رسيد ))
آرين _به به چه به موقع رسيدي
راميار _حرف چرت نزن صحرا رو ول کن
هيچي نمي گفتم انگار الل شده بودم
آرين به نگاهي به من کرد و گفت
آرين _خيلي برات مهمه
يه دفعه راميار گفت
راميار _آره بران مهمه حاال ولش کن
واي خدا من براش مهم بودم ؟ چرا ؟ يعني دوسم داشت؟
چند دقيقه بعد آرين گفت
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آرين _باشه پس خودت خواستي
دستشو گذاشت جلوي چشمام هيچ جا رو نمي تونستم ببينم حس کردم سر
تفنگ رو گذاشته روي سرم آب دهنمو به زحمت قورت دادم
آرين _تا سه مي شمارم رفتي رفتي نرفتي مي کشمش
آرين _يک ...
راميار کالفه گفت
راميار _ لعنتي چي کار مي خواي کني؟
آرين _ دو ...
راميار _فکر کردي با کشتنش چيزي به دست مي ياري
قلبم مثل گنجشک تند مي زد نمي دونم چند دقيقه بعد صداي شليک گلوله
رو احساس کردم چشمامو محکم روي هم گذاشتم
يک تير ...
دو تير ...
سه تير ...
صداي گلوله تو مغزم بود هي مي رفت و هي مي يومد جرئت نکردم چشمامو باز کنم دوست نداشتم
اتفاقي که افتاده رو ببينم دستام مي لرزيد
آروم چشمامو باز کردم يه نفر افتاده بود روي زمين غرق خون بود نفس نفس مي زدم قلبم درد مي کرد
نه خدا  ......اين  .......اين نمي تونه راميار
باشه  .......نه اين راميار من نيست  ......نه خدا  .......نيست  ........باورم نميشه  ........يعني آرين به
راميار شليک کرد؟؟؟؟؟؟؟  ........نه خدا باور
نمي کنم  ......امکان نداره .......کسي رو که خيلي دوسش داشتم اآلن داره
جلوم جون مي ده  .......نه خدا ......من اينو نمي خوام  ......خدا .......
نمي خوام .........
چشمام پر اشک بود صورتم خيس بود چند نفر رفتند سمتش منم خواستم
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برم که يه نفر دستمو گرفت با خشونت دستمو پس زدم
من _ولم کن
يه صدايي از پشت گفت
خانم _ آروم باش عزيزم
آروم بغلم کرد فکر کنم پليس بود چه زن مهربوني بود (( خدا من راميار رو
مي خوام اونو مي خوام خدا  .....تو رو خدا ازم نگيرش بدون اون هيچم
......هيچ ))
سوار ماشين شدم راميار رو هم برده بودند داخل آمبوالنس همش به فکر
راميار بودم دعا مي کردم حالش خوب باشه و همه تر از همه زنده باشه
******************
يه راست بردنش اتاق عمل روي صندلي نشستم دستامو گرفتم جلوي صورتم تو دلم راميار رو صدا مي
کردم بايد به رانيکا خبر مي دادم گوشيمو
برداشتم و بهش زنگ زدم تا بياد بيمارستان چند دقيقه بعد صداي رانيکا
تو گوشم پيچيد
رانيکا _صحرا
آخي عزيزم چقدر صداش غمگين بود خدايا چرا اينجوري شده ؟ تقصير
من بود يا نه ؟ نه نمي خوام مقصر باشم؟ نه خدا ؟ نمي خوام
دستشو آروم گذاشت روي کتفم بدنم مي لرزيد
رانيکا _آروم باش
با هق هق گفتم
من _ رانيکا  ...تقصير  ....من  ...نبود
رانيکا _مي دونم حاال آروم باش برو خودم اگه اتفاقي افتاد بهت مي گم
نمي دونم خوشحال بودم يا نه؟ از چي ؟ فکر کنم از اين که رانيکا درکم
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کرده بود و مهم تر از همه تهمت نزده بود تاکسي گرفتم و رفتم خونه
*****************
دو روز بعد ...
مامان و بابام فهميده بودند که من راميار رو دوست دارم ولي جوابمو فقط
با يه لبخند داده بودند از اين بابت خيالم راحت بود تو اتاق منتظر بودم تا
رانيکا يهم زنگ بزنه ولي هر چي منتظر موندم زنگ نزد نگران بودم تصميم
گرفتم خودم زنگ بزنم گوشيمو برداشتم و بهش زنگ زدم باالخره بعد از
چند تا بوق برداشت
من _سالم خوبي؟
رانيکا _سالم خوبم تو خوبي ؟
من _بد نيستم
چند ثانيه بعد گفتم
من _از راميار چه خبر ؟ بهتر شد يا نه؟
هيچي نگفت
قلبم منم ديوونه وار مي زد چرا حرف نمي زنه؟
با نگراني گفتم
من _ رانيکا چرا حرف نمي زني؟ چي شده؟
صداي گريش مي يومد تز سر جام بلند شدم دل پيچيه گرفته بودم
من _حرف بزن
با گريه گفت
رانيکا _صحرا؟!؟ !
با مهربوني گفتم
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من _ بله؟ بگو به خدا دارم نگران مي شم
گريش اوج گرفته بود بعد گفت
رانيکا _صحرا ...داداشم مرد  ...راميارم مرد  ....بدون اون چي کار کنم صحرا
يه دفعه گوشي از دستم افتاد تمام بدنم مي لرزيد و همين طور دستم به
صفحه ي گوشي که خاموش و روشن مي شد نگاه مي کردم صداش تو
گوشم مي پيچيد هي مي رفت و هي مي يومد اشک تو چشمام جمع شده
بود يعني چي ؟ يعني چي مرده؟ نه خدا قرار نبود اين جوري بشه؟ نه؟
اينو نمي خوام؟ چرا داري با زندگي من بازي مي کني؟ چرا پا مي ذاري رو
غرورم؟ خدا چرا؟ چرا مرد؟ نه باورم نمي شه؟ نه؟ راميارم نمرده؟ نمي
تونم باور کنم يعني چي؟ خدا چرا برديش؟ وقتي مي دوني دوسش دارم
چرا برديش ها ؟ لعنتي چرا؟ چرا گذاشتي تو عشقش بسوزم؟ چرا حتي
فرصت ندادي بهم بگه دوست دارم يا خودم بهش بگم؟ خدا اين کار رو با
من نکن؟ تو رو خدا بهم برشگردون
گريم تبديل به هق هق شده بود رفتم تو تخت سرمو فرو کردم توي بالشم
بيچاره بالشم خيس اشک بود اينقدر گريه کردم که نفهميدم کي خوابم برد
******************
دوماه و چند روز بعد ...
داخل آشپز خونه بودم که بابام صدام کرد
بابا _ صحرا بيا اينجا
من _االن مي يام
نشستم کنار بابا و گفت
بابا _ خب چي شده دخترم ؟
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تعجب کردم بعدگفتم
من _چيزي نشده چرا ؟
مامان هم روبروم نشست و گفت
مامان _ چرا اتفاقا چيزي شده چته تو دختر نه بيمارستان مي ري نه با
دوستات مي ري بيرون نگو که به خاطر رامياره
بابا آروم زير فکمو گرفت و گفت
بابا _به خاطر اونه؟
آروم سرمو تکون دادم
بابا _خب اگه بگم زندس چي؟ !!!!!!
چي؟ زندس؟ يعني چي ؟ پس چرا ...
اشک تو چشمام حدقه زد گفتم
من _چه طور ممکنه؟
بابا با يه ذره عصبانيت گفت
بابا _ نمرده بود رانيکا هم اشتباه کرده بود ولي خود راميار اينو خواسته
بود صحرا يه ذره انصاف به خرج بده فقط به خاطر تو داشت اين کار رو
مي کرد زبونم الل اگه اين اتفاق براي خودت افتاده بود چي؟ به نظرت
راميار ناراحت نمي شد؟ به نظرت چي جوري مي تونست با اين حال بدش
بياد پيش تو ها؟ خودت بگو؟
هيچ جوابي نداشتم براي حرف بابا دوباره گفت
بابا _ صحرا راستشو بگو دوسش داري يا نه؟
نمي تونستم بگم نه چون واقعا دوسش داشتم آروم گفتم
من _آره
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بابا يه لبخندي زد و گفت
بابا _ بگم امشب بياد خواستگاريت؟
من _حالش خوبه
با مهربوني گفت
بابا _آره
رفتم داخل اتاق اگه مي موندم معلوم نبود چه اتفاقي بيافته اعصابم خورد بود به رانيکا زنگ زدم
با عصبانيت گفتم
من _رانيکا
رانيکا_بله
من _زهر مار و بله درد و بله اين چه کاري بود تو کردي هان؟ چرا بهم دروغ
گفتي ؟
با بغض گفت
رانيکا_خوب خودش...
من _ساکت امشب که مي ياي حالتو مي گيرم
سريع قطع کردم حرصم گرفته بود اساسي قرار بود ساعت هشت بيان
نمي دونم تو اون موقع چه عکس العملي نشون بدم ساعت پنج بود که با
احساس خستگي که داشتم خوابيدم
******************
با زدن هاي بابا از خواب بلند شدم
بابا _چقدر مي خوابي تو؟ برو آماده شو
من _باشه
بابا از اتاق خارج شد نگاه ساعت کردم هفت و نيم بود سريع رفتم داخل
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دست شويي صورتمو شستم اومدم بيرون دوباره رفتم داخل اتاق خب
حاال بگرد دنبال مانتو يه مانتو صورتي پر رنگ با شلوار سياه رژلب صورتي
هم به لبام ماليدم موهامو ريختم جلوم و زدم پشت گوشم روسري سياه
هم پوشيدم عطر هم زدم گوشيمو برداشتم و رفتم داخل پذيرايي فقط دلم
مي خواست راميار از راه برسه چند دقيقه بعد رسيدن گرم باهاشون سالم
احوال پرسي کردم بيچاره رانيکا تا منو ديد ترسيد حاال انگار مي خوام
چي کار کنم کنار مامان نشستم چند دقيقه بعد رفتيم داخل اتاق به به
عجب اتاق مرتبي دارم نشست روي تخت منم نشستم کنارش چند لحظه
بعد دستاشو دورم حلقه کرد از حرکتش جا خوردم دلم ازش پر بود آروم
دم در گوشم گفت
راميار _خوبي؟
بغض کرده بودم هر لحظه ممکن بود گريم بگيره سرمو پايين انداختم
هيچي نگفتم چند قطره اشک روي گونه هام جاري شد
با لحن مهربوني گفت
راميار _ عزيزم چرا گريه مي کني؟
ديگه نتونستم طاقت بيارم دستمو گذاشتم جلوي دهنم نمي خواستم صدام
باال بره آروم منو گرفت تو بغلش چقدر بغلشو دوست داشتم يکي از دستاشو گذاشت روي سرم آروم دم
در گوشم گفت
راميار _تا حاال بهت گفته بودم که چقدر دوست دارم ؟
لعنتي باالخره اعتراف کردي من چي بهش بگم؟ منم بگم دوست دارم؟
من _راميار ...
نذاشت حرف بزنم گفت
راميار _ هييييييييييسسسسسسس هيچي نگو صحرا دلم برات خيلي تنگ
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شده بود بيشتر از هر کس براي تو اين دفعه ديگه نمي خوام از دستت
بدم ديگه مال خودمي به همين راحتي نمي ذارم از دستم فرار کني صحرا
مي فهمي چي مي گم؟ حرفامو باور کن صحرا دوست دارم خيلي وقته
اما نمي تونستم بهت بگم فقط تو اين دنيا تو برام مهمي
طاقت نياوردم و گفتم
راميار _ مي دونم ديگه گريه نکن
*****************
باالخره ساعت دوازده شد راميار و خانوادش رفتند دلم براش تنگ مي شد
اگه دختر پررويي بودم راحت مي رفتم پيشش خدااا صبح هم بايد مي
رفتيم آزمايش خون مي داديم خدا خدا مي کردم جوابش مثبت باشه
رفتم داخل اتاق به انگشتري که داخل دستم بود نگاه کردم چقدر دوسش
داشتم موقعي که بهم پيشنهاد ازدواج داد نفهميدم چي بگم با کلي ناز کشي
بله رو دادم
***************
ساعت شش صبح رفته بودم خون داده بودم واي که چقدر بد بود اه (( راميار هم گفته بود خودم جوابو
مي گيرم )) بعد رانيکا بهم اس ام اس
داد
رانيکا _ راميار جواب آزمايش رو گرفت
قلبم داشت مي يومد تو دهنم
من _ خب بگو؟ دارم مي ميرم از استرس
رانيکا _ خيالت راحت جواب مثبته
از سر خوشحالي يه جيغ بنفش کشيدم
من _ قربونت برم خوشحالم کردي ممنون
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رانيکا _ خواهش
يه دفعه مامان وارد اتاق شد و گفت
مامان _ چرا جيغ مي زني؟
پريدم بغل مامان و ب*وسش کردم و گفتم
من _ مامان جواب مثبته
مامانم هم کلي خوشحال شد
*********************
يک هفته بعد ...
امشب شب عروسيم بود خيلي خوشحال بودم انگار داشتم به آروزي چندين و چند سالم مي رسيدم داخل
تاالر نشسته بوديم لباسم هم يه دکلته
سفيد بلند بود آرايش قشنگي هم داشتم راميار هم همون کت و شلوار رو
پوشيده بود که براي شب تولدش گرفته بوديم چقدر تو تنش قشنگ بود
((فهميديد اوم روز خاص چه روزيه؟ )) موهاشو هم زده بود باال يه گل
رز هم داخل جيب کتش بود يه آهنگ هم گذاشتند من و راميار هم رفتيم
وسط و با هم رقصيديم (( بزنم به تخته خوب مي رقصيد ))
ساعت دوازده شب
دوازده بود که همه ي مهمون ها رفتند من و راميار هم از همه خدافظي
کرديم و رفتيم خونه (( منظورم خونه ي رامياره )) لباسمو هم آورده بودم
اونجا لباس عروسيمو عوض کردم يه پيراهن کوتاه (( تا باسن م بودم ))
و دکمه داشت يه کمربند سياه هم داشت با يه شلوارک اسپرت سياه پوشيدم موهامو باز کردم راميار هم
کت و شلوارشو و با يه شلوار گرمکن
سياه عوض کرد باال تنه لخت بود (( جونم هيکلو )) آروم منو خوابوند
دستشو گذاشت زير سرم و آروم صورتشو
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بهم نزديک کرد چند ثانيه بعد نرمي لباشو روي لبم احساس کردم دستامو
کمرش حلقه کردم و منم همراييش کردم بعد شيطون گفت
راميار _ دوسم داري ؟
چشمکي زدم و گفتم
من _ معلومه که دوست دارم همسر مغرور من
از زبان نويسنده ي رمان :
چهار سال بعد :
صحرا و راميا با هم ازدواج کردند و پسر بچه ي کوچولو به اسم رادين دارند و رها و آروين هم که با
هم ازدواج کردند و دختر چهار ساله به اسم
آتريسا دارند آرين هم به خاطر کارايي که کرده بود به مدت پنج سال زندان رفت
منتظر جلد دوم اين رمان هم باشيد حاال حاال ادامه دارد
پايان.
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