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 خانوم ريزه ميزه

 ژانر : طنز

 

 نوينسده : زهره دهنوئي

 به نام او که نامش آرامش بخش جان هاست.

باصداي جيغي مامان يه مترررر پريدم هوا......اي خدااااااااااا.......آخه چرا من بيچاره ي 
 فلک زده ي گناخکي رو به حال خودم نميزارن ؟؟؟؟؟؟

مامان:النااااااااززززز...........الناززززززز.......پاشو دختر .......کالست دير ميشهه 
 هااااا.........!!

 من؛بااااوشههههه مادر من بيدااااارررر شددددممممم لطفا جيغ حيغ نکنيدددد.

درحالي که دست به کمر نگاهم ميکرد گفت:د،اگه جيغ نزنم توکه ازخواب بيدار نميشي بدو که 
 کالست دير شد.

 من:اصال دلم نميخااااااد برررم کالاااااسسسسس.

نيار اين بار اگه توي کنکور در جا بزني من ميدونم و تو . مامان:پاشو پاشو بهونه  

درحالي که لخ لخ ميکردم به طرف سرويس بهداشتي رفتم وزير لب غرميزدم:أه أه اصال من 
 اگه نخام برم دانشگاه بايد کي رو ببينم؟؟؟هاااا؟؟؟چه کسي رو ببينم عااياااا؟؟؟؟؟

منت مانندم انداختم آخه اينم قيافه است من  وارد سرويس بهداشتي شدم وبه نگاه به قيافه ي
 صبح ها دارم؟؟؟؟؟

 وييييي شوهر آينده ام صبح عروسي فلنگ رو نبنده صلوااااااات..........

 حاال منو باش چه خيال بافي ميکنم ها شوهر کجاست تو اين گير ودار؟؟؟؟
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 هيجده سالمه وديپلم انساني دارم 

اپارسال دانشگاه قبول شدم هااااا  

ولي خودم نرفتم مديووووونيد اگه فکر کنيد رتبه ام صد هزار اومده اون دنيا راهتونو. ميبندم به 
 همين سوي چراغ سرويس بهداشتي.......

 خانوادم ميگن برو وکيل شو 

اما. چون خودم اصوال شخص قانون مندي ام وهرچي قانونه رو فولم ميخام برم. همه کاره ي 
.....بيكاره بشم .........  

بعد ازاينکه آبي به دست وصورتم زدم از سرويس بهداشتي خارج شدم ومقابل ميز آرايشم 
 ايستادم 

ازاون يه مانتوي مشکي پوشيدم وشلوار جين مشکي شال  موهامو شونه زدم ودم اسبي بستم بعد
 مشکي ام رو هم انداختم رو موهام ويه آرايش حسابي کردم 

کردم قيافه ام بد نبود به چهره ام توي آيينه نگاه  

 پوست سفئد لب هام جمع وجور وسرخ 

 ابروهام هشتي بيني مناسب وچشم هاي سبز رنگ 

باشم هااااا نهههههه.....قدم صدو پنجاه. به  تنهامشکلي که داشتم قدم بود حاال نه که خيلي کوتوله
 باال بود 

 اما. چون وزنم کم بود ريزه. ميزه. ديده ميشدم ....

 مثال پونزده اينا بهم ميخورد .

 بي خيال افکارم شدم وازاتاقم خارج شدم 

 يه نگاه به دراتاق عرفان برادر بزرگ ترم

انداختم بسته بود کوفتش شه ايشاا.....حتما هنوز خوابه    

 اصال. اين انصافه که من بيدار باشم اون خواب؟؟؟؟

 نهههههههه.....توي منطق من که نميگنجه 

به طرف اتاق رفتم آروم   

 دروآروم بازکردم وديدم اوووووخييييي 

 داداش گلم هم چين متکاشو

 بغل گرفته که گفتم باخانومش اشتب گرفته هيييعععع بميرر الي منحرف.....

 پاورچين پاورچين به طرفش رفتم 

 پارچ آبي رو که هميشه با سرش ميزابرداشتم 
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 باال سرش ايستادم و.............

االسرش ايستادم اول يه نمه ريختم روش همين طور قطره قطره آب ميريختم روش که حرف ب
 زير لبي شو شنيدم:أه االن وقت بارون اومدنه.

خنده ام گرفته بود درحد الليگاااا......خودمو هرطور بود کنترل کردم وباصداي جيغيم 
 گفتم:عرفاااان سيل اومدههههههههه..........

لي کردم روش هم چين سيخ نشست سر جاش که گفتم طفلي داداشم از دست وپارچ آب روخا
 رفتتتت......

 نگاهش به من افتاد واخم هاش درهم گره خورد ياااخووداااا غلط خورردم ......

سريع به طرف در اتاقش دويدم واونم داد زد:مگهههه دستم بهت نرسهههه 
 وروووجک.......!!!!

دويدم واونم دنبالم  باجيغ جيغ ازپله هاپايين  

پريدم داخل پذيرايي مثل بزغاله هاميدويدم اونم دنبالم:واستا......د ....وايستا فسقلچه تا نشونت 
 بدم.

 زبونمو تا ته درآوردم وگفتم:چشووووم منتظر بودم تو بگي ......

 حاال ازجيغ جيغ هاي من مامان وبابا هم اومده بودن نظطاره گر ما بودن 

شه همين برنامه رو داشتيم کال همي  

 تو همين حين موبايلم شروع کرد به زنگ خوردن حاال آهنگ زنگم چييي بووود؟؟؟؟

 تکون بدههههههه......

اون ميخوند و منم کال فراموش کردم بايد فرار کنم وشروع کردم به تکون دادن 
 وقردادن:تکووون بدهه عهههههه تکووون بده.......

 مامي وددي باچشم هاي گرد نگاهم ميکردن 

 خواستم قر بعدي رو بدم که اي دل غاافل

 عرفان ازفرصت استفاده کرد وپريد گرفتم 

 حاال نميدونستم قر بدم يافرار کنم

 باجيغ جيغ گفتم:ولممم کن غلط کردممممم.

 عرفان:نه تو بايد اين دفعه تنبيه شي تادفعي بعد اين کاراتو نکني.

ن کله پام کرد که هرچي خون بود رسيد به مغزم هم چي  

 هيکل عرفان دوبرابر من بود وقد بلندي داشت 

 همين باعث شده بود بغل کردنم مث آب خوردن باشه
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يعني اشکم دراومده بود شالم از روي موهام افتاده بود در همون حالت جيغ زدم:باااابااا 
 جووونمممم بگوووو ولم کنهههه.

ن عرفان مخ نداشته اش هم نابود شد.مامان:ولش ک  

نم بوخودا.د،بيا مخ نداشته؟؟؟؟من از سر راه پيدا شدم بايد برم مادر و پدر واقعي مو پيدا ک  

 عرفان بيشعور عبضي شروع کرد به تاب دادنم 

 اوضاعم بدتر شدن بود گفتم االنه که گالب به روتون هرچي نخوردم رو باال بيارم 

بي حالم رو گرفت ولم کرد وبعد ازاينکه حسا  

 دددنگگگگگ.......افتادم زمين سرم گيج ميرفت درحد الليگا.....

حاال تواين گير ودار گوشي صاب مرده ام شروع کرده بود به زنگ خوردن آهنگ تکون بده 
 هم پخش ميشد

 منم که باااجنبههههه......پاشده بودم درهمون حالت سرگيجه ام تکون ميدادم.

با وعرفان که مرده بودن ازخنده مامان با  

عرفان موبايلش رو درآورده بود وفيلم ميگرفت همين که ديدم جيغ زدم:فيلم 
 نگيرررررر.......!!!!

عرفان درحالي که ابرو انداخت باال گفت:نچ سيوش کردم ميزارم درآينده نشون اون بدبختي بدم 
 که ميخاد بياد تو رو بگيره.......

از شد وگفتم:عب نرررره ،شووهرش پيدا شه فيلم روهم نشون بده.نيشم تابناگوش ب  

 برگشتم ديدم مامان وبابا چپ چپ نگاهم ميکنن

 وااااا.......مگه حرف بدي زدم؟؟؟؟؟نععععع بوووخووودااااا..............

ت؟؟؟مامان بااخم گفت:دخترشالتو سرت کن بيابرو ديرت شد ازتو بي انضباط ترهم اونجا هس  

 شونه اي باال انداختم وشالم رو انداختم رو موهام وگفتم:گشنمه.

مامان باچشم غره گفت:خجالت نکشي ها برو ازروي ?پن برات لقمه گرفتم بردار بخور اون 
 ليوان شير رو هم بخوري.

حالت عوق گرفتم که يه چيزي دنننگگگگگ......خورد پس کله ام ومامي جونم گفت:صد بار 
اتو درنيار،اي خدا کي اينو شفا ميدي؟؟گفتم اين أدا ه  

لبخند پت وپهني زدم وبه طرف آشپزخونه رفتم لقمه رو برداشتم وکامل چپوندم تو حلقم حاال 
 داشتم خفه ميشدم هاولي به هربدبختي بود قورتش دادم 

ا يه نگاه به اطرافم انداختم ديدم ليوان شيره داره چشمک ميزنه ايييششش ليوان هاي شير هم حي
 ندارن ديگه چشمک ميزنن بي تربيتا......

 ليوان رو برداشتم مماغمو بايه دست گرفتم وشير رو يه نفس سر کشيدم 
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 يعنييي حاضر بودم زهر کوفتم کنم ولي شير مرگم نکنم....

 يه نگاه به موبايلم انداختم إعهههه نفس جون زنگ زده 

ونممممم........داداشيي جووو-تم وگفتم:گوشي رو انداختم تو جيبم وبه طرف عرفان جون رف  

 عرفان:الناز بدو که اتوبوس ميره هااا......

يعني خر کردن اين آدم به سخت ترين شکل ممکن صورت ميگرفت پس سعي کردم از 
 در،ديگه اي وارد شم وگفتم:ميگم عرفان صبح اومدم اتاقت چرا متکات رو بغل کرده بودي؟؟؟

برو تو حياط من آماده ميشم ميام ميرسونمت که ديرت نشه. يهو از جاش پريدوگفت:بدو  

 نيشم تابناگوش باز شد 

عرفان يه حرف رکيک زير لبي بارم کرد که البت نشنيدم ورفت تا آماده بشه بعلهههه اينم از 
 روش باج گيري ماا..........

 همين که وارد کالس شدم يه چيزي دددنگگگگ....خورد به ناکجم ....

تم ديدم بهار خاک برسره يعني اونقدر ازاين کار متنفر بودم که نگوووو.......دلم ميخاست برگش
 خفه اش کنم برگشتم و با غيض گفتم:مگهه دستم بهت نررسههه روااااانييييي.

د پابه فرار گذاشت ومنم دنبالش نفس اون طرف ازخنده داشت دسته ي صندليش رو گاز ميز  

لي بده الهام دوست صميميش پريد گرفتش ومنم تا تونستم کوفتم به همين که بهار خواست جاخا
 ناکجش تا اين باشه دست روي من بلند کنه 

 بهار درحالي که اشک توي چشم هاش حلقه زده بود گفت:غلط کردم الي بي خيال من شو.

ي.آخرين ضربه رو هم زدم چشمکي به الهام زدم وگفتم:دمت گرم الهام جون خيلي حال داد  

 الهام خنديد وگفت:اوچيکتم الي جووون

 خنديدم وبه طرف صندلي ام که دقيقا کنار صندلي نفس بود رفتم 

 درحالي که لپش رو ميکشيدم گفتم:چطول مطولي هواا جووون؟؟؟؟؟؟

نفس درحالي که دستمو کنار زد و لپشو ماساژ ميداد گفت:اوخ الهي دستت بشکنه چرا لپمو 
بت رو چرا جواب نميدي؟؟؟ميکشي؟؟اون گوشي بي صاحا  

من:خب ادامه بده عشخم ،چرا خورشيد ميتابه؟؟چرا ميچرخه زمين؟؟عشخ من بگو چرا تو فقط 
 بگو همين.

خفه شي االهي عين آدم جواب بده.-  

وخام.منيشمو باز کردم وسرجام نشستم ابرو انداختم باال وگفتم:سرم شلوغ بود عشخم مخذلت   

 حالت عوق گرفت:نگو که باآرش جون بودي؟؟

ه؟؟؟؟پس گردني نثارش کردم و گفتم:چه ربطي داشت االغ من جواب تلفن ندم يعني باآرشم دي  

 بانيش باز سر تکون داد 
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 من:حيف صاحاب داري وگرنه پاشنه ي کفشمو تو حلقت ميکردم دختره ي چشم سفيد.

چه هاي کالسه والبته دوست صميمي من دقيقا از خنديد.....کال نفس يکي از خوش خنده ترين ب
کالس اول ابتدايي باهم بوديم فقط کالس اول دبيرستان کالس هامون باهم فرق داشت تااينکه عردو 

ي انساني وخل وچل هاي کالس شديم رفتيم رشته  

نيد البت نه از لحاظ درسي هااا.........ولي نميدونم چرا هرد توي کنکور درجا زديم شما نميدو
 عايا؟؟؟؟

 توي افکار خودم غرق بودم که يه چيزي فرو شد تو پهلوم ويه متر پريدم هوا 

برگشتم ديدم نفس بانيش باز نگام ميکنه چشم غره اي بهش رفتم وپهلومو ماساژ دادم وگفتم:نفس 
تو فقط يه بار ديگه اينطوري يهويي سوسک رساني کن تامن فرم صورتت رو عوض کنم واون 

ون گوربه گوري ات نشناستت.جناب قان  

جناب قانون يه جورايي نامزد نفس بود که بنا به داليلي نامزديشون بهم خورده بود وهرچند 
وقت يک بار همديگه رو ميديدن ويه گفت وگويي هم باهم داشتن من که خييععليييي ازش بدم مي 

 اومد

ير سرش .نون اينه که وکيله خجناب قانون رو ميگم ها....حاال دليل اينکه بهش ميگم جناب قا  

نفس بالب هاي آويزون گفت:من نگفتم ازاون بي ريخت جلو من حرف نزن نميدوني من ازاون 
 متنفرم؟؟

؟؟چشمامو چپ کردم وگفتم:ارواح عمه ات پس ننه بزرگ منه باهاش ميحرفه؟؟شيربرنج جان؟  

 نفس:الناز خيلي بي ادبي ها.

م رو اصالح کنم.من:اعهههه چه خوب که گفتي برم خود  

 اخم کردو رو برگردوند 

دررررک...........بعضي وقتا حسابي ازاين شيربرنج بازيش حرصم ميگيره يعني من جاي 
 اين دختره بودم پسره رو تيکه تيکه ميکردم مينداختم سگ بخوره واال......

 درکالس باز شد واستادمون خخخخخ الکي مثال دانشجوايم 

داخل مرد ميانسال چهل ،چهل ودوساله بود قد بلند وخوشتيپ يعني ميانسال خالصه استاد اومد 
 خشگل نديده بودم که ديدم خخخخ.

همه ي بچه ها ازجامون بلند شديم اولين جلسه ي کالس زبانمون بود اونم تا از در وارد شد 
 شروع کرد به انگليسي حرف زدن من که کال هنگوليده بودم 

 بچه ها هم از من بدتر 

 همينطور ايستاده بوديم که ديدم استاده با اخم ميگه سيت داون.....

 سيت داون معنيش چيه؟؟؟

 فکر کنم يعني خاموش کن چي رو خاموش کنم خووو؟؟؟؟

 يه نگاه به اطراف انداختم کليد برق رو ديدم که مستقيم رو به روم قرار داره...............
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 به طرفش رفتم وچراغ رو خاموش کردم 

 حاال کل کالس ترکيده بودن ازخنده 

 استاده زبونش باز شد وگفت:چيکار ميکنيد خاتم محترم؟؟

من:وااا.....استاد مگه شما نگفتيد سيت داون خويعني خاموش کن ديگه...منم ديدم هيچ چيز 
 خاموش شدني اينجا نيست چراغ رو خاموش کردم .

يعني حاضرم به جان حيف نون قسم بخورم که استاده داشت ازخنده منفجر ميشد به وضوح 
اون درحالي که بايه تک سرفه خنده اش رو ميخورد گفت:خيلي خب کبود شدنش رو ديدم وبعد از

 لطفا اون چراغ رو روشن کنيد سيت داون هم يعني بنشينيد نه اينکه خاموش کنيد.

کثيف؟؟؟؟؟؟وييييييي سوتي دراين حد   

نيشم روباز کردم وگفتم:آها....منم يادم بود ها استاد ميخاستم ببينم عکس العمل بچه ها چيه بلدن 
 يانه که ديدم نه بلد نيستن .

 استاد هم لبخندي به معني خر خودتي بهم زد وگفت:بفرماييد بنشينيد.

د لحظه يه بار هم رفتم سرجام تمرگيدم نفس ازخنده دسته ي صندليش رو خورده بود هرچن
 ميرفت رو ويبره 

 دست آخر نيشگوني از بازوش گرفتم که خفه خون شد 

استاد رفت روي سکو کوچيکي که انتهاي کالس بود وگفت:خب بچه ها من فرهادي هستم 
اميدوارم بتونيم اين چند وقت مطالب مفيدي رو باهم کارکنيم ودرآخر شما درکنکور آينده نتيجه ي 

اشته باشيد لطفا شما هم خودتون رو معرفي کنيد تا بيشتر آشنا شيم.درخشان تري د  

همه يکي يکي از جابلند شدند وخودشون رو معرفي کردند نوبت نفس که رسيد پاک تو افق 
 محو بود 

مداد اتو ،مو توپهلوش فرو کردم که شيش متر پريد هوا جمع از خنده ترکيد ،نفس گيج ويج منو 
 نگاه کرد خنگول.....

باچشم و ابرو اشاره کردم که خودتو معرفي کن يه آهان کش دار گفت و از جابلند شد 
 وگفت:نفس عمارلو هستم.

 استاد بالبخند سرتکون داد وگفت:خوشبختم بفرماييد.

 نوبت من شد از جابلند شدم وگفتم:منم که همه ميشناسن الناز ايزد پناه هستم .

شبختم خانوم ايزد پناه.استاد بالبخند سرتکون داد وگفت:خو  

 نيشمو باز کردم:هم چنين.

سرجام نشستم و استاد يه خورده ديگه حرف زد وشروع کرد به ياد آوري مطالب از سال دوم 
 وسوم

 خددااااييش خيلي خوب بود دمش گرررممم.
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بعد ازتموم شدن کالس يه استراحت ده دقيقه اي داشتيم هوووووف جونم دراومده بود آخه تست 
دن هم شد کار؟؟؟؟؟ز  

همه ي بچه ها دور ميزي جمع شده بودن وداشتن حرف ميزدن منم داشتم باهانيه دوستم 
گاه به دور وبر انداختم ديدم نفس روي يه نيمکت درحالي که تکيه ميحرفيدم خبري از نفس نبود يه ن

 شو به ديوار داده و پاهاش رو نيمکت درازه رفته تو افق محو شده 

گفتم؛هاني جون من يه تک پا ميرم اون ور کالس ميام روبه هاني   

 هاني:اوکي برو

 از جابلند شدم و به طرف نفس رفتم روي نيمکت روبه رويي اش نشستم وگفتم:نفس.

 حرفي نزد و درهمون حال بود 

از جابلند شدم ونيشگوني ازبازوش گرفتم که جيغش رفت هوا :اوووويييي بي شعور عوضي 
 چيه؟؟؟

کمر نگاش کردم وگفتم:اوال که بي شعور عوضي اون نامزد گور به گوري سابقته دست به 
 دوما مگه نگفتم هروقت ميري تو افق منو هم ببر؟؟

 چشم غره اي بهم رفت وگفت:برو بابا حال داري.

 دوباره نيشگوني ازش گرفتم اشک توي چشم هاش حلقه زد وچند تا حرف رکيک بارم کرد.

 من:نفس پاشو بريم سرجات بتمرگ.

 نفس:نميخام.

 من:ميگم پاشو.

 نفس:نميخااااااممممممم.

 من؛باااشهههه خودت خواستي.

 لنگ کفشش رو از پاش درآوردم و پرت کردم وسط کالس 

 بچه ها ازخنده منفجر شدن

 به نفس که بادهن باز نگاهم ميکرد نگاه کردم ابرويي باال انداختم 

دلي ام رفتم و خيلي عادي نشستم و پاروي پا انداختمبه طرف صن  

 هانيه درحالي که ميخنديد گفت:خدا نکشتت الي آخه چرا کفشش رو درمياري؟؟؟

 من:شرمنده جاش نبود وگرنه تنبونش رو درمي آوردم.

 خنديد وحرفي نزد.

من نفس درحالي که اموات جمع رو مستفيز ميکرد کنارم روي صندليش نشست وگفت:يعني 
 دارم براي تو .

 من:از اين داشتن ها زياد داشتي عسيييسمممم.
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 نفس:دررررد.

؟..........خنديدم وهمين لحظه درکالس باز شد ياااخود خوووداااا........اين چيهههههه؟؟؟؟؟؟؟  

يه مرد ميانسال روبه باال پنجاه اينا باعينک ته استکاني روي چشماش وارد کالس شد. احتماال 
اتون ولياي بچه ها نبود؟؟؟؟از ابر  

 زهرا يکي از همکالسي ها گفت:آقا ببخشيد شما پدر کدوم يکي از بچه هاهستيد؟

 مرده صداش رو صاف کرد وگفت:پدر تک تک شما..!!!!

 ياااخدداااا.......اصال مگهههه داريم؟؟؟؟؟مگههه ميشههههه؟؟؟؟؟

روانشناسي تون هستم. بادهن باز نگاش کردم رفت پشت ميز نشست:من پرورش استاد  

هييييييييي يعنيييي دلم ميخاست سرم رو بکوبم به ديوار آخه من فکر ميکردم استادهاي 
 روانشناسي ازاون پسر خوشتيپ ها هستن هيييععععععع اينم شانسه ماداريم؟؟؟؟؟؟

بعد ازاينکه خودمون رو معرفي کرديم کتابش رو باز مرد وگفت:خب بچه ها اول مباحث کلي 
بررسي ميکنيم قدم به قدم پيش ميريم وتست ميزنيم رو   

ن؟؟؟؟؟مهمه ي بچه ها جدي نشستن آخه فکر ميکرديم يه چي حاليشه ولي .........چييي بگممم   

بادهن باز همه ي بچه ها به پرورش چشم دوخته بودن يه چرت وپرت ها سرهم ميکرد که 
ست بگه پرورررش تو بايد ميرفتي استاد درطول عمرم انقدر چرت وپرت نشنيده بودم آخه يکي ني

 پرورشي ميشدي مرتيکه ي...............

اووووووف ديگه کفرم دراومده بود پوست لبمو ميجويدم وهرچي حرف رکيک بود زير لب 
 نثارش ميکردم آمپرم بد ترکيده بود 

 دريک تصميم آني ازجابلند شدم وگفتم:استاد.......

 باآرامش گفت:بله دخترم؟؟؟

 من باجديت:لطفا رويکرد ها رو توضيح بديد.

 پرورش:رويکرد ها؟؟؟اينا که خيلي آسونه دخترجان بشين تا توضيح بدم.

نيشم تابناگوش باز شد وخرکيف سرجام نشستم باخودم گفتم االنه که اين رويکرد هاي خاک 
ل شم.برسر رو که هيچ وقت توي مخ وامونده ي من نرفتن رو بام توضيح بده وفول فو  

وليييييي اوج بيچارگي وقتي بود که جناب پرورش کتاب روانشناسي رو باز کرد و شروع کرد 
 به خوندن از روي مطلب 

 بعد هم بااعتماد به نفس خرکيش گفت:فهميدي دخترم؟؟؟

حاضرم قسم بخورم اشکم درحال جاري شدن بود بابغض سرتکون دادم وگفتم:بله خيلي اصال 
 فول فول شدم.

کالس از خنده ي بچه ها ترکيدددد. ويهو  
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کالس ها تموم شده بود وبايد به خونه برميگشتيم ولي من هم چنان پاروي پاانداخته بودم و تو 
 افق محو بودم 

 يهو نفس لپم رو محکم کشيد برگشتم وباغيض گفتم:چه مرگتهههه؟؟؟؟؟

 نفس بانيش باز گفت:اساليتت تو حلقممممم.

؟؟جاااااان؟؟؟؟؟اسالااااايت؟؟؟؟؟جاااااااانمممممم؟؟؟؟  

 بلند زدم زير خنده اشک از چشم هام جاري شده بود 

يه دستمو به شيمکم گرفته بودم وبايه دست ميز رو جسبيده بودم که پرت نشم پايين دست آخري 
 با تشري که نفس بهم زد ساکت شدم 

نن اون استايله اي خدا درحالي که خنده توي صدام موج ميزد گفتم:خاک برسر بي پرستيژت ک
 تو کي ميخاي آدم شي؟؟؟

 نفس مشتي به بازو زد وگفت:ببند بابا پرستيژ پاشو جمع کن بريم.

 من:اووووکي.

 ازجام بلند شدم و وسيله هامو ريختم تو کوله ام 

مممم.کوله مو انداختم رو پشتم و روبه نفس گفتم:بدو بريم هوا جون امروز قرارررر داررر  

افتاد وهردو به طرف خروجي رفتيم :باز باکي قرار داري الي؟؟نفس راه   

 من:بابا،با آرش گور به گورشده ي شغال صفت.

نفس خنديد و دستشو به معني خاک برسرت تکون داد وگفت:يعني تو درمورد دوست پسر 
 خودتم اينطوري حرف ميزني؟؟خاک عالم تو سرت.

ستش خالص شم مگه دست از سر کچل من بر من:بمير بابا الهي که آرش ذليل شه من از د
ميداره ريزش مو گرفتم بس موهامو کشيدم وگفتم دست از سرم بردار ولي مگه تو گوش بي 

 صاحابش ميره پسره ي سوسول بي ريخت.

 نفس:کوفتت شه آخه لياقت نداري چي کم داره؟

 من:آقاجون بحث چيزي کم داشتن يانداشتن نيست من ن مي خا مش.

بابا قاط نزن. نفس:اوکي  

 دستشو گرفتم کشيدم وگفتم:االنم بدو که اتوبوس داره ميره.

نگاه نفس به اون طرف خيابون افتاد وگفت:واااييي باز تو شروع کردي به ور ور کردن زمان 
 ازدستمون در رفت بدو که االن ميرره.

وبماند که عين اين منگول ها تو خيابون ميدويديم و همه باتعجب نگاهمون 
 ميکرردن..............

کفش هاي اسپرتم رو بدون اينکه بند هاشو باز کنم از پام درآوردم وگوشه اي پرت کردم وداد 
 زدم
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اااااامااااااان ناااهااار چييييي داررريمممم؟؟؟؟م-:  

رم اول تغذيه رو چک ميکنم سالمم که به قول هاني يعني من خداي شيکمم هرجا مي
 هوووچي......

وارد هال شدم و پريدم داخل آشپزخونه اووومممم بوي قورمه سبزي هوش از سرم پروند يه 
م و سرش رو برداشتم نيشم تا نگاه به قابلمه ي روي گاز انداختم زيادي بزرگ ميزد به طرفش رفت

اخونک بزنم يه چيزي خورد پشت دستم با بهت برگشتم ومامانمو بناگوش باز شد همين که خواستم ن
ديدم که بااخم ودست به کمر نگاهم ميکرد پريدم از گردنش آويزون شدم دوتا ماچ هم گذاشتم رو 

 گونه اش وگفتم:سالام مامان گلم خووووفي؟؟؟؟

ميکني  مامان منو از خودش دور کرد وگفت:دختر تو خجالت نميکشي از در وارد ميشي شروع
 به جيغ جيغ کردن مگه مهمون داشته باشيم آبرو واسه ما نميزاري .

وااا.....مامان مگه مهوون داريم؟؟؟؟؟-  

بله آقاجونت و کيارش اومدن.-  

تا مامان اين حرف رو زد با ذوق جيغ خفه اي کشيدم وپريدم داخل پذيرايي آقا جون رو ديدم که 
رش هم کنارش موبايل به دست بااخم هاي هميشگيش نشسته بود و کيا  

الااام آقاااجوووون.س-باصداي جيغيم گفتم:  

 وخودمو انداختم تو بغلش يه دوتا ماچ هم گذاشتم رو گونه اش .

رو اونطرف دختر أه أه تفيم کردي .ب-آقا جون باغرغر منو از خودش دور کرد وگفت:  

؟؟؟خوبيد آقاجون-ون گفتم:نيشمو باز کردم و درحالي که لپ کيا رو ميکشيدم به آقاج  

له خوبم ول کن لپ اين پسر رو پرپر شد.ب-آقا جون با چشم غره گفت:  

باز تو بپ منو کشيدي وروجک -لپ کيارش رو ول کردم وهمزمان کيا از جاش بلند شد وگفت:
 آره؟؟؟؟؟خودم حسيابت رو ميرسم.

کيارش حوصله ي جيغ  بشين-خواست به طرفم خيز برداره که آقاجون دستش رو کشيد وگفت:
 جيغ هاي اين جغجغه رو ندارم.

ن جغجغه ام؟؟؟؟م-لب و لوچه ام آويزون شد :  

بله.-  

 صراحت کالم تو حلقممم.

قط به خاطر روي گل آقاجون .ف-کيارش سرجاش نشست وگفت:  

نيشگوني از بازوش گرفتم البته نشد بگيرم المصب هيکلش سنگ بود قيافه شو بگم براتون قد 
ند بل  

 خخخ اين االن شد قيافه 

به دووور ازشوخي پوستي سفيد داشت وچشمايي قهوه اي مژه ها بلند ومشکي موهاي مشکي 
 پر کالغي کال کالغي بود واسه خودش هيييي بشنوه ميکشتم .........
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لب هاي قلوه اي و سرخ هم داشت ته ريشش هم روي صورتش هاهاها من فکر کردم ته 
هه هه هه بي مزههههههه. ريشش روي دستاشه  

 خالاااصهههه تيکه اي بود واس خووودش 

 مووووش بخورتش حاال چه فايده؟؟؟!؟

 اخالقش زير خط فقر بود تا دلتون بخاااد گنننددددد.

ه......درهرحال بامن کنار مي اومد چون اصوال واساسا وعموما کسي از پس من برنمياد بعلهه  

وايستي اينجا اين بچه رو بخوري برو لباساتو به جاي اينکه-با تلنگر آقاجون به خودم اومدم:
 عوض کن دختر.

ووووووق..........!!!!!!!!ع-با خنده گفتم:  

 کيارش بااخم وحشتناکي بهم نگاه کرد نيشم رو باز کردم وفلنگ رو بستم.

ازاون هم پريدم بيرون شايد پنج مين  سريع پريدم داخل اتاقم ولباس هام رو عوض کردم بعد
 بيشتر طول نکشيد تاکارهامو انجام دادم 

ي به اتاقت؟؟؟؟؟تو اصال رسيد-همين که وارد پذيرايي شدم آقاجون با چشم هاي گرد گفت:  

آره ديه پ چي به من ميگن الي پنج ميني.-  

اين االن يعني چي دختر؟؟؟-  

هوووچي بي خي.-بانيش باز گفتم:  

ر کيارش نشستم که بااخم وموبايل به دست مشغول اس ام اس بازي بوذ سرکي کشيدم ?وه کنا
 ?وه 

ق..........هيييييععععععع.............يااااخددددااااا..........وييييييييي.......عووووووو  

 اينا چههه بي ادبن .........چه دختر خاک برسررري

ز من بي ادب تر هم بوده من که هنو خيلي من فکر ميکردم تنها خودم بي ادبم نگو ا
 خوووبمممم

 هارو با دقت ميخوندم يعني در حد الليگاااا حالم بهم خورد smsداشتم 

 کيارشم بعلهههه؟؟؟؟؟؟؟پ ن پ چهار دست و پاش نعلهههه؟؟؟؟؟

 اصال بهش نميخوووره کهههه........

يارش هم چين بااخم نگاهم نگاه سنگين شخصي رو روي خودم حس کردم ديدم إعههههههه ک
ميکنه که گفتم االن قر قره ام إعههههه ببخشيد خرخره ام رو ميجوه...........ويه کتک حسابي هم 

 نوش جان ميکنم.......

حاااال مني که در تمام عمرم خجالت نکشيدم هم چين آب شدم رفتم تو زمين که 
 نگووووو........بي الي شديددد رفتتتتت.......
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ون حرف ها مناسب من بود که بخونم؟؟؟؟آخه ا  

؟کجا پسرم؟؟؟؟-کيارش طلفکي هم رنگ به رنگ شد واز جاش بلند شد آقاجون رو بهش گفت:  

تاحياط برم ميام.-  

 کيارش سرش رو انداخت پايين آخييييييي مووش بشي تو پسرررر.........

 از پذيرايي رفت 

که تاديد تو داري نگاه ميکني رفت؟؟؟؟ بينم چي تو گوشيش بودب-آقاجون رو بهم گفت:  

هيچي بابا داشت با جي افش - sms. بازي ميکرد 

چي چي إفش؟؟؟؟-  

وست دختر آقاجون دوست دختر.د-خنديدم و گفتم:  

اخم هاي آقاجون هم چين درهم گره خورد که به چيز خوردن افتادم کاش نميگفتم يه وقت کيارو 
ز آرد دعوا نکنه باز اون سر من خالي ميکنه آخه يکي نيست بگه چرا عاااقل کند کاري که با

 پشيماني؟؟؟؟؟

ز عروس خانووم.به به اينم ا-مامان باسيني چايي وارد پذيرايي شد بانيش باز گفتم:  

 مامان لبخندي زد که نيشم بيشتر باز شد 

 سيني چايي رو طرف آقاجون گرفت آقاجون چايي اش رو برداشت منم برداشتم 

يارش کجا رفت؟؟؟ک-مامان درحالي که روي مبل تک نفره اي مينشست گفت:  

ه روت دست به آب مامان جان.بگالب -من:  

ه بچه تربيت کردنيه؟؟؟؟نازنين اين چ-:آقاجون چشم غره اي به من رفت و رو به مامان گفت  

ي بگم آقاجون من ميخام آدمش کنم ها نميشه.چ-مامان باخنده گفت:  

 د،بيا مجمع عمومي آدم کردن الي هم تشکيل شد .

رفان کوجاست؟؟عمامي -روبه مامان گفتم:  

الن بايد بياد ديگه.نميدونم يه تک پا رفت بيرون ا-  

  سري تکون دادم و حرفي نزدم

 پنج مين بعد صداي حرف زدن کيارش وعرفان وبابا سه نفري و همزمان اومد 

سلالاااام بابا جوووونممممم -همه باهم تشريف آوردن بابا اول اومد داخل از جابلند شدم وگفتم:
 خسته نبااشي.

الم دختر گلم سالمت باشي.س-بابا بالبخند گفت:  

ت مامان به طرف بابا رفت و کتش رو ازش گرف  
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 باباي عزيزم استاد دانشگاهه 

 درکل تو اين خانواده اينجانب نخاله و انگل و ميکروب و مؤذل تشريف دارم.

نم که بوقم ديگه.م-صداي عرفان روشنيدم که گفت:  

جوووني بوق که چه عرض کنم شما شيپوري. سالاام داداش-نيشمو براش باز کردم وگفتم:  

 جمع خنديدن .

با آقاجون احوال پرسي کردند و رفتن لباس عوض کنن عرفان وددي جونم  

 کيارش گناخکي همين مظلوم نشسته بود يه گوشه که دلم براش سووخت ........

 تازه نگاهش رو هم از من ميدزديد

-يه نگاه به ساعت انداختم سه بود دقيق يک ساعت ديگه باآرش قرار داشتم روبه مامي گفتم:
ميشم يک ساعت ديگه هم ميخام برم بيرونمامان من گشنمه دارم هالک   

بيرون؟؟کجا؟؟؟-  

ووچي قرار دارم.ه-ابرويي باال انداختم وگفتم:  

شيش جفت چشم غضبناک بهم خيره شدن آب دهنم رو قورت دادم لبخند دندون نمايي زدم 
با نفس دوستم.-وگفتم:  

 همه به حالت نرمال برگشتن هنوز خوب بود بابا و عرفان نبودن.

رو عب نداره ولي نه که باز ساعت نه شب بياي ها.ب-مامان گفت:  

 بگردم خودم را که چه سابقه ي درخشاني هم دارم من.

ا ده برگردم.تاوکي مامان جون قول ميدم نهايتا -  

وخي کردم زودي مويام.ش-مامان بااخم نگاهم کرد:  

ا خوشمزه بود من عااااشق قررمه سر ميز ناهار نشسته بوديم وتند تند غذام رو ميخوردم واقع
 سبزي ام 

هنوز بقيه داشتن بشقاب اولي رو ميخورن که من تموم کردم براي خودم کشيدم وباز مشغول 
 شدم 

 همه به چشم قحطي زده هاي فرار کرده از آفريقا نگام ميکردن 

 هم چين با ولع ميخورم که کمي هم از اونا نداشتم 

و حلقم داشتم خفه ميشدم دوقاشق پشت سرهم چپوندم ت  

 آقاجون ليوان دوغي به طرفم گرفت سريع از دستش گرفتم و سرکشيدم 

ند وقته غذا نخوردي بابا جون؟؟؟چ-دستي به پشتم زد وگفت:  
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خيلي وقته آقا جون اينا مهمون به مهمون به -درحالي که دستم رو به شيمکم گرفته بودم گفتم:
 من غذا ميدن.

ي کردم .شوخ-شد خنديدم وگفتم: چشم هاي بابا گرد  

گه هنوز هم گشنه اي بخور.ا-کيارش زبونش باز شد وگفت:  

کر کنم هنوز هم بخام.ف-دستي به شيکمم کشيدم وگفتم:  

خجالت بکش انقدر نخور چاق -خواستم ديس رو بردارم مامان يکي زد پشت دستم وگفت:
 ميشي.

و....اشک توي چشم هام حلقه زد هنوز گرسنه بودم خو  

يلي خب بخور.خ-مامان وقتي قيافه مو ديد ،ديس روبه طرفم گرفت وگفت:  

 خالصه بعد ازاينکه سير شدم از جابلند شدم بوخودا نميتوتستم قدم از قدم بردارم 

ه سوزن بهت بزنم ترکيدي.ي-عرفان باخنده گفت:  

 بي توجه از آشپزخونه خارج شدم ورفتم به اتاقم 

رفتم تا غذام هضم شد ويه تيپ خفن آرش کش زدم يه پنج دقيقه راه   

مانتو کالباسي شلوار جين مشکي شال کالباسي موهامو ريبختم روي صورتم يه رژ لب خجمل 
 نارنجي زدم به لب هام وخط چشم باريکي کشيدم موبايلمو برداشتم ديدن يه ميسکال از آرش دارم

 يه تک زدم تا خودش زنگ بزنه 

ااان؟؟؟؟؟ه-بعد از چند دقيقه زنگ زد و جواب دادم:  

سالم الناز خانوم.-باخنده گفت:  

اااامممم بر آرررش کماااان گيررر حالت چطوور است تيرت به کجا پرتاب شد؟؟؟سال-  

فعال که تير تو خورده تو قلبم.-  

الاااخي عشخخممم.ا-از اتاق خارج شدم وگفتم:  

بوني نکن آماده اي؟؟زن شيري-تک خنده اي کرد وگفت:  

با ايجزه شما بعله دارم ميام.-  

من سر ميالن تون منتظرم ها.-  

اوکي ديگه دارم ميام سيريش.-  

چيزي گفتي؟؟؟؟!-  

نه ميگم يه خورده دهنم بو سير ميده.-  

سير؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-  
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 خنده ام گرفته بود 

به من افتاد کيارش رو ديدم که سوئيچ ماشينش رو برداشت ونگاهش   

 لحظه اي ساکت ايستادم سرجام

 موشکوفانه نگاهم کرد المصب چشم ازم برنميداشت 

جا رفتي دختر؟؟؟ک-پله هارو دوتا يکي طي کردم وپريدم پايين که آرش گفت:  

.نفس جان دارم ميام االن راه افتادم ديه-  

نفس کيه؟؟؟-  

آهان آره اومدم باباي.-  

ون هم حاضرو آمادهگوشي رو قطع کردم آقاج  

ريم؟؟؟ب-از پذيرايي خارج شد و روبه کيارش گفت:  

اچي ميريد؟؟ب-کيارش سري تکون داد وروبه من گفت:  

وز هم هست.ساحتماال با قاطر نفس اينا دوگانه -  

ما جوون هاي امروزي رو بزنن سوار قاطر نميشيد.ش-آقاجون خنديد وگفت:  

ارم ها.واا.....آقا جون من با بقيه فرق د-  

بله اون که صد درصد.-  

ايه؟؟؟ اين چه قيافه-مامي وددي وعرفان هم به جمع ما پيوستن عرفان باديدنم اخم کرد وگفت:  

به تووووچههههههه.-  

ه دوستت بگو بياد همين جا ميرسونمتون.ب-کيارش گفت:  

 اي بااااباااااا چه سر خريييي واس من پيدا ميشه هااااا.

نه نميخاد خودمون ميريم مامي جون ددي جون با اجازه من رفتم باي -روبهش گفتم:
 بااااااي.............

سريع از خونه پريدم بيرون وتا سرکوچه دويدم همين که سمند سفيد رنگ آرش رو ديدم پريدم 
 داخل آرش طفلي هم چين پريد هوا که از خنده غش کردم

اش بروبراه بيفت زود -بانفس نفس گفتم:  

چه خبره؟؟چي شده؟؟؟؟-  

هي راه بيفت ميگم بهت.-  

ضيه چيه؟؟؟ق-آرش ماشين رو راه انداخت يه خورده که دور شد گفت:  
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هيچي بابا آقاجونم وپسر دايي ام خونمون بودن ميخاستن برن پسر دايي ام گير داده بود بهم -
 منم فرار کردم

خوبي؟؟!-خنديد وگفت:  

؟؟؟بله خوبم تو بهتري؟-  

بم کجابريم؟؟؟مرسي عزيزم االن که تو کنارمي خو-  

چي بگم واال هرگوري ميخاي بري برو ديه.-  

ينم طرز حرف زدنه؟؟؟ا-چشماش گرد شدوگفت:  

مينهههه کهههه هستتتت.ه-شونه اي باال انداختم :  

 سري از روي تأسف تکون داد

وع بسکتباااال .....يه نگاه به آرش انداختم قد بلند بود و هيکلش توووپ از ن  

پوست برنزه اي داشت با موهاي جوگندمي لب هاي قلوه اي چشم ها عسلي ودماغ مناسب 
 درکل خوب بود 

 بلوز فسفري رنگي به تن داشت و کت مخمل سورمه اي روش با شلوار جين مشکي .

 مقابل پاتوق هميشگي مون که يه کافي شاپ بود ترمز زد وپياده شديم 

شاپ که شديم اولين چيزي که ديدم دختر پسر هاي خشگل مشگل بود که همه هم وارد کافي 
 مشغول بگو بخند بودن 

بريم اونجا.-آرش دستمو کشيد وگفت:  

 روي صندلي هميشگي نشستم 

ي ميخوري برم سفارش بدم؟؟؟چ-آرش روبهم گفت:  

بستني مخصوص.-  

شبيه بستني شدي دختر. خسته نشدي انقدر بستني خوردي-  

اشه عزيزم االن ميرم سفارش ميدم.ب-لب ورچيدم خنديد وگفت:  

 نيشم تابناااگوووش باز شد آرش رفت تا بستني هارو سفارش بده 

 نگاهم افتاد به يه پسره که تخنا نشسته بود االاااخي 

ه خوشملي تووو.گنننااخککيييي........گاووو بخووورتت چ  

 نگاه پسره به من افتاد و چشمکي بهم زد 

اخم کردم و چشم غره اي بهش رفتم بچه پررو شيطونه ميگه برم بزنم دکوراسيون صورتش 
 رو بيارم پايين 

چه خبر!؟؟؟؟؟-آرش اومد سرجاش نشست وگفت:  
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سالمتي تو چه خبر؟؟؟؟-  

ميدوني چقدر دلم برات تنگ شده بود؟؟؟يم نميزاري منم بي خبر تو که اصال براي من تا-  

هان آره االن فهميدم.-  

يه جوري نگاهم کرد ناراحت بود دررررررک به من چهه من که گفتم من به درد تو نميخورم 
 تو پيله ي مني منو ول کنن خودم و شيطنت هام واال.......

شکالتي بود يکي شون بستني هاي نازنينمون رو آوردن االااهي بچه هام رو نگاه يکي شون 
 وانيلي فکرش رو بکن بچه هاي آدم بستني باشن اوووومممم خوشمزه ميشن ها.

 باولع تمام بستني ام رو خوردم آرش اونقدر فس فس ميکرد که حالم بهم خورده بود 

ي بستني مو بده.ه-بستني رو از زير دستش کشيدم باتعجب بهم نگاه کرد وگفت:  

مشغول خوردن شدم در ترض دو دقيقه سر وتهش رو هم آوردم ابرويي باال انداختم و  

ه خدا من هنوز تو رو نميشناسم تو چه موجودي هستي الناز؟؟؟ب-آرش باخنده گفت:  

اوال موجود عمه جانته دوما بدم مياد مثل اين دختر ها افاده اي ميخوري بابا جون پسر باس -
 بستني رو با انگشت بخوره تهش روهم ليس بزنه.

آهان ظرف بستني رو ليس بزنم آره؟؟؟-  

کرش رو بکن خيلي باحال ميشي ها.ف-خنديدم وگفتم:  

چشم غره اي بهم رفت لحظه اي نگاهش روي نقطه اي ثابت موند حالت حرف زدنش عوض 
بهتره بريم ديگه نه؟؟؟؟؟-شد وگفت:  

نوز بستني ميخام بايد برام سفارش بدي.هوااا...،..کجا؟؟؟من -  

عزيزم بازم ميايم ميخريم اوکي؟؟؟؟االن بايد بريم. پاشو-  

ببينم مشکوک ميزني ها .-  

خورد برگشتم به نقطه اي که نگاه ميکرد نگاه کردم باديدن سجاد و نفس اخم هام درهم گره  

صداي ضربه اي رو که آرش به پيشونيش زد رو شنيدم از جابلند شدم بايد حساب اين دوتا رو 
 ميرسيدم 

لناز جان نرو تو دخالت نکن.ا-تم رو کشيد وگفت:آرش دس  

هم چين نگاهش کردم که دستم رو ول کرد به طرف ميزي که نفس وسجاد نشسته بودن رفتم 
............. 

سجاد با ناراحتي حرف ميزد ونفس سرش رو مثل اين گوسفند ها انداخته بود پايين واشک 
نشد باهم ازدواج کنيم اما ميشه نفس جان درسته  -ميريخت يه خورده به حرف هاي سجاد گوش دادم:

 باهم باشيم اين که گريه کردن نداره.

 باعصبانيت مشتمو فرود آوردم روي ميز 
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متر پريدن هوا نفس وسجاد هردو يه   

اگه خر کردنت تموم شد پاشو گورتو گم کن تا روي سگم باال -بااخم به سجاد خيره شدم وگفتم:
 نيومده.

لناز خانوم شما لطفا.......ا-اخم کرد وگفت:  

دهنت رو ببند آشغال عوضي خجالت نميکشي بعد از يک سال که عشق وحالتو هم کردي -
گوسفند خريدن!؟؟؟ اومدي باخانواده ات خاستگاري و  

اين دختره ي االغ هم که زود باور هر گوهي خواستي -يکي محکم زدم تو سر نفس وگفتم:
 خوردي ......گالب به روتون شرمنده...........

 باز اومدي دم پرش؟؟؟؟مگه نگفتم دور و برش نپلک که پرپرت ميکنم؟؟؟؟

من يه وکيلم ميتونم به خاطر  دقت داشته باش که داري باکي حرف ميزني-سجاد بااخم گفت:
 توهين هات...........

وووووق حيف اسم وکيله واسه توي يالغوز بي خاصيت هري وکيل باشي.بربمير ع-  

ل......الناز........ا-دست نفس رو گرفتم با هق هق گفت:  

فه ميشي ياخفه ات کنم؟؟؟؟؟نگفتم دور اينو خط بکش؟؟؟خ-غريدم:  

هم ازاون طرف دست نفس رو کشيد عجب بکش بکشي شد خخخ دست نفس رو کشيدم سجاد 
 بي خي االن بايد جدي بود 

 محکم زدم سر شونه ي سجاد که دست نفس رو ول کرد 

آرش که بااخم نگاهم ميکرد نفس رو کشون کشون باخوردم از کافي شاپ بردم بيرون روبه
.چرا واستادي منو نگاه ميکني برو ماشينت رو بيار بريم-گفتم:  

آرش رفت بعد از چند دقيقه ماشينش رو آورد خخخ بغل کرد باخودش آورد هه هه هه کوووفت 
 الناز جدي بااااش.

انقدر آب غوره نگير واسه اون يابوي -سوار ماشين شديم نفس فين فين ميکرد با عصبانيت گفتم:
 بيشعور.

حيفت نمياد.........-  

  

ش دستم رو گرفت برگشتم يکي بخوابونم تو دهنش که آر  

روم باش برار تو حال خودش باشه کجا بريم؟؟؟آ-آرش باصداي آهسته اي گفت؛  

مارو برسون خونمون.-  

من ميرم خونه ي خودمون.-نفس:  

يم خونه ي ما تامن به خدمتت برسم بعد برو خونتون.نه خير اول مير-  

http://www.1roman.ir/


  

 

 

: زهره دهنوئي-خانوم ريزه ميزه  

 

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

20 

 

بود  اه و بي گاه نفس رو مخنفس حرفي نزد درطول راه همه ساکت بوديم فقط فين فين هاي گ  

 آرش سر کوچه ترمز زد تشکر. زير لبي کردم وپياده شدم نفس هم پياده شد 

 چشم هاش متور م و سرخ بود 

آرش بوقي زد که يه متر پريدم هوا شانسش گرفت گازش رو گرفت ودر رفت وگرنه شيشه 
مرگ ببند -د بااخم گفتم:هاي ماشينش رو ميشکستم اين موضوع باعث خنده ي نفس شد بلند خندي

 نيشتو تا چند دقيقه ي پيش داشت عر ميزد.

 نفس ساکت شد در حياط رو باکليدش باز کردم و وارد شديم 

ونه رفتيم ساعت شيش بود دو ساعت رفت و آمد من طول کشيده بود کفش هامو درآوردم به خ
چه زود برگشتي!!!!!-و دست نفس رو گرفتم وارد پذيرايي شديم مامان باديدنمون با تعجب گفت:  

سالم آره ميريم اتاق من.-  

چيزي شده؟؟؟-  

نه .-  

عوض کردم وروي تختم نشستم  از پله ها باال رفتيم وبه اتاق من رفتيم لباسامو  

خب بگو.-نفس هم کنارم نشست وگفتم:  

الناز.....-  

ميشنوم.-  

به خدا من نميخاستم باهاش برم بيرون خيلي اسرار کرد واسه همون قبول کردم حرف هاش -
 رو هم که شنيدي.

دم خرنشي؟؟د،اگه نرسيده بودم که باز گوشات دراز ميشد.مگه نگفته بو-  

از تو منو درک نميکني هنوز عاشق نشدي که بدوني چه سخته کسي که همه ي لحظه هات الن-
 رو باهاش بودي اونم يک سال تمام يه دفعه همه چيز بهم بخوره تو اصال منو درک نميکني.

رگ خاله ي بي بي اش.گور پدر عاشقي و عمه ي ننه بز-  

ديوونه.-خنديد وگفت:  

ر عرعر کني.خدمو دوست دارم نه که عين آهان بخند من نفس رواني خو-  

بي ادب اين چه طرز حرف زدنه؟؟؟-  

يگم ديگه ولي خوووب شستم پهنش کردم رو بند تا اون باشه دور تو بياد.مراست -  

.خيلي کم داري ها مگه از دستت شکايت کنه-  

اش درست کنم آخه اوسکول اون هم چين کاري نميکنه وگرنه من يه پرونده بر-خنديدم وگفتم:
 که بره تو افق محو شه حاال هم پاشو بااينا راحت نيستي يه دست از لباس هاي منو بپوش.

نه بابا ميخام برم ديگه.-  
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چرت نگو تاشب بمون بعد شرت رو کم کن.-  

.......يعني کشته مرده ي تعارف بازي تم آخه-  

آخه ماخه رو بي خي زود باش.-  

دست راحتي عوض کرد و شالي هم روي موهاش انداخت رو بهش  نفس لباس هاش رو با يه
موافقي بريم عرفان رو سوسک رساني کنيم؟؟؟؟-گفتم؛  

نه من نميام اون دفعه اومدم بسه.-  

پاشو بابا خودت رو لوس نکن.-  

خالصه بانفس رفتيم پشت دراتاق عرفان نقشه رو براش تعريف کردم طفلي کلي سرخ وسفيد 
 شد وحرف رکيک بارم کرد 

اشمارش من يک ........دو........سهههه....................ب-روبه نفس گفتم :  

-دراتاق عرفان رو باز کردم وديدم عرفان درحال مطالعه ست حالت ترس گرفتم وجيغ زدم :
 عررررفااااااننننننن.................

يه؟؟؟؟؟؟چ-عرفان کتابش رو کنار گذاشت وگفت:  

بدبخت شدي عرفان داري بابا ميشي.-  

يعني چي؟؟؟؟-سيخ سرجاش نشست وگفت:  

همين االن يه دختره اومده دم در داره بامامان -نفس که ازخنده کبود شده بود روبه عرفان گفتم:
برداشتم گوش دادم نفس هم شاهده ميگفت پسرت دسته گل به آب داده  حرف ميزنه من آيفن رو

 عرفان واقعا به آب دادي؟؟؟

است ميگه؟؟؟ر-رنگ از صورت عرفان پريد وروبه نفس گفت:  

فقط دعا کن دروغ نگفته باشي که -نفس سري تکون داد عرفان از جاش بلند شد وگفت:
 ميکشمت.

شانس ماماني هم دارم من......همين لحظه مامان عرفان رو صدا زد چه   

اداش پاي کاري که کردي وايستا.د-عرفان طفلي زرد کرد دستي روشونه اش زدم وگفتم:  

نهکهم چين سينه سپر کرد رفت پايين که گفتم االنه بره دختر ديگه اي رو اشتباهي عقد   

-به عرفان گفت:بانفس ريز خنديديم و رفتيم پايين تاببينيم نتيجه چي ميشه مامان با جديت 
 پسرم......

باور کن مامان کار من نبوده يعني من ......چطور بگم -عرفان پريد ميون حرف مامان وگفت:
 پاش وايميستم .

لناز به تو هم سرايت کرده؟؟اپاي چي؟؟؟از -مامان باتعجب به عرفان نگاه کرد وگفت:  

 نفس شروع کرد به خنديدن سلقمه اي بهش زدم که خفه خان شد 
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.........مگه دختره...-عرفان گفت:  

ختره؟؟؟چي ميگي؟؟؟ميخاستم بگم امشب ميريم برات خاستگاري آماده باش.کدوم د-  

چشم هام چهار تا شد هم چنين عرفان هم چين غضبناک برگشت نگاهم کرد که به چيز خوردن 
 افتادم 

رو ترک کرديم  لبخند دندون نمايي زدم ودست نفس رو گرفتم خيلي عادي محل حادثه  

خاک بر سرت الي االن عرفان مياد دخلت رو -همين که به اتاقم رفتيم نفس زد زير خنده وگفت:
 مياره.

اين قضيه ي خاستگاري چطور اومد وسط؟؟؟؟؟ ........حاالبي خيال باو.-  

ز من ميپرسي؟؟؟ا-شونه اي باال انداخت وگفت:  

به ديوار و عرفاان جوووون دم در ظاهر شد  يه دفعه در اتاقم باشتاب باز شد محکم خورد
 يااااااا استووقووودووووسسسس خودت به خير گذرووون................

عرفان به طرفم خيز برداشت جيغي کشيدم و پريدم پشت نفس عرفان سرجاش ايستاد بااخم 
م و شما حيف که بچه ايد هردوتون وگرنه من ميدونست-انگشتش رو تهديد وار تکون داد وگفت؛

درضمن الناز خانوم بشين واسه امشب برنامه بچين که اگه وصلت سر بگيره خودم حسابت رو 
 ميرسم.

ه من چهههههه من چيکاررررمممم؟؟؟؟؟ب-باجيغ گفتم:  

همينه که هست .-  

!!!!!!!!!!!!!..........!!اي شيپوووووووررررر.......-  

 عرفان از اتاق رفت و من حرص ميخوردم 

رفان چي ميگه يعني چه برنامه بچين؟؟؟ع-نفس گفت:  

عني بايد شب اونقدر خواهر شوهر بازي دربيارم تا دختره بپره کورخونده به من چه اصال.ي-  

هم کم داره ها. عرفان-نفس باخنده گفت:  

رد چشم غره اي بهش رفتم که ساکت شد داشتيم با نفس کل کل ميکرديم که موبايلش زنگ خو  

سجاده.-ه به شماره انداخت وگفت:يه نگا  

اجوابش رو بدم مثل اينکه حرف آدم تو گوش اين االغ نميره .تبده به من -  

 گوشي رو به طرفم گرفت

فرمايش؟؟؟؟-ازش گرفتم وجواب دادم:  

گوشي نفس دست تو چي ميخاد؟؟؟-  

ت ميکنم خفههه شوووو بروووو بميرررر يه بار ديگه زنگ بزني ميام دفترت له-جيغ زدم:
 کثافطططططط.........
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هم چين جيغ ميزدم که نفس گوش هاش رو گرفته بود بلههههه پ برا چي به من ميگن الي 
 جغجغه واس همينه ديه.

هنوز داشتم با حرف هام حسابي مستفيزش ميکردم که قطع کرد نفس دستش رو از روي گوش 
چرا انقدر جيغ جيغ کردي؟؟؟؟-هاش برداشت وگفت:  

ي گوشش پاره شده باشه ايشاا.........فقط يه بار ديگه زنگ زد به من بگو ميدونم چيکار پرده -
 کنم.

چيکار؟؟؟-  

اونش ديه بماند با يه روغن مايع حل ميشه يک دماري ازش دربيارم تا آخر عمرش دورت -
 نياد .

ديوونه اي ديگه.-  

آره آقا جون ديوونه ام همينه که هست .-  

امان نگران نشه.من ميرم که م-وا تاريک ميشد که نفس عزم رفتن کرد وگفت:کم کم داشت ه  

هايي که زدم باشه اوکي؟؟؟ اوکي برو فقط حواست به حرف-  

باشه خدافظ.-  

باي باااي.-  

دختر بيا برو يه دوش بگير يه ساعت -درحياط رو بستم وبه خونه برگشتم مامان رو بهم گفت:
 ديگه ميريم .

......من که هنوز شام نخوردم مامان جون اگه اين خندق بالي من پر نشه عمرا بيام واااا..-
 جاايي.

جون به حونت کنن خداي شکمي حاال برو اومدي يه -مامان چشم غره اي بهم رفت وگفت:
 فکري هم براي تو ميکنم .

بانيش باز سر تکون دادم وبه اتاقم برگشتم سريع پريدم. حموم ودوش گرفتم حوله مو دورم 
لباس هام رو پوشيدم يعني اين عادت از سر من نميفته که پيچيدم و از حمام خارج شدم و توي اتاق 

 نميفته. هميشه هم مامان سر اين عادت کلي غر ميزنع .

اون با گيره بستمشون خب حاال آماده شم برم پايين  موهامو سشوارگرفتم و خشک کردم بعد از
 يه چي کوفت کنم بعد هم بريم خاستگاري ديه.....

مانتو سفيد مشکي کوتاه و شلوار جين مشکي پوشيدم شال سفيد رنگم رو انداختم روي موهام و 
 چتري هامو ريختم رو صورتم 

هم درکنارش يه خورده کردم زدم و خط چشم وريمل و رژ لب صورتي خشگل   

 وااايييي چييي شدددممممم!؟؟؟؟عااالييييي بيست مااااچ .......

 حاال چه خودم رو تحويل ميگيرم ها ......

 هيييععععع خودم خودم رو تحويل نگيرم چه کسي من را تحويل بگيرد عايا؟؟؟؟؟؟
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 آرش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 بررهههههه بميرررر رررررررهههههههه............

فيدمو برداشتم و کفش هاي پاشنه دار سفيد درکل يه لعبتي شده بودم که موش ها کيف دستي س
 االن اطرافم جمع شدن منو بخورن خخخخخ........

وو.......سريع پريدم پايين ديدم مامي وددي آماده ان مامان يه تيپ ددي کش زده بود که نگوو  

 ددي هم مامي کش شده بود 

کش بکش راه انداختيد ها.بحسابي -نيشمو بازکردم وگفتم:  

و که از ما بهتري.ت-هردوشون لبخند زدند وبابا گفت:  

بعله ديههه پ چييي؟؟؟؟؟؟-  

 کنار مامي و ددي ايستادم منتظر عرفان ده مين گذشت حوصله ام سررفته بود 

را نمياد؟؟؟من خسته شدم.چ-روبه مامي گفتم:  

ه.تما داره به سر و وضعش ميرسه عب ندارح-بابا:  

نفسم رو فوت کردم و به آشپزخونه رفتم مامي يه ساندويچ کوچيک برام درست کرده بود که 
 دولپي خوردمش و برگشتم 

 واااااااايييييي اين کهههه هنوووو نيوووومدهههههه

آخه يکي نيست بگه تو که دخ خره إعههه ببخشيد دختره رو نميخاي کرم داري ميخاي خوشتيپ 
ميشه واالااا........ کني دختر مردم هوايي  

 پنج مين بعد عرفان رو ديدم که داره از پله هامياد پايين 

يعنننننننننيييييييي.............دهنم عين غاااارررر مالصدراااي شيراززززي باز مونده بود 
 ووويييي اون غار علي صدر بود همووووون............

قفل کرده بود حاال هرکار ميکنم اين دهنه بسته بشه نميشه   

عرفاان يههه تيپپپپپي زده بود که رفتم تو افق محوووو شدم برادرررر 
 بسيجيييييييي...................

بلوز يقه ديپلمات و کت وشلوار رسمي طوسي ته ريشش رو مرتب کرده بود و موهاشو فرق 
نتونستم خودم رو کنترل کج ژل زده بود اصالااا پديده اي شده بود واس خودش همين که اومد پايين 

اين چه سروشکليه؟؟؟-کنم و بلند زدن زير خنده مامان از بهت دراومد وگفت:  

امان اگه بخاي گير بدي نميام ها.م-عرفان:  

اداش جون تسبيح بدم خدمتتون؟؟؟د-وروبهش گفتم: رو قورت دادمخنده ام  

خيلي خب راه بيفتيد که دير -عرفان يه لبخند دندون نما زد بابا خنديد ومامان با غرغر گفت:
 شد.
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داخل ماشين نشسته بوديم گل وشيريني روهم خريده بوديم کوفتشون شه ايشاال........من ميدونم 
 اين عرفان عرضه ي ازدواج نداره فقط پول بي خود به گل وشيريني ميدن 

د و باگوشيش ور ميرفت کنارم نشسته بو  

وووودااايي چقدر طول کشيد موهاتو اين مدلي کردي؟؟خ-دم گوشش گفتم:  

يم ساعت.نفيکس -برگشت نگاهم کرد وگفت:  

از کجا معلوم شايد دختره همينطور عاشقت شد وخر گازش زد وقبول -خنده ام گرفت و گفتم:
 کرد.

؟خاستگاري کي؟ نه بابا اصال ميدوني ميخايم بريم-  

کي؟؟؟؟؟-  

دختر خواهرشوهر عمه فخري.-  

چيييي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-باجيغ گفتم:  

وفت چرا جيغ جيغ راه انداختي؟؟؟ک-مامان برگشت :  

م بود ميخايد بريد خاستگاري اون عفريته ي عقرب صفت؟؟؟؟مامان دختر ک-باجيغ گفتم:  

رگ تر هات توي کار بز-عرفان شروع کرد به خنديدن سلقمه اي بهش زدم ومامان گفت:
 دخالت نکن اين صد بار

يعني دلم ميخاست سرم رو بکوبم به شيشه ي ماشين من ميگم از سر راه پيدام کردن ميگيد نه 
حداقل ميگفتيد تامن نيام خيلي از دختره خوشم مياد.-رو به مامي گفتم:  

هر داماد حضور داشته باشي.درهرحال بايد به عنوان خوا-  

عووووووق-  

عرفان ميدوني نازيال جون چه -غره اي بهم رفت و برگشت روبه عرفان گفتم:مامان چشم 
 طوري حرف ميزنه؟؟؟

چه جوري؟؟؟-عرفان باخنده گفت:  

بابا ازآيينه جلو نگام ميکرد اونم از دختره خوشش نمي اومد ولي کيه که روي حرف مامان 
 حرف بزنه

اغ عمليه مماغمو بايه انگشت باال گرفتم آخه دختره نازيال جون دم  

وااااايييي عرررفااان جووووون خووووبي؟؟؟؟؟؟إعههههه الناز هنوز قدت -روبه عرفان گفتم:
 بلند نشده؟؟؟؟؟؟

دختر برو يه درماني چيزي کن ببين من مماغمو عمل کردم شده آنتييييککککک ماااااه 
 ماااااااچ..........!.!!!!!!!!!!!!

زد ميخورد عرفان هم که صندلي ماشين رو گاز ميبابا ازخنده کبود شده بود ومامان حرص   
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.......دست به سينه وبااخم نشستم آخه نه که از اون موقع داشتم قر ميدادم هه هه هه.....  

 متنفربودم از اين دختره فکر ديدنش حالم رو بهم ميزد 

در بياري  به خدا ايول داري خوشم ميادخوب بلدي ادا شو-عرفان بعد ازاينکه خوب خنديد گفت:
 دمت گرم.

حرفي نزدم و ترجيح دادم ساکت باشم وجواب هايي رو که بايد به تک تک حرف هاش بدم رو 
 آماده کنم................

؟بابا ماشين رو پارک کرد عرفان پياده شد و مامان رو بهم گفت:تو نميخاي پياده شي؟  

 من:نعععع.

 مامان:الناز پياده ميشي يا پياده ات کنم.

 اي خددااااااااااا شوووهره رو بفرست بياد من ازشر اين ها خالص شم

 باغرغر گفتم:اي االهي که من شوهر کنم برم شما راحت شيد.

 بابا خنديد ومامان چشم غره رفت

از ماشين پياده شدم اووووف يعني هم چين دلم ميخاد حال اين دختره ي فيس فيسو رو بگيرم که 
  پنچر شه خالص شم از دستش

 به طرف در مشکي و بزرگي رفتيم مامان زنگ آيفن رو فشرد و يه نفر در رو باز کرد

وارد حياط شديم حياط نبود که المصب جنگل آمازون بود فکر کنم اين نازيال هم جزء حيوانات 
 جنگلشون بوده اينا به فرزندي قبولش کردن

بيرون. عرفان دم گوشم گفت:چرا انقدر حرص ميخوري دود از دماغت زده  

 بااخم بهش نگاه کردم وگفتم:ساکت که شاخت ميزنم.

 بلند خنديد وگفت:مگه گاوي؟؟

 من:گاو عمه ته و هفت پشتت .

 صداي بابا اومد که گفت:الناز باز خواهر منو فحش ميدي.

برگشتم نيشمو براش باز کردم و در همون حال مشتي محکم هم به بازوي عرفان زدم طفلي هم 
چسبيد که دلم به حالش کباب کوبيده شد  چين دستش رو  

 مامان با غرغر گفت:تو نميتوني يه دقيقه عين آدم رفتار کني.

 من:مامان اگه غر بزني جيغ ميکشم هااااااااا.

 مامان ساکت شد ميدونست چه جغجغه اي هستم من

بزرگ نازيال باالخره به مقصد رسيديم پدرم در اومد بااون کفش هاي پاشنه دار اي بر پدر پدر
 لعنت که اين نسل رو راه انداخت

 نازيال جوووونوووو ديدم که همراه. پدر و مادرش اومد ه بود استقبال 
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 حاال چيييي پوشيده بود 

 يه لباس عجق وجق که توصيفش کار سختيه. 

 يک تن هم آرايشم کرده بود المصب

به داداشش از داداشش هم  بهشون رسيديم اول با پدر ومادرش احوال پرسي کرديم رسيديم
 متنفر بودم اسمش نريمان

خخخخ يادم از دوست پسر زيباي خفته ي کالس افتاد نريمان از مريوان اصال آهنگ و وزن 
 رو عشقهههه......

نريمان خان يه دست کت وشلوار اسپرت. قهوه اي سوخته پوشيده بود خوشتيپ بود المصب 
ياد کاريش هم نميشه کردهااا ولي من اگه از کسي خوشم نياد نم  

 دستش رو به طرفم دراز کرد وگفت:سالم الناز خانم خوبي؟؟

 دستم رو کمي بردم جلو خواست باهام دست بده که سرمو خاروندم خخخخ حال کردم ها

 مامان هم چين چشم غره بهم رفت که رنگين کردم 

 اين پسر هم از رو نميرفت دستش رو نگه داشته بود 

قربون داداش گلم بشم که غيرت از موهاي تفيش و ته ريش تافيش ميباره اومد به جاي من 
 باهاش دست داد يادم باشه يه روز ازش تشکر کنم 

حاال رسيديم به نازيال خانم تا منو ديد هم چين صداش رو کش دار کرد که به اين نتيجه رسيدم 
کردي واالصداش وسيله ي مناسبي براي کش کردن شلواره اونم   

 نازيال:وااايييي الللليييييييييي چه ناز شدي سالم.

منم خودمو لوس کردم وگفتم:وووااي نااااز بشي تو نازي جون خوبي؟؟!دماغت چطوره نياز به 
 عمل مجدد نداره؟؟؟؟

ردي ها.عرفان ريز ميخنديد واون گفت:إوا ....نه بابا مگه چند بار عمل ميکنن توهم رشد نک  

ونم رو ميخورد يعني خون خ  

 چراغ مراغي هم نبود خاموش کنم آخه شنيدم جواب ابلهان خاموشيست........

ير خنده نازيال نگاهش به برادرگلم افتاد کال قيافه اش ديدني بود دلم ميخاست بلند بزنم ز  

ي عرفان تويي؟؟؟واا-باچشم هاي گرد گفت:  

ندونه. وااااالاااااا.نه عمه جانته ماسک شبيه به عرفان رو زده تاتوروبخ  

له خوبيد؟؟؟؟ب-عرفان سرش رو انداخت پايين وگفت:  

قبل هللا حاج آقا نگاهتو باال نياري ها قباحت داره.ت-دم گوشش گفتم:  

ستغفرهللا نخند برادر.ا-عرفان ريز خنديدوگفتم :  

زبون به دهن بگير دختر .-سلقمه اي بهم زد وگفت:  
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کرد ال همونطور که توي افق محو بود با عرفان احوال پرسيلبخند دندون نمايي زدم .نازي  

 وارد خونه شديم و به پذيرايي راهنمايي مون کردن

 روي مبل تک نفره اي نشستم وعرفان روي مبل تک نفره اي کنارم

مبل سمت چپمم تک نفره بود و نريمان ديالق اومد نشست کنارم اوووووفففففف اي الهي مبل 
ناکجت بشکنهبشکنه بيفتي پايين   

ااااباخونسردي نشست وپاروي پاانداخت راست ميگن بادعاي کالغ سياه بارون نميباره هااا  

 کي گفتتههههه من کالغ سيام ؟؟!؟!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 خو خودم گفتم ديگه شيکر ميل کردم من طاووسم بعله طاااااووووس.

 بزرگ ترهاشروع کردن به حرف زدن منم دست به سينه چرت ميزدم

ساکتي؟؟؟؟-مونده بود به خرناس کشيدن بيفتم که باصداي نکره ي نريمان چرتم پاره شد: کم  

برگشتم بااخم نگاهش کردم طفلي هم چين خودش روجمع وجور کرد که دلم سووخت روبهش 
چرا؟؟؟-احيانا مردم آزاري؟؟؟ باتعجب گفت:-گفتم:  

-خب ساکتي ديگه. -من دارم چرت ميزنم تو ميگي ساکتي بزار بخوابم خب . خنديد وگفت:-
يه تايم بزار خصوصي برام برقص.-ميخاي پاشم قر بدم؟؟؟؟ ابرويي باال انداخت وگفت:  

يعنيييييي چشمام ازحدقه زد بيرون باعصبانيت جعبه ي دستمال کاغذي روبرداشتم کوبيدم 
 توسرش پسره ي عنتر

را زديش؟؟؟چ-شبختانه بزرگ ترها متوجه نشدن ولي نازيال و عرفان باتعجب گفتن:خو  

 نريمان بااخم موهاش رو مرتب کرد

يه بارديگه ازاين ور ها بزني باليي به سرت بيارم که کالغ هاي -ومن باحالت تهاجمي ام گفتم:
 آسمون توسرت جيش کنن.

چي شده؟؟؟-عرفان بااخم گفت:  

خودشون اومدن وبه مانگاه کردن خانواده ها هم به   

 واااا..،،فيلم سينمايي که نيست 

حل شد.-شونه اي باال انداختم وگفتم:  

 ودوباره چشم غره اي به نريمان رفتم

 حقش بود الي نيستم اگه کسي حرف مفت بزنه و سکوت کنم.

 خالصه به تصويب خانواده ها عره وعوره وشمسي کوره 

ن و نازيال رفتن حرف بزننإعهههههههه ببخشيد عرفا  

 منم از بيکاري مگس ميپروندم

http://www.1roman.ir/


  

 

 

: زهره دهنوئي-خانوم ريزه ميزه  

 

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

29 

 

 درصد سررفتن حوصله ام زير خط فقرررر بود

 يه خيار برداشتم پوست کندم و شروع کردم به ميل کردن 

 نيم ساعتي که گذشت عرفان ونازيال تشريف آوردن

 نازيال اخم ريزي داشت و نيش برادرمم باز بود

غال???ش داداش شيري يا-رو بهش گفتم:  

صداي خنده ي جمع بلند شد منم يادم افتاد چه سوتي زيبا ودلنشيني دادم آخه به جاي روباه گفتم 
 شغال خو آخه نه که دلم براي شغاله سوخت طفلي گناخ داله هوچ کس ازش حرف نميزنه

روطم وحرف هام رو به نازيال خانم گفتم بستگي به تصميم ايشون داره.نميدونم من ش-عرفان :  

ز منبر بيا پايين ا-إهم إهم روبه عرفان گفتم:  

 آب جوش بدم خدمتتون؟؟؟

 همه دوباره خنديدن درهرحال نميشد ساکت يه جانشست

خانواده ي نازيال زياد اصرار کردن که شام بمونيم ولي من ترجيح ميدادم برم خونه کوفت 
نبينم بخورم اونجا نمونم و قيافه اي نازيال و داداش عقب مونده اش رو  

خوشبختانه از روي رفتار هاي نازي جون فهميدم جوابش صد در صد منفيه حاال نميدونم اين 
 داداش من چي بهش گفته

ي جوون پررررررآخ جووون ناز-همين که از حياط اونا خارج شديم يکي دوتا قر دادم وگفتم:  

 مامان چشم غره اي بهم رفت

بينم چي بهش گفتي؟؟ب-پريديم داخل ماشين و دم گوش عرفان گفتم:  

خوش ندارم خانومم آرايش کنه خوش ندارم الک قرمز بزنه -صداش رو صاف کردوگفت:
 خوش ندارم لباس تنگ بپوشه خانوم من بايد چادر بقچه کنه.

 بلند زدم زير خنده يعني خودم رو ميزدم ديگه

دم حسابي چزونديشکر اي دمت قيژژژژ خيلي حال-:  

الناز ساکت .-مامان گفت:  

ره هيس صداشو درنيار که باز مامان ميفته به جونمونآ-عرفان آروم گفت:  

ايول بزن قدش.-خنديدم وگفتم:  

پريدم داخل خونه غير قابل قبوله ولي اصال ميل به غذا خوردن نداشتم خب قبل رفتن چيزي 
شده بود کوفت کرده بودم ديه ولي مامان جانم يادش  

يغ جيغت شروع شه برو لباساتو عوض کن بيا شام بخوريم.جقبل ازاينکه -مامان بهم گفت:  

ميل ندارم.-  
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ض شدي؟؟خدامرگم ببريمت دکترچي شده ؟؟مري-مامان باچشم هاي گرد به طرفم اومد وگفت:  

 نيشم تابناگوش باز شد تا به حال انقدر محبت رو يه جا قلمبه نديده بودم

اوه آره .-زدم به مريضي وگفتم: خودم رو  

 مامان باکلي قربون صدقه راهي اتاقم کرد تازه کمکم کرد لباس بپوشم و خوابوندتم

اصال من توافق محو بودم يادم بشه اين راهکار رو هميشه استفاده کنم خيلييييييييي 
 بااااااحاااالهههههههه.

جونم گفته دخملم مريضه بزار بخوابه صبح تقريبا ساعت ده بود که ازخواب بيدارشدم مامان 
 دمش قيژژژژ....

آبي به دست وصورتم زدم و به اتاقم برگشتم لباس هامو بايه تيشرت مشکي وشلوار راحتي 
کالس نداشتم خالااص مامان باديدنم مشکي عوض کردم موهامو شونه زدم و پريدم پايين امروز 

مرسي -اشتم خخخخ الکي مثال مريضم وگفتم:بهتري دختر گلم.دستم رو روي پيشوني ام گذ-گفت:
 بهتر شدم صبح به خير.

خب خداروشکر صبح توهم به خير.-  

مان فيلمشه اين از منم سالم تره.دروغ ميگه ما-صداي عرفان نکره رو شنيدم که گفت:  

الم.س-برگشتم و چشم غره اي بهش رفتم وگفتم:  

عليک حال بازيگر ماچطوره؟؟؟-  

اماااان اذيتم ميکنهههههه.ماا-:روبه مامي گفتم  

ساکت باش نميبيني بچه ام ازديشب هيچي نخورده حتما يه چيش -مامان بااخم به عرفان گفت:
 هست ديگه 

 برگشتم و زبونم رو تا ته برا عرفان در آوردم چشم هاش چهارتا شد

ين اين قحطي بابا هم اومد و بعد از سالم کردن به اون همگي سرميزصبحانه جمع شديم يعني ع
 زده ها ميخوردم 

 مامان برام عسل ميزاشت بابا برام شير ميزاشت اصال خيلي باحال بود

 عرفان هم که حرص ميخورد

ترکيدم ها.-يعد ازاينکه خوب خندقم رو پرکردم دستم رو به شيمک مبارکم گرفتم وگفتم:  

جالت نکش پاشو دست و صورتتو بشور بيا منو بخور.خ-عرفان:  

 مشت محکمي حواله ي بازوش کردم تا ازاين ورورها نکنه

 خالصه تا شب وقت کشتم يعني يه نگاه هم به کتاب هاي مبارکم ننداختم

واس همون طرفاي هشت بود رفتم اتاقم وتاريخ ايرن وجهانمو برداشتم خداااايييش عاااشق 
 درسش بودم 
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خوندم اما وقتي نوبت رسيد به شروع کردم به خوندن طبق برنامه اي که بهم داده بودن 
خب الناز جون اين درس رو که بلدي......اوووو اينم که هوووچي نداره .....واييييي اگه -انگليسي:

 طراح تست هم چين تستي بده بايد بره بميره آب خوردنه

وايييي خداااجونننن قرررربووونت بشم من که همه چيز رو بلدم آخيييييشششششش تمووووم شد 
 

رو بستم وپرت کردم يه گوشه بي خي باو کي حال داره کتاب  

موبايلم رو برداشتم و به نازنين دوست جون جونيم زنگ زدم سه سال ازخودم کوچيک تر بود 
 اما خيلي باهم مچ بوديم حتي بيشتر از نفس دوسش داشتم.

 هميشه ميگم اول نازنين بعد نفس بعد هاني.

درکم کن يکم از پيشم نرووو هر چي تو بخاي همون -ا:آهنگ پيشوازش المصب ترکونده بود ه
 ميشم نرووو از حسم بهت فرصت بده که بگم،ديوونه تم منو درکم کنننن يهههه کممممم....!!!!

 درکم کن از محسن يگانه

انم؟؟؟ج-صداي ظريف و خشملش توي گوشي پيچيد:  

ني بابا المصب همسايه جانت بي بال عشخمممم کدوم گورستوني ميپلکي يه سر به ما نميز-
 روبه رويي هستي هااا.

ابا سرم شلوغه چه خبر خوبي؟؟ب-خنديدوگفت:  

خوبم تو چطوري؟؟-  

ون نميام اونجا.منم خوبم شکر داداشت هست واس هم-  

اله رو مگه عرفان لولو خرخره است پاشو االن بيا دلم برات تنگوليده.ببند گ-  

م.نه بابا من ميگم عرفان هست نميا-  

تنها مشکلت عرفانه؟؟-  

اوهوم.-  

يرم ازخونمون پرتش ميکنم بيرون بعد تو بيا اوکي؟؟؟مباشه من االن -  

ديوونه کاريش نداشته باش ...........-  

ووون...........نه ديه يه کاري ميکنم کارررستوو-  

.نه ديه توگفتي فعال خدافظ زنگ زدم بياي-  

گوشي رو قطع کردم و از جاپريدم خب حاال چيکار کنم اين عرفان ازخونه بره بيرون؟؟توي 
فکر بودم که يه المپ باال سرم روشن شد بشکني زدم و ازاتاق خارج شدم خدايا خودت خرش کن 

 باور کنه

 دراتاقش رو بي هوا باز کردم وپريدم داخل وداد زدم
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عررررفاااااان.-:   

يه چيزي شده؟؟؟؟؟بايه نفرديگه بارداره.چ-وهل شده گفت:يه متر پريد هوا   

شحاال خودم رو به زور کنترل کرده بودم که نزنم زير خنده وفاتحه ام خونده شه روبه  

خودکشي کرد؟؟؟؟-گفتم:   

کي؟؟؟؟؟؟؟ -  

دوست دخترت زنگ زد ازاالن به موبايلم گفت باخانواده حرفم شده رگمو زدم گفت هرچي - 
زده نفهميدي بدو برو.بهت زنگ   

است ميگي ريحانه گفت؟؟؟ر-عرفان باوحشت گفت:  

رو نميدونم بدو برو تا نمرده. حاال من ريحان يا تلخونش-  

عرفان باعجله کتش رو روي تي شرتش پوشيد و باشلوار راحتي سفيد وسه خط قرمز ازخونه 
 زد بيرون خدا به خير بگذرونه 

ه آخه من موندم من به اين زرنگي چرا هم چين برادر خل همين که رفت بلند زدم زير خند
 وچلي دارم؟؟

 إ..إ..إ

باخودشاسکولش نميگه تلخون خانوم شماره منو از کجا داره؟؟يه نگاه هم به گوشيش ننداخت 
 نابغه.

دو بيا که دکش کردم.ب-همين لحظه موبايلم زنگ خورد نازي بود جواب دادم وگفتم:  

تي اونطوري گاز ميداد تصادف نکنه.خاک برسرت چي بهش گف-  

يگه؟؟نه بابا بادمجون بم آفت نداره مياي د-  

آره در تونو باز کن اومدم.-  

رفان چش شده بود؟؟؟ع-رفتم پايين مامان باديدنم گفت:  

شده. واقعا چش شده بود؟؟؟من فکر کردم ابرو-  

هتره حالت؟؟ب-بابا خنديد ومامان باچشم غره گفت:  

توپم. آرهه توپ-  

ميگم زبونت باز کار افتاده.-  

ررربوووون ننه ي گلم بشم.ق-خنديدم وگفتم:  

 دم پايي رو فرشيش رو درآورد ياخدا 

چي گفتي؟؟؟يه بار ديگه بگو ننه؟؟؟؟؟؟؟-  

اوخ اوخ - imsorry.ديگه تکرار نميشه 
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روبازکن کيه؟؟ب-زنگ آيفن به صدا دراومد مامان گفت:  

نازنينه.-  

ازنين چه عجب اومده اينجا.ن-لبخند زد وگفت:  

 درو بازکردم

همين که نازي وارد شد پريدم از گردنش آويزون شدم و چند تا حرف رکيک خشگل هم نوش 
 جان کردم

نازنين بابا مامان اينا هم چين محترمانه احوال پرسي کرد که گفتم من اگه تو ي مارمولک رو 
 نشناسم بايد برم بميرررم.

ه خفر علي آقاتون خوب هستن؟؟؟؟چ-تاق من رفتيم و نشستيم رو بهش گفتم:به ا  

خوبن سالم دارن.-  

داداش سعيد داداش سجاد داداش صدرا؟؟-  

اينا هم خوبن-  

داشتي.کوفت دست ازسرشون برن-.  

ي خي بابا مجازي ان ديگه.ب-شونه اي باال انداخت وگفت:  

اوناي هم که نام بردم برادران گرامي مجازي اداشو درآوردم علي آقا که عشقش بود و  

بربري ت هنوز نمرده؟؟؟ نون-روبهش گفتم:  

اک توسرت چيکار به صدرا داري.خ-لبشو به دندون گرفت وگفت:  

حالم ازش بهم ميخوره پسره بي شعور-  

م دعوا کرديد ها.خوب باه-خنديد وگفت:  

آره ازهمونجا الين رو پاکيدم .-  

بيا تل.-  

ي خي باو من نه حوصله دارم نه اعصابب-  

همينطوري راحتم بعدشم بيام عرفان بفهمه منو خفه ميکنه.   

انم؟؟؟ج-همين لحظه گوشيش زنگ خورد علي دوست پسرش بود جواب داد:  

خوبم تو خوبي؟؟ -  

داروشکر من خونه الي اينام آره الي اينجا نشسته .خ-   

علي سالم ميرسونه.-روبهم گفت:  

توهم سالم بکوب تو مخ بي مخش.-  
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رسونه ميخاي باهاش احوال پرسي کني؟؟؟اونم سالم مي-نازي چشم غره اي بهم رفت وگفت:  

 باشه پس گوشي باالي.

يا ميخاد باهات احوال پرسي کنه.ب-گوشي رو طرفم گرفت وگفت:  

خه نازي جون من افتخار نميدم.آ-گوشي رو گرفتم گذاشتم کنار گوشم وگفتم؛  

الم النازخانم خوب هستيد؟؟؟س-صداي خنده ي علي بلند شد وگفت:  

سالم ممنون شما خوبيددوماد همسايه ؟؟-  

نم خوبم شکر کم پيدا شديد؟؟؟م-خنديد وگفت:  

وکم لطفي از نازي جون بوده نه که سال به سال از ما سرميزنه. کم سعادتي-  

امان از دست شما.-خنديدوگفت:  

ريد؟؟گوشي بانازي جانخب بامن کاري ندا-  

نه خدانگهدار-  

 گوشي رو به نازي دادم يه ساعتي باهم فک زدن که خسته شدن وقطع کردن

 متکامو برداشتم ودنگ يکي زدم تو سر نازي 

ديوونه چرا ميزني.-باغيض گفت:  

قتي مياي پيش من با دوس پسرت نحرفي نميگي دل من هم ميخاد.وواس اينکه -  

گو خودم برات جور کنم.خخخخ خره خو ب-  

گمشوبابا پسراي دور وبر تو همه سوسولن من يه مرد موخام ابهت داشته باشه قدبلند خوشتيپ -
 خوش هيکل مامان جيگر ملوس.

اين شد کيارش که.-  

آخه ماش مخ من اون کيارش گوه دماغ رو موخام -بالشتمو کوبيدم تو صورتش وجيغ زدم:
ش حرف بزنه قورتت ميده.چيکار آدم جرات نداره باها  

نه که توهم ازش خيلي حساب ميبري.-  

هرچي نميخامش .-  

?وه اونم االن اومد. -   

ميبندي ياببندم؟؟؟؟-   

 خنديد وحرفي نزد همين لحظه موبايلم زنگ خورد يا خودااا بگيد کي بود؟؟؟؟؟؟؟

 عرفان.
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-برقراري تماس رو لمس کردم وگوشي رو گذاشتم رو گوشم وهمزمان عرفان داد زد:
 مگههههههه مننننن بررررنگررررررررددددممممم خوووووونهههههه.

رادر من حاال چرا صفرات ميجنبه؟؟؟؟؟ببرررنگررررد -گوشي رو از گوشم دور کردم وگفتم:  

مرو نشونت ميد بزار من برگردم بعد ادبي حرف زدن-  

به تلخون جان نشون بده .-  

خاک برسر بي ادبت کنن.-  

دارم.تو منحرفي برادر من قطع کن من تايم ن-  

من که ميام خونه.-  

نه تو رو خدا نه که آرزومه عمه شم بمون کنار تلخون فقط تربچه بياريد واس عمه آخ آخ من -
 عاشق تربچه ام.

الناز ببند قطع کن.-  

داداشيييييييييي. باوشه باي باي-  

گوشي رو قطع کردم و متکامو از زير دندون هاي نازي کشيدم بيرون از شدت خنده متکاي 
 منو ميخوره بي شووووهرررررر.

 خالصه بعدازاينکه حسابي با نازي گفتيم وخنديديم نازي عزم رفتن کرد و رفت

رفان بيادمنم دراتاقم رو قفل کردم وخودم رو انداختم روتخت مباداااا که ع  

موبايلم رو برداشتم ويه خورده انگري برد بازي کردم المصب تو يه مرحله مونده بودم برنده 
ديدم هرچي زور ميزنم فايده نداره آالرم موبايلم رو تنظيم کردم تا صبح پاشم برم کالس هم نميشدم 

ش؟؟؟؟اوف حوصله ي روانشناسي و زبان و عربي رو نداشتم کو ديوار تا سرمو بکوبم به  

االن اوالي اسفنديم من از اول مهر کالس ميرفتم. همه ي کتاب ها نکته هاش گفته شده و تست 
زده شده. االنم که اين سه درس رو دارن باهامون کار ميکنن اينکه باتموم شدن هر سه درس بااستاد 

اين درس هاي جديدي آشناشي يه نمه سخته مثل آشنا شدن با جناب پرورش ديوونه قرار بود روي 
هاتإکيد شه بعد ازاينا ديگه کالس ها تعطيل ميشه هييعععع همه دانشگاهن مابايد بريم کالس بهتر بي 
خي کي حال داره چهار ماه بيشتر. تا کنکور نمونده خدايي بيشتر از سال پيش زحمت کشيدم از اول 

 مهر تا االن کالس رفتن سخته خو 

هم گذاشتم تازه پلک هام داشت گرم ميشد که  چراغ هارو خاموش. کردم و پلک هامو روي
 مشتي به دراتاقم خورد

هوووووي تويله نيست مشت ميزني تازه کپه ي مرگمو گذاشته -سيخ سرجام نشستم و داد زدم :
 بودم گوربه گورشده

لناز جرأت داري در رو باز کن.ا-صداي عرفان اومد که گفت:  

بخوابم بي خيال اگه نري نفرينت ميکنم زمين بازشه  آقااااجووون ندارم جرأت کيلو چنده ميخام-
 بري توش.
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خب من که تورو فردا ميبينم.-  

؟باشه فردا درخدمتم ببينم تربچه ساختي؟؟-  

کوفت بي حيا.-  

برو بخواب تاحرف رکيک بارت نکردم.-  

باشه شبت خوش بي ادب.-  

شب تربچه اي باباي.-  

 عرفان رفت و من کپه مو گذاشتم 

نه صبح باصداي زنگ مزخرف موبايلم از خواب بيدارشدم خدا مخترع آالرم گوشي رو االغ ک  

 از جابلند شدم و آبي به دست و صورتم زدم

بعدازاون مقابل کمدم ايستادم تالباس انتخاب کنم نه که ميخام برم مجلس عروسي ددي جانم 
م مانتوي آبي خوشملي انتخاب کردم و شلوار جين مشکي ومقنعه مشکي رنگي سرم واس همون ميگ

 کردم موهام رو فرق کج ريختم رو صورتم وکمي هم آرايش کردم اووووخييي چه جيگر شدم من 

کنم يه خورده خوشگل شم خاک به سرممگه آرايش   

کوله ام رو انداختم رو پشتم وکفش هاي آل استارمو پوشيدم از اتاقم خارج شدم مواظب بودم 
 کسي منو نبينه که خدا منو يک شفا بده بااين مواظب بودنم يهو يه پارچ آب سرد ريختن روم

وکيارش يالغوز که هميشه مي جيغ بنفشي کشيدم ويه متر پريدم هوابرگشتم ديدم عرفان کثافط 
 اومد دنبال عرفان وباهم ميرفتن دانشگاه وايستادن به من ميخندن يعني اشکم دراومده بود 

يلي خررري يه ساااعت داشتم آرايش ميکردم. خ-باجيغ گفتم:  

هردوشون از خنده ريسه ميرفتن کفشامو درآوردم وپرت کردم سمتشون يکيش خورد به شونه 
هم خورد دقيق وسط سينه ي کيارش ي عرفان يکيش   

 صورتش از درد جمع شد نيشم رو براشون باز کردم

اااامااااااااااننننننننننننننم-وجيغ زدم :   

 مامان درعرض پنج دقيقه خودش رو رسوند 

 باديدن سرو وضعم گفت:خدا مرگم نده چي شده؟؟

کيا وعرفان پارچ آب سرد رو  ببين من تازه حالم خوب شده بود اين-حالت گريه گرفتم وگفتم:
 خالي کردن رو من

خجالت نکشي مگه تو بچه اي کيا جان -مامان اخم هاش درهم گره خورد و روبه عرفان گفت:
 ازتو انتظار نداشتم.

 حاال همش تقصير عرفان بود ها کيارش رو چه به اين کارها 

شرمنده عمه جان.-کيارش گفت:  
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ون بايد ببرينش کالسش تاوقتي برسه دير ميشه.ارتبراي تنبيه اين ک-مامان گفت:  

امان ماهم کالس داريم ها.م-عرفان بااعتراض گفت:  

ميرسونيمش فقط الناز برو آماده شو که دير نشه. باشه عمه جان-کيارش پادرميوني کرد:  

 وه خداي من پرستيژژژژ کالااااس ايييييشششششش?

توننو موش نم کشيده ميکنيد آره دارم برايک زود آماده شدني نشونتون بدم ک حض کنين م  

ماده شو!آپس برو -مامان رو بهم گفت :  

دي ها.نلفتش -سري تکون دادم عرفان کن:  

خيلي خب باباغرغرو-  

آي الي الي الي عزيز -به اتاقم رفتم کش وقوسي به بدنم دادم وشروع کردم زير لب خوندن:
 جونم الي آي الي الي الي يکي يه دونم الي 

مانتو مو درآوردم خيلي ريلکس وباحالت قر انداختمش تو حمام ناکس ها کل هيکلم رو خيس 
 کرده بودند

اگه الي واسه من بخنده درو رو غصه هاببنده آخ ببنده -مقنعه ام رو هم چنين يه قر ديگه دادم :
 آخ ببنده

بود به درک ساعت دهه کالس من ده ونيم شروع يه نگاه به ساعت انداختم يک ربع گذشته 
 ميشه کالس اونا االن شروع شده به من چههههههههه

ريلکس لباس انتخاب کردم يعني هيچ وقت انقدر تايم نزاشته بودم واسه لباس پوشيدن 
 سرتاپامشکي پوشيدن

يکار ميکني کالسمون دير شدچ-صداي داد عرفان اومد:  

اومدم تموم شد جناب مهندس.-  

 يه نمه آرايش کردم 

وبيست دقيقه بود تاوقتي هم که کوله ام رو انداختم رو دوشم و از اتاق خارج شدم خب دقيق ده
 منو برسونن ميشه ده و چهل اينا کالس اول پرررر

 هردوشون باغيض نگاهم ميکردن فکر کنم توي افکارشون چند باري گردنم رو شکستن خخخ.

پريدم داخل زانتياي سفيد رنگ کيارش اي جان يعني من عاشق ماشينش بودم تازه جلو هم 
 نشستم 

جالت نکشي ها تو بايد عقب بيشيني.خ-عرفان درعقب رو باز کرد نشست وگفت:  

عمرا من عقب بشينم-  

چقدر استرس -کيارش ماشين رو راه انداخت سيستم رو روشن کردم صداش رو هم زياد کردم:
اري تو آروم باش....بيخيال دنيا وقانوناش ....يه سري مشکالت هنوز بينمون هست که کنار ميام د
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هردوتا مون باش....ميدونم داري ازم آتو...ولي من دوست دارم فقط باتو....باشم اين بهم آرامش ميده 
 وقتي شب ميزنم قدم باتو....

و بدون که دوست دارم من ديوونه .....هيچ ديوووونه اگه بري ديگه دلخوشي برام نميمونه....اين
 کسي قدرتو مث من نميدونه .....نميدونه

کمش کن اون المصبو-عرفان :  

نميخام.-  

 کيارش صداشو کم کرد باز من زياد کردم

رأت داري زياد کن.ج-دوباره کمش کرد خواستم زيادش کنم که گفت:  

؟؟؟اوووووخييييي طفلي بچه ام فکر کرده من ازش ميترسم  

ت وگرنه حسابتو ميرسيدم.حيف عرفان هس-دوباره زيادش کردم بااخم وحشتناکي بهم نگاه کرد:  

احت باش داداش. من که زورم به اين نميرسه.ر-عرفان:  

 جيغ زدم:عرفااااااانننننننن

باشه جغجغه تسليم جيغ نزن-  

اولمون پريد.ود بپر پايين شرت کم شه کالس ز-کيارش مقابل. آموزشگاه ترمز زدوگفت:  

ن مکان بامن. همراهي داشتين.ايش از خداتونم باشه تااي-  

آره جون خودت برو پايين -  

 خواستم پياده شم که. پام رفت رو يه چي

 خم شدم و ديدم به به 

 چه چيز ها که تو ماشين کيا پيدا نميکنيم ما

 خم شدم و. برش داشتم يه رژ لب. جيگري بود چه اشتهاشم بازه ها

بفرما دوست دختر جانتون جاش گذاشتن. مواظب باش چيز -رژ لب رو مقابلش گرفتم وگفتم:
 ديگه جا نزارين اين پايين 

 رژ لب رو. انداختم رو داشبو رد و از ماشين پياده شدم 

 ايش. مرتيکه دختر باز 

حاال چرا اعصاب خودتو. خورد ميکني الناز    

  

 همزمان با ورودم به کالس 

خخخخپخخ-ي از بچه ها آتنا پريد جلوم :يک  
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واااايييييي مامانم. اينا ترسيدم -  

سالم-خنديد وگفت:  

عليک.-  

چيه باز امروز از دنده چپ بيدار شدي.-  

آرهههههههههههه -  

خيلي خب نخور منو-  

 خودش روکنار کشيد اصال ازش خوشم نمي اومد قدبلند و الغر بود يه جوري بود. 

که متنفر باشم ها نه ولي حس خوبي بهش ندارم حاال نه  

 باهمه بچه ها دست دادم کال دوازده نفر بوديم 

نفس طبق معمول روصندليش نشسته بود وتو افق محو بود کيفم رو پرت کردم رو ميزم يه متر 
هووووش چته ؟؟؟-پريد هوا وگفت:  

ببند حوصله کل کل ندارم.-  

چيه چي شده؟؟؟؟-  

پلوشده بعدش ديدن چلو شدهآبشو کشيدن -  

من ميگم يه چي شده.-امزه. ب-بي مزه. -  

منم گفتم آبشو کشيدن پلو شده.-  

اک برسر دوس پسرات.خ-خاک برسرت. -  

-نفس کم آورد وساکت شد درکالس باز شد و تپل کالسمون وارد شد وازهمون اول گفت:
 اللييييي اون پسر خوشتيپه کي بود رسوندتت؟؟؟

ميخاست ميزو تو حلقش کنم يعني دلم  

پسر دايي ام که چي بشه؟؟؟-  

هيچي چه سگ اخالق شدي تو.-  

غلط کردي .-  

 همه کال خفه خون بودن 

 واقعا من سگ اخالق شدم نه خير اصال اينطور نيست.

استاد وارد شد همه از جابلند شديم وبعد ازاينکه گفت بنشينيد نشستيم فيکس يک ساعت ونيم 
 باهامون تست کار کرد نکات رو گفت يعني پدرمون رو درآورد

وقتي تايمش تموم شد وسيله هاش رو جمع کرد تشريفش رو برد اگه نميرفت چند تافحش نر 
.....وماده نثارش ميکردم مرتيکه ي .............  
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 حاال بگو کي حوصله ي پرورش صاب مرده رو داره اي خدا 

 چرا همچين استاداني ميندازي تو دامن ما

 ده دقيقه اي استراحت داشتيم دست به چونه توي افکارم غرق بودم 

باصداي جيغ جيغ بهار به خودم اومدم اي خدا اينام رفيقن؟؟؟؟يه مشت جنگلي جمع شديم کالس 
 تشکيل داديم

ي بچه ها بلند ميخنديدن سرم رو بلند کردم ديدم يا خودا يه هرکول گوش بهار رو گرفته  همه
اين زباله رو جمعش کنيد.-البت دختر بود ها ولي قلد بلند وکپل مپول وگفت:  

 کل کالس ترکيد 

از چه غلطي کردي!؟؟؟ب-اونم بهار رو ول کرد ورفت رو بهش گفتم:  

رهاي خاک برسريشو انجام داده خوب شد اين پسر نبود وگرنه نيشش رو باز کرد فهميدم باز کا
 يه دختر سالم نميزاشت تو کشور واال بس که شره.

 هنو خوبه متأهلم هست 

بايد يه صحبتي با آقا هادي تون داشته باشم خيلي بي ادب شدي -الهاتم دوست صميمي اش گفت:
ا ميزاري؟؟؟کالس خودمونو آسي کردي بس نيست؟!رفتي سربه سر تجربي ه  

آخ خو خيلي کيف داره.-  

بمير.-  

شقم چش شده؟؟؟ع-سرم رو روي ميز گذاشتم شخصي شونه هام رو درآغوش گکرفت وگفت:  

 سرم رو بلند کردم ببينم توهمي چيزي نزدم إعههه اينکه هانيه است 

وبم يه لحظه فکر مذکر پذکري.خ-خنديدم وگفتم:  

نرمال نميزني.-خنديد وگفت:  

حوصله ندارم. نچ-  

وب بودم ها يهو منو ميگيره.خنميدونم صبح -چرا؟؟؟ -  

رق ميگيره.ب-چي ميگيره؟!؟ -  

اتم.عاشق ديوونه بازي ه-خنديد:  

خنديدم يه نگاه به اطراف انداختم نفس و آتنا داشتن ميگفتن وميخنديدن لبخند تلخي زدم هميشه 
دپرس باشه خودم نخوندونمش ولي من که ناراحتم  همينطوره به خداوندي خدا نشد يه روز بيام نفس

 در حد سالم و اينکه چي شده چيزي هم نگم ميره با بقيه 

 رفيق بي معرفت همينه 

 عوضش هاني واقعا همه جا کنارمه و همه جا کنارشم 

 بااينکه فقط دوران دبيرستان باهم بوديم
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يلي گلي مرسي که هستي .خ-نفسم رو فوت کردم و روبه هاني گفتم :  

زء وظايفمه مگه رفيق تنها واسه خوشي هاست؟؟ج-خنديد وگفت:  

 حرفي نزدم دلم از نفس هم گرفته بود.

 به سالمتي رفيقي که وقتي سودي براش نداري خبري ازش نيست )هه واقعا(

گاه بهش انداختم خداجون چرا همچين موجود درکالس باز شد وپرورش وارد کالس شد يه ن
 عجيب الخلقه اي رو خلق کردي؟؟؟؟؟

 همه از جامون بلند شديم وبعدازاينکه گفت بفرماييد نشستيم

شروع کرد به حرف زدن و به حساب خودش نکات رو گفتن يه سري تست هم بهمون داد حل 
 کنيم که قربون بچه هاي کالس بشم همه ازرو هم ميزدن 

ازاونم گفت خب مطالعه کنيدبعد   

 کتابمو چند ورق زدم حوصله ام سررفته بود چيکارکنم؟؟؟؟

دوباره کتابمو از اول شروع کردم به ورق زدن باديدن عکس يکي از روانشناسييين 
برپا.-بزررررگ جوگير شدم گفتم:  

 همه از جابلند شدند

 يعني داشتم از خنده ميمردم

لناز خانم چرا گفتيد برپا؟؟؟؟؟؟ا-فت:پرورش عينکش رو زد به چشماش وگ  

رمنده به احترام يکي از روانشناسين بزرگ.ش-نيشم رو باز کردم و گفتم:  

 عکسشو هم آوردم نشونش دادم

 کل کالس ترکيد اونم سري ازروي تأسف تکون داد وحرفي نزد

آدم بشو نيستي.-نفس باخنده گفت:  

آره ديهههههههه.-  

پرورش هم گذشت خالصه هرطور که بود زنگ   

زنگ بعد عربي داشتيم باخانم باقري که قلفونش بشم همه عاشقش بودند خيلي استاد نايسي بود 
 همه چي تموووووووممممممم

جديدم رو ميخايد ببينيد خيلي خشمله. بچه ها شلوار-آتنا ديوونه رفت وسط کالس وگفت:  

 همه جيغ زدن آره آره

ن تا شلوار زيرش ديده بشه همزمان در کالس باز شد و آتنا خواست شلوارش رو بکشه پايي 
 استاد وارد شد باديدن حرکت آتنا لبشو به دندون گرفت آتنا جيغ بلندي زد وشلوارشو کشيد باال 

 هممون از خنده ميز هامون رو گاز ميزديم
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ين چه کاري بود دختر جان؟؟؟ا-آتنا پريد سرجاش نشست خانم باقري گفت:  

ه خدا خانم ميخاستيم شلوارمون رو نشون بچه ها بديم.ب-آتنا باشرمندگي گفت:  

ب نداره شيطنت هاي نوجوان هاست ديگه.ع-خانومم خنديد وگفت:  

 کالس خانم باقري با انرژي و پرکار تموم شد

 خداييش خسته شده بوديم همگي ولي چون عاشق خانوممون بوديم هيچي نميگفتيم.

ميزدم درمورد اينکه سجاد باز بهش زنگ زده يا نه داشتم بانفس حرف  

 .درهمون حال داشتيم به طرف ايستگاه اتوبوس ميرفتيم 

 که يه دفعه کله پا شدم 

 يعني ميخاستم بخورم زمين

مرض داري -برگشتم و باغيض به پسري که نيشش رو باز کرده بود نگاه کردم وگفتم:
 عنتر؟؟؟؟؟

درست صحبت کن........-پسره خنده شو جمع کرد وگفت:  

اي برو بمير يالغوز به کي ميگي درست صحبت کن اگه احترامي براي خودت قائل باشي -
 پالنگي نميندازي.

دلم خواست حرفيه.-  

ديگه نميشد تحمل کرد نفس سفت بازوم رو چسبيده بود چون ميدونست يه باليي سر پسره 
 ميارم 

طرف پسره رفتم اونم عين منگول ها نگاهم ميکرد کوله دستم رو از دست نفس جدا کردم و به 
 پشتي ام رو بردم باال و دنگگک يکي زدم فرق سرش 

 طفلي يه چرخ دور خودش زد 

بستيم منم وانستادم ببينم چه باليي به سرش مياد ديگه دست نفس رو گرفتم و باهم فلنگ رو  

را تو نميميري از شرت خالص چ-پريدم داخل اتوبوس نفس درحالي که نفس نفس ميزد گفت:
 شم چيکار به پسر مردم داري.

انداخت بي شعور . جواب حرفت نيس چيز خورد پالنگي-  

ولي؟؟؟نديدي يارو چه غول بود؟؟دنبال دردسري مگه تو هرک-  

ول؟؟تو غول نديدي اون نميتونست شلوارش رو بکشه باال.غ-بلند زدم زير خنده:  

شي.بي خيال اصال تو آدم نمي-  

 حرفي نزدم موبايلم زنگ خورد

له؟؟ب-از جيبم برداشتم هووووف آرش بود جواب دادم:  
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يه اگه ميخاي بخندي قطع کنم .چ-صداي خنده ي آرش مي اومد:  

هي چيه نخور منو-  

بميرم هم سگ خور نميشم.-  

دستت درد نکنه من سگم؟-  

من هم چين حرفي زدم؟؟-  

يول عجب حال غوله رو گرفتي..ا-نفسش رو فوت کرد وگفت:  

وکجا بودي!؟؟؟ت-يعني دلم ميخاد سرم رو بکوبم به ديوار:  

من همون دور و بر آموزشگاهتون.-  

اونجا چي ميخاستي؟؟؟-  

يچي من که ميگم همينطوري اومده بودم .ه-دست پاچه گفت:  

 جان عمه ات الناز نباشم اگه آمارتو درنيارم

باشه خب کاري؟؟؟-  

ميخاي قطع کني؟؟-  

خونم.نه ميخام پشت خط وايستم برات ترانه ب-  

م بيرون؟؟عصر مياي بري-خنديدوگفت:  

نع.-  

صراحت کالمت تو حلقم.-  

تو حلقت باي.-  

ميتوني عين آدم با بيچاره بحرفي؟؟ن-گوشي رو قطع کردم نفس گفت:  

فضولي ممنوع.-  

بنال -باعصبانيت بدون اينکه به صفحه موبايلم نگاه کنم جواب دادم: دوباره گوشيم زنگ خورد
 آرش دست ازسرم برنداري ها.

آرش کيه؟؟؟؟-  

ياااااخددددااااااا.............يه نگاه به صفحه گوشيم انداختم کيارش بود بدبخت شدم رفت دمارمو 
 درمياره

هان؟؟من کي گفتم آرش؟؟؟-  

ميگم آرش کيه؟؟؟؟-داد زد:  

؟؟دوست پسرمه تو ننه مي بابامي داداشمي؟؟به توچه خوبه-گه به تريش قبام برخورد ؛دي  
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که دوست پسرته ؟؟-  

بعله .-  

باشه.-  

 گوشي رو قطع کرد عجب غلطي کردم ها.

کي بود؟؟-نفس:  

کيارش.-  

ل رواني به کيارش گفتي دوست پسر داري.خ-باچشم هاي گرد گفت:  

ره مگه چيکارمه ؟؟آ-شونه اي باال انداختم وگفتم:  

به عرفان بگه چي؟-  

بگه برام مهم ني.-  

خاک برسرت.-  

حرفي نزدم واقعا به کيارش ربطي نداشت يکي بايد به خودش و دوست دختر هاي رنگارنگش 
 گير بده 

 فقط بلده واس بقيه غيرتي بشه

 به خدا اونقدا که اين بشر به من گير ميده 

 عرفان کاريم نداره

 اتوبوس توقف کرد وبه همراه نفس پياده شديم 

 به طرف ميالن راه افتاديم 

ن ديگه برم نمياي خونه ما؟؟م-نفس رو بهم گفت:  

نچ راحت باش خدانگهدارت.-  

خدانگهدار.-  

 راهمون از هم جدا شد خونه اونا تو يه ميالن. بود خونه ما تو يه ميالن ديگه

ت سرم رو نگاه کردم ماشين کيا از دور نمايان شدبرگشتم پش  

خب دروغ نباشه ازش ميترسم وقتي سگ بشه بد سگ ميشه االنم که از طرز رانندگيش معلومه 
 حسابي اعصابش داغونه

 کوله رو انداختم رو پشتم 

 بند کفش هام رو سفت کردم وبا سرعت باد دويدم 

م خودم رو پرت کردم داخل حياط درو محکم بست  
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دز خونه رو باز کردم کفشهامو هرکدوم يه گوشه ورپرت کردم مامان با دهن باز نگاهم ميکرد 
 

از اين زلزله اومدب-سريع به طرف پله هادويدم صداي مامان رو شنيدم:  

م عمه جان.سال-وصداي کيارش رو که گفت :  

 وييييييييي خداجون خودت کيارو الل کن به مامي چيزي نگه

يرسي.مکيارش جان خوش اومدي چيزي شده؟؟عصبي به نظر  سالم-مامان:  

ميشه باالناز حرف بزنم-  

 نه نه مامان بگو نه

آره عمه جان راحت باش کاري کرده؟؟-  

نه .-  

 صداي قدم هاشو شنيدم سريع پريدم تو اتاقم ودرو قفل کردم

 خدا شنيدم مرگ حقه ولي االن نه من هنو آرزو دارم

 دسته ي در اتاق باال وپايين شد 

از کن اين درو.ب-بعد ازاينکه ديد درباز نميشه گفت:  

يارش اصال به تو مربوط نيست چرا تو کارهاي من دخالت ميکني؟؟ک-داد زدم :  

به من مربوط نيس؟؟؟به من مربوط نيسيت که دختر عمه ام با پسر هاي مردم -مشتي به در زد:
 باشه.

ياورد مباز کردم چون اگه يه کم ديگه داد ميزد مامان ميشنيد ودخلم رو  پريدم در اتاق رو  

ببين منطقي باش من فقط يه دوست پسر دارم مگه چند -عقب عقب رفتم کيارش وارد شد وگفتم:
 تان ؟؟؟؟مگه تو دوست دختر نداري؟؟

تاي ديگه د،همينه ديگه چون من خودم هم جنس هاي خودم رو ميشناسم اون با تو دوسته صد -
 هم درکنارش دلت ميخاد بااحساساتت بازي بشه؟؟

به خدا من ميگم دست از سرم برداره ولي اون سيريشه خيال کردي مد خيلي از شما پسر ها -
 خوشم مياد

 إهم إهم عجب سوتي تميزي 

له حق باتويه انقدر تاکيد نکن که از منم بدت ميادب-کيارش اخم کرد وگفت:  

اهاش تموم ميکنيب-چشم غره رفت وگفت: نيشمرو باز کردم که  

چشم -  

آفرين نزار به عرفان وعمه بگم-  
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اگه بگي هيچي.-  

عني چي هيچي؟؟ي-دست به سينه و باابروهاي باال رفته گفت:  

يعني باخات قخل موکونم-  

ميدونم عمه تورو چه جوري تربيت کرده.ن-اخم کرد:  

ده اگه به کسي بگي منم به آقا جون از رژ لب هاي منم نميدونم آقا جون چه جوري تربيتت کر-
 رنگارنگي که توي ماشينت پيدا ميکنم ميگم

 چشم هاش گرد شد

النم ميتوني بري.ا-زبونم رو تا تخ دراز کردم وگفتم:  

 کيارش از اتاقم رفت و دو سه تا قر دادم چه خوبه از کسي آتو داشته باشي ها

وش گرفتم بو گند عرق ميدادم لباس هامو درآوردم و رفتم حموم يه د  

از حموم خارج شدم و بعد ازاينکه خودم رو خشک کردم يه تي شرت سوسني که روش عکس 
 ميني موس داشت پوشيدم و شلوارک سوسني

موهامو هم دو دسته کردم خرگوشي بستم يعني اگه مامان بااين قيافه ببينمتم ميخورتم خخخ 
 طفلي مامي جونم

رژ لب قرمزي زدم و لپ هامو رنگ لپ خخخ ببخشيد رژ گونه يه خط چشم کشيدم و ريمل 
 زدم وايييييي چه ملوووووس شدممم من

 از اتاقم خارج شدم و رفتم پايين صداي عرفان و کيارش از توي اتاق عرفان مي اومد

ي ميخاي تمومش کني کيارش ؟؟ک-عرفان ميگفت:  

عرفان. بهتره دخالت نکني-کيارش:  

- 

 هيييييعععععع باردار؟؟؟!؟!خاک برسرت کيا خاک.

 گوشم رو چسبوندم به در

 

پس اين لجن بازي هاتو بزار کنار.-  

خودت...-  

درمورد ريحانه اينطور حرف بزني رفاقت وبرادري و پسر عمه پسر دايي بودن رو -عرفان:
م که به مامان بگم ميزارم کنار ريحانه پاکه ما فقط باهم دوست ساده بوديم وهستيم منم دنبال فرصت

 بريم خاستگاري.

ق باتويه پس چرا نميگي؟؟ح-ازحرص کيا اومد وگفت:صداي نفس پر  

نميفهمي من منتظر فرصت مناسبم.-  
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مگه دختره ناز ميکنه؟-  

نه-  

کار شم وااا خب تلخون جان ناز نميکنه چرا عرفان نمياد بگه مث بچه آدم بايد خودم دست به  

 بي خيال بحث مزخرفشون شدم و رفتم پايين

ين چه سر وشکليه؟؟؟ا-رد گفت:مامان باديدنم باچشم هاي گ   

ا ميخاي برات ادا دربيارم؟؟؟؟هخب معلومه سر وشکل دلقک -  

 در يک حرکت پريدم رو دست هام وايستادم 

 و کله پاشدم کال لنگ ها هوا دست ها رو زمين 

 بعله خير سرم ژيمالستيک کار کرده بودم 

ررسرررم همه جام برباد باصداي تک سرفه ي عرفان صاف وايستادم سرجام خاککک برر
رفت بااون لباس هاي مزخرفي که من پوشيده بودم کيارش کل هيکل من رو ديدبااخم نگاهش روبه 

 زمين دوخته بود

ين چه لباس هاييه؟؟ا-عرفان هم بااخم گفت:  

خيلي هم خوبه فضول ياب-  

اين چه طرز حرف زدن با بزرگ ترته؟؟-  

دلم موخاد.-  

 نفسش رو باحرص فوت کرد مامان رو

يموني عمه جان؟؟ناهار م-به کيا گفت:   

نه دست شما درد نکنه من ديگه ميرم-  

 خالصه مامان هرچي اصرار کردکع بمونه اونم ناز کرد و رفت درررررک.

امان م-سرميز ناهار نشسته بوديم و ناهار ميخورديم وروبه مامي گفتم:  

ن گفتم مامان نه عرفان و بابا.م-ردن نيشمو باز کردم :همه برگشتن به من نگاه ک  

جانم؟؟؟-مامان:  

وست دختر عرفان؟؟؟ميگم نظرت چيه بريم خاستگاري د-  

 يهو عرفان غذا پريد تو گلوش وا.....مگه حرف بدي زدم؟؟؟؟

يعني چه؟؟؟؟-مامان بااخم گفت:  

هيچي نگم عرفان يه ليوان دوغ خورد و باچشم وابرو اشاره کرد وگفت که   

وست دختر کيارش ديگه مامان نميدوني چه دختر گليه از خانواده ي سبزيجات هم هستد-  
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 بابا شروع کرد به خنديدن عرفان چشم غره رفت

سمش ريحانه است فاميلش هم تلخون زاده نه عرفان؟؟؟ا-وادامه دادم:   

ه خير ريحانه برومند ن-عرفان بااخم گفت:  

سبزيجات بودن از سر و روش ميباره خشگل خوش هيکل درصد هان همون دختر گليه -
 ناقصي عقلش فقط باالست

است؟؟ عقب مونده-مامان باتعجب گفت :  

مونده است که عرفان رو انتخاب کرده ديگه آره حتما عقب-باتأسف سري تکون دادم وگفتم:  

ظر ميرسهينطور که تو تعريف ميکني دختر خوبي به نا-اين دفعه مامان هم خنديدوگفت:  

درسته که کار خيلي بدي کردي دوستي تو پنهان کردي اما اگه خانواده -روبه عرفان بااخم گفت:
 ي خوبي باشن ودختر خوبي باشه مشکلي نيست مگه نه رضا؟؟؟

ق باتويهح-باباي من هم که زن زلييييلللللل گفت:  

 اصال عاشق اين زن ساالري ام

 عرفان نيشش تا بناگوش باز شد

به جان الناز که ميخام شوهرش بديد از شرش -بخت فلک زده رو محکم کشيد وگفت:لپ من بد
 خالص شم دختر خوبيه 

عرفااااااااااننننن-جيغ زدم:  

همه خنديدند و قرار شد بابا تحقيقات الزم رو بکنه هيععععع من واس همه پاچه هامو ميزنم باال 
 ها ه کس نيست واسه من پاچه بزنه باال.

يک هفته اي گذشته بود وددي جون من تحقيقات الزم رو انجام داده بودن دختره وري وري 
م چقدررررر نااااز بودددددد البته به گود ونايس بود کال من يه روز رفتم زاق سياهشو چوب زد

 نازي من که نميرسيد خخخ سقف رو بگير نيفته.

من دل تو دلم نبودسرکالس نشسته بوديم امشب قرار بود بريم خاستگاري و  

 طبق معمول روانشناسي داشتيم و همه خرناس ميکشيديم 

 امروز ميرم اعتراض ميکنم يعنيييي چهههه پول ميديم بي خود ايش

جناب پرورش رفته بود پاي تخته چرت ميگفت يه نگاه به آتنا انداختم يه دستکش پالستيکي 
 آورده بود وسط کالس هم ايستاده بود بادش کرد

اين استاده نقش بوق رو درکالس دارهيعني   

 آتنا به طرف مون اومد و دستکش بادبادک مانندرو تو حلق همه ي بچه ها ميکرد

رأت داري اونو بزن تو صورت من ج-به طرف من اومد که گفتم:  

 کثافط بس لجبازه دستکشه کرد تو حلقم حالم داشت بهم ميخورد
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نم که اصالااا به رو خودش نمي آورد و مشغول بچه ها کال جيغ جيغي راه انداخته بودن او
نوشتن بود حاال آتنا رفت باال سر استاده دستکشه رو حالت شاخ گرفته بود باال سرش يعني از خنده 

 ريسه ميرفتيم

آي فاطي فاطي فاطي عزيز جونم -هاني از جاش بلند شد وشروع کرد آروم خوندن و قر دادن:
 فاطي

گ پاش خورد به ميز و پرت شد رو زمين يه قر داد کمي رفت جلو دنگگ  

 حاال من مونده بودم چه کسي رو گاز بزنم از خنده مرده بودم

 هاني اومدسرجاش نشست 

 مهديه شاگرد دوم کالس از لحاظ معدل برگشت

اي بميريد باکار هاتون-گفت:   

 دقيق ميز جلو مامينشستن با شاگرد اولمون که اسمش يلدا ست 

ي مهديه گرفتم اشک توي چشم هاش حلقه زدنيشگوني از بازو  

وگفت: سوسک داري ديگه؟؟؟   

اوهوم-  

کوفت-  

 کال من هميشه اينا رو اذيت ميکردم طوري که از دستم عاصي ميشدن 

 يکي از بچه ها حرف رکيکي بار اون يکي کرد

حش نديد خانوما فحش برکت رو از زندگي ميبره ف-پرورش برگشت و گفت:   

ترکيديم از خندهيعني همه   

خالصه يه خورده باهامون تست کار کرد کال روانشناسي مون چهار پنج فصل داشت که سه 
 فصلش رو نکات و تست هاش رو باهامون کار کرده بود

 کالس که تموم شد پرورش رفت کل بچه ها ريختن وسط و شروع کردن به رقصيدن 

 آتنا رفت پشت ميز نشست و به ميز ميزد 

ر رو وا کن ....در رو ببندد-حاال چي ميخوند:  

 کال ما همگي جزو موجوداتي بوديم که نياز به شفا داشتيم همگي

 مهديه و يلدا سرشون تو کتاباشون بود 

رقصه از شادوماد نترسهمهديه بايد ب-صدام رو انداختم رو سرم وشروع کردم به خوندن:  

 يلدا بايد برقصه از آقاشون نترسه

ا ريختنت سر هردوشون و بردنشون وسط کل بچه ه  
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 خداييش هردوشون هم پايه بودن و باحال ميرقصيدن 

 نفس هم جوگير شده بود رفته بود وسط دست ميزد

 يهو همه ريختن سر من بيچاره و منو هم کشيدن وسط

 اونقدر جفتک انداختم که ديگه نا نداشتم.........

نشستيم خيلي بهم خوش گذشته بود حاال تو کالسه هم يه خورده ديگه رقصيديم رفتيم سرجامون 
 گرد وخاکي راه افتاده بود در کالس باز شداستاد عربي وارد شد باديدن گرد وخاک ها 

اينجا چه خبر بوده؟؟؟؟-گفت:  

انم جک وجونور ها حمله ور شدن.خ-يکي از بچه ها که اسمش خاطره بود گفت:  

روي تاسف تکون داد و اومد داخل و شروع کرد به  کل کالس ترکيد خانم باقري هم سري از
 نکته گفتن

يه نمه حوصله ام سررفته بود مداد اتو مم برداشتم وکردم تو پهلوي مهديه يه متر پريد هوا و 
نکن-بااخم برگشت نگاهم کرد:  

ه لحظه مردم آزاريتو کنار نزاري ها.ي-بانيش باز سرتکون دادم نفس گفت:  

نچ نگران نباش-  

هاني-هاني رو صدا زدم: آروم  

جانم؟؟؟-برگشت:  

بيا اينجا بشين-  

سک رسانيت فعال شده؟؟!حس سو-لبخند زد:  

اليک.-خنديدم وگفتم:  

نميام .-  

ايش نيا.-  

خنديد و ازجاش بلند شد وخودش رو کنار يلدا ومهديه جا کرد منم دلم نيومد اذيتش کنم گناخ 
 داله طفلکي.

کالس که تموم شد واستاد رفت بچه ها صداي هر حيواني رو از خودشون در مي آورديکي 
 جيغ ميزد يکي سوت ميزد اصال کال آموزشگاه وکادرش رو عشقه

 مقابل در دفتر اساتيد ايستادم بچه ها هم پشت سرم 

ون جخواستم دربزنم درش يهو باز شد و يه پسر خشگل وخوشتيپ اومد بيرون واييييي مامان   

يکي منو بگيره چه خياالت خامي يه پيرمرد زوار دررفته از اتاق اومد بيرون گفتم يه خورده 
 جو بدم دلتون بسوزه خخخخ

سالم جناب قلدريان.-خالصه جزء مسؤولين بود ديه رو بهش گفتم:  
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 قربون فاميل خشملش بشه خانومش

ال بچه ها چيزي شده؟؟؟س-نگاهي بهمون کردوگفت:  

ل موني گرفتن از من پرچونه تر هم که کسي نيس حاال همه ال  

ميخاسيتم درمورد موضوعي باهاتون بحرفيم-  

 زبونم رو گاز گرفتم عين آدم من نميتونم حرف بزنم 

 کل بچه ها ريز ميخنديدند

ببخشيد حرف بزنم-  

بگو دخترم-  

درستي ندارن راستش ما يعني من وبچه ها اصال از آقاي پرورش راضي نيستيم اصال روش -
 انگار مافقط وقت تلف ميکنيم

که اينطور ايشون يه کالس ديگه هم حضور دارن که اون بچه ها هم -دستي به ته ريشش کشيد:
 ازش راضي نيستن باشه خودم ترتيبش رو ميدم که عوض شن

ست شما درد نکنهد-همه ي بچه ها جيغ خفه اي کشيدن وگفتن:  

تر بهت هرچي جوون آقاي قلدريان-ومن گفتم:  

 ر

 بچه ها ازخنده ترکيدن اونم تک خنده اي کرد

ا جوون ها امان از دست شم-وگفت:   

همه ازش خدافظي کرديم وآموزشگاه رو ترک کرديم قلدريان برخالف فاميلش اصال پير مرد 
 قلدري نبود خيلي مهربون بود ودوسش داشتيم

 توي فکر بودم که باصداي بوق ماشيني يه متر پريدم هوا 

 برگشتم يه دوسه تا فحش نر وماده بدم که ديدم إعههههه به به آرش خان 

 مقابل آموزشگاه البت کمي اونطرف تر ايستاده 

 من توي ديد نبودم

إعه اون که آرشه-نفس گفت:  

ببين اين آرش چند وقتيه مشکوک -دستش رو گرفتم و هردو پشت يه درخت قايم شديم وگفتم:
دنبال کي تا خودم ترتيبش رو بدمميزنه بزار ببينم اومده   

ه پسري؟؟؟تو چه جوري ميخاي ترتيبش رو بدي مگ-  

خاک بر سر منحرفت کنن خفه شو تا ببينم اين اينجا چه شکري ميخاد -محکم زدم تخت سرش:
 بخوره بعد خودم ترتيب دادن رو نشونت ميدم.
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فيلم مبتذل ميخاي نشونم بدي؟؟-  

نفس-غريدم:  

غلط کردم راحت باش-  

ده مين بعد يه دختر جلف از آموزشگاه خارج شد خوب که نگاهش کردم ديدم إعهههههههه تينا 
 دختري که توي بخش تجربي هاسته

 أي خاک برسر من بااين دوست پسر زاقارتم

ميدادن تينا به طرف ماشين آرش رفت و سوار شد چند دقيقه اي ايستادن ودل و قلوه تحويل هم  

االن من بايد چيکار ميکردم؟؟؟؟اعصابم حسابي قاراشميش شده بود نه به خاطر اينکه آرش خب 
رو بخام و از غم هجرانش اينجوري باشم به خاطر اينکه بازيچه اش بودم بازيچه الناز نباشم که 

 حالشون رو نگيرم نفس هم که طفلي جرأت نداشت حرف بزنه

الناز.-  

و بگيريم؟؟؟ر پايه اي حالشون-برگشتم وگفتم:  

چه طوري؟؟؟؟-  

 ميگم بهت.

همزمان ماشين آرش راه افتاد دست نفس رو گرفتم و پريديم داخل اول ماشيني که برامون نگه 
 داشت يعني اصال نگاه نکردم ماشينه چيه و مال کيه

ريد دنبال اون ماشينهب-روبه صاحبش گفتم:  

 راننده سرتکون داد 

رنگ پريده به نظر ميرسيد يه نگاه به نفس انداختم صورتش  

 يه نگاه به داخل ماشين انداختم إعه چه آشناست

يه نگاه به آويز خرسي کوچيکي که کنار آيينه تکون ميخورد انداختم ودر آخر يه نگاه به راننده 
 

 ياخداااااااا......،،کياررررش

؟؟تو اينجا چي ميخاي؟-جيغ زدم:  

ن بهت نگفتم پسر ها نامردن نگفتم با تو دوسته صد تا جيغ نزن الناز بزار رانندگي مو بکنم م-
 ديگه هم داره

يخب داره که داره گور پدرش برا من مهم ن-  

مهم نيس که بدون اينکه نگاه کني چه ماشيني جلو پات ترمز زده ميپري داخل دختر تو کي -
 بزرگ ميشي مگه چند تا آدم ناشي باشن

خب که چي من ميخام برم حالشو بگيرم-  

http://www.1roman.ir/


  

 

 

: زهره دهنوئي-خانوم ريزه ميزه  

 

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

53 

 

عال من هستم تا حالش رو بگيرم هم حال دوست پسر ل.ا.ش.ي تو رو هم حال اون دختر روف-  

چيکار به دختره داري ؟؟؟-  

اون دختره دوست دختر منه-  

دوست دختر تو-  

بله-  

به نفس نگاه کردم دهنش عين غار باز مونده بود ميگم ها آمار دوست دختر هاي کيارش هم 
 باال ست ها

 نتونستم خودم رو کنترل کنم و بلند زدم زير خنده

يوونه شديد؟؟؟د-نفس هم شروع کرد به خنديدن کيارش باتعجب گفت:  

خدا بکشه تو رو کيارش از -دستم رو گذاشتم رو شيمک مبارکم دل درد گرفته بودم ازخنده:
 هرنقطه ي شهر دوست دختر داري هاپسر ايدز ميگيري ميميري.

تا بودن نه خير سه-فت وگفت:چشم غره اي بهم ر  

الن چند تا موندن؟؟؟يکيش رو که شنيدم مامان کردي پسر دايي جان.اوووخي ا-  

الناز ساکت حوصله کل کل باهات رو ندارم-  

پس برو باعمه ات کل کل کن-  

عمه ي من مادر تويه-  

 حرفي نزدم حرفي براي گفتن هم نداشتم

ابل يه کافي شاپ ترمز زدن باالخره آرش جانشون رضايت دادند ومق  

لناز پياده شو الزمت دارم.ا-کيارش هم کمي دورترازشون نگه داشت وگفت:  

ياخدا يعني چي؟؟؟-  

جان عمه ات که ننه ام باشه برو زنگ بزن دوست -يه جوري نگاهم کرد چسبيدم به نفس:
 دخترت بياد از الزمي درت بياره.

پياده ميشي يانه؟؟؟تو چقدر بي مخي دختر کاريت -کيارش کالفه مشتي به فرمون زد وگفت:
 ندارم

 هم چين دلم ميخاست کفشمو تو حلقش کنم پسره ي خر 

 به من ميگه بي مخ بي مخ عم....

 نه چيکار به مامانم دارم اصال بي مخ خالته يالغوز بي خاصيت......

... 

زنگ بزن بهش.-از ماشين پريدم پايين کيارش بااخم گفت:  
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کي؟؟؟ به -  

به پسره بگو کجايي -   

اوکي. -  

موبايلم رو برداشتم و زنگ زدم به آرش طفلي حتما ذوق مرگ شده آرزو به دل مونده که يه  
جانم؟؟؟؟؟-بار هم شده من بهش زنگ بزنم صداش توي گوشي پيچيد:  

دوم گوري هستي عشخم؟؟ک-بالحن نسبتا ماليمي گفتم:  

وم گوري هستي عشخم؟؟؟؟؟خونه ام. اين چه طرز حرف زدنه کد-  

که خونه اي؟؟-   

آره . -  

باشه باباي.-  

 گوشي رو قطع کردم وانداختم تو جيبم 

فت خونه ام؟؟گ-کيارش بالبخند کجي که شبيه پوزخند بود گفت:  

بله-  

دور شد و کمي باهاش سري تکون داد موبايلش رو برداشت و زنگ زد به دختره يه قدم ازم 
حرف زدبعد ازاون به طرفم اومد به بازوش اشاره کرد عين اين منگول ها نگاهش کردم نفسش رو 

مطمئني قبال دوست پسر داشتي دستم رو بگير.-فوت کرد وگفت:  

 سوما من بميرم هم دست تو رو نميگرم.

کر کردي خيلي ازت خوشم مياد که ميگم دستم رو بگيرف-کيارش بااخم گفت:  

صال من نميام اونجا هرغلطي ميخاي بکني برو بکنابه درک به جهنم -  

مکان عمومي بود به طرفم اومد بازوم رو سفت چسبيد ومنو به همراه خودش کشيد حيف 
 وگرنه يکي دوتا جيغ ميزدم آدم شه

 چاره اي نداشتم صاف شدم و عين آدم راه ميرفتم

حشي جان دستم شکست يواش.و-آخ المصب دستم رو محکم گرفته بود کمي دستم رو کشيدم:  

 نفسش رو باحرص فوت کرد و دستم رو عين آدم گرفت حقشه اين بشر........

 وارد 

به به مکان پرفيضيه اصال کال همه دختر پسرکافي شاپ شديم   

نيه نگاه به اطرف انداختم ديدم آرش يه گوشه باتينا جون نشسته دل ميدن قلوه ميگير  

ياي ياتنها برم؟؟م-کيارش دستم رو ول کرد وگفت:  

مرض داشتي دستم رو گرفتي؟؟؟-  
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نقشه ام عوض شد-  

تني سفارش بدهاالخي نه من حوصله ندارم برام بس-  

خيلي .......!!!! -  

خيلي چي هان؟؟-   

- 

من گفتم اون اصال برا من مهم نيست تو شيفهم دونت نميفته؟؟هرموقع نوبت من شد خودم -
 ميدونم چيکار کنم.

ستني .ب-کيارش حرفي نزد وخواست بره گوشه ي کتش رو گرفتم وگفتم:  

يدوني دلم ميخاد از دست تو چيکار کنم؟؟؟م-نفسش روفوت کردوگفت:  

ودم رو بندازم ته درهخ-سوالي نگاهش کردم که گفت:  

ه جاي خجالت کشيدنته.ب-نيشم باز شد بااخم گفت:  

تااين حد اذيت کننده ام؟؟-  

زاون.چيزي فراتر ا-  

 خيلي نامحصوص لگدي محکم به ساق پاش زدم 

ستني بي بستني.ب-صورتش از درد جمع شد وگفت:  

يرممنم م-شونه اي باال انداختم وگفتم:  

رو بشين .ب-به طرف محلي که سفارشات رو ميگرفتن رفت وگفت؛  

 لبخند پيروز مندانه اي زدم و رفتم دقيق کنار ميز آرش اينا نشستم

ديدم بودن فيس تو فيس کال در معرض  

 آرش حواسش نبود 

 مشغول خوردن بود

دستبندي رو که بهم داده بود رو لمس کردم چه خوب شد امروز دستم کردم ها تنها چيزي که 
 ازش قبول کرده بودم يه دستبند نقره بود اونم به زور بهم داده بود

 از دور مچم بازش کردم و کنار دستم گذاشتم

بادست ميخاست ميزي رو که نشستم نشون بده يه خورده اطرافش رو نگاه کيارش رو ديدم که 
 کرد

 دستي توي هوا تکون دادم باديدنم چشم هاش گرد شد

 شونه اي باال انداختم
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خودش شخصا ظرف بستني رو گرفت و به طرفم اومد بستني رو روي ميز گذاشت باذوق به 
 رنگي رنگي هاي بستني نگاه کردم

شدي چرا اينجا نشستي؟؟ ديوونه-کيارش گفت:  

ميخام بستني ام رو بخورم. دلم خواست برو به کارت برس-  

باشه پس من رفتم-  

برو دارمت.-نيشم رو باز کردم:  

 خنديد 

 فکم باز موند خنديد؟؟؟ غد خانواده خنديد؟؟!؟

 شونه اي باال انداختم کيارش جدي شد اخم کرد و به طرف ميزشون رفت

 با شوق وذوق مشغول خوردن بستني ام شدم

 تا موقع يه بستني ديگه

سفارش دادم الزمم مي اومد    

 کيارش مقابل ميزشون ايستاد

 اصالسينما سه بعدي رو عشقه

کيا حرفي زد که هردو سرشون رو بلند کردند جالب اينجا بود که اول نگاه آرش روي من ثابت 
گذاشتم دهنمموند منم خيلي عادي يه قاشق بستني   

 طعمي داشت المصب ها

 زعفروني بود فکر کنم

خخدختره به تته پته بود خخخ يادم از اون آهنگه افتاد ميگه آي تته پته تته پته خخخ  

 االن هم دقيقا پته ومته ي دختره ريخته بود رو آب

 داشت بااسترس حرف ميزد صداش به من ميرسيد:

به خدا داداشمه.-  

اون دختر دوست دختر اينه چرا حرفي از اينکه تو -اشاره کرد وگفت:کيارش برگشت به من 
 خواهرشي نزد چرا تو حرفي از اينکه بردار داري نزدي هان؟؟؟؟؟؟

 خب حاال صداي کيارش يه خورده رفت باال 

يس نبستني ام رو که خوردم بستني بعديم رو آوردن آخ جون چي بشه البته اين برا خوردن   

ئو هاي خشمل و خوشمزه اش انداختم شرمنده نميشه بخورمت انقدر اصرار  يه نگاه به کاکا
 نکن

آرش تو مگه دوست دختر داشتي؟؟؟-تينا گفت:  
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 به به عجب بساطي 

 آرش از جابلند شد يا خودا دوئل 

و اينجا چي ميخاي؟؟ت-به طرفم اومد وگفت:  

 إعه بازي شروع شد اوکي دارم برات

بله؟؟؟براي حضورم دراينجا بايد دليل داشته باشم جناب آرش -:باتاي ابروي باال رفته گفتم
 خان؟؟؟

گه تينا خواهرم نيست؟؟م-کيارش و دختره يه طرف من اومدن آرش رو بهم گفت:  

نع تا جاي که من ميدونم خواهري نداشتي-  

تينا جون زد زير گريه وچسبيد به بازوي کيارش و شروع کرد به زجه زدن که غلط کردم 
ردم و منو از راه به در کردن و ازاين چرت ها کيارش هم سيلي نثارش کرد که عشق وچيز خو

 کردم دختره چند قدم رفت عقب و چسبيد به آرش 

 آرش هم رو نداشت توي چشم هام نگاه کنه هه

آرش.-روبهش گفتم:  

شرمنده ات-سرشو بلند کرد:  

 م

شه بستني خجملمو برداشتم از جابلند شدم خوبيش اين بود که گفتم ظرفش يک بار مصرف با  

 کيارش باتعجب نگاهم ميکرد آرش هم که چي بگم قيافه اش عين عالمت سوال بود

رتش بستني ام رو بردم باال و چسبوندم رو صورتش دستبنده رو برداشتم و پرت کردم تو صو  

اصال ارزش نداره که خودم رو ناراحت کنم براش مثل هرز پري بعضي چيزها -روبهش گفتم:
هاي تو آقا پسر از اول هم پشيزي برام مهم نبودي بري بميري بهتره االن که فکر ميکنم حيف اون 

بستني که چسبوندم رو صورت تو دور منو خط ميکشي که خط خطي ات کردم همين االن همين 
باشم که بال سرت نيارملحظه کافيه دور و اطرافم بپلکي الي ن  

کوله ام رو برداشتم و با قدم هاي بلند از کافي شا پ خارج شدم البته دختر پسر ها با سوت و 
 دست هاشون کافي شاپ رو گذاشته بودن رو سرشون نامردا سينما مجاني رفتن کوفتشون بشه ايشاال 

 حاال حيف بستني ام نبود که زدم تو صورت اون بيشعور؟؟؟

بستني موخاد بي خي کي  

 همين که رسيدم دم ماشين نفس رو ديدمن که از خنده دسته ي ماشين رو گاز ميزنه 

هووي چته؟؟!-  

يول دمت گرم خيلي حال کردما-تا منو ديد پريد بغلم وگفت:  

حقش بود-  
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يافه ي کيارش ديدني بود. اون مخش ارور داده بودق-پريديم داخل ماشين وگفت:  

نکردم تو کجا بودي؟؟ واقعا من که توجه-  

من دم کافي شاپ نگاه ميکردم-  

 خنديدم وحرفي نزدم 

ياد برات مهم نيست هامخوشم -نفس. گفت:  

نه بابا تو گورش.........-  

چنددقيقه اي که گذشت کيارش از کافي شاپ خارج شدتينا وآرش هم پشت سرش تينا که طبق 
بود حاال قيافه اش روشسته بود اما گند زده شده  معمول آويزون کت کيارش بود آرش هم تو افق محو

 بود به لباس هاي مارکش

آرش به طرف ماشينش رفت و سوار شد کيارش هم تينا رو پرت کرد اونطرف اونم با آرش 
 رفت 

 کيا به طرف ماشين اومد اعصاب مصاب نداشت

 وارد ماشين که شد درو محکم بست 

فقط به عشق تو از خواب بيدار ميشم حس -د:طوري که سيستم پخش خود به خود روشن ش
 ميکنم تو رو بي اختيار ميشم

 اي جان عجب آهنگ هايي هم داشت کيارش سيستم رو خاموش کرد 

وخميزاشتي بخونه -بااعتراض گفتم:  

يه نگاه وحشتناک بهم انداخت انگار طلب باباشو داره از من ووويييي غلط کردم دايي جونم 
 نوربه قبرت بباره يه خورده ازاون اخالق خوفت رو ميدادي به اين پسر گند دماغت خو 

چيه من دوست دخترتو وادار کردم بره بادوست پسر من دوست بشه؟؟؟از دار -با حرص گفتم:
داشتيم که پريد حاال من از کجا يه خر پيدا کنم بامن دوست شه ها؟؟؟ دنيا يه دوست پسر  

کيارش اولش باتعجب نگاهم کرد بعد هم ريز خنديد اي حناق فکر کرده شوخي دارم حاال 
 خدايي هم شوخي داشتم ها

خودم برات پيدا ميکنم تو لب ترکن غصه شو خوردي-نفس که از خنده ريسه ميرفت وگفت:  

ما ازاين لطف ها به الناز بکنيد.الزم نکرده ش-في بزنم کيارش گفت:قبل ازاينکه حر  

 نفس هيچي نگفت بي شعور دوست منو کنف ميکني؟؟

 کنفت ميکنم

قربونت نفس جون پس زودتر اوکيش کن آخه نه که من -روبه نفس اول چشمکي زدم وگفتم:
عادم حض ميکرد هميشه عادت داشتم باصداي آرش بخوابم اصال يه الاليي ها ميخوند که  

ارواح عمه ي نداشتش الاليي هاش بيشتر براي توالت رفتن مناسب بود إهم إهم گالب به 
 روتون.
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اشه خودم هماهنگ ميکنمب-نفس خودش رو کنترل کرد تا نخنده وگفت:  

کيارش سرعتش رو زياد کرد يه نگاه به ساعت انداختم خاک عالم به سرم پنج بود مامان 
 پوستمو ميکنه

خودت منو بردي خودت هم مياي غيبت مو پيش مامانم موجح ميکني که -ه کيا گفتم:رو ب
 ميکشتم .

چشم.-  

 حرفي نزدم

بعد ازاينکه نفس رو رسونديم راه افتاد طرف خونمون حوصله ام سررفته بودو در يک پرش 
 پريدم جلو

يکار ميکني ديوونه.چ-کيارش با چشم هاي گرد گفت:  

ديوونه ها چيکار ميکنن ديوونه بازي ديه حوصله ام سررف -م وگفتم:لبخند دندون نمايي زد
 خو.

از کاري که کردي خوشم اومد.-  

اينکه پريدم؟؟-باذوق گفتم:  

نه خير اصال درشأن يه دختر نيست همه ش بپر بپر کنه من منظورم -اخم ريزي کرد وگفت:
 کاريه که با آرش کردي .

ديگهههه. ممااايي-دست به سينه و صاف نشستم :  

خل.-  

هي قرار نشد من هيچي بهت نميگم تو هم فحش بدي ها خل و ديوونه و چيز ديگه اي -
 نمونده؟؟؟

نچ -  

بچه پرو ميگم يه سوال ازت بپرسم ج ميدي-  

مشاعره است؟؟-  

آي کيو أه نه ميگم يه سوال بپرسم جواب ميدي-  

چيه؟؟-اخم ريزي کرد وگفت:  

چند تا ديگه دوست دختر داري؟؟-  

فضولي ممنوع.-اخم کرد:  

ايش نخواستم حسود.-  

ب موفق باشي عمه رو خودت قانع کن.خ-ماشينش رو گوشه اي پارک کرد وگفت:  

بي جا کردي زود مياي يه چي ميگي.-باچشم هاي گرد گفتم:  
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چ سرم شلوغه کار دارم.ن-ابرويي باال انداخت:  

ر باز من عود کنم ها.کيا نزا-جيغ زدم:  

راحت باش.-  

 يعني دلم ميخاست سرم رو بکوبم به شيشه هاي ماشينش

کيارش اذيت نکن پياده شو .-  

نميشه.-  

آقا جون ميگم از گل کاشتن هات از نبيره ي عزيزش. به خدا ميام به-  

عني چه همش يه بار ديگه در اين باره حرف بزني من ميدونم وتو ي-چشم هاش گرد شد وگفت:
 از بچه حرف ميزني.

؟چه باحاله بهت بگن بابايي بابايي؟خب بابا شدي ديه نشدي -  

 باحرص از ماشين پياده شد و درشو محکم بست

يه ها.عجب هواي خوب-يووهوووو يه متر پريدم هوا و از ماشين پياده شدم رو بهش گفتم:  

چاره چي بود يه لبخند زدم مثال من يه نفس عميق کشيدم هرچي دود بود زد تو حلقم ولي خب 
 نرمالم. 

امروز کالس نداشتين -در حياط رو باز کردم و واردشدم کيارش هم پشت سرم رو بهش گفتم:
 نه؟؟

 ابرويي باال انداخت طفلي بچه ام الله نميتونه حرف بزنه کاريش نداشته باشيد

 در خونه رو آروم باز کردم و وارد شدم 

ول تو برو داخلا-ارش هم وارد شد رو بهش گفتم:کفش هامو درآوردم کي  

وارد خونه شد و رفت داخل همزمان باورودش صداي آخش رو شنيدم خنده ام گرفته بود 
واي خدا مرگم بده تويي کيارش جان ببخشيد کاري شدي ؟؟فکر -صداي مامان رو شنيدم که گفت:

 کردم النازه 

نار کيا ديدم از خنده ريسه رفتم مامان به طرفم پريدم داخل خونه و دم پايي ابري مامان رو ک
 اومد

ه به چه عجب دختر گلم تشريف آوردي کجا بودي تااين وقت روز؟؟ب-وگفت؛   

به خدا بچه ي برادرت از راه به درم کرد از خودش -خنده ام رو جمع وجور کردم وگفتم:
 بپرس مگه نه کيا؟؟

چه؟؟ خدا مرگم نده از راه به درت کرد يعني-  

مه جان اجازه بديد من توضيح بدمع-کيارش رو به مامان گفت:  
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خالصه کيارش يبه سري دروغ سرهم کرد تحويلش داد اينکه آقاجون دلش برا من تنگوليده کيا 
 هم منو برده پيش آقا جون عجب دروغي کافيه مامانم از آقا جون بپرسه دخلمون مياد. 

ميدادي منم از نگراني دربيامب نداره کاش خبر ع-مامان رو به کيارش گفت:  

اووو نمردم ويه نفر نگرانم شد.-  

دخترم من هميشه نگران توام-  

گرانم نکنه باز بري جايي رو آتيش بدي نتونيم کاري کنيم.ن-نيشم باز شد که گفت:  

وخي ميکنم عزيزم تو نور وچراغ اين خونه اي.ش-نيشم بسته شد مامان خنديد وگفت:  

رسي.م-با لبخند گفتم:  

مه جان بمون ميخايم بريم برا عرفان خاستگاري توهم بيا.ع-مامان رو به کيا گفت:  

نه ممنون ميرم ديگه آقا جون تنهاست.-  

ميشه.بزار عرفانم رو سروسامون بدم نوبت تو-  

 پق زدم زير خنده کدوم آدم شاسکولي بياد زن اين بشه 

را ميخندي؟چ-مامان بااخم نگاهم ميکرد وگفت:  

ته هست.مامان جان کيارش خودش سر وسامون گرف-  

 ته دلم گفتم بيش فعال هم بوده بابا شده خخخ

يرم آماده شم!م-کيارش بااخم نگاهم کردم منم حرفي نزدم و رو به مامان گفتم :  

کجا زوده ميري باز يه عالمه بزک ميکني.-  

ايش نخواستم.-  

اجون هم قراره بياد بريبم خاستگاري چون قضيه بمون عمه خب؟؟؟آق-مامان رو به کيا گفت:
 جديه.

مزاح....-کيارش گفت:  

اين حرفو نزن که ناراحت ميشم خونه آقا جون هم نميخاد بري از لباس هاي عرفان بپوش -
 االن هم خودش رفته آرايشگاه مياد ديگه 

يخاي من برم دنبالش عروس خانم رو.م-سوت متمددي زدم وگفتم:  

تت اين حرفا چيه.خدانکش-يد وگفت:مامان خند  

 به کيارش نگاه کردم طفلي دپرس شد ها حتما با دوست دخملي چيزي قرار داشته

 راهي اتاقم شدم کيارش هم اومد که بره اتاق عرفان

حيف هاپريد!-روبهش گفتم:  
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؟!چي پريد؟؟-باتعجب نگاهم کرد وگفت:  

وديم خب قرارت با دختره رو ميگم ديه.اثرات موادي که زده ب-  

 بااخم برگشت به طرفم قدم برداشت من شخصا چيز خوردم خودم هم اعتراف کردم 

تا االن چون -خواستم در رم نميشد چسبيدم به دراتاقم انگشتش رو تهديد وار تکون داد وگفت:
ميشه فهميدم که ديگه بزرگ شدي ميگفتم بچه اي حرفي بهت نميزدم ولي چند وقتي  

پا رو دم من نزار وگرنه -يه نگاه کلي به هيکلم انداخت خودم رو جمع وجور کردم که گفت:
 طور ديگه باهات رفتار ميکنم الناز خانم.

 عقب گرد کرد هه فيلم اکشنه باوشه.

طوري حرف  در اتاقم رو باز کردم پريدم لنگ کفشم رو برداشتم فکر کرده بامن ميتونه اين
 بزنه

قبل ازاينکه وارد اتاق عرفان شه لنگ کفشم رو پرت کردم و خورد وسط کتفش فرار هم 
بينم چه غلطي ميخاد بکنه برگشت بابهت بهم نگاه کرد به طرفش رفتم لنگ کفشم رو نکردم ايستادم ب
ودت گاز دوست دخترهاي ماش مخت نيستم که اينطوري باهام بحرفي آقا کيارش خ-برداشتم وگفتم:

روده دماغي واس من ميگي ازخداتم باشه با من بحرفي من همينم که هستم هروقت هم ببينمت همين 
 آشه وهمين کاسه .

 زبونم رو تا ته درآوردم و به اتاقم برگشتم

 چه يهو واس من جوگير ميشه ايش حاال اون حرف رکيکه چي بود بارش کردم گاز روده؟؟

ه اش بود ديگه.بلند زدم زير خنده خب مودبان  

لباسام رو بايه دست راحتي عوض کردم واي که چه گشنمه آخه با يه بستني آدم سير ميشه 
 عايا؟؟؟؟

موهام رو شونه زدم ودم اسبي بستم از اتاقم خارج شدم و رفتم پايين به پذيرايي رفتم و روبه 
گشنمه هيچي نخوردم.-مامان گفتم:  

ق ميشي از هيکل ميفتي.ات نباشه چاآرزو به دل موندم تو يه بار گشنه -  

اق ميشم مامان خانوم نيگاه کو پس اگه ميخاستم چاق شم تاچبه نظرت من -  

 االن يه بشکه بودم که نميتونه از جاش تکون بخوره .

خيلي خب برو تو يخچال يه يه ظرف برات نگه داشتم کيارش -مامان سري تکون داد وگفت:
 ناهار خورده؟؟

اماهيبانداختم وبه آشپزخونه رفتم ظرف غذام رو برداشتم اي جانم سبزي پلو شونه اي باال   

گذاشتم روي گاز يه خورده گرم شدن بعد ازاون يه ريختم داخل بشقاب و نشستم سر ميز 
 ومشغول شدم

 چه خوشمزه هم بود ها جاتون خالي
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رفتم همزمان کليد بعد از اينکه خودم رو سير کردم از جابلند شدم ظرف هامو شستم و به هال 
 توي قفل خونه چرخيد و در باز شد 

هوووووو.....،،،عرفان رو ديدم که يه تيپ تلخون کش زده بود متوجه من نشده بود هنو ?
پخخخخخخخ-پريدم جلوش وگفتم:  

-تکوني خورد وبرگشت بابهت نگاهم کرد يه متر پريدم هوا درهمون حالت دست زدم و گفتم:
 خوشتيپ جون شماره بدم؟

رو خانوم برو من صاحاب دارمب-عرفان اخم ريزي کرد وگفت:  

 بلند خنديدم دست هاش رو گرفتم و چند تا قر باهم داديم

باصداي خنده ي مامان سرجام ايستادم و دست هاي عرفان رو رها کردم نگاهم افتاد به مامي 
 وکيا مامان غش غش ميخنديد کيا هم بايه لبخند کج نگاهمون ميکرد ايششش

سالم.-فان تک سرفه اي کردوگفت:عر  

الم پسر گلم ماه شديس-مامان به طرفش رفت درآغوشش گرفت وگفت:  

 وييييييي حسوديم شد که

منون مامان جانم-عرفان دستي به پشت مامان زد وگفت:  

حاال امشب مراسم عروسي نيستا. هم چين دل ميدن -از آغوش هم جدا شدن رو بهشون گفتم:
 قلوه ميگيرن مامان و پسرش ايش

حسودي ممنوع -عرفان خنديد وگفت:  

نه خير من حسود نيستم-  

به اين فکر کردم که اگه عرفان بره. چقدر من تنها ميشم اگه عرفان بره رفت و آمد کيارش هم 
ميشهاينجا کم   

 بمير بابا کيارش رو موخاي چيکار بهتر بره

 بيشتر از همه فکر رفتن عرفان. اذيتم ميکرد

چش شد يهو-باشونه ها و لب و لوچه ي آويزون به طرف اتاقم رفاتم صداي مامان رو شنيدم:  

ديش کرد بزار من ميرم دنبالشحسو-عرفان:  

الناز آبجي گلم-  

صبر کن ببينم چي -که دستشو گذاشت جاي درگاه وگفت:پ وارد اتاقم شدم خواستم درو ببندم 
 شد يهو....

عرفان جان برو .-  

ا نفهمم چي شده نميرم.ت-وارد اتاق شد درو بست وگفت:  

من نميام مراسم خاستگاريت باشه ؟؟-  
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چرا؟؟-نميخام بيام . -را؟؟؟ چ-باتعجب گفت:  

اي بابا محض ارا ن مي يام.-  

اداشت نمياي؟؟؟ي يه دونه دمراسم خاستگار-اخم کرد؛  

خيلي خودم رو کنترل کردم که اشکم درنياد أه المصب اين گريه کردن رو کي انداخت تو 
 تنبون ببخشيد تو دامن ما؟؟؟من از گريه کردن واين لوس بازي هامتنفرم

ي نميام عرفان من دلم نميخاد تو بري و تنها شم.چون تنها داداشم-  

چيه ؟؟-رفته نگاهم کرد :عرفان با ابرو هاي باال   

م؟؟عرفان سرم رو درآغوش گرفت و من لب ولوچه ام بيشتر آويزون شد از کي انقدر لوس شد  

 شايد لوس بودم و االن کشف شدم.

ديوونه من که نميخام برم ونيام مطمئن باش تا هرروز از ديوونه ي خودم سر نزنم که -عرفان:
زه جونم دوست دارم نميشه که هرروز نبينمت.آروم نميگيرم تو خواهرمي هم خونمي اندا  

ودت ديوونه اي .خ-مشتي حواله ي سينه اش کردم:  

تويي.-خنديد؛  

نه خيرم .-خنديدم:  

النم خودم برات لباس انتخاب ميکنم با داداشت ست شي .ا-از آغوشش جدا شدم وگفت:  

 خنديدم وسري تکون دادم

 به طرف کمدم رفت و يه مانتو کوتاه سورمه اي سفيد

اينطوري باهم ست -باشلوار جين مشکي وشال سفيد برام انتخاب کرد به طرفم گرفت وگفت:
 ميشيم.

باشه.-لباس ها رو ازدستش گرفتم وگفتم:  

من ميرم آماده شم گريه نميکني ها.-  

نه برو .-  

مام وقت من به ديوونه بازي ميگذره و ميگذشته هيچ عرفان از اتاقم رفت و روي تختم نشستم ت
 وقت انقدر جدي به اينکه چقدر خانوادم رو دوس دارم فکر نکرده بودم .

يه نگاه به تيپم توي آيينه انداختم حسالي پسر کش شده بودم ها مانتوي کوتاه سفيد سورمه ايم 
گه واويال کرده بود تنگ بود وبدددد باريکي کمرم رو به رخ ميکشيد کمربندش هم دي  

شلوارمم که جين سورمه اي بود فقط شالم رو بايه روسري ساتن سفيد باحاشيه مشکي عوض 
ر سورمه اي و کيف دستي سورمه اي موهام رو فرق کج. ريخته بوپدم رو کردم کفش عاي پاشنه دا

ل شده بودم صورتم و کرم پودر وريمل و خط چشم و يه رژ لب نارنجييي جييييغ خالصه خيلي خشم
يه خورده عطر هم به خودم زدم يادم باشه از عرفان بپرسم ريحانه جون داداش نداره فکر بدنکنيد 

ميخام حجابم رو رعايت کنم خخخخ ارواح عمه جانم حاال منو باش از دار دنيا يه عمو ويه عمه دارم 
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کمن. يه دايي داشتم پدر ميخورم االن که فکر ميکنم اقوام نزديکمون خيلي  که مدام جونشون رو قسم
 کيارش که باهمسرش توي تصادف فوت شدن

خانوادن ي پدري هم که عمو وعمه. عموم ي دوتا دختر. بيست و بيست وپنج ساله داره که 
 هردو ازدواج کردن وبه قول خودش هرکدومشون يه جان

 عمه جانمم که قرفونش بشم دو تا پسررررر داره

شيش اين گزينه ي مناسبيه واس من. البت اگه مجرد  بيست والبت يکي شون ده سالشه يکيشون 
 بود

شانس خشگل من اينم زن داشت فايده نداره بايد برم به فربد همون ده ساله هه بچسبم خالصه و 
چکيده و لپ مطلب که. فقط کيارش گور به گور شده. مجرده که اينم. دويست تا دوست دختر داره. 

ال عمو و دايي هاي مامان جانم. وپدرجانم به جاش زيادن همشون هم ت اقوام دور زياد داريم ها مث
 پسر هلي خشگل مشگل دارن. 

بله؟؟؟؟-تقه اي به در اتاقم خورد وبه خودم اومدم منو باش چه تو افق محوشدم ها .  

اوهوم.-آماده شدي؟؟؟ -مامان؛  

ارج شدم مامان باديدنم دهنش يه باوشه.از اتاقم خ-پس بيا تا کم کم راه بيفتيم آقاجون هم اومده .-
 متر باز موند خودش. کت و دامن شيري رنگي به تن داشت و خيلي نايس شده بود 

سابي واس بابا خشگل کردي هاح-دستم رو مقابل صورتش تکون دادم وکفتم:  

ماشاا.......چه ماه شدي دخترم خانوم -به خودش اومد در يک حرکت درآغوشم گرفت وگفت:
چهارده شدي.شدي ماه شب   

مردم و ازم تعريف کرديد ها.ن-خنديدم از آغوشش جدا شدم وگفتم:  

؟؟چي -يگم يه سوال بپرسم؟؟؟؟ م-. گونه اش رو بوسيدم وگفتم: اين چه حرفيه-مامان:  

ا کجان؟هيچي باشه از عرفان ميپرسم االن اون-  

ين کيا بريدهاشون آقاجون بامن وبابا مياد تو وعرفان باماش بيرون توي ماشين-  

نميشه من باماشين خودمون بيام-  

باشه هرطور راحتي ولي تاکيد ميکنم آقاجون هم باماست تااونجا کاري ميکنه کل آرايشت رو -
 پاک کني

وکي مرسي از راهنمايي تون.ا-نيشم رو باز کردم راست ميگفت ها :  

 خنديد هردو رفتيم پايين و از خونه خارج شديم 

 همه منتظر مابودن 

مامان به طرف ماشين بابا رفت قبل ازاينکه برم سوار ماشين. کيا بشم برم با آقاجون احوال 
 پرسي کنم

 خودم رو از شيشه ماشين که پايين بود آويزون کردم آقا جون باديدنم يکه خورد 
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اشخنديدم و دستم رو دور گردنش. حلقه کردم و دوتا ماچ آبدار گذاشتم رو گونه   

از تو اومدي ب-آقا جون از بهت خارج شد و منو از خودش دور کرد وباغرغر گفت:  

-يه نگاه به خودش توي آيينه جلو ماشين بابا انداخت باديدن آثار رژ لب هام اخم کرد وگفت:
 ببين چيکار کردي دختر

م خوبيد؟؟؟سال-نيشم رو باز کردم وگفتم:  

عليک بله شما خوب؟-  

وبم من رفتم باي باي.بله ممنون منم خ-  

کجا دختر؟؟-  

باماشين کيارش ميام.-  

اينا رو چه جوري پاک کنم-  

خب از بابا دستمال بگيريد-  

بين دخترت چه باليي سرمن آورد ب-آقاجون باغرغر روبه بابا گفت:  

 بابا خنديد وچند تا دستمال بهش داد

 ازماشين بابا دور شدم و پريدم داخل ماشين کيارش 

بته عقب نشستم چون عرفان جلو بود ال  

ممممممسالااااام-باصداي بلندي گفتم:  

ليم سالم يه ساعته رفتي اون طرف چيکار؟؟ع-عرفان برگشت وگفت:  

مهوچ کار رفتم باآقاجون. احوال پرسي کرد-  

باز حرصش دادي-  

يم و به نيشم رو باز کردم وحرفي نزدم کيارش ماشين رذو راه انداخت و از حياط خارج شد
 طرف آدرس روند 

يه نگاه به تيپ کيا انداختم کت وشلوار اسپرت مشکي و بلوز سفيد حسابي دختر کش شده بود 
 ها

فتتون دختر کش شديد هاج-عرفان هم خيلي خوشگل شده بود رو بهشون گفتم:  

 کيارش لبخند کجي زد درد. خود شيفته 

بله توهم خوب شدي-عرفان کفت:  

پسر کش شدم؟؟؟؟-  

يگم ريحانه جون داداش نداره؟؟؟م-برگشت بااخم چشم غره رفت پرسيدم:  
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اداش اونو ميخاي چيکار؟؟د-عرفان باچشم هاي گرد گفت:  

خ جون موخام تورش کنم.آ-جيغ خفه اي کشيدم و گفتم:  

درعرض يک دقيقه هم اخم هاي عرفان هم کيارش درهم گره خوردن يکي دوتا سرخر که 
 مانداريم أه أه

ز االن بهت بگم يه داداش داره که. بيست وهشت سالشه و. مجرده اسمش ا-گفت:عرفان   

اسمش. تره است؟؟؟-  

بون به دهن بگير اسمش. اسز-نفسش رو فوت کرد وگفت:  

شوهرم داره اسفناج ؟؟؟خاک بر سرمن. اينم اسمه-  

الناز -عرفان باتحکم گفت:  

 خب. طبيعيه که خفه خان شدم

اسمش استاسيسه.-  

جااااننننممممم?؟؟؟؟؟؟اسم ازاين سخت تر نبود بزارن رو اين.-  

ده سالشه اسمش ريواسه.درهرحال يه خواهر هم داره هف-  

سخره کن ريواس؟؟؟؟؟آخ خدا دلم درد گرفت نميري توبرو عمه تو م-بلند زدم زير خنده وگفتم:  

کنم بهاره شوخي مي-عرفان خنديد وگفت:  

رنميگرديمپس امشب من وکيارش دست خالي بآهان همونو مثل آدم بگو -  

لنااااازززززز.ا-اين دفعه هردوشون داد زدن:  

کيارش يه گوشه ماشينش رو نگه داشت و عرفان رفت گل وشيريني شو تحويل گرفت سوار 
ببينم گل ريحان که سفارش ندادي ؟؟-ماشين شد. رو بهش گفتم:  

نه خير رزه.-  

آهان.-  

رنگي ماشين متوقف شد دره باز شد و رفتيم داخل اول از ما مامان اينا  مقابل در بزرگ و سفيد
 رسيدن. 

کيارش ماشين رو داخل پارکينگ پارک کرد و   

 پياده شديم

به جمع مامان اينا پيوستيم مامان و بابا باهم ميرفتن. آقاجون و کيا باهم من و عرفان هم باهم 
بوداونقدر سربه سرش گذاشته بودم که عاصي شده   

 خانواده ي زن داداش گلم مقابل در خونشون جمع بودن واس استقبال 

 البت از دور نمايان بودن حياط اينا هم فرقي باجنگل نداشت 
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داشتم اطرافم رو نگاه ميکردم که پام گير کرد به يه قلوه سنگ داشتم ديگه پرت ميشدم رو 
 زمين که شخصي محکم گرفتم 

 برگشتم ديدم کيارشه 

خدا از پدري کمت نکنه داشتم ميشتافتم به اون -محکم کمرم رو گرفته بود صاف ايستادم وگفتم:
 دنيا

دري يعني چي؟؟پ-کيارش چشم غره اي بهم رفت وآقا جون گفت:  

هان هيجي آقا جون-  

که بخاي بيفتي. مجبور نبودي اين کفش هارو بپوشي-  

إعه گير نديد ديگه-  

کردن مسير طوالني به محل مورد نظر رسيديمخالصه باالخره بعد از طي   

اول باپدر ومادرريحانه جون احوال پرسي کرديم که چقدر هم متشخص بودن حاال من پشت 
 کيارش ايستاده بودم و هردومون در رديف آخر احوال پرسي

نگاهم به اسم سخت جون افتاد واااايييي که چه خشگل بود واي داشتم بال درمي آوردم ميرفتم 
افق عرفان و بقيه باهاش احوال پرسي کردن دريک نگاه براتون توصيفش کنم قد بلند چهار شونه تو 

ابروهاي مشکي چشم هاي رنگي آبي پررنگ لب و دماغ مناسب پوستش هم يه نمه به برنزه ميخورد 
 خيلي جيگر بود خالصه

.کشم صلوات کيارش باهاش دست داد ويه سالم عليک ساده کرد حال نوبت من شد خودم رو ن  

الم خيلي خوش اومدينس-استاسيس جون باديدنم يه تاي ابروش رفت باال وگفت:  

سالم ممنون.-خيلي سعي کردم نيشم تابناگوش باز نشه خيلي جدي البت با لحني ماليم گفتم؛  

شما خواهر عرفان هستيد؟؟-  

بله.-  

نديدمتون.-  

ديده نميشدي خو حق هم داره اين کيارش ايش يعني چه نديدمتون يعني بس کوتوله بودي که 
 غول تشن روبه رو من وايستاده همينه ديه

 حرفي نزدم و نوبت به يه دختر شد واي موش بشي تو چه ملوسي 

پوست سفيد قد متوسط يه نمه از من بلند تر بود چشم ها موشي مژه هاپر پشت لب ها قلوه اي و 
 بيني مناسب 

رش احوال پرسي کرد نوبت من شد دستش رو به طرفم دراز تيپش هم که پسر کش بود باکيا
سالم من بهارم خواهر ريحانه خيلي خوش اومديذ-کردوگفت:  

نم النازم خواهر عرفان خوشبختم.م-دستش رو گرم فشردم وگفتم:  

هم چنين بفرماييد داخل.-  
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کو زنداداشم؟؟؟-  

يه دختر خشگل رو به روم  باصداي خنده ي ريزه ي شخصي برگشتم و تو افق محو شدم خخخ
 بود والبته سربه زير

پوست سفيدي داشت و چشم هاي آبي و کشيده مژه هاي بلند و پرپشت موهاي خرمايي رنگ و 
 لب وبيني خشگل اصال دريک کالم عاشقش شدم

ما زنداداشمي سالم خوبيد؟؟ش-باذوق گفتم:  

الم ممنون خيلي خوش اومديد من ريحانه هستم.س-خنديد وگف:  

منم النازم خوشبختم .-  

هم چنين.-  

تت البشع.الکوف-برگشتم به عرفان گفتم:  

 همه خنديدند خالصه وارد خونه شديم 

وبه پذيراي رفتيم هرکسي يه جانشست من طلفکي هم کنار کيارش يالغوز افتادم من ميخاستم 
 کناراس....اس چي چي بود اي خدا اين چه اسمه اصال من ميگمش اسفناج 

 من موخاستم کنار اسفناج بشينم خو .

بزرگ تر ها مشغول حرف زدن شدند و منم عروس خشگلمون رو ديد ميزدم که برامون 
بفرماييد-شربت آورده بود سيني رو به طرفم گرفت وگفت:  

رسي عروس جان.م-يه ليوان برداشتم وگفتم:  

ندارم. يلم-ريز خنديد وسيني رو به طرف کيارش گرفت کيارش غده هم گفت:  

 ايييششششش 

به به دستت درد نکنه عروس گلم -ريحانه جون به آقاجون تعارف کرد آقاجون هم شروع کرد:
 ماشاا....از خانومي چيزي کم نداري احسنت به انتخابت عرفان جان

نه؟؟ عرفان هم باغرور به بقيه نگاهميکرد من ميگم آدم تو شيلنگ شنا کنه جو نگيرنش مگه  

آقا جون من ميگفتم اين عرفان ترشي نخوره يه چيزب ميشه ها شما -گفتم:رو به آقاجون 
 ميگفتيد نه.

 همه خنديدند

 به بهار جون نگاه کردم چشمش بعد کيارش رو گرفته بود ها

.بعدي تويي ها-دم کوش کيارش گفتم؛  

و شايدهم ت-باابروهاي باال رفته نگاهم کرد نامحصوص به بهار اشاره کردم اخم کرد وگفت:
 باشي.

نوه.خدا از دهنت بش-نيشم باز شد؛  
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بدت هم نمياد .-  

بهتر از اون کي ميخاد گيرت بياد؟؟ نچ همه مث تو که نيستن-  

بي خيال حوصله ي کل کل باتو رو ندارم.-  

ي تو ايش.بداخالق گند دماغ اصال حيف اون برا-  

اکت ميشيد يانه؟؟از به جون هم افتاديدسب-آقاجون که کنار مابودآروم گفت:  

 ماهم که حرف گوش کن خفه خون گرفتيم

 با رأي خانواده ها عرفان و ريحانه رفتن حرف بزنن

ختر خانم شما چند سالشه؟؟د-مادر ريحانه رو به مامان گفت:  

هجده سالشه.-مامان:  

بله خدا از خانومي کمش نکنه دانشجويه؟؟-  

ه پارسال مشکلي داشت نتونست کنکور بده امسال انشاا......ن-مامان:  

 قربون مامانم بشم که آبروم رو خريدددددددد

هار منم هفده سالشه سال ديگه کنکور داره.ب-مامان ريحانه گفت:  

نشاا.....موفق باشه آقا پسرتون دانشجوأنا-مامان:  

نه دندان پزشکه-خنديدوگفت:  

دمت جيزززززچشم هام گرشد بابا   

ذوق مرگ نشي يه وقت-کيارش گفت:  

نه نترس.-  

حاال از حق نگذريم کيارش مديريت ميخوند وعرفان هم مديريت کيارش که شرکت دايي خدا 
 بيامرزم دستشه

 عرفان رو هم بابام شرکتش رو واگذر کرده بهش باباهم که استاد دانشگاس

 منم ميگم ديه من تو اين خانواده بوقم

بود که کيا وعرفان امسال درسشون تموم ميشد وميچسبيدن به کارهاشون االنم يکي  خوبيشاين
 در ميون مواظب شرکت هاشونن وسراين قضيه بابا آآقاجون مدام غر ميزنن 

 از فکر دراومدم ديدم إعه همه دارن دست ميزنن جريان چيه؟؟؟؟

اي گل انداخته سرش رو انداخته يه نگاه به عرفان انداختم که نيشش باز بود ريحانه هم با لپ ه
 بود پايين اووخي حتما جوابه مثبته ديگه

 منم شروع کردم به دست زدن
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 ريحانه جون شيريني تعارف کرد 

و نشستن به حرف زدن درمورد تعيين کردن مهريه و تاريخ عروسي و اين چيزا بااجازه ي 
قاجون خونده شد قزار شد آخر خانواده ي من صيغه ي سه روزه اي بين ريحانه و عرفان توسط آ

 هفته که سه روز ديگه باشه عقد هفته ي بعدش عروسي بگيرن

همه خوش حال بودن وبا هردوشون روبوسي کردن کيارش با عرفان دست داد و مردونه 
درآغوش گرفت و حرفي دم گوش عرفان گفت که عرفان مشتي به بازوي کيارش زد اووو کيارش و 

 شوخي؟؟

ريک گفت منم که تبريک رو گفته بودم داشتم مگس ميپروندم البته بهتره بگم به ريحانه هم تب
 داشتم اسفناج ميچروندم 

حال روحي ام اصال مناسب نبود همه مشغول بگو بخند بودند و -اعتراف سختي که بکنم اينه:
قرار شد  من ه ظاهر ميخنديدن اميد داشتم که زودتر بريم خونه اما بااصرار زياد خانواده ي ريحانه

شام بمونيم تازه بساط مسخره بازي ورقصيدن به راه کرده بودن هه الناز خانم خودت و دوستات 
 ميريزين وسط کالس ميرقصي مسخره بازي نيست؟؟؟

 رقصيدن توي مراسم يه جورايي نامزدي برادرت مسخره است.

يلش گرم کرده از جابلند شدم همه تو حال وهواي خودشون بودن فقط کيارش سرش رو باموبا
کجا؟؟-بود اميدوار بودن نپرسه کجا ميرم اما وقتي گفت:  

مستراب.-نفسم رو فوت کرم وگفتم؛  

کجا؟؟؟-چشم هاش گرد شدوگفت:  

م سررفته هوابخورمشوخيدم مخام برم بيرون حوصله ا-  

آهان راحت باش.-  

بعد ازاينکه اجازه صادر شد از خونه خارج شدم و به حياطشون رفتم نگاهم افتاد به يه تاب چند 
 نفره که زير يه درخت بيد مجنون قرار داشت 

 به طرفش رفتم و روي تاب نشستم خودم خودم رو تاب ميدادم اين حال مزخرف چيه؟؟

به اتفاق هايامروز فکر کردم چه  به آسمون نگاه کردم صاف بود به خورشيد نگاه کردم ميتابيد
يهويي اين همه اتفاق ميفته توي زندگي مثال مچ گيري آرش و اون قضاا وخاستگاري عرفان و محرم 

شدنشون بهم از حق نگذريم ريحانه دختر فوق العاده اي بود حس کردم سرعت تاب بيشتر شد 
 برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم کيارش بود 

ا؟؟چرا اومدي اينج-  

اومدم هوا بخورم.-  

خوشمزه است؟؟-  

آره خيلي.-  
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سرعت تاب روبيشتر کرد زنجير هاي تاب رو محکمتر گرفتم و حرفي نزدم دلم سوت ميخاست 
و من باپلک هاي بسته حس و پرواز توي آسمون رو درست مثل همين لحظه مه کيارش تابم ميداد 

 ميبکردم توي آسمون دارم پرواز ميبکنم

بسه.-ند دقيقه گفتم:بعد ازچ  

عرفان ناراحت ميشه -بدون حرف تاب رو نگه داشت و بافاصله کنارم روي تاب نشست وگفت:
 که اونجا نيستي دنبالت ميگشت

برا همون اومدي اينجا؟-  

فت بيام دنبالت.گ-شونه اي باال انداخت وگفت:  

هم دپرس ميشن. بگذرونن من يه چيم شده برم اونجا دپرسم اونا بي خيال بزار خوش-  

گريه کن-  

امروز فشار ها زياد بوده فهميدن قضيه ي -برگشتم نگاهش کردم به چشم هام خيره شدوگفت:
ازش متنفر بوده باشي يه وابستگي هايي هم وجود داشته سرگرفتن يهويي ازدواج عرفان هم سخته 

ر شه سخته االن ميدونم که حال زياد خوبي نداري چون هميشه کنارت بوده واينکه بخاد بره وازت دو
گاهي اوقات مغرور بودن زياد جالب نيست بايد گريه کني تا حالت خوب بشه وگرنه هميني که االن 
اينجا بغ کرده االن اصال به الناز شيطون خودمون نميخوري. خودت رو نزن به نفهمي تو دختري 

 انقدر خودت رو قوي نشون نده.

ارش باعث شد که شروع کنم به گريه کردن حرف هاي کي  

 بادست هام صورتم رو پوشوندم و آروم گريه کردم

مزخرف بود اما حالم داشت بهتر ميشد گرمي دست کسي رو دور شونه هام احساس کردم 
 کيارش دستش رو دور شونه ام حلقه کرده بود 

 فيکس يه ربع اشک ريختم تا آروم شدم 

منون که راهنمايي ام کردي .م-کيارش خيره شدم وگفتم: سرم رو بلند کردم و به  

ريه کردن راهنمايي ميخاد؟گ-لبخند کجي زدوگفت:  

واسه من آره .-  

؟آروم شدي؟-خودش رو کنار کشيد وگفت:  

اشک هاتو پاک کن خانم -سري تکون دادم دستمالي از جيبش در آورد به طرفم گرفت وگفت:
 فين فينو

تمام آرايشم -اشک هام رو پاک کردم. با لب ولوچه ي آويزون گفتم:دستمال رو ازش گرفتم و
 پاک شد.

ما دختر ها در هيچ حالي آرايش رو فراموش نميکنيد.ش-خنديد وگفت:  

چيکار کنم چشم هام قرمز شده؟؟-  

آره قيافه ات زار شده-سري تکون داد وگفت:  
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را ميزني.چ-مشتي نثار بازوش کردم بازوش روچسبيد:  

ااين راهنمايي مسخره ات گريه کردن هم شد کار؟؟بهمش تقصير تويه -  

بيا و راهنمايي کن.-  

يش هاي دوس دخ خرات تو ماشينت جانمونده؟؟ميگم. از لوازم آرا-  

جاموندن که نه ولي يه کدومشون سفارش کلي لوازم آرايش داده توي داشبورد گذاشت برو -
-ريموت ماشينش رو به طرفم پرت کرد توي هوا قاپيدمش وگفتم:استفاده کن توي يه پالستيکه ان .

 دمت جيز.

و تا خود پارکينگ دويدم البته زياد دور هم نبود در ماشينش رو باز کردم    

 و پريدم داخل داشبورد رو باز کردم ?وه ?وه چه خبره پالستيک رو برداشتم 

زدم و يه رژ لب ناز ياسي واي چه  يه نمه پنکک زدم و خط چشممو هم کشيدم يه خورده ريمل
 ملوس بود اين کيارش هم سليقه اي داره ها 

 نگاهم افتاد به يه جعبه آخ جون رژ 

 گونه

 

 اي بميري کيارش با لوازم هات هيعععع چرا اونجا ميزاري خو............

؟؟ نکنه از قصد گفته برو. از وسيله آرايش هاي. خريدم استفاده کن تا من اونو ببينم   

 خفه شو الناز مگه چي بود 

 هيچي نبود 

ي ديدم؟؟؟نههههههههههههه.من مگه چيز   

سرم رو انداختم پايين وبه طرف خونه راه افتادم اولين بارم بود انقدر خجالت کشيدم آخه دختر 
 چشم وگوش بسته رو چه به ديدن اين چيز ها

همين طورتو افق محو بودم وتو حال وهواي خودم بودم. که شخصي مقابلم قرار گرفت و دنگ 
ترل کردم تا نيفتم بااخم نگاهم روباال کشيدم باديدن کيارش به تته پته بهش اصابت کردم خودم روکن

شرمنده حواسم نبود.-افتادم وگفتم:  

بر کن.ص-خواستم برم که دستمو گرفت ووگفت:  

 وايييييييي خدا به خير بگذرونه سرجام ايستادم 

؟آرايش کردي؟-دقيق نگاهم کرد وگفت:  

بله نميبيني صورتمو؟؟-  

سرخ شده موادش خوب نبوده؟؟؟ چرا صورتت-  

نيدونم.-شونه اي باال انداختم وگفتم:  
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ژ لبت خيلي پررنگه کم رنگش کن.ر-دستم رو ول کرد وگفت:  

نگ مناسب تو نيست دختر جان .نيخام. لجبازي ديگه اين ر-  

پ مناسب کيه؟؟-  

گ بزنه.مناسب تونيست دختر نبايد رژ لب پررن-  

باجون باشه از اين به بعد نميزنم موخام برم خونه اجازه هست؟؟؟؟االخي با-  

ه چيزيت شد تو.ي-خودش رو کنار کشيدوگفت:  

 شونه اي باال انداختم و به خونه رفتم 

 همزمان با ورودم به پذيرايي همه ي نگاه ها روي من ثابت موند وااااا خشگل نديدن 

کجا بودي؟؟-:عرفان بااخم به طرفم اومد وگفت  

دست به آب. گالب به روت-آروم گفتم:  

نيم ساعته رفتي دستشويي؟؟-  

گالب به روت قاطي پاتي زياد خوردم - ss شدم   

خيلي خب از دستت ناراحتم بايد برقصي.-  

هروقت عروست شد اوکي.-  

االن همه رقصيدن جز تو.-  

إعه آقاجون هم رقصيد؟؟؟-  

آقاجون فرق داره .-  

چه فرقي هروقت رقصيد منم ميرقصم کيا چي اونم نرقصيده.-  

چرا اون يه دوبار خودش رو تکون داده -  

بحث سر چيه؟؟؟-مامان گفت:  

عزيزم همه رقصيدن جز تو -ريحانه هم اومد دستش رو دور بازوي عرفان حلقه کرد وگفت:
 راضي نبودي؟؟؟

نه بابا اين چه حرفيه. ميگم يه سوال.-  

يزم.بپرس عز-  

چند سالته زنداداش جون؟؟؟؟؟؟-  

بيست و دو.-  

آهان-  

بحث رو عوض نکن دخترم همه منتظر تو أن-مامان؛  
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کردن برقصم من نخام برقصم چه  خانواده ي ريحانه هم به جمع پيوست حاال همه منو دوره
 کسي رو بايد ببينم؟؟

ه خدا عروسيشون االن رو نرو نيستم ب-رو به همه گفتم:  

انه. است.اينا به-بهار خواهر ريحانه:  

ميرقصم تا اون نرقصه منم نميرقصم. اصال من فقط باآقاجونم-  

کيارش رو ديدم که بااخم هاي درهم وارد شد و ايستاد بحث رو گوش ميداد نگاهش روي من يه 
 جوري بود وييييي نکنه فهميده؟؟

يکار به من داري دختر؟؟؟چ-آقاجون بااخم گفت:  

ن چه. شما بايد برقصيد منم ميرقصمبه م-  

 همه ريختن سر آقاجون 

بين منو به چه کارها وادار ميکني سرپيري دخترب-آقا جون از جاش بلند شدوگفت:  

 نيشم رو باز کردم ه باحاله با آقا جونت برقصي ها

 همه کنار ايستادند قا جون زير لب حرف رکيک بارم ميکرد فکر کنم 

نگاهم ميکرد بقيه هم باخنده کيارش با لبخند کجي   

به آقا جون که وسط ايستاده بود وحرص ميخورد نگاه. ميکردن يه آهنک اليت پخش شد رو به 
بهارجون توقع نداريکه با آقاجونم تانگو برقصم؟؟-بهار که آهنگ رو پلي کرده بود گفتم:  

س چه آهنگي ميخاي؟؟پ-همه شروع کردن به خنديدن. بهار گفت :  

واال حامد پهالني اميد جهاني چيزي.چي بگم -  

خب من ندارم که با تکون بده ميرقصي؟-  

باشه بزار-  

 حاال من موندم چه اسراريه همه برقصن 

 آهنگ پلي شد وهمه دست ميزدن حاال جلو اين همه آدم تکون بدم؟؟؟؟؟

 تکون بده إعهههه .......تکون بده .......

و دلت.....هنرتو بهم نشون بده.تکون بده بگو بهم تنگ شده واسم بگ  

حاال من ميرقصيدم آقا جون هم بشکن ميزد يعني همه مرده بودن ازخندآقا جون يه نمه ديگه 
 بشکن زد کنار ايستاد منم که جو گرفته بودتم هم چين ضرب گرفته بودم که خودم حال کردم. 

 آهنگ که تموم شد

خواهش ميکنم خواهش -خودم رولوس کردم:يه تعظيم کردم و همه برا م دست زدن يه خورده 
 ميکنم من متعلق به همه ي شمام
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 نگاهم افتاد به اسفناج جون که باتحصين نگاهم ميکرد بعله

م؟؟؟؟خالصه دست از سرم برداشتن و رفتم نشستم سرجام کيارش به طرفم اومد من کجا قايم ش  

رمورد اون چيزي که توي ماشين ديدي.د-روبهم گفت:  

ه خدا من هيچي نديدم.ب-دندون گرفتم وگفتم: لبم رو به  

گي.به آقاجون ن-لبخند کجي زد وگفت:  

اونقدر هاهم پررو نيستم برم به آقاجون بگم تو ماشين تو چيز پيدا کردم کيارش خان خجالت -
 هم خوب چيزيه آدم چيز مبتذل نميزاره تو ماشينش.

ود ميخاي بري از لوازم آرايشا استفاده کني.شرمنده يادم شده ب-  

کوفت.-  

 حرفي نزد و رفت پسره ي بي ادب 

يشه کنارتون بشينم؟؟م-اسفناج جان به طرفم اومد و گفت:  

 بابا پرستيژژژژ کالس 

اب خونه ايدص-شونه اي باا انداختم وگفتم:  

يشه بپرسم چي ميخونيد؟؟؟م-فت:خنديد و روي مبل تک نفره اي کنارم نشست وگ  

ده موخام خانه داري بخونم.درحال حاضر هوچي ولي درآين-  

بله؟؟؟؟؟-  

 يه نگاه بهش انداختم طفلي هنگوليده بود

 آخه دختره ي ابله شوخي شوخي بااسفناج جان هم شوخي؟

 دودقيقه مث آدم بحرف ديگه

ه هم وکالت ميخونموخي کردم رشته ام انسانيه درآيندش-لبخندي زدم وگفتم:  

آهان تمام سعي تون رو ميکنيد ديگه؟؟-  

بله-  

خيرسرم من اگه ميخاستم وکالت قبول شم. همون اول سعي ميکردم ولي خدايي االن هم ميخونم 
 نميخونم؟؟؟چرا چرا ميخونم

اميدوارم موفق باشيد.-  

ه؟؟مرسي شما هم همينطور دندان پزشکيد ديگ-  

بله.-  

سربه سرش بزارم بخندم حوصله ام سررفته گفتم يه خورده   
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من همينطوري شوهر هارو ميپرونم ديگه   

پس خيلي خوبه يکي ازاقوام مون دندون پزشک دراومد سه چهارتا ازدندونام خراب شده با -
 تخفيف برام درست ميکنيد ديگه؟؟

بله.-باابرو هاي باال رفته گفت:  

باشه؟؟ نتيونخوبه پنج شش تا از دوستامم ميارم اشا-  

 چشم هاش گرد شد

باورتون شد؟؟-خنديدم وگفتم:  

شوخي ميکنم-گيج نگاهم کرد وگفتم:  

مه اش سالمه نيگاه کنين ه-دهنم رو عين غاز باز کردم و عين اين معلول ها حرف زدم:  

 حاال خودتون امتحان کنيد ببينيد بادهن باز حرف زدن چه حالتي داره 

ه ي دندون هاتون سالمه آفرين بله هم-اونم خم کرد يه نگاه کلي به دندون هام انداخت وگفت:  

گه هميشه مسواک ميزنيد؟؟م-دهنم رو بستم وگفت:  

الي يه بار اونم واسه اينکه مامانم از خونه پرتم نکنه بير ون.سنه بابا -  

شخصيت جالبي داري.-خنديد وگفت:  

 اي جانم خودموني شد

لناز جان يه لحظه مياي کارت دارم؟؟؟ا-لحظه عرفان به طرفم اومد و گفت: همين  

نه برادر تايم ندارم سرم شلوغه.-  

 اسفناج باز خنديد عرفان دستم رو کشيد به اجبار از جابلند شدم و همراهش رفتم 

 حاال کجا منو برد

کي اين سرخر هارو  يه گوشه خلوت که کيارش هم بااخم و دست به سينه ايستاده بود خدايا
 ميبري من راحت شم 

جالت نميکشي دهنت رو جلو ي ي يه پسر غريبه يه متر باز ميکني؟؟خ-کيارش گفت:  

دلم خواست بعدي-  

الناز جان خواهر من زشته -عرفان نتونست خودش رو کنترل کنه وتک خنده اي کرد وگفت:
 جلو اس...اس چي بود المصب چه سخته

  اسفناج-خنديدم وگفتم:

هان جلو اسفناج-  

سفناج چيه ديگه؟؟ا-چشم هاش گرد شد وگفت:  
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خو اسمش سخته من بهش ميگم اسفناج .-  

امان از دست تو زشته جلوش اين کارا رو ميکني پسره خارج دکترا شو گرفته االن باتونشست -
 داشته کال رواني شده فکر کنم

چرا؟؟؟-  

ين اونجا رو هي فکر ميکنه هي ريز ميخنده آخه بب-به محلي که نشسته بود اشاره کرد وگفت:
 اين انصافه به خاطر تو يه دکتر بره تيمارستان؟؟

شو هم اشانتيون ميخاد ببره اون درمان کنهتازه دوست ها-اين دفعه کيارش هم خنديد وگفت:  

ه خورده رعايت کن باشه؟؟ي-هرسه تامون خنديديم و عرفان گفت:  

مشون رو بدن من گشنمه.اوکي توهم برو بگو زودتر شا-  

زشته دختر.-  

خودم ميگم .-  

به کي؟؟؟-  

هيچي ولش برو جاي خانومت دنبالت ميگرده شب اينجا ميموني؟؟چيز ميز الزم داشتي از -
 کيارش بگير

 اين حرف رو زدم و فلنگ رو بستم

 خخخخخخ من بي ادبم؟؟؟؟؟؟نههههه خيررررر.

هههههههههههه خيررررررررررر.ن-بلند تر بگيد نشنيدم:  

 آفلين آفلين ممنون از دل گرمي شما.

رف هاتون تموم شد؟؟ح-رفتم سرجام نشستم واسفناج گفت:  

بله -  

 دستم رو روي معده ام گذاشتم حاال فيلمم بود ها 

چيزي شده؟؟-اسفناج گفت:  

نه ميدونيد هيچي اصال.-  

بگيد خب.-  

نده ها ولي من يه خورده دير شام ميخورم معده ام بهم ميريزه بعد روي دندون هام اثر شرم-
 ميزاره .

روي دندون هات اثر ميزاره؟؟-  

بله بعد همه ي دندون هام خراب ميشه مجبوريد اشانتيون همه رو -سري تکون دادم وگفتم:
 درست کنيد
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ضمن شما هروقت مشکل از جهت  چشم االن هماهنگ ميکنم ميز رو بچينند در-نديد وگفت:
 دندون هاتون داشتيد حتما تشريف بياريد پيش من هرچي نباشه قوم هستم باهاتون راه ميام

 آخ جووووون مخش رو زدم

رسي لطف داريد.م-نيشم رو باز کردم وگفتم:  

ااجازه برم بگم ميز رو آماد ه کنندب-از جاش بلند شد وگفت:  

 سري تکون دادم و ازم دور شد

د از گذشت چند دقيقه اعالم کردن بريم شام بخوريم اي به قربون اسفناج جونم بشم که انقدر بع
 به فکر منه

همه سر ميز شام نشسته بوديم من بين آقا جون وکيارش نشسته بودم عرفان و خانومش کنار هم 
 ددي ومامي کنار هم ددي ومامي زن داداشم کنار هم بهار واسفناج هم کنار هم

ميز رنگارنگي هم چيده بودنحاال چه   

 سعي کردم آروم و عين آدم غذام رو بخورم 

نگاهم که به عرفان ميفتاد چشم غره ميرفت گاهي هم که به کيارش نگاه ميکردم اونم اخم 
 ميکرد 

 بعد ازاينکه سير شدم

 تشکر کردم از صندلي ام گرفتم و از جابلند شدم داشتم ميترکيدم

؟صداي خنده ي ريز شخصي رو شنيدم صداي اسفناج بود اي کوفت خنده داره مگهههههه؟؟؟؟  

همه شامشون رو خوردن و خدمتکاراشون ميز رو جمع کردن به پذيرايي رفتيم نگاهي به 
 ساعت انداختم يک شب بود خيلييييي خوابم مي اومد وهالک بودم 

 تازه اينا نشسته بودن وخاطره تعريف ميکردن

ت به سينه نشسته بودم وچرت ميزدمدس  

 شخصي کنارم نشست حوصله نداشتم بيدار شم ببينم کيه 

 گردنم هم هي کج وکوله ميشد 

 آخرش هم افتاد روي شونه ي شخصي 

 ايش چه سفته 

 از هيچي که بهتره خالصه همونجا يه چرتک ده دقيقه اي زدم 

خل ديوونه. وب بخوابيخ-صداي شخص رو شنيدم که دم گوشم گفت:  

يخوردسرم رو برداشتم و يه نگاه به قيافه اش انداختم تار بود ولي قيافه اش به کيارش م  

 يه زمزمه هايي ميشنيدم مثل خدافظي واين حرفا
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وا....خدامرگم نده کيارش شون ات شکست عمه جان اون کي -صداي آشناي مامان که ميگفت:
 خوابيد؟؟

هيس گناه داره خسته بوده-  

کن. بيدارش-عرفان رو شنيدم که گفت:صداي   

ميارمش نميخاد بيدارش کنين تو سوئيچ -لحظه اي انگار توي زمين وهوا معلق شدم وکيا گفت:
 ماشينم رو بردار رانندگي باتو

 بعد ازاون تنها چسبوندن سرم رو به سينه ي شخصي متوجه شدم وديگر هيچ.

إعهههه من روي تختم چي موخام ؟؟کي منو صبح تقريبا ساعت ده بود که از خواب بيدارشدم 
 آورد؟؟

 بي خيال حوصله ندارم به مخم فشار بيارم 

از جابلند شدم و رفتم آبي به دست و صورتم زدم بعد از اون از سرويس بهداشتي خارج شدم و 
ميگم  آخ آخرفتم بيرون مقابل آيينه ايستادم يه تاپ بندي که ديشب پوشيده بودم تنم بود و شلوار جينم 

 تو خواب داشتم خفه ميشدم از همون بوده

موهام رو شونه زدم ودم اسبي بستم شلوارمو بايه شلوار راحتي عوض کردم و رفتم پايين بابا 
سالم -که کال نبود حتما رفته دانشگاه فقط مامان بود که اونم داشت باتلفن حرف ميزد روبهش گفتم:

 صبح به خير

کيه؟؟-سري تکون داد وگفتم:  

مه فخري ته.ع-شي رو از گوشش دور کردوگفت:گو  

آهان من گشنمه.-  

ميز روجمع نکردم برو صبحونه تو بخور.-  

اوکي مشغول باشيد.-  

به آشپزخونه رفتم و يه دلي از عزا در آوردم و ميز رو جمع کردم و ظرف هارو شستم مامان 
به به ميبينم يه کاري -وقتي وارد آشپزخونه شد و ديد دارم ظرف ميشورم لبخند پررنگي زد وگفت:

 انجام داده دخترم بايد کم کم فکر عروس کردن تو باشيم.

من کار انجام بدم شما منو عروس کنيد ازاين به بعد همه ي اگه قراره -نيشم رو باز کردم وگفتم:
 کارهاتونو انجام. ميدم

خجالت نکشي يه موقع قديما حرف از ازدواج ميشد دختر هزار -مامان اخم ريزي کرد وگفت:
 رنگ ميشد دخترهاي اين دوره زمونه رو ببين هيعععععع.

زده که ازدواج کنم؟؟؟؟؟مجردي و مامان من غصه نخور منم يه حرفي ميزنم مگه خر گازم -
 عشق وحال رو عشقست.

باالخره يه روزي بايد ازدواج کني.-  

نه بابا من ميخام ادامه تحصيل بدم-  
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ه که خيلي درس ميخوني.ن-مامان خنديد وگفت:  

قتي عکسم رو توي روزنامه ديدي به عنوان نفراتي که رتبه شون زير هزاره بعد بگوو-  

نميخوره. من که چشمم آب-  

به هم بخوره عرفان کوش؟؟بخوره مامان جان بخوره نوشا-  

کيارش اومد دنبالش رفتن دانشگاه.-  

ميگم ديشب من خواب افتادم کيا آوردتم؟؟-  

آره طفلکي .-  

يلويي که برنداشته من چهل وپنج کيلو بيشتر نيستم .کاووو وزنه صد -  

چيه؟ يحانهميگم الناز نظرت درمورد بهار خواهر ر-  

خاصي به اون ندارم اگه نظرم رو درمورد برادرش بپرسيد اوکي رو ميدم من نظر-  

جالت داره جدي ميگم به نظرت دختر خوبي بود؟خ-مامان چشم غره اي رفت وگفت:  

آره هم خوب هم خشگل پسر مسر ديگه دارين خاستگار داريد؟؟من تو خونه ترشيدم ميخاين -
ون بديد من چي پ؟؟؟؟؟دخترهاي مردم رو سروسام  

ي؟؟؟؟من براي کيارش ميگم تو کيارش رو ميخا-  

 إهم إهم کيارش خخخ اون که صد تا زير سر داره

نچ اون واس کيا مناسب نيست-  

چرا؟؟-  

شما پسر بردار خدا بيامرزتون رو نميشناسيد يک مار موزيه که جفتش خودشه الزم نکرده -
 دختر مردم روبدبخت کنيد

...اين چه حرفيه ؟؟خوشتيپ نيست که هست خونه نداره که داره ماشين نداره که داره وا.....-
کار نداره که يه شرکت از خودشه آقا جون هم که ميخاد نصف زمين هاي لواسون رو بهش بده چي 

 کم داره؟؟

پاکي مادر من پاکي.-  

بزرگ توي لواسون مامان حرفي نزد منم نخواستم بحث رو بيشتر باز کنم آقا جون يه زمين 
داشت عالوه براون چندقطعه زمين توي پونک و چند جاي ديگه زمين هاي لواسون رو قرار بود بين 
نوه هاش که من و کيا و عرفان بوديم تقسيم کنه بقيه ي زمين هاهم که مامان من ميرسه کس ديگه اي 

ه ي پسري يه ديه يه هم نيست البته بيشتر زمين هاي لواسون وپونک به کيارش ميرسيد چون نو
 جورايي حق دايي بهش ميرسيد 

 بي خيال مال دنيا بخوره تو مالجم 

 از جابلند شدم و به اتاقم رفتم کتاب هامو برداشتم ونشست وشروع کردم به خوندن 

http://www.1roman.ir/


  

 

 

: زهره دهنوئي-خانوم ريزه ميزه  

 

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

82 

 

يلمم زنگ خورد يه نگاه سه چهار ساعت فيکس خوندم ديگه حال وحوصله نداشتم همزمان موبا
فرمايش؟-به صفحه اش انداختم هه آرش بود جواب دادم؛  

دکتري؟؟؟-خوبي؟؟؟؟ -رمايش؟ ف-سالم. -  

...الناز زنگ زدم ازت به خاطر اون قضيه..-  

ببين آقا آرش اگه يه بار ديگه به من زنگ بزني سرو کارت ميفته با -نزاشتم ادامه بده وگفتم:
م يا سيم کارتمو عوض ميکنم خالص ديگه زنگ نزن باشه؟فکرکن الناز مرده داداشم و پسر دايي ا

 خدافظ.

 گوشي رو قطع کردم و پرت کردم يه گوشه 

يکي دوروزي گذشت يه خورده متحول شده بودم ويه نمه درس ميخوندم درحد سه چهار ساعت 
م براش تنگوليده بودحاال همينشم باعث تعجب بقيه شده بود اين دوروز کيارو نديده بودم و دل  

 امروز روز عقد عرفان و ريحانه است

يه نگاه کلي به خودم توي آيينه انداختم مانتوي. کالباسي به تن داشتم وشلوار جين سفيد وشال 
 صورتي سفيد کيف کفشم هم ست وکالباسي بودن

ه به دختر درس خونم ب-از اتاقم خارج شدم و رفتم پايين مامان باديدنم گفت:  

تابناگوش باز شد وگفتم: سالمممم نيشم  

سالم عزيزم آماده اي؟؟-  

اوهوم کيا ميان دفترخونه؟-  

دمونيم عمه وعمواينات رو گفتم گفتن مزاحم نميشن همون مراسم عروسي شون ميان.خو-  

آهان آقاجون و کيا چي؟؟-  

کيارش رو نميدونم بهش گفتم بياد معلوم نيست. چرا آقا جون مياد-  

عرفان کجاست؟؟باشه -  

الاام خواهر درس خونم.س-همزمان صداي عرفان رو شنيدمن که گفت:  

برگشتم وباديدنش فکم افتاد عجب تيبپي زده المصب کت و شلوار زغال سنگي به تن داشت و 
بابا دو -فتم:صورتش رو شيش تيغ کرده بود به قربون قد وباالت برم برادر نيشم رو باز کردم وگ

يخونم آپلو که هوا نکردم .روزه دارم درس م  

از نظر ما هوا کردي.-  

خيلي خب بابا ريحانه کوشش؟؟-  

تو جيبم اون باخانواده اش مياد.-  

آهان.-  

اه دامادشسالم بر پدر -بابا هم اومد کت وشلوار طوسي رنگي پوشيده بود روبهش گفتم:  
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سالم بردختر گلم خوبي؟؟-  

ممنون شما خوبي؟؟؟-  

مرسي شکر بريم؟؟-  

بريم-  

 همگي از خونه خارج شديم سوار ماشين بابا شديم و راه افتاديم

مقابل دفترخونه اي ماشين رو بابا پارک کرد و پياده شديم هم زمان ماشين خانواده ي ريحانه 
ناننننن رو پارک کردن. بعدازاون مازاراتي سفيد رنگ کيا اي جااااهم پيچيد توي خيابون وماشينش  

 کيارشم اومدههههه حاال من چرا انقدر خوش حالم؟؟؟

يه شاستي بلند هم اومد واستادم نگاه ميکردم ببينم کي ازش پياده ميشه با ديدن اسفناج جان 
سوت متمددي زدم دمت جيز اسفناج تيپت تو حلقم اسفناج آي اسفناج آي اسفناج حاال دست دست 

 دست خخخخ قاط زدم رفت 

کيارش هم المصب دختر کش شده بود هم چين با يه ژست خاص عينک همگي پياده شدند 
 دودي اش رو گذاشت رو موها ش که من رفتم تو افق محو شدم

 همگي به طرفمون اومدن و احوال پرسي کرديم

گهمن موندم اين بي پرستيژ بازي ها چيه مثل آدم بگيد عاقد بياد خونه عقدشون کنه دي  

بود البته منم اون وسط کشته شدمريحانه يه تيپ عرفان کش زده   

وارد دفتر خونه شديم يه خورده نشستيم اول عرفان و ريحانه يه سري برگه رو امضا ميزدن 
عرفان جان ريحانه خانم -عرفان هم چين تند تند امضا ميکرد که خنده ام گرفته بود روبهش گفتم:

 همين جاست فرار که نميکنه سرعت عملت تو حلقم 

ن به خنديدن نگاه سنگين شخصي روروي خودم احساس کردم برگشتم ديدم همه شروع کرد
 کياست 

نيشم رو براش باز کردم لبخند کجي زد و صورتش رو برگردوند ايييشششششششش خود شيفته 
 از خود متشکر

درعوض رذو به روم اسفناج جان بود که بالبخند نگاهم ميکرد منم يه لبخند خانومانه تحويلش 
علهدادم يعني ب  

 بهار جون هم که تو خط کيارش بود 

بعد ازاينکه امضا زدن هاتموم شد ريحانه و عرفان به اتاق بزرگي که تو ش سفره عقدزيبايي 
 چيده شده بود رفتند ماهم پشت سرشون 

پريدم پارچه ي سفيد رنگ رو از مامان گرفتم بهار هم يه طرفش رو گرفت حاال کي قند 
 بسابه؟؟

يا جان بيا تو لطف کن قند بسابک-:روبه کيارش گفتم  
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همه زدن زير خنده کيارش چشم غره اي رفت مامان ريحانه اومد و قند سابيدن رو به عهده 
 گرفت ريحانه قران رو بوسيد و بازش کرد ومشغول خوندن شد

ا عاقد خطبه ي عقد رو دوبارگي خوند وهربار من گفتم عروس رفته گل بياره. ازاين حرف  

وم خطبه خونده شد و ريحانه قران رو بوسيد و بست و گکذاشت سرجاش و بلخ رو براي بار س
 داد کال دفترخونه رفته بود روهوا 

نوبت عرفان شد عاقد خطبه رو يه بار خوند حاال هرچي ماوايستاديم جواب نميد سرم روکج 
 کردم طفلي تو افق محو بود

اماد رفته تو افق محو شدهد-باصداي بلندي گفتم؛  

ه زدن زير خنده عرفان به خودش اومد و دستپاچه بله رو داد و حلقه رو انداخت دست هم
 ريحانه 

همه ريختن سرشون و بساط ماچ و بغل به راه بود هرکسي هديه ي خاص خودش رو داشت 
 منم يه دستبند طال سفيد هديه دادم به زنداداش گلم داداشمم که کوفت بخوره 

ونجا خورديم وعزم رفتن کرديم خالصه شيريني مون رو هم هم  

وقتي مامان گفت همه بريم خونه ما و يع دور همي کوچيک داشته باشيم داشتم از خوش حالي 
 بال در مياوردم 

 همه به خونه ي مارفتيم

اولين کاري که کردم پريدم اتاقم و کت وشلوار کرم رنگم رو پوشيدم و يه کم به سرووضعم 
 رسيدم و رفتک پايين همه نشسته بودند ميگفتن ميخنديدند 

به آشپزخونه رفتم دستم رو زدم زير چونه امو به عرفان و ريحانه خيره شدم که چقدر بهم مي 
 اومدن هيييععع کي نوبت من شه؟؟؟؟

فق محو بودم که شخصي زد زيردست و خواستم با فک برم تو اپن سريع خودم رو نگه توي ا
 داشتم 

رض داري؟؟م-برگشتم بااخم به کيارش مردم آزار نگاه کردم وگفتم:  

ون اين کارو کردم.ديدم داري از دست ميري واسه هم-  

خنک شدي؟؟؟-  

هوه ميخامق-سري تکون داد کوفتي نثاررش کردم که گفت:  

به من چه بريز بخور.-  

بريز برام ديگه.-  

اصال اين طرز حرف زدن بهت نمياد -مثال خودش رو لوس کرد حالت عوق گرفتم وگفتم:
 کيارش باشه التماس

 نکن ميريزم برات
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گير.ب-ي فنجون قهوه ريختم براش و گرفتم سمتش:  

منون.م-فنجون قهوه رو ازدستم گرفت وگفت:  

خواهش ميشه.-  

الناز جون ميشع يه فنجون قهوه بهم -ز آشپزخونه خارج شم که بهار وارد شد وگفت:خواستم ا
 بدي!؟

 د بيا ما شديم قهوه چي 

يه نگاه به کيارش انداختم تکيه اش رو به ?پن داده بود وخونسرد قهوه اش رو ميخورد رو به 
بهار چشت گرفته نه؟؟؟-بهارآروم گفتم:  

چي گرفته؟؟-باتعجب گفت:  

ز کجا فهميدي؟؟؟ا-رو به کيارش اشاره کردم نيشش باز شد وگفت:باچشم واب  

اختيار داري من. خودم ميفروشم-  

چي؟؟ -  

غال ديگه بيا برو خودت يه فنجون برا خودت بريز منم ميرم تو مخش رو بزن.ز-   

به خدا اليک داري.-خنديد وگفت:  

؟؟؟اره از حلقم ميزنه بيرونابرويي باال انداختم و از آشپزخونه خارج شدم چرا قلبم د  

 نکنه کيارش خربشه ؟؟

 خو به من چه که خر بشه خو اون که خودش خرهست خخخ 

 وارد پذيرايي شدم اوه ماي گاد عروس و دوماد تانگو ميرقصيدن موش بشيد االهي

 کنار اسفناج جان روي مبل تک نفره اي نشستم و پاروي پا انداختم 

چه عجب افتخار داديد چند دقيقه اي بامن هم کالم -مشغول خوردن بود باديدنم لبخند زد وگفت:
 شيد

وااااايييي مامانم اينا اصال کنار اين پسر که ميشينم حس ميکنم واس خودم کسيم خدا جون اينو 
وهر برا من جورش کن کل بچه هاي کالس مونو مجاني ميزارم برن دندون هاي گنديده شونو پيش ش

 جونم درست کنن بووووخوووودااااا.

ختيار داريد اين چه حرفيه.ا-روبهش گفتم:  

 حاال منو بگيريد چه جو گرفتتم ها آدم رو سگ بگيره جونگيره وااااالاااااا. 

چه خبر خوب هستيد؟؟-   

بله. -  

ندون هاتون سالمن؟؟؟د-باشيطنت خاصي گفت:   
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دارن خدمتتون  مسالمن سال-نيشم رو باز کردم وگفتم:  

وشم مياد کم نمياريد هاخ-ريز خنديدوگفت:  

 منم خنديدم .

يه لحظه نگاه سنگين همه رو روي خودم و اسفناج جان احساس کردم سرم رو بلند کردم ديدم 
 بعله همه بالبخند مارو نگاه ميکنن شيطونه ميگفت يه ژست بگيرم بگم بهم ميايم عايا?????

 واالااا بوخووودااااا

دخترم مياي کنار من بشيني يه خورده باهم حرف -قاجون تنها کسي بود که اخم داشت وگفت:آ
 بزنيم؟؟

 کي ميتونه رو حرف آقا جون حرف بزنه 

همين جاميشيني از جات تکون -بااجازه اي گفتم و رفتم کنار آقا جون نشستم آقا جون آروم گفت:
 نميخوري.

چشم.-آب دهنم رو قورت دادم وگفتم:  

نگ بعدي که پلي شد عرفان به طرفم اومد و گفت بايد برقصم از جا بلند شدم و به همراه آه
عرفان و ريحانه. رقصيديم چند باري دست عرفان رو گرفتم وچرخيدم چند بار هم دست ريحانه رو 

 گرفتم 

حين رقصيدن بهار وکيارش رو ديدم درحالس که باهم حرف ميزدن وارد پذيرايي شدن االخي 
خورد رفتجوش   

 آهنگ که تموم شد رفتم سرجام نشستم به جاش کيارش و بهار رفتن وسط 

 نگاهم رو ازشون گرفتم. آقا جون چرا حرص ميخوره

جون چرا حرص ميخوريد؟؟ آقا-روبهش گفتم:  

از دست تو و کيارش-  

وامگه چيکار کرديم؟؟؟-  

قا جون من هم يه چيش يه جوري نگاهم کرد خودم رو جمع وجور کردم و صاف نشستم اين آ
 ميشه ها 

 خالصه بعد از خوش گذراني بسيار 

 شام صرف شد البت شام رو از بيرون سفارش داده بوديم 

خالصه بعد از خوردن شام يه خورده ديگه نشستيم به حرف زدن و بعد ازاون خانواده ي 
 ريحانه عزم رفتن کردن ريحانه هم رفت آخه چيالاا؟؟؟؟

 عرفان هم چين باحسرت به ريحانه نگاه ميکرد که دلم براش کباب شد.

رو عوض کدم و پريدم آقاجون و کيارش هم رفتن منم خودم رو سريع انداختم تو اتاقم و لباسام
 رو تختم خوابيدم
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صبح ساعت ده بود که از خواب پريدم خاک به سرم تاموقع که باتوبوس برم کالسم ديرميشه 
ن اين جلسه دبير روانشناسي عوض شده بچه ها ميگفت  

سريع از جا پريدم و آبي به دست وصورتم زدم و مانتو شلوار دم دستي پوشيدم مقنعه مو سرم 
 کردم

 يه نمه آرايش کردم درهيچ شرايطي نميشه آرايش نکرد 

 موبايلمو برداشتم انداختم تو کوله ام و پريدم از اتاقم بيرون 

ر عجله داري؟؟چه خبره انقد-ان تا برن دانشگاه عرفان باديدنم گفت: ديدم عرفان وکيا آماده  

ندم بايد تا خو اونجا بدوم کارم ساخته است خدافظ.از اتوبوس جامو-  

يرسونيمتم-از پله هاسرازير شدم. صداي کيارش رو شنيدم که گفت:  

 آخ جوووووننننن حيف کيارش دم دست نبود وگرنه يه دوتا ماچش ميکردم 

اينو بخور -ان و کيارش. اومدن پايين مامان تا موقع برام لقمه گرفت و داد دستم وگفت:عرف
 ضعف نکني

باشه ممنون-  

 از خونه خارج شديم و سوار ماشين کيارش شديم 

 سرساعت رسيديم دم در آموزشگاه 

مت جيز ممنون جبران ميکنم د-رو به کيا گفتم:  

 خدا فظ عرفان خدافظ.

پايين و در کالس رو بي هوا باز کردم. خوشبختانه هنوز استاد زبان نيومده بود  از ماشين پريدم
سرکالس بچه ها باديدنم چند تا فحش آبدار بهم دادن که چرا دروبي هوا باز کردي و ترسيديم واز 

 اين حرفا

الم نفس خانم احواالت خوبي؟؟س-کنار نفس نشستم و گفتم:  

سالم ممنون خوبم توچطوري؟؟-  

خوبم مرسي. منم-  

چه خبر خوش گذشت ديشب؟؟-  

ه خيلي حال داد واااااييييي از ديشب هيچي نگو ک-  

کل اتفاقات رو براش تعريف کردم کلي خنديد وگفت که من آدم بشو نيستم .نيستم؟؟؟؟؟نهههه 
 واقعا نيستم؟؟؟؟؟

 استاد زبان وارد شد همه از جابلند شديم وارد شد واجازه ي نشستن داد

غيابي کرد ومشغول شدحضور   

 داشتم ديگه هالک ميشدم که کالس تموم شد
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 آخ جووون زنگ ديگه روانشناسي داريم معلوم نيست کي بياد برامون

چه هااين استاد جديد روانشناسي رو آمارش رو نداريد؟؟؟ب-رآ به بروبکس گفتم:  

کرميکنم. بيست و هشت سالشه اسمش ماهانه فاميلش دلواريف-آتنا گفت:  

ايول خوشم اومد زود آمار درمياريد ها.-  

 يه دفعه 

ها اومد اومدبچه-هاني جيغ زد:  

واي چه -کالس وهمه شروع کردن به جيغ زدن:يپنجرهطرفبردند بهبچه هاهجومهمه ي
 خشگله

واي استيلشو-  

واي مامان از حال رفتم-  

که دستت تو کارهو نميري ببينيش تو هم ت-بلند خنديدم و روبه نفس گفتم:  

رو بابا از هرچي پسره متنفرمب-مشتي نثار بازوم کرد وگفت:  

خوشم اومد اليک.ايول-  

نووووش-کوفت. -ت نعله . چهار دست وپا-بعله . -  

ناس درکالس باز شدواستادجون وارد شدواي ننه يکي منو بگيره پس نيفتم چه خوشتيپ چه نا  

 همه ي بچه هاازجابلند شديم 

فرماييدب-ف جايگاهي که مينشستن رفت وگفت:به طر  

 همه نشستيم يه نگاه به نفس انداختم سرش توي کتابش بود يکي زدم پس کله اش 

رض داري چرا زدي؟؟م-بابهت نگاهم کرد وگفت:  

واسه خندش-ريز نديدموگفتم:  

ديوونه-خودش هم خنديدوگفت:  

ببينم نظرت راجع بهش-  

چيه؟   

احبش.خوبه مبارک ص-شت خودش رو معرفي ميکرد انداخت و گفت:يه نگاه به دلواريکه دا  

 خنديدمو دلواري جون حضور غياب کرد 

 بعد ازمن نوبت نفس شد 

اضر.ح-اسمش رو صدازد نفس دستش رو باال برد وگفت؛  

 خالصه کالس خيلي رسمي شروع شد البت اگه از شيرين زبوني هاي بچه ها فاکتوربگيريم
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يه نگاه به مهديه انداختم هم چين بادقت گوش ميداد که نگو يلدا هم همينطور   

 مدادم رو برداشتم و فروکردم تو پهلوي مهديه يه مترپريدهوا

 نفس از خنده خودش ر و ميزد يلدا همينطور

 حاال خوبيش اين بودما آخرمينشستيم زياد صدا نميرسيد اون طرف

ي ملت رو اذيت ميکني؟؟رديوونه سوسک دا-نفس رو بهم گفت؛  

نفس منطقي باش امروزسوسک نرسوندم .-  

ه خبره خانوما؟؟؟؟؟؟چ-يهونفس از خنده ترکيد دلواري بااخم برگشت وگفت:  

. شرمنده استاد-نفس ساکت شدوگفتم:  

 سري ازروي تاسف تکون داد ودوباره سرگرم شد.....

مه از جابلند شديم خودکارش از روي کالس که تموم شد استاد وسيله هاش رو جمع کرد وما ه
دفترش سر خورد افتاد رو زمين حاال همه ي بچه ها ريخته بودن ميخاستن خودکارو بردارن بدن 

 بهش 

منو نفس و مهديه و يلدا اين ور از خنده ميز هامونو گاز ميزديم دلواري بي چاره هم گيج شده 
همو ميکشيدن تا خودکارو تحويلش بدن انگار بود وايستاده بود به بچه ها نگاه ميکرد که موهاي 

 دسته گل عروسه 

 بي شوهري، بد داغونشون کرده 

انوماخ-آخرش دلواري جون يه جورايي داد زد:  

همه صاف ايستادند يعني من که ديگه دل درد گرفته بودم شرشر ازچشمام آب مي اومد خدايا 
 چرا اينا رو شفا نميدي

رو برداشت برگشت به ما نگاه کرد که خودمون رو ميزديم دلواري خودش خم کرد خودکارش 
از دوستاتون ياد بگيريد خجالت نميکشيد؟؟عزت نفستون کجا رفته؟؟؟-از خنده و رو به بچه ها گفت:  

 واز کالس خارج شد 

 همه ي بچه ها ريختن سر ما که چرا بهشون ميخنديديم 

ميگم پايه -ي کالس ما شيطونن داد زد:زهرا شيطون کالس البته قابل ذکر است که کل بچه ها
 ايد فردا بريم دربند؟؟؟؟؟؟

 همه با جيغ و داد گفتن آره جز ما چهارتا آخري ها

ونوقت با االغ پدر جاناتون ميخاين تشريف ببريد در بند؟؟؟؟ا-روبهشون گفتم:  

دا دوست پسرا رو از مانگيره.خ-زهرا شونه اي باال انداخت وگفت:  

يد؟؟؟ر بازيه؟؟؟؟ من که نيستم نفس مهديه يلدا شما مير?ووووه دوست پس-  

نه.-هرسه همزمان گفتن:  
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آخه تو کالس هم ما چهار تا بي دوست پسر بوديم البته يلدا دوست پسر داشت ولي خب دوست 
 پسر که چه عرض کنم نامزد بهتره بگم که پسر خاله اش هم ميشد 

اابا يه روزه هب-بقيه ي بچه ها اعتراض کردن:  

آقا جون ما دوس پسر نداريم خر مجاني هم نداريم بيارمون بعدشم اگه دور هميه حضور پسر -
 توي دور همي رو ممنوع کنيد ميايم 

يلي خب حداقل مارو برسونن بعد ميگيم برن خ-زهرا:  

يايم؟؟بتکليف ما چي ميشه؟؟ما ميخايم پياده -  

يگم بيارتممن نامزدمو م-يلدا گفت:  

منم به داداشم ميگم-مهديه:  

 خب حاال من ونفس مونده بوديم 

داداشم که ماشين نداره فقط بابام داره اونم که زير وپاشه ودانشگاه ست مامانم که بفهمه با 
اشه نفس هم که دوتا داداش قد ونيم قد دوستام ميخايم بريم بيرون عمرا نميزاره وگرنه يه پژو زير پ

ان نيست مامانشم که هوچي پس نتيجه ميگيريم ما نميريمداره باباشم که کال اير  

ا رو کسي نيست بياره نميايمم-روبهشون گفتم:  

ن با مجتبي ميايم دنبالتون بياين اوکي؟؟م-هانيه :  

ميايم.ننچ -ابرويي باال انداختم وگفتم:  

لناز لوس بازي درنيار که نه من نه توا-عصبي شد وجيغ زد :  

فس مياي ديگه.نخور منو ميايم ن خيلي خب بابا-چسبيدم به ميزم وگفتم:  

 نفس سري تکون داد و قرار شد ساعت هشت صبح بريم تا بوق سگ 

 بچه ها رو به فاطمه )زيباي خفته ي کالس نريمان از مريوان خخخخ(

تو باچي مياي؟؟-گفتن:  

رسونن ديگه.من ؟؟؟؟؟منو گالره و دوست پسرش مي-  

م نميدونم چرا اصال ازش خوشم نمي اومد شايد به خاطر قد وهيکلشه که يه نگاه به گالره انداخت
 ازش ميترررسمممم

 خالصه برنامه ريزي هاي الزم شد .

کالس عربي هم هرطور که بود گذشت بچه ها دوباره سفارشات الزم رو کردن و خداحافظي 
 کرديم

فتيم آخه آدم تاچه حد به همراه نفس از آموزشگاه خارج شديم و به طرف ايستگاه اتوبوس ر
 بدبخت باشه که بااتوبوس بره بياد هيييعععع من از چي شانس داشتم؟؟؟هووووچي 
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اتوبوس اومد و سوار شديم به همراه نفس روي صندلي نشستيم ايستگاه بعدي اتوبوس غلغله اي 
خانميد شما بنشينيد بفرماي-شده بود نگاهم افتاد به يه پيرزن که طفلي ايستاده بود از جابلند شدم وگفتم:  

دا خيرت بده دخترم.خ-پير زنه بالبخند نشست وگفت:  

خواهش ميکنم وظيفه است -  

چند سالته دختر -يه نگاه به نفس انداختم که تو افق محو بود باصدا خانومه به خودم اومدم:
 جان؟؟

هيجده.-  

ماشاا........قصد ازدواج نداري؟؟؟-  

ن خاستگار مياد بس که دختر خوفيم اي جانم توي اتوبوس هم برا م  

ي بگم واالچ-نفس با کنجکاوي و نيش باز برگشت به ما نگاه ميکرد رو بهش گفتم:  

پسرم بيست و پنج سالشه جلو بندي داره-  

چي چي بندي داره ماست -حاال من فکر کردم ميگه ماست بندي داره باچشم هاي گرد گفتم:
 بندي؟؟!

ه دخترم جلو بندين-يهو نفس از خنده ترکيد خانومه هم خنديد وگفت:  

 چه شغل باحالي هم داره طرف 

حاج خانم من نامزد دارم -کم کم به ايستگاه خودمون رسيديم واتوبوس ايستاد رو بهش گفتم:
 شرمنده 

 نفس از جاش بلند شد خانومه عذر خواهي کرد وخدافظي کرديم وپياده شديم 

خود خونه مسخره ام کرد وبهم خنديد نفس تا   

اعت هشت سر ميالن ما منتظر باش ميامس-دلم ميخاست خفه اش کنم. روبهش گفتم:  

باشه باز نه که خواب بيفتي ها.-  

باشه خدافظ.-  

خدانگهدارت-  

راهمون از هم جدا شد در حيباط رو باکليدش باز کردم و وارد شدم کي باشه من گواهينامه مو 
  بگيرم

وارد خونه شدم صداي تق وتوق از آشپزخونه مي اومد پاورچين پاورچين وارد آشپزخونه شدم 
پخخخخخخخخ.-مامان داشت آشپزي ميکرد پريدم داخل آشپزخونه وگفتم:  

 مامان يه متر پريد هوا ازخنده ترکيدم 

 باغيض به طرفم برگشت اونم کفگير به دست 

چيز خوردم-م وگفتم:دست هامو به عالمت تسليم باال برد  
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ن از دست تو چيکار کنم دختر؟؟م-نفسش رو فوت کردوگفت:  

خو معلومه شوهرم بده-  

به خاطر اين حرفات هم که باشه شوهرت ميدم بري تااالن دلم به حال -مامان باچشم غره گفت:
 اون بدبختي که بخاد تو رو بگيره ميسوخت ولي االن فهميدم بايد دلم به حال خودم بسوزه

ل الااايکايووووو-بلند خنديدم وگفتم:  

عوض کن االن بابا و داداشت ميان ريحانه هم ناهار اينجاست. برولباساتو-  

آخ جون زن داداشم مياد؟؟؟-  

بله برو زودي بيا ،-  

سري تکون دادم وبه اتاقم رفتم لباس هامو درآوردم و پريدم. داخل حمام حس آهنگ خوندنمم 
بياااااااااااااا. دوووورررري کنييييممممممم از هممممممممممم-دم زير آواز:گل کرده بود و بلند ز  

 بياااااااااااااتنهاااااابشيممممم کم کممممممممممم

 بيااااااااا باااامن تو بدتر شوووووووووووو

 بياااااااا از من تو رد شو......رد شوووووووووو

 حاال آهنگش رو هم واس خودم ميزدم 

ببين گاهي يه وقتايي دلم تنگ ميشه از احساس نه ميخوابم -شير هارو بستم و حوله مو پوشيدم:
 نه بيدارم از اين چشم هاي من پيداست

تنم -از حمام خارج شدم برسم رو برداشتم وحالت ميکروفون گرفتم جلو دهنم وادامه دادم ؛
 محتاجه گرماته زيادي دل به تو بستمممم 

حد نيست من از اين زندگي خسته ام هيچ دردي در اين   

 دلم تنگ ميشه بيش از حد دلم تنگ ميشه ميشه بيش از حد

بهتره خوندن رو تموم کني مرغ -يهو يکي محکم زد به در اتاقم يه متر پريدم هوا وعرفان گفت:
 هاي همسايه از تخم افتادن

ا عين خر جفتک ميزني به به توچه چر-وييييييي يعني اونقدر اعصابم خورد شده بود که نگو. :
 دراتاقم ترسيدم رنگين کردم بي شعوووووووووررررررر

 يهو صداي خنده ي شخصي رفت به هوا 

 وااايييي خاک به سرم همين اول کاري آبروم جلو زن داداشه رفتتتتتتتتتتت

اال االن کاريت ندارم ولي بعد ميرسم به خدمتت بي تربيتح-عرفان گفت:  

شنيدم که رفتنو صداي قدم هاشونو   

 يه تيشرت جيگري پوشيدم و شلوارک لي آبي که کنارهاش بند بند بود

 موهامو سشوارگرفتم و شونه زدم دم اسبي بستم يه رژ لب هم. زدم و رفتم پايين
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 بابا جونم هم اومده بود 

اااممممممممم.سلللالاااااا-همه توي پذيرايي جمع بودن صدام رو انداختم روپ سرم وگفتم:  

الم به ته تغاري خودمس-ابا باديدنم لبخندي زدوگفت:ب  

 واي رفتم تو افق محو شدم 

اباجون دلم برات تنگوليده بودخسته نباشيدب-به طرف بابا رفتم وگونه اش رو بوسيدم وگفتم:  

فداي دختر گلم بشم من.-  

م ريحانه جون سال-يه نمه خودم روبراي بابا لوس کردم وبعد به طرف زنداداش گلم رفتم وگفتم:
 خوش اومدي

الم خيلي ممنون عزيزمس-باهاش دست دادم وگفت:  

 به طرف عرفان رفتم بااخم نگاهم ميکرد 

مشاااد نبينم سگرمه هات تو همه.سالاام شاخ ش-لپش رو محکم يعني محکم ها گرفتم وگفتم:  

 يعني زير دستم بال بال ميزد

س خنديده بود چشم هاش آب مي اومد مامان ديدم داره شهيد ميشه لپش رو ول کردم ريحانه ب
 بابا هم همينطور

از تو لپ کشيدي وروجک؟؟؟؟ب-عرفان نيم خيز شد وگفت:  

آبرو خودتو نبر بزار به عنوان يه مرد نمونه ي توسري -:پريدم پشت صندلي ريحانه وگفتم
 خور بشناستت خانومت.

از من تو رو ميگيرم ديگهب-همه خنديدن عرفان سرجاش نشست وگفت:  

زبونم رو تا ته در آوردم و کنار ريحانه نشستم   

 يک ساعتي گفتيم وخنديديم خداييش اخالق ريحانه خيلي خوب بود خيلي 

اصال آدم باهاش حرف ميزد آرامش خاصي به دست مي آورد خانوم بودن ازش ميباريد آروم 
آروم ميخنديد االن ميفهمم چرا عرفان عاشقش شده دم برادر گلم اليکحرف ميزد   

 به همراه مامان ميز ناهار رو چيديم.ريحانه خواست کمک کنه که اجازه نداديم 

سرميز ناهار عرفان و ريحانه کنار هم نشستن مامان باباکنار هم من بيچاره ي طلفکي تخنا 
چاره تنهام.هم من بي-بودم رو به مامان و بابا گفتم:  

نشاا.....سال ديگه نوبت تو ميشه.ا-همه زدن زيرخنده ومامان گفت:  

سال ديگه؟؟؟ نوموخام ديره.-  

خجالت نکشي ها.-مامان:  
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خب در حال حاضر دفتر قلم خدمتم نيست نميشه بکشم شوخي موکونم مامان جون مگه ديوونه -
ن که مجردم دوتا سرخر دارم ازدواج کنم ام عروس شم يه سر خر دنبال خودم راه بندازم من اال

 ميشم سه تا.

قدر هم من نفهميدم با من بودي.چ-عرفان :  

قيقا باتو بودمد-نيشم رو باز کردم وگفتم:  

وميش کيه النازجان؟؟د-ريحانه ريزخنديد وگفت:  

پسر داييم کيارش.-  

يارش بفهمه بهش ميگي سرخر.ک-تک خنده اي کردوعرفان گفت:  

خه.حقيقت تل-اال انداختم وگفتم:شونه اي ب  

حرف ديگه اي نزديم و ناهارمون رو خورديم بعد ازخوردن ناهار ظرف هارو جمع و جور 
 کرديم وسپرديم دست ماشين ظرف شويي عزيز 

تاشب اتفاق خاصي نيفتاد البته نزديک هاي عصر بود که عرفان و ريحانه باهم رفتن بيرون يه 
ريحانه رو برسونه خونه شون و برگرده که ما شام خورده بوديم اون چرخي بزنن و بعدشم عرفان 

هنوز نيومده بود وزنگ زد گفت شام ميمونه خونه ريحانه اينا منم نشسته بودم برنامه ريزي ميکردم 
 که چه دروغي تحويل خانواده ي عزيزم بدم بزارن برم ددر

ذاشته ان برامون صبح تا شب بايد برمردا کالس فوق العاده گف-مقابل مامان بابا نشستم و گفتم:  

دا؟؟پس چرا به من زنگ نزدن نگفتن؟؟ج-بابا:  

ميدونم برم؟؟ن-خونسرد شونه اي باال انداختم وگفتم:  

رهرحال اگه کالس فوق العاده است که بايد بري.د-بابا :  

ررررسيييييييي.م-نيشم رو باز کردم وگفتم:  

مشتاق شدي؟؟؟ ده تو انقدر واسه درس خوندنشچي -مامان:  

 نيشم رو بستم و لب و لوچه ام و رو آويزون کردم الکي مثال من ناراحتم 

است ميگيد ها خير سرمون فردا تعطيليم ر-وگفتم:  

رم به درد خود بميرمب-از جابلند شدن وگفتم:  

از پذيرايي خارج شدم و بادو به اتاقم رفتم درشو بستم وشروع کردم به جيغ خفه کشيدن و قر 
آهان آهان بيا بيا توکه عروسکي توکه ملوسکي ديوونه اون چشاتم تو که بانمکي يه دونه اي -دادن :

 تکي هرجا که باشي باهاتم

 حاال چه آهنگ هاي قرن بوقي هم ميخونم ها

.بيا جلو-لوووووووو. ا-يرجه به طرفش رفتم و جواب دادم:موبايلم زنگ خوردباش  

يووووووهووووووووووو نفسسسسسسسس بگوووووو چيييي -
 شددددددههههههههههههعهه؟؟؟؟!!
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چييييي شددددهههههععع؟؟!!!-  

آبشوووووکشيدن پلووووو شدههههع-  

مررررررررگ عين آدم بگو-  

مامان اينا رو پيچوندم واسه فردا.-  

آهان اوکي رو گرفتي ديه؟؟-  

اوهوم خب چيه چيکار داري زنگ زدي؟؟-  

من زنگ زدم؟؟؟؟-  

 اي خدااااااا آدم تاچه حد بي مخ.

نه عمه جانت زنگ زده چقدر تو خنگي آخه-  

آهان االن يادم اومد هيچي اشتباه گرفتم-  

ي؟؟بميري با حواست به کي ميخاستي زنگ بزن-  

سعيد-خنديد وگفت:  

ممممم؟؟؟؟؟؟صدات يه لحظه قطع و وصل شد به کي؟؟؟؟؟جااان-  

هان ميشوخم بابا.-  

آهان ميگم شوخيش هم مسخره است هااا.-  

عموش(اوکي برم ميخاستم زنگ بزنم مهسا)دختر-  

آهان راحت باش باباي.-  

 گوشي مو قطع کردم حوصله ام سررفته چيکار کنم؟؟!؟

 بزار وسيله هامو جمع وجور کنم

و برداشتم و يه سري خرت و پرت ريختم داخلش کوله م  

پول تو جيبي هاي نازنينم رو هم برداشتم گذاشتم تو کيفم خب ديگه چي موخام ؟؟؟!هوووچي 
 پس برم بگيرم بخوابم خالااااص

 خودم رو روي تخت ولو کردم 

 آالرم موبايلم رو تنظيم کردم و گرفتم خسبيدم.

صبح باصداي آالرم موبايلم از خواب بيدارشدم کش وقوسي به بدنم دادم و ازتخت پريدم پايين 
و به سرويس بهدلشتي رفتم آبي به دست و صورتم زدم و خارج شدم. به طرف ميز آرايشم رفتم و 
نشستم موهام رو شونه زدم المصب ها هم چين بهم چسبيده بودن نميتونستم شونه بزنم بعدازاينکه 

افالکت تمام موهام رو صاف کردم دم اسبي بستمشون و نوبت چييي؟؟؟شددد؟؟؟؟ خو معلومه ديه ب
 آراااييشششش.
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يه خورده کرم پودر به صورتم زدم و ريملم رو برداشتم و يه نمه زدم خط چشم باريکي پشت 
د شدم پلکم کشيدم و چشم هامو هم سياه کردم وييي چي شدم رژ لب صورتي رنگي زدم و از جابلن

وبه طرف کمد لباسام رفتم يه مانتو کوتاه و تنگ زرشکي مشکي پوشيدم و شلوار جين زرشکي شال 
مشکي مو هم آزادانه انداختم رو موهام وموهام رو ريختم رو صورتم کفش هاي اسپرت و آل استار 

توم سه سفيد صورتي مو هم پوشيدم و ساعت اسپرت و شيکم رو هم به مچ دستم بستم آستين هاي مان
 ربع بود و واس خودم لعبتي شده بودم شيييک 

عينک آفتابي مو برداشتم وانداختم تو کوله ام موبايلم رو برداشتم. يه ربع ديگه وقت داشتم 
تاموقع صبحونه ام رو ميخورم از اتاق خارج شدم و پريدم پايين وارد آشپزخونه شدم مامان بابا، 

سالم صبحتون به خير مامان باباي گلم-ندون نمايي زدم وگفتم:باديدنم ابروهاشون رفت باال لبخند د  

الم صبح دختر خانومم به خيرس-بابا بالبخند درحالي که براندازم ميکرد گفت:  

الم صبحت به خير خبريه ؟؟؟مگه نميخاي بري کالس??س-مامان:  

را .چ-پشت ميز نشستم ودرحالي که ليوان چايي رو برداشتم و سرکشيدم گفتم:  

پس اين سر و وضع؟؟؟-  

يادي خوبه واس همون توي انتخاب لباس دقت کردم.امروز حالم ز-نيشم رو باز کردم وگفتم:  

خدا به خير بگذرونه روزاي ديگه حالت خيلي خوب نيست اونقدر آتيش ميسوزوني -مامان:
 امروز ميخاي چيکار کني

 خنديدم ولقمه رو چپوندم تو حلقم

موبايلم شروع کرد به زنگ خوردن از جيبم برداشتم ياخودا يکي دولقمه ديگه خوردم که 
من برم -ساعت هشت و ربع شد که ....نفس بود که زنگ ميزد از جابلند شدم و روبه مامان اينا گفتم:

 که ديرم شد بااااااايييي.

بله؟؟؟؟؟؟ دارم ميام دارم -سريع از خونه زدم بيرون بارديگه گوشيم زنگ خورد جواب دادم:
 ميام.

درد بگيري ايشاا....که انقدر خوش قولي.-  

 گوشي رو قطع کردم و تا سرميالن دويدم

 دويست و شيش سفيد رنگي سر کوچه منتظر بود وبوقي زد 

 در عقب رو باز کردم وشيرجه زدم داخل و ماشين راه افتاد 

 صداي خنده ي نفس و هاني بلند شد

درد خنده داشت.-صاف نشستم وگفتم:  

فتاد به مجتبي دوست پسر هانيه که هميشه ازش تعريف ميکرد وتازه امروز تونسته نگاهم ا
سالم خوبيد؟؟؟-بودم ببينمش خوب بود به هانيه ميخورد خودم رو جمع وجور کردم وگفتم:  

؟سالم ممنون شماخوبيد؟-مجتبي:  

مرسي .-  
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ن ونفسم که بوقيم چرا انقدر دير کردي؟؟؟م-هاني گفت:  

باز خندق بال شو پر ميکرده.حتماداشته -نفس:  

ايول اليک .-  

بعله بيام اونجا چند صد کيلو متر منو راه ميبريد بايد يه -چشم غره اي به هردوشون رفتم وگفتم:
 چي بخورم که نا داشته باشم .

باشه تسليم.-هانيه خنديد وگفت:  

حاال چه خفر هردوتون خوبيد؟؟-  

ستگي داره به چي بگي خوبب-هردو باهم گفتن:  

 اوووف يعني انقدر از اين حرف بدم ميومد که دلم ميخاست هردوشون رو خفه کنم 

 يکي زدم تخت سر نفس اين دفعه خنده ي مجتبي هم به هوا رفت

حيف که صاحبت اينجاست وگرنه تو -نفس چندتافحش زير لبي بهم دادبااخم رو به هاني گفتم:
ادب ميکردم لوس .رو هم   

از خانم .راحت باشيد الن-مجتبي :  

دي مجتبي.بخيلي -هاني جيغي کشيد وگفت:  

خه عزيزمن چرا اين حرف هارو ميزني.آ-من ونفس خنديديم ومجتبي گفت:  

اقعا نميدوني چرا؟؟؟و-هانيه لب ورچيد وگفت:  

حق داشت هانيه  ناراحت صورتش رو برگردوند و از شيشه به بيرون خيره شد يه جورايي
جونشواسه مجتبي در ميرفت ولي مجتبي يه مشکل داشت تازه گي ها متوجه شده بودند که قلبش 

مشکلي داره و بايد عمل کنه مجتبي زير بار اين عمل نميره ومن حق رو به هانيه ميدم که ناراحت 
 باشه هيععع کيه که غم نداره؟؟؟؟

ه ميدم شما چند سالتونه؟؟بيست وچهار؟؟چرا زير آقا مجتبي حق رو به هاني-روبه مجتبي گفتم:
بار عمل قلبتون نميريد؟؟هاني مارو داغون کرديد نشد يه روز من اشکش رو نبينم اين خنده هاشم 

 همه مصنوعيه من ميشناسمش شما که انقدر دوسش داريد چرا دلش رو ميشکنيد؟؟؟

من ميدونم که جون سالم -:صداي گريه ي هانيه بلند شد مجتبي دستي به موهاش کشيد وگفت
 ازاين عمل به در نميبرم من از مرگ نميترسم فقط ميخام بيشتر کنار هانيه باشم يک سال بيشتر

به چه قيمتي ؟؟به قيمت زجر دادن هانيه؟؟؟؟واقعا من درکتون نميکنم وقتي درصد خوب -
 شدنتون پنجاه پنجاه است.

ردم که از شيشه ي ماشين بيرون رو تماشا مجتبي حرفي نزد منم حرفي نزدم به نفس نگاه ک
ميکرد دوستاي من هانيه ونفس من هردوشون مشکالتي داشتن وچقدرخوب بود که کنارشون بودم و 

 يه جورايي همراهشون

 نفسم روفوت کردم. هيچ وقت تنهاشون نزاشتم ونميزارم درد هاي اونادردمنه

 تمام طول راه توي سکوت مطلق گذشت
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حلي که قرار داشتيم متوقف کرد من ونفس تشکر کرديم وپياده شديم بچه مجتبي ماشين رو م
کمي دورتر ازماايستاده بودن وجيغ جيغ ميکردن طبق معمول هانيه بعد ازچند دقيقه پياده شد حالش 

مرسي الناز مرسي-بهتر بود يهو پريد بغلم وگفت:  

 خنديدم و گفتم:

بهش برسي حاال چرا؟-  

يکنهمجتبي گفت روش فکر م-  

ش آبغوره ميگيري .خب خداروشکر غمت کم تو خنگي هم-  

ه ديگه نمي گريم.ن-از آغوشم جدا شد وگفت:  

خب خداروشکر آب غوره کمتر زندگي راحتر -  

وکجا محوي؟؟؟؟ت-يکي دنگ زدم پس کله ي نفس وگفتم:  

ي دستت بشکنه هيچ جا همينجاما-اخمي کرد وگفت:  

ريم سراغ خل وچال.ب-گفتم:ازبازوي دوتاشون آويزون شدم و  

 سه تامون خنديديم ورفتيم باال

 بچه ها باديدنمون يک جيغ جيغي راه انداخته بودن که نگو

 کم کم همه جمع شديم و گفتيم يه خورده راه بريم 

 چه پسررري هم ريخته اينجاااا اي جانم

-من ونفس و هاني داشتيم باهم ميرفتيم بقيه يکي دوقدم از ماجلو تر بودن هاني روبهم گفت:
 ميگم تيپ پسر کش زدي ها

هههه.بعله دي-نيشم روباز کردم وگفتم:  

الي بند کفشت بازه.-نفس:  

 منم که منگول خم کردم ببينم بازه واقعا صداي خنده ي هردوتاشون به هوا رفت 

مرگ بي شعورا-تم:صاف ايستادم وگف  

 اين دفعه صداي خنده ي چند نفر ديگه هوا رفت

هرهرهر خنده داشت؟؟؟يکي از پسرا که -البته از نوع مذکرش برگشتم بااخم گفتم:
شما چقدر عصبي هستي ليدي؟؟؟؟-چقدرررررررررررر خوشگل بود گفت:  

ليدي عمه ته فحش ميدي؟؟؟-  

اک برسرت ليدي يعني خانومخ-خنده گفت:يهو نفس وهاني کبود شدن نفس که سعي داشت ن  

 پسره باتعجب منو نگاه ميکرد 
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دوتاي ديگه هم هنگوليده بودن بي خيال عقب گرد کرديم و راه افتاديم يه خورده که ازشون دور 
اي حناق -هشون گفتم:شديم نفس وهانيه زدن زيرخنده هردوتاشون خودشون رو ميزدن از خنده روب

هاحاال من يه سوتي دادم   

-بميري خب آبرو برامون نزاشتي ليدي فحشه؟؟؟؟ دستاشو بلند کرد ورو به آسمون گفت:-هانيه:
 خدا جون اينو همينو

اگه شفاش بدي يه ديگ آش درست ميکنم پخش ميکنم بين -به من اشاره کرد وادامه داد:
 مستضعفان

نخودش بامن-نفس:  

ي خودتون اول نذر ونياز کنيد بعد شما براي شفا-جيغي کشيدم که هردوشون ساکت شدن وگفتم:
 براي من بي شعورا.

ديمحرفي نزدن و راهمون رو ادامه داديم توي مسير بابچه ها از هردري حرف زديم و خندي  

کمي جلوتر که رفتيم يه مغازه ي لواشک فروشي ديديم وهمه ريختيم داخلش از آلوچه گرفته تا 
 هزار تا آشغال ديگه خريديم

انداز آورده بودن عين اين منگول ها زير انداز هارو يه گوشه پهن کرديم  بعضي بچه ها زير
 نشستيم ولي خودايي صفايي داشت ها

حاال من هنذفري هامو زده بودم گوشم آهنگ هاي انريکه رو گوش ميدادم تکيه مو هم به يه 
بودن نفس وهاني  تيکه سنگ داده بودم لنگ هامو هم دراز کرده بودم بچه هاهم هرکدوم يه جا لم داده

 کنار من بودن يه جوري من بينشون بودم. 

ان؟؟؟؟؟ه-هانيه رو به من يه چي گفت که هيچي نفهميدم وگفتم:  

يکي دوبار حرفش رو زد ومن هربارگفتم هان باعصبانيت گوشي مو برداشت وآهنگ رو قطع 
چيه؟؟-کرد منم هنذفري هامو از گوشم درآوردم وگفتم:  

ا بگم بيان جرأت ياحقيقت بازي کنيم؟؟پايه اي به بچه ه-  

اوکي بگو-سري تکون دادم وگفتم:  

جرأت يا حقيقت بازي کنيم پايه ايد ؟؟؟ بچه ها بيايد-هاني رو به بچه ها باصداي بلند ي گفت:  

ايول آره.-همه باجيغ گفتن:  

نم بيام؟؟؟م-چند تا پسر داشتن از همون نزديکي رد ميشد ن يکي شون گفت:  

لوارتو بکش باال مارک لباس زيرت نزنه بيرون بعد بيا بازي کنششما برو اول -آتنا :  

يووول الااااايکک.ا-دوستاي پسره خنده ترکيدن ماهم همه زديم زير خنده وگفتيم :  

 همه دور هم دايره مانند نشستيم 

يرانداز انداختن يکي ازبچه ها رفت تاشيشه نوشابه پيداکنه چند تا پسرررتوپ کمي دورترازما ز
 نشستن

ويي اينا رو نيگاه چه مامانن.-البت من همشون رو نديدم نفس دم گوشم گفت:  

http://www.1roman.ir/


  

 

 

: زهره دهنوئي-خانوم ريزه ميزه  

 

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

100 

 

خيلي خزي ساکت باش خجالت بکش-  

الناز احساس کردم کيا هم توجمع ايناست.-  

ييييي مييگييي؟؟؟؟؟؟؟؟؟چ-باچشم هاي گرد گفتم:  

نگاه کنس کردم اونه ميخاي حبه خدا اون موقع نگاهم افتاد -  

صورتمو يواشکي برگردوندم اصال هيچ کدومشون چهره هاشون معلوم نبود همه پشت به 
 مابودند کسي هم که استيلش به کيارش بخوره موجود نبود

اينو زدم تا خالي -نفسم روفوت کردم و مشتي به بازوي نفس زدم که جيغ بلندي کشيد وگفتم:
 نبندي عنتر.

بيشعور من واس خودت گفتم.-  

صد سال دروغ نگو-  

  باالخره شيشه هه پيدا شد و قرعه کشي کرديم که چه کسي بچرخونتش که افتاد به زهرا

زهرا دست هاشو بهم کوبيد و شيشه رو چرخوند حاال من به شيشه خيره شده بودم دعا ميکردم 
 به من نيفته اين بچه هايه سواال از آدم ميپرسن خوپت هنگ ميکني

اگه سوال -وقف کرد همه ي بچه ها جيغ ميزدن و دست ميزدن بهارگفت:شيشه مقابل بهار ت
 خاک برسري بپرسيد يه باليي سرتون بيارم که حض کنيد 

بينم جرأت يا حقيقت؟؟؟بصبر کن -زهرا:  

حقيقت-  

خب بچه ها سوال هاتونو بپرسيد-  

متاهل بود هر سوالي حاال اين بچه ها يه سواال ميپرسيدن که من ازخنده مرده بودم. طفلي نه که 
 رو ازش ميپرسيدن حاال اونم روش کم نبودها همه رو جواب ميداد با جزئياتش .

بعد از اينکه همه ي بچه ها سوال هاشونو پرسيدن واون جواب داد نوبت خودش شد که شيشه 
رو بچرخونه خالصه چند دور بازي کرديم وهمه ي بچه ها سوال هاشونو جواب داده بودن وحتي 

ي ها جرأت رو انتخاب ميکردنبعض  

داشتن از هانيه سوال ميپرسيدن واونم خونسرد جواب ميداد نوبت يلدا شد که ازش سوال بپرسه 
أت دارم آقا جر-وسوالي پرسيد که کل بچه ها فک هامون باز مونده بود هانيه از جاش بلند شد وگفت:

 

با ناکجت بنويس مجتبي  خب پس جرأت داري روي هوا-همه زديم زير خنده و يلدا گفت:
 دوست دارم 

 يعني همه همديگه رو ازخنده گازميزديم 

هاني ارزش نداره آبرو خودتو نبر -هانيه رفت وسط ايستاد من که خودم رو ميزم زخنده وگفتم:
 رفت وآمده زشته

بچه ها پاشيد وايستيد حداقل گناه داره کم تر ،ديد داشته باشه-مهديه گفت:  
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همه از جابلند شديم ويه جوري وايستاديم که کسي نبينه حاال هانيه هم رفته بود وسط روي هوا 
 مينوشت 

همه مون مرده بوديم از خنده بعد ازاينکه کارش رو انجام داد لنگ کفشش ر و پرت کرد سمت 
 يلدا يلدا جاخالي داد رفت خورد کجا؟؟؟

انشسته بودن اونجااا.فرق سر يه پسره که گفتم يه خورده دور تر ازم  

 پسره آخش به هوا رفت دوستاش چنان اخم کردن که من شخصا رنگين کردم

 حاال ما نميدونستيم بخنديم يا گريه کنيم همه ي بچه ها صاف ايستاده بودن

 پسره برگشت چه موشي هم بودها 

 باديدن لنگ کفش اخم هاش درهم گره خورد

م وسط وسط بازي ميکرديم کفشه خوردتو سر شما اگه آقا ببخشيد داشتي-زيباي خفته؛داد زد:
 ميشه شوتش کنيد اين ور

همه مون ازخنده ترکيديم اين زيباي خفته حرف نميزنه حرف نميزنه وقتي هم ميزنه گند ميزنه 
 به همه چي

 پسره ازجابلند شد ياخداااا هيکل

ااين وسط وسط بازي ميکرديد؟؟؟باکفش؟؟؟ب-کفش هانيه رو برداشت وگفت:  

ببخشيد اشتباه لپي بود ميشه کفش دوستمون رو -حاال مامونده بوديم چي بگيم زهرا گفت:
 بفرستيد اين ور.

کدومتون زد؟؟؟؟-پسره:  

من شرمنده نفهميدم.-هانيه:  

يا بگير کفشتو يه بار ديگه اين کارو بکني همين طوري سر سري نميگذرمب-پسره :  

شرمنده حواسم نبود.-هانيه:  

فشش رو تحويل گرفت و بچه هاسوت و دست بود که واس بخشنده بودن پسره هانيه رفت ک
 ميزدن 

اليک بخشنده.-آتنا داد زد:  

پس اين کيا رش کجا -همه مون زديم زير خنده صداي پسره رو شنيدم که به دوست هاش گفت:
 رفت؟؟رفت تنقالت بسازه؟؟؟

ن ميگم کيارش رو ديدم تو ميگي ديدي پسره گفت کيا م-کياا؟؟؟؟نفس سلقمه اي بهم زد وگفت:
 نه.

يعني اگه منو ببينه فاتحه ام خوندست اونم بااين جيغ جيغي  -فکم وامونده بودوروبه نفس گفتم:
 که ما راه انداختيم 

سرخرات همه جا هستن ديگه.-  
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لب ولوچه ام آويزون شدوسرتکون دادم تمرگيدم سرجام و زانو ي غم بغل گرفتم همه نشستن و 
ه شيشه رو چرخوند از شانس خشگل من شيشه طرف من ايستادهمه ي بچه ها دست و جيغ هاني

من آماده ام.-ميزدن صاف نشستم وگفتم:  

ماده اي؟؟؟ميخاي آپلو هوا کني مگه؟؟آ-همه زدن زير خنده وگفتن:  

شونه اي باال انداختم و بچه ها شروع کردن به سوال پرسيدن سوال هاشون ساده و مسخره بود 
تابه حال کسي رو دوست داشتي يعني عاشقش باشي -نم باخنده جواب ميدادم هانيه رو بهم گفت:وم
 ها.

شق؟؟؟هه وجود نداره سوال بعديع-لب هامو جمع کردم وچشمامو چپ وگفتم:  

من متعلق به همه ي -همه ي بچه ها شروع کردن به دست زدن واليک دادن منم جوگير ميگفتم:
نشيد.شمام خواهش ميکنم بلند   

وبت منهههه دلت نميخاد عاشق شي؟؟ن-همه شروع کردن به خنديدن زهرا گفت:  

بابا چه عشق عشقي راه انداختين حالم بهم خورد بي خي من خودمم وخودمم و ديوونه بازي -
 هام وهوووچي.

بگو ببينم بين نفس وهاني کدوم رو بيشتر دوست داري و برات عزيزن؟؟ پس من ميپرسم-آتنا:  

کمي فکر کردم هاني بامعرفت تر بود ولي زياد باهاش سرکالس نميحرفيدم بانفس اگه حرف 
 نزنم دغ ميکنم ولي بي معرفته خب تکليف من چي شد؟

 نازنين اونو بيشتر از هاني و نفس دوست دارم 

 ولي در رده بندي بعدي اول نفس بعد هاني 

همه برا من مث هميد خليد -شون گفتم:درهرحال سوال مزخرفي بودوجواب قطعي نداشتم رو به
 ديگه.

بگو ديگه.-بچه هااعتراض کردن:  

وااا سوال مزخرف من ميگم همه مثل هميد-  

 نفس و هانيه هردو يه جوري نگاهم ميکردن 

 چي بگم خوووو

 نوبت يلدا شد سواالي بي شعوري نزد اينه

ايه حال دوست پسر داشتي همو بوسيدين؟؟؟ت-روبهم گفت:  

هم عجب سوالي اصال منو بردن تو افق محو کردنإهم إ  

خب من که هميشه ادعام ميشه که عشق وعاشقي ودوست پسر کيلو چنده جواب دادن به اين 
 سوال سخته

 خوبيش اينه که نفس وهاني. هوچي نميگفتن راز دارن ها

جرأت-روبهشون گفتن:  
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ام بديمجا کارهاي مبتذل انجهمه شروع کردن به جيغ زدن اي حناق حاال منو واردا رنکنن اين  

يه نگاه به پشت سرم انداختم ياخووووداااا کيارش درحالي که دستش پربود از پفک و چيپس 
ميرفت صورتم رو سريع برگردوندم ديدم بچه ها بانيش باز و وکلي آت وآشغال به طرف دوستاش 

چيه چه نقشه اي واس من کشيديد؟؟؟-مشکوک نگاهم ميکنن روبهشون گفتم:  

چه ها هوس پفک کردم شماچي؟؟ب-لدا سرش رو خاروند وگفت :ي  

آرهههههه-همه باهم گفتند :  

 نفس لبشو به دندون ميگرفت 

صه پفک خورديد نفس اون کوله مو بده ميرم براتون ميخرم غ-ازجابلند شدم و گفتم:  

خه اون پفک هايي که دست اون پسر خوشتيده بود خوشمزه ترهآ-زهرا:  

ز همونا ميگيرمباشه ميرم ا-  

ايد بري از خود اونا بگيري.بنه -مهديه:  

باچشماي گرد نگاهشون کردم همينم مونده برم به کيارش بگم ببخشيد داريم جرأت ياحقيقت 
امکان ندارههههههههههه.-بالژي ميکنيم گفتن بيام پفک بگيرم باجيغ گفتم:  

ايد بري به ماچه خودت جرأت رو انتخاب کردي.ب-بچه ها:  

ميشه نميخام نفسن-با حرص پابه زمين کوفتم وگفتم:  

بچه ها يه چي ديگه بگيد بهش آبرو -نفس نگاهم کرد باالتماس نگاهش کردم روبه بچه ها گفت:
 ريزيه.

تو بري ها. نفس تو چيزي نگو که مجبورت ميکنيم-  

ن حرفي بزنمچه ها به دا يکي ازاينا پسر داييمه منو ميکشه اگه برم همچيب-روبهشون گفتم:  

کدومشون؟؟؟؟-بچه هاباجيغ گفتن:  

 يعني دلم ميخاست سرم رو بزنم به ديوار 

مون که پفک و چيپس خريده بوده-باحرص گفتم :  

المصب تيکه ايه ها-الهام:  

چه ها اينجوري باحال تره بايد برهب-گالره:  

آره بايد بري.-همه گفتن :  

.که يه شوهر کچل و تپل و کوتوله گيرت بياديشاا....ا-باغيض به گالره نگاه کردم وگفتم:  

همه زدن زير خنده باحرص کوله ام رو برداشتم عينک دودي ام رو از کيفم برداشتم وزدم به 
 چشم هام 

قبول نيست-بچه ها:  
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ببنديد دهناتون رو تا نبستم زباله ها ميفهميد منو ميکشه يعنييييي -جيغ زدم :
 چيييييييي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يد همه توناي مرگ بمير-خنده: همه زدن زير  

رو ديگه چشم هاي بچه ام سبز شد.ب-خاطره:  

بترکيد ايشاا...-  

کفش هامو پوشيدم خدايا خودت به خير بگذرون باشه؟؟ تاوقتي رفتم اونجا جونم دراومد خوبيش 
اين بود که کيا پشتش به من بود بهشون که رسيدم پشتم رو بهشون کردم و صدام رو کلفت کردم 

ببخشيد.-وگفتم:  

له؟؟ب-يه نمه به طرفشون برگشتم پسره باتعجب گفت:  

ميگم دادا.....زن زائو.....-  

امانم بارداره پفک هاي شمارو ديده هوس کرده .م-زبونم رو گاز گرفتم وگفتم:  

 کيارش که اصال برنگشت نگاه کنه ميدونم من اين غد خودشيفته رو ميشناسم

ينارو از کجا خريدي؟؟ا-جب روبه کيا گفت:پس صاف ايستادم پسره باتع  

ونجاست برو بخرا-کيا بدون اينکه حرفي بزنه به نقطه اي اشاره کرد پسره گفت:  

ب مامانم گفت حتما پفکي که دست خ-آب دهنم رو قورت دادم وگفتم؛  

ين پسر زشته بودن رو ميخاد همونا-به کيارش اشاره کردم وگفتم:  

امانت به اين پسره ميگه پسر زشته؟؟م-دوستاي کيار ش زدن زير خنده وگفتند:  

 نيشم رو بازکردم وسرتکون دادم

مانم گفت خوشرمنده ها ما-يهو کيارش برگشت منم سرم رو سريع انداختم پايين وگفتم:  

گير .ب-کيارش نفسش رو فوت کرد پفکي رو چنگ زد وبه طرفم گرفت وگفت:  

ولش ر و بگيد حساب کنم.پ-رفتم و گفتم :پفک رو ازدستش گ  

دوتومن!-  

واقعا ميخاست حساب کنم؟؟؟؟اييييشششش پسره ي گدا ي عنتر اصال فکر نميکردم اين کيارش 
 انقدر گدا باشه 

سرم رو بلند کردم و ايشي گفتم حاال حواسمم نبود ها کيارش لحظه اي نگاهش روي صورتم 
رو انداختم پايين زيپ کوله ام رو باز کردم کيف پولم رو برداشتم و ثابت موند دقيق نگاه ميکرد سرم 

يه دوهزار تومني ازش درآوردم به طرفش گرفتم کيارش دستش رو دراز کرد وبه جاي پول مچ 
 دستم رو محکم گرفت

 واااايييييييي فهميد 

؟؟قا چيکار ميکني؟آ-گفتم خودم رو بزنم به کوچه علي چپ سرم رو بلند کردم وگفتم:  
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کيارش-دوستاش:  

عينکت رو بردار.-کيارش گفت:  

به روي خودم نياوردم و کيارش در يک حرکت عينکم رو برداشت باديدنم اخم هاش درهم گره 
باکي اومدي اينجا؟!؟-خورد وگفت:  

عهههه کيارش تووويي؟؟؟؟؟؟إ-مچ دستم رو آزاد کردم وگفتم:  

ستام اومدمادوب-دوستاش گيج نگاهمون ميکردن منم خونسردگفتم:  

خانواده ات خبردارن صبج رف خونتون عمه ميگفت کالس فوق العاده داري اونوقت-  

ينه فوق العاده ات؟؟؟ا-يه اشاره به سرووضعم کردوگفت:  

اوال من صبح از خونه اومدم بيرون همين جوري بودم کسي هم بهم گير نداد -اخم کردم وگفتم:
و خدا به مامان اينا نگوتو نميخاد به من درس اخالق بدي دوما تور  

 دوستاش شروع کردن به خنديدن اي حناق 

ياي به پسرهاي مردم ميگي پفک بديد ها مامانت بارداره.م-کيارش بااخم گفت:  

الم آقا کيارش.س-صداي نفس ازبيخ گوشم اومد اي به قربون دوست جونم بشم من:  

المس-کيارش باديدن نفس اخم هاش بيشتر درهم گره خورد وگفت:  

چيزي شده؟؟؟-نفس:  

 کم کم همه ي بچه ها جمع شدن و پشت سرمن ايستادن اي جانم باديگارد

را اينجا جمع شديد؟؟چ-کيارش يه نگاه به بچه ها انداخت وگفت:  

وستمونه ميخايم ببينيم چيکارش داريدد-گالره:  

کلش هم نيشم رو باز کردم چه عجب اين گالره يه جابه درد خورد وازمن طرفداري کرد هي
 دوبرابر کيارشه ماشاا....،کافيه فقط پوفش کنه خخخخ

وستت همينان ديگع؟د-کيارش رو به من گفت :  

به خدا داشتيم جرات ياحقيقت بازي ميکرديم بعد اينا گفتن برو از اينا -سري تکون دادم وگفتم:
 پفک بگير منم اومدم بگيرم يه روز با دوستام اومدم بيرون ها گير نده ديگه

؟؟؟آخه دختر خوب نبايد به خانواده ات بگي-  

مرگ الناز چيزي نگو-  

همين يه بار  قسم نده باشه-لحظه اي توي چشم هام خيره شد نفسش رو کالفه فوت کرد وگفت:  

يوول قرفووونتتتتت.ا-جيغ خفه اي کشيدم وگفتم:  

م تر خل بازي دربيار که ميبرمت خونتونک-لبخند کجي زدوگفت:  
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ستم و سرتکون دادم بچه ها ازش تشکر کردن و رفتن سرجاشون نشستن نفس هم نيشم رو ب
خب منم برم ديگه بادوست هات خوش بگذرون.-رفت رو بهش گفتم:  

الناز-خواستم برم که گفت:  

هان؟؟-برگشتم وگفتم:  

ردارباينو -اشاره اي به پفکه کردوگفت:  

پفک دو هزارتومني رو ميگيري  راستي توخجالت نميکشي پول يه-پفکه رو برداشتم وگفتم:
 اونم از يه ليدي متشخص گداي يک قروني.

اونقدر هام -دوست هاش از خنده ترکيدن خودش هم خنديد وپولم رو به طرفم گرفت وگفت:
 گدانيستم چون گفتي مامانم گفته ازاون پسر زشته بگير عصبي شدم

مامانم راست گفته خو -دم گفتم:بلند خنديدم وپول رو گرفتم درحالي که آماده ي در رفتن بو
 زشتي ديگه کاريش نميشه کرد

 و فلنگ رو بستم

بفرماييد کوفت کنيد حناق شه تو -مقابل بچه هاايستادم و پفک رو پرت کردم طرفشون وگفتم:
 گلوتون زهر شه بره تو خونتون بميريد از شرتون خالص شم که منو به اين کار واداشتيد.

وفتي نثارشون کردم و رفتم سرجام نشستم همه شون زدند زير خنده ک  

متکاي آتنا رو کش رفتم خيرسرش يه متکاي کوچيک داشت که همه جاباخودش راه ميبرد حتي 
 سرکالس مياورد ميزاشت زيرش ناکجش کج وکوله نشه روانيه ديگه

يه نگاه بش انداختم داشت باکوله ي صورتي رنگش ور ميرفت کال اينو هرجاکه باشه از روي 
 کفش وکيف صورتي رنگش ميشه شناخت

متکارو به تکه سنگ تکيه دادم خومم تکيه ام رو به سنگ دادم الحمدا.....بازي تموم شده بود 
د ديگه.من گشنمه بريد يه کوفتي بخري-يه نگاه به ساعت انداختم. دو ظهر بود رو به بچه ها گفتم:  

ها ساندويچ بگيريم ديگه؟؟ي ميخوريد بچه چ-آتنا وزهرا از جابلند شدند وگفتند؛  

آره فقط واسه من سه تا بخر-  

 چشم هلي بچه ها گرد شد خوچيه گشنمه ديکه

بچه ها اوکي رو دادن و بعد از دنگي دونگي کردن پول ها رفتن تا ساندويچ بگيرن همه هم 
 قارچ و گوشت

نه ههم که حدود چهل دقيقه گذشت که خانوما تشريف آوردندمن که داشتم سقط ميشدم اون ديو
 عروس راه ميبردن

ميبرد ايشاا.....من گشنمه بدويد ديه.ب-داد زدم؛  

لناز باز تو گشنه شدي خيلي خب ديگه انقدر داد نزن اومديم.ا-آتنا:  

بدويد.-  
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نمبرگشتم چشمم افتاد به کيا که با لبخند کجي يه نگاه به اونا مينداخت يه نکاه به   

نگاهش که به من افتاد زبون درازي کردم چشماش گرد شد صورتم رو برگردوندم و باالخه 
 خانوم ها رسيدن مثل اين قحطي زده ها ريختيم سر ساندويچ ها

من که تا ته خوردم تازه نفس خيلي کم خورد من بقيه ي ساندويچ شو خوردم هرکي ساندويچش 
يخوردم چون بدم مي اومد هانيه ساندويچش رو به طرفم رو نميخورد ميداد به من بيچاره البته من نم

گرفت واقعا درحال ترکيدن بودم از طرفي حرصم گرفته بود وجيغ زدم:مگه من گاوم. هرچي 
 ميرسيد ميديد به من بخورم

رگاو بودن تو که شکي نيست دختر چطور چهارتا ساندويچ خوردي؟؟؟؟د-آتنا:  

گشنم. بود آقاجون گشنه ميفهمي گشنه.-  

خيلي خب گريه نکن.-  

به خدا منو نگاه کنيدهيچي نميخورم. انقدر تپلم اين الناز ه برابر -گالره از جاش بلند شدوگفت:
 من ميخوره چاق نميشه.

ه ديگه.بعل-ابرويي باال انداختم وگفتم:  

 ديدمزيادي دارم ميترکم دستم رو روي شونه ي نفس گذاشتم واز جابلند شدم کفش ها مو پوشيدم
کجا؟؟-نفس گفت:  

يه نمه قدم بزنم دارم ميترکم-  

بور بودي اين همه بخوري؟؟؟؟م-خنديدوگفت:  

چشم غره اي بهش رفتم و و ازشون دور شدم زير چشمي به کيارش و دوست هاش نگاه کردم 
 که اونا هم مشغول خوردن بودن 

ه خورده واس خودم قدم مثل اين پنگوئن ها راه ميرفتم ديدم خيلي آبرو ريزيه صاف ايستادم وي
 زدم هوآا هم که عالي حالي داشت ها تنها قدم زدن جزو تفريحاتي بوده که قبال ها زياد داشتم 

همينطور به اطرافم نگاه ميکردم به آسمون آسمون روخيلي دوست دارم خيلي آرامش خاصي 
قلوه سنگ بين زمين وهوا  داره نفس عميقي کشيدم و قدم بعديم رو که برداشتم پام گير کرد به يه تيکه

بودم که شخصي دستش رو دور کمرم حلقه کرد و نگهم داشت هووووف خطر ازبيخ گوشم گذشت 
 ها خدايا چرامن انقدر سربه هوام آخه؟؟؟

برگشتم ببينم کي نجاتم داده ديدم إعههه دوست کيارشه صاف ايستادم اونم ولم کرد روبهش 
اون دنيادستت مرسي االن بود بشتابم به -گفتم:  

ا.سربه هوا هستيد ه-خنديد وگفت:  

اشتم اطرافم رو ديد ميزدم.د-نيشم رو بازکردم وگفتم:  

تنها قدم ميزديد؟؟-  

نه عمه مم بود رفت دست به آب االن مياد-  

مزاح ميکنيد!؟؟؟-خنديد وگفت:  
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خو تنهام ديگه.-  

من واتيارم .-سري تکون داد وگفت:  

منم النازم خوشبختم.-  

هم چنين.-لبخند گفت:با  

کو کيارش؟؟-  

نشستن همونجا چه نسبتي باکيارش داري؟؟-  

ره واس منمن که هيچي ولي اون نقش سرخر رو دا-  

پسر دايي مه-خنديد وگفتم:  

آهان خوش به حال کيارش .-  

را؟؟چ-راه افتادم اونم کنارم قدم برميداشت وگفتم:  

بامزه ايد.-  

فکرنکنم کيارش خوش حال باشه که هم چين دختر عمه اي داره چون من فقط -خنديدم وگفتم:
 دردسر درست ميکنم.

  حرفي نزد زير چشمي نگاهش کردم خوشتيپ بود ها البته به خوشتيپي کيارش نميرسيد که

له ام حدود بيست دقيقه قدم زديم خودايي خسته شده بودم از طرفي اين واتياره ساکت بود. حوص
 سررفته بود 

به يه نيمکت رسيديم باذوق پريدم روش نشستم کوله ام رو گذاشتم رو پام زيپش رو باز کردم 
 آب معدنيم رو برداشتم سرش رو باز کردم و يه نفس سرکشيدم آخييييش

 واتيار جون بافاصله کنارم نشست حاال من موندم چرا اين دنبال من راه افتاده 

يارش اين روزا يه خورده بهم ريختهک-گفت:واتيار جون رو بهم   

اون که هميشه بهم ريخته است اخالقش زير خط فقره پسره -صاف ودست به سينه نشستم وگفتم:
 ي گند دماغ

 خنديد

لت پره ازش ها يه جورايي حق داره اين اخالقيات رو داشته باشهد-گفت:  

چطورمگه؟؟-  

کمي بهتر بود االن هم که خبر برگشت ماندانا رو خب از وقتي ماندانا رفت اينطوري شده قبال -
 شنيده بهم ريخت تازه تونسته بود کمي فراموشش کنه.

 چييييي؟؟؟؟؟

 ماندانا باز کيهه؟؟؟؟
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دانا کيهميشه بگي مان-روبهش گفتم:  

يچي اشتباه شد.ه-گيج نگاهم کرد يهو چشاش گرد شد از جابلند شدوگفت:  

ود کيارش ميپرسمنداره ميرم از خ حاال من ميدونم يه چيزي هست عب-  

يکنه.اين کارو نکني ها رفاقتمون رو تموم م-  

پس توبهم بگو وگرنه مجبور ميشم برم بهش بگم واتيار يه چيزايي -شونه اي باال انداختم وگفتم:
 گفته تو توضيح بده

حب غلطي کرديم هاع-نفسش رو فوت کرد کالفه گفت:  

ول بده که بهش نميگيق-سرجاش نشست وگفت:نيشم رو باز کردم اخم ريزي کرد   

ردونه قول ميدمم-دستم رو سمتش دراز کردم وگفتم:  

 يه نگاه به دستم انداخت لبخندي زد ودستم رو فشرد

ماندانا يه جورايي دوست دختر کيارش بودحتي از دوست دختر -وشروع کرد به تعريف کردن :
هم نزديک تر خيلي باهم خوب بودن جونشون واسه هم درميرفت دوسال تمام باهم بودن کيارش 

ميخاست بره خاستگاريش و اون بهانه هاي مختلف مي آورد درس دارم آمادگي ندارم و اين حرفا 
از تموم شدن درسش حرف از رفتن ميزد ومدام باکيا دعواميکردن اون به کيارش ميگفت  تااينکه بعد

 توهم بيا اما کيارش زير بار نرفت که نرفت ماندانا هم رفت

 االن دوسال از رفتنش گذشته که خبر برگشتش رو به کيارش داده وکيارش هم بهم ريخته

ههههه؟؟؟؟؟؟ن-بادهن باز نگاهش کردم وگفتم؛  

آره.-زد وگفت: لبخندي  

کي مياد؟؟؟ماندانا رو ميگم.-  

امشب پرواز داره فردا ميرسه- . 

يارش ميخاد چيکار کنه؟؟ک-باچشم هاي گردگفتم:  

درسته که تظاهر ميکنه فراموشش کرده اما اما هنوزم دوسش -شونه اي باال انداخت وگفت:
شني گرفتن که کيارش هم دعوت شده داره فردا شب خانواده ي ماندانا به مناسبت برگشتن ماندانا ج
 من ميدونم که کيارش ميره مطمئن باش باهم ازدواج ميکنن.

 سري تکون دادم و به فکر فرو رفتم واقعا؟؟

 ميگم کيارش اين چند روز مشکوک ميزد از همينه

 کيارش ازدواج کنه؟؟چه خوب بي سرخر ميشم خالص

و بره وبهم کاري نداشته باشهولي چرا حس ميکنم دلم نميخاد کيارش ازدواج کنه   

 خومعلومه به گير دادناش عادت کردم 

http://www.1roman.ir/


  

 

 

: زهره دهنوئي-خانوم ريزه ميزه  

 

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

110 

 

-توي فکر بودم که دستي جلوي صورتم تکون خورد برگشتم و به واتيار نگاه کردم که گفت:
 رفتي تو فکر؟؟

اوهوم .-  

ب چي فکر ميکني؟؟-  

من بي سرخر ميشم. به اينکه اگه کيارش ازدواج کنه-  

 بلند زد زير خنده 

مين لحظه صداي قدم هاي محکم شخصي روشنيدم سرم رو برگردوندم ديدم کيارشه بااخم ه
 اومد رو به رومون ايستاد 

عه تو اومدي؟؟إ-واتيار خنده اش رو جمع وجور کرد وگفت:  

ه ساعته کجا غيبتون زده؟؟؟ي-کيارش سرتکون داد وگفت:  

ميزديم. اشتيم قدمد-من که به روي مبارکم نياوردم و ،واتيار گفت:  

شستيد ميگيد ميخنديد؟؟داشتيد قدم ميزديد يااينجا ن-  

 خونسرد نگاهش کردم تيز نگاهم. کرد ايش برو واسه ماني جونت غيرتي بازي دربيار

ايول اطالعات -از جابلند شدم کوله ام رو انداختم پشتم و آروم زدم رو شونه ي واتيار وگفتم:
نياز به راهنمايي داشته باشه من ديگه ميرم با دوست جانت بحرف شايد  

تنه اي به کيارش زدم و قدم هامو سمت مخالف اونا برداشتم يه نمه دلم گرفته بود يه نمه هم 
ميخاست بدوم  حس ميکردم قلبم درد ميکنه صداي قدم هاي شخصي رو پشت سرم شنيدم دلم

 باسرعت تمام بدوم وبرم پيش دوستام

خم شدم بندکفش هام رو سفت کردم دستي روي شونه ام قرار گرفت صاف ايستادم برگشتم به  
چيه؟؟؟-کيارش نگاه کردم وگفتم:  

 واااا چرا من انقدر گند اخالق شدم يهويي

يلي خب نزن منو.خ-کيارش گيج نگاهم کردوگفت:  

دستتو بردار.-  

 دستش رو از روي شونه ام برداشت

يا دنبالم ميخام تنها باشم.ن-تم مرتب کردم و گفتم:کوله ام رو روي پش  

که باواتيار ميگفتي ميخنديدي. چي شد يهو ؟؟از اون موقع-  

به من گير نده اوکي؟؟زندگي من کارهاي من خنديدن و -سري از روي تاسف تکون دادم وگفتم:
من همه وهمه به نخنديدن من ديوونه بازي هاي من بيرون رفتن من دوست پسر داشتن من نداشتن 

 خودم مربوطه به تو مربوط نيست آندرستن؟؟؟يا ازاول جمله مو انگليسي برات ترجمه کنم؟؟؟

 اخم هاي کيارش درهم گره خورد بد هم درهم گره خورد 
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 شونه اي باال انداختم 

 خيز برداشتم ودويدم وبه صدا زدن هاي اونم توجه نکردم

ه ها نزديک شدم حاال ترمزمم کار نميکرد از دور داد يه ربع تمام ميدويدم بدون توقف به بچ
بکشيد کنار ترمز بروندم!-زدم:  

 همه رفتن کنار منم شيرجه رفتم توي شيمک نفس

چيکار ميکني رواني يه ساعته -و نشستم سرجام نفس درحالي که شيمکش رو ماساژ ميداد گفت:
 رفتي قدم بزني؟؟

المصب طول کشيد تا -نفس سرکشيدم وگفتم: شيشه ي آب معدني رو از هاني کش رفتم ويه
 هضم شن.

چي شده؟؟-هاني دقيق نگاهم کردوگفت:  

آبشو کشيدن پلو شده.-  

رهمسخ-هاني و نفس هردو اخم کردنو گفتن:  

اسم دوست پسراتون اصغر باشه ايشاا....-  

ه مجتبي يهکواس من -هاني خنديد وگفت:  

منم که مجردم!.-نفس:  

توهروقت حالت خوب نيست مثل ديوونه ها -هاني چسبيد بهم وگفت: خنديدم وحرفي نزدم
 ميدوي بگو ببينم چي شده

عاشق شدم.-پوزخندي زدم وگفتم:  

ييييي؟؟؟؟چ-نفس وهاني هردوباهم جيغ زدن:  

دم شآره عاشق -سري تکون دادم وگفتم:  

عاشق کي؟؟-نفس:  

وبيه اسمش بهادره شغل شريفي داره بقاله فقط يه بدي داره زن وبچه دارهمرد خ-  

اززززززززز.الن-هردوشون باهم جيغ زدن :  

وفت با حناق اضافه منگول ها.ک-خنديدم وگفتم:  

پريدم تکيه ام رو متکاهه دادم قرفون آتنا بشم هنوز برش نداشته بود سرم رو به متکا تکيه دادم 
خودم ميخاستم بندازم روم-ي مهديه رو کش رفتم و انداختم روي خودم باجيغ گفت:پتو مسافرت  

نيار خسته ام نيم ساعت يه چرتي بزنم بعد ميدم مال خودت .گدا بازي در-  

 سري تکون داد دراز کشيدم پتو روهم کشيدم روي خودم وخواب افتادم
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خواب بيدار شدم ديدم بچه ها باال سرم نميدونم چقدر گذشته بود بااحساس اينکه بارون مياد از  
مرض داريد عنترا نميزاريد آدم -ايستادن ودارن چکه چکه رومآب ميريزن جيغ بنفشي کشيدم وگفتم؛

 بخوابه.

همه شون زدن زيرخنده مرگي نثارشون کردم و از جابلند شدم دم دم هاي غروب بود صداي 
مالناز من ميخام برگرد-سرخرجانم رو شنيدم که گفت:  

ن چه برگرد.مبه -به طرفش برگشتم وگفتم:  

مع کن تو رو هم ميرسونم.ج-بچه هانيششون باز شد کيارش اخم کرد وگفت:  

نميخام من خودم ميام-  

اونوقت باچي؟؟-  

باماشين دوست پسر جانم .-  

باشه ده دقيقه فرصت داري وسيله هاتو جمع کني و بياي -نفسش رو باحرص فوت کرد و گفت:
ماشينم شي بريم وگرنه به عمه ميگم که کجا بودي.سوار   

و عقب گرد کرد باحرص شيشه ي آب معدني که يه نمه توش آب داشت رو به طرفش پرت 
ش درحالي کردم که خورد وسط کتفش باچشم هاي گرد نگاهش کردم اصال انتظار نداشتم بخوره به

پنج دقيقه-که دور ميشد گفت:  

رو جمع کردماز جابلند شدم و جل وپالسم   

و چجوري اينو تحمل ميکني؟؟ت-بچه ها رو بهم گفتن:  

نه عادت کردم بي خيمواااا....،مگه اين هميشه پيش -  

خيلي خودشيفته است-زهرا:  

آره-خنديدم وگفتم:  

چه هاخدانگهدار شماهم کم کم برگرديدب-کوله ام رو انداختم پشتم و روبهشون گفتم:  

ديگه ميموندي ميرسونديمت-هاني؛  

نچ نديدي برام خط و نشون کشيد-  

توباما نمياي؟؟-روبه نفس گفتم:  

رو االن راه ميفتهب-سري به معني نه تکون داد وگفت:  

باشه خدانگهدار بچه ها!-  

 دستي توي هوا براشون تکون دادم و به طرف ماشين کيارش دويدم وسوار شدم 

 اونم بوقي براي دوست هاش زد و راه افتاد 

در طول راه اصال باهاش حرف نزدم چون اصال حوصله نداشتم دلم نميخاست باهاش هم کالم 
 شم.
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 اونم توي فکر بود.

سيستم پخش رو روشن کردآهنگ اليت و غمگيني پخش شد حاال من کم دپرسم اين آهنگ 
 غمناک 

داد و با يه  گذاشته دپرس تر ميشم شيشه ماشين رو داد پايين دستش رو از آرنج به شيشه تکيه
 دست ماشين رو هدايت ميکرد نفرسته مارو اون دنيا صلواااااتتتتتتتت

اي االهي موش بشي تو پسر اشکم دراومد بميره اون. دختره ي بي لياقت که االن ميخاد 
 برگرده بشه نمک رو زخم هات 

ه حتي نفسم رو فوت کردم و به بيرون خيره شدم بزار تو حال خودش باشه. تارسيدن به خون
 يک کلمه هم باهم حرف نزديم منم اصراري نداشتم که باهاش حرف بزنم خودمم زياد نرمال نبودم

کيارش مقابل درحياط ترمز زد در ماشين رو باز کردم و قبل ازاينکه پياده شم برگشتم لپش رو 
و از محکم گرفتم طفلي ته ريش هم داشت دردش بيشتر ميشد ديدم داره بال بال ميزنه ولش کردم 

 ماشين پريدم پايين 

 خو چيه خواستم حال و هواش عوض شه

حيف االن وقت ندارم وگرنه -کيارش شيشه ي طرف منو پايين داد وبااخم پررنگي گفت:
 حسابتو ميرسيدم دختره ي خل وچل

سرم رو ازشيشه بردم داخل يه جورايي هيکلم رو بردم داخل و لپش رو دوباره محکم ترگرفتم 
عذرت پسره ي پررو به من ميگي خل و چل زود باش عذر خواهي کنبگو م-وگفتم:  

آخ آخ ول کن لپمو الناز -  

معذرت خواهي کن-  

 يهو شيشه ي ماشين رو داد باال حاال من نصفيم بيرون بود نصفيم داخل ماشين

ه رو بده پايين نصف شدمشيش-باجيغ گفتم:  

لپم رو ول کن تا شيشه رو بدم پايين-  

کن عذر خواهي-  

هستي خلي خنگي ديوونه اي -  

شيشه -لپش رو محکم تر گرفتم باديدن ماشين بابا که از دور مي اومد لپش رو ول کردم وگفتم:
 رو بده پايين .

 لپش رو ماساژ داد 

 و بااخم بهم خيره شد 

مرغ ها لنگ هاي آويزون از شيشه مو تکون ميدادم حاال يه سوال مرغ مگه لنگ مثل اين 
 هاشو تکون ميده؟؟

 اينم سواله تو اين هيري ويري خره
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ببين چقدر درد داره -  

غلط خوردي ول کن-  

يهوديدم بابا باتعجب به من و لنگ هاي آويزونم نگاه ميکنه از ماشينش پياده شد و به طرف 
 ماشين کيارش اومد 

 منم هوچي نگفتم تابابا يه خورده کيارش رو دخوا کنه

 بابا تقه اي به شيشه ي طرف کيارش زد

دوتا  شما-کيارش به خودش اومد و شيشه ي طرف خودش رو داد پايين بابا باتعجب گفت:
 چيکار ميکنيد؟؟؟چرا الناز اينطوريه؟؟؟

کيارش سريع شيشه رو داد پايين و من پرت شدم اون طرف آخ که برجستگي مرجستگي 
 هوتوتو 

نگاش کن بابا منو کشت يه ساعته -دست به کمر از جابلند شدم وحالت گريه گرفتم وگفتم:
 همينطوري نگهم داشته

 آخخخ لپ هام ميسوخت کثااااافططططط

ز تو انتظار نميره کيارش جانا-بابا اخم ريزي کرد وگفت:  

اذيت ميکنه خواستم يه کم اذيتش کنم شرمنده الناز-کيارش لبخند دستپاچه اي زدوگفت:  

چرا لپ هات قرمز -بابا به طرفم اومد دستش رو روي صورتم کشبد و روبه کيارش گفت:
 شده؟؟

کشيد اون لپ هامو-لب ورچيدم وگفتم:  

از چشم بابا چشم غره اي بهم رفتکيارش دور   

تما تو هم اذيتش کرديح-زبون درازي کردم وبابا گفت:  

وه ?وه لپ هاي توهم که قرمز شده?-يه نگاه به کيارش انداخت وگفت:  

الناز جان اين بال رو سرمن آورده بله-:  

کنه پسرم امان از دست تو حق داره يه نفربايد باشه تو رو ادب -بابا خنديد و روبه من گفت:
 بريم خونه ما؟؟

دست شما درد نکنه عمو -  

 کيارش به بابام ميگفت عمو

تعارف که نداري؟؟-:  

نه ممنون يه خورده کار دارم.-  

باشه برو به سالمت-  

خدانگهدار-  
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خدانگهدار-  

قبل ازاينکه بره چشم غره اي به من رفت نيشم رو براش باز کردم و دستي توي هوا تکون 
نم رفت.دادم واو  

وش گذشت؟؟خ-بابا نگاهي به من انداخت وگفت:  

اره؟؟وااا.......درس خوندن هم خوش گذشتن د-  

يدونم بادوستات بيرون بودي.مدخترم هميشه راست بگو من -  

!!!!!ياخووووداااا از کجا نکنه کيارش گفته ميکشمت کياااااارررررشششششششششش.........!  

کيارش گفت؟؟-روبه بابا گفتم:  

نه....زنگ زدم از آقاي قلدريان پرسيدم کالس داري يانه گفت نه نگرانت شدم زنگ زدم از -
 مادر دوستت نفس پرسيدم که اطالعي نداره اونم گفت قراره همگي باهم بريد دربند

عذرت ميخام که نگفتمم-نيشم رو باز کرذدم وگفتم:  

يزايي تقصير من و مامانته که محدودت کرديم وزياد اجازه نميديم شايد يه چ-لبخندي زد وگفت:
بادوستات باشي اين دفعه رو ميبخشم اما دفعه ي ديگه حتما به خودم بگو به مامان نگي عب نداره 

 چون اون صد درصد مخالفت ميکنه

اش ونهجيغ خفه اي کشيدم و پريدم از گردنش آويزون شدم و يه دوتا ماچ آبدار گذاشتم رو گ  

دختربابايي ديگه-باخنده گفت:  

اال هم برو داخل منم االن ميامح-لبخندي زدم در حياط رو باز کرد وگفت:  

-سري تکون دادم و پريدم داخل حياط و تاخود خونه دويدم در خونه رو باز کردم وجيغ زدم:
 مااااماااااااانننننن.

دم قبل ازاينکه به آشپزخونه آورصداي شکستن چيزي از آشپزخونه اومد کفش هامو سريع در
الناااااززززز باز تو اومدي شروع کردي به جيغ زدن دختر -برم صداي مامان رو شنيدم که گفت:

 ليوان از دستم افتاد شکست

المس-پريدم داخل آشپزخونه و بانيش باز گفتم:  

ليک سالم ببين چيکار کردي؟؟ع-مامان اخم کرد وگفت:  

يده بودمگه؟؟؟دلم براتون تنگولوااا...،،مامان من انداختم -  

قربون دخترم بشم منم دلم تنگ شد -پريدم بغلش کردم مامان بالبخند دستي به پشتم زد وگفت:
 برات يه صبح تاشب نيستي خونه سوت وکوره.

نيشم تابناگوش باز شد عاشق مامان بودم عاشق بابا بودم بااينکه مامان يه نمه بدخلق تربود ولي 
استمش من خيليييي ميخ  

اين بدخلقي شم از زمان فوت دايي شروع شد يه جورايي افسرده گي گرفته بود خيلي زمان برد 
 تا مثل االن نرمال بشه
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فرغونت بشم من هيچ وقت از اين خونه نميرم -بوسه اي روي گونه ي مامان گذاشتم وگفتم:
 حاضرم بمونم بپوسم بترشم ازاين خونه نرم.

کن برو لباساتو عوض کن بايد بريم مهموني.زبوني ن شيرين-مامان خنديد وگفت:  

کجااااااا؟؟!؟؟؟؟؟؟؟-  

 خونه عمه فخري ات عمو فرخت هم هست

ن هم هستن؟؟؟)ليلي وشيرين دختر عموهام(واقعا ؟؟ليلي و شيري-  

ر پاشن بيان مهموني؟؟؟نه اونا ميخان از اون ور کشو-  

واا.....خو گفتم حتماهستن-  

و خانواده ي عمه ات اينا خودشوننه فقط عموت -  

مامان جونم ميشه من نيام خيلي خسته ام به خدا ازصبح تست تست تست مخم هنگوليده بيام -
 اونجا باز گند کاري ميکنم خاستگارام ميپرن ميمونم رو دستتون ها.

الم خانم خونهس-صداي خنده ي بابا اومد وارد آشپزخونه شد اول رو به مامان گفتم:  

شيد.سالم خسته نبا-مان بالبخند؛.ما  

سالمت باشي.-  

 إهم إهم ماندن من جايز نيست ديگر.

از دخترمون داشت حرف از شوهر ميزد.ب-خواستم برم که باباگفت:  

وخي ميکنم باباجون ميشه من نيام ؟؟نيام ديگه باشه؟؟ش-خنديدم وگفتم:  

عرفان هم هستن تو تنها ميموني آخه ريحانه و-يه نگاه به قيافه ي زارم انداخت وگفت:  

.ميبريمت خونه آقا جون-مامان:  

خونه ي آقاجون ؟؟-  

آخ جوووووون باشه پس من تاموقع دوش ميگيرم آماده ميشم شب -يه متر پريدم هوا وگفتم:
 بمونم همونجا ديگه؟؟

نه خير کيارش اونجاست زشته.-  

ن چيکار به اون دارم ميرم تو يه اتاق کپه مو ميزارم ديگه .وا مامان م-  

باشه پس لباس راحتي هم بردار-  

اي جاننممم چه آتيشي من بسوزونم امشب کيارش خان لپم رو ميکشي آره ؟؟؟دارم برات بي 
 شعورررر.

اه کردم فشفشه که سريع پريدم داخل اتاقم کشو کمدم رو باز کردم و به فشفشه هاي خشملم نگ
چه عرض کنم ترقهههه خخخخ اينارو از پارسال چهارشنبه سوري نيگه داشتم واسه امسال چهارشنبه 

 سوري حاال زيادم خطرناک نبودن که کپسولي بودن کپسولي هم که چيزي نيست مگه نهههه؟؟؟؟
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زاون ازحمام پريدم داخل حموم و يه دوش گرفتم بس راه رفته بودم بوي گند عرق ميدادم بعد ا
 خارج شدم و سروتنم رو خشک کردم و نوبت آماده شدن شد

 يه مانتوي کوتاه وتنگ سوسني انتخاب کردم و شال سوسني شلوار جين سفيد 

يه نمه آرايش کردم يه نمه که چه عرض کنوم يه خرواررر رژ لب سوسني رنگي به لب زدم 
ريده بود ايييششش .يادم افتاد از رژ لب هايي کيارش واس دوست دخترش خ  

کوله ام رو برداشتم و پنج شيش تا ترقه گذاشتم داخل کيفم يه دست لباس راحتي هم واس خودم 
 برداشتم گذاشتم تو کوله ام 

 موبايلم رو هم انداختم تو کيفم 

 کفش هاي اسپرت طوسي صورتي مو پوشيدم و خب آماده شدم ديگههههه

..پيش به سوي خونه ي آقاجووون........  

پريدم پايين مامي و ددي آماده بودن ريحانه و عرفان هم اومده بودن خونمون إعههه اينا کي 
 اومدن؟؟؟؟اول ازهمه رفتم آشپزخونه يه جعبه کبريت برداشتم انداختم تو کوله ام بعد ازاون 

الااام زنداداش گلممممم داداش خلمممممم.س-وارد پذيرايي شدم وگفتم:  

الم الناز جان خوبي؟؟؟؟؟س-خندي زد وگفت:ريحانه باديدنم لب  

ممنون تو خوفي؟؟؟-  

مرسي خوبم.-  

نم که کال نقش بوق رو دارم.م-پريدم روي مبل تک نفره اي نشستم و عرفان گفت:  

رادر من شيپور.شيپور ب-خنديدم وگفتم:  

را نمياي مهموني؟؟چ-همه خنديدن وعرفان گفت:  

حوصله نبدارم خو.-  

چند سالته عمو جون؟؟-  

شصت سالمه عمو ژوووون.-  

هتره کم کم راه بيفتيم دير تربريم زشته نيم ساعت هم تو ترافيکيمب-مامان:  

تو با ماشين من برو من و مامان الناز رو باماشين -بابت سري تکون داد و رو به عرفان گفت:
 مامان ميرسونم و ميايم 

ه ما الناز رو ميرسونيمبريد بهتر بابا شما زودتر-عرفان:  

ه پس بريم.باش-بابا سري تکون داد وگفت:  

 پريدم داخل ماشين ددي جونم عقب نشستم چون ريحانه ژوووون بود وميخاست جلو بشينه

 عرفان هم سوار شد و راه افتاد 
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 بين راه خيلي حرف ميزد مدام ور ور ور نميزاشت من نقشه هامو توي ذهنم بچينم

الناز خانوم ديگه سفارش نميکنم آقاجون رو -قاجون اينا نگه داشت وگفت:عرفان سرميالن آ
حرص نميدي سربه سر کيارش نميزاري که اين چند روز اعصاب درست حسابي نداره آتيش 

 نميسوزوني فهميدي؟؟

آوره-سري تکون دادم وگفتم:  

من که ميدونم تو کار خودت رو ميکني-  

خدانگهدار داداشي باي باي. از ماشين پريدم پايين و قدم  اليک من رفتم زنداداش-خنديدم وگفتم:
 عامو سمت خونه آقا جون برداشتم 

بابعضي از همسايه ها ي آقا جون احوال پرسي ميکردم يه خورده رفتم جلو تر ديدم يه پسره 
 جلو تر ازمن داره ميره 

 إعهههه چه آشنا ميزنه قيافه اش نيم رخش شبيه به يزدان بود

بازي بچه گي هام بود که وقتي پنج شيش سالم بود باهم بازي ميکرديم البت اون چهار يزدان هم
سال ازمن بزرگ تر بود وهمسايه ي ديوار به ديوار آقاجون اينان ?ووووه چند ساله که نديدمش و 

 باهاش حرف نزدم البته دوسال پيش دروغ نشه ديدمش و در حد سالم عليک باهم حرف زديم

ده خب بيست و دو سالشه ديگه حتما االن چه گنده ش  

هم چين قدم هاشو محکم برميداشت که نگو گفتم بزار يه خورده اذيتش کنم زيپ کوله ام رو باز 
 کردم و يه دونه از ترقه هاي خکشلم رو برداشتم و کبريت زدم انداختم کنار پاش

 خودمم گوش هام رو گرفتم

رو از روي گوش هام برداشتم و زدم زير خنده از  يه صدايي اومد و اونم يه متر پريد هوا دستم
 خنده خودم رو ميزدم 

 بااخم به طرفم برگشت 

ويي رواني.ت-باديدنم چشم هاش گرد شدوگفت:  

ه لباس هاي منو پوشيده تو رو بخندنهمسالم نه عمه -خنده ام رو جمع وجورکردم و گفتم:  

ر خوبي؟؟؟؟چه خب-تک خنده اي کرد وگفت:  

م تو چطوري!؟خوب-ش رسوندم و گفتم:خودم رو به  

 دستش رو به طرفم دراز کرد دستشرو محکم فشردم

نم خوبم شکر ميري خونه آقاجونت؟؟م-ورها کردم وگفت:  

اوهوم.-  

پس راه بيفت-  

 شونه به شونه ي هم قدم برميداشتيم 
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نوز هم همون دختر شيطون وکوچولويي .ه-وگفت:  

وهم همون يزداني ولي چه رشدکردي ها اول نشناختمت.ت-خنديدم وگفتم:  

گه آدم ها هميشه کوچيک ميمونن؟؟م-خنديد وگفت:  

بستگي به روحيه ات داره من بزرگ شدم ولي هنوز کودک درونم -شونه اي باال انداختم و گفتم:
 فعاله.

بيش از حد هم فعاله-  

وني؟؟؟کجا ميخوني؟؟چي ميخوني؟؟خدرس مي-لبخند دندون نمايي زدم وگفتم:  

صبر کن يکي يکي آره ميخونم سمنان معماري االنم. ديگه چون نزديک عيده تعطيل کرديم -
 دانشگاه رو اومديم تهران.

اووووو.......سمنان؟؟؟ناقال رشته ي خوبي قبول شدي ها تازه. دوازده اسفند نزديک -
 عيده؟؟کوفتتون بشه اين همه تعطيالت.

وگفت: خنديد  

ي؟؟بايد سال اولي باشي ديگع؟؟چبله خيلي زحمت کشيدم تو -  

آره منم خانه داري ميخونم!-  

نکور دادم قبول نشدم دوباره کنکور ميدمکشوخي ميکنم. -باتعجب نگاهم کرد خنديدم وگفتم:  

کم تر شيطنت کن بشين درست رو بخون-  

چشم قربان.-  

 خنديد وحرفي نزد 

القيافه اش انداختم پوست برنزه حاال نه که زيادي تيره باشه ها نرميه نگاه کلي به   

 چشم و ابرو مشکي بيني مناسب ومردونه

 لب هاشم که زنونه خخخ خجالت بکش

 لب ها قلوه اي وصورتي 

 يه ته ريش هم گذاشته بود که بهش مي اومد. چهره ي يه مرد شرقي رو داشت. ديگه

فرماييد بريم خونه؟؟ب-و گفتم:مقابل در حياط آقا جون ايستادم   

ستت دردنکنه شما بفرماييد.د-بالبخند گفت:  

ايييششش پرستيژ شما......دستت مرسي مهندس جون بايد برم خونه آقا جونم يه خورده تخليه -
 انرژي کنم

ساعت ديگه خبر آتش سوزي خونه ي آقا جونت به گوش ما نرسه. اميدوارم چند-خنديد وگفت:  

سالم برسون تعارف که نداشتي؟؟؟-جيغي کشيدم که خنديد و در حياط شون رو باز کرد وگفت:  
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نوچ باباي برو.-  

اول تو برو-  

کليد هاي خونه ي آقا جون رو که از مامان کش رفته بودم برداشتم در حياط رو باز کردم و 
 دستي براي يزدان تکون دادم و وارد حياط شدم درو بستم

بسته شدن در حياط اونا هم اومد همزمان صداي  

يه نيگاه به حياط خونه ي آقاجون انداختم تادلتون بخاد در اندشتتتتت. مسير بين حياط تاخونه 
 کامل سنگ ريزه داشت آ کنار هاي حياط همه درخت 

 يه استحر بزرگ يه گوشه بود که آدم غرق ميشد توش بافت خونه قديمي اما لوکس بود 

ون اول به روز بوده کاش اخالقشم يه خورده به روز کنه خخخخ فکر کن بابا آقاجون من از هم
سيالم دخمل خلم چطول مطولي قرفونت بشم.-بزرگم بياد بهم بچه:  

 خخخخ ضايع هست ها

 نوچ من همين آقاجون بد اخالق رو بيشتر دوست دارم 

-جان من حرف ميزد: در سالن رو آروم باز کردم صداي آقا جون مي اومد که فکر کنم بامامي
باشه کي رسيدن؟؟؟حتما اون زلزله هم االن ميرسه باشه مواظبشم خوب شد که فرستاديش دلم گرفته 

 بود مياد يه خورده مارو ميخندونه

 د،بيا من دلقکم عايا؟؟؟؟؟

 بعد از اينکه حرف زدنش تموم شد گوشي رو قطع کرد و به اتاقش رفت حاالوقتش بود

 پريدم داخل خونه

من -در اتاقش ايستادم همين که اومد بيرون پريدم جلوش وگفتم: و دم
 اوووومدددددممممممم........!!!!

 آقاجون يه متر پريد هوا 

الم آقاجوونننن.س-نيشم تا بناگوش باز شد وگفتم:  

ختر زهر ترک شدم عليک سالم .د-آقاجون اخم کرد وگفت:  

گذاشتم رو گونه اش البته ته ريش داشت يه  ازگردنش آويزون شدم وطبق معمولدوتا ماچ آبدار
 خورده حالم بد شد

آقا جون فکر مانيستي فکر اون باش اينا چيه رو -درحالي که دست ميزدم به ته ريش هاش گفتم:
 صورتت؟؟؟

فکر کدوم؟؟؟-آقا جون بااخم گفت:  

آسه . موني که خيلي نايسه عمرا سر کوچه وايسه راه ميره آسهه-نيشم رو باز کردم وگفتم:  

امان از دست تو درضمن از ماگذشته -نتونست خودش رو کنترل کنه تک خنده اي کرد وگفت:
 زشته اين حرف هارو ميزني خانوم جونت فوت شده روحش که ميشنوه ناراحت ميشه.
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ووو آقا جون چي کم داريد شما مگه؟؟قد وباال نداريد که داريد اخالق نداريد که نداريدا-  

نه داريد داريد پول نداريد که داريد نوه به اين باحالي نداريد که داريد -وگفتم:چشم هاش گرد شد
 موخايد خودم براتون آستين باال بزنم??

برو لباس هاتو عوض کن . نه از اين لطف ها به من نکن-  

قا جووون..........آ-سري تکو ن دادم وقبل از اينکه برم گفتم:  

چي ميخاي؟؟؟؟-  

ام نخوردم برام پيتزا سفارش ميديد؟؟؟ش-خنديدم وگفتم:  

باشه برو-  

آخ جوووون مررسييييي.-  

به طرف پله ها دويدم خونه ي آقاجون دوبلکس بود و باالش پر بود از اتاق هفت هشت تا اتاق 
 داشت

 در اتاق خودم رو باز کردم و رفتم داخل حاال هم چين ميگم اتاق خودم که انگار سندش شيش
 دنگ به ناممه واال بوخودا.........بي خيال حاال پيش به سوي سوسک رسانيههه کيااارررش.......

لباس هامو عوض کردم وراحتي هامو پوشيدم يه تيشرت سفيد مشکي و شلوار جين مشکي 
 موهامو دم اسبي بستم وترقه هامو برداشتم گذاشتم توي جيب هاي شلوارم چهارتا بودن 

ب چه شووودخووووووبببببب  

ازاتاقم خارج شدم و آروم آروم به طرف اتاق کيا رفتم صداي گيتار زدن و خوندنش مي اومد 
 االااااااهيييييي بچه ام چه دلش گرفته

کنار در اتاقش نشستم زانو هامو بغل کردم و به صداش گوش دادم چه سوزي هم داشت جيگرم 
 کباب شد

قلبت بوده از اولشم جاي من يکي ديگه توي کتو -:  

 نگو به من که توهرکاري کردي درسته نگو حقت بود

 توکه از اسمم وعشقم وحسم و قلبم دلتو کندي

 به چشماي منه ساده ي بي کس تنها داري ميخندي

 هميشه دروغ ميگفتي واسه من ميميري 

 بگو عاشقم نبودي توکه داري ميري

 به خدا همش دورغه که منو دوس داري......بگودوسم داري

وکه روي قلب من اينجوري پا ميزاري بگو بگو بگوت  

 بگو اين دروغ دوست داشتني رو اين بارم

 باز بگو بي تو ميميرم بگو دوست دارم .........
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خالصه يه بيست دقيقه اي واسه خودش خوند و منم اونجا نشستم گوش فرا دادم به صداي 
عععخشگلش اي کوفتت شه ماندانا حيف کيا نيست واسه تو هيعع  

 صداکه قطع شد از جابلند شدم 

 وگوشم رو چسبوندم به دراتاقش 

 صداي بهم خوردن در کمد اومد و بعد ازاون صداي بهم خوردن درحموم

 آخ جووووون االن نقشم باحال ترهم شد

ولفقط بايد دور از چشم آقا جون برم شير فلکه رو ببندم نقشه مون نايس ميشه ايووووو  

 آروم رفتم پايين ويييييي آقا جون توي اتاق مطالعه اش بود يوووووهوووووو

وقتي هم که غرق خوندن کتاب ميشه هيچ چيزي حواسش رو پرت نميکنه يعني کامل ميره تو 
 دنياي کتاب

 پس من کارم رو رااااحتتتتت انجام ميدم..........

ازاون سريع رفتم داخل خونه و آروم  پريدم بيرون و شير فلکه رو باهزااار بدبختي بستم بعد
ازپله ها باال رفتم دراتاق کيارش رو آروم باز کردم و وارد شدم چراغ اتاقش رو خاموش کردم و 

 پشت درحمام ايستادم

عنتي چرا آب قطع شدل-بعد ازچند دقيقه صداي کيارش اومد که گفت:  

 يوهاهاهاها ......چه باحال 

 خب االن نوبت چراغ حمامه 

اغ حمام رو هم خاموش کردم چر  

 و سريع يه ترقه از جيبم در آوردم کبريت زدم و از درز حمام پرت کردم داخل 

 صداش کال حمام رو لرزوند چه برسه به کيارش رو کيارش دادي زد 

 حاال من مونده بودم چه طوري خنده ام رو قورت بدم 

 ترقه ي بعدي رو برداشتم روشن کردم پرت کردم داخل 

ي اونجاست؟؟؟ک-بار ديگه کيارش داد زد وگفت:  

ميدونستم االن از حمام ميزنه بيرون منم واس اينکه صحنه محنه خطرناک نبينم سريع از اتاقش 
 پريدم بيرون و دوتا ترقه ي بعدي مو انداختم تو اتاقش و فلنگ رو بستم و رفتم پايين 

tvبه پذيرايي رفتم قبل ازاينکه از خنده بترکم  رو روشن کردم و زدم زير خنده    

ميخندي؟؟ چيه دختر چرا-اونقدر بلند بلند ميخنديدم که آقاجون باال سرم ظاهر شد وگفت:  

رياله خنده داره!سهان؟؟؟هيچي آقا جون ببينيد چه -  

 حاال اين بارشانسم گرفت داشت يه کمدي پخش ميشد
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اقعا بزار منم ببينم.و-آقاجون کنارم نشست و گفت :  

ن.آقاجون آقاجو-عد از چند دقيقه صداي نگران کيارش رو شنيدم که آقا جون رو صدا ميزد:ب  

کجاييد؟؟؟آقاجون   

يه پسرم چرا انقدر آقاجون آقاجون راه انداختي؟؟چ-آقا جون از جاش بلند شد وگفت:  

 خوشبختانه من روي کاناپه لم داده بودم و در معرض ديد نبودم

دقيقه پيش آب قطع شد بعد برق ها خاموش شد و صدايي مثل  چند-کيارش بانگراني گفت:
 ترکيدن چيزي اومد شما نفهميديد؟؟؟

نه پسرم خواب نما شدي-  

االنم آب قطعه -  

خخخآقاجون زير چشمي به من نگاه کرد منم خودم رو زدم به اون در کدوم در؟؟؟همون در خ  

ي پيش اومده حتما يه مشکل-آقاجون:  

آره حتما-  

الم کيااااااااس-يهو من از جا پريدم و جيغ زدم:  

جنه؟؟؟؟؟-کيارش باچشم هاي گرد گفت:  

 يهو منو آقاجون هردو زديم زير خنده

ن چيه پسرم النازهج-آقاجون خنده شو جمع کرد وگفت:  

ختر چرا مثل آدم از جات بلند نميشي خب.د-روبه من گفت:  

کمي از جن نداري تو از نوع آب کشيده -فت:نيشم رو باز کردم کيارش نفسش رو فوت کرد وگ
 اش اينجا چيکار ميکني دردسر؟؟؟

خونه آقاجونمه دلم خواست بيام-  

و اون صدا هارو نشنيدي؟؟ت-به طرف ما اومد و روي کاناپه تک نفره اي نشست وگفت:  

نوچ.-  

ل يا پوچه؟؟؟گ-دستش رو برد توي جيبش و مشتش رو گرفت طرف من رو بهش گفتم:  

ار تو بوده؟؟؟ک-ش رو باز کرد و ترقه هاي نازنينم رو توي دستش ديدم وگفت:مشت  

يفته توي اين خونه کار منه؟؟؟؟وا خوبه واال هراتفاقي م-  

ين خونه کس ديگه اي هم نيست که دردسر درست کنه.آره جز تو توي ا-  

دسر ايششششش پرووووو شيطونه ميگفت جفت پا برم تو صورتش من شيطونم؟؟؟؟من در
سازم؟؟؟دختر به اين گلي از خانومي چي کم دارم هان؟؟؟هوووچي بووخوووداااا 

 هوووچي.................!!!!!!!!!؟!!!
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 يهو کيارش مچ دستم رو گرفت و...........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 يوهاهاها ادامه داررررررددددددد................

بلند شو.....-گفت:  

؟؟چراااا؟؟؟-تعجب نگاش کردم وگفتم:با  

ميگم بلند شد الناز......-  

 ويييي خاک به سرم حتما فهميدددددههههه

ون کبريتو از جيب شلوارت در بيار بده من.....ا-از حام بلند شدم وکيارش گفت:  

 باشرمندگي وخجالت دست کردم جيبم و جعبه کبرين رو گذاشتم کف دستش

يبينيد آقا جون من ميگم کار اينه شما ميگيد نه.....م-فت:کيارش رو به آقا جون گ  

را اين کارو کردي؟؟چ-آقا جون بااخم ريزي گفت:  

وصله ام سر رفته بود خوح-لب ورچيدم وگفتم:  

حوصله ات سير ميره ميري از درز در ترقه ميندازي داخل حمام دختر ميدوني زهر -کيارش:
 ترک شدم؟؟

وره آقا جون نبوديد ببينيد چه جيغ ميزدآ-نيشم تا بناگوش باز شد وگفتم:  

ن جيغ ميزدم؟؟؟م-کيارش با چشم هاي گرد گفت:  

را به منم نگفتي بيام بخندم؟؟چ-آقا جون خنديد وگفت:  

قا جون......آ-بلند خنديدم و کيارش با اعتراض گفت:  

گرفتم آشپزخونه است بخور.....رو برات پيتزا ب-آقا جون حرفي نزد وروبه من گفت:  

ستتون مرسي گشنمم بودها......د-دستي به شيمک مبارکم کشيدم وگفتم:  

فکر نکن کاريت نداشتم زورم بهت -به طرف آشپزخونه رفتم کيارش هم پشت سرم اومد وگفت:
 نرسيده ها نه اين از بخشندگي مه....

قا جونه آق کيا......وچ اين از ترسيدنت از آن-نيشم رو باز کردم وگفتم:  

نه!؟؟؟هردوتاش از م-يه نگاه به دوجعبه پيتزا انداختم ويه نگاه به آقا جون وگفتم:  

يارشه نه خير يکيش از ک-آقاجون:  

ودتون چي؟؟؟خ-سري تکون دادم وپشت ميز نشستم وگفتم:  

من از اين آت وآشغال ها نميخورم.-  

 سري تکون دادم و با ولع تمام مشغول شدم 

 آقا جون رفت و کيارش مقابلم نشست و طبق معمول با فس فس شروع کرد به خوردن
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دن بودمبعد از نيم ساعت دستي به شيکمم کشيدم هشت تيکه رو يه جا خورده بودم و روبه ترکي  

همشو -کيارش با چشم هاي گرد يه نگاه به جعبه ي خالي و يه نگاه به من انداخت وگفت:
 خوردي؟؟؟

خب آره.-وگفتم:سري تکون دادم   

نترکي يه وقت...-  

نچ نگران نباش-  

 يه نگاه به جعبه ي پيتزاش انداختم فقط سه تيکه خورده بود ايييشششش

ه ذره هم ظرافت دخترانه نداري......ي-کيارش خيلي بي مقدمه گفت:  

 باچشم هاي گرد نگاهش کردم وديدم داره براندازم ميکنه

اشتم و گرفتم سمتش و خالي کردم روش جيغي کشيدم و سس فشاري رو برد  

 بعد ازاون از جاپريدم. 

ييييکشششششمتتتتت الناااااازززز........م-و کيارش داد زد:  

 با جيغ جيغ به پذيرايي دويدم و کيارش هم دنبالم 

ي شده هي چيکار ميکنيد؟؟؟چ-آقا جون با تعجب گفت:  

جاتم بديد کيا موخاد بخورمي....نآقاااجوووون -پريدم پشت آقا جون قايم شدم وگفتم:  

 کيارش پريد جلو آقا جون 

دختر چيکار -آقا جون با ديدن کيارش بلند خنديد ودستاشو باز کرد تا کيا نتونه بگيرمي و گفت:
 کردي

اشيدم تو صورتش....پآقاجون اون يه حرف زد منم سس -  

لناز جرأت داري بيا اين ور تا آدمت کنما-کيارش ؛  

کيا برو دست و صورتت رو بشوکنن-زبونم رو تا ته درآوردم و آقا جون گفت:  

کيارش با عصبانيت يه دستمال کاغذي برداشت صورتش رو پاک کرد و انداخت روي ميز و 
باشه آقا جون تا ميتونيد طرفداري شو کنيد و رفت.....-گفت:  

کار ديگه اي جز دردسر درست کردن داري؟؟االن اون -آقا جون با اخم گفت: پريدم روي کاناپه
 فکر ميکنه من ازتو طرفداري ميکنم

ز من طرفداري ميکنيد ديگه...ا-شونه اي باال انداختم وگفتم:  

امان از دست تو پاشو برو دست گل هايي رو که تو آشپزخونه به آ ب -آقاجون خنديد وگفت:
ميرم بخوابم. دادي رو تميز کن منم  

وکي شب خوش آقا جووون خواب حوري بهشتي ببينيد......ا-از جا بلند شدم وگفتم:  

http://www.1roman.ir/


  

 

 

: زهره دهنوئي-خانوم ريزه ميزه  

 

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

126 

 

 آقا جون سري تکون داد و رفت

 منم به آشپزخونه رفتم و گند کاري هامو تر وتميز کردم

 خسته وکوفته خواستم برم اتاقم گفتم بزار يه سر وگوشي هم دم اتاق کيارش آب بدم 

ستتاقش اي جاننممم موقعيت داشت با موبايلش حرف ميزد شک ندارم ماندانارفتم پشت درا  

تونم بيام.......،.،دليلي نداره بعد از اين همه سال من بيام......من نمي.نه -  

لعنتي اين کارو نميکني باشه....باشه آروم -مکثي کرد و بعد از چند دقيقه داد زد:
 باش............خانوادت نميان؟؟؟

ن گفتن من بيام؟؟باشه هشت فرودگامخودشو  

واظب خودت باش خدانگهدارت.......م-بعد از کمي مکث گفت:  

 وصدايي نيومد

 اي جوووونمممممم فردااا موخام برم فرووودگاااه دنبال ماندانا جوووون

 چه جورررريييي؟؟؟با کيا جوووونننننن........

 چه جورييييي؟؟؟؟

..!!!!!!!!!ميگم بهتوووووون...............  

 صبح باصداي زنگ گوشيم از خواب نازنينم بيدار شدم 

 سريع ازروي تخت پريدم که تا يم کم نيارم 

به سرويس بهداشتي رفتم وآبي به دست و صورتم زدم بعد ازاون اومدم بيرون و موهام رو 
 شونه زدم و دم اسبي بستم 

مانتو شلوارم رو پوشيدم وشالم رو انداختم رو موهام کوله ام رو برنداشتم يه نگاه به ساعت 
ز اتاق خارج شدمانداختم بيست دقيقه به هشت بود موبايلم رو برداشتم انداختم تو جيبم و يوااااشکي ا  

آسه رفتم پايين آسه  

 آقاجون نبود حتما رفته نون داغ بگيره

ه ليوان چايي نوش جان کردم خوشبختانه هميشه سماور ميجوشيد يه تيکه به آشپزخونه رفتم و ي
 نون و عسل هم خوردم المصب آقاجون عجب ميزي چيده ها 

 اصال ولش کن نميرم ميشينم به شيمکم ميرسم

 نههه بي خي برم آمار بگيرم

 يه نگاه روي ?پن انداختم يه گوشه سوئيچ ماشين کيا افتاده بود 

ماشينش رو بازکردم و باز سوئيچ رو گذاشتم سرجاش  باسرعت رفتم در  

 پريدم عقب نشستم و زير صندلي قايم شدم خدا حس کنجکاوي رو نثار گرگ بيابون نکنه
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 بعد از گذشت پنج دقيقه بود که در ماشين باز شد وکيارش نشست

 وووف چههه تيپي هم زده پدر........?

ي انگل مؤذل ميکروب ويروس باکتريوييي بمير الي دايي خدابيامرزتو فحش ميد  

 باوشه باوشه غلط کردم.......

 کيارش از حياط خارج شد و گازش رو گررفت

 عين چي رنگين کرده بودم 

 چراااا انقدر گاز ميدههههه؟؟؟؟

 يا استوقودوس غلط کرددممممممم.

 خوب که از خونه دور شد صاف نشستم 

 البت کيارش کال تو هپروت بود 

رجه پريدم جلو کيارش برگشت باچشم هاي گرد نگاهم کرد وترمز زد يعني پرت شدم دريک شي
 تو شيشه ها

 خط ترمز رو بگووووو.............

 شانسمون گرفت ماشين نبود وگرنه ميشتافتيم به اون دنيا 

يکني؟؟؟؟مچيکااارررر -باجيغ گفتم :  

 کيارش بادهن باز نگاهم ميکرد 

وووي وسط جاده ايه-دادم وگفتم:دستي مقابل چشماش تکون   

و...........تو.................ت-به خودش اومد و ماشين رو برد يه گوشه وگفت:  

من جنمممم يووهاهاهاهاااااااا-  

نجا چيکار ميکني؟؟الناز مسخره بازي درنيار تو اي-  

ااا......خب اومدم باهات ديگه راه بيفت دختره ميرسه اونجا بکاريش داستان ميشه ها.و-  

چه جوري اومدي تو ماشين؟؟-  

 خب معلومه 

ينطوريا-دستم رو بردم جلو صورتش بشکني زدم وگفتم:  

 يه بشکن زدم ظاهر شدم تو ماشين

مسخره-  

االاااسم دوست دخترات صغري وکبري باشه ايش-  

دير شد رسيدها-ره اي بهم رفت وگفتم:چشم غ  
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و از کجا فهميدي؟؟ت-ماشين رو راه انداخت وگفت:  

خب ديشب گوش وايستاده بودم ديه نابغه-  

خيلي پرويي .-  

ممنون شما لطف داري بگاز دير ميشه ها-  

نيم ساعت دير تر هواپيما ميرسه-  

آهان بريم گل بخريم-  

ببينم تو ماندانا رو ميشناسي؟؟-  

آره -  

واقعا؟؟ -  

وهوم دوست دختر تويه ديگه االن شناختمشا-   

مسخ....... -  

ادامه نداد    

 خنديدم و چشم غره اي بهم رفت

ن برم بگيرم توبدسليقه اي.م-ماشين رو مقابل يه گل فروشي نگه داشت رو بهش گفتم:  

من بدسليقه ام؟؟-  

نه من بدسليقه ام برم؟؟-   

 کارت عابرش رو به طرفم گرفت وگفت

برو رز باشه آتيشي و سفيد-  

سري تکون دادم وکارت رو گرفتم پياده شدم يک رز آتيشي وسفيدي نشونت بدم که حض کني 
 پسره ي ...............

وارد گل خونه شدم صاحبش هم از شانس خجمل من يه پسر بيست وهفت هشت ساله بود 
خوش اومديد.سالم خانم -باديدنم گفت:  

يتونم کمکتون کنم؟؟چه نوع گلي ميخايدم-سري تکون دادم وگفت:  

گل هايي که براي -نگاهم رو از گل هاي رنگارنگ گرفتم و به پسر خوشتيپه دوختم و گفتم:-
 مراسم عزا ميبرن يه دسته گل ازش برام درست کن سفيد زرد وقرمز.

بله چشم.-باتعجب گفت:  

 ورفت

نه معلوم نيست کيارش چيکارم کنهخدا به خير بگذرو  
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فرماييدب-اومد دسته گل رو به طرفم گرفت وگفت:بعد از گذشت تقريبا بيست دقيقه پسره  

 دسته گل روازش گرفتم حاال يه روبان مشکي هم چسبونده بود تنگش 

ساب کنيدح-تشکر کردم کارت رو به طرفش گرفتم:  

رمز؟؟؟-  

ن کارت رو بهم دادرمز رو بهش گفتم و بعد از حساب کرد  

ممنون ازخريدتون-وگفت:  

ه شاخه گل هم اشانتيون بديد ديگهي-نيشم رو باز کردم و گفتم:  

 لبخندي زد و دوتا شاخه گل رز آتيييشييييي

له بفرماييدب-برداشت و به طرفم گرفت وگفت:  

دارممنون خدانگه-گال رو ازش گرفتم وگفتم:شاخه  

خانوم-خواستم برم که گفت:  

فارش گل داشتيد درخدمتمس-باتعجب نگاهش کردم کارتي به طرفم گرفت وگفت:برگشتم   

 کارت رو گرفتم يه نگاه بهش انداختم اين االن شماره داد؟؟؟

 بي خيال کارت رو توي جيبم گذاشتم و سري تکون دادم

از گل خونه خارج شدم و به طرف ماشين کيارش رفتم درعقب رو باز کردم وگل رو گذاشتم 
خريدي؟-ي و خودم هم پريدم داخل.کيارش باديدنم گفت:ته صندل  

آره راه بيفت-  

اال چرا رفتي عقب نشستي؟؟؟ح-ماشينرو راه انداخت :  

هوچي دلم خاست عقب بشينم -  

گل چه مدلي گرفتي؟؟-  

هموناي که خودت گفتي-  

لاون شاخه گال رو چرا برداشتي از دسته گ-  

 اشاره داشت به شاخه گالي رز آتيشي ام

 گلم رو بوکردم چه بوي گندي هم ميداد خخخ

ين از دسته گل دوست دختر جانت نيستا-وگفتم:  

پس چيه؟؟-  

اد بهم واي چه پسرگلي بودداينو صاحب مغازه اشانتيون -  

پسر بود؟؟-اخم هاش درهم گره خورد وگفت:  
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ا آخ جوونم شما......المصب تيکه اي هم بوده آره-باذوق گفتم:  

ما؟؟!؟ش-حرفم رو خوردم کيارش از آيينه به چشم هام زل زد وگفت:  

هيچي ميگم شما شما از دهنش نمي افتاد-  

آهان منم که گوش دراز.-  

 نيشم رو باز کردم و حرفي نزد

 به فرودگاه رسيديم کيارش ماشين رو پارک کرد منم پياده شدم

ت؟؟لکو دسته گ-کيارش رو بهم گفت:  

 خم شدم دسته گل رو برداشتم و طرفش گرفتم

اين چيه؟؟؟-باچشم هاي گرد گفت:  

-گله ديگه گل من به سليقه ي خودم انتخاب کردم کف دستش رو محکم به پيشونيش زد وگفت:-
 آخه من از دست تو چيکار کنم هان؟!؟اين گال رو ميارن واسه مراسم عزا نه استقبال.

يخام دنيا باشه اما تو نباشينميدونستم بووخودا به جان تو که مهيييييي واقعا؟؟؟؟؟من -  

نه نه ببخشيد به جان تو که نميخام دنياباشه و توباشي اشتب شد من -بااخم نگاهم کرد که گفتم:
 نميدونستم خو اينارو ديدم نظرم گرفت

گند بزنن به نظرت االن من چيکار کنم؟-  

مجبوري همين رو بدي بهش ديگهنم نميدو-شونه اي باال انداختم وگفتم:  

خيليي....-  

خيلي؟؟؟؟ -  

نفسش رو فوت کرد همين لحظه چشمم افتاد به يه پسر چهارده پونزده ساله که گل ميفروخت 
 اونم گل رز 

 به طرف همه ميرفت و ميگفت گل بخريد

را منم گل بخري تا راهنمايي ات کنم از کجا بگيري.باول قول بده -رو به کيارش گفتم؛  

ول ميدمقباشه -باتعجب نگاهم کرد وگفت:  

ير از هيچي که بهترهبرو ازاون بگ-به نقطه اي که پسره ايستاده بود اشاره کردم وگفتم:  

تو که بهتره چند شاخه گل  آره از دسته گل-مسيررو دنبال کرد باديدن پسره لبخندي زدوگفت:
 براش ميگيرم

م بگيري يه دونه از آبي هاش يه دونه از قرمز هاشبايد براي من-شونه اي باال انداختم وگفتم:  

عمول دردسر درست کردي باشه ميخرم همين جا بمونمبااينکه طبق -سري تکون داد وگفت:  

سينه ايستادم کيارش کمي جلو تر رفت تکيه ام رو به ماشين دادم و دست به   
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خاله گل -دختر کوچولويي مقابلم ظاهر شد اونم گل داشت گوشه ي مانتوام رو کشيد وگفت:
 بخر.

ون آقاهه رو ببينا-خم شدم گونه اش رو نوازش کردم وگفتم:  

فته گل بگيره برا منم ميگيرهر-به کيارش اشاره کردم وگفتم:  

ته؟؟ون فروشنده داداشمه اون آقاهه شوهرا-خنديد وگفت:  

ون بشهازبونت رو گاز بگير کدوم کله خري زن -  

بلند خنديد دسته گلي رو که خريده بودم يه نگاه انداختم به درد که نميخورد ميدم به اين خانوم 
 کوچولو شايد کسي ازش خريد شصت چوب باالش پول خورده

شايد ازت بيا اين به درد من نميخوره برو بفروشش -دسته گل رو به طرفش گرفتم وگفتم:
 خريدن سرت کاله نزارن ها شصت چوب پولشه

باشه اينو ميبرم ميدم به صاحب گل فروشي که ازش -باخوش حالي دسته گل رو گرفت وگفت:
 گل ميگيريم به جاش پول گل هارو نميديم

آفلين آفلين زرنگي ها-  

ينا ازتو.ا-دوتا شاخه گل رز صورتي و سرخ مقابلم گرفت وگفت:  

ش پولش الزمت مياد خاله جوننچ برو بفرو-  

بگيرين ديگه.-  

ستت مرسي.د-شاخه گل هارو ازش گرفتم وگفتم:  

ن ديگه ميرم تااينا پژمرده نشدنم-خنديد وگفت:  

اوشه کوشولو اودافظ.ب-سري تکون دادم وگفتم:  

 دختره با ورجه وورجه ازم دور شد 

 شاخه گل هام رو کنار هم و توي ماشين کيا گذاشتم

رو ديدم که به طرفم اومد پنج شاخه گل خريده بود يه رز آبي ويه سفيدشو به طرفم  کيارش
بيا اينا ازتو.-گرفت وگفت:  

هي من سرخ ميخاستم.-  

سرخش رو از عشقت بگير.-  

خاستم ارزوني دوست دخترت برو ديرت نشهن-پوزخندي زدم وگفتم:  

 عقب نشستم 

 وقفل ها ي ماشين روهم زدم که کيارش نياد داخل

 باانگشت به شيشه ميزد ومنم به روي خودم نياوردم
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 خوبيش اين بودکه سوئيچ ماشين هم داخل ماشين بود

 وقتي ديد فايده نداره ديدم که نفسش رو فوت کرد و رفت دررررررک....

 پسره ي بيشعور سرخش رو از عشقت بگير 

 انگل

 مؤذل 

 ميکروب

 ويروس

 باکتري

 آنفوالنزا

 خر آشغال کثااااافففففطططط................

 بره همه رو بده به دوست دخترش عنتر بوزينه ي گاز روده دماغ 

ه سرخ گل هاي نازنينم رو برداشتم و کنار هم گرفتم چهار تا بودن دوتا آتيشي يه صورتي ي  

 درک که کيارش بهم گل نداد

شن کردم عجب آهنگي هم پخش ميشدسيستم پخش ماشين رو رو  

سرم رو به شيشه تکيه دادم پلک هامو روي هم گذاشتم حاال کيارش يه حرفي زد تو چه مرگت 
 شد؟؟

 نميدونم خوشم نيومد از حرفش پسره ي خرفت 

چند دقيقه اي که گذشت صداي باز و بسته شدن درهاي ماشين رو شنيدم و بعدازاون صداي 
ووووووههههههه ونااااازززززززلووووووسسسسسسسسس باعش  

اااييي کيا اين کيه؟؟؟؟و-يه دختره رو شنيدم يعني عوقم گرفته بود شديددددد:  

 اين عمه ته دختره ي بي ادب

پلک هامو از روي هم برداشتم وصاف نشستم يااااخدددددداااااااااااا. ايينننن کيهههه؟؟؟؟!اصال 
 اين چيههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ا کشيده و سبز وجني پوست برنزززههه چشم ه  

من ميگم اين کيارش از ديشب حرف جن ميزد ازهمون بوده لب ها قلوه اي که رژ جيگري زده 
 بود 

 موهاشو هم رنگارنگ کرده بود ريخته بود بيرون 

 من که وحشت کرده بودم چسبيده بودم به صندلي

 حاال اونقدر ها هم وحشتناک نبود درکل که بخوايم بگيم خوب بود ولي وحشتناک هم بود 

http://www.1roman.ir/


  

 

 

: زهره دهنوئي-خانوم ريزه ميزه  

 

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

133 

 

هان الناز الناز که ميکردي اينه؟؟؟؟!!آ-باصداي دختره به خودم اومدم:  

وبه ميگيد الناز اين هم عمه جانتونه که اينجا تشريف نداره.خ-بااخم گفتم:  

هرچي ميرسه ميگه .خوبه واال دختره پررو هرچي هيچيش نميگم   

 يالغوز جن مانند 

بين چي ميگه کيااا.ب-دختره چسبيد به کيارش وگفت:  

الناز.-کيارش اخمي کرد وگفت:  

له امرتون جناب کيارش خان االن فهميدم چرا ديشب حرف از جن ميزدي جن کنارت نشسته.ب-  

منظورت چيه؟؟؟-دختره بااخم گفت:  

بس کن-کيارش باتحکم گفت:  

حاضرم پياده برم ولي سوار -ين رو بازکردم گل هامو برداشتم و پريدم پايين وگفتم:درماش
 ماشيني که دوست دختر تحفه ي تونشسته نشم.

 قدم هامو تند وسريع برداشتم

کنار جاده ايستادم حاال عجب غلطي هم کردم ها پول ندارم خوووووو ولي اين دختره روش 
ورهزياده کثافط خوبه به درد کيارش ميخ  

 دوتاشون گاز روده دماغن دختره ي فيس فيسو

لناز.ا-توي فکر بودم که صداي کيارش رو شنيدم:  

و ديرميشه.شبيابرو سوار -برگشتم و بااخم نگاهش کردم روبه روم اييتاده بود کالفه گفت:  

عمرا اگه سوار شم خاک برسرت باعشق داشتنت اون دختره ي خاک برسر لياقت دوست -
اصال!؟؟برو که هم ازتو بدم اومد هم ازاون برو داشتن داره  

باعصبانيت مچ دستم رو گرفت و باخودش تا نزديک ماشين کشوند وپرتم کرد داخل ماشين 
ولم کن بزار برم.-خودش نشست و در هارو هم قفل کرد جيغي زدم وگفتم:  

ساکت شو.-  

 خب اين کمي از خفه شوهم نداشت نه؟؟؟

ون هم که اصال حرف نميزد حرفي نزدم ماندانا جووو  

 خراالغ بي شعور.

زيزم دخترعمه ات رو برسون باهم بريم خونمون.ع-دختره رو به کيارش گفت:  

 إعههههههههه خونه خالي مون حتمااا.

 کيارش سري تکون داد درک به من چه.

 کيارش سرميالن ترمز زد بدون اينکه تشکر کنم پياده شدم درش رو هم محکم زدم بهم 
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صبي هستي ها.عخيلي -شخصي پشت سرم گفت:  

 برگشتم وبه يزدان که کمي ازم فاصله داشت نگاه کردم لبخند پررنگي زدم 

الام مهندس جووون.س-وبه طرفش رفتم وگفتم:  

انه دارر.خسالم خانوم -خنديد وگفت:  

 باصداي کيارش به خودم اومدم اين هنوز نرفته؟؟

الناز ميري خونه ي آقاجون ديگه؟؟-  

 بااخم برگشتم نگاهش کردم بااخم به من ويزدان نگاه ميکرد

زدان جووون ميخام برم ددر تو نمياي پسر دايي؟؟؟؟؟؟نههههههه باي-نيشم رو باز کردم و گفتم:  

کيارش کمربندش رو باز کرد وخواست پياده شه که دست يزدان رو گرفتم و باهم فلنگ رو 
مبستي  

دستامو به زانوهام زدم و خم شدم آخ آخ هم چين نفس نفس ميزدم که داشتم ميمردم يزدان هم 
 کمي از من نداشت

ختر تو ديوونه اي؟؟سربه سر کيارش ميزاري؟؟د-نفس عميقي کشيد صاف ايستاد وگفت:  

بي خود ازش طرفداري نکن يه نگاه به داخل ماشينش مي انداختي بعد -صاف ايستادم وگفتم:
ين حرف رو نميزدي ايييش دختره ي ايکبيري تازه به دوران رسيده کياررررش جوووون بيا الناز ا

 رو برسونيم بعد بريم خووونهههه.

ا؟؟؟ه-نگاهم به يزدان افتاد که بالبخند نگاهم ميکرد اخم کردم وگفتم:  

رم از نظرت چيه باهم بريم بيرون؟بچه ي يکي از دوستاي پد-شونه اي باال انداخت وگفت:
خارج برگشت واونا مهموني دارن ما دعوتيم پدر و مادرم نميرن مجبورم من برم پايه اي باهم 

 بريم؟؟؟

باوشه فقط خودت بيا به آقاجونم بگو شب -لب هامو جمع کردم وحالت متفکر گرفتم وگفتم: 
 بزاره بهم بريم بيرون فقط نگي مهمونيه ها که عمرا نميزاره 

فتيم منو ببر خونمون آماده شم ميريمبعد شب زودتر راه مي  

رنامه ريزيت عاليه باشه بريمب-خنديد وگفت:  

 جيغ خفه اي کشيدم درحياط آقاجون رو باز کردم و وارد شديم

ه گل هاي خشگلي کيارش برات خريده؟چ-يزدان:  

نوچ دوتاش رو صاحب يه گل فروشي بهم داد جوون بود ها شمارش رو هم داد تو -بااخم گفتم:
مه بقيه ا ش روهم يه دختر کوشولوجيب  

ميخاي به گل فروشه زنگ بزني؟؟-  

نه باو من حوصله بي اف بازي ندارم .-  
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اوهوم -  

اوهوم.-  

 هردومون خنديديم و وارد خونه شديم......

. 

قااااجوووووونننننننن........!!!!!!!!!!آ-صداي جيغيم رو بلندکردم وگفتم:  

له باز دختر جيغ جيغوي من اومدب-صداي آقاجون از اتاقش اومد که ميگفت:  

 يزدان ريزخنديد سلقمه اي بهش زدم که ساکت شد

-باهم به پذيرايي رفتيم آقاجون باديدن يزدان کنارم باتعجب نگاهم کرد نيشم رو باز کردم وگفتم:
 سلالاام همين چند ساعت دلم براتون تنگوليد .

اصله تو حفظ کنف-م قبل ازاينکه بغلش کنم منو ازخودش دور کرد وگفت:به طرفش رفت   

سالم -يزدان شروع کرد ب خنديدن برگشتم وچشم غره اي بهش رفتم يزدان رو به آقاجون گفت:
 خوبيد آقاجون؟؟؟)يزدان به آقاجون من آقاجون ميگفت خخخ(

الم آقا يزدان گل خوبم تو خوبي پسرم.س-آقا جون بالبخند گفت:  

ممنون منم خوبم شکر.-  

چي شده منت گذاشتي ؟؟-  

ختيارداريد اين چه حرفيها-يزدان خجالت زده گفت:  

فرما بشين.ب-آقاجون اشاره اي به مبل مان کردوگفت:  

يزدان بااجازه اي گفت و روي مبل تک نفره اي نشست و پاروي پا انداخت بابا 
 پررررستييييژژژژزز

برو چند ليوان شربت بيار از يزدان -تم آقاجون بااخم گفت:منم کنارش روي مبل مان نشس
 پذيرايي کن.

دست شما درد نکنه اومدم ازتون اجازه ي الناز جان رو -خواستم از جابلند شم که يزدان گفت:
 بگيرم

درچه مورد؟؟-آقاجون باتعجب گفت:  

 باچشم وابرو اشاره کردم که يعني نگي ميخايم بريم مهموني 

راستش خانواده امشب يه مهموني دعوتن که -به روم زد و روبه آقاجون گفت: يزدان لبخندي
 تشريف نميبرن ومن بايد برم گفتم اگه شمااجازه بديد با الناز برم

 وييييييييي چرا گفتي خوووو نميزاره که.

وم چه جور مهموني هست؟؟ه-آقاجون متفکر دستي به ته ريشش زد وگفت:  

محل خوب وامنيه من مواظب الناز هستم. چه جوري بگم مطمئن باشيد-  
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باشه -  

مت جيزززز آقاجوووون.د-يووووهوووووو جيغ خفه اي کشيدم وگفتم:  

ميسپارمش به تو بايد مواظبش باشي سالم ميبريش سالم تحويل -آقاجون رو به يزدان گفت:
 خانواده اش بدي اين دختر سوگولي کل خاندان ماست.

گفتم االن لبام جر ميخورههم چين نيشم باز شد که   

 چه ذوووووق زدهههه شدم واااييي رفتم تو افق محو شدمن 

پس بعد ازظهربيا دنبالش بره خونشون آماده شه از -باصداي آقاجون به خودم اومدم که گفت:
 اون ور باهم بريد من زنگ ميزنم به خانوادش ميگم.

م.له ممنون پس من ديگه مرخص ميشب-يزدان بالبخند گفت:  

ناهار بمون.-  

نه ممنون مادر منتظره .-  

 از جابلند شد من و آقاجون هم از جابلند شديم

اعت پنج ميام دنبالت.س-يزدان رو بهم گفت:  

اوکي.-سري تکون دادم وگفتم:  

خدانگهدار. -  

باي باي.-   

و تااالن کجا بودي؟؟؟؟ت-همينکه يزدان رفت آقاجون رو بهم گفت:  

باکيا بودم.-  

که تنها بود کيارش-باچشم هاي گرد گفت:  

هاي خودم رو دارم ديه ناهار چي داريم گشنمه؟؟ نوچ من اعجاز-ابرويي باال انداختم وگفتم:  

زرشک پلو .-  

اي جان ميگم آقاجون اين ثريا خانم هم کيس خوبيه براي شماها آشپزي بلد نيست که بلده مجرد -
نه نبوده که بوده اصالاا نااييس وري وري گووود.نيست که هست دختر خو  

)ثرياخانوم خدمتکار خونه ي آقاجون که هفته اي يه بار مي اومد واس گرد گيري وبرا آشپزي 
 هم مي اومدوميرفت چهل چهل ويک هم سن داشت (

ختر زبون به دهن نميگيري ها.د-آقاجون بااخم ريزي گفت:  

واااا......مگه بيراه ميگم.-  

ثرياخانم ازدواج کرده.-  

نههههه؟؟؟؟-  
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له يکي دوماهي هست قراره باشوهرش بيان خونه ته حياط زندگي کنن و کارهارو انجام بدن.ب-  

س فقط هم من موندم تو خونه ديگه.پ-بغ کرده گفتم:  

الناز.-آقاجون بااخم گفت:  

يم.يرم لباس عوض کنم اومدم ناهار بخورم-نيشم رو باز کردم وگفتم:  

باشه کيارش کجاست؟؟-  

ختراش زنگ زد وگفت بيا خونمون اونم رفتيکي ازدوست د-شونه اي باال انداختم وگفتم:  

چي؟؟؟؟؟-آقاجون باچشم هاي گرد گفت:  

خب همون که گفتم ديگه اين نوه است شما تربيت کرديد؟؟نچ نچ روح دايي درعذابه اين پسر -
 منبع فساده.

چي ميگي؟؟؟؟ -  

ن که گفتم من رفتم.همو -  

نک شد خازپله هاباال رفتم و خودم رو انداختم تو اتاقم خووووب چوقولي شو کردم هااا دلم   

آخ که آقاجون حسابشو ميرسه لباس هامو عوض کردم ورفتم پايين ديدم آقاجون بااخم هي يه 
 شماره ميگيره هي قطع ميکنه

جون به کي زنگ ميزنيد؟؟آقا-روبهش گفتم:  

کيارش جواب نميده خاموشه.-  

آقاجون من سرش شلوغه ديگه رفته خونه.-  

جالت بکش يعني چه همش ميگي رفته خونه.خ-چشم غره اي بهم رفت وگفت:  

خو رفته مگه نرفته.-  

اي اين حرفا بيا بريم ناهار بخوريم اين پسررو هم من خودم تربيتش ميکنم.به ج-  

آقاجون به آشپزخونه رفتيم چه بويي هم راه افتاده نشستم سرميز و نيشم رو بازکردم و به همراه 
 آقاجون غذا رو کشيد چيد روي ميز خودش هم نشست و مشغول شديم

رخش رو از عشقت بگيرس-دوسه قاشق گذاشتم دهنم که صداي کيارش توي ذهنم اکوشد:  

 سرمو به چپ وراست تکون دادم تاافکار ازم دور شن

م چه خوشمزه هم شده بود هاوباولع غذام رو خورد  

دوسه بشقاب خوردم ديدم اگه بيشتر بخورم ميترکم از غذا خوردن دست کشيدم و رو به آقاجون 
دستت مرسي آقاجون چسبيد.-گفتم:  

خواهش ميکنم فعال زحمت ظرف هارو بکش تاشب که -آقاجون که غذاش رو خورده بود گفت:
 ثريا خانم و شوهرش ميان
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ثريا خانوم رو ديديد؟؟چند سالشه؟؟ چشم ميگم هاشوهر-  

نه نديديمش ولي از قراري پنجاه سالشه.-  

نچ نچ ديديد از دستش داديد حيف نبود؟؟-  

زبون به دهن ميگيري يانه؟؟؟؟-  

 حرفي نزدم و مشغول جمع کردن ظرف هاشدم.

مورد به آقاجون نگاه کردم که مشغول حرف زدن با تلفن اونم بامامان جونم بود داشت در
 مهموني رفتن من بهش ميگفت

 مامان جونمم که روي حرف آقاجون حرف نميزنه قبول کرد

 آقاجون بعد از حرف زدنش گوشي رو قطع کردم

آخخ جوووون قرررفووونت بشم آقا جون اگه به مامان -جيغي کشيدم ويه متر پريدم هوا وگفتم:
 بود بهم اجازه نميداد

مانت حرف زدم.واسه همون بامامنم ميدونم که يزدان پسر خوبيه -  

ميرم آماده شم ديگه کم کم يزدان مياد بايد بريم. دستتون مرسي من-  

باشه بازم بيا اين طرف ها-  

ون گفتم ها.ميگم آقاجون به کيارش نگيد من بهت-  

راي کيارش هم فکرميکنم و...ب-اخم هاش درهم گره خورد وگفت:  

ه جورايي داريد براش ديهي-نيشم رو باز کردم وگفتم:  

زدست تو آره دارم براش.ا-آقا جون خنديد و گفت:  

 خنديدم و به طرف پله هارفتم

ه شدمپله هارو دوتا يکي مث اين ميمون ها طي کردم و رفتم باال پريدم داخل اتاق و آماد  

 همه ي باروبنديلم رو جمع کردم و رفتم پايين 

يزدانه دم در -نگ آيفن خونه به صدا دراومد آقاجون آيفن رو زد و روبه من گفت:همزمان ز
 منتظره.

باشه آقاجون من ديگه ميرم خدافظ بوس بوس ازطرف من کيارش رو -سري تکون دادم وگفتم:
 کتک بزنيد باشه؟؟

شم.کيارش که کتک رو ميخوره از طرف توهم چ-  

مرسي-خنديدم وگفتم:  

کني مواظب خودت باشي گيج بازي درنمياري شيطنت نمي رفتي اون مهموني-  
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دست تو مماغم نموکونم گيگيلي درنمويارم شوت نموکونم يزدان رو ماچ نوموکونم خب ادامه -
 اش؟؟؟

ي ادب برو که منتظرتهب-آقا جون باچشم غره گفت:  

باوشه شوماهم مواظب خودت باش اودافظ.-  

خدانگهدارت.-  

يدم کوله ام رو روي پشتم مرتب کردم و د برو که رفتيم تا دم در دواز خونه خارج شدم و  

درحياط رو باز کردم و پريدم بيرون يزدان رو ديدم که چهههه تيپي زده بود المصب   

 سوار شاستي بلند مشکي رنگ باباش بود

بوقي برام زد به طرف ماشين رفتم و درش رو باز کردم حاال من چه طوري سوار اين يابو 
شم؟؟؟ب  

ه.بپر باال ديگ-داشتم فکر ميکردم چه جوري سوار شم که حرکت ميمونانه نشه که يزدان گفت:  

باشه -  

 در يک حرکت پريدم داخل

 هرکار کردم نشد ميموني نشه

وفت خنده داره؟؟؟ک-يزدان شروع کرد به خنديدن باحرص گفتم:  

آره.-خنده اش رو جمع کرد وگفت:  

مرض.-  

منوم که انقدر به من لطف داري.م-داخت وگفت:ماشين رو راه ان  

خواهش موکنم دوست جون جوني.-  

خوشم مياد کم نمياري.-  

بعله.-  

 حرفي نزد سيستم ماشين رو روشن کرد چه آهنگاي مزخرف و اليتي هم گوش ميده

 أه أه بزار برام ماشين بگيرن بعد ميگم بايد چه جور آهنگي گوش بدي تو ماشين واال

 يزدان آدرس خونه رو ازم پرسيد 

بعد ازچند دقيقه به مقصد رسيديم حاال هم چين ميگم مقصد که انگار اومديم جزاير هاوايي هه 
 هه هه ....!!

کوفت -ازماشين دوباره مث ميمون هاپريدم پايين يزدان خنده اش گرفتخ بود رو بهش گفتم:
داره يکي رو بيام تور کنم؟؟ انقدر نخند ميگم چه لباسي بپوشم مناسبه؟؟پسر مسر  

نميدونم هرلباسي که دوست داري بپوش بله مختلطه-اخم ريزي کرد وگفت:  
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اي جوونمم امشب بختم باز ميشه يک ساعتي االفي ياموخاي بيا -جيغ خفه اي کشيدم و گفتم:
 بريم خونه ما؟؟

 نه راحتم عب نداره تاموقع ميرم يه چرخي ميزنم آماده شدي بهم زنگ بزن.

شماره تو ندارم خب.-  

يادداشت کن-  

شماره -موبايلم رو برداشتم و شماره اش رو سيو کردم يه ميس هم انداختم رو گوشيش وگفتم:
 منم افتاد رو گوشيت فعال باي باي.

سري تکون داد در ماشين رو بستم وبه طرف خونه راه افتادم حاال درگيري داشتم اسم اينو چي 
خوبه ديگهسيو کنم هان يزدي جون   

تاخود خونه دويدم در حياط رو باکليد باز کردم واااي که چقدر دلم برا خونه تنگ شدههههخخ 
 بودددد.

من اوووومدممممممممممممم -دستگيره ي در رو آرم دادم پايين پريدم داخل خونه و جيغ زدم؛
 يووووهووووووووبيايد که دختر گلتووووون اومدددههههههه.

لناااازززز جيغ جيغ نکن.ا-دم که گفت؛صداي مامان رو شني  

مامان کووتي؟؟؟-  

مامان مقابلم ظاهر شد پريدم از گردنش آويزون شدم دوتا ماچ آبدار گذاشتم رو گونه اش 
سالاام دلم برات تنگيده بود-وگفتم:  

نم همينطور دخترم حالت خوبه؟؟م-مامان گونه ام رو بوسيد وگفت؛  

خوب تووپ عالي بابا کجاست؟؟؟-  

بابا تاساعت هشت کالس داره-  

عرفان؟؟-  

 توي اتاقشه .

خيلي خب من اومدم آماده شم برم.-  

عب نداره عزيزم فقط مواظب خودت هستي ها-  

.....خاطرتون جمع باشه مواظب مواظبم......-  

 پريدم باال و دراتاق عرفان رو آروم باز کردم طبق معمول الال بود داداش جوونم

رررفاااااان.......!!!!!!ع-به طرفش رفتم وصدامو بلند کردم وگفتم؛  

ان چيه؟؟؟باز تو اومدي؟؟ه-عرفان سيخ نشست سرجاش وگفت:  

است بيدارت کنه من نزاشتم.هيچي خواستم بگم مامان ميخ-  

تو االن منو بيدار نکردي ديگه؟؟-بااخم گفت:  
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ي.وچ ديگه خودت بيدار شدن-نيشمو باز کردم وگفتم:  

وروجک خوبي؟؟-  

اوهوم خوفم تو خوفي خانومت چطوله؟؟-  

ه سوت وکور بود.منم خوبم خانومم خوبه نبودي خون-  

همه بهم گفتن موخام بورم مخموني فخال باباي. اوهوم ميدونم-نيشم رو بازکردم وگفتم:  

وي الي مواظب خودت باشي.ه-قبل ازاينکه از اتاقش خارج شم گفت:  

بار بهم گفتن مواظبم من رفتم چشم چشم صد-  

 ازاتاق خارج شدم و به اتاقم رفتم پريدم داخل حمام يه دوش بيست دقيقه اي گرفتم

؟بعد ازاون سر وتنم رو خشک کردم و نوبت انتخاب لباس بود خووو چي بپوشم؟؟؟؟چييي؟؟  

 نخودچي.

 نخود چي مگه پوشيدنيه اوسکول

دربيارم در کمدم رو باز کردم و لباس هامو  به توچه خو بزار واس خودم خل وچل بازي
 برانداز کردم 

يه لباس عروسکي مشکي سفيد انتخاب کردم وپوشيدم خوبيش اين بود که زياد بي ناموسي نبود 
 

آستين هاي پفکي سفيد مشکي داشت که تا روي آرنجم بود باال تنه اش مشکي سفيد وکامل 
 سنگ کار شده بود 

مشکي  دامنش هم پفکي و سفيد  

 ساق جورابي رنگ پام رو پوشيدم و نوبت بزک دوزک کردن شد

 موهامو نيم ساعت اتو کردم و آبشاري ريختم روي شونه ام 

 فکولم روهم درست کردم وچتري هامو فرق کج ريختم رو صورتم 

 کرم پودرمو برداشتم و يه نمه به صورتم زدم 

هم پشت پلکم زدم و رژ لب جيگري رنگ ريمل و خط چشم هم زدم سايه ي خيلي مات دودي 
 هم به لبام زدم 

 به به چي شدددم

 يه تاج خوشگل وبراق هم داشتم اونو هم گذاشتم رو موهام 

مانتو بلند سوسني موپوشيدم وشالمو آزادانه انداختم رو موهام کيف شب مشکي مو برداشتم 
 وکفش ها پاشنه دار ومشکي مو پوشيدم 

 اصال خيلي نااايس شدم موش بخوره تو رو 
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 نخندين اينا اثرات کمبود محبته.

له؟؟ب-رو برداشتم و شماره ي يزدان رو گرفتم بعد ازچند بوق آزاد جواب داد:موبايلم  

من آماده ام بيا دنبالم راننده.-  

راننده؟؟-خنديد وگفت:  

اوهوم منو نکاري که کتک ميخوري .-  

قع که شما تشريف بياريد سرميالن من رسيدم.چشم بانو تا مو-  

؟؟ميدزدنم ها.من بااين قيافه ام بيام سرميالن؟-  

نتون.چشم ميام دم خو-خنديد وگفت:  

قربانت باي باي.-  

خدانگهدارت.-  

ماشاا.....چه ماه شدي -گوشي رو قطع کردم و پريدم بيرون ورفتم پايين مامان باديدنم گفت:
مواظب خودت هستي ها.دختر رفتي اونجا   

ميرم يزدان االن مياد دنبالم. باشه مامان جونم من ديگه-  

باشه ديگه سفارش نميکنم خدانگهدارت.-  

خداحافظ.-  

 از خونه زدم بيرون دودقيقه بعدماشين يزدان مقابل پام ترمز زد

روقت رسيدم ليدي؟؟س-ازماشين پياده شد و به طرفم اومد براندازم کرد و گفت:  

 نيشم رو باز کردم و سرتکون دادم 

در ماشين رو برام باز کرد دستش رو به طرفم دراز کرد باتعجب نگاهش کردم که تک خنده 
گفتم بااين سر وتيپ مجبور نشي ميمون مانند بپري باال -اي کرد وگفت:  

بي شعور عبضي.-باجيغ گفتم:  

بنيشگون ريزي هم ازبازوش گرفتم البت گرفته نميشد المص  

بي خيال شدم و دستمو گذاشتم توي دستش و پريدم باال مسلما از دفعه هاي قبل حرکتم خيلي 
 بهتر بود!.

 يزدان خودش هم ماشين رو دور زد وسوار شد 

ثل اينکه امشب قراره واقعا بختت باز شهم-ماشين رو راه انداخت وروبه من گفت:  

برادردا از دهنت بشنوه خ-نيشم تابناگوش باز شد وگفتم:  

امان از دست تو .-خنديدوگفت:  
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يزدان ماشين رو به داخل حياط بزرررررگي هدايت کرد و توي پارکينگش پارک کرد غلغله 
 اي بودهااا

رات باز ميکنمببزار من درو -واايي اينجا چه بزرگه خواستم پياده شم که يزدان گفت:  

 نيشم باز شد وسرتکون دادم

يزدان پياده شد و درو برام باز کرد دستم رو گرفت و پريدم پايين پام پيچ خورد و رفتم تو بغل 
 يزدان خخخ بختم باز شد آخ جووون

وخ ببخشيد پام پيچ خورد .ا-سريع خودم رو جمع و جور کردم وگفتم؛  

عب نداره.-يزدان لبخندي زد وگفت:  

بازم شرمنده.-  

دشمنت شرمنده-  

فتخار بده دستم رو بگير!ا-بازوش کرد باتعجب نگاش کردم که گفت: اشاره اي به  

 از بازوش آويزون شدم خنديد و به طرف ورودي قدم برداشتيم

قبل ازاينکه وارد عمارت بزرگي بشيم شخصي شال و مانتو ام رو ازم گرفت يا خود خودا 
 دزديدن لباسام رو

بهم ي شال ومانتوم رو گرفتن ميدنه-روبه يزدان گفتم:  

بله چرا ندن.-خنديد وگفت:  

 وارد عمارت شديم يه سالن بزرگ وشيک مقابلم قرار داشت

گوشه کنار صندلي وميز چيده شده بود و وسط يه فرش مخمل قرمز پهن شده بود احيانا رئيس 
انواع جمهور واشنگتن تشريف فرما شدن؟؟؟حاال اين گوشه و کنار هم غلغله ي آدم بود مرد و زن با

ا بساط عيش ونوش هم به راه بودتيپ ه  

اول از همه به همراه يزدان رفتيم به خانواده ي طرفي که از خارج برگشته تبريک گفتيم خدايا 
ميشه طرف پسر باشه خوشتيپ باشه خوش هيکل باشه ناناس باشه پولدار باشه بعد جزو نخبگان هم 

 باشه منو انتخهاب کنه هان؟؟خودم کل محلمون رو نذري ميدم 

 آمين يا رب العالمين 

  کنار يزدان ايستاده بودم و اونم داشت با پدرجان طرف حرف ميزد بعد از کمي فک زدن

اني االنا مياد من ديگه ميرم اون طرف پسرم.م-پدر طرف رو به يزدان گفت:  

احت باشيد تشريف ببريدر-يزدان سري تکون داد وگفت:  

اره شوهرم قرفونش بشم باباي طرف رفت ماني؟چه اسم ماماني هم د  

 يهو ديدم همه رم کردن و دارن راه رو باز ميکنن هواپيما موخاد فرود بياد؟؟

اينا رم کردن؟؟؟ چرا-رو به يزدان گفتم:  
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ختر آقاي بهرامي داره مياد بانامزدش.د-خنديد وگفت؛  

 أه أه أه دختره؟؟؟اييششششش شانسه ماداريم؟؟؟

اوناهاشن صبر کن ببينم -له هاي مارپيچي اشاره کرد وگفت:يزدان به نقطه اي درست باالي پ 
 اين نامزد دختره هي الناز اونجا رو ببين

 به نقطه اي که يزدان اشاره کرد چشم دوختم و ...............

 هييييييي کياررش 

 عوووووووق ماندانااا؟؟؟؟؟؟؟

شد من؟؟؟؟ قلبم شروع کرد به تپيدن اونم تند تند چنگي به سينه ام زدم ونفس عميقي کشيدم چم.  

مگه -باچشم هاي گرد به يزدان نگاه کردم اونم کمي از من نداشت و باتعجب گفت:
کنه؟؟ازدواجميخادکيارش  

ميخوره.ازش بهمحالمهکبيشعوريهيدخترههموناينأهأهخبرنداشتيماکهم-گفتم؛بازمنيمهبادهن  

م نميدونه؟؟هحتي آقاجونت -يزدان :  

نوچ. -  

جيبه کيارش چطورتونست به شما چيزي نگه؟؟ع-   

رک که نگفته مهم نيس.د-شونه اي باال انداختم وگفتم:  

يزدان حرفي نزد به کيارش وماندانا نگاه کردم ماندانا از بازوي کيا گرفته بود و باناز وعشوه 
پايين مي اومد کيارش اخم ريزي داشت هه جناب از خود راضي مارو باشو غرور   

کت وشلوار شيک مشکي به تن داشت که برقش ازدور هم چشم آدم رو ميزد ماندانا هم لباس 
دنباله اي از جنس حرير فيروزه اي رنگ دکلته اي پوشيده بود که بلنديش تاروي ساق پاش بود و

رده بود المصبوزيبا داشت يک خروارهم آرايش ک  

از پله هاکه پايين اومدن همه براشون دست زدن و اون دوتا هم رفتن روي دوتا مبل سلطنتي 
 نشستن

نگاهم رو ازشون گرفتم و به نقطه ي ديگه اي دوختم خسته شده بودم بس وايستاده بودم رو به 
 يزدان

شينيم خسته شدم.بريم يه جاب-گفتم:   

باشه!-  

رف ميزي رفتيم و نشستيم اي جانم ميز هاهم پر باره به همراه يزدان به ط  

 انواع ميوه ها چيده شده بود

 يه پرتقال برداشتم و مشغول پوست کندن شدم 

 توي فکر بودم واقعا کيارش دراين حد بي شعوره؟؟
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 ميکروب مؤذل ميمردي به خانواده هم بگي

ز شيطونه ميگه برم پاشنه ي کفشم اصال فکر کنم خانواده براي اون معنايي نداره پسره ي يالغو
 رو تو حلقش کنم کثافط رو 

 حاال چرا حرص بيخود ميخوري الي به توچه

به من چه؟؟آره واقعا به من چه پس چرا حرص ميخورم ؟؟بيخيال پرتقال بخورم بهتر از 
 حرصه.

يا نصف از من نصف ازتوب-پرتقالم رو نصف کردم و سمت يزدان گرفتم وگفتم:  

ادت نداشتي چيزي رو بين کسي تقسيم کني.ع-و پرتقال رو ازم گرفت وگفت:لبخند زد   

همونطورم تو فرق داري برام مثل عرفاني دوست جوني خودمي ديه. آره االنم-  

ياي.مناراحت به نظر -خنديد وگفت:  

کي؟؟؟؟؟من؟؟؟نه باو ناراحتي کيلوچنده.-  

ستي؟؟از اينکه کيارش چيزي نگفته ناراحت ني-  

خب راستش چرا ولي کيارش رو ميشناسم ديگه غد تر و از خود -نفسم رو فوت کردم وگفتم:
کرد من ميگم اون دختر اصال مناسب کيارش نيست  متشکر تر ازخودش خودشه کاريش هم نميشه

 اخالق مزخرفي داره گند دماغه قيافه اش شبيه جن هاي آب کشيده است.

اونقدر هاهم بد نيست بيچاره.؟جن؟-يزدان شروع کرد به خنديدن وگفت:  

چي بگم واال در هرحال کيارش بايد يه نگاه به اطرافش -خنديدم وخواستم کمي اذيتش کنم گفتم:
 مي انداخت مسلما دختر هاي بهترازاون زيادن 

ثال من چي کم دارم؟؟م-به خودم اشاره کردم:  

مينه تو سنگ خودت رو به سينه ميزنيه-يزدان بلند خنديد وگفت:  

بگو ببينم کيارش -خنده اش رو جمع کرد قيافه اي متفکر گرفت به طرفم کمي خم کرد وگفت:
 رو دوست داري؟؟؟.

خب از اونجايي که تو دوستمي و آدم بايد بادوستش رو راست باشه بايد -کمي فکر کردم وگفتم:
 بگم که........

........... 

نيام؟؟؟؟نظر بديد تا ببينم حس ششم تون در به نظر شما الناز کيارش رو دوست داره دوست جو
 چه حده قرررربووونتوووون..............

من زياد تو فاز دوست داشتن و عشق وعاشقي نيستم اصال نميدونم عشق چي هست ولي اين 
کيارش يه نمه عجيب غريبه مثال يه کوچولو حسم نسبت بهش بابقيه فرق داره دلم ميخاد يک سره 

بخندم االن هم که بااين دختره ديدمش قلبم اومد تو حلقم اين يعني چي؟؟؟؟ اذيتش کنم و بهش  

يزدان باابرو هاي باال رفته نگاهم کردوگفت:که اينطور دلت ميخاد اذيتش کني و االنم قلبت 
 اومد تو حلقت؟؟؟؟
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وقتي حرص ميخوره و عصبي ميشه باحال ميشه واس همونه ولي -شونه اي باال انداختم وگفتم:
ه قلبم اومد تو حلقم چيه ؟؟؟اينک  

ديوونه اي ديگه در مورد اومدن قلبت تو حلقت بهتره از خودت از احساست بپرسي تو اونقدر -
توي شيطنت هات غرق شدي که بهت حق ميدم اين موضوع رو درک نکني بهتره با خودت کنار 

 بياي و خودت کشفش کني.

نه؟؟؟خب بگو من چه مرگمه من برم يه حرفي نزدم چرا اين يزدان انقدر فلسفي حرف ميز
 چيزي بخرم کوفت کنم شايد خوب شدم ديگه 

من يه لحظه تنهات بزارم برم يه عرض ادبي خدمت اين دختره و -يزدان باکمي مکث گفت: 
 کيارش بکنم عب نداره؟؟

يارش ببينتت شوکه ميشه نگي منم باهات هستم ها.ک-شونه اي باال انداختم وگفتم:  

ميخاي توهم بيا.-د شد وگفت:ازجابلن  

نوچ قربون دستت خودت برو .-  

باشه همين جابمون از جات تکون نخوري.-  

م که اين ور اون ور بپرم؟؟؟اچشم قربان مگه من بزغاله -  

مي هم از بزغاک-تک خنده اي کرد وباشيطنت گفت؛ ...، 

يزدان.-جيغ زدم:  

و رفتخنديد و دستاشو به نشانه ي تسليم باال برد   

 بچه پررو به من ميگه بزغاله

 يه نگاه به ظرف ميوه ي جلوم انداختم همه چي داشت

يه موز برداشتم و واسه خودم پوست کندم خواستم دولپي قورتش بدم اما ديدم ضايع است کسي 
 ببينه بهم ميخنده اينجاهم که همه باپرستيژژژژژ

 موز رو حلقه حلقه کردم و مثل اين ليدي هاي متشخص مشغول خوردن شدم

وبقيه رو نگاه ميکردم که چه توي هم ميلوليدن حاال آهنگ به درد بخور هم نداشتن همه تانگو 
 ميرقصيدن

ديه اصال نرقصي که بهتره دوتا آدم ميرن ميچسبن به هم خودشون رو تکون ميدن ديوانه ان  

اينا انداختم طفلي بچه ام نيگاش کن چرا چه رنگش سفيد شده يزدان رو يه نگاه سمت کيارش 
ديده يزدان داشت باهاشون خوش وبش ميکرد بعد ازاون کيارش حرفي به ماندانا زد دست يزدان رو 

 گرفت و برد يه گوشه داشت باهاش حرف ميزد 

م برات ازاون داشتن االخي حتما داره ميگه راپورت ندي من که همه چي رو ميدونم آق کيا دار
 ها

 انگل
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ميکروب   

مؤذل   

ويروس   

باکتري   

بي خيال ديد زدن اونا شدم و موز نازنينم رو خوردم بچه ام از اون وقتي داد ميزد مامان بيا 
 منو بخور 

 حاال منو باش چه حرفا الناز زده به سرت ها.

کيارش چي -ش گفتم:توي فکر بودم که يزدان جون رسيد صندلي رو کشيد و نشست روبه
 ميگفت؟؟

هيچي بهش گفتم چرا بي خبر نامزد کردي منو کشوند اون طرف و گفت اين اتفاق خيلي بي -
 برنامه بوده و ازاين حرف ها گفت به کسي نگم تا خودش بگه خيلي بهم ريخته بود.

سيب زميني. بازي. درمياره به کسي چيزي نميگه همين ميشه ديه. حقشه وقتي-  

از توهم به کسي نگو باشه؟؟الن-  

باشه .-  

مطمئن؟؟ -  

مطمئن مطمئن .-   

خانم هاآقايون لطفا همگي بنشينيد تا ماندانا جان -صداي دي جي مجلسشون به گوش رسيد:
 ونامزدشون يه رقص دونفره داشته باشن.

 رقص دونفره؟؟؟؟؟ هه ايشاا.....هردوتون بخوريد زمين ضايع شيد من بهتون بخندم

زدان تويي؟؟؟ي-مه نشستن حاال تو اين هيري ويري صداي پسري رو شنيدم که گفت:ه  

 نههههههه عمه ته ماکس يزدان رو زده تورو بخندونه

برگشتم به يزدان و پسره نگاه کردم که سخت هم را در آغوش گرفته بودند االهي کاريشون 
دا شدم من ايران موندم اون اين بچمو نداشته باشيد بچه هام تازه بهم رسيدن آخه نه که از شوشو م ج

 برداشت برد خارج االنم که بهم رسيدن انقدر بي تابن چه لحظه ي نابي ننتون به قربونتون .

بي خيال افکار چرتم شدم وبه پسره نگاه کردم اين چرا قيافه اش مثل مانداناست؟؟البت ازاون 
 خشگل تر

طوري پسر؟؟خيلي وقته نديدمت.چ-ازآغوش يزدان جداشدوگفت:  

ممنون خوبم ماني جان تو خوبي؟؟-  

منم خوبم ممنون-  

زدواج کردي؟؟؟مبارک باشه ا-نگاهش به من افتاد باابروهاي باال رفته روبه يزدان گفت:  
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نه.-يزدان تک خنده اي کرد وگفت:  

س ايشون کي هستن؟؟پ-ماني جون باتعجب گفت:  

الناز دوستم. -  

دوست دخترت-ماني لبخندي زد وگفت:  

نه همبازي بچگي هام-  

م همبازي يزدان.سال-ماني روبه من گفت:   

سالم .-لبخند دندون نمايي زدم وگفتم:  

يشه منم همينجا بشينم؟؟م-روبه يزدان گفت:  

راحت باش.-يزدان نشست وگفت:  

بچه گي هاي يزدان و دوست صميمي البته هم من ماني ام همبازي -اونم نشست وروبه من گفت:
 سن هميم چه جالب که شما هم همبازيش بودين خب افتخار آشنايي باچه کسي رو دارم؟؟

 آخ آخ آخ چه صغري کبرايي چيد تااين حرفو زد

النازم!-نفسم رو فوت کردم وگفتم:  

ن ميخوره.آهان بله الناز چه اسم زيبايي بهتو-  

ممنون.-  

 

 اصال صحنه اي بود واس خودش همه شروع کردن به دست زدن و سوت زدن

چه بيشتر نگاهشون ميکردم حال من بدتر ميشد ضربان قلبم باال رفت يه حس بدي داشتم هر
نگاهم رو ازشون گرفتم به ماني نگاه کردم که باخنده دست ميزد و به يزدان که بااخم ريزي به ميز 

ببين چه خواهر پررويي دارم من-خيره بود ميگفت:  

 خواهر؟؟؟پس واسه همونه که انقدر شبيه ان.

کجا؟؟-مونم از جابلند شدم که يزدان گفت:حس ميکردم نميتونم بيشتر ازاون توي جمع ب  

حالم يه دفعه بد شد برم بيرون ميام.-  

بيام؟؟ منم-يزدان باچهره اي گرفته گفت:  

نه يه آب به دست وصورتم بزنم خوب ميشم -  

مواظب خودت باشي-  

باشه-  

 ازيزدان اينا دور شدم وازسالن خارج شدم به حياط که رسيدم نفس عميقي کشيدم 
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 من چمه؟؟؟؟؟

. خاک برسرم حتما اثرات موز و پرتقاليه که خوردم به ديار باقي نشتابم صلوااااااات  

 به طرف مسترابي که توي حياط قرار داشت رفتم

 وارد مستراب شدم حاال چرا اينجا انقدر دراندشته؟؟

 خانوادگي ميان اينجا؟؟؟

يشد يکي زنانه يکي مردانهيه سالن دراز داشت که درآخربه دوتاراهرو دراز منتهي م  

به راهرويي که تابلو زنانه داشت رفتم و آبي به صورتم زدم اينا زنانه مردانه هم حاليشون 
 ميشه انقدر باحجابن؟؟؟خخخخ

ده دقيقه اي همونجا موندم دستشويي نبود که المصب فضاي آزاد بود چند خانوار ميتونن اينجا 
 زندگي کنن

دستم رو کشيدو..................از راهرو که خارج شدم شخصي   

 بگيد ببينم اين شخص کيههه؟؟؟؟؟؟

محکم خوردم به ديوار آخ آخ مامان جونم داغون شدم باچشم هاي گرد به پسري که دستم رو 
 محکم گرفته بود وچسبونده بودتم به ديوار نگاه کردم ياخود خدااا اين کيه طبيعي هم نميزنه 

 

 اين االن به من توهين کررررد؟؟؟؟؟

مواظب باش عمه ات آب نره -مشتي محکم زدم تخت سينه اش که کمي ازم دور شد وداد زدم:
 من نميرم خودت رو بکش کنار مخت مختل شده بامن درنيفت.

چقدر وحشي.-بلند خنديد وگفت:  

چشمامو گرفت حاال چه فايده خون جلو چشمتو بگيره ميتوني کاري کني؟؟نه خو زور  خون جلو
 ميخاد

ديدم اگه کاري نکنم توي مستراب يه باليي سرم مياد مچ دستش رو محکم گاز گرفتم و موهاش 
 رو باتمام قدرت کشيدم دادي زد و ولم کرد

 منم با تمام سرعت دويدم 

 

...بل ازاون من به خودم اومدم و چشمامو باز کردم ونگاهم توي نگاه................ق  

....... 

 ماني جون گره خورد

چيه؟؟-سريع خودم رو جمع وجور کردم باتعجب از جابلند شد کت وشلوارش رو تکوند و گفت:  
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اين -همين لحظه پسره از دستشويي خارج شدپريدم پشت ماني قايم شدم کتش رو چسبيدم وگفتم:
 پسره ميخاست اذيتم کنه.

 اخم هاي ماني درهم گره خورد اي جانم غيرت هنوز خوبه تازه باهم آشنا شديم

کار تو شد؟؟ش-دستم روگرفت و کشيد کنارش ايستادم پسره رو به ماني گفت:  

يمان.بزن به چاک پ-بيش گفت:ماني بالحن عص  

ودت .خباشه مال -پيمانه باخنده گفت:  

ه نميرسيدي االن اينجا نبودمدستت مرسي اگ-وازما دور شدنفسم رو فوت کردم وروبهش گفتم:  

پسره ي عوضي -بااخم گفت:  

چي شد اومدي؟-  

راه هم نگفته. شت باکسي حرف ميزد وگفت بيام يه سر بزنم تو سربه هوايي ديدم بييزدان دا-  

يه نفريه دفعه سربرسه و بخاد اذيتت کنه ازسربه هواييه ايش. نه خير اينکه-اخمي کردم وگفتم:  

خيلي خب خوبي؟؟؟-  

بله .-  

خالقت مثل خواهرت عتيقه است پسره ي چلغوز.ا-زير لب گفتم:  

چيزي گفتي؟؟-  

به شما ربطي هم داره؟؟؟؟-  

به جاي تشکرته؟؟-  

کردي؟؟من داشتم در ميرفتم که شما سرراه من سبز شدي اگه نمي اومدي هم من  مگه چيکار-
 خودم فرار ميکردم وميومدم داخل.

دختره ي لجباز.-  

يدمت هرچي ميرسي نگو که احترام محترام رو ميزارم کنار .دهوي يه شبه -  

جارو نگاه ميکني وراهمو کشيدم و به طرف سالن رفتم اونم پشت سرم راه افتاد خوبه واال هر
 سرخر ريخته دور و برم 

 درسالن رو باز کردم وباصورت رفتم تو سينه ي شخصي بميرم راحت شم اوووف 

هوي کره مار کله تو عين خر انداختي پايين واسه خودت رم کردي؟؟؟کور -باعصبانيت گفتم:
 الذي.

کي روبه روم بود؟؟؟اونم سرم رو بلند کردم و به درگاه الهي طلب استغار کردم آخه ميدونيد 
 بااخم هاي درهم وچشم هاي گرد؟؟ 

 کيااررررششش.......
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 کيارش بود الفرااااررررر

کش کنار.ب-سرم رو انداختم پايين و گفتم:  

بر کن ببينم.ص-کيارش دستش رو گذاشت رو شونه ام وگفت:  

لي پيش اومده؟؟؟مشک-ماني از پشت سرگفت:  

 اي دوست دخترت به قربونت که نجاتم دادي 

ي شوهرخواهر راه بندون کردي.ه-ماني باديدن کيارش گفت:  

اني جان شما بفرما داخل من بااين خانوم کار دارم.م-کيارش اخم کرد وگفت:  

ه کاري؟؟چ-ماني باابرو هاي باال رفته گفت:  

شت.اندانا جان هم دنبالت ميگمايشون از اقوام هستن لطفا -  

 ماني سري تکون داد ورفت نرررررووووووو

نبالم بيا.د-کيارش مچ دستم رو گرفت وگفت:  

هي ولم کن نميام.-  

چيه ديوانه ي رواني مرض -کشون کشون منو برد وسط حياط دستم رو ازدستش کندم وگفتم:
 داري؟؟

تو اينجا چيکار ميکني؟؟-  

ت نميکني خودم خودم رو دعوت کردم.و که دعوتاومدم مراسم نامزدي پسرداييم ديگه -  

ي اومدي؟؟باک-باابروهاي باال رفته گفت:  

يزدان جونم.-  

که يزدان جونت؟؟-  

بله خب امر ديگه اي هم ميمونه غريبه؟؟-  

غريبه؟-  

بله غريبه اگه آشنا بودي و يه نمه ارزش واحترام واسه آقاجون و خانواده ي من قائل بودي -
د نميکردي فکر کردي من خودم رو ميزنم به اون در خرم ؟؟خنگم؟؟نميفهمم؟؟اينطوري دزدکي نامز  

نه آق کيا من فقط نميخام ديد آقاجون يا مامان من که انقدر حلوا حلوات ميکنه نسبت به تو 
 عوض شه که آقا جون حرص اين رو نخوره که دايي خدا بيامرزم باکارهاي تو توي قبرش ميلرزه 

اقتت مانداناست لياقتت بي خبر ازدواج کردنه امشب فهميدم که باتمام خنگيم من حاليمه بله تو لي
 و دردسر درست کردن هام ارزشم ازتو بيشتره

کاري به کارت ندارم راحت باش اميدوارم مراسم عروسيت هم اينطور -پوزخندي زدم وگفتم:
 يهويي سوپرايز نشم کيارش جون.
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ولم کن دستمو -ر محکم که آخم بلند شد وجيغ زدم:خواستم برم که دستم رو محکم گرفت اونقد
 شکستي.

رفاتو زدي االن احساس سبکي ميکني؟؟؟ح-کيارش باغيض گفت:  

وه آره خيلي.?-لبخند کجي زدم به آسمون نگاه کردم نفس عميقي کشيدم وگفتم:  

حرص برات مفيد نيست پسردايي شب -کيارش باحرص نگاهم کرد باتاي ابروي باال رفته گفتم:
 نامزديته شگون نداره

آخ که چه حالي داره حرص کسي رو دربياري چه باحاله آدم انقدر باحال باشه شمافهميديد من 
 چي گفتم؟؟خودم هم نفهميدم بي خي االن جو گير شدم بزارين به کارم برسم

لناز خانم اين نامزدي اين مراسم مسخره ا-؛کيارش   

اين حلقه ي لعنتي -دستشو توي جيبش کرد حلقه اي رو ازجيبش درآورد ومقابلم گرفت وگفت:
 همه وهمه بدون اطالع من بوده من توي کار انجام شده قرار گرفتم.

من به تو ،تو  به من چه نه کارهاي تو به من مربوطه نه کارهاي-شونه اي باال انداختم وگفتم:
برو با بي بي خاله ي. عمه ات نامزد کن به من هيچ ربطي نداره االنم لطف کن دستم رو ول کن 

 ميخام برم.

کيارش دستم رو ول کرد وبه طرف عمارت راهم رو کج کردم کيارش کال هنگ کرده بود 
 .حق داشت خوب جوابش رو دادم ها 

رگ ايزد پناهيم بگيره بد ميگيره ......... مهموني  اين جديت روهم از پدرنازنينم به ارث بردم
باتمام مزخرفيش باالخره تموم شد کيارش مدام نگاهش سمت من بود ولي من سگ حسابش نميکردم 

خوبيش اين بود ماندانا متوجه حضورم نشده بود يزدان من رو به خونه رسوند وخودش رفت پس 
 موخاستي شب بمونه الي خانوم؟؟؟

ه چي ميشد هوووچي......خو ميموند مگ  

درخونه رو آروم باز کردم اصال عالقه ي خانواده ي من به من خيلي زياده همشون بيدار 
 موندن تا من برگردم 

بي خيال توهمات خشگلم شدم و به اتاقم رفتم همه داشتن خرناس ميکشيدن واال کي يادش از من 
 مياد؟؟

چه خسته بودم کي فردا بره کالس اي خدااااااا  لباسام رو عوض کردم و پريدم روي تختم آخ که
 پرورش هم رفت نيست يه خورده بهش بخنديم 

 آالرم موبايلم روتنظيم کردم و وخوابيدم........

صبح باصداي زنگ نازنين موبايلم ازخواب بيدار شدم کش وقوسي به بدنم دادم و از جابلند 
باز بريم يه نمه خل بازي دربياريم بخنديم شدم آبي به دست وصورتم زدم وآماده شدم اي جانم  

-کوله ام رو انداختم پشتم وپريدم پايين همه سرميز صبحونه جمع بودند باصداي جيغيم گفتم:
 سالاام ميبينم که جمعتون جمعه گلتون کمه.

ولمون خواهر من خولخ-عرفان تک خنده اي کردوگفت:  
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ته .ول اون برادر زنخ-يکي دنگ زدم پس کله اش وگفتم:  

چرا اون؟؟-خنديد وگفت:  

ين خوبي وخانومي رونميبينه بياد بگيرتم.اچون دختر به -صندلي رو کشيدم نشستم وگفتم:  

لناز باز تو حرف شوهرزدي؟؟ا-بلند خنديد ومامان بااخم گفت:  

و.خمن شوخر موخام -خنديدم وگفتم:  

دانکشتت الي.خ-بابا اخم ريزي کرد عرفان گفت؛  

چرا؟؟-بابدبختي خوردم وگفتم:ليوان شيرم رو   

چند روز پيش ميخاستم استاسيس رو صدا کنم اسمشو يادم نمي اومد اين اسفناج هم افتاده نوک -
 زبونم صداش زدم اسفناج

 بلند زدم زير خنده مامان وبابا هم غش کرده بودن

ايوال -روبهش گفتم؛  

چي نگفت من گفتم النازمون چي چي رو ايوال ازخجالت آب شدم اونم طفلي هي-خنديد وگفت:
 بهت ميگه اسفناج منم سرزبونم افتاده

پرونديش ديگه-باچشم هاي گرد گفتم:  

آره-عرفان خنديد وگفت:  

کوفت آخر هفته هم که شرت کم ميشه-  

آره از دستت راحت ميشم -  

 مشتي حواله ي بازوش کردم 

يه نگاه به ساعت مچيم انداختم طبق معمول داشت دير ميشد وبايد تاخود ايستگاه ميدويدم از 
دستت مرسي مامان من رفتم که داره دير ميشه باي باي.-جابلند شدم و گفتم:  

 سريع از خونه زدم بيرون وتاخود ايستگاه رو عين اين بزغاله ها دويدم 

دم نگه داشت راننده اش يه پيرمرد بود همين که سوار اتوبوس داشت ميرفت که يه چند تاجيغ ز
دخترجان نشد تو يه روز دير نکني-شدم باغرغر گفت:  

شرمنده عموجان-  

 جلوتر رفتم ونفس رو ديدم که باخنده نگاهم ميکنه 

الم نفس خانوم چطول مطولي؟؟س-مقابلش ايستادم :  

سالم ديوونه خانوم خوبم تو خوبي؟؟-  

ممنون خوبم.-  

شکر دلم برات تنگ شده بود.-  
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اوووخي سعيد بخورتت عژيژم-  

کوفت-  

چه خبرا؟؟؟-  

الناز......-  

ه؟؟؟؟اين الناز گفتن تو داستان داره چي شد-  

سجاد.............-  

سجاد چي؟؟؟-  

چند روزه باز مزاحمم ميشه.-  

لي ندارم بايه پماد خارش إعههههه تو بگو چند روزه ازچند ناحيه خارش گرفته باشه من مشک-
 کارش راه ميفته

چي؟؟؟؟؟؟-باچشم هاي گرد گفت؛  

بيا بريم پايين ميگم -اتوبوس نگه داشت وبايد پياده ميشديم دستش رو کشيدم وگفتم:
 برات..............

از اتوبوس پريديم پايين و ازخيابون طبق معمول مثل بزغاله هادويديم وارد آموزشگاه شديم کال 
لن همه ي کالس ها بي سر وصدا بودن ها فقط کالس ما ازتوش صداي ساز و دهل ودست و توي سا

 دايره مي اومد 

رپا.ب-در کالس رو يهويي باز کردم وگفتم:  

وفت ک-همه نشسته بودند و همه هم زدن زير خنده با غيض گفتم:  

المم الناز ديوونه ونفس خنگه الناز جون سوسک رساني هات از مد افتادنس-آتنا:  

قربون دستت تو که ميري بشيني کيف منو هم ببر -بلند خنديدم و کيفم رو انداختم تو بغل نفس:
 آتنا بزن يه خورده برقصيم روشن شيم

باهم ميرقصيديم  آتنا پشت ميز نشست و شروع کرد به زدن وخوندن زهرا هم اومده بود وسط
در رو وا کن در رو ببند -آتنا شروع کرد باز به آهنگ معروفش رو خوندن:  

 در رو وا کن در رو ببند

منم جوگير شدم رفتم درو باز وبسته ميکردم همه ي بچه ها ازخنده ريسه ميرفتن که يهو 
 باصداي آخ شخصي يه متر متر پريدم هوا 

ن مماغش رو چسبيده و آخ واوخش به راهه حاال بچه ها درو آروم باز کردم ديدم دلواري جو
 هم ديگه رو ازخنده گاز ميزدن

 منم سريع محل حادثه رو ترک کردم پريدم سر جام نشستم

اشتباه کاوارهبارواينجاچه خبرتونه-يهو درکالس با شدت باز شد و دلواري وارد شد وداد زد:
 گرفتيد؟!؟؟؟؟
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آقاي دلواري شما اصال حق نداريد -ي ترميشود از جابلند شد وگفت:زهرا که دراين مواقع غيرت
 سر ما داد بزنيد.

ق ندارم؟زديد دماغ منو منفجر کرديدح-دلواري؛  

 همه زديم زير خنده 

خيلي خب ساکت باشيد اين بار -متوجه سوتي تميزش شد کالفه دستي به موهاش کشيد وگفت:
طور راحت نميگذرم..کاري باهاتون ندارم اما دفعه ي بعد اين  

انست گرفت نفهميد تو بودي.ش-ورفت پشت ميز نشست نفس آروم گفت:  

ب ميفهميد ميخاست چيکار کنه؟؟خ-شونه اي باال انداختم وگفتم:  

بي خيال ميگم نقشه ات چيه؟؟-  

آدرس دفتر سجاد رو که داري؟؟-  

آره-  

يم رو ماشينش از اين روغن مايع ها امروز بعد کالس ميريم اونجا يه چند تا خط خشگل مينداز-
 هست ازاونا هم ميريزيم پاي خروجي دفترش کارش ساخته است

رواني.-  

خودتي-  

دردسرنشه.-  

نوچ بابا نترس من کارم رو بلدم-  

 نفس حرفي نزد 

س يه نگاه به هاني انداختم که تو افق محو بود امروز خوش وبش نکرده بوديم بزار کال  

رديفش ميکنماين تموم شه   

فيکس دوساعت اين دلواري ور زد تا دست از سر کچل مانندمون برداشت يعني اگه دودقيقه 
 دير ترميرفت پايه ي صندليم رو تو حلقش ميکردم

 همين که از کالس رفت

رفيق بي معرفت -از جابلند شدم ورفتم سمت هاني دستم رو محکم زدم سرشونه اش وگفتم:
 چطوره؟؟؟

وبم تو خوبي؟؟؟خ-تکوني خورد وبه خودش اومد لبخندي زد وگفت:  

خوووب عاالي چه خفرا؟؟؟؟-  

سالمتي ويه خبر ديگه-  

چه خبررري؟؟؟؟؟؟برات خاستگار اومده ردش کردي واس -منم که فضوووووول باجيغ گفتم:
 من؟؟
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دانکشتت نه خير مجتبي.خ-بلند خنديد وگفت:  

مجتبي خب مجتبي چي؟؟-  

وز ديگه عمل داره رضايت داد قلبش رو عمل کنه.چند ر-  

؟؟وااي نههههه؟؟؟؟؟-باجيغ گفتم:  

ره به خدا ازخوشحالي دارم ميميرمآ-بلند خنديد وگفت:  

دانکنه ديوونه توبايد نميري تا اونم نميره باهم ازدواج کنيد حجله تون رو ببينمخ-  

ا!هخاک برسرت تو به حجله ي همه کار داري -  

لناز دعا کن جون سالم به در ببره.ا-گفت:خنديدم و  

انشاا....عزيزم .-  

خيلي ميترسم.-  

بد به دلت راه نده.-  

ممنون تو اگه نبودي منم نبودم-  

آخ آخ آخ سنگينه قزوينيه؟؟-  

وا.....چي؟؟؟؟-  

هندونه ها ديگه بگيرشون کمرم شکست-  

خنگ.-مشتي حواله ي بازوم کرد وگفت:  

نزدم. خنديدم و حرفي  

بريم؟؟-کالس ها که تموم شد وسيله هام رو جمع وجور کردم ريختم تو کيفم رو به نفس گفتم:  

الناز من ميترسم.-  

يوونه ي رباني ميريم حالش رو جامياريم ميخنديم ديگهوااااااا....د-  

گناه داره.-  

 چشم غره اي بهش رفتم که خفه خون شد وراه افتاد

 قبل ازاينکه بريم يه روغن مايع خريدم حسابش رو ميرسم پسره ي نفهم رو

تاکسي يه خيابون پايين تر از دفتر سجاد نگه داشت کرايه رو حساب کرديم و پياده شديم نفس 
توروخدا بيا نريم-بازوم رو چسبيد وگفت:  

ره است ببينم االن فتر خاليه ديه؟؟وااايييي مگه لولو خرخ-  

خودش تنهاست کارهاشو انجام ميده و بيست دقيقه ديگه ميره. آره االنا-  

پس بدو تا دير نشده..............-دستش رو گرفتم و گفتم:  
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.......... 

کنار تيباي آبي رنگ سجاد جون نشستم نفس هم باترس و لرز روبه روم نشست خوبيش اين 
ري؟؟چاقو دا-بود توي خيابون مگس هم پرنميزد رو به نفس گفتم:  

اقومخاي چيکار؟؟چ-نفس باچشم هاي گرد گفت:  

ميخام سجاد رو تيکه تيکه کنم بندازمش تو گوني بفرستم واسه خانوادش آخه -ريز خنديدم وگفتم:
 نابغه ميخام ماشينش رو خوشگل کنم.

نه ولي خط کش فلزي دارم-  

همونم خوبه رد کن بياد-  

رفت ازش گرفتم و يه هط سرتاسري نفس کوله اش رو باز کرد وخط کش رو به طرفم گ
بسه داغون شد ماشينه-خشگل روي ماشينش انداختم نفس باچشم هاي گرد گفت:  

رون-خط کش رو دادم دست نفس روغن مايع رو برداشتم نفس دستم رو گرفت وگفت:  

تو که اتفاق خاصي نميفته فوقش بخوره زمين همين وا نفس کشتي منو-  

و آروم به طرف دفترش رفتم  سري تکون داد از جابلند شدم  

 سر روغن رو باز کردم 

 قربونش بشم دم در سنگ فرش هم بود جون ميداد بخوري زمين 

 کل روغن مايع رو خالي کردم همون نزديکيو در رفتم

ميگم سرش نخوره به پله ضربه مغزي -به همراه نفس پشت يه شاستي بلند قايم شديم نفس گفت:
ميگيرن شه بعد ميان هردومون رو  

باز نزار بهت بگم ماش مخ ها آخه خنگ اوسکول انقدر هم دست و -نفسم رو فوت کردم وگفتم:
 پاچلفتي نيست هست؟؟؟اگه ميبود که توي بيشعور رو خر نميکرد.

 نفس حرفي نزد

ده مين بعد جناب قانون جون رو ديديم که از دفترش خارج شد هم چين محکم قدم برداشت که 
باد رفت اما پاش رو که گذاشت رو پله سر خورد با ناکجش پرت شد رو زمين  گفتم نقشه ام بر  

 اصال اونقدر صحنه جالب بود که بانفس همو ازخنده گاز ميزديم 

بايه حالت خنده دار ودست به ناکج از جابلند شد اخم هاش درهم گره خورده بود در دفترش رو 
 محکم به هم زد 

ن ونفس سرهامونو دزديديم يه نگاه به دور و برانداخت م  

 بعد ازاون به طرف ماشينش رفت

قيافه اش باديدن خط خشگل رو ماشينش خخييييعلليييي باحال شده بود مشت محکمي به ماشينش 
 زد وسوار شد و باسرعت رفت 
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 تصادف نکنه بميره صلووواااات

اک برسرت ديدي چي شد؟؟؟خ-نفس باخنده گفت:  

ه سالمتي ايشاا.......آره ديه آبشو کشيدن پلو شد ب-  

 خارشش هم برطرف شده

يعني اگه بفهمه هردومون رو......-  

هردومون رو؟؟؟؟؟؟-  

هيچي کتک ميخوريم ديگه-  

اووووهووووک اون سيخ کبريت ميخاد منو بزنه پوفش کنم خاموش ميشه پاشو جمع کن بريم -
ک ساعت دير کرديم من که از االن کشته شدم.که مامانم ديگه راهم نميده ي  

وااااييييي الي يک ساعت؟؟-  

آره-  

 همزمان موبايلم زنگ خورد يه نگاه به صفحه اش انداختم مامان بود

کيه!؟؟؟-نفس گفت:  

الناززز -دستش روکشيدم وشروع کرديم به دويدن گوشي رو جواب دادم که مامان داد زد:
 کجاايي؟؟؟

مامان جون ازاتوبوس مونديم چند تا پسر مزاحم شدن داريم بانفس ميايم االن -بانفس نفس گفتم:
 دارم ميدوم که زودتر برسيم

خيلي خب زياد ندوين عب نداره -براي يه تاکسي دست تکون دادم و پريديم داخل ومامان گفت:
 کيارش رو بفرستم دنبالتون دقيق کجاييد؟؟

نه نميخاد تاکسي گرفتيم فعال خدافظ.-  

يوونه دروغ ازاين شاخ دار تر نداشتي؟؟؟د-وشي رو قطع کردم نفس باخنده گفت:گ  

نوچ.-  

راننده آدرس رو پرسيد آدرس رو بهش گفتم و دست به سينه به بيرون خيره شدم کيارش خونه 
 ما بود!؟

 هه چرا وانستاده به نامزد بازيش برسه بي شعور بي لياقت

اره الناز.يه چيزيم ميشه ها به تو چه ربطي د   

سه چهار روزي از اون روزي که شاهکار آفريديم ميگذره امروز اومدم واسه عروسي عرفان  
 لباس بگيرم فرداشب عروسيشه داداش جووونمم بي داداش شدم رفتتتت
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يه نگاه به لباسي که تنم بود انداختم خيلي خوشمل بود و بهم مي اومد باالتنه اش کال سنگ کار 
ره اي ودکلته بود قسمت شکم حرير بود و دامن کوتاه وحرير سفيد کوتاهيش بايد بگم شده بود اونم نق

 تا روي ران پام بود دامنش حالت هفتي هشتي داشت 

 وکال دارو ندارت رو بر باد ميداد

تقه اي به دراتاق خورد و صداي نازنين اومد بااون اومده بودم خريد عرفان وريحانه ميخاستن 
ندادم بيان که من اجازه  

هوي الي مردي تو اتاق پرو؟؟؟؟-  

پر داخل ببين لباسم رو ب-در اتاق رويه نمه باز کردم وگفتم:  

واي الي چيييي شديييي -نازنين وارد اتاق پرو شد دروبستم براندازم کرد نيشش باز شدوگفت:
 اصال هلو برو تو گلو.

 ن

نچ خز ميشه که-  

س تو ساپورتي بپوشي خيلي قشنگ تر ميشه نه ديوونه بااين لبا-  

واقعا؟؟-  

پوشيرن اين لباس رو بآره بعدش هم اصال خانوادت ميزا-  

اشه خب ساپورت ميپوشم مطمئني قشنگ ميشه!؟ب-شونه اي باال انداختم:  

آره تو از من بپرس من ميگم آره.-  

باشه پس خشگله ديگه؟؟-  

ميدوني وااييي الي دغم دادي ازصبح تا االن آالخون واالخونمون)به معني در به در( کردي -
 ساعت هشت شبه؟؟به خدا قشنگه .

اايييش منت نزار .-  

منت چيه ديوونه.-  

م ميريمباشه برو بيرون لباس هامو بپوشم ميا-  

همينو ميخاي ديه؟؟-  

نه .-  

چي؟؟؟؟-باجيغ گفت:  

رص نخور آب ميري آره همينو ميخام.ح-بلند خنديدم وگفتم:  

اي بي شوهر بموني.-  

رين هانکن برو تا من لباس عوض کنم.هوي ازاين نف-  
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نازنين رفت و منم لباس رودرآوردم و لباس هاي خودم رو پوشيدم شالم رو روي سرم مرتب 
 کردم و از اتاق پرو خارج شدم 

وشتون اومد؟؟؟خ-فروشنده که يه مرد سي سي وپنج بود گفت:  

بله ميبريمش.-  

و حساب کردم صدوپنجاه چوب برام آب لباس رو دادم بهش گذاشت توي يه نايلکس پولش ر
 خورد

فش که نميخاي ؟؟ک-از مغازه خارج شديم ونازي گفت:  

چرا ميخام.-  

زود انتخاب کني ها.-  

باشه.-  

يه وري...........-  

يه بار ديگه اين حرف زشت رو بزني من ميدونم و تو -يکي محکم زدم پس کله اش وگفتم:
ودت دختر تو دست بي ادب ها رو از پشت بستي بي تربيت خاک برسر من ميگم بااون دوستاي ازخ

 بدتر نپر ميگي نه.

خيلي خب غلط کردم.-  

صد در صد.-  

بودن و خيلييييي خشگل بودن  کفش هامو هم نيم ساعته انتخاب کردم نقره اي   

 ديدم نازي خيلي آه وناله ميکنه گفتم يه بستني مهمونش کنم گناخ داله طلفکي.

کشيدي و از صبح تااالن پايه بودي موخام يه لطفي بهت بکنم. حاال که زحمت-روبهش گفتم:  

نه تو رو خدا ازاين لطف ها به من نکن-  

نت کنم.بستني مهمو واقعا؟؟؟؟باوشه حيف شد ها ميخاستم-  

چقدر من تو رو دوست -راهمو کج کردم نازنين با دو به طرفم اومد و از بازوم آويزون شد:
 دارم باشه بريم.

ون به جونت کنن هميني ديه باشه بريم.ج-خنديدم وگفتم:  

وارد کافي. شاپ شديم ?وه ?وه چه خبره همه هم با بي افشون اومدن شخصا رفتم دوتا بستني 
ص سفارش دادم و به طرف ميزي که نازي نشسته بود رفتم صندلي رو کشيدم و نشستم مخصو

هييععع کاش به علي ميگفتم بياد.-نازنين پوفي کرد وگفت:  

پس من چي؟؟-  

توکه کوفت بخور حيف دوست پسره واس تو.-  

واااا......مگه من چي کم دارم؟؟؟-  
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عرضه عزيزم عرضه. -  

باحال کنيم. درد ببند بيا يه کار-  

چيکار باز مرض دار شدي؟؟-  

اره گر باش.تو فقط نظ-خنديدم وگفتم؛  

 همين لحظه بستني هامون رو هم آوردن 

ب بگو چيکار ميخاي بکني؟؟؟خ-نازنين گفت:  

د ملت رو اذيت ميکنيم.اول بستني تو بزن روشن شي بع-  

باشه.-  

اشتم و از جابلند شدم نازنين هم از جاش بلند بستني مون رو که خورديم موبايل نازنينم رو برد
سالم -شد الکي مثال شماره گرفتم موبايلمو گذاشتم کنار گوشم صدامو يه نمه ولم شو بردم باال وگفتم:
 عشقم زنگ زدم بگم اين همه به من گير ميدي االن خواهرت بادوست پسرش توي کافي شاپه.

تر هاباچشم هاي گرد نگاهم ميکردن يه نگاه به دور وبرم انداختم نصف بيشتر دخ  

ره آدرس رو بنويسآ-اخم ريزي کردم وگفتم:  

 خالصه آدرس رو گفتم والکي مثال قطع کردم

يکردن ديدم پنج شيش تا از دختر پسر ها از جابلند شدن و فلنگ رو بستن منم چپ چپ نگاه م  

نازي سرخ شده بود ميدونستم داره ميميره از خنده خودم هم شديد خنده ام گرفته بود از کافي 
 شاپ زديم بيرون و شروع کرديم به خنديدن اونقدر خنديده بودم که دل درد گرفته بودم 

به خدا کرم داري تو رواني چيکار به -نازي درحالي که خنده اش رو جمع و جور ميکرد گفت:
 ملت داري؟؟

واايي چه خنديدم ايول خيلي باحال بود.-  

ديوونه اي ديوونه.-  

بي خيال راه بيفت بريم که دير نشه.-  

 سري تکون داد و يه تاکسي گرفتيم وپيش به سوي خونه............

سرميالن پياده شديم و به طرف خونه هامون راه افتاديم همزمان مازاراتي سفيد کيارش پيچيد 
ششششششش اين اينجا چي ميخادتوي ميالن اي  

خوب سه چهار روز پيش آقاجون چزونده بودتش ها سر همون قضيه ي خونه و اينا کيارش هم 
خفتم کرد گفت قضيه ي نامزدي رو هم لو دادي گفتم نه خب فرصت خواست تاخودش به آقاجون بگه 

 منم گفتم به من ربطي نداره

  باصداي بوقي که زده شد يه متر پريدم هوااا
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برگشتم ديدم کيارش از کنارمون باماشين رد شد يه پوزخند هم گوشه ي لبش اي بميري از 
 دستت راحت شم مقابل خونه نگه داشت اصال حوووصله شو ندارم 

ي شعور آشغاااااالللللل......ب-باجيغ گفتم:  

بند نيشتوب-نازنين زد زير خنده سلقمه اي بهش زدم وگفتم:  

تو رو درمياره ها دمش گرمخوب اين کيارش حرص -  

ساکت باش.-  

اودافظ. من ميرم ديگه-کيارش از ماشينش پياده شد ماهم رسيديم ديگه نازي روبهم گفت؛  

فرداشب عروسي ميبينمت باي باي.-  

الم تو خوردي؟؟س-نازنين. رفت از کنار کيارش رد شدم که گفت؛  

چته تو؟؟؟؟؟-گذاشت و وارد شد وگفت: در حياط رو باز کردم وخواستم ببندم که کيارش دستشو  

مرض داري بوق ميزني ترسيدم.-  

ن ناراحتي.ازهمو-تک خنده اي کرد وگفت:  

بينم تا اين وقت شب با دوستت کجا بوديد؟؟؟ب-حرفي نزدم که گفت:  

شد تا برگشتيم. بادوست پسرامون قرار داشتيم دير-  

جدي گفتم.-بااخم هاي درهم گفت:  

ربطي نداره دوما به تو ربطي نداره سوما فکر کردم نامزد کردي سايه ي سرخر اوال به تو -
 بودنت از سرم کم شده چهارما رفته بودم واسه فرداشب لباس بگيرم

ااامااااان دخمل گلتون اومدم-وارد خونه شدم کفش هامو در آوردم وداد زدم:  

وشم مياد اعتماد به نفست زيادهخ-کيارش وارد شد وگفت:  

روغ ميگم؟؟مگه د-بااخم گفتم.........   

نه اصالااا بر منکر گل بودن تو لعنت.-  

بلند بگو آمين.-  

الم دخترگلم چه عجب مامان جان.س-وارد خونه شدم مامان دم پذيرايي ظاهرشدوگفت:  

ديرشد ديگه سالم گشنمه شام چي داريم؟؟-  

دمت گرم هوس -تا ماچ کردم و گفتم:آخ جوووووون پريدم مامان رو يه دو-قورمه سبزي . -
 کرده بودم

سالم عمه جان.-صداي کيارش پيچيد:  

سالم عزيزعمه خوبي؟؟چه عجب يه سر به ما -مامان باديدن کيارش لبخند وررنگي زد وگفت:
 زدي
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 عووووووق انقدري که اين مامان لي لي به الالي کيارش ميزاره منو آدم حساب نميکنه

به قربون صدقه شون برسن  به اتاقم رفتم وگذاشتم  

 من حسوووودم؟؟؟؟؟؟

 نهههههههه........................فقط يه نمه حساسم همين.

لباسام رو عوض کردم و لباس خشملم رو گذاشتم تو کمدم از اتاقم خارج شدم دراتاق عرفان يه 
ن داداش جونم نمه باز بود وصداي حرف زدنش مي اومد فکر کنم با موبايلش حرف ميزداونم با ز

 اي جانم چه حرفا که نميزنن

عزيز دلم منم دلم تنگ شده. -  

 قربونت بشم فردا شب ديگه واسه هميشه مال من ميشي

 نه عزيز دلم استرس چرا تا فردا شب هنوز وقت زياده

 دوست دارم خانومم

? رفتم وه ?وه ديدم اگه بيشتر بمونم بحث مثبت هيجده ميشه بي خيال گوش واستادن شدم و 
پايين به پذيرايي رفتم مامان و کيارش و باباجوونم رو ديدم واايي چه دلم برا بابا تنگوليده بود ازصبح 

 تاحاال خيليه خو

اايييي بابا جونم چه دلم برات تنگ شده بودو-باجيغ گفتم:  

لم سالم دختر گ-رفتم جلو و خودم رو انداختم تو بغلش يه دوتا ماجش هم کردم بابا باخنده گفت:
 خوبي؟؟

وبم باباجونم تو خوبي؟؟خ-کنارش نشستم وگفتم:  

خوبم عزيزم دخترم خوب باشه منم خوبم.-  

بابا مامان حسوديش -نيشم رو باز کردم به مامي نگاه کردم که لبش رو ميجويد خنديدم وگفتم:
 شد هااا.

ي من به دختر خودم حسوديم شهه-مامان باچشم هاي گرد گفت:  

ي نظاره گر بحث مابودکيارش بالبخند کج  

ه خير مامان جون حسوديت شد حسوديت شدن-خنديدم و گفتم:  

انومم که حسابش از همه سواست خودش ميدونهخ-بابا:  

؟؟؟چي رو ميدونه؟؟-باشيطنت گفتم:  

ضولي نکن بچه.ف-بابا خنديد نوک دماغم رو بادو انگشت گرفت و فشار داد وگفت:  

نه خو موخام بدونم-  

بابا يه نگاه به مامان انداخت مامان بالبخند نگاهش ميکرد اصال صحنه اي بود واس خودش بابا 
مامانتون ميدونه که چقدر دوسش دارم.-لبخندي زد وگفت:  
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وووهوووو گفتيد گفتيدي-باجيغ يه متر پريدم هوا :  

يوول به ولتون ا-شروع کردم به بشکن زدن و دست زدن ؛  

ي مامان لپ هاشوه-گل گلي شده بود خنديدم وگفتم:مامان يه نمه لپ هاش   

 اين دفعه کيارش هم ريز خنديد 

ه خبره الناز جيغ جيغ راه انداختي.چ-عرفان به جمعمون پيوست وگفت:  

هووو شادوماد رو نگاه فردا شب وصاله بيا دوتا -شروع کردم به سوت زدن و باال پايين پريدن:
 غر بده مستفيز شيم از رقصت.

ان به طرفم اومد و از کمرم گرفت عرف  

هي اذيتم نکن-باجيغ گفتم:  

 بلندم کرد هرچه جيغ جيغ کردم هيچ کس به خودش نياورد فقط ميخنديدن 

عرفان دريک حرکت کله پام کرد يعني خون بود که توي صورتم جمع شد چند تا جيغ کشيدم 
 که ولم کرد وپرت شدم رو زمين 

ديووونهههه-تم:همه بهم ميخنديدن باجيغ گف  

ز فردا ديگه نيستم از شرت خالص ميشما-عرفان بلند خنديد وگفت:  

ن بي سر خر ميشممنه خير -باجيغ گفتم:  

خواست به طرفم خيز برداره که از جاپريدم و پشت صندلي بابا قايم شدم عرفان باچشم غره 
بازدستم به تو که ميرسه وروجک من سرخرم؟؟-گفت:  

رش.هم تو هم کيا-نگاه به کيارش انداختم که نيشش باز بود وگفتم:نيشم رو باز کردم يه   

مامان وبابا شروع کردن به خنديدن و در عوض اخم هاي هردو درهم گره خورد زبونمو تا ته 
ايشاا.....اين کيارش هم به جمع مرغ ها بپيونده شرش کم شه.-درآوردم وگفتم:  

من تشريف دارم.ه خاطر بي سرخر نشدن توهم که باشه ب-کيارش:  

فعال که داريد تشريف ميبريد-  

 چشم غره اي رفت و عالمت داد که چيزي نگو منم ادا شو درآوردم و حرفي نزدم 

................. 

 سرميز شام نشسته بوديم ومشغول بوديم يه دل سيرخوردم چسبيد ها

ن داري واينا سخته کيارش وعرفان که باغذاشون بازي ميکردن حق داشتن طلفکي ها فکر ز
 ديه مگهه نه؟؟؟

هيعععع اين آخرين شام خانوادگي ماست ازفرداشب ديگه عرفان سر ميز نيست البت فاکتور 
 بگيزيد ازکيارش البته عرفان که بره کيارش هم رفت و آمدش اينجا کم ميشه

 هيععععععععع
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 پس من چه کسي رو اذيت کنم بهش بخندم؟؟؟؟؟

 افسردگي نگيرم صلوواااات

 از سر ميز بلند شدم

 ازمامان تشکر کردم و به پذيرايي رفتم 

tv رو روشن کردم 

 إعهههه باز افسانه ي دونگ يي رو ميزاره که 

 اين دختره مث منه ديوانه ست و فضول 

 يامن مثل اونم؟؟؟؟؟؟

 بي خيال افکارم شدم و کوسن مبل رو بغل کردم و به 

يلمه سر در نياوردمتلويزيون چشم دوختم البته هيچي از ف  

 چون کال يه جا ديگه داشتم غرق ميشدم

ي شده دودقيقه ساکتي؟؟چ-شخصي کنارم نشست برگشتم ديدم عرفانه و گفت:  

تم به اين فکر ميکردم که تو بري چه کسي رو اذيت کنم بهش بخندم.هوچي داش-  

يوونه ي خودموني تو د-بلند خنديد و دست هاش رو دور شونه ام حلقه کرد فشارم داد وگفت:
 من نميرم ديگه نيام که به خاطر تو هم که باشه 

 ميام .

ي هم چين بري يادت از ما نميادنه تو هم مث بابا زز هست-  

لناز داري از کي غيبت ميکني؟؟؟ا-صداي بابا توي پذيرايي پيچيد :  

 بابا مقابلمون روي مبل چند نفره اي نشست مامان هم کنارش 

من وعرفان نشستکيارش هم کنار   

هيچي بابا جون داشتم به عرفان ميگفتم تو مث بابا زن زليلي بري -نيشم رو باز کردم وگفتم:
 ديگه نمياي

ن زن زليلم؟؟؟؟؟؟م-بابا باچشم هاي گرد گفت:  

................. 

من جديدا  از ماشين پريدم پايين واونم پياده شد قدم هامو سريع برداشتم تا ريختشو نبينم وااقعااا
خيلي حساس شدم هااا......حس ميکنم..........توغلط ميکني از اين حس هابکني 

 بيشعووووورررررر من بايد دراين مورد با نفس حرف بزنم فايده نداره.

 وااابييييي اينجا چه غلغله است خرتو خره اصال 

 من گم شدم کو مامانم ؟؟؟وايي مامانم کوجايي دخملت گم شد
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يه نگاه به دور و بر انداختم إعههههه اونا عمه اينا اول برم با عمه احوال پرسي کنم مامان هم 
الي تو چيکار به بچه ده پيدا ميشه ديه اي جااانمممم فربد جووونممم هم اومده بود خا ک برسرت 

 ساله داري؟؟؟؟؟

ااييييي سالاام عمههه شونه اي باال انداختم و به طرفشون رفتم با ذوق مرگي تمام گفتم:وواا
 جوووونممممممم.

 عمه باديدنم لبخند پررنگي زد وگفت:سالم دختر گلم .

 خودم رو انداختم تو بغلش و گفتم:خوبي عمه جوني؟؟؟؟

 عمه پشتم رو نوازش کرد :خوبم خشگل عمه تو خوبي؟؟؟

 از آغوشش جدا شدم وبالبخند گفتم:منم خوبم ممنون شکر.

ختم که داشت دختر هارو ديد ميزد يه نگاه به فربد اندا  

 لپش رو محکم گرفتم وگفتم:تو چطولي پسر عمه!؟؟؟؟

 فربد:آخ آخ آخ ول کن لپمو.

 لپش رو ول کردم درحالي که ماساژش ميداد گفت:خوبم تو خوبي ديوونه؟؟؟

 من:مرررسييي ديووونه هم خودتي.

سته من برم خونه ي بخت.روبه عمه گفتم:هييييي عمه جون خدا اين شوهره رو هم نميفر  

عمه خنديد وگفت:ذليل نشي تو هروقت ديدمت حرف از شوهر زدي دختر عروست ميکنيم 
 بري ها.

 بانيش باز گفتم:بچه ميترسونيد خب شوهرم بديد.

 عمه خنديد وگفتم:آقاتون کجاهستن فرهاد تون باخانومش کوشش؟؟؟

 عمه:ميان عمه جان.

ان؟؟اسه عرض ادب سالم برسونيد نميدونيد مامانم اينا کجمن:آهان پس اگه نرسيدم بيام و  

عمه به نقطه اي اشاره کرد وگفت:ببين اونجان باپدرت و آقا جونت و پسر دايي ت اونجا 
 نشستن اتفاقا چند دقيقه پيش مامانت اومد اينجا.

 من:آهان ممنون من ميرم ديگه فعال باي باي.

 عمه:برو دخترم راحت باش.

ه برم مانتو مو درآوردم و شالم رو هم ازروي موهام برداشتم هردوشون رو انداختم قبل ازاينک
 رو دستم و به سمت خانواده رفتم 

پشت صندلي آقا جون ايستادم همه مشغول بگو بخند بودن وحواسشون اصالاااا به من نبود 
 صدامو انداختم پس کله ام خخخ مگه ميشه مگه دارريممم؟؟؟؟؟؟

رررر شااااه دوووووووماااااااد.................للالااااااااااممممممممم مادددر پدرسللل-وجيغ زدم:  
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 آقا جون يه متر پريد هوا از خنده ريسه رفتم

کال همه باابروهاي باال رفته منو برانداز ميکردن ويييييي اين کيارش بيشعور يه جوري نگاه 
لليييي بي ادددب مبتذذذذذذل ميکنه انگار لخت وايستادم رو به روش ههههييييع ال

 مؤذذذذل..............

و مرض داري دختر سکته کردم؟؟؟؟!ت-آقاجون اولين کسي بود که برگشت گفت:  

اج آقا از قديم نديم گفتن کهههه جواب سالم واجبه .ح-نيشم رو باز کردم وگفتم:  

تک دختر خودموني عليک سالم خانوم خوبي؟؟؟؟ چيکار کنم که-آقاجون لبخندي زد وگفت؛  

ممنون خووووبممم شماااخوبي؟؟؟!-  

منم خوبم خداروشکر .-  

مامان بابا کش شدي ها بابا ندزدتت -روبه مامان کهههه يه لعبت شده بود واس خودش گفتم:
 صلوواااات.

شدي ماشاا.....،،هزاررر ماشاا........  دخترم چه ماه-ت:همگي از بهت دراومدن و مامان گف  

علهههههه ديهههه.ب-نيشم تا بناگوش باز شد وگفتم:  

کيارش پوزخندي زد و رو برگردوند مررررگ ددددرررد مررررض خرررر آشغااال کثااافط 
 بيشعووووور خشگل نديده اييييششششششششششش...........................

م گفت:عزيزم برو باعموت اينا وخانواده ي ريحانه احوال پرسي کن من وبابات وآقا مامان روبه
 جون رفتيم تو و کيارش هم بريد زشته.

هووووووف حاال نميشد تنها برم؟؟؟؟موخام بورم پيش اسفناج جووونمممم يه کم سر به سرش 
..........ماش.........اللللليييييي خفففهههههه...بزارم کاله به سرش بزارم آش  

 روبه مامي گفتم:مامي جونم امکان داره تنها برم عايا؟؟؟

 مامان:واااا........من ميگم کيارش نرفته باهم بريد ديگه.

 بااخم به کيارش نگاه کردم هرکجاباشم بي سرخر نيستم اي خداااااا...........

 من:باااشهههههههههههه من ميرم کيارش هم بياد

تم رو ميز و راه افتادم کيارش هم دنبالم راه افتاد و گفت:خوشحالي ميخاي مانتو و شالمو انداخ
 اسفناج جانتو ببيني؟؟؟؟؟

واسه اينکه حرصش رو دربيارم برگشتم بانيش بااااازززززز نگاهش کردم 
 وگفتم:خووووعيللللليييي نميبيني االن تو افق محووومممم؟؟؟؟؟؟

سمت عمو اينا کج کردماخم هاش درهم گره خورد منم بي خيال راهمو   

 بعد ازاينکه باعمو اينا احوال پرسي کرديم 

http://www.1roman.ir/


  

 

 

: زهره دهنوئي-خانوم ريزه ميزه  

 

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

168 

 

نوبت خانواده ي ريحانه شد به همراه کيارش به سمتشون رفتيم اولين کسي که مارو ديد بهار 
رم توصيف کنم شما فقط بود اوووووف الامصب تيکه اي شده بود هاااااا سروتيپش رو حوصله ندا

شده بودبدانيد که خوووويعلي ناناس   

 بهار باجيغ گفت:وووااااييي الي جووون سالاامممم.

 خنديدم وگفتم:واااااييي بهي جون علييييک

 خانوادش شروع کردن به خنديدن بهار رو درآغوش گرفتم وگفتم:خوبي ناناس؟؟؟

 از آغوشم جدا شد وگفت:خيلي خوبم تو خوبي؟؟؟

 من:منم که عااالي مگه ميشه بد باشم

اد با پدر ومادر ريحانه هم خوش وبش کردم و نوبت رسيد بالبخند سرتکون د
 بههههههه.............استاسيس جوووووون ديههههههه

 اي جوووونمممممم اسمشو ياد گرفتتتمممممم

کت وشلوار سورمه اي به تن داشت و تيکه اي شده بود واس خودش اي من به قربون قد 
 وباالت نشمممممم.

ته گفت:?وه ليدي سالمبالبخند و ابروهاي باال رف  

 نيشم تابنااااگوش باز شد وگفتم:سالم خوبيد؟؟؟؟؟؟

 استاسيس:ممنون خوبم تو بهتري؟؟؟؟

 اي جانم اول شخص مفرد 

 من:مرسي منم خوبم خداروشکر که خوبيد.

داشتم سعي ميکردم که خرش کنم کيارش تنه اي بهم زد و دم گوشم غريد:اگه ناز کردنت تموم 
 شد کنار وايستا نوبت منه.

ايشي گفتم و کنار ايستادم کيارش با استاسيس هم احوال پرسي کرد حاال برج زهر مار جلو اين 
 لنگ ميندازه بووووخوووووداااااااا............

سيش رو کرده بود من داشتم نخ و طناب بين خودم و استاسيس جون رد و حاال اون احوال پر
 بدل ميکردم

 کيارش بااخم گفت:الناز جان مرخص ميشيم ديگه؟؟؟

 استاسيس:کجا الناز خانم ميمونديد يه خورده از حرف هاتون مستفيز ميشديم.

دخالت کرد وگفت خواستم بگم بااوشههه عشخهخمممم به خاطر تو وايميستم اما کيارش بوزينه 
 :استاسيس جان بعدا خدمت ميرسيم فعال بايد بريم

 دست منو هم کشيد وباخودش برد

 روبهش گفتم:هوووي دستمو ول کن.
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 کيارش دستم رو ول کرد وگفتم؛دلم ميخاست بمونم چرا منو کشيدي آوردي؟؟؟؟

يفهمي اينکه کيارش:الناز دختر خوب تو يه دختر ساده و خنگي که هيچ چيز حاليت نميشه نم
اونجا وايستادي وبانيش باز به اون نگاه ميکني زشته اون پسر خارج بوده و دست وپاش باز ، هزار 

تا رابطه داشته باصد تا دختر اينکه با نيش باز نگاش کني به اين معني نيست که داري چراغ سبز 
 نشون ميدي؟؟؟؟

 باچشم هاي گرد گفتم:چي چي سبزززز؟؟؟؟؟؟

گاهم کرد با جيغ گفتم:انگل مبتذل من چراغ سبز نشون ميدم!؟؟؟؟؟به نظر کيارش يه جوري ن
 من استاسيس خيلي هم خوبه اصال هم مثل تو منحرف و بي ادب نيست .

و با سرعت ازش دور شدم و سمت مامان اينا رفتم بي ادب بي کالس بي پرستيژ مبتذل انگل 
م اين ديواره کجاست من سرمو بکوبم ميکروب ويروس باکتري به من ميگه چراغ سبز نشون ميد

 بههههششش

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

کيارش اومد و خيلي خونسرد روي صندليش نشست. منم بي خيال موضوع شدم وروبه مامي 
 گفتم:مامان کي اينا ميرسن؟؟؟

..........همزمان باحرف من صداي بوق بوق اومد اي جاااانمممممم رسييييددددن...............  

ه ها شروع کردم به دويدن و رفتم دم باغ مث اين بزغال  

 عرفان از ماشين پياده شد وااااييييييييي داداش جووونمممم چه خوشتيپ شده بود 

 اي به قربون قد وباالش بشممم من........

 ماشين رو دور زد و در ماشين رو واسه ريحانه باز کرد 

صال فرررقي نداررررهههههههريحانه پياده شد واااايييي اينو نيگاه بافرشته ها ا  

 لباسش يه دنباله ي خووووشگللللل داشت 

 حيف از اين فيلم برداره ميترسم وگرنه ميپريدم هردوشون رو ميچلوندم 

 عرفان يه لحظه نگاش افتاد به من شروع کردم به باال پايين پريدن و دست تکون دادن

 تک خنده اي کرد و سري برام تکون داد 

 به همراه ريحانه راه افتادن تو باغ و احوال پرسي کردن با همه

......وووووع از اين کار متنفرم خو خودشون پاشن بيان سالم علک کنن ديه ايييشششششش....  

 برگشتم سرجام مث بچه آدم نشستم تا نوبت ماشه 

 عرفان و ريحانه به طرفمون اومدن 

ند شدن و بغل بغل به راه بود مامان وبابا وآقاجون و کيارش از جابل  

 در آخر من از جابلند شدم وگفتم:ووووييييي قربون جفتتون بشم که چه خوووشگل شديد
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 عرفان رو درآغوش گرفتم گونه ام رو بوسيد 

چشم غره اي بهش رفتم از اينکه کسي گونه مو ببوسه زياد خوشم نمي اومد اونم مذکر جماعت 
 

اا........خفههه باوووو داداشته هااا  

ريحانه رو هم درآغوش گرفتم و دم گوشش گفتم:خيلي فرشته شدي اين عرفان ما رو تا تونستي 
 بچزونش ،وقتي من نباشم سوسک رسانيش کنم سوسک درونش کم ميشه بال مال سرش نياد

 ريز خنديد وگفت:چشم عزيزم.

 از آغوشش جدا شدم 

 سري تکون دادن و رفتن سرجاشون نشستن 

يختن وسط و شروع کردن به رقص کردن. همه ر  

چند دقيقه اي که گذشت دي جي جانمون گفت محل حادثه إعهههههه ببخشيد سن رو خلوت کنيد 
 عروس و دوماد تنها برقصن 

 همه ريختن پايين و تمرگيدن سرجاشون

 آخههه اللليييي اين چه طرزحرف زدنه هان؟؟؟

ام تو لوزالمعده ات بيشعور عبضي.خفه صداي درون تو دخالت نکن که جفت پا مي  

 خالصه عرفان و ريحانه بايه آهنگ عادي و عين دوتا آدم رقصيدن

 منظورم اينه که ازاين رقص هاي لووووس و بي مزه ي تانگو خبري نبود

با دو سه تا آهنگ رقصيدن که دست بردار شدن مامان جون من و مامان ريحانه هم رفته بودن 
 وسط هم چنين بهار

ول پوست گرفتن موز بودم که يه نفر دنگ زد پس کله اممشغ  

اشک توي چشمام حلقه زده بود برگشتم ديدم آقا جون بااخم نگاهم ميکنه مگه من چيتال تلده 
 بودم خوب؟؟؟؟؟

؟؟کيارش خنده ي ريزي کرد چشم غره اي بهش رفتم و روبه آقاجون گفتم:چرا ميزنيد خو؟؟  

 آقاجون:دختر تو خجالت نميکشي؟؟؟

 من:خو آقا جون قلم دفتر مياوردين براتون ميکشيدم ديه اين که زدن نداره.

چشم غره اي بهم رفت وگفت:بي خود بحث رو نپيچون تو عروسي داداشت هم دست از 
خوردن برنميداري؟؟؟؟همه ي هفت پشت بيگانه ات رفتن دارن ميرقصن تو اينجا نشستي فقط 

 ميخوري؟؟؟

 لب ورچيدم وگفتم:باشه خب ميرم ديگه همين موز رو بخورم چشم.

 آقا جون چشم غره اي رفت وگفت:پاشو پاشو الزم نکرده بخوري.
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مدريک حرکت کل موز رو کردم تو حلقم اي داد بيداد واي ننه واي ددي داشتم خفه ميشد  

 کيارش باچشم هاي گرد نگاهم ميکرد 

به هر بدبختي بود قورتش دادم  سعي کردم خودم رو عادي بگيرم و  

 آقا جون نفسش رو فوت کرد وگفت:من از دست تو يکي نوه ام سکته ميکنم.

يدشنيشم رو باز کردم وگفتم:خدانکنه آقاااجووون االن ميرم دوتا قر براتون ميدم شاد   

...همين که از جا بلند شدم آهنگه المصب عوض شد حاال چي پخش شد؟؟؟تانگووو..........  

 همه جفت جفت ريختن وسط 

 منم خيلي عادي خواستم بشينم که آقا جون داد زد:النازززر..........

 يه متر پريدم هوا هول شده گفتم:خبرررررررداررر........

 آقا جون و کيارش زدن زير خنده هردوشون رو به موت بودن 

..خودمم شروع کردم به خنديدن آخه کي ميخام من آدم شم نميدونم.  

 آقاجون خنده اش رو جمع کرد وگفت:دختر تو دراين حد خل بودي؟؟؟؟

....کيارش هم با تک خنده اي خنده اش رو قورت داد وگفت:چيزي فرا تر ازاون آقا جون...  

 چشم غره اي به کيارش رفتم آقا جون رو به کيارش گفت:پاشو پسرم.

 کيارش با تعجب گفت:واسه چي؟؟؟؟؟؟

الناز باهم تانگو برقصيد. آقاجون:ميخام تو و  

............يعنننييييي چشمااااامممم چهار تا شد وجيغ زدم:امکاااان ندارررررهههههههههه.....  

و حرف من حرف بزني نزدي ها.ر-آقاجون بااخم گفت:  

گه با تو نبودم پاشو.م-غره وتشر روبه کيارش گفت:   

آقاجون.-کيارش بااعتراض:  

 باچشم غره

حرف نباشه بايد بريد.گفتم -  

و بکوبم بهش.اي خدااااااااااا چرا انقدر آقاجون من گير ميدههههههه ديواره هم پيدا نميشه سرم  

ه.باش-کيارش چالق از جاش بلند شد وگفت:  

ن افتخار نميدم باتو برقصم.م-باچشم هاي گرد گفتم:  

عال که مجبوري از جونت سير شدي؟؟ف-لبخند کجي زد وگفت:  

ي الي شيد باشه بريم.باي من بميرم -يه نگاه به آقا جون انداختم نفسم رو فوت کردم و گفتم:  
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  کيارش دستشو به طرفم دراز کرد دستمو گذاشتم توي دستش جريان برق رو بهم وصل کردن

 نفس مو فوت کردم به همراه هم رفتيم روي سن 

وگربه بعيده باهم برقصيم  عرفان باديدنمون چشماش گرد شد آخه از ما دوتا موش  

 کيارش دستشو از کمرم گرفت و با يه دستش ه دستمو

 منم يه دستمو گذاشتم رو شونه اش يکي روهم که دستش رو گرفتم 

  حاال مثل اين عقب مونده هاي ذهني و فکري رفته بوديم وسط اين ور اون ور ميرفتيم.

ن ضربان قلبم رفته بود رو هزار بس که منو حرص ميد  

 سکته نکنم صلووواااات

 حاال خووودايي چه حس خوبي داره تو بغل کيارش باشي ها 

 هيييييععععع من اين حرف رو نزدم بوخودا يه دفعه از آستينم پريد بيرون 

 لباس تو آستين داره نابغه؟؟؟

رامشم فکر کنم يوهاهاهاهاووچه ساکت باش بزار به آبه تو  

کله پاشم حواسم نبود که يهو نزديک بود  

قصيدنت هم مثل آدميزاد نيست دختر.ر-کيارش کمرم رو محکم تر فشرد وگفت:  

ه هست فضولي نکن.همينه ک-بااخم گفتم:  

ن آبروي منم ميره.تو داري بامن ميرقصي بخوري زمي-  

پس ساکت شو تانخورم زمين .-  

دختره ي لجباز.-  

 مستقيم نگاهش کردم وچشم غره اي بهش رفتم 

ه اي به چشم هام خيره شد لحظ  

 منم که پررووووو خيره نگاهش ميکردم اونم بااخم

شگل نديده بودي؟؟؟خ-نگاهش رو دزديد وگفتم:  

شم خشگل نديده بودمچ-لبخند کجي زد وگفت:  

هه هه هه خنديدم خودتو مسخره کن چشم هاي من خيلي هم خشگلن از چشماي جني نامزدت -
 که خشگل ترن.

م گفتم چشم هات خشگلن شوخي هم نداشتم البته به خشگلي چشم هاي ماندانا نيستنمن-  

جون خودت شاتاپ.-  

يه ذره هم ادب نداري.-  
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به توچه .-  

 چشم غره اي بهم رفت و ساکت شد 

 يه کم که گذشت ديدم اگه کاري نکنم از شدت حرص خوردن ميترکم 

 دريک حرکت پاش رو محکم لگد کردم

رتش از درد جمع شد البته آخ هم نگفت المصبصو  

گه االغي چرا پامو لگد کردي؟؟م-اخم پررنگي کرد وگفت:  

نفهميدم خب.-  

که نفهميدي؟؟؟-  

آوره نفهميدم .-  

باشه من دارم براي تو.-  

 شونه اي باال انداختم وهمزمان آهنگ تموم شد اي جااانمممم

زدن  کيارش رهام کرد همه شروع کردن به دست  

زخرف ترين رقص عمرم بود.م-درحالي که کتش رو مرتب ميکرد گفت:  

 ييييييييي حرصم گرفته بود در حد الليگا مونده بودم چيکار کنم دلم خنک شه 

واااييي نه که تو خيلي خوب بودي. به نظر من استاسيس -لبخند دندون نمايي بهش زدم وگفتم:
ظرت؟؟؟خيلي بهتر بتونه برقصه برم بهش بگم ن  

از تو بعيده -راه افتادم برم که شونه ام به عقب کشيده شد کيارش وحشتناک نگاهم کرد وگفت:
 يه دختر هيچ وقت به يه پسر پيشنهاد رقص نميده حاال هم مثل بچه ي آدم برو عرفان کارت داره.

ردم و به ايشي گفتم و برگشتم به عرفان نگاه کردم که بااخم نگاهم ميکرد نيشم رو براش باز ک
به به داداش جوني اخمات توهمه شاه دوماد؟؟؟-وگفتم:سمتش رفتم  

؟توهم خواهري بعد از يه ساعت اومدي ؟؟؟؟-  

وا......عرفان داشتم ميخوردم خب.-  

ارزش شيکمت از من بيشتره ديگه؟؟-  

يه دونه فقط زن داداش من -يه نگاه به ريحانه انداختم که با لبخند با مانگاه ميکرد رو بهش گفتم:
 يه دونه مشت بزنم به اين ناراحت نميشي؟؟؟اجازه دارم؟؟

اهري داري به گردنش.حق خو-خدديد وگفت:  

-چشمکي بهش زدم و مشتي هم حواله ي بازوي عرفان کردم عرفان بازوش رو چسبيد وگفت:
 آخ آخ به جاي معذرت خواهيته؟؟؟

اينو زدم تا منو دخوا نکني باشه مخذلت موخام االنم ميرم وسط تا نصف شب نميرم بشينم ها -
 اصال تا خود خونتون هم ميام شب تاصبح براتون ميرقصم نظرت؟؟؟
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هان؟؟؟نه نميخاد ديگه زحمت ميشه.-  

اورت شد؟؟؟ببين حس سر خر داشتن چه قدره زجر آوره.ب-بلند خنديدم وگفتم:  

رفان درهم گره خورد خنديدم و دست ريحانه و عرفان رو گرفتم و کشيدم اخم هاي ع
 وسط.............

عروسي هرطور که بود تموم شد بابا به عنوان هديه ي عروسيشون يه ماشين شاستي بلند به 
 عرفان هديه داد و طال مالهم به نازنين 

يييي........سريع پريدم داخل ماشين بابا قرار بود بريم عروس کشوووونيي  

ابا گازشو بگير کم نياري ها.ب-روبه بابا گفتم:  

 بابا ماشين رو راه انداخت و پشت ماشين عروس واي چه بوق بوقي هم به راه بود

شيشه ي ماشين رو دادم پايين يه دستمال کاغذي برداشتم تا کمر از پنجره رفتم بيرون کلي جيغ 
ردم جيغ کردم و سوت زدم و ديوونه بازي در آو  

 اقوام ماهم که پايهههههه دمشون گرم کال حالي داد بهم 

 مقابل خونه ي عرفان اينا ايستاديم و پياده شديم عروس دوماد پياده شدن 

 مامان و باباي من و مامان و باباي ريحانه رفتن باهاشون روبوسي کردن

 يه نگاه به هردوشون انداختم 

 از فردا ديگه عرفان خونه نيست

نم چطور اما قطره اشکي گونه ام رو خيس کردنميدو  

 پسش زدم نگاه سنگين شخصي رو روي خودم احساس کردم

 سرم رو بلند کردم ديدم کيارش بااخم ريزي نگاهم ميکنه

 صورتمو برگردوندم و به طرف عرفان و ريحانه رفتم 

مشب چهههه شبي استتتتت.......ا-روبه هردوشون باخنده گفتم:  

سي دم دست نبود وگرنه ادبم ميکردنشانسم گرفت ک  

جالتم که نميکشي ديگه؟؟؟خ-عرفان بااخم ريزي گفت:  

 بلند خنديدم واز گردنش آويزون شدم

 دوتا ماچ آبدار گذاشتم رو گونه اش جيگرم حال اومد

وشبخت بشيد ايشاا.....باي باي داداشي.......خ-ريحانه رو هم بوسيدم وگفتم:  

تم و سوار شدمبه طرف ماشين رفن دادم و دستي توي هوا براشون تکو  

آوردن و سوار شدن وراه افتادن...........!!!!!!!!!مامان بابا هم بعد از چند دقيقه تشريفشون رو  
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...يه هفته اي از عروسي عرفان ميگذره اين مدت اتفاق خاصي نيفتاد غيرررر. اززززز...  

پا)تيپا؟؟( اينکه کيارش ماجراي نامزديش رو باماندانا جون به آقاجون گفت و آقا جون هم با تي  

بيرونخونه،اشازپرتش کرد ه  

روز اول کيارش اومد بامامان حرف زد مامان شوکه شد ولي در  مانداشتمکههابرنامهمدتاينکال
 هرحال عمه است ديهههه

خخخن باتهديد گفت که تو روهم با تي پا پرتت نکنم بيرون خبا آقاجون حرف زد و آقا جو  

 کال بساط خنده و شادي من به راه بوده اين چند وقت

 حاال يه چيز جالب تر چييي؟؟؟

 کيارش از فرداي اون روز غيب شد االن دقيقا شش روزه که نيست گم و گور شده

گم يه گوشه سرش با ماندانا همه در به در دنبالشن معلوم نيست کدوم گوري رفته من که مي
 جون بنده ديه مگه نه؟؟؟

درهر حال ميشه گفت که منم نگرانشم نکنه کاري دست خودش داده باشه هيييعععع خدا نکنه 
....... 

دست به چونه توي افق محو بودم امروز مجتبي دوست پسر هاني هم عمل داشت از ساعت پنج 
النم که خانوم باقريان نيومده و ما بيکاريم حتما نيم صبح هاني رفته اونجا نيومده بود سرکالس ا

ساعت ديگه هاني خبر موفقيت آميز يانياميز بودن عمل رو ميده از صبح همگي داشتيم دعا ميکرديم 
 جون سالم به در ببره .......

شخصي زد زير دستم   

. 

 به سختي خودم رو کنترل کنم که پخش ميز نشم 

وفت،حناق،زهر،مرگ،درد،زهر خر،کره مار.ک-ااخم گفتم:نفس بلند زد زير خنده ب  

اک توسرت از وقتي کيا غيب شده توهم نرمال نميزني ها.خ-بلند خنديد وگفت:  

سس.......نفس-نفسم رو فوت کردم و گفتم:  

جانم بگو ميشنوم دوست جوني؟؟؟-  

ميگم من يه مرض العالج گرفتم.-  

چت شده؟؟؟-باچشم هاي گرد گفت :  

يدونم ولي حتما دوا درموني نداره .نم-  

چي شده الناز؟؟؟-  

ت.بين اين موضوع رو يه هفته پيش ميخاستم بهت بگم ولي بااتفاق هايي که افتاد کال يادم رفب-  

د،بگو االغ جون به لبم کردي.-  
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دلم نيگاخ من تازگي ها قلبم زياد ميتپه يعني خيلي تند ميتپه تازه چند روزه حس ميکنم توي -
 دارن رخت و لباس ميشورن خاک برسرا جوراباشون اونقدر بو گندوئهههههه......

 نفس باتعجب نگاهم کرد

عين آدم نميتوني عين آدم -بعد از چند لحظه اخم کرد محکم زد تخت سرم که بي مخ شدم وگفت:
 حرف بزني تو؟؟

خو گفتم ديه.-  

؟؟؟ببينم زمان خاصي اين اتفاق برات ميفته-  

اوهوم درست زماني که کيارش رو ميبينم اين حس رخت شويي هم -حالت متفکر گرفتم وگفتم:
 از وقت رفتنش به جونم افتاده.

خب؟؟-نيش نفس نا بناگوش باز شد وگفت:  

خو خوب به جمال خط خطيت ديه همين ميگي من چم شده؟؟االن که نيست انگار يه چي کم -
ش کنم اينطوري شدم؟؟؟دارم ميگي به خاطر اينکه نيست اذيت  

چ ......مبارکه...!!!ن-نفس ابرويي باال انداخت وگفت:  

ه سرم باردارم؟؟؟به خدا من هيچ کار نکردم من پاک پاکم چه طور ممکنه؟؟؟بخاک -  

اسکول تو بد مخمصه اي افتادي باردار چيه؟؟ش-نفس بلند خنديد وگفت:  

بگو چم شده؟؟-  

رکش کني اين يه احساسه......يتوني بهش برسي و دالناز اونقدر خنگي که خودت نم-  

احساس يعني چي؟؟-  

ي؟؟هي توي صخره صفت احساس نميدوني يعني چ-  

خب همون احساسه درد ،احساسه خوشحالي، -باتعجب وعين منگول ها نگاهش کردم وگفتم:
 احساسه ناراحتي احساسه ............

......حساسه عاشقي.......ا-نفس لبخند زد وگفت:  

اول باتعجب نگاهش کردم بعد ازاون بلند زدم زير خنده بايه دست ميز مبارک رو چسبيدم 
خ...خاک .......برسرت......آخ دلم -تاپرت نشم پايين در حالي که هي رو ويبره ميرفتم گفتم:

 يوهاهاها خخخخ خدا مرگت جوکي گفتي واي خخخ آي خدا ازت نگذره بميري ازشرت خالص شم.

س اخم هاش درهم گره خورد نيشگوني از بازوم گرفت يه مترپريدم هواو بازومو چسبيدم و نف
کثافط بي شعور خر آشغال چرا نيشگون ميگيري؟؟-جيغ زدم:  

تو کي ميخاي عقلت رو جمع کني المصب إ إ إ. هرچي من بهت چيزي نميگم تو اصال -
 ميدوني عشق چيه؟؟

نميخام هم بدونم االن تو عاشق شدي چه گلي به سرت نچ نميدونم -جدي و صاف نشستم وگفتم:
 زدي که من بخام عاشق بشم؟؟
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شدي خواه ناخواه.دي الناز خانومش-نفس لبخند کجي زد وگفت:  

 اخم کردم و حرفي نزدم 

 من ؟؟؟من عاشق شده بودم؟؟

 عاشق کيارش؟؟

 سرم رو بين دستام گرفتم و چشمامو بستم

ه به خونمون اومده بود مقابل چشمام نقش بست.تصوير داغون کيارش اون روزي ک  

 اونروز هم باديدن قيافه ي داغونش منم حالم زياد خوش نبود يعني اين عشقه؟؟؟

 نفسم رو فوت کردم عشقه که عشقه که چي؟؟

 کيارش نامزد داره من اين وسط سيب زميني ام؟؟

 واال.........

ياد سخت نگير....ز-نفس دستشو گذاشت رو شونه ام وگفت:  

 يهو از جاپريدم نفس جيغي زد و يه متر پريد هوا

 بقيه ي بچه ها برگشتن به ما نگاه ميکردن

دي ها بزن دوتا قر بديم شاد شيييممممم......آتي امروز نز-نيشم رو باز کردم و روبه آتنا گفتم:  

کردم دبي شعور خر زر-نفس با جيغ گفت:  

ي خي باو پاشو دوتا قر بده روشن شيمب-بلند خنديدم وگفتم:  

 نيش نفس هم باز شد 

زدن وخوندن  آتنا رفت سر ميز نشست وشروع کرد به  

 کال همه مون ريخته بوديم وسط و قر ميداديم

الناز بيشعور مرض -يلدا تو حال وهواي خودش بود يکي دننگگگ زدم به ناکجش که جيغ زد:
...داري .  

لط خوردي....غ-خواست دنبالم کنه که گفتم:  

هت گفت غلط خوردي...هي بي بخار ب-متوجه نشد چي گفتم روشو برگردوند که آتنا داد زد:  

  

ه جان نفس با آتنا بودمب-چشم غره اي به آتنا رفتم يلدا به طرفم اومد که گفتم:  

يعني اونقدر قلقلکم داده بودن که  حاال وضعي شده بود واس خودش هر سه شون افتادن دنبالم
 ديگه نا نداشتم........

 همه ي بچه ها از شدت خستگي روي صندلي هامون لم داده بوديم که گوشيم زنگ خورد
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چه ها هانيه است....ب-يه نگاه به صفحه اش انداختم وگفتم:  

 همه يورش آوردن سمتم 

لو هاني؟؟؟ا-تم:برقراري تماس رو لمس کردم و گذاشتم رو اسپيکر وگف  

هاي گرد همو نگاه ميکردن صداي فين فين هاني اومد همه ي بچه ها با چشم  

ي هاني چي شده حرف بزن.....ه-بانگراني گفتم:  

.....النااز............الناز مجتبي......-  

بگو ببينم چي شده مجتبي چي؟؟-  

زدن زير گريه بلند تر شروع کرد به گريه کردن همزمان کل بچه هاي کالس   

 باورم نميشد اين چه سرنوشتيه؟؟؟

يد.بچه ها همتون بيا-هانيه گفت:  

باشه.......-با صداي لرزوني گفتم:  

 گوشي رو قطع کردم 

 اصال برام قابل قبول نبود 

 همه ي بچه ها باچشماي اشکي وسيله هاشون رو جمع کردن

 ولي من تو بهت بودم 

 هانيه ي ما دوست شکننده ي ما چي به سرش اومده بود؟؟؟

لناز جمع کن بريم بيمارستانا-نفس تکونم داد وگفت:  

 به نفس نگاه کردم که نم اشکش رو پاک کرد 

 ببين چه طوري خوشي ما به غم دست جمعي تبديل شد

 قطره اشکي که گونه ام رو خيس کرده بود رو پس زدم 

 وسيله هامو جمع کردم

مه از آموزشگاه زديم بيرونوه  

 بااومدن اولين اتوبوس سوار شديم

 روي صندلي نشستم و سرم رو به شيشه ي اتوبوس تکيه دادم

 واقعا از دست دادن عشق چقدر سخت ميتونه باشه؟؟

 من که تازه دچار يه احساس هايي

شدم مرگ کيا رو تصور ميکنم صد بار ميميرم و زنده ميشم   
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ق بايد مي افتاد که من اين موضوع رو بفهمم؟؟يعني حتما اين اتفا  

 به بيمارستان که رسيديم همگي از اتوبوس پياده شديم

 يه نمه پياده روي داشت تا بيمارستان که تقريبا همگي ميدويديم

 به بيمارستان رسيديم 

 باکلي التماس نگهبان گذاشت همگي وارد شيم 

 از اطالعات جايي رو که بودن رو پرسيديم

ي باشونه هاي افتاده وارد سالن شديمهمگ  

 هانيه رو ديدم که نشسته روي صندلي تکيه اش رو به ديوار داده و چشم هاشو بسته

هاني....-به سمتش دويدم و گفتم:  

 پلک هاشو از روي هم برداشت

 پريدم در آغوشش گرفتم و بلند زدم زير گريه 

اورم نميشه الناز باورم نميشه.ب-اونم با من گريه ميکرد و هي ميخنديد وميگفت:  

يعني جيگرم کباب شده بود ببين چه به حالش اومده همه ي بچه ها دور هاني جمع شدن و 
 شروع کردن به گريه کردن

سليت ميگم..........ت-گونه ي هاني رو بوسيدم وگفتم:  

....... 

الن اشتباه لپي بود ديگه؟؟ا-ه ام برداشت وگفت:هانيه سرش رو از شون  

سليت ميگم اشتباه لپي داره؟؟؟ت-باتعجب گفتم:  

ي به جاي تبريک گفتنته؟؟؟ه-هاني اخم ريزي کرد وگفت:  

بينم تب داري؟؟مجتبي مرده تو تبريک ميخاي؟؟ب-دستم رو گذاشتم رو پيشونيش وگفتم:  

و چشماي هاني گرد شد يه نگاه يه هممون انداخت   

 بعد از چند لحظه بلند زد زير خنده

 حاال ماهم مث شاسکول ها نگاهش ميکرديم 

وايييي خدا نکشتتون زبون هاتون رو گاز بگيريد بي -هانيه در حالي که رو ويبره بود گفت:
ويژه فقط شعور ها.....آخ آخ......کي ميگه مجتبي مرده؟؟حالش خيلي هم خوبه بخشه مراقبت هاي 

 بستريه.....

س تو چرا عر ميزدي پشت تلفن؟؟پ-باچشم هاي گرد وتعجب و عصبانيت گفتم:  

شک شوق بوده بي شعورا اشک شوق.ا-خنديد وگفت:  
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 همه ي بچه ها جيغشون به هوا رفت 

 يه پرستاره اومد هشدار داد و رفت

بميري با اشک شوقت خاک برسر ميدوني هممون چه حالي شديم؟؟بيشعور -رو به هاني گفتم:
غوره گير.آب  

زنده شديم تا رسيديم....مرديم و-نفس:  

ن برا بي بي ام انقدرگريه نکرده بودم االغ..م-زهرا:  

داغونم کردي..-آتنا:  

 خالصه هرکي يه حرفي زد

داي همه دوست جونيام بشم که انقدر خوبيد....ف-از آخر هاني لبخندي زد وگفت:  

واسه خودش هممون ميخنديديمهمه مون باهم همو بغل کرديم اصال وضعي بود   

خداروشکر که مجتبي خوبه واقعا همگي شوکه شده بوديم اين هاني هم عقل درست حسابي 
 نداره حاال نه که خودم دارم هم زنگ زد مث اين جوگير ها فيلم هنديش کردم واال.........

ه بازي ناهار رو ساندويچ گرفتيم وتوي محوطه ي بيمارستان باکلي شوخي وخنده و مسخر
 خورديم هرکس ميومد رد ميشد يه سري از روي تاسف برامون تکون ميداد 

پاشو کم کم رفع -ساندويچم رو که خوردم از جابلند شدم مانتوم رو تکوندم و روبه نفس گفتم:
 زحمت کنيم که مامانم باز غر غر ميکنه.

 نفس ساندويچش رو دولپي خورد از جابلند شد 

يمونديد باهم بريم ديگهم-بچه ها رو بهمون گفتن:  

ن که به اندازه ي کافي دير کردم مامانم نکشتم همتون رو هاني بستني ميده.منه -  

کارد بخوره تو شيکمت االن اين ساندويچ هارو عمه ات حساب -هانيه با چشم هاي گرد گفت:
 کرد؟؟

ه مارفتيم دوستان اودااافظظظظظ.........ظيفه ات بود خانوم وظيفو-نيشم رو باز کردم وگفتم:  

 دست نفس رو کشيديم و يه تاکسي گرفتيم و برگشتيم

 راننده سر ميالن ماشين رو نگه داشت و بعد از حساب کردن پياده شديم

بريم خونه ما؟؟-روبه نفس گفتم:  

ستي الناز فکر نکن که فراموش کردم ها دراون مورد بيشتر فکر کن.ممنون را-  

باوشه-تکون دادم و گفتم:سري   

اقعا اميد وار باشم؟؟و-با چشم هاي گرد گفت:  

اوش تا اموراتت بگذره.ب-لبخندي زدم وگفتم:  
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زززز......الننااااااز-نفس جيغ زد:  

هيش خاستگارامون پريدن ور پريده برو خونتون بعدا همو ديديم -چشم غره اي رفتم وگفتم:
يا رو بزنمميحرفيم منم برم برنامه بچينم مخ ک  

دم بشو نيستي باشه خدافظ.آ-نفس سري از روي تاسف تکون دادوگفت:  

اودافظ عشخممممم بووووسسسس........-  

 نفس خنديد ورفت

ديه  نفسم رو فوت کردم و يه نگاه به آسمون انداختم بارون داشت خب يه هفته ديگه بهاره  

ده بودم عيد چيييي بشهههههههه قدم هامو سمت خونه برداشتم هنوز هيچي برا خودم نخري
 .......طبق معمول برنامه ي آتش سوزي بايد بشينم طراحي کنم

 هيععععع يه نمه زندگيم حس ميکنم يکنواخت شده همش سوسک رساني جيغ جيغ

 ولي اين حس جديدي که درگيرش شدم حس ميکنم خيلي خوب باشه يانيست؟؟

 واااييييي الناززز باز رفتي تو افق .......

 بي خيال افکارم شدم و درحياط رو باز کردم و وارد شدم 

إعههههههه عرفان اينجاست ديدمش که پشت به من و کنار استخر ايستاده و داره با موبايلش 
 حرف ميزنه

در حياط رو آروم بستم و يواش يواش .....يواش يواش.....يواش يواش.....چرا يواش 
....نيومده رفتي....چرا تو بي خبر....تو بي خبر......از اين يواش.....يواش يواش ....يواش يواش...

 گذر......

 داشتم واس خودم بشکن ميزدم قر ميدادم خدا جوگيري رو نثار ،گرگ بيابون نکنه

 يه تلنگر به خودم زدم آدم بشو نيستم که نيستم

 خالصه آروم به طرف عرفان رفتم و در چند قدمي اش ايستادم

 وبه حرف هاش گوش دادم اي جانم داشت با کيارش حرف ميزد

 کيااااااااارششششششش؟؟؟؟؟؟؟

 حتما اين عرفان پرچونه ميدونه کيارش کجاست لو نميده کثااااااافطططط....

 من دلم برا شوشو جونم تنگوليده خووووو

؟؟نوم؟؟؟؟هيييييعععععععع.............از کي تابه حال کيارش شده شوشو جونت الناز خا  

 به توووووچهههههههههههههههههههههه................

 خويعلي خب خويعلي خب آمپر نپرون چيز خوردم.......
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مسخره بازي درنيار باالخره که بايد -بي خيال خود درگيري هام شدم عرفان داشت ميگفت:
برگردي.... کيارش........آقا جون يه حرفي زده اون تو رو از ارث محروم 

ديديش؟؟؟؟ ميکنه........ماندانا؟؟؟کي ؟؟باکين  

ياخووووداااااا. کار انقدر بيخ پيدا کرده يعني آقا جون ميخاد شيرش رو به کيارش حالل 
 نکنه؟؟؟

 هييييعععع الي بي مخ آقا جون هم شير داره مگه؟؟؟

ون ........حاال از خود درگيري هاي خودم خنده ام گرفته بود ونيشم باز شده بود فکر کن آقا ج  

 هييي منحرف ببند در ذهنتو........

چاره اي نداري کيا همه نگرانتن آره....... فردا شب آقا جون مهموني داره همه دعوتن -عرفان:
ان..... گور باباي ماندانا من ميدونم داغوني تو هم بايد بياي ميدوني که اقوام آقاجون چه طوري 

ي برادر من بهتره بياي.....به خاطر اون دختر............کيارش جان ولي توهم زود اعتماد کرد  

 نفسش رو فوت کرد وگفت:ازاون بهتر براي تو پيدا ميشه کيارش.

 يه دفعه عرفان داد زد:چيييي؟؟؟؟؟؟؟بااون پسره ي پست فطرت بود؟؟

 يعني به سر مظفر الدين شاه قاجار زررررررددددد کرددددمممممم. هم چين داد زد که من به
خودم جيشيدم حاال مگه چه موضوع مهمي پيش اومده واييييييي حس فضوليم اوخ شد که 

..........اون پسره کيه باز؟؟؟ماندانا خيانت کرده؟؟حقته کيارش جون حقته تا توباشي ازاين غلط 
 هابخوري بيشعور عبضي.

ما بياي ها امشب ببين کيارش ميبينمت اوکي ؟؟حت-عرفان کالفه بود اينو از حرکاتش ميفهميدم:
 برو اصال مگه نگفتي آقاجون بهت زنگ زده پس برگرد خونه ي آقا جون باشه؟؟؟

نداري؟؟؟ خوبه پس امشب ميري خوشحال شدم کاري-  

 باشه تا فردا خدانگهدارت........

 عرفان گوشي رو قطع کرد

ممم اي جووووونمممممم امشب کيارررررررش برميگرردهههه واييييييي چه خوشحالمممم
 واس اينکه خوشحالي مو بروز بدم 

-چند قدم رفتم جلو تر همزمان عرفان عقب کرد پريدم جلوش و جيغ زدم: 
 پخخخخخخخخخخخخخخ.............

 عرفان باچشم هاي گرد منو نگاه کرد يه قدم رفت عقب واي دل غافل پرت شد تو استخر 

 حاال منو ميگييييييي از خنده خودم رو ميزدم 

النااااززززززز دعا کن غرق شم که بيام باال حسابت رو -ان داد زد:عرف
 ميررررسممممممم........

يچ غلطي نميتوووونييييي بخوووووووري ........ه-نيشم باز شد وداد زدم:  

 وبه طرف خونه دويدم 
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پريدم داخل خونه کفش هامو هرکدوم يه گوشه پرت کردم و پريدم داخل پذيرايي چشمامو بستم 
سلللالاااااااااااامممممممم..............!!!!!!!-و و از ته دل جيغ زدم :  

 يهو صداي خنده ي يه ايل بلند شد 

سوااااااايييي خدايا از خجالت داشتم بال در مياوردم ميرفتم تو بغل استاسي  

يااخانواده ي ريحانه وخودش وخانواده ي خودم همگي داشتن از خنده ميشتافتم به اون دن  

ليک سالم دختر گلم.ع-بابا خنده شو باتک سرفه اي جمع کرد وگفت:  

لبخند دندون نمايي زدم و خيلي خانومانه باهاشون احوال پرسي کردم و به اتاقم رفتم تا به درد 
يگم بي شوهري داغونم کرده نظر شما چيه؟؟؟؟بي شوهري ام بميرم من که م  

واااييييي گند زدم کهههه..........هيييععع الناز خير سرت عاشقي به اسفناج چيکار داري 
 ديگههههه؟؟؟؟؟؟

 موگوم يه سوال ؟؟؟اينکه اسم پدر پسر آنشرلي با موهاي قرمز..........

ودهيييييييعععع النارزز بيشعوورر اون پسر حنا درمزرعه ب  

 غلط خوردي تو پسر آنشرلي با موهاي قرمز بود 

به خودم اومدم ديدم وسط اتاق وايستادم دارم عين اين تيمارستاني ها موهاي خودم رو ميکشم 
بگه منگول به تو چه که موهاش قرمز بود يا ميگم اون آنشرلي با موهاي قرمز بود آخه يکي نيست 

وش کردم. أههههههههههه بر پدر پدر بزرگ مادر بنفش حاال اون سواله ي المصب رو هم فرام
 بزرگ خاله ي آنشرلي پسر شجاع مو حنايي لعنتتتتتتتت...........

 حاال ديديد کشفش کردم همينه 

 يه بشکن زدم يه متر پريدم هوا يکي نيست واسه من دعا کنه شفا پيداکنم 

 آخه بااين اخالق من کيارش مياد عاشق من شه؟؟؟؟

برم اصالح شم نظرتون چيه  

 وا خو هنوز چيزي از زمان آخرين اصالحم نگذشته که عروسي عرفان بود ديهههه

ي بتررررشييييي الننننااااااززززز از شرت خالص شمممم..........ا-صداي درونم؛  

درگير نکن يه شوشو دارم شاه نداره.......از خشگلي ماه نداره......... بي خود خودتو-من:  

به کس کسونش نميدم به ماندانا جوووووونش نميدم به خودم -حالت قر هم ميدادم:حاال درهمون 
 ميدم که انقدررره باليم چقدددهههههه طالااااايمممممممم.......

اااااان نميخاااي بياي پاييينننن؟؟؟؟؟جالناااااززز -داشتم قر ميدادم که مامان صدام زد:  

? ناسم يعني اگه تا دو دقه ديگه نياي پايين من وه ?وه من اين طرز صدا زدن مامان رو ميش
 ميدونم و تو و عشقت ........

سريع لباسام رو عوض کردم و يه دستي به سر و روم کشيدم و رفتم پايين همزمان بارفتن من 
 ديدم عرفان وارد شد واايييييييي که دلم ميخاست وسط خونه دراز بکشم خودم رو از خنده بزنم
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ي آب کشيددهه........شده بود موش صحراي  

 بلند زدم زير خنده همزمان همه از خنده ترکيدن 

 عرفان مثل اين مير غضب ها نگاهم ميکرد 

 رفتم کنار ددي جونم نشستم تا از خطر احتمالي در امان باشم

ي شده عرفان جان؟؟؟چ-ريحانه با نگراني از جاش بلند شد و سمت عرفان رفت وگفت:  

الناز جان لطف کردن منو مستفيز کردن.....-عرفان يه نگاه به من انداخت وگفت:  

لناز جون اليکا-ريحانه خنده ي ريزي کرد و بهار گفت:  

يطنت هاتون تمومي ندارن .ش-نيشم رو باز کردم که استاسيس گفت:  

قسم ايندفعه من به ريشه ي مبارک اون دندون هايي که ميکشيد -نيشم رو بيشتر باز کردم وگفتم:
 بي تقصير بودم.......

 همه خنديدن ومنم در کل رفتم تو افق محوووو شدددمممم..........

را امروز دير کردي؟؟؟چ-مامان رو بهم گفت:  

يه مشکل برا يکي از دوستام پيش اومده بود رفتيم بيمارستان مامان جونم-  

خترم؟؟رفع شد؟؟ه مشکلي دچ-حاال همه گوشاشون تيز شده بود بابا گفت:  

چيک بود انگشتش بريده بود رفته بود بيمارستان....آره يه مشکل کو-  

شوخيدم درهرحال يه مشکل کوچيک بود -همه با تعجب نگاهم کردم نيشم رو باز کردم وگفتم:
 که حل شد.

خب خداروشکر-بابا :  

ناهار خوردي؟؟؟-مامان:  

آره شما نوش جان کرديد؟؟-  

کردي ديگه... آره دخترم تو دير-  

هعب نداره مامان جونم تقصير من بوده ديگ-  

 مامان بالبخند گفت:باشه عزيز دلم 

 عرفان بعد از چند دقيقه از باال اومد لباساش رو عوض کرده بود 

خب ديگه آقاي -يه نگاه به من انداخت و خواست بشينه که پدر ريحانه از جابلند شد و گفت:
يکنيم.ايزد پناه ما رفع زحمت م  

جا ؟؟هنوز تازه تشريف آوردين .ک-بابا از جا بلند شد وگفت:  

جلسه دارم که دير ميشه از طرفي استاسيس جانم بايد بره دم مطبش ممنون يه-  
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بابا سري تکون داد و خالصه بهار و مامانش و اس.....اس......اووووف اسفناج بابا 
 اسفناج.....

ين بار نشد باهم هم کالم شيم .االناز خانوم -فت:از جابلند شدم اسفناج رو به من گ  

م سعادتي از من بوده اسفناج.......ک-حاال جو گرفتم و گفتم:  

 هاااااااا؟؟؟؟واااااييييي خددددداااا باز سوووووتي دادم کهههه........

بله بله در جريان هستم -استاسيس اول با چشم هاي گرد نگاهم کرد بعد نيشش باز شد وگفت:
 خب ايشاال يه روز هماهنگ ميکنم افتخار بديد باهم بريم بيرون.

ن دندونم سالمه ها.م-نيشم تابناگوش باز شد وگفتم:  

ب.نترسيد نميريم مط-خنديد وگفت:  

ب مواظب خودتون باشيد خدانگهدار.خ-سري تکون دادم وگفت:  

 دستمو به معني باي باي تکون دادم و رفتن 

 حال نداشتم برم پيشواز؟؟استقبال؟؟؟بدرقه است خره........

 مامان و بابا بعد از اينکه اونا رو بدرقه کردن اومدن 

چرا امروز همتون -يه نگاه به عرفان انداختم که ديدم يه جوري نگاهم ميکنه با تعجب گفتم:
م خاستگار اومده ردش مشکوک شديد منو اينطوري نگاه ميکنيد؟؟خشگل تر از هرروز شدم؟؟يا برا

 کرديد؟؟يا سرطان گرفتم به مرحمت االهي؟؟

بونت رو گاز بگير الناز نباشه مانيستيم.ز-عرفان بالبخند ماليمي گفت:  

اسيرررتمممم داداشششش هميشهه -نيشم تا بناگوش باز شد و پريدم يه دوتا ماچش کردم وگفتم:
 در مسيرتممم داداشششش..........

را مهموني فردا شب که آماده اي؟؟؟ب-ت:عرفان خنديد وگف  

بري خونه آقا جون . خب قبل از اون يعني امشب بايد-  

هيييي منو ميخاين خر کنيد ببرينم بيگاري؟؟ميگم نگاه همه دلسوزانه شده خوبه واال من عمرا -
 اگه بيام

آقا جون گفته.-  

حرف ميزنه ولي خداييش اين  اسم آقا جون که اومد اصال کال قانع شدم کي رو حرف آقا جون
 انصافه من بيچاره برم بيگاري؟؟؟هييييععععع 

 از اولشم شانس نداشتيم..........

نزديک غروب بود هنو عرفان و ريحانه خونه ما پالس بودن خونه ما پالس خونه است 
دست هم دادن ديههه......إعههه الناز داداشته ها.....خو باشه ديگههه واااا......حاال همه دست به 

 ميهن مارا .......اووووخ باز دارم چرت ميگم کهههههه.........
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همه دست به دست هم دادن منو بفرستن خونه ي بخت اي جااااننمممم خدا از قلمت بشنوه 
نويسنده جان خخخخ خدا آدم خود درگير رو لنگي کفشي دربيابان نعمت است 

........هييييععععع............اليييي خفهههههه...  

 خالصه همه بر عليه من برنامه ريزي کردن بفرستنم خونه آقا جون بيگاري......

اي االهي که فردا شب سقف خونه ي آقا جون بياد پايين منو -منم با غر غر داشتم آماده ميشدم :
 ميخاين ببرين بيگاري هان بيشعورااااي نااامررررددددد......

ز عهد تيموري مو گذاشتم تو يه نايلکس مچل نيستم که با لباس بلوز شلوار کهنه ي بازمانده ا
 هاي ماررررکمممم ريا نشه ها ........

وابم برم بيگاري واااالاااا...........يه دست لباس راحتي هم برداشتم که شب همونجا بخ  

...ز........دير شدهاآقاجون زنگ زد ها.....النااااازززز-با صداي عرفان به خودم اومدم:  

ااااااايييييي............اومدم ديگه حرملهههههه.......و-جيغ زدم:  

.........هي به من ميگي حرملههههه وروجکککک.-  

آرههههههه آقا جون هم شمرههه.......-  

باشه من به آقا جون ميگم ديگه........-  

 حرفي نزدم پالستيک رو انداختم تو کوله ام و رفتم پايين 

آماده اي؟؟؟-عرفان با ديدنم گفت:  

پ ن پ.....-  

 د

ببين من ميرسونمت و با ريحانه -نفسش رو فوت کرد سوئيچ ماشينش رو برداشت و گفت:
 برميگرديم خونمون از اون ور بابا مياد دنبالت

واستا ببينم خو شب ميمونم ديگه..-  

باشه مامان بمونه؟؟؟-  

 مامان:آره بمونه عب نداره.

وووون ميموووونمممممم چهههه شوووددد..........آخ جو  

 روبه مامان گفتم

امان کار زياده؟؟؟يا استوقودوس من هيچ کدومتون رو حالل نميکنم.......م-   

مامان دريک حرکت منو بغل کرد به جان شمربن يزيد بن عنترة بن شداد به خودم 
 جيشيييدددمممم.....

خودت به بزرگي خودت منو حفظ من منو ميخان ببرن به قتلگاه خدايا   

مامان جونم اندازه ي دوتا خر کار ميکنم نگران نباشيد-دستي به شونه ي مامان زدم وگفتم:  
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الناز تو دختر گل خودمي حاال بري يه خورده -همه خنديدن مامان از آغوشم جدا شد وگفت:
تنهاست . کمک بدي عب نداره گناه داره اون بنده خدا خدمتکار آقاجون هم دست  

اشه مامان جونم من پايه ي کمک کردنم.ب-نيشم رو باز کردم وگفتم:  

 مامان بالبخند. گفت:آفرين عزيز دلم.

به جان غالم بقال سرکوچه ي ننه بزرگ خاله ي عمه ام قراره همه ي کارا رو من انجام بدم 
يرون يه الناز ديگه مامان جون عب نداره ولي اگه جنازم از اونجا اومدب-رو به مامان گفتم:

 بسازيد.....

 بابا باخنده گفت:مواظب خودت باش.

خيلي دوست دارم باباجون نميخام برم آپلو -رو بازکردم و گونه ي بابا رو بوسيدم وگفتم:نيشم
 هوا کنم که .

داش جونم؟؟؟بريم دا-روبه عرفان گفتم:  

 عرفان سري تکون داد و بعد از خداحافظي راه افتاديم.......

جا تو افق محو بودن منم داشتم برنامه ريزي توي راه زياد حرف نزديم کال عرفان وريحانه يه
عادالنه نيست و نبوده. يه دختر ميکردم چه طوري. کارهارو رديف کنم. ولي واقعا اين اصال 

 گناخکي مث من اين همه کار انجام بده 

ده ميرم راهي نمونده.گه دار پيان-عرفان خواست بپيچه داخل ميالن که گفتم:  

چ دم در پياده شون-ابرويي باال انداخت وگفت:  

با چشم هاي گرد نگاش کردم از کي تا حاال انقدر مهربون شده خومعلومه از وقتي بابا هديه ي 
 عروسيش اين ماشين عروسک رو بهش داد با يه خونه ي عروسک خخخخ

ش الناز .واظب خودت بام-مقابل در حياط آقاجون ترمز زد وگفت:  

ي نامرديد همگيتون منو دستي دستي ميفرستيد قتلگاه ديگهبرو ديگه خيل-  

 عرفان خنديد وگفت:پياده شو تبل خانوم 

رفونت من رفتم زنداداش جووون باباي.....ق-نيشم باز شد وگفتم:  

ه سالمت عزيزمب-ريحانه خنده ي ريزي کرد وگفت:  

 از ماشين پياده شدم و دستي براشون تکون دادم و رفتن

 کليد در حياط رو از کوله ام برداشتم و باز کردم 

 وارد حياط شدم 

 اي جاانممم طبيييعتتتت............

......يه خورده رفتم جلو تر يه ماشين آشنا ديدم تو پارکينگ إعههه اينکه ماشين کيارشه.  

گههههه کيارررش برگشتهههههه............نهههههههه.............م  
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 وااايييي خدا جونم قربونت برم واي چه خوش حال شدم 

 چقدر دلم براي اخالق گندش تنگ شدههههه واااييي هههه زوودددد اووومدهههه.....

سالاااااامممممممممم -تا خود خونه دويدم همين که در خونه رو باز کردم داد زدم:
من اوووومدمممممممممم..................................  

!!...... 

يهو آقا جون مقابلم ظاهر شد يه متر پريدم هوا و جيغ بنفشي کشيدم يعني زرد کردم حاال ا ز 
ي بود برا خودش ها من زودتر به خودم جيغ من آقاجون يه متر پريد هوا واون داد زد يعني بساط

نده شر شر از چشمام آب مي اومد آقا جون به خودش اومد و اومدم و بلند زدم زير خنده از شدت خ
 بااخم ريزش گفت:دختر زهر ترک شدم مث عجل معلق ميموني تو ....!!

نيشم رو باز کردم پريدم از گردنش آويزون شدم و دوتا ماچ گذاشتم رو گونه اش و گفتم:چييي 
.......موووگيد آقا جووون شما منو ترسونديد که راستي سلووومممم....  

 آقاجون منو از خودش دور کرد وگفت:عليک سالم تو هم يه دفعه ظاهر شدي

و بندم کنتدستامو به نشانه ي تسليم باال بردم وگفتم:آقاجون من تسليم دست بند بزن ببر منو   

 آقا جون خنديد وگفت:دختر دست از اين کارات بردار

ي دختر به اين خوووفي اومدم براتون کار من:وااااااا........من چيکار کردم مگه آقا جون جون
 کنم چي موخايد ديگه؟؟؟

چيکهدارشدمنوهآقاجون:وظيفته  

دار شديد؟؟؟نوهوگفتم:شماخنديدم  

چشم غره اي بهم رفت گفت: برو لباس هاتو عوض کن بيا پايين کيارش رو هم صدا کن از 
ن مياد.اتاقش بياد هردوتون بايد کمک ثريا خانوم بديد اونم اال  

؟؟من:کيارش رو هم آورديد بيگاري؟؟چي شده بخشيدينش برگشته؟؟؟کجا بوده اين يه هفته؟  

 آقا جون بااخم ريزي گفت:الناز انقدر فضولي نکن کاري که گفتم رو انجام بده.

 با لب و لوچه ي آويزون زير لب گفتم:ايش چه بد اخالق.....

نکن نشنيدم ها وراهمو کشيدم سمت پله ها آقا جون گفت:فکر  

برگشتم نيشم رو براش باز کردم وگفتم:هدف همين بود بشنويد ديهه اين همه بد اخالقيد تو خونه 
 ميمونيد ها........

 اين حرف رو زدم و به سرعت نوووووورررر. فرااررررر کرررردمممممم.........

پريدم داخل اتاقم و لباسام رو عوض کردم يه نگاه به خودم توي آيينه انداختم شبيه اين گدا ها 
 شده بودم 

 گفتم يه کار باحال کنم آستين بلوز رو تا آرنج تا زدم 

 و پاچه ي شلوارم رو تا نصفه با يه قيچي دم دستي کال بريدمش
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وددرگير ديديد شما؟؟؟؟واااييي چه باحال شدم خخخخ خدايي آدم در اين حد خ  

ر سرم بستم خب حاال بيشتر قيافه ام به اين گدا ها ميخوره يه شال سفيد کهنه هم پيدا کردم دو  

 وااايييي چه وحشتنااااکککککک...........

 موهامو هم يه نمه وز وزي کردم بدم نمياد يه خورده سر به سر کيارش بزارم بخندم 

کردم  لپ هامو با رژ لب قرمزم سرررخ  

سفيد کننده مو برداشتم و يه عااالمه به صورتم زدم شدم روح در کل پشت پلکمو هم با رژ لبه 
ي کشيدم وااايييي خودم وحشت کردم چه برسه به کيارش بدبخت قرمز کردم و خط چشم عجق وجق

 خو عب نداره بعد از يه هفته عدم سوسک رساني حسابي سوسک رساني ميشه 

رسم به خودم نگاه کنم وااييي خودمم ميت  

 موبايلم رو برداشتم و يه عکس از خودم گرفتم واس خنده اش

از اتاق خارج شدم و آروم به طرف اتاق کيارش رفتم وپشت دراتاقش ايستادم چند. ضربه ي 
 شوک انگيز. زدم به در ودرو بازکردم لخت نباشه صلواااااتتت خخخخخ

پچخ پچخ کنان خخخخخ شما حاليتون شد پچخ پچخ  دستام رو مثل اين مرده ها گرفتم جلوم و
 يعني چي؟؟؟ 

 حاال ساده تر بگم مثل اين پنگوئن ها راه رفتم و وارد اتاقش. شدم 

يه نگاه به کيارش انداختم کال رو تختش دراز کشيده بود و ساعدش روي چشماش االخي موش 
 بشي عشخم گناخ داله که...................

و چنده باااوووووو..............بي خي گناخ کيل  

 کيارش درهمون حال گفت:آقا جون ميشه تنهام بزاريد

و گفتم: تنهات بزارم که چي بشههه؟؟؟؟؟؟رفتم جلو تر و وصدامو شبيه روح ها کردم   

يهوووو کيارش سيخ سرجاش نشست و با چشم هاي گرد نگام کرد خنده ام گرفته بود ولي خب 
ست بيستهمن نقش بازي کردنم بي  

 دوباره باهمون صداي کلفت گفتم:بگو ببينم چرا تنهات بزاررمممم ؟؟؟

 کيارش با لکنت و تته پته 

گفت:ت.....تووو......ر.......روو.....رووووووححححح...............   

کيارش يکي دوتا داد زد ديدم االن خودش رو زرد ميکنه از طرفي خودم هم بددد خنده ام گرفته 
 بود 

 وبلند زدم زير خنده تا شد خنديدم يعني داشتم جان به جان آفرين تسليم ميشدم

 کيارش کم کم از حالت بهتش دراومد و باچشماي گرد به من خيره شد
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منم همونطور که ميخنديدم گفتم:آخ 
ل آخ.......خخخخ........واايييي.......يووووهاهاها.......خدانکشتت زرد کردي نه؟؟؟؟واااييي چه باحا

 شد قيافه ات ......

يه نگاه به کيارش انداختم ديدم ?وه ?وه اوضاع خيطه و پاااااک چرااااغ قرمززز همچين دود 
 از گوش ها و مماغش مي اومد بيرون که گفتم اين گاو وحشيه

 منم دستمال قرمز رو به روش 

 خيلي عادي نيشم رو تا بناگوش براش باز کردم 

و عقب عقب سمت در اتاقش رفتم اونم قدم به قدم جلو مي اومد کال درمرحله ي انفجار بود منم 
 که از جونم هنوز سير نشدم که من هنوز شوخر موخام موخام اذيتش تونم بخندم 

هم چين فلنگ رو بستم که خودم حض کردم البت کيارش هم پشت سر من از اتاق بيرون دويد 
ررسهههه الناااازززززز...................وگفت:مگه دستم بهت نر  

جيغي زدم و در حالت در رفتنم گفت:اول برو شلوار تو عوض کن پوف پوف بو گند 
 ميديييييي..........

 کيارش:الناااااززززز زنده ات نميزاررررممممم............

الناززز؟؟؟ جيغ بلند تري کشيدم که صداي داد آقاجون از پذيرايي اومد:چيييي شدهههه  

 پريدم داخل پذيرايي آقا جون با ديدنم کال کب کرد 

هيععععع سکته هه رو زد فکر کنم جيغ بنفش ديگه اي کشيدم و پريدم پشت آقا جون 
وگفتم:آقاجون ......آقاجون من روح نيستم من النازم آقا جون کيارش ميخاد 

 بخورميييييي................

رش پريد خواست بگيرتم کههههههه.......................آقا جون به خودش اومد کيا  

 آقاجون دستش رو حفاظم کرد وگفت:کيارش پسرم نکن.

کيارش سر جاش ايستاد وبااخم گفت:آقاجون هميشه طرفداري اين رو ميکني شما خودتون 
ز قد نگاش کنيد اينم قيافه است واسه خودش درست کرده خير سرش هيجده سالشه خجالت نميکشه ا

 وقواره اش ترسوند منو.

واسه خودت زبونم رو تا ته در آوردم که آقاجون ديد وبااخم گفت:حق باکيارشه اينم قيافه است
 درست کردي؟؟من که منم ترسيدم چه برسه به اين پسر چرا پاچه ي شلوار تو قيچي کردي؟؟؟

يدم دلم براش تنگوليده بود نيشم رو باز کردم وگفتم:خو آقاجون بعد از يه هفته اين کيارش رو د
 گفتم اذيتش کنم

ني؟؟به جاي احوال پرسيته؟؟ميشه اذيتش ميککيارش:دلت واسه کسي تنگ  

 من:خو خوبي ديگه سر ومر وگنده و سرخرمانند روبه روم ايستادي......

 آقاجون با تحکم:الناز..........

 ساکت شدم که آقاجون گفت:از کيارش عذر بخواه
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به آقا جون نگاه کردم وگفتم:عمرا مگه چيکار کردم؟؟؟ باچشم هاي گرد  

 آقا جون بااخم گفت:خيلي لجبازي برو اين قيافه تو تميز کن بيا 

 من:خو لباس ديگه که ندارم باهمين ها کمک ميدم ديگه

 آقاجون :نچ از دست تو دختربرو صورتت رو بشور اينارو هم عوض کن

 با لب ولوچه ي آويزون 

مسري تکون داد  

رو به کيارش گفتم:هي کيارش آقاجون ميخاد تقسيم کار کنه نامردي اگه کار هاي سخت رو  
 بدي به من ها من برم لباس هامو عوض کنم بيام

آوردم و تيشرت و و بي توجه به قيافه ي منگول مانند کيارش به اتاقم برگشتم و لباس هامو در
باسام خراب نشن صلواااااتشلوار جين خودمو پوشيدم خو چيکار کنم هيعععع ل  

 حاال من چي خسيسم ها 

 صورتم رو هم آب زدم و موهامو مرتب کردم و رفتم پايين 

آقا جون و کيارش توي پذيرايي نشسته بودن وارد پذيرايي شدم که آقا جون گفت:کنار کيارش 
 بشين تا ثريا خانوم بياد 

وااا حاال يه کاره چرا کنار کيارش اي جانم حتما ميخاد عقدمون کنه خخخ چرت 
 نگواليييي.........

 سري تکون دادم و با فاصله کنار کيارش نشستم و بانيش باز بهش گفتم:سالم خوبي؟؟؟

 اول به چشم اسکول ها نگام کرد بعد لبخند محوي زد وگفت:خوبم تو خوبي خل وچل؟؟؟؟

ست توهين کني مؤذلمن:هي قرار ني  

 کيارش:باشه تسليم خوبي؟؟؟

 من:بله خوبم عالي بيستتتتتت..........

 کيارش:خب خداروشکر منو نديدي خوش گذشته.

من:?وه ?وه نگووووو خووويعلي خوش گذشته هرروز بادوستان بيرون بودم بدون 
 سرخرررر.............

 کيارش بااخم گفت:بي ادب 

. 

زمان صداي ثريا خانوم اومد:سالم آقا.حرفي نزدم که هم  

.......برگشتم و بانيش باز به ثرياخانوم نگاه کردم وگفتم:سالامممم ثرياااجووووونننننن.  

از جام بلند شدم و پريدم بغلش کال من باهمه راحتم همينه که هست اصلنشم به کيارش هم 
 مربوط نيسسسس.......
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؟اوسکول چه ربطي به کيارش داش مگه؟؟  

 بههه تووووچهههههه.............

 بي خيال خود درگيري هام شدم ثرياخانوم باخنده گفت:سالم الناز جان خوبي؟؟؟

 ازآغوشش جدا شدم وگفتم:مرسي شماخوبيد؟؟؟

.ثرياجون:شکرخوبم  

 من:خداروشکر

بيگاري. واسهدرخدمتممنبفرماييدامرشماديهگفتم:خبباالميزدمهاموآستينکهدرحالي  

 ثرياجون خنديد وگفت:اين چه حرفيه تو چرا خودم کار هارو انجام ميدم

صداي آقاجون اومد که گفت:ثرياخانم الناز و کيارش اينجان که به تو کمک کنن پس تاميتوني 
 ازشون کار بکش

ا بوده باچشم هاي گرد به آقاجون نگاه کردم شمربن يزيد بن معاويه که ميگن همين آقاجون م  

 ثريا خانم خنديد وگفت:چشم آقا

آقاجون از جاش بلند شد و گفت:من ميرم باال تو الناز کارتو خوب انجام ميدي سروصدا راه 
م سرويس بهداشتي نميندازي اگه کوچک ترين سروصدايي کني هم تو هم کيارش رو ميفرستم تما

 هاي حياط رو بشرويد فهميديد؟؟

 کيارش بااعتراض گفت:آقاجون اين سروصدا کنه من برم سرويس بهداشتي بشورم؟؟؟؟

 روبه کيارش گفتم:هي اين عمه ته.

 آقاجون بااخم گفت:چه کار به دختر من داري؟؟؟؟

 نيشم رو باز کردم ثرياخانم ريز ميخنديد

يد.آقاجون رو به هردومون گفت:من اتمام حجت هامو کردم کارتون رو خوب انجام بد  

 اينو گفت و رفت باال مگه ما کلفتيم اييييشششششش

 کيارش از جاش بلند شد و گفت:همش تقصير تويه.

بااخم ودست به کمر گفتم:خوبه خوبه مگه من گفتم بيا کار انجام بده حرف زياد بزني آقاجون 
 رو صدا ميزنم بري از سرويس بهداشتي هاي حياط فيز ببري.

تقسيم کار کنيد ديگهرو به ثريا جون گفتم:خب   

 ثريا جون:راضي به زحمت نبودم

 من:اي بابا ثريا جون وظيفه مونه شما دست تنها نميبتونيد اينجا رو تميز کنيد

ثرياجون بالبخند گفت:پس اگه مشکلي نيست من ميرم به آقاصالح تو حياط کمک ميدم شما 
 تاموقع پذيرايي و سالن رو طي بکشيد اونجا تموم شد من ميام
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انيش يه متر بازم گفتم:هااااان يادم شد تبريک بگم مبارک باشه ازدواج کرديدب  

 يه نمه گونه هاش سرخ شد وگفت:ممنون .

 من:يه کيس ديگه پيدا شد من هستم ها نه که نامردي کنيد.

 صداي پوزخند کيارش اومد و گفت:بهتره بري طي هارو بياري به جاي اين حرف ها

نن تم و روبه ثريا جون گفتم:شما بريد ديه آقا تون تخنا ميموچشم غره اي به کيارش رف  

ثريا جون باخنده سر تکون داد ورفت حاال من بااين يوز پلنگ وحشي چه جوري متحد بشم 
 اينجا رو تميز کنيم هوووووف

 روبهش گفتم:تو يه عمر اينجا بودي من نميدونم طي ها کجاست خودت برو بيار

:تو زير انبارهابرويي باال انداخت وگفت  

 هيعععععع انبار؟؟؟؟

 من از بچگي و نوجواني و ميانسالي وإعههههههه

 من از بچگي از انبار اينجا ميترسيدم 

 روبهش گفتم:پس بيا باهم بريم حرف اضاف هم نزني که جيغ ميزنم آقاجون بياد

 بااخم گفت:باشه راه بيفت

گفتم:دستت مرسي برو بيار من کمک خالصه باهم به حياط پشتي رفتم دم انباري ايستادم و
 ميکنم ببريم.

 سري تکون داد و وارد انباري شد انباري هم که تاريککککککک...............

چند دقيقه اي رفته بود همونجا لفتش ميداد حوصله ام سررفته بود وداد زدم:هي رفتي طي 
 بسازي ؟؟؟

 کيارش:غز نزن اومدم

همزمان صداي ميو ميو ي گربه اي اومد جيغي زدم و داد زدم :کيارررررشششششش جن 
 پشت سرررتهههههه...........

کيارش رو ميگي هم چين از انباري پريد بيرون که من ازخنده روده بر شدم    

 بايه دست شيکمم رو چسبيده بودم وبايکي خودم رو ميزدم

ين آدم نيستيکيارش با اخم گفت:مرگ يه لحظه هم ع  

.وااقععااااا بههمممم برخورد مرگ؟؟؟؟مرگ به وجودت کثااااافططططط................  

طي هارو چنگ زدم و يه دونه از سطل هاروهم برداشتم و به خونه رفتم هرچقدر هم صدام زد 
 به روي خودم

 سطل رو آب کردم و يه نمه طي رو خيس کردم و از سالن شروع کردم 
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ارد شد و گفت:چه بي جنبه اي تو.کيارش هم و  

 به روي مبارک نياوردم وگفتم:بهتره به جاي وراجي بياي کارتو انجام بدي .

دکيارش حرفي نزد ومشغول شد عين خر داشتيم کار ميکرديم بشور و بساب کال به راه بو  

 از آخر سالن عين اين منگول ها طي به دست ميدويدم تا ته سالن 

جام ميدادم کال حواسم هم نبود و واس خودم ترانه ميخوندم ترانه که چه داشتم کارم رو ان
عرض کنم شعر من در آوردي:توي خونه ي آقاجون کيارش تک وتنها بود کيارش نگو بيشعور بگو 

 خاک برسر خاک برسرا بگو.........گند دماغ ...........گند اخالق واه واه.......

يزش ميکردم خالصه داشتم حسابي کيارش رو مستف  

از اول سالن به انتها دوباره دويدم کيارش خيلي کم باهام فاصله داشت يه دفعه پام سر خورد و 
ت داد و کال هردومون واس اينکه نيفتم يقه ي کيارش رو چسبيدم اونم بي عرضه تعادلش رو از دس

 پرت شديم رو زمين 

 البته رو زمين که چه عرض کنم إهم إهم گالب به روتون

ااااا.........چه ربطي داشت؟؟؟؟؟؟و  

 

 باصداي تک سرفه ي شخصي که آقا جون گرامي ام باشه 

 مثل جت از جام بلند شدم که باز پام سر خورد و باناکج پرت شدن رو زمين

شده بود قشنگ معلوم بود آقاجون از خنده کبود   

 کيارش سريع صاف نشست سرجاش و از جابلند شد 

 منم دست به لگن نشسته بودم اشک در چشمانم موج. ميزد 

 آقا جون بااخم گفت:چيکار ميکردين؟؟؟؟؟!

 وااااااااا. مگه ما کاري ميکردديممم؟؟؟؟

 خوبه واال حاال بيا شکر نخورده و دهن سوخته. شما شاهديدکه ما کاري نکرديم

 کيارش دستپاچه گفت:الناز سر خورد افتاد رو من

آقا جون بااخم گفت:که سر خورد؟؟؟قرار نشد من برم باال شما اين پايين اين کاراتون رو بکنيد 
 ها.

 باچشم هاي گرد به آقاجون نگاه کردم 

پايه بوده هاآقا جون ماهم   

 دهنم رو باز کردم وگفتم:آقا جون چرا تهمت ميزنيد؟؟؟

آقا جون باهمون اخمش گفت:به خاطر اين کارتون بايد بريد سرويس بهداشتي ها رو هم 
 بشوريد......
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 باجيغ گفتم:آقاجوووووووووننننننن.....................

............ 

ايد کاري رو که گفتم انجام بديد.آقاجون بااخم گفت:حرف نباشه الناز ب  

 بالب ولوچه ي آويزون گفتم:آقاجوووون........اصال چرا اومديد پايين؟؟؟؟

 آقاجون:تشنه ام شد خوب شد اومدم.

 يعني دلم ميخاست سر کيارش رو بکوبم به ديفال که عين سيخ واينسته ويه چي بگه 

يييي گودزيالي منگول صفت ميخاي آقاجون رفت آب خوره وباجيغ روبه کيارش گفتم:هوووو
 چيکار کني؟؟

کيارش برگشت و باغيض نگام کرد که رسما زرد کردم واي باز بايد اينجا رو طي بکشم 
 کيارش باهمون حالت وحشيانه اش 

گفت:توي دست و پاچلفتيه چالق افتادي رو من، من حرف بزنم؟؟؟خودت برو دستشويي هارو 
 بشور تا تربيت شي.

و تو .رد شدم و طلبکار گفتم:غلط کردي ميخاستي تو دست وپا نباشي که من نيفتم از جام بلن  

 کيارش:من تو دست و پا بودم؟؟؟؟

نه ماندانا جوووونت تو دست وپا بود من:  

 اخم هاي کيارش بيشتر درهم گره خورد طي رو چنگ زد و رفت 

 ،،،،،،،،...اييييشششششش بيشعور عبضي بي جنبه

و باالخره بعد نيم ساعت سالن تموم شد آقاجون رفته بود خوابيده بود آخه بي  منم مشغول شدم
 انصافي درچه حد؟؟؟؟؟

وووخمنم شام نخورده بودم معده ام غار و غور ميکرد دستي به شيمکم کشيدم االخي گشنشه   

 همين لحظه کيارش اومد سمتم وگفت:ببينم تو گشسنه نيستي؟؟؟؟

ميخاي غذا سفارش بدي؟؟؟نيشم تابناگوش باز شد وگفتم:  

کيارش:نه خير بيا برو دوتا تخم مرغ دست کن بخوريم اين وقت شب حوصله ندارم غذا 
 سفارش بدم.

نيشم بسته شد و خواستم جيغ بزنم آخه من مگه بلدم تخم مرغ درست کنم؟؟اونم به اون 
 سختييي.......

 درهرحال واس اينکه خودي نشون بدم گفتم:باشه درست ميکنم

 کيارش باتعجب وابروهاي باال رفته گفت:بلدي؟؟؟

 چشم غره اي بهش رفتم وبه آشپزخونه رفتم دستامو شستم واس بهداشتش

 خوووووب اول چيکارکنم آهان روغن ميزارم 
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 يه نمه روغن گذاشتم رو گاز و زيرش رو زياد کردم تا خوب داغ شه

؟؟؟بلدم يه کار مفيد انجام بدميه چندتا گوجه برداشتم املت بهتر از تخم مرغه ببينم   

 گوجه هارو با آرامش ريز کردم 

صداي جيليز و ويليز و بوي گند ميومد برگشتم ديدم يا استوووقووودوسسسسس.........روغن 
 ها به هفت جهت چند گانه دارن پرواز ميکنن

 واااايييي چيکار کنم گوجه هارو بريزم خوب ميشه حتما

آتيش گرفت  همه ي گوجه ها رو ريختم که  

 بلند جيغ زدم:آتتتتييييشششششش............

 کيارش پريد داخل آشپزخونه و با ديدن آتيش داد زد:خاموشش کن

حاال منم واستاده بودم فقط جيغ ميزدم کيارش خودش زير گاز رو خاموش کرد و يه کاسه آب 
 ريخت که آتيش خاموش شد

 آخييييشششش نزديک بود ها

و همزمان کيارش داد زد:تو عقل نداري نه؟؟؟؟يه تخم مرغ بلد نيستي نفسم رو فوت کردم 
 درست کني؟؟؟؟؟بدبخت اوني که تو رو بگيرهههه............

 بالب ولوچه ي آويزون گفتم:خواستم املت درست کنم باهم بخوريم خب ببخشيد.......

بميرم  خواستم از آشپزخونه برم بيرون من به درد هيچ کار نميخورم بايد برم  

همزمان کيارش شونه ام رو گرفت وگفت:هي الناز اين باره دومه که ميگم خيلي لوس و بي 
 جنبه شدي ها.......

کي گفته من لوسممممايييشششش   

 بااخم گفتم:نه خيرشم کي گفته؟؟؟؟

 خنديد وگفت:قياافشووو.........

نوم کوچولو بيا اينجا وايستا چشم غره اي بهش رفتم که بلند تر خنديد وگفت:ازدست تو خب خا
 تا خودم يادت بدم جه طوري املت درست ميکنن.

 باتعجب گفتم:واقعا؟؟؟؟بلدي؟؟؟؟

 خنديد وگفت:اينجوري نگاه نکن عين عالمت تعجب شدي 

وبا لودگي ادامه داد:من يه عمر خانه دار بودم دختر عمهه به من توهين کني نکردي ها 
 ايييششش..........

يدم و مشتي حواله ي بازوش کردم و گفتم:لوس بي مزه بلند خند  

 کيارش خودش خنديد و..............
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يه نگاه به کيارش انداختم که پيشبند بسته بود ومشغول شستن گوجه بود بانيش باز نکاش 
 ميکردم خونه داري بوده واس خودش ها

 کيارش گوجه رو گذاشت رو به روم وگفت:ريز ريزشون کن.

 بااعتراض گفتم:قرار شد خودت کاراشو انجام بدي که..........

 باچشم غره گفت:سوءاستفاده نکن ها .

 ايشي گفتم و گوجه هارو برداشتم مشغول شدم 

 ييييي چاقوهه چه تيزهههههه چقدهههه تميزههههه........

 حاال يه نگاه به کيارش مينداختم چشم غره ميرفتم و گوجه ريز ميکردم 

لحظه حواسم پرت شد و چاقو تو دستم سر خورد و انگشتم بريد  يه  

چسبيدم خون بود که ميريخت جيغي زدم وچاقو رو پرت کردم اون ور و انگشتم رو  

 کيارش بانگراني گفت:چي شد؟؟؟ببينم انگشتتو

 باچشماي اشک آلود دستمو سمتش گرفتم از بچگي از خون ميترسيدم 

گرد شد و دستمو کشيد و گفت:پاشو ببينم چرا حواست رو جمع  کيارش با ديدن دستم چشماش
 نميکني؟؟؟

.....از جام بلند شدم و کيارش دستم رو زير شير آب سرد گرفت وااايييي ميسوووووخت.....  

 دستم رو کشيدم وگفتم:اوخ ميسوزه........

 کيارش بااخم گفت:حرف نباشه ببين چه باليي سرخودت آوردي .

آويزون نگاش کردم شير آب رو بست و روي صندلي نشستم وگفت:وايستا جعبه  بالب ولوچه ي
 کمک هاي اوليه رو بيارم

 ايييشششش الکي مثال من براش مهمم 

رفت و يکي از کابينت هارو باز کرد و يه جعبه آورد رو به روم نشست درش رو باز کرد و 
طون يااااا مررررگکگگگ ببند دهنتو ضدعفوني رو برداشت ياااا استووووووقدوووووس ياااا افال

 ديگه هرچي هيچيش نميگم پرو تر ميشهههه

 اييييششششششش کي باتو کار داشت صداااي دروووونن نفس لوامه جوووون

 کيارش دستم رو تودستش گرفت اصال لحظه ي مقدسيه اي جاننمممم

 من:ضدعفوني نزن ميسوزه

 چشم غره اي بهم رفت و گفت:بد بريديش حرف نباشه

 خالصه اينم که بي رحممممممم انگشت گناخکي ام رو ضدعفوني کرد اشکم دراومده بود

داشتم جفتک ميزدم کيارش انگشتم رو گرفت سمت لباش وااااييييييييييي مامان جوووووون نه 
 تو روخدا کيارش انگشتم رو موخاد بووووس کنه؟؟؟؟
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 آخههههه چرا انگشتم وقتي خودم اينجا نشستم هاااا

جان:الناز من دو دقه رفتم سمت عيارم تو منحرف شدي دختر بي ادب....... لوامه  

من:لوامه جان ،.جون عمه ات برو چرا لحظات حساس سر ميرسي خووو برو به زن و بچه 
 ات برس من اصالاا راضي به زحمت نيستم 

لوامه جونم حرفي نزد و کيارش شروع کرد به بوسه زدن بر تک تک انگشتانم 
 ارررواااااااحححححح خااالههههه ي ندااااشتممممممم

 کيارش انگشتم رو فوت ميکرد خيلي شاهکار کرد هاااا

 منم چه پروام يه کاره بپرم بغلش بگم بامن قددمممم بزننننن ........

ول آيکيو؟؟؟؟؟چه ربطي به قدم زدن داشت منگ  

خووووووو تو چرا فضوووووليييي ميکني ميخاي سر خودم رو بکوبم به ديفااال تو دردت 
 بياد؟؟؟اوزگل بي شعور.....

بي خيال خود درگيري هام شدم و به کيارش چشم دوختم که با دقت داشتم انگشتم رو چسب 
 زخم ميزد

اازززز..........ييييييي االاااخييييي ببين شوملم چه ماااهههههه يه پارچه گراا
 آهووووو............واااايييي خانوم........اووووووف آقا .........

م به خودم اومدم ديدم کيارش خيره نگاهم ميکنه منم پر رو ،پررو تو چشماش نگاه ميکن  

 کيارش بااخم ريزي گفت:چيه؟؟؟؟

ميزدم . من:واااا......،خو بيا بخور منو گراز نديده بودم داشتم ديدش  

 کيارش با چشم هاي گرد گفت:حقشه ...........

 نيشم تا بناگوش باز شد اونم نفسش رو فوت کرد و از جاش بلند شد 

 منم واس اينکه نامردي نکنم گفتم:هي گراز خان .......

 کيارش برگشت نگام کرد بلند خنديدم وگفتم:خوشم مياد خودت ميدوني گرازي.

شد وگفتم:دستت مرسي پسر دايي جووووون اخمي کرد نيشم باز تر  

 نيشش باز شد البته نه مثل نيش شيش متر باز من ها 

 لبخند ماليمي زد و حرفي نزد

بساط شام رو هم خودش به راه کرد اصال کد بانووووييي بود واس خودش بايد برم 
 خاستگاريش فااايدهههههه نداررررررههههههه..............

م ومشغول خوردن بوديم المصب دست پختي هم داره هاسرميز نشسته بودي  

 رو بهش گفتم:دمت گرم آشپزي بودي ها
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کيارش اخم ريزي کرد وگفت:اين طرز حرف زدن اصال براي تو وشأن خانوادت مناسب نيست 
 االن اگه آقا جون ميبود ميدوني چيکارت ميکرد!؟؟؟؟

قيات من عادت کردن.شونه اي باال انداختم وگفتم:بي خيال باو همه به اخال  

کيارش:من نميدونم اين همه انرژي رو ازکجا مياري صادقانه بگم از اين اخالقت که در همه ي 
 مواقع شادي و باعث خنده ي ديگران ميشي خوشم مياد .

 نيشم تا بناگوش باز شد وگفتم:اووووچيکککک شممااااا.....

 خنديد وگفت:ديوونه غذات رو بخور.

رشششششش.............من:ميگم کياررر  

 چشماشو ريز کرد وگفت:هان چه سوالي ميخاي بپرسي؟؟؟؟

 من:چرا يه نمه دپرسي؟؟

حاال خودم ميدونستم که تقصر مانداناست و به خاطر خيانتيه که به کيارش کرده ها ولي گفتم 
د وگفت به من چه يعني به توچه کال ولش خودش بهم بگه ولي در کمال سگ اخالقي از جاش بلند ش

 کن منم دوتا حرف رکيک نر وماده بارش کردم

ثرياجون گفت که خودش و شوهرش  وقتي هم ميخاستيم بريم سرويس بهداشتي هارو بشوريم
 اونجا رو تميز کردن ومنم خوووووشحاااال 

 بال درآوردم 

 رفتم تو اتاق کيارش خوابيدم

 هيعععععععععععععععع تو اتاق خودم گرفتم خوووواااابيدددممممممم............

خ برپدر از خواب بيدار شدم واي ننه همه ي بدنم گرفته بود آخخخخ صبح ساعتاي ده بود که
 پدربزرگ شمربن يزيدبن معاويه لعنتتتتت..............

از جام بلند شدم و رفتم سرويس بهداشتي و آبي به دست و صورتم زدم واومدم بيرون بايد 
برگردم خونه واس شب خشگل مشگل کنم البت خشگل هستم کهههههه بر منکرشس 

 صلووااااتتتتت............

مانتو شلوارمو هم پوشيدم کوله ام رو دوبند انداختم پشتم مثل کودک سروتيپم رو مرتب کردم و 
 هاي دبستاني

يه نمه آرايش هم کردم و چتري هامو ريختم تو صورتم واااايييي موش بشي تو الي من موندم 
 تو انقده خشگلي چرا تو خونه موندي واالااا......

ززز بود داختم چراغ سبشدم و يه نگاه به اطراف اناز اتاق خارج  

 روي نرده هاي فلزي نشستم و هوووووو.............،.

 سرخوردم پايين وااايييييي چه حاليييي دادددد...........

خواستم دوباره برم باال سربخورم پايين که صداي کيارش اومد:هي دختره بزار ازخواب 
 بيدارشي بعد کارهاتو شروع کن
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ييييي............صبح عاااليييي متعااالي بپررر زير قاااال برگشتم و بانيش باز گفتم:سالااااممممم  

 کيارش لبخندي زد وگفت:خلي ديگه

چشم غره اي بهش رفتم که گفت:برو صبحونه تو بخور آقاجون از اون موقع قر ميزد که دير 
 بيدارميشي در ضمن چرا آماده اي؟؟؟مخاي بري کودکستان؟؟؟؟

نگه داري از معلول هاي ذهني برو تو هم آماده شو  من:آووورهههههه موخام برم کودکستان
 ديرت ميشه خاله جون تو رو هم سر راه ميبرم

 کيارش بااخم گفت:من معلولم؟؟؟؟

 من:نه آقاجون معلوله .

 اينو که گفتم صداي آقاجووونممم اومد:الناز کي معلوله؟؟؟؟؟

ااااهييييييي يااااا ملک الشعراي بهاااارررر من معلولم بوووخوووود  

 برگشتم و بانيش باز گفتم:کيارش رو ميگم

 آقا جون:منم که گوشام دراز سالمت کو ؟؟؟

به طرف آقاجون رفتم و بغلش کردم و دوتا ماچ هم گذاشتم رو گونه اش وگفتم:سالاااامممم 
 آقاااجووونمممم خوبييي؟؟؟؟صبحت بههه خيررر.......

ي بي ادبم صبح تو هم به خير ساعت  آقاجون منو ازخودش دور کرد وگفت:عليک سالم نوه
 خواب کجا شال کاله کردي؟؟؟

گل کنم شوخر پيدا کنم.بورم خونمون واسه شب خوشمن:موخام  

 همزمان آقاجون و کيارش اخم کردند نيشم تابناگوش باز شد وگفتم:شووخيددمممم.

 آقاجون:نه بدت هم نمياد.

من:خب معلومه آقاجون شما يه دختر ترشيده به من نشون بده که دلش نخاد عروس شه من با 
 بقال سرکوچه تون ازدواج ميکنم

 آقاجون خنديد وگفت:زبون به دهن بگير تو خجالت نميکشي؟؟؟

آقاجون صبحونه چي به راه کردي برم شيکمم رو مستفيز کنممن:نوووچ خب بگو ببينم  

ميزو هنوز ثريا خانوم جمع نکرده برو صبحونه تو بخور هروقت هم آقاجون:همه چي هست 
 خواستي بري کيارش روبگو ميرسونت

 کيارش با اعتراض گفت:من نميبرمش

ايشي گفتم و روبهش گفتم:دررررک نبر خودم دوتا لنگ دارم شکر خدا چالق هم نيستم منت تو 
 رو بکشم بي ريخت خودم پياده ميرم

ريختم؟؟؟ کيارش بااخم گفت:من بي  

 من:آره نکنه شک داري؟؟؟
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آقاجون بين حرفمون پريد وگفت:يه دقيقه من چيزي نميگم شما دوتا همو خفه کنيد 
 خب؟؟؟کيارش رو حرف من حرف بزني نزدي ها.

 کيارش باحرص گفت:چشم ميرسونمش

 زبونم رو تا ته براش دراز کردم و چشمامو هم کالج کردم 

اشي.بميرم آماده شم تا يه ربع ديگه پايينم غذا تو خورده چشم غره اي بهم رفت وگفت:پس   

سري تکون دادم و پريدم تپ آشپزخونه مثل اين قحطي زده هاي گريزان از قطب شمال 
 ميخوردم 

من اين اخالقم رو نميتونم اصال ح کنم کال من هيج اخالقي مو نميتونم اصالح کنم همينم که  
.هست موخاي بوخا موخاي نخا......  

 حاال نه که خاستگار هامم صف کشيدن واس همون ههههههحخخخخخخخخخ

غذامو که خوردم باصداي از آشپزخونه خارج شدم ايش اين کيارش خير سرش رفت يه ربعه 
 آماده شه

 آقا جون رو بهم گفت:شب زودتر بياين مهمون ها ميرسن من تنها زشته .

آقاجووووون.............. سري تکون دادم وگفتم:اوووکييييي زآدي مويام  

 آقاجون:اصل کارها رو هم بگيد زود بيان

من:اونوقت اصل کاري ها کيا هستن؟؟عرفان و خانومش؟؟پس من نمويام من که اصل کاري 
 نيستم.

آقاجون:اين چه حرفيه تو سوگليه خانواده موني نياي که نميشه همه ميخان تو روهم ببينن بعد ند 
 وقت ميخان دور هم باشن

نمن:اووووو. آقاجون چه خبره مگه حاال انگار همه ي ايلتون ميخان بيان منو پسند کن  

 آقاجون خنديد وگفت:بهتره به حاي اين حرفا بري دختر جان.

سري تکون دادم وگفتم:اوکي آقاجون جوني من رفتم ديههه کيارش رو بگيدزود بياد حوصله ام 
.سربره خودم ميرم فعال اوداافظظظظ.........  

 دستي هم توي هوا براش تکون دادم و از خونه خارج شدم 

 از حياط که رفتم بيرون

شد همزمان درحياط يزدان اينا باز شد ويزدان از حياطشون خارج  

 اي جاااانمممممم چقددرررر دلم براش تنگوليده بووووددددد

حواسش به من نبود پريدم جلوش و باصداي حيغيم 
 گفتم:سالااااااااااامممممممممممممم....................

 يزادان يه متر پريد هوا وباچشماي گرد نگاهم ميکرد بلند زدم زير خنده 
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 اونم دستش رو گذاشته بود رو قلبش طلفکييييي بچه ام زرررددددکرددددد

رواني تيمارستاني ترسيدم  يه نمه که نرمال شد گفت:هي  

 نيشمو باز کردم و گفتم:سااامممم عليييککککک يزدان جووونمممم

 خنديد وگفت:عليک سالم شيطون خانوم چطوره؟؟؟

 من:خوفم خوفي؟؟؟؟

شده بود يزدان :خداروشکر منم خوبم دلم برات تنگ  

تر خوفيمدخ ميشه بس کهنيشم بيشتر باز شد وگفتم:کالااا همه دلشووون واس من تنگ  

 لبخندي زد وگفت:خونه آقاجونت بودي؟؟

 من:پ ن پ خونه دوس پسرم بودم

 خنديد وگفتم:شما شب مهموني آقاجونم دعوت نيستيد؟؟

 يزدان يه خورده فکر کرد وگفت:اوووممم فکر ميکنم آقاجونت به پدرم زنگ زده بود

ميبينمنيشم تابناگوش باز شد وگفتم:ايووول دمت الاايک پس شب تو روهم   

 خنديد وگفت:آره .

 همزمان صداي بوق متمددي اومد

 برگشتم ديدم کيارش ماشينش رو 

 ورده بيرون و بااخم بوق بوق راه انداخته وا کم داره هاااا

 يزدان گفت:برو منتظرته.

 سري تکون دادم وگفتم:باشه فعال باي بااااايييي.

 خنيد وگفت:خدانگهدارت.

ين کيا رو باز کردم و پريدم داخل و گفتم:هي چرا بوق بوق راه از يزدان دور شدم در ماش
 انداختي؟؟

 ماشين رو راه انداخت وگفت:خوش گذاشت؟؟؟

 من:مگه من داشتم چيکار ميکردم داشتم حرف ميزدم.

 کيارش:بله مشخصه.

 من:بعلهههههه بود وهستتتتتت....................

 کيارش حرفي نزد ومنم به بيرون خيره شدم.........

کيارش پيچيد توي ميالن و يه چيز جالب ديدم بگيدددد چييييي جالب که چه عرض کنم خنده 
 دااااررررر
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در حياط نازي اينا باز شد اول داداش ده ساله ي نازنين از حياطشون با حالت دو خارج شد بعد 
الش ميدويداز اون نازنين سرلخت و پالخت دنب  

با چشم هاي گرد نگاهشون کردم کيارش هم متعجب به اون دوتا نگاه ميکرد از ماشين که پياده 
 شدم نازنين به من رسيد يعني با سرعت ميدويد هاااا

 شونه اش رو چسبيدم و گفتم:هي نازنين کجا با اين قيافه

  

...نازنين دستش رو از دستم بيرون کشيدوگفت:برد واي برد........  

 وشروع کرد به دويدن

 بلند زدم زيرخنده خدايااااا چرااا عالوه برخودم دوستامم تخته هاشون کمه؟؟؟

يه نگاه به کيارش انداختم که بادهن نيمه باز به دور شدن نازنين نگاه ميکرد به خودش اومد 
 وگفت:اين ....اين دوست تو بود؟؟؟

 نيشم تا بناگوش باز شد وگفتم:آوره.....

ش يه نگاه به آسمون انداخت ودرهمون حال گفت:خدايا تنها آرزوي من شفاي اين و کيار
 دوستاشه

 ورو به من گفت:يعني دوستاتم مث خودت کم دارن

مشت محکمي به بازوش زدم که آخش به هوا رفت و دستش رو چسبيد با اخم گفتم:بي شعور 
 عبضي يه بار ديگه به ما توهين کني نکردي ها

ني؟؟؟ برخالف قد و قوارت خيلي دستت سنگينه دردم اومدکيارش:چرا ميز  

 چشم غره اي رفتم و گفتم:همينه که هست عجبت

 بااخم گفت:يه ذره هم ادب نداري

 من:درهرصورت نمياي خونه؟؟؟

 کيارش:نه بايد برم آقاجون تنهاست

 من:باشه برو اودافظ.

 سري تکون داد و سوار ماشينش شد

 بوقي زد و رفت

ون رفتم همزمان ديدم نازنين داره برميگرده يه برگه اي روهم پاره پاره کرد به طرف خونم
 ريخت وسط ميالن وايستادم ببينم چي شده

 به من که رسيد باديدن قيافه وسروتيپش بلند زدم زيرخنده

 بااخم گفت:کوووفت رو يخ هاي قطب جنوب بخندي
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من:آخ آخ خااااک بررررسرررررتتتتت.......خجالت نميکشي خرس گنده اين چه سرو شکليه 
 ميدوي تو کوچه خيابون؟؟؟؟

 مقابلم ايستاد درحالي که نفس نفس ميزد گفت:بابا نزديک بود بدبخت بشم 

 من:چي شده مگه؟؟؟

زير متکام تو اتاقم نازنين:هيچي بابا يه برگه پشت و رو شماره مذکر نوشته بودم گذاشته بودم 
 اين علي کثافطم)داداشش( رفته برداشته ميخاست ببره بده به بابام

باچشماي گرد گفتم:هييييعععع بابا تو چه ريسک ها ميکني ها شماره رو ميزارن اونجا حاال اگه 
 بره به بابات بگه چي؟؟؟

هنازنين:خو بره بگه عب نداره بابام اگه يه حرفي مستند نباشه باور نميکن  

 خنديدم وگفتم:خيلي خب برو خونتون از خاستگار افتادي بااين قيافه

 نيشش باز شد وگفت:مگه بدم؟؟؟

 من:هي به سرو تيپ خودت نگاه کردي

 باتعجب گفت:مگه چمه؟؟

 باخنده گفتم:يه نگاه به لنگ هاي لختت بنداز

ز وزيش نازنين با چشم هاي گرد نگاهش رو به پاهاي لختش دوخت بعد دستي به موهاي و
 کشيد 

 بعد ازاون جيغ بلندي زدوگفت:وااااي آبرووووممممم رفتتتتتت..........

 ازخنده غش کردم و گفتم:بله خاستگارات هوتوتو

 نازنين؛وااييي من برم الي خدافظ

 خنديدم وگفتم:به سالمت منگول جان .

نمون تنگوليده بود حاال نازنين رفت و منم در حياط رو باز کردم و وارد شدم وااايييي دلم براخو
 نه که يه عمره از خونه من دور بودم سال هاي دور از خانه يوهاهاها منم اوشينم ارواح عمه ام.

در خونه رو باز کردم و آروووممممم وارد شدم    

.......ويييييي همه چي آرووومههههه........تو جيبام باروتهههه........من چقدر خوشحالم   

زدي اليييي کهههههههه.......... ييييي باز قاط  

 کفشامو در آوردم

؟؟؟؟؟؟؟و وسط خونه واستادم و داد زدم:اهلللل خوووونههههههههههه کجاااااااايييدددددددد؟  

 همزمان صداي مامان اومد که گفت؛سالم دختر گلم

م ممي برگشتم ديدم يا خودددا دقيق پشت سرم واستاده بود يه نگاه به پاهاش انداختم ببينم س
 نداشته باشه يعني از مابهترون نباشه
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 ديدم نه مامي جووون خودمهههه

نيشم رو تا بنااااگووووش باز کردم وگفتم:سالااامممم ماااماننننن جووونممممم وااااايييي دلم 
 براتون تنگيده بووددد

بود پريدم بغلش کردم وماچش کردم مامان باخنده گفت:قربونت بشم عزيزم منم دلم تنگ شده  

.......بالحن شيطوني گفتم:دروغ نگيد ديههه من نبودم تو و بابا رااااحتتتت بوووديدددد..  

 مامان چشم غره اي رفت وگفت:باز من به تو چيزي نگفتم بي ادب شدي؟؟؟

ميکني مادر من حاال بي خي باباجونم کو؟؟؟؟ خنديدم وگفتم:شما بد برداشت  

 مامان:تا ساعت هفت کالس داره.

 من:آها اوکي مامان ناخار چي داريم؟؟کوفت نخود چي داريم؟؟؟

 خنديد وگفت:قيمه

 ILoveyooooooouuuuuuجيغ خفه اي کشيدم وگفتم:

 مامان خنديد وگفت:شکمت رو آي الويو ديگه نه؟؟؟

 خنديدم وگفتم:نگووووو

مان:برو لباساتو عوض کن بيا پايينما  

 سري تکون دادم و پريدم باال 

 لباس هامو درآوردم گفتم برم يه دوشي هم بگيرم

پريدم داخل حمام و نيم ساعتي حسابي خودم رو سابوندم و از حمام خارج شدم گاماس گاماس 
 حوله ام رو از کمدم برداشتم و سروتنم رو خشکوندم 

آخر يه روز برباد ميرم واسه اينکارم  ولباس هامو پوشيدم من  

 خوووووب االن چيکااااررر کنممم بزار واس شب لباس انتخاب ميکنم 

يه کت دامن سورمه اي رنگ انتخاب کردم که کتش پشمالويي بود و خوووويعلي باهم شيک 
 ميشدن امشب من چهههه ليدي بشممممم

 سقف خونمون ترک خوووردددد...........

اشنه دار مشکي رنگمو هم يه گوشه گذاشتم باهاشون نخورم زمين کفش هاي پ
 صلواااااتتتتت.........

خالصه تاشب سرخودمو هرجور که بود گرم کردم از خوردن گرفته تا سوسک رساني به  
 بهترين نحو ممکن خخخخ

 همه رو اذيت کرده بودم از هانيه گرفته تا بقيه ي دوستان 

اذيتش کنم بخندم  بزار يه نمه کيارش رو هم  
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موبايلم رو برداشتم و بهش پيام دادم:سالم کيارش يه کاري برام انجام ميدي تو رو خدا 
 واجبههههه........

و سند کردم بعد از چند دقيقه پيام داد:اگه مناسب شخصيت منه و خل بازي نيست بگو... چيکار 
 کنم؟؟!

ن ببين آب ميادمن:نه يه لحظه برو شير آب خونه آقاجون رو باز ک  

 کيارش:چي؟؟؟؟چي شده؟؟

ن.کوشکلک تعجب گذاشته بود خنديدم و پيام رو دوباره براش سند کردم که گفت:باشه صبر   

 حدود پنج دقيقه طول کشيد تا اس ام اس بعدي رو داد و منم داشتم ذوق مرگ ميشدم 

پيام که اومد شيرجه زدم رو گوشيم :آره مياد.   

 من:چي مياد؟؟؟

 کيارش همراه با شکلک تعجب؛آب.

 شکلک خنده گذاشتم ونوشتم:پس موخاستي نوشابه بياد خخخخخ هههههههه يوهاهاها......

 خودمم بلند زدم زير خنده عحب اوسکوووول شد ها

 کيارش بعد از چند دقيقه پيام داد:من که تو رو ميبينممم.........

س باباي!من:منم ميبينمت پسر داييي جوووون فعال بووو  

 وسند کردم

يه لحظه به محتواي پيام نگاه کردم يااااااااا استوووووقدوووووس اون بوس تنگش چي بود 
 ديگههه؟؟؟؟؟؟

 وااااييي خداااااا آبرووووممممم رفتتتتتتتتتتتت...............

 بميري الي انقدر سوتي ندييييي........

کردم ديدم شکلک لبخند کج فرستاده ايييشششش بعد از گذشت چند دقيقه کيارش پيام داد بازش 
بي ريخت مؤذل تو پيام دادناش هم دست از پوزخند زدن برنميداره ميکروووب از خداشم باشه من 

 واسش بوس فرستادم اصال دلم خواست عشقموووو به اون چهههههه.......

.....ومممم،.....واينک نفس لوامه جان تشريف آوردند؛به به ميبينم راه افتادي الناز خان  

من:سالاااممممم لوامه جون بعلهههه من خيلي وقته راه افتادم فقط کسي نبود برام کفش بخره که 
 عشخم خريد بعلههههههه...............

 خوو،ووب حاااال چيکار کنم؟؟؟؟

 بايدآماده شم ديههه

کي کشيدم مقابل ميز آرايشم نشستم و کرم پودر به صورتم زدم. خط چشم خشگل و باري  

 واااييي نه که عروسيي آقاجونمه خخخخ آقاجون بفهمه منو ميکشهههه
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 رژلب جيگري نايسي زدم و خط لب نازي هم کشيدم

 واااييي يکي منو بگيره که از شدت خشگلي دارم خودمو ميخورم يوهاهاها

 رژ گونه ي. صورتي رنگمو هم زدم به لپ هام

مددهههه براموايييييي دارن در ميزنن خاستگارررر او  

الغاخداااياااا خودت ميبيني که بي شوهري داغونم کرده پس چرا اون شاهزاده ي سوار بر   

 آخخخخ ببخشيد اسب سفيدمو نميفرستي قول ميدم سوسک رسانيش نکنممم

 از جام بلند شدم و لباس هامو پوشيدم 

مگه موخايم بريم  موهاي لختمو باز گذاشتم و چتري هامو ريختم رو صورتم حاال خوووودايي
 عروسي ها؟؟؟؟

اييش بدم مياد ازاين رسوم مزخرف همه ي اقوام فيس فيسوي مامان جمع ميشن فخر فروشي 
 ميکنن أه أه 

بعد از اينکه آماده شدم مانتومو پوشيدم و شالمو انداختم رو موهام همزمان مامان جوونممم 
 صدام زد:النااااازززز..........

 من؛جووونمممم مامي جووون اووومدممممم.......

 مامان:بدو که بابات معطله..............

ازاتاقم خارج شدم و رفتم پايين ?وه ?وه مامانو نيگااااه چه خشگل شده پريدم جلو کامان 
 وگفتم:چه خشگل شدي مامااااان..........

 مامان خنديدوگفت:قربونت بشم دخترم خودت رو نميگي

رو باز کردم وحرفي نزدم  نيشم  

 به همراه مامان از خونه خارج شديم

 به حالت دو و شيرجه مانند پريدم تو ماشين 

طفلي باااباااممم يه متر پريد هوا از خنده ريسه رفتم بابابه خودش اومد و گفت:دختر چيکار 
 ميکني سکته کردم .

 بانيش باز گفتم:سالاامممم بابا جووونمممم چطووولي؟؟؟؟

 خنديد وگفت:خوبم تو خوبي؟؟؟

 من:عاااوووولييييي تووووووپپپپپپ......

 بالبخند گفت:خب خداروشکر

همزمان مامان سوار ماشين شد بابا ماشين رو راه انداخت. زيرچشمي نگاهي به مامان انداخت 
 وگفت:به به خانومم خشگل کرده.

 بانيش باز و گوشهاي تيز به حرفاشون گوش ميدادم
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ممنون عليرضا جان تو هم حسابي بزازنده شديمامان:  

 وووااااييي يکي مامي و ددي منو بگيره که االن همو ميخورررن............

 روبهشون گفتم:ميگماااا.......باباجون من مزاحمم نگه دار پياده مويام

 بابا باتعجب گفت:مزاحم چرا دخترم؟؟؟

.يد وگفت:الناز من تو رو شوهر ميدملبخند دندون نمايي زدم مامان گرفت چي ميگم خند  

 خنديدم وگفت:اي جوووونمممم منم که پااايههههههه.........

 مامان و بابا هردو همزمان گفتن:الناز......

خب مسلما منم زبان به دهان گرفتم ديگر در عوض سيستم پخش را روشن نمودم و به آهنک 
گدگن زيباي خووووش ميگذرررره بعلهههههه دينگدگن دين  

 گوش جان سپررردممم

صداي تيشهههه ي فرهاد آيد همي خخخخخ خدااايياااااا ميبيني بنده ات از بي شوخري به چه 
 حال و رپزي افتاده توووولوووخدااا

 بخت من رابگشاااا..............

  

 قررربوووونت بنده ي خشگل خوشمل خل وچلت النازززز ايزددددد پناههههههه 

 نقطه سر خط..........

 باصداي مامي جونم به خودم اومدم :الناز نميخاي پياده شي؟؟؟

 باتعجب به اطراف نگاه کردم إعهههه اينجا که حياط آقاجونه 

 لوامه جان؛پس مخاستي کجا باشه.

من:هيييي لوامه وقتي مياي يه ايهيمي يه اوهومي نميگي من سکته کنم بي الناز شي خو. فکر 
دا جونم يه کاره. فرستادم خونه بختکردم خ  

 لوامه جون:هه هه هه خنديدم پياده شو که مامان بابات منتظرن

از ماشين پياده شدم و يه نگاه به پارکينگ حياط آقاجون انداختم هييييييي اي جووووونممممم 
 ماشين خاااا جييي

 اي جوووونممممم پسر هاي خشگل خاستگاري هاي رنگارنگ 

مم آخ جووونممممم بشکن بشکنه بشکن من نميشکنماي جوووونممم  

 بشکن........

يه دوتا بشکن واس خودم زدم دوتا قر هم دادم که صداي خنده ي مامي وددي بلند شد و مامان 
اينکاراتو نکن گفت:خدا اين شادي ها رو از مانگيره دختر  
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نوم بودن از سرو روم لبخند دندون نمايي زدم وگفتم:چشم امشب موخام دختر خوفي باشم و خا
 بباره

 مامان:نه دخترم تو عادي باش نميخام نرمال باشي

 خنديدم وگفتم:اوکي بزن بريم بترکوووووونيمممممم.....................

بودن از سر وروم خرامان خرامان به طرف خونه ي آقاجون راه افتادم خخخخ الکي مثال خانوم
 ميباره

بعد من ثريا خانوم دم در وايستاده بود لباس هارو ميگرفت طفلي  مامان و بابا اول وارد شدن و
 عشخممممم

نظر داري؟؟؟ جان:الناز تو به ثريا خانوم هملوامه  

چشم دارم برام حرف من:خخخخخ لوامه جديدا بيشعور وعبضي شدي ها من کوجا به ثريا خانوم
 درمياري بي ادددب.........

دررررک..........به جون باهام قهر کرد ورفت خولوامه  

بانيش باز رو به ثريا خانوم گفتم:سلوووم ثرياااجوووونمممم چطول مطوووولي چيکارا 
 ميتوني؟؟؟؟

 خنديد وگفت:سالم الناز جان خوبم تو خوبي؟؟؟

 باهمون نيش باز گفتم:مرسي شما خوبيد؟؟؟؟

و بده تا ببرم اتاقت.خوبم شکر. دخترم لباساتثرياجون:منم  

 من:خب خودم ميرم عوض ميکنم ديگه شمارو به زحمت نميندازم.

 ثرياجون با لبخند گفت:هرجور راحتي عزيزم

سري تکون دادم و رفتم داخل واس ننه و بابا وانستادم هيييييي االن مامان بفهمه بهش گفتم ننه 
 کله مو ميکنه ميندازه کيارش بخوره 

خاره؟؟؟؟ حاال يکاره چرا کيارش؟؟؟؟؟مگه کيارش آدم  

خووووو کمي هم از آدم خار نداره ديههههههه يعني آدم درمورد عشخخخخششششش اينطوري 
 بحرفه خوووويعللي نوووبرههههه ديههه.........

اوه اوه ببين چهههه االغ در االغيه اينجااااا.........وااايييي ننه اون پسره رو نيگاه چه استيلي 
نداري عاياااا؟؟؟؟؟ داره قرفووونت بشم من قصد ازدواج  

رو ميزنم مخ همه ي ايناکو بزار برم اتاقم لباس عوض کنم بعد مويام  

 ارواااح شوووخررر نداشتمممم.........

آروم آروم و شبيه کاراگاه سيندرالاز پله ها رفتم باال تا کسي نبينتم بدزدمي خخخخ اين اعتماد 
 به نفس من فکر کنم شماروهم کشته نهههه!؟؟؟؟؟؟؟

پا ميرم تو صورت لوامه جون مگيد نه که جفتن  
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 لوامه جون:چرا ازصورت من مايه ميزاري؟؟؟؟

 من:هي مگه تو قهر نبودي ايکبيري برو به قهر بودنت برس من باتو حرفي ندارم

....ژوووون:باااوشهههه من رفتمممم.....لوامه  

رهايي ميدهي عايا؟؟؟ من اگر  خدااايااااا........چه زماني من را از دست اين خوددرگيري هايم
 شويي بيابم تمام خود درگيري هايم ميشود هوووتوووتووووو............

آوردم واااييي اين خشگله کيه من بهش شماره بدمپريدم داخل اتاقم و لباسامو در  

 ايندفعه يه نفر ديگه اومد جواب دادددد بگيد کي؟؟؟؟؟؟؟؟؟

د کيييي؟؟؟؟؟؟يه نفر که اصالاااا نميشناسيدش بگي  

 مرتيکهههه ي خيکي.......

يوهاهاها من رو ببين چقدددر شوخمممم موش بشم االااهييييييي.......بعدش اخالقمو خوب 
 ميکنم ميرم با تامي جون ازدواج ميکنم فکرش رو بکن تام و الي 

 آهنگ داره ها به جاي تام و جري ميشه تام و الي

يه نگاه کلي به خودم انداختم اصالااا الي نگوووو بال  بي خيال خودرگيري هاي مضمنم شدم و
 بگوووو

 خشگل خشگال بگوووو..........

يه ماچ آبداررر واس خودم فرستادم و از اتاقم آرووومممم اومدم بيرون همزمان سايه ي 
 شخصي که خوووب ميشناسمش اوفتاد

 عشخممههه ديهههههه.......

پايين واااييييي آقا جونننننن اينو نيگاه چه تيکه اي شده  از اتاقش خارج شد و داشت ميومد بره
المصب آخ آخ ضربان قلب من تند ميزنه ميخاد آروم بزنهههههههه نهههه ديگه نميزززرنه دوتا 

 چشمون سيات ياروم بيا دل دارم بياااا.....

 ويييييي پت کردم رفت کههههه.................

بخندم بي خيال بيا کيارش رو بترسونم   

نوچ ولش کن بزار يه امشبه رو خانومانه رفتار کنم مگه خر گازش بزنه بياد منو بگيرهههه 
 خوووو يهپنفر راهنماييم کنه من چه جوري خانومانه رفتار کنم چه کار سختيههههه.......

 الناززز تو ميتوني

 يه متر پريدم هوا و گفتم:فايتينگ)به معني موفقيت ،توانستن(

خداااا اين فيلم کره اي هاي مزخرف و آبکي رو از مانگيره صلوات سوم رو بلند تر 
 ،.،....بفرررستتتتت

از اتاقم خارج شدم و خيلي آروم و سالنه سالنه هاهاهاها عجب کلمه هاي قلمبه سلمبه اي کمرم 
 شيکستتتتت.........
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 خالصه بگم واس شوووما

ههه..........الناز بيشعور باز چال ميدوني شدي کهه  

 باشههههه غلط کردمممم........

واينک الناز آدم ميشود نمردم و آدم بودن خودم رو ديدم آخه نه که قبال ها فرشته بودم 
 بعلهههههههه..........

 همزمان با خروج من کيارش هم رسيد نزديک پله ها

 منم که باکالس و با پرستيژژژژژ.......

م البت نه خيلي ضايع ها ولي خب سعي ام رو ميکردمباناز و ادا قدم برميداشت  

 کيارش واستاده بود باتعجب منو نيگاه ميکرد واچيه الناز با کالس نديدي خو ببين

 حاال اين جلوم واستاده بود نميشد رد شم

 ،.......اخم ريزي کردم الکي مثال من ليدي باکالسم برمنکرش لعنتتتتت

کردي.......... وگفتم:ميشه کنار وايستي؟؟؟ترافيک  

زير خنده اي مرررررگگگگگگکک يهو کيارش زد  

اي حناااق بگيررري الي با اين کالس و پرستيژ يک قروني ات اوسکول منگول کيارش 
 ترافيک کرده؟؟؟

 خنگ مادر زادددد چه سوووتي کثيفيييي دادم......اي خووودااا

بازوش زدم که خنده اش واستاد ديدم اين کيارش خاموشش نکنم بيشتر ميخنده مشت محکمي به 
 بازوش رو چسبيد وگفت:هي ديوونه چيکار ميکني؟؟؟؟؟؟

 من:خجالت نميکشي به يه ليدي متشخص ميخندي؟؟بي کالس بي پرستيژ؟؟؟؟

کيارش تک خنده اي کرد وگفت:?وه ماتمازل ببخشيد ترافيک کرده بودم آخه نميدونستم شما 
 ميخايد رد شيد....

م وگفتم:درهرحال بکش کنار..چشم غره اي بهش رفت  

....کيارش کنارايستاد خواستم برم که گفت:مواظب باشيد تصادف نکنيد ليدددددييييييي...  

 باجيغ گفتم:کياااااررررررشششششش................

........ 

 خنديد وگفت:اوکي ماتمازل حرص نخور چاق ميشي از خاستگار ميفتي.

 يعنننيييي دلم موووخااست سرمو بکوبم به ديفااال افسوووووس که دم دست نبود......

سعي کردم آرامشم رو حفظ کنم و رفتم پايين وارد سالن که شدم داشتم بي هووووش ميشدم آخه 
نيست انقدرررر پسر توي اين کره ي خاکي موجوده واسه من بيچاره ي ترشيده ي فلک زده موجود 

 واال .....
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 کسي اسمم رو صدا زد:الناز جان

برگشتم و بانيش باز به ريحانه جونم نگاه کردم باديدن تريپش نيشم بيشتر باز شد 
 وگفتم:سالااممم زنداداش گلمممم خوبي!؟؟؟؟کوو داداش خلمم؟؟؟

ريحانه خنديد و درآغوشم گرفت و گفت:خوبم عزيزم تو خوبي؟؟؟داداش خلت هم همين اطرافه 
 االن مياد

غوشش جدا شدم وگفتم:منم خوبم خداروشکر که خوووبيييي............چه خوب که ديدمت از آ
 دلم تنگوووليده بود

ريحانه با گله گفت:نه که خيلي مياي خونه ما خونه داداشته ها فقط يه بار اومدي ميدوني عرفان 
 بعضي وقتا چقدر از دستت شکايت ميکنه

احم اوقات شريف و سرشار از عشق وعالقه ي شما خنديدم وگفتم:خو آخه من نموخام بيام مز
 دوتا نو خل نو شکفته بشم اووخ ببخشيد گل

 خنديد وگفت:نه عزيزم تو هيچ وقت مزاحم نيستي حداقل هفته ي يک باربيا

 سري تکون دادم وگفتم:يه شرط داره......

مسوالي نگام کرد نيشم رو باز کردم وگفتم:يه ني ني خوشمل بياريد تا من بيا  

 خنديد وگفت؛از االن؟؟؟خيلي زوده .

 نچ نچي کردم وگفتم:اي بابا همين ننه ي من همين رفته خونه خودش عرفان رو زاييده

 ريحانه بلند خنديد

هيييعععععععع نيگاه منو چه چال ميدون شدم زاييده؟؟؟اي بر پدرت صلوات الناز با اين حرف 
.....زدنت اسفناجي هم اگه در کار بود پروووندييش..  

 حاال اگه مامان بفهمه بهش گفتم ننه و گفتم زاييده منو ميکشهههه

فهمهريحانه درحالي که شيمکش رو چسبيده بودگفت:خدانکشتت الناز مردم از خنده مامانت ب  

؟؟قيافمو عجوج کردم وگفتم:هييي نگو تلوخودا مامان ميکشتم هيس صداشو درنيار باشه؟؟  

ي گفتي که خانومم صداشو درنياره؟؟؟؟همزمان صداي عرفان اومد:مگه چ  

 ييييي برادر فوالد زره تشريف آوردند........

 برگشتم بانيش باز گفتم:سالاممم داداش خ.......

نگاهم افتاد به کناري عرفان يه پسر خوشتيييپپپ خوووشگلللل ملووووس هلوووو بروووتو 
 گلوووو..........

ا بيام تو صورتت دختر چشم سفيدلوامه جون:يه بار ديگه بگو تا جفت پ  

ونم يه نمهمن:اي خوووودا برو باو ديه چشم هاي منم سبزه برو موخام خوش بگذر  

 باصداي پسره به خودم اومدم؛سالم الناز خانوم.......
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 نيشم رو بستم و گفتم:سالم

 رو به عرفان گفتم:سالم داداش.....

 عرفان باخنده گفت:دوبار سالم کردي

. 

 من:جوابي ندادي واال

 عرفان:دادم منتهي شما تو افق محو بودي خوبي خواهري؟؟؟

 نيشم باز شدم وگفتم:خوبم تو چطولي!؟؟؟

 خنديد وگفت:منم خوبم شکر

 خب حاال نوبت پسره شد رو بهش گفتم:خب شما خوبيد؟؟؟

 بالبخند گفت:نوبتيه؟؟؟

 خنديدم وگفتم:بله ديگه آسياب به نوبت

لمنانه اش گفت:من خوبم شما چطوريد؟؟؟باهمون لبخند جنت  

 من:منم مثل پلو تو دوري

 ولبخند دندون نمايي زدم خنده ي ريزي کرد وگفت:خب خداروشکر من اميرهستم 

 ودستشو سمتم دراز کرد منم باهاش دست دادم وگفتم:منم النازم ديگه خوشبختم

 فشاري به دستم داد وگفت:هم چنين

دا دستم رو ول نکن درکم کن يهه کم از پيشم نروووو الناز حاال ودستم را رها کرد نه تولوخو
 چرت نگو........

 عرفان روبهم گفت:ايشون نوه ي دايي بابکه

ها نگاش کردم بابک خر کيه دايي بابک؟؟؟ مث اين منگول  

 عرفان که قيافه ي منگول مانند منو ديد خنديد وگفت:دايي آقاجون

ي بابا اونا دورررن کههه.......من االن فهميدم که آقاجون دايي خنديدم وگفتم:هااا.....اونو ميگ
 بابک داشته

ي؟؟؟عرفان چشم غره اي رفت منم بي خيال رو به پسره گفتم:آقاجون شما مرده به لطف االه  

 باابرو هاي باال رفته گفت:بله فوت شدن پدر هم هم چنين 

 من:آهان هرچي از اونا استخونه به شما خاک.

يه جوري نگام ميکرد وا مگه حرفي بدي زدماميرجون   
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يه نگاه عرفان انداختم کبود شده بود ريحانه هم عين لبو سرخ شده بود خو چي گفتم مگه ليدي 
 متشخصم ديه

 پسره رو به عرفان وما گفت:عرفان جان من يه لحظه مرخص شم ميرسم خدمتتون 

 عرفان درهمون حالت سري تکون داد

ور شديارو که رفت وازمون د  

 عرفان و ريحانه هردو شروع کردن به خنديدن

 وخودشونو ميزدن

 روبهشون گفتم:چيه؟؟به منم بگيد بخندم.........

عرفان بعد ازاينکه خوب خنديد تک سرفه اي کرد وگفت:يعني الناز خاک تو اون مخ نداشته ات 
 که آبروي خاندان مارو بردي 

فترريحانه با صدايي که خنده توش موج ميزد گفت:طفلي پسره جمله هات خيلي سنگين بودن   

 باتعجب گفتم ؛مگه حرف بدي زدم؟؟؟

عرفان با نيش باز گفت:نه خيلي حرف هاي خوبي زدي دختر مگه مرده هم به لطف االهي 
..... ميميره؟؟؟اونو ميگن به رحمت االهي از اون خاکه به شما  خدا نکشتت بعدشم اونو ميگن هرچي

 عمر خدا شفات بده

 باچشماي گرد گفتم:نهههههه؟؟؟؟؟

 خنديد وگفت:بلهههه........

 خودمم شروع کردم به خنديدن وگفتم:يعني خاک برسر من با اين روش شوهر يابي ام

 عرفان چشم غره اي بهم رفت لبخند دندون نمايي زدم و حرفي نزدم.......

که مامان اومد سمتم حسابي اولتاتيوم داد که برم احوال پرسي کنم و از  چند دقيقه اي گذشته بود
 اين حرفا 

 منم راه افتادم باهمه احوال پرسي وخوش وبش تموم نميشدددن کههههه............

دهنم کف کرده بود يعنيييي..............هرچي فوش بلد بوم نثارشون ميکردم آخرين نفر عمه ي 
م بود واال اينا جدر اندر جدشون زدن عمر فيل رو دارن بوخودا البت نوه نبيره مادري ننه ي بي بي

هاش بودن آقا جون منم بيکاره ها يه ايل فيل نژاد ريخته اينجا موجبات کف کردن دهن مارو فراهم 
 کرده

 باخستگي رفتم سمت خانوادشون وگفتم:سالم 

دهنم آسفالت شد حاال تو دلم چي ميگفتم:اي نسلتون منقرض شه کثافطااا  

ناهيخانومه ي چهل وهفت هشت ساله با لبخند وذوق مرگي گفت:واي تو سوگلي خاندان ايزد پ  

 نه عمت سوگلي آقاجونمه بيشعور به توچه خووووو
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 سعي کردم لبخند بزنم وگفتم:بله خوبيد شما؟؟؟

 هم چين بغلم کرد که حس کردم دوس پسر سابقشم بعد از سي سال رو پيدا کرده

ازاينکه خوب فشارم داد ولم کرد وگفت:ممنون عزيزم ماشاال چه خانومي هستي قربونت  بعد
 بشم خوبي؟؟؟

 ييييييي اگه موخاي قربونم شي زود ولم کن برم که حس ميکنم دارم سقط ميشم

 من:بله خوبم شماخوبيد؟؟؟

 خنديد ويييي دوبار گفتم که 

تصالي کرده بس احوال پرسي کردملبخند دندون نمايي زدم وگفتم:شرمنده سيماي مخم ا  

 بلندخنديد وگفت:االهي بگردم چقدر هم شيريني

 شيرين عمه ته منو ميگي شيرين مخ بيشعور عبضي

 همزمان صداي شخصي اومد:مامان جان

 برگشتم ديدم امير ژوووونهههههه.......

 إعهههه اين خانوم خشگل ومتشخص مامان امير ژووونمممم بوده.........

خانومه رو به امير ژووون گفت:إعههه پسرم چه خوب که اومدي بيا اينجا تا سوگلي اين 
 خانواده رو ببيني

 امير کنار ننه اش ايستاد وگفت:بله افتخار آشنايي باايشون رو داشتم

 ننه اش با نيش وا گفت:چه خوب 

 وروبه من گفت:دخترم.........

قد پسرت کن رسما ميشم هم دخترت هم عروست د بيا دخترش هم شديم تولوخودا بيا منو ع
 وووالاااا

 ننه هه:دخترم اين تنها پسر منه .

 خواستم بگم إعههه مجردههه؟؟؟قصد ازدواج نداره من هستما گفتم ولش خز نشه

 وگفتم:آهان به سالمتي

 خنديد وگفت:منم اسمم تيناست.

سري تکون دادم وگفتم:منم النازم   

زندن اي هم داري خودت نازي اسمت هم نازهبالبخند گفت:چه اسم برا  

 بالبخند گفتم:مرسي.

ال پرسيسري تکون داد وگفت:يه خانواده ديگه مونده فکر کنم بري احو  
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 باچشم هاي گرد گفتم:يا ابرفرض دروغ؟؟؟؟؟

 خنديد اي حناق تو گلوت گير کنه بميري الناز بااين سوتي هات

فت:واي عزيزم من که عاشقت شدم آره مونده اون تيناجون بعد ازاينکه يه دل سير خنديد گ
 آخرن

 بالب ولوچه ي آويزون گفتم :باشه پس من از خدمت شما مرخص ميشم خوشحال شدم

 باخنده گفت:موفق باشي عزيزم بازم يه سر بزن به ما

سري تکون دادم و ازشون دور شدم اي خدااا سقف اينحا هم ترک نميخوره خراب شه بميرن 
عععععععع..........من راحت شم و  

بعد از اينکه باآخرين خانواده ه احوال پرسي کردم مثل اين خرهاي خسته شده از بارکشي روي 
 يه مبل سلطنتي لم دادم وگفتم:آخييييشششش تمووووممممم شدددددن.............

؟؟د؟؟يهوووو يه دست حاوي يه ليوان آب پرتقال مقابلم ظاهر شد ياخودددا اي از کوجا اوم  

 برگشتم ديدم کيهههه؟؟؟؟؟

 عشخمهههه ديه قرفونش بشم هرجا الزمش دارم پيداش ميشه 

 باتعجب گفتم:مهربون شدي

 لبخندي زد وگفت:درکت ميکنم چه زجري کشيدي تا تموم شدن

خنديدم و ليوان رو از دستش گرفتم يه نفس سرکشيدم و گفتم:دستت مرسي جيگرم حال اومد آخ 
 خدا تموم نميشدن

خنديد وگفت:دقيقا يه ساعت طول کشيد با اينا احوال پرسي کردم   

ويه نگاه به اطراف انداختم اين دختر هاي خانوادشون هم چين چس کالس ميزاشتن که نگ  

واال خشگلي دارين که ندارين اخالق ومش و رفتار دارين که ندارين اصال هيچجي ندارين همه 
تا خاستگار پيدا کردم جي قلبمه افتاده واس من تااالن دويست  

 باصداي کيارش به خودم اومدم:واسه کي خط ونشون ميکشي با اين قيافه

با صورت جمع گفتم:واسه اين دخترهاي فيس فيسوي اينجا به چي شون مينازن زورشون ميومد 
 احوال پرسي کنن

 با ابروهاي باال رفته گفت:واقعا؟؟بامن که خيلي خوب وگرم احوال پرسي کردن

گفتم:بله تو مذکري و آب گال لوده ديگه منم مذکراشون خوب باهام احوال پرسي باحرص 
 ميکردن

 اخم ريزي کرد وگفت:واقعا؟؟؟

 من؛نه پ دروغ دارم .
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حرفي نزد نگاهم اوفتاد سمت ورودي همزمان در باز شد و با ديدن شخص. باااا ذووووق از 
ددددد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.............جا پريدممم اي جوووونممممم. بگيييددددد. کييي اومممم  

يزدان جووونممم اومدددد. باذوووق مررگييي تمااامممم از جام بلند شدم همزمان مامان وپ 
دور به من افتاد بانيش باز براش دست تکون دادم و بالبخند برام باباش هم وارد شدن نگاه يزدان از 

شگل شددههه قرفونت بشه همسر آينده دست تکون داد و به طرفم اومد اي جاانمممم،نيگاش چه خ
 اتتتت......

کيارش مسير نگاهم و مسخره بازي هام رو دنبال کرد با ديدن يزدان اخمش پررنگ شد 
 وگفت:ذوق مرگ نشي يه وقت

 برگشتم باچشم غره گفتم:به توچه خو.

 باچشم غره گفت :خيلي بي ادبي.

الم .ايشي گفتم همزمان صداي يزدان اومد که سالم کرد:س  

 برگشتم وباهمون نيش يه من بازم گفتم:سالاممم يزدان جووون چطوووريييي؟؟؟؟

 خنديد وگفت:خوبممم تو خووبي؟؟؟؟ديوونه؟؟؟

 خنديدم وگفتم:اوال خوبم دوما ديوونه هم عمه ته.

 خنديد وگفت:کس ديگه نبود مستفيزش کني؟؟؟

 من:نوووچ عمه بيشتر حال ميده

يارش به خودمان آمديم إعههههه يادم شده بود کيارش اينجاااست خنديد با صداي تک سرفه ي ک
 ارواح خاله ي نداشتممم

تو هم اينجا بودي شرمنده نديدمت خوبي يزدان شرمندگي رو به کيارش گفت:إعه کيارش جان
 داداش؟؟؟

 کيارش با فيس و إفاده خخخ فکرش رو بکن نه که دختره 

؟؟؟کيارش با جديت گفت:سالم خوبم تو چطوري  

 يزدان بالبخند گفت:منم خوبم شکر.

 کيارش حرفي نزد و در عوض رو به من گفت:تو اصال رفتي پيش آقاجون؟؟؟؟

 با تعجب نيگاش کردم حاال يه کاره چرا يادش از. آقاجون اوفتاد 

 درهمون حالت گفتم:نوچ ميرم خو

 بااخم گفت:ناراحت ميشه سراغ همه رفتي جز آقاجون

 من:وااا.......ديشب صبح همين جا بودم که.............

 يزدان دخالت کرد وگفت:الناز جان منم آقاجونت رو نديدم بيا با هم بريم پيشش.

.......نيشم تا بناگووووشششش باز شد پريدم از بازوش آويزون شدم وگفتم:اوککيييي بريمممم  
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 خنديد و راه افتاديم 

...کيارش چه جوري حرص ميخوره دوستمه خو دلم خووواستتت..... اصال هم وانستادم ببينم  

  

يه نمه که از کيارش فاصله گرفتيم يزدان گفت:ببينم الناز خوشت مياد کيارش رو حرص 
 ميدي؟؟؟

 باتعجب گفتم:وواااا.......مگه من چيکار کردم؟؟؟

 باخنده گفت:نديدي چقدر حرص ميخورد؟؟؟؟

م:چه صنمي با من داره که حرص بخوره.شونه اي باال انداختم وگفت  

 باابروهاي باال رفته گفت؛نگو که هيچ حسي بهش نداري.

 بادهن باز وچشم هاي گرد نيگاش کردم يا ابررررفررررض اين از کجاااا فهميد؟؟؟؟

 درهمون حالت گفتم:چرا تهمت ميزني؟؟؟

 نديد وگفت:پشت گوشام مخمليه؟؟؟؟

وباره خنديد وگفت:من دوستتم پس عب نداره بدونم قول ميدم به يه نگاه به گوشاش انداختم که د
 کسي چيزي نگم.

 من:قول دادي ها.

 خنديد وگفت:ديدي گفتم باشه قول دادم چه خوب که باخودت کنار اومدي.

بغ کرده حرفي نزدم اينکه يزدان فهميد خيلي بده آخه ميترسم فکر کنه واسه اذيت کردن کيارش 
م در حالي که دوستيم با يزدان واقعا بي ريا ست ومث عرفان دوسش دارممن باهاش انقدر مچ  

 باصداي يزدان به خودم اومدم :سالم آقاجون.

سرمو بلند کردم ديدم اوه اوه خداي جذابيت خداي ابهتتتتت.............روي يه صندلي 
 سلطنتييييي نشسته مث اين پادشاه هاااا......

گفت:سالم پسرم چه عجب اومديد آقاجون بالبخند رو به يزدان  

 يزدان لبخند زد وگفت:شرمنده دير خدمت رسيدم خوبيد!؟؟؟

 آقاجون؛خوبم توچطوري ؟؟؟

 يزدان:منم خوبم خداروشکر.

نگاه آقاجون به من افتاد و گفت:به به الناز خانوم چه عجب افتخار دادين بياين به کوچيک 
 ترتون عرض ادب کنين.

دست يزدان رو ول کردم بانيش باز يه گوشه ي دامن کوتاهم رو گرفتم و تعظيم کردم 
 وگفتم:درود خدا بر آمن هوتوب اول حالتان چطور است؟؟؟؟

 آقاجون بااخم ريزش گفت:من آمن هوتبم؟؟؟
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 من:نه عمه تون آمن هوتوبه اشتب شد 

 يزدان ريز ميخنديد

خنده اي کرد وگفت:از دست تو يه لحظه نميشه آقاجون هم نتونست خودش رو کنترل کنه تک 
 جدي بود سالم دخترم خوبم تو خوبي؟؟؟

من با نيش باز تررر:خوبم خداروشکر که خوووبيددد.........چون امشب ميخام براتون يه دونه 
 از اين حوري هايي که جمع کرديد اينجا واستون تور کنم.........

ن بگير کسي بشنوه هيچي.آقاجون باچشم هاي گرد گفت:زبون به ده  

 خنديدم وگفتم:موخام بشنوم اصلنشم.

 آقاجون رو به يزدان گفت:پسرم اينو ببر از اينجا.

 يزدان باخنده گفت:چشم آقاجون الناز بريم

سري تکون دادم و روبه آقاجون گفتم:بازم مزاحم ميشيم آقاجووون 
 اووودااافظظظظظ...............

 و از آقا جون دور شديم

به همراه يزدان رفتم باباباو مامانش احوال پرسي کردم چقدددرهههههههه تحويلم گرفتن اصال 
 من که کال تو افق محوووو بودم.............

يه نگاه به عرفان و ريحانه و کيارش و چند تا ديگه از اقوام انداختم که همگي واستاده بودن و 
صله ام هم چين سرررررر رفتهههه بود که فکشون گرم شده بود از هر دري حرف ميزدن حو

 نگووووو...................

 يه آهنگ اليت طبق معمول مناسب واس رقص تانگو هم پخش ميشد و بعضي ها وسط بودن

رو بيارم اينجا رو يهووووويي بتررررکووونممممم نظرتووون؟؟؟؟برم فلشم  

ها ميرفتم مثل اين سارق هايي که  آروووومممم از جمع جدا شدندي و خيلي آروم به طرف پله
 ميرن دزدي مث اونا

داشتم اطرافم رو ديد ميزدم و حواسم به رو به روم نبود که يهوووو دنگگگگگ خورردم به 
 ستووون 

 آخ ننه داغووون شدمم

يه ور صورتم رو چسبيدم و با غرغرگفتم:اي برپدرشوهر عمه ات صلوات ستون بي شعور 
استي اومدي اينجا واستادي اي با تيشه خرابت کنن که داغونم کردي خاک برسر نميدوني کجا و  

 يهو صداي خنده ي ريزي اومد يا شازده ابوالقاسم فردوووسي مگه ستون ها هم ميخندن

دستم رو از رو صورتم برداشتم ديدم اي داد بيداددد چه ستون خوشگل و تيکه اي هم رو به 
قرار داره. روم  

خنده اش گفت:شرمنده سد معبر کرده بودم امير ژووون بعد از   
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هشخواستم عادي نشون بدم و گفتم:نه بابا شما نبوديد که يه ستونه اينجا بود خوردم ب  

 تک خنده اي کرد وگفت:نه من اينجا بودم

حاالمن بااين حرف هايي که بار اين ستون خشگل و خوش استيل کردم چه جوري توقع داشته 
 باشم بياد منو بگيره؟؟؟نه خووودايييي.........

 من:آهااان پس شرمنده اگه حرفي زدم معذرت..

 امير ژووون:اختيار داريد اين چه حرفيه من سر راه ايستاده بودم

من برم به کارم برسمسري تکون دادم وگفتم:با اجازه   

 باکنجکاوي گفت:ميخايد کجا بريد انقدر احتياط ميکنيد؟؟؟

 من خاک برسر ترشيده هم گفتم:گالب بروتون دست به آب.

مفد نزنم هيييييييععععع من يه روز و يه شب نميتونم اين دهن وامونده رو ببندم و انقدر حرف  

فت:آهان بفرماييد تشريف ببريداين اميره هم اول باتعجب نگاهم کرد بعد خنديد وگ  

لبخند دندون نمايي زدم سري تکون دادم و کل پله ها رو دويدم فلشم رو از کيفم برداشتم و 
 پييبييش به سووووووي ترکوووووندننننننن.................

د الک پشت ماننندددد رفتم پايين يه نيگاه انداختم ببينم ايندفعه باز به ستون متوني چيزي برخور
 نکنم داغون شم آبرومم بره ديدم مگس که چه عرض کنم پشه هم اطراف من بال نميزنه ........

يه نيگاخ به سيستم هاي پخش انداختم که هم چنان داشتن اليت ميزدن عووووق من خسته شدم 
اينا خسته نشدن تازه جوگير شدن چراغاي پذيرايي رو هم خاموش کردن يه وخ کاري نکنن 

 اونجا.....

 هييييعععع الي بيشعور خيلي بي ادب شودي ها.....

خوراست ميگم ديه چشم چشمو نميبينه مثال من بخام برم بين اينا خداي نکرده حاال اگه هم شد 
عب نداره برم تو بغل يه نفر موخام چيکار کنم خو؟؟؟منم که دختر سر به زيرو آرومي ام واصالاا 

يل بدم دنبال شوهر نيستم و موخام ادامه تحص  

 ارواااااااااحححححححح عمههههه جان داشتممم........

حاال يه نمه ديده ميشد ها اونجور نبود که خاموشي مطلق باشه خودايي من برم بين اينا بشينم 
 چرتم ميگيره ميخابم خوب شد عقلم کشيد فلش مو آوردم 

بالبخند خودشان رو آرام حاال اين جوگير هارو نيگاه چه در چشمان يکديگر خيره شده اند و 
 تکان ميدهند اووووووخ جمله بد سنگين بود کمرم دوال شد نننهههههه...........

 امشب به خاندان فيل نژاد ها چند تاي ديگه اضافه نشن صلووواتتتت...........

 عمق مطلبم تو حلقمممم منحرفم عمه ي ننه ي قمره ........

بريم سر اصل مطلب التخت من البختو يه دست رختو  خوووب حاال بي خيال خوددرگيري ها
 دوست تختو يک عروس خوشبختو يک کيا ي بدبختو الي راضي شدي؟؟؟؟
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 يوووهاهاها بلهههه........

 خدايا خودم شخصا ازت موخام که شفام بدي......

 به طرف سيستم پخش رفتم و خيلي عادي وفرررزززز

خودم رو زدم به اسپيکر ها اي جووونمممم  فلش حاوي آهنگ مزخرررف رو کندم و فلش
بترررکوووون حاال اول از همه آهنگ تکون بده پخش شد ولمشو هم تا آخرررر بردم باال و فلنگ 

 رو بستممممممم

ميکردن چراغ هاي پذيرايي روشن شد همه واستاده بودن وسط پذيرايي و با تعجب همو نيگاه
 خيلي عادي رو يه مبل لم دادم

دم همه دارن منو نيگاه ميکنن برگشتم ديدم يزدان بانيش باز کيارش بااخم ريز حس ميکر 
عرفان با چشم غره و ريحانه هم بانيش باز نگام ميکنن منم نيشم رو باز کردم و براشون دست تکون 

 دادم

 حاال چند تا از دختراي جوگير هم ريختن وسط وگفتن:ايول کي اينوو گذاااشت؟؟؟؟

ياوردم و درعوض گفتم:خود اسپيکره خسته شد طفلي آهنگش رو تغيير داد به روووي مبارکم ن
 خنديدن و شروع کردن به تکون دادن 

 حاال خوبيش اين بود اين پيرمرد پير زن ها خخخخ

دور ازجون ننه باباي خودم رفته بودن به يه سالن ديگه وکال پذيرايي در اختيار جوون ها بود 
 اينا هم چهههه کارا که نميکررردن

 همه رو ديد ميزدم ورقص همه رو هم واس خودم مسخره ميکردم

 يه دختره هم چين جفتک ميزد که روده بر شده بودم از خنده

ايه ي چند نفر افتاد باال سرم برگشتم ديدم عرفان و ريحانه داشتم واس خودم حال ميکردم که س
 کيارش و يزدانن

 نيشم تا بناگوش باز شد وگفتم:سالااامممم.

 همه شون باخنده گفتن:عليک ملت رو مسخره ميکني؟؟؟؟

خنديدم وگفتم:هي يزدان توصيه ميکنم موهاي کيارش رو بکشي يه وقت خانوم کيارش از خانوم 
.......تو خشگل تر نشه  

يزدان خنديد وگفت:نه من مطمئنم خانوم من از خانوم کيارش خوشگل تره و ابرويي انداخت 
واستادن وگرنه باال وچشمک زد مرررگ کثااافط يعني زن اين از من خشگل تره حيف اينا اينجا 

 درستش ميکردم عبضي رووو

 کيارش با تاي ابروي باال رفته رو به يزدان گفت:مطمئني؟؟؟؟

ماي گااااددد دوئلههههه..........اوه   

 يزدان خنديد وگفت:مطمئن مطمئن.

 کيارش حرفي نزد طفلي بچه ام کم آورد
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عرفان رو بهم گفت:بي خيال بحث اينا همه رو فضايي کردي ريختي شون وسط خودت نشستي 
 پاشو تو هم يه تکوني بده ......

ي داداش من االن که نميرقصم انقدر توي با حالت خاصي پاروي پاانداختم وبا ناز گفتم:ميدون
 چشمم ميترسم پاشم برقصم بدزدنم.......

 همشون زدن زير خنده اي حنااااق مگه دروغ دارممم من

 عرفان خنده شو جمع کرد وگفت:ايول جوک سال.

..ايشي گفتم و از جابلند شدم دست ريحانه رو گرفتم و باهم رفتيم وسططط............  

ويعليييي بهم خوش گذشت اونقدر ديوونه بازي درآورده بودم که خستگي داشتم خالصه خووو
ميمررردمممم مهموني هم هرطور که بود تموم شد ساعت يک نصف شب برگشتيم خونمون هم چين 

خودم رو پرت کردم تو اتاقم و خسبيدم که خودم نفهميدم کي خسبيدنم اومد خخخخ شما فهميديد چي 
 گفتمممم!؟؟

فهميدم شما به بزرگي خودتون من را ببخشيدخودم هم ن  

 يوهاهاهاها صداي تيشه ي فرهاد آيد همي

 خفه الي بگير بکپ صبح کالس داري آخرين جلسههه قبل عيد.......

ويييي نگوووو جيگرمممم شولي شد خخخخخ ولش نموخاد زياد به عمق مطلبش فکر کنيد من 
قيههه........خودم که خودمم توي حرفام موندم چه برسه به ب  

.خووووب من خوابودنم اومد شب خوووش بووووس بااااي...................  

امضا النازجوووون............   

ون........بچه ها از ده تا بيست به الناز جونم چند ميديد؟؟؟؟ منتظر جواباتون هستم قررفونت  

کرد يوهاهاها من متعلق به زهررره جوووون اعتماد به سقفم سقف خونمون رو ترک ترک 
 همه ي شومام خخخ ببخشيد مخم اتصالي کرد

اودافظ............بوووسهانظربدين  

 صبح باصداي زنگ موبايلم از خواااف نازنننينمممم بيداررر شدم 

کش وقوسي به بدنم دادم و از جام بلند شدم يه نيگاه به ساعت انداختم نيم ساعت بيشتر فرصت 
 ندارم منم که خالههه ي مالاايممم.......

به سرويس بهداشتي رفتم و آبي به دست وصورتم زدم بعد ازاون اومدم آماده شدم يه تيپ خفن 
ترکووونيممم..........زدم. آخه قراره بعد کالس همگي بريم کااافي شاااپ ب  

 کوله ام رو انداختم پشتم و از اتاقم پريدم بيرون و شيرجه زدم تو آشپزخونه......

  

مامان باديدنم يهو يه متر پريد هوا نيشم رو باز کردم وگفتم:سالم مامان جووونممم صبح به 
 خيررر.....
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نو سکته ميدي.مامان باچشم غره گفت:تو نميتوني عين آدم وارد شي؟؟؟آخرش م  

 من:واااا.......مامان خو چيکار کردم مگه.

 مامان:هيچ کار خيلي کار خوبي کردي

 بانيش بازم گفتم:ميدووووونمممم...........

 مامان:امروز جلسه آخره کالساتونه ديگه؟؟؟

سري تکون دادم وگفتم:ايهيم مامي جون شايد يه نمه دير تر بيام البت يه نمه که چه عرض کنم 
 تاشب نيام روز آخري بريم بابچه ها يه خورده تهران گردي اجازه ميديد؟؟؟

 مامان:باشه بريد ولي نه که برگشتت به نصف شب بکشه ها ديوونه بازي هم نميکنيد.

سري تکون دادم وگفتم:اوکي مامان جون حاال کو اون ميز صبحونه ي رنگارنگ من يه دلي از 
 عزا دربيارم......

و صبحونه مو کامل خوردم  سر ميز نشستم  

 جاتون سبززز چسبيددد 

بعد از اينکه حسابي از خجالت خودم دراومدم از جا بلند شدم و رو به مامي گفتم:مامان جون 
 دستت مرررسيييي من ديگه مووورممم بووووس بااااييي.

 مامان :دخترم مواظب خودت باشي خدانگهدارت.........

معمول تا خود ايستگاه دويدم و اتوبوس داشت ميرفت خودم رو از خونه زدم بيرون و طبق 
 پرت کردم داخل طفلي راننده هه يه متر پريد هوا اينم آسايش نداره. از دست من ......

از دور نفس رو ديدم که با حالت تاسف سر تکون ميداد رفتم سمتش و گفتم:سالاااام بر هواي 
 هميشه متأسف صبحت خوووش.....

فت:سالم بر الي هميشه بي انضباط و مردم آزار. صبح توهم به خير خوبي باخنده گ
 ؟؟؟؟چقددددده دلم برات تنگ شده بووود.....

 بانيش باز گفتم:اي جووونمممم عشخممم خوووفممم تو بهتري؟؟؟؟

 نفس:منم خوبم شکر چه خوب که خوبي.

 من:مرسي امروز پايه اي ديه با بچه ها بريم تهران گردي؟؟؟

تکون داد وگفت:آرررهههه باوووو از من پايه تر هم وجود داشته مگه؟؟؟موخايم بيست  سري
 روز از شر هم خالص باشيم ومن قيافه ي نحصتون رو نبينم 

 االنم نه که خيلي خووشحااالمم بايد يه جوري تخليه انرژي شه ديههه.....

 باجيغ گفتم:منافق مبتذل.....

 خنديد وگفت:ميشوخم باووو من بي شما هرگزز......

 همزمان اتوبوس ايستگاه مورد نظر واستاد

http://www.1roman.ir/


  

 

 

: زهره دهنوئي-خانوم ريزه ميزه  

 

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

224 

 

يي........رو به نفس گفتم:فعال ور ور نکن بپر بريم پايين بعدا حسابت رو دارم بيشعور عبضيي  

......... 

نويسم يشتر بشرمنده بچه ها اگ کم بود درس هاي فردام فووووق العاااادهه زيادن نتونستم ب  

قربونتون بوس شب خوش.   

همين که وارد کالس شديم يه چيزي باشتاب اومد سمتم اونم سمت صورت نازنينم شانسم گرفت 
 سرم رو کج کردم دقيق از کنار گوووشم گذشت و يه خورده اونور تر افتاد رو زمين 

 باچشم هاي گرد برگشتم ديدم کتابه.......

دشون رو ميزدن با حيغ گفتم:وحشياي زنجيره اي باز دارينه غلطي بچه ها همه از خنده خو
 ميکنين؟؟؟؟؟

 هانيه درحالي که خودش رو

ميزد و از خنده غش کرده بود گفت:کو سالمت دختر بد؟؟؟   

وارد کالس شدم و نفس هم پشت سرم وارد شدوگفتم:شما مگه مجال سالم کردن هم به آدم 
ا همه مون رو رسما ميبرن تيمارستانميديد؟؟؟به خدا يه نفر بياد اينج  

 زهرا با خنده گفت:خو ديوونه ام هستيم ديگه مگه نيستيم؟؟؟

 خودم رو روي صندلي ام انداختم وگفتم:چرا چرا هستيم بر منکرش لعننتتتت.....

 همه ي بچه ها گفتن:بررر منکرررش صلووواتتتت.....

بق معمول سرشون تو کتاباشون بود يکي خنديدم و يه نيگاه به يلدا و مهديه انداختم که ط
دددنگگگگ زدم پس گردن مهديه طفلليييي يه متر پريد هوا وقتي به خودش اومد برگشت و با اخم 

 گفت:مرض داري روانييي؟؟؟؟به خدا ديروز يهه نففسسس 

 راااحت از دستت کشيدم خسته نميشي انقدر مردم آزاري ميکني؟؟؟

حال ميددهههه کههه...... با نيش باز گفتم:نوووچ خويعلي  

نفس باخنده گفت:فايده نداره بايد پول بزاريم رو هم برا شفاي اين يه ديگ آش بپزيم پخش کنيم 
 واس مستمندان

.باچشم غره گفتم:برو واس شفاي عمه ات ديگ آش درست کن کقافط رواااانييييي........  

....يلدا باخنده گفت:دمت گرم نفس مگه تو حرص اينو دربياري  

 لپ يلدا رو محکم گرفتم وگفتم:زود باش بوگو غلط خوردم دختره ي ورپريده

 يلدابا بال بال گفت:آخ آخ ولم کن باشه غلط کردم

 لپش رو ول کردم و گفتم:صد در صددددد........

صداي جيغ جيغ بچه ها بيشتر شده بود برگشتم ديدم مث اين منگول ها ميزنن با ناکج هم فرار 
 ميکنن

http://www.1roman.ir/


  

 

 

: زهره دهنوئي-خانوم ريزه ميزه  

 

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

225 

 

يا کي ما رو شفا ميدي آخههه؟؟؟؟؟؟خدا  

 .هانيه ميخاست بزنه به ناکج آتنا 

آتنا به طرف در دويد و درو با شتاب باز کرد و پرت شد بيرون حاال دم در هم اين استاد 
 روانشناسيه واستادن بود با چشم هاي گرد اينا رو نگاه ميکرد

 رسما هممون غش کرده بوديم از خنده آتنا خودش رو جمع وجور کرد وگفت:خدافظ......

 يعنييي کل کالس ترکيد

استاده درهمون حالت تعجب وارد کالس شد اون دوتا هم پشت سرش وارد شدن رفتن 
 سرجاشون تمرگيدن....

 استاده با تعجب گفت:استاديوم راه انداختين؟؟؟؟؟_

ه گفت:استاد شما بگووو باغ وحححششش..........همه خنديديم و خاطر  

سري از روي تاسف تکون داد وگفت:خدايا اول صبحي منو سکته ام داديد شما دخترا چه 
 موجوداتي هستين؟؟؟؟؟

 ورفت سرجاش نشست ماهم نميتونستيم حرف بزنيم فقط ميخنديديم.........

ه منظورم اينه که مشکوکه وقتي به استاد حضور غياب کرد ميگما جديدا اين زياده سه ميزن
 نفس ميرسه هم چين عميق نگاش ميکنه که آدم شک ميکنه نکننهههه خبراايييههههه..........

 خالصه بوگوم براتون که کالس هرطور بود به اتمام رسيد 

 دودقيقه ي استراحت اونقدر ور نزده بوديم که همه فک هامون در حال شکستن بود 

هرا و الهام انداختم چادر بسته بودن به کمر هاشون و گره زده بودن به گردناشون يه نگاه به ز 
رفته بود وسط ادا درميووردن و خير سرشون ميرقصيدن به قول خودشون يه جحوري جفتک 

 مينداختن که ما همه مرده بوديم ازخنده 

ميکردن حاال بچه يعني وقتي از کنار کالس تجربيا رد شديم همه داشتن پاي تخته زبان کار 
هاي کالس مارو باش..........بي خود نيست ميگن انساني ها إلن و بلن))کسي رشته اش انساني 

نباشه بهش بر بخوره ها من خودم رشته ام انسانيه و افتخاااررر هم موکونم به شر بودنمون .....دنيا 
 دوروزه پس دممون گرررمممم((

تاد زبان فرهادي جوووون وارد شددبچه ها نشسته بودن که در باز شد و اس  

همون از جا بلند شديم و طبق عادت هميشگي صلوات انگليسي که خودش يادمون داده بود رو 
 فرستاديم :پيس پي إپان محمد أن هيز فميلي هلووو.......

 فرهادي:هلو هاواريو......... ما:آيم فان تنک يو أند يو.....

 فرهادي:تنکس سيت داون پليز.....

و نشستيم سرجامون فرهادي هم رفت تمرگيد سرجاش إعهههه ببخشيد نشست سرجاش و 
دفترش رو باز کرد وحضور غياب کرد بعد از اون رو به همه مون گفت:خب بچه ها امروز عالوه 

 براينکه جلسه آخر قبل عيده جلسه آخره کالس زبانه......
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فکر کنم خاطرات خوبي با من نداشتيد همه ي بچه ها ميگفتن خداروشکر فرهادي خنديد وگفت:
انقدر خوش حاليد در هرحال شما مثل دختراي منيد اميدوارم اين چند وقت مطالب مفيدي رو جمع 

 آوري کردن باشيد و توي کنکور تير ماهتون موفق باشيد .......

 همه تشکر کرديم و جو کالس درسي شد 

بود تموم شد و همه ي برو بکس آمادن خالصه بوگوم براتون که کالس ها کال هرطور که 
 شديم بريممم دددررررر......شوما رو هم نموبريم غصه بخوريد هاهاها.........

 زهرا با صداي بلندي گفت:بچه ها پايه ايد کافي شاپ هم بريم؟؟؟؟؟

 همهدي بچه ها اومي رو دادن 

قري باتعجب مارو نگاه هممون از بازوهاي هم آويزون شديم و از کالس خارج شديم خانوم با
ميکرد اين زهراي خير نديده هم کتاب روانشناسيش رو هي پرت ميکرد وسط سالن پرت که چه 
 عرض کنم حالت سرسره مانند ميزد ميرفت ميخورد به ديوار باز برميداشت همين کارو ميکرد 

ه هم با يعني همه مون دستشويي الزم شده بوديم بس خنديده بوديم بچه هاي کالس هاي ديگ
 تعجب نگاهمون ميکردن

دلواري هم که ميخاست بره هي مارو نگاه ميکرد هي سري از روي تاسف تکون ميداد کال 
 ورسما مرده بوديم از خنده

خواستيم از آموزشگاه بريم بيرون اومد روبه رومون ايستاد با تعجب نگاش ميکرديم که 
 گفت:ببخشيد خانم شفيعي ميتونم چند دقيقه اي وقتتون رو بگيرم؟؟؟

هممون با تعجب و با کنجکاوي به نفس و دلواري نيگاخ ميکرديم نفس هم عين اين منگول ها 
 گفت؛من؟؟؟؟

بله شما.دلواري سري تکون داد وگفت:  

 نفس باز به نگاه کرد سلقمه اي به پهلوش زدم وگفتم:هوي منگول برو خو ......

دلواري يه نيگا به من انداخت ويه نيگا به نفس نفس روبه دلواري گفت:بادوستام ميخايم بريم 
 بيرون ميشه يه زمان ديگه حرف بزنيد؟؟؟

يرمدلواري با عجله گفت:نه ده دقيقه بيشتر وقتتون رو نميگ  

 وروبه ما گفت؛خانوما ميشه ده دقيقه منتظر ن....خانوم شفيعي بمونيد؟؟؟؟

.....ماهم که اصوال هممون کنجکاويم کنجکاو ها نه فضوول. گفتيم:بله چرا که نههههه....  

 و نفس رو هل داديم و رفت

نگ به يه خورده دور تر ازما ايستاده. بودن و دلواري يه ريز داشت ور ميزد و نفس هم هي ر
 رنگ ميشد المصب صداشون هم نمي اومد سمت ما

 هانيه گفت:بچه ها من مردم از فضولي يکي لب خواني کنه

 من گفتم:بلدم همه تون گوش بديد ميگم بهتون
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همه سراپا گوش واستاده بودن به چرت و پرت هايي که من ميگفتم گوش ميدادن حاال من چي 
گي بي تو برام هيچ ارزشي نداره.....خيلي وقته تو نختم ميگفتم:نفس جون من عاشقتم .....نفس زند

 نفسم......قربون اون. لپ هات بشم که هي سيب ميشه وهي زرد آلو تو لوخودا بزار............

داشتم حرف ميزدم که يکي دننننگگگگ زد پس گردنم درحالي که اشک توي چشمام حلقه زد 
سکول کردي ..........نفس داره مياد تو داري چرت بود برگشتم ديدم بهاره وگفت:منگول مارو شا

 ميگي......

 نيشم تابناگوش باز شد وگفتم:خوبه واال تقصير منه که براتون لب خواني ميکنم

 بهار:بميري با لب خواني ات

 نفس که اومد سمتمون کال بچه ها ريختن سرش و شروع کردن به سوال پرسيدن 

شماره ي خونشونو گرفته مزاحم شن برن خاستگاري  واون با رنگ به رنگ شدن تمام گفت
 همه مون با دهن باز نيگاش کرديم و کلي کتکش زديم که زودتر از ما قراره بختش باز شه.........

قرار شد پياده کال خيابون هاي تهرون رو متر کنيم و همين اتفاق هم افتاد فکر کن يازده تا 
ون متر ميکرديم اونقدر ميگفتيم ميخنديديم که حسابي بهمون دختر هممون يه هم افتاده بوديم و خياب

 خوش ميگذشت داشتيم ميرفتيم که بهار رو به هممون گفت:بچه ها پايه ايد ملت رو اذيت کنيم!؟؟؟؟؟

. هممون بانيش باز سرتکون داديم که گفت:خيلي خب من جلو تر ميرم شما پشت سرم بيايد  

ما پشت سرش خير نديده به هر مغازه اي که ميرسيديم و  حاال اين بهار جلو تر از ما ميرفت
 فروشنده هاش حواسشون بود ميگفت:پيستتتتت.......

وما همه بلند ميخنديديم........   

 کال همه به چشم رواني هاي فرار کرده از تيمارستان نگاهمون ميکردن.......

نم سلفي کنار يه مجسمه اينا رسيديم به يه جا يه خانومه داشت با شوهرش عکس ميگرفت او
 توريستي چيزي ان عايا؟؟؟قيافه شونم نميخورن 

 بهار رو بهمون گفت :بچه ها داشته باشيد،....

 وبه طرفشون رفت وگفت:سالم خوبيد؟؟؟؟

؟زن وشوهره اول باتعجب همو نگاه کردن بعد بهارو دختره گفت:سالم ممنون شما خوبي؟؟  

 بهار بانيش باز گفت:مرسيييي اميدوارم خوش بگذذذرههههه.......

  

وراه افتاد کال هممون فوشش ميداديم بس آبرو ريزي کرده بود به پيرمرداي بدبخت هم رحم 
 نداشت و اونا رو هم اذيت ميکرد

 تا خود غروب خيابون متر کرديم و ملت رو سر کار گذاشتيم 

اژ بود که بيشتر عطرو اين جور چيزا داشت بچه ها داشتن بلند آخرين جايي که رفتيم يه پاس
 ميخنديدن که گفتم:بچه ها خفه شيد ديه االن ميگن اينا از کجا فرار کردن باز

 همزمان. يه پسره گفت:ببخشيد خانوما شما از کجا فرار کرديد؟؟؟!
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 زهرا با اخم گفت:از همونجايي که عمه ات فرار کرده........

خنديد و رفت......عجب کم آورد هاااا....... پسره طفلي  

وارد کافي شاپ که شديم مسؤولش باتعجب مارو نيگاخ ميکرد اين همه دختر يک جا نديده 
 بيچاره

 همه مون بستني مخصوص سفارش داديم و باخنده و شادي خورديم

 شام رو هم بيرون مونديم و رفتيم ساندويچي و خيلي حااال داد ..........

تاي نه شب بود که ديگه عزم رفتن کرديم المصب نميشد از هم دل بکنيم خيلي سختتت ساع
بوددددد..........هممون همديگه رو بغل کرديم و يه خورده تف مالونديم به صورتامون الکي مثال 

 گريه کرديم 

 وبامسخره بازي از هم اوودافظي کرديمممم...............

گه عروسيت دعوتم نکني کلي خنديد وگفت نه به داره نه به باره تو سرميالن به گفتم نامردددي ا
مارو فرستادي حجله که. يه خورده واس بي ادب بودنش کتکش زدم و خدافظي کرديم با قدم هاي 

آروم به طرف خونه راه افتادم هيييعععععععع خوش گذشت ها ولي خودايي چقدر زود 
 ميگذرهه......دلم گررررفتتتتت..........

همين که وارد خونه شدم داد زدم:سلالااااممممم دخمل 
 گلتووووونننننن.......اووووومدددددد............

......و صداي ماما ن اومد که گفت:الناازززززز ميخايم عروست کنيم. هنوز آدم نشدددييييي  

حرف باذوق پريدم داخل پذيرايي. حتما يه خبراااييي هست...... مامان من بي خود اين 
 مقدسووو نميزنههههههه........

 ادامه د اررررردد.......

 بانيش باز و قيافه ي خبيثانه رو به مامان گفتم:خبراااييهههه؟؟؟؟؟

 مامان خنديد وگفت:خدانکشتت چه خبري؟؟؟

 من:خبر عرووسي ديهههه........

کردني دختر مامان درحالي که سري از روي تاسف تکون ميداد گفت:تو فقط دنبال ازدواج 
 مگه عروس شي بهت شيريني شکالت ميدن؟؟؟؟؟

 باخنده گفتم:خو شايد دادن ديگه.....

 همزمان صداي بابا اومد که گفت؛دخترم باز از چي حرف ميزنه

 برگشتم و با لبخند رو به بابا گفتم:سالاامممم بابايي خووبي؟؟؟

دوستات؟؟ بابا باخنده گفت:سالم دختر گلم ممنون توخوبي؟؟خوش گذشت با  

 سري تکون دادم وگفتم:آوره خويعلي خووش گذشت جاتووون سبززز.......

 کنار مامان نشست و گفت:برو لباساتو عوض کن بيا پايين کارت داريم
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 با تعجب گفتم؛باشه االن ميام

 به اتاقم رفتم و لباسامو عوض کردم چي موووخاننن بگن؟؟؟؟؟

 وااايييي که من چه کنجکاااوووومم..........

 سريع پريدم پايين و رفتم به پذيرايي 

 روي مبل روبه روشون نشستم وگفتم:خوب من سراپا گووشمم.........

مامان؛دخترم صبح که رفتي کالست آقاجون زنگ زدو و گفت که چند وقتي بري خونه اش 
 بموني.

مونم؟؟؟باتعجب گفتم:من برم خونه آقاجون ب  

 مامان گفت:آره 

 من باتعجب فرااااوااان:برم اونجا چيکار کنم؟؟؟

مامان:چند وقت بموني اونجا آقاجون ميگفت کيارش تازگي ها زياد توي خودشه خود آقاجون 
 هم حوصله اش سرميره

 باز مث اين شاسکول ها گفتم؛خو من برم اونجا چه اتفاقي ميفته؟؟؟

ومجلسي گفت:ميري اونجا چند وقتي ميموني يه ت خيلي شيکمامان منم نه گذاشت نه برداش
 خورده از دلقک بازي هاتو اونا ببينن شاد شن

بابا شروع کرد به خنديدن باچشماي گرد وصداي جيغي گفتم:مااامااااننننن........   

 مامان خودش هم خنديد وگفت:دروغ نميگم که

 باحالت قهر گفتم:من نمورم اونجا

؟؟مامان:چرا نري؟  

تو يه جوب ميره واس همون. ميگم مادر من من برم اونجا يه  من:آخه نه که من آبم با کيارش
 سره با کيارش کل کل ميکنم بعد ميفرستنش گوشه تيمارستان بچه داداشتو

 مامان باخنده گفت:نه تو برو اتفاق خاصي نميفته.

هم همونجا باشم؟؟؟ من:آخه چه اصراريه من برم اونجا يه هفته ديگه عيده ايام عيدي  

 مامان؛ايام عيد که ميخايم خانوادگي بريم مسافرت.....

 با ذوق گفتم؛وااااقعاااااا؟؟؟؟؟؟

 مامان بالبخند گفت:آره ميريم شمال.

 يه متر پريدم هوا وگفتم:آخ جوووووننننن باوشههههه من االن برم خونه آقاجون ؟؟؟؟

زدن من و باباتو فروختي...... مامان باخنده گفت:خوشم مياد با يه حرف شمال  

 بانيش باز گفتم:آخه مادر من ،من که برم واس شوما که بهتره دست و پاتون بااازززز ........
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مامان چشم غره اي بهم رفت و بابا تک سرفه اي گرد خنديدم و از جابلند شدم وگفتم:خب من 
 بورم بخوابم راستي چه زماني بورم خونه آقاجون؟؟؟؟

 مامان:هروقت دلت ميخاد برو عزيزم.........

 روبهش گفتم:اوکي فقط موخام بورم واس عيدم يه خورده خريد کنم مايه موخام

 بابا خنديد وگفت:باشه عزيزم برات کارت به کارت ميکنم هرچي خواستي برو بخر

 با ذوق گفتم:دستتتووووون مررررسيييي من از فردا مورم ديه شما از شرم خالص شيد

 مامان:اين چه حرفيه عزيزم.......

نيشم رو باز کردم و هردوشون رو مااچيدددممم و به اتاقم رفتم تصميم داشتم فردا اول برم 
 خونه عرفان اينا ناهار تلپ شم شب هم برم خونه آقا جون 

  

ام يه خورده از وسيله ها ي ضروري مو جمع وجور کردم و لباس اينا برداشتم چپوندم تو کوله 
 خدا اين کوله ها رو از مانگيررهههه.......

 شيرجه زدم تو تخت خووووااابمممم فردااا چهههه شوووودددد.........

صبح تقريبا ساعت يازده بود که از خواب بيدار شدم من مونده ام انقدر سحررررخيزززم چرااا 
رم بياد خووويعلي کامرواااا نميشمممم آخرررر........مثال يه کامراني کيارشي چيزي گي

 خووووبههه......

إهم إهم کيارررش.............اي جووونمممممم شوملمو چه اذيتا که من نکنمش يوهاهاها خبيث 
 هم خودتونيد.......

از جام بلند شدم وخواستم از تختم بپرم پايين که لنگم به پتوم گير کرد و تتتقققققق پرت شدم 
 پايين آخ آخ ناکجم داغوووون شد

دست به ناکج از جام بلند شدم خدا مخترع پتو رو الحافت کنه بااين اختراع مزخرفش 
 بيشعووررر.....

به طرف سرويس بهداشتي رفتم و لوامه جونمم تشريف آورد چقدددررر که من دلم برااش 
 تنگووو ليده بوددد

 لوامه جون:الناز تو خجالت نميکشي؟؟چيکار به مخترع پتو داري؟؟؟

مه جون بههه تو چه خو اين دوروز نبودي از شرت راحت بودم هامن:آخه لوا  

ربياندلوامه جون:باااشههه من رفتمم توهم اونقدر گناه کن که اون دنيا حسابي از خجالتت   

 من بانيش باز:اي جوونممم دستشون مرسي من همين دنيا از خجالتم درميان........

 لوامه با جيغ؛الناااازززززز.........

ي جاانمممم حرص نخول عشخم از هيکل مويوفتيمن؛ا  

 لوامه هم جواب منو نداد و رفت واااالاا هرکس با الي ورافتاد و بر افتاد.........
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آبي به دست و صورتم زدم و از سرويس خارج شدم. مقابل ميز آرايشم نشستم و موهامو شونه 
.زدم يه نمه کرم پودر زدم و خط چشم و رژلب و غيررههه......  

 حسابي خوشگل کردم آخه نه که موخام برم عروسي عمه ام واس همون

رو موهام چتري هامو مانتو لي مو پوشيدم و شلوار جين آبي وشال آبي پررنگ مو انداختم
 ريختم رو صورتم چيييي شدممم

 ساعت اسپرتمو به مچ دستم بستم پس موخاستي به مچ پات ببندي اوسکوول؟؟؟؟

له ها فکر کن..........خو مگه چي ميشه باحا  

کوله ام رو برداشتم از اتاقم خارج شدم رفتم بي خيال خودرگيري هام شدم و بعد ازاينکه
سنگينهههه کمرم دوال شددد.......... چقدرهههههه سوت وکوووورههههه  پايين.....اين کوله هه چه

زخونه است.........اينجاااااتنها صدايي که ميومد تق وتوق بود اونم حتما مامان تو آشپ  

....خيلي خانومانه وارد آشپزخونه شدم و خانومانه گفتم:سالم صبح به خير مامان.......  

 مامان برگشت باتعجب براندازم کرد وگفت:سالم صبح توهم به خير .

 بالبخند. گفتم:خوبيد؟؟؟؟

مامان نگران سمتم اومد ودستش روگذاشت رو پيشونيم وگفت:من خوبم تو خوبي؟؟تب که 
 نداري؟؟؟

 باتعجب گفتم؛واااا........مامان من خوبم 

 مامان باتعجب گفت:واقعا؟؟؟

 باخنده گفتم؛آوره چه طورمگه؟؟؟؟

انند مامان باخنده گفت:هيچي فکر کردم سرت به جايي خورده انقدر مؤدبي سرصبحي وآدم م
 رفتار ميکني. آخه هميشه مثل گودزيال ميپري تو آشپزخونه و منو ميترسوني.....

باچشماي گرد به مامان نگاه کردم اصال درصد لطف خانواده ي من به من خووويعلي 
 زياده.....

گودزيال؟؟؟؟؟؟؟فکر کنم بهتر باشه من امرور برم بابا مامان واقعي مو پيدا کنم منو از 
ردن بوووخوووداااا..........پرورشگاه آو  

دهرو به مامان گفتم؛لطف داري مامان جونمم.......فقط لطف کن آدرس اوناررو هم بهم ب  

 مامان. باتعجب گفت:آدرس کي رو??

 با لب و لوچه ي آويزون گفتم:خانواده ي واقعيم....

 مامان خنديد وگفت:اوه بهت بر خورد دخترم انتقاد پذير باش.....

ه گفتم:بله ......منم که انتقاااادددد پذيرررر.....باخند  

 مامان باخنده گفت:خيله خوب برو بشين صبحونه تو بخور کجا شال کاله کردي؟؟؟

http://www.1roman.ir/


  

 

 

: زهره دهنوئي-خانوم ريزه ميزه  

 

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

232 

 

من؛موخام برم خونه عرفان ايبنا ناهار تلپ شم از اون ورم ميرم. خونه آقا جون و بساط خونه 
 خالي رو براي تو وبابا فراهم کنم.....

ره اي بهم رفت وگفت؛بي ادب خجالت داره......مامان چشم غ  

يشهمشونه اي باال انداختم وگفتم؛واال.......من تخنام يه آجي داشته باشم خويعلي خوب   

مامان پس گردني نثارم کرد وگفت:از اين فکرا نکن ببينم ب عرفان گفتي ناهار ميخاي بري 
 خونه اش؟؟

ز عرفان شرکت که نيست؟؟من:نوووچ موخام سوپرايزشون کنم ببينم امرو  

 مامان ؛من نميدونم کي روز تعطيل ميره سرکار يه خورده فکرتو جمع کن.....

 من؛خو پس کو بابام؟؟؟

 مامان:رفته يه خورده خريد کنه

آهاني گفتم و نشستم پشت ميز و چند لقمه مربا خوردم بيشتر نخوردم تا به قصد غارت هجوم 
 ببرم. خونه ي عرفان

از جام بلند شدم و از گردن مامان دلنگون خخخخخ آويزون شدم وچند تا ماچ گذاشتم رو گونه 
 اش و گفتم:دستت مرسي مامان جونم چسبيد من ديه ميرم

مامان هم گونه ام رو بوسيد از آغوشش جدا شدم وگفت:به سالمت دخترم رفتي خونه آقاجون 
 زياد شيطنت نکني ها

ط يه چيزي بهشون نگو من موخام بورم خو موخام اوناروهم فقخنديدم وگفتم:باوشهههه 
 سوپرايز کنم

 مامان سري تکون داد وگفت :باشه عزيزم باچي ميري؟؟؟؟؟

 من:با االغ ددي جان......خو با هرچي باشه ميرم گم نميشم نترسيد......

 سري تکون داد وگفت؛باشه برو خدانگهدارت

اافظظظ....دستي توي هواتکون دادم و گفتم:اووودا  

هرطور که بود خودم رو به اتوبوس رسوندم اين بار البته مجبور نبودم مثل بزغاله ها وسط 
 جاده بدوم

يکي دوتا اتوبوس عوض کردم تا رسيدم خونخ ي عرفان اينام نوبر آوردن واال خونه انقدررر 
 دورررر پدرممم دراومدددد........

رو فشردم دستم رو هم گذاشتم رو دوربين آيفن که مقابل در حياط شون واستادم و زنگ آيفن 
 منو نبينن بعد چند دقيقه صداي عرفان پيچيد :کيه؟؟؟؟

 صدام رو کلفت کردم وگفتم:از آگاهي مزاحم ميشم لطف کنيد تشريف بياريد دم در

 عرفان با صداي متعجبي گفت:آگاهي؟؟؟؟؟چه مشکلي پيش اومده؟؟؟؟؟؟

ز شما شکايت کردن آقاي محترم لطفا تشريف بياريد ريز خنديدم وگفتم:چند خانوم. ا  
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 عرفان باهمون تعجبش گفت:بله االن ميام

و گوشي رو گذاشت دستم رو بااحتياط از رو دوربينش برداشتم و رفتم يه نمه اونطرف تر 
 چسبيدم به در تا بترسونمش هرکي ميومد رد ميشد باتعجب نگام ميکرد منم بانيش باز

در حياط باز شد و................ بعد از چند دقيقه  

همين که عرفان از حياط اومد بيرون پريدم از گردنش آويزون شدم وباجيغ گفتم:سالاااممممم 
 داداااااششششش...........

يه نگاه به روبه روم انداختم ديدم عرفان روبه روم واستاده و باچشماي کرد و اخم ريزي نيگام 
ن کيه من پريدم بغلششش؟؟؟؟؟ميکنه ياااخووووداااا پ اي  

سريع طرف رو ول کردم و نيگاش کردم هييييععععع يااااا 
 استووووقووودووووووس...............اسفناااااج؟؟؟؟؟؟

 اين اينجا چي موووخاااد؟؟؟ويييي ننه من پريدم بغل اين؟؟؟؟

آب ميشدم ميرفتم تو زمينآخ آخ داشتم از خجالت سنگ ميشدم إعه داشتم   

باتعجب منو نيگاه ميکرد چيکار کنم حاال!؟؟؟؟اونم   

 زودتر از مادوتا عرفان به خودش اومد وگفت:الناز....

 ويييييي اين منو نکشهههه صلوااااات........

 قبل از اينکه من چيزي بگم اسفناج باخنده گفت:سالم الناز خانوم خوبيد؟؟؟

 باخجالت نگاهش کردم طلفي داشت گردنش رو ماساژ ميداد

 درهمون حالت خجالتم گفتم:سالم ممنون خوبم شما خوبيد؟؟؟

 اسفناج:خداروشکر منم خوبم

 روبه عرفان گفتم:سالم داداشيي.....

 نفسش رو فوت کرد وگفت:عليک جناب آگاهي......

 نيشم رو باز کردم وگفتم:خووووداااايي نفهميدي منم؟؟هاهاها خوب ترسيدي ها......

 خنديد وگفت:نه نفهميدم چي شده يه سر زدي به ما

 با لحن خاصي گفتم:اگه لطف کني راهم بدي خونه ات بهت ميگم

 خنديد وگفت:واي حواسم نبود بفرما داخل خواهتري خوبي؟؟؟

 من:بعله خيلييي خووبمممم تو چطولي!؟؟؟؟

 عرفان؛منم خوبم شکر

ن من ديگه ميرم وروبه من گفت:خوش خواستم وارد حياط شم که استاسيس گفت:خب عرفان جا
 حال شدم الناز خانوم
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 وااااييييي از اينکه پريدم بغلش خوشحال شدد؟؟؟؟؟

تازه خوب بود عادت هميشگي ماچم رو اجرا نکردم که رسما فاتحه ام خونده بود االنم ميدونم 
 اين عرفان چيزيم نگفت واس اينه که استاسيس اينجاست

اش ناهار ميموندي.عرفان رو بهش گفت:کجا داد  

 استاسيس:نه بايد برم ناهار جايي قرار دارم

 اي جوووونمممم منو هم ببل خووو......عشخممممم.......

 خخخخخخ نه که تابه حال نپريدم در آغوش کسي واس همون گفتم.........

خالصه استاسيس خدافظي کرد ورفت به همراه عرفان وارد حياط شديم عرفان درو بست و 
مان گفت:الناز.....همز  

دارمناهم اهم خوب شروع شد يه نفر دوتيکه پنبه به من بده بزارم تو گوشام حوصله نصيحت   

 عرفان شروع کرد:تو خجالت نکشيدي از گردن پسر نامحرم آويزون شدي دختر.....

منم که اصال حرف هاشو نميشنيدم من چجي 
ععع........بارو......بارو.......بارونه.......هيييعععع....ميشنيدم:بارو.....بارو......بارونه،......هيييع

 ..دستته...،،بده دستم چشم انتظاره هعييييعععععع....

خالصه وچکيده عرفان تا خود ورود به خونشون تو گوشم ياسين خوند خخخخخخ عرفان خره 
 نه من بعلههههه.......

ومده اينجااانومم بيا ببين ستاره ي سهيل وارد خونه که شديم عرفان باصداي نسبتا بلندي گفت:خ  

 اي جااانمممم سهيلللل......حاال من به همون اسفناجش هم راضي بودم هااا

 هييييععععع خيرسرت عاشقي النازززز بي عشخخخ بموني گند زدي به هرچي عشقههه

خفه صداي درون که جفت پا ميام تو لوزالمعده ات به احساسات شخصي من کاري نداشته 
ااش......ب  

همزمان ريحانه جوووون اومد و باديدنم باچشماي گرد:واااييي نکنه خواب ميبينم الناز 
 تووويي؟؟؟

 من بانيش باز:نه عرفانم ماسک زدم تو رو بخندونم

 خنديد و اومد سفتتت بغلممم کرد و ماچيدم و گفت:چه عجب افتخار دادي بياي اينجا

 مثل اين ليدي هاي متشخص گفتم:اوه آيم سوري تايم نداشتم

عرفان و ريحانه هردو خنديدن و ريحانه گفت:موش بشي تو بيا بريم پذيرايي چرا اينجا 
 واستادي....

خالصه رفتيم داخل پذيرايي روي مبل تک نفره اي نشستم و يه نگاه به ميز انداختم که روش 
ونم هم چين غارتت کنم عرفان که خودت حض کنيپر بود از ميوه هاي خوشمزه اي ج  

 باصداي عرفان به خودم اومدم:الناز مانتو تو بده ببرم 
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 مانتو وشالمو درآوردم و دادم دستش

 ريحانه بشقابي مقابلم گذاشت ونشست روبه روم وگفت: بخور عزيزم چي شد اومدي اينجا

وليده بودشونه اي باال انداختم وگفتم:همين جوري دلم براتون تنگ  

 ،.....صداي عرفان اومد که گفت:خوب کاري کردي آبجي ناهار هم ميموني

 سري تکون دادمن وگفتم:باشه انقدر اصرار نکن ميمونم

 هردوخنديدن عرفان کنار ريحانه نشست و دستش رو دور کمرش حلقه کرد

 إهم إهم دلم خواست خخخخخ

شسته هاابرويي واس عرفان باال انداختم وگفتم:بچه اينجا ن  

 عرفان خنديد وگفت:جووون من؟؟؟؟تو بچه اي؟؟؟؟

 من:نه عمه ات بچه است.

 عرفان خنديد و روبه ريحانه گفت:ميدوني خانوم نابغه چيکار کرد؟؟؟

.باچشم هاي گرد نيگاش کردم االن نگه پريدم بغل اسيتاسيس آبروم ميرهههههه........  

کرده؟؟؟چشم غره ا ي بهش رفتم که ريحانه گفت؛چيکار   

 عرفان ابرويي باال انداخت وگفت:رفتيم در باز کنيم که......

 با جيغ گفتم:نگووو......

عرفان خواست ادامه بده که دم دستي ترين چيز رو پرت کردم افتاد رو صورتش حاال چي 
 بوود؟؟؟؟

 پوووست موووز خخخخخ عجب چيزي هم افتاد

حقته بشررر   

م بالبخند دندان نمايي نظاره گر عرفان بودم که چه جوري ريحانه از خنده ريسه ميرفت ومن
پوست رو برداشت و پرت کرد تو ظرف بعد هم از جاش بلند شد وگفت:مگه من تو رو نگيرم 

 وروووجکککک.......

جيغ خفه اي زدم و از جام پريدم حاال من بدو اون بدو ريحانه هم اون وسط دسته هاي مبل رو 
 گاز ميزد 

ل بدم که پريد محکم گرفتم يا ابرررفرررض چيز خوردمم.....خواستم جاخا  

 عرفان:بگو غلط کردم دختر بي ادب پوست موز پرت ميکني آره 

 باجيغ گفتم:زنداداش بيا منو از دست اين حرمله نجات بدهههه

 عرفان:من حرمله ام االن نشونت ميدم کي حرمله است

 وشروع کرد به تاب دادنم آخ جوووون چه کيفيييي ميده الکي مثال من حالم خوبه
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 يک جيغ جيغي راه انداخته بودم که نگووووو

 ريحانه از خنده مرده بود عرفان ولم کرد و پرت شدم رو زمين حاال سرمم گيج ميرفت 

ن زدم عرفان بعد از اينکه حالم خوب شد از جام بلند شدم ومشت محکمي به شونه ي عرفا
آخش به هوا رفت و بازوش رو چسبيد وگفت:آخ آخ قوي شدي ها. از وقتي من رفتم حتما سهم منو 

 هم ميخوري واس همونه تو هم که خر خوووررر

 جيغي زدم وگفتم:من هيچ وقت تو رو نميخووورممم.........

 عرفان با چشماي گرد گفت ؛من خرم؟؟؟

 من:بله تويي. 

کالمت تو حلقمخنديد وگفت:صراحت   

 نيشم باز شد وريحانه گفت:عرفان انقدر اذيت نکن. خواهر شوهرمو 

 بانيش باز گفتم:ايووول الاايک زنداداش

 هردوشون خنديدن 

تا ظهر سرمون گرم بود. از فيلم عروسي نگاه کردن و مسخره کردن رقص ملت گرفته تا اسم 
 فاميل بازي کردن. وکلي کارهاي ديگه

ي بود و من غذا رو مونده بودم اونم با خ.......آخرين دور باز  

 آخ آخ چي بنويسم خوووو......ولش مينويسم خيار پلو داريم ديه مگه نه?????

 عرفان اول گفت استپ بعد ريحانه بعد من 

 شروع کردن به گفتن و نوبت غذا که شد گفتم:خيار پلو.......

جر زني نکن خيار پلو کي خيار پلو  هردوشوم شروع کردن به خنديدن و عرفان گفت:هي
 ميخوره؟؟؟؟

 خنديدم وگفتم:به من چه خنگول و اقوامش.....

اول که ميخاستن قبول نکنن منم که شما بهتر از همه ميشناسيد. مجبووور شدن قبول کنن و 
 بازي به خير وخوشي تمام شد

عروس گلمووونسرميز ناهار نشسته بوديم و تا جا داشتم خوردم عجب دست پختي داره   

 روبه عرفان گفتم:اي کوفتت شه که هم چين کدبانويي گيرت اومده حق تو ريحانه نبود 

 عرفان ابرويي باال انداخت وگفت:بلههه خانوم خودمه

 ريحانه خنديد وگفت:نظر لطفته الناز جان

 با لبخند گفتم:ميگم عزيزم بيا ازاين طالق بگير زن من شو قول ميدم خوشبختت کنم 

....فان چشم غره اي بهم رفت و گفت:هي به خانوم من چشم. داشته باشي. کتکت ميخوري..عر  
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حرفي نزدم بعد از خوردن ناهار ظرف هارو به همراه ريحانه شستم البت اول نميزاشت ولي 
مممم))منم هستم خخخ خو منم دلم نيومد زن داداش گلمووو ببينيد که من چه خواهر شوهر مهربوووني

 البت داداش ندارمه((

لناز جانر ميموندي امانتو مو پوشيدم و شالم رو انداختم رو موهام ريحانه رو بهم گفت:بيشت   

 بالبخند گفتم:نه ديگه ممنون بايد برم خونه آقا جونم

 عرفان:الناز نه که باز بري سر به سر کيارش بزاري ها

ودهببا نيش باز گفتم:خب از اولشم هدف از فرستادن من به اونجا سربه سر کيارش گذاشتن   

طلب آمرزش ميکنمعرفان با خنده گفت:باشه خود داني.....از االن براي کيارش   

 چشم غره اي بهش رفتم کوله ام رو انداختم پشتم آخ که چه سنگينههههه.............

 عرفان گفت:ميرسونمت

 من:نوچ موخام خودم برم حال ندارم باتو بيام سرخر جونم

 عرفان چشم غره اي بهم رفت و ريحانه خنديد. 

تداداش و داداش خويعلي خوش گذشدستي توي هوا براشون تکون دادم وگفتم:اووودافظ زن   

 عرفان:مواظب خودت باشي الناز تو خيابون سربه هوا بازي درنياري ها........

 من:باووووشههههههه انقدر غر نزن من رفتمممم........

پريدم از حياط بيرون ساعت چهار ونيم بود خوشبختانه خيابون ها زياد خلوت نبود   

اد از اينجا دور نبود وخوشبختانه خونه ي آقاجون زي  

 وبايه اتوبوس سروتهش هم ميومد البته بازم پياده روي داشت

جاي ايستگاه ايستادم يه پسره ي سوسول وخوشگل روبه روم ايستاده بود و نخ و طناب پرت 
ميکرد بزار منم يه خورده سوسک رساني کنم نيشم رو براش باز کردم چشماش چهارتا شد من از 

ي دارم اينم که خررررر........اين کارم يه قصد  

 اتوبوس که اومد سوار شدم و اونم سوار شد االخي.........

  

بعد از چند دقيقه اتوبوس که ايستاد پياده شدم و اونم پياده شد خووووب اصل قضيهههه من که 
 کمر. بردن اين کوله ام رو ندارم پس بزار اين پسره لطف ميکنه مياره ديگه

سمت چيه خوشگله؟؟پسره گفت:ا   

برگشتم نيگاش کردم کوله ام رو گرفتم سمتش و گفتم:اسمم پارميداست ميشه اينو برام بياري 
 سنگينه........

 باچشم هاي گرد گفت:من بيارم؟؟؟؟

 بانيش باز گفتم؛نه عمه ات بياره خو توديگه
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 خنديد و کوله ام رو گرفت و گفت:باشه......

دا رفتگانت رو مرده کنه......بانيش باز گفتم:دستت مرسي خ  

 با تعجب نگام کرد ويييي سوتي دادم؟؟؟؟

 خو ولش کن حال ندارم اصالحش کنم

 پسره اسمش طاها بود و خيلي هم وراج اونقدر حرف زده بود که سرم درد گرفته بود

وارد ميالن آقا جون اينا شديم وسط ميالن ايستادم وگفتم:خب دستت مرسي طاهاجووون من 
 ديگه رسيدم کوله ام رو بده 

 طاها:خب اول شمارتو بده بعد

لبخند دندون نمايي زدم وگفتم؛باشه يادداشت کن   

 موبايلش رو درآورد و گفت:بگو سيو ميکنم

.م طلفکي........گناخ داشت کههه.........حاال داشتم يه شماره ي من درآوردي ميگفت  

 شماره رو که سيو کرد گفت:خونتون اين ميالنه؟؟؟

 ابرويي باال انداختم وگفتم:نه تو اين ميالن نيست من از اينجا ميونبر ميزنم

آهاني گفت وخواست حرفي بزنه که همزمان ديدم يه ماشين آشنا پيچيد توي ميالن 
يارررررششششش.........اگه ببينتم فاتحههههه ام خوندددستتتتتت............يااااخددددداااااا........ک  

 بي خي بزار يه خورده حرصش رو دربيارم

کيارش باتمام سرعت ميومد پسره واستاده بود حرف ميزد و منم بانيش باز به حرف هاش 
 گوش ميدادم 

گرد شد و ترمز گرفت  کيارش نزديک مون شد لحظه اي نگاهش به من وطاها افتاد چشم هاش
 اوه اوه خط ترمز رو بگوووو.........

دحاال يه خورده جلو تر هم ترمز زده بود دنده عقب اومد و ايستاد از ماشين پياده ش  

در ماشين رو محکم زد به هم بسم هللا ...الرحمن......خب فاتحه ام رو بخونيد خدا رحمتم 
 کنه........ برام قاتحه بخونيد......

رش بااخم گفت:تو اينجا چيکار ميکني اين کيه ؟؟؟؟؟!کيا  

 طاها روبهم گفت:اين پسره کيه؟؟؟؟؟؟

 من بانيش باز:پسر دايي ام

 طاها باچشم هاي گرد نگاهم کرد وگفت:پس.....پسر دا...يي؟؟؟؟

 سري تکون دادم که کيارش داد زد:با توأم.......

 بااخم گفتم:به توچه
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ارم؟؟؟؟؟کيارش دادزد؛من باتوشوخي د  

 خواستم جوابش رو بدم که طاها گفت:خب خانوم من ديگه رفع زحمت ميکنم

 خخخ معلوم بود طفلي زرد کرده.......

گفت:کجا جوجه خروس؟؟؟؟خواست بره که کيارش شونه اش رو  

خنده ام گرفته بود کيارش گفت:تو چرا با اين حرف ميزدي مگه خودت ناموس 
 نداري؟؟؟؟هان؟؟؟؟؟؟؟

يلي رو نزد به بدبخا که من سرم گيج رفت خواست سيلي دوم رو بزنه که پريدم جلو هم چين س
 پسره خب گناخ داله طلفکي....

طاهابا ترس گفت :به خدا من خواستم کمکشون کنم کوله شون رو بيارن مگه اينطور 
 نيست؟؟؟؟

روبه کيارش گفتم: دستتو بکش کيارش راست ميگه تو فقط بلدي بي خودي قضاوت کني ولش 
 کن بنده خدا رو کوله ام رو بگير ببين چه سنگينه بعد ميفهمي.......

 کيارش گفت؛من گوشام درازه احيانا؟؟؟؟

 يه نگاه به گوشاش انداختم وگفتم:يه نمه زياد نه

اخم وحشتناکي رو به طاها گفت:يه بار ديگه سايه تم کيارش نفسش رو باحرص فوت کرد و با
 پشت سرش ببينم انقدر راحت ولت نميکنم فهميدي!؟؟؟؟االنم شرت کم هرري.........

 طاها با ترس سرتکون داد وگفت:باشه 

 و در رفتتتتت.......هيييععع منو نيگا چه آدماي بي عرضه اي هم تور ميکنم

کوله ات سنگين بود اون آورد!؟؟؟؟؟ باصداي کيارش به خودم اومدم:که  

 باقيافه ي جدي سر تکون دادم وگفتم:آره بيا کوله ام رو بگير ميفهمي

کيارش کوله ام رو از دستم چنگ زد و مچ دستم رو کشيد در ماشين رو باز کرد و خودم و 
 کيفم رو پرت کرد داخل آخ آخ داغون شدم درو محکم بست و خودش هم سوار شد و در دوباره

 محکم بست با عصبانيت گفتم:هوووووش.......چته؟؟؟؟؟نميفهمي من چي گفتم؟؟؟؟؟

کيارش بااخم وحشتناکي روبهم گفت:االن هيچي نميفهمم پس بهتره حرف نزني وگرنه من 
 ميدونم و تو.......

اييييشششش پسره ي ناقص العقل انگار طلب بي بي شو داره اصال دلم خواست باهاش حرف 
چههههه......... بزنم به اين  

کيارش ماشينش رو برد داخل پارکينگ حياط آقاجون کوله ام رو برداشت و پياده شد منم پياده 
 شدم و گفتم:کيفم رو بده خودم ميارم

 برگشت و گفت:الزم نکرده......

شونه اي باال انداختم درررررک خر مجاني که ميگن اينه کيارش باقدم هاي بلند ميرفت و منم 
روم راه ميرفتم که زودتر بره قيافشو نبينم نحصووو.......خيلي آ  
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 برگشت و بااخم گفت:عروس راه ميبري؟؟؟

 من بااخم:نه االغ داره کيف راه ميبره........

 کيارش جوري نگاهم کرد که گفتم الفرررراااااررررررر

 باهمون اخمش گفت:حيف که.............

سري از روي تاسف تکون داد و رفت.........چشمامو چپ کردم و زبون درازي کردم   

هه هه هه عجب کم آورد ها..........دمش گرم منو عاشق کرد بعدش رفت خخخخخخ قاط زدم 
 رفتتتتتت..........

وارد خونه شدم همه چي آرووومهههههه..............من چقدر شيطوووونمممم.........هممون 
....بي عقليم .....هممون کم داريمممم....  

 خوشم مياد خودم اعتقاد داره ها يوهاهاها.........

به اتاق مطالعه ي سرکي زدم ديدم إعهههههه آقاجووونمووووو هم چين تو يه کتابي محو شده  
 بود که گفتم رماني چيزيه انقدر مجذووووبههههه.........

ريدم جلو آقاجون و آرووممممم وارد اتاق شدم و چسبيده به ديوار راه رفتم در يک حرکت پ
 گفتم:پخخخخخخخخخ.................

 آقفاجون يه متر پريد هوا بلند خنديدم و....................

 ادامه دارررردددددددد............

؟؟آقاجون از حالت کوبش دراومد پريدم بغلش وگفتم:سالاام آقا جون حالتون خووبهههه؟؟  

آقاجون منو از خودش دور کرد وگفت:عليک خوبم باز ديوونه بازي درآوردي دختر؟؟؟نصف 
 عمر شدم نميتوني مثل آدم وارد شي؟؟؟؟؟

 بانيش باز گفتم :اصل همون هيجان اول ورودمه ديه وگرنه که حال نميداد

آقاجون سري از روي تاسف تکون داد وگفت:خيلي خب برو لباس هاتو عوض کن درجرياني 
ه چند وقتي همين جايي؟؟ک  

بانيش باز گفتم:آوره مامانم بهم گفته سوسک وجودتون کم شده واس همون اومدم اينجا اين مدت 
 شمارو نفرستم تيمارستان صلوااااات

 آقاجون خنديد وگفت:خيلي خب برو ديگه

دستي توي هوا براش تکون دادم و از اتاقش خارج شدم. صداي تق وتوق از آشپزخونه مي 
د آرووومممم به آشپزخونه رفتم ديدم ثريا جون درحالي که يه ترانه هم زير لبش ميخوند داشت اوم

 بساط شام رو آماده ميکرد عجببببب.......بسووزهههه پدر عااااشقيييي........

 آروم جلو رفتم پشت سرش ايستادم و دستامو گذاشتم رو چشماش 

 ثريا جون؛وا خدا مرگم چرا برقا رفت....،.

 خخخخخخ هم چين دلم ميخاست بزنم زير خنده که نگوووو.........ولي خو بزار بعدش ميخندم
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البت نتونستم کنترل کنم ريز خنديدم که ثريا خانوم گفت:هان....اکبرجان تويي اينجا هم دست از 
 شيطنت برنميداري زشته آقا بياد ببينه ......

مثبت هيجده اش ميکشه حاال واس منن بد نيست  إهم إهم ديدم اگه دستامو برندارم به صحنه هاي
 ها واسه شما بده خخخخخ

دستامو از روي چشماي ثريا جون برداشتم و پريدم جلوش وگفتم:سالااااممممم 
 ثرررريااااجووووون......

 ثرياجون با ديدنم چشماش گرد شد وگفت:خاک به سرم تو بودي الناز جان

کبر آقا نبودهلبخند دندون نمايي زدم وگفتم:آوره ا  

 لپ هاي ثرياجون گل انداخت خنديدم وگفتم:عب نداررررههههه خوبيد ثرياجون؟؟؟

 لبخندي زد وگفت:خوبم تو خوبي شيطون؟؟؟؟

 نيشم باز شد وگفتم:خوووووفففففف عااااليييييي.......

 خنديد وگفت؛خداروشکر شنيدم چند وقتي اينجايي؟؟؟

مدم اينجا رو بترکووونممم فرار کنممن:آآآآآورررررههههههههه..........او  

 خنديد وگفت:امان از دست تو

 بانيش باز گفتم:ثرياجوووون.........

 ثرياجون:جان؟؟؟؟؟

 من؛شااام چييي داريم؟؟؟؟؟؟

 باخنده گفت:قيمه

يه مترپريدم هوا وگفتم:اي جووووونممم من قيمه دوست........اصال هم چين اين شيمکه رو 
زدم که امشب آقاجون به غارت ميره واس دستپخت شما صابون  

 خنديد وگفت:هرچقدر دلت خواست بخور

سري تکون دادم وگفتم:خويعلي خوب من فعال برم اتاقم لباسامو عوض کنم نيم ساعت بخسبم 
 امروز فعاليت باال بوده

 بالبخند گفت :برو دخترم

 ازآشپزخونه خارج شدم و پله ها رو دوتا يکي رفتم باال

 دراتاقم رو باز کردم واااايييييي دززززددددد......،کو،کولهههه ام؟؟؟؟؟

 ها دست کيارش دزده ....،هيع خدامرگم زيپش رو باز نکرده باشه بگو آمين.....

 آخه توش پره از لباس زيرهام آبروم بر فنا ميرهههههه........

خوووو نمياري تو اتاق بزاريآخه يکي نيست بگههه ياااابووووو نه يابو حيفه قاطرررررچرا   
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 باز بايد برم ازش بگيرم هيع بدبختي هيع

به طرف اتاق کيارش رفتم تقه اي به در زدم و درو باز کردم کيارش رو ديدم که طبق معمول 
ت نشم عشخمممم روي تختش خوابيده و ساعد دستش رو هم گذاشته رو چشماش اي االاااهي فدددات

 نيگا استايلشوو........

صداي کيارش به خودم اومدم:اگه ديد زدنت تموم شد بگو چي ميخايبا  

 اييييشششش از خود راضي منگوووول.........

کيارش صاف نشست سرجاش پشت چشمي براش نازک کردم وگفتم:هيچي اومدم بگم قاطر 
 مثل تو بااعتماد به سقف نديدم االنم ديدم کوله منو کجا گذاشتي؟؟؟؟

ه کرد وگفت:اونجاست........بااخم به کوله ام اشار  

به طرف کوله ام رفتم برش داشتم خواستم از اتاقش برم بيرون که گفت:قضيه ي چند دقيقه  
 پيش رو هم که فراموش کردم و دستمم که اصال درد نميکنه

 بانيش باز گفتم:خب خداروشکر نگران بودممممم......

 واز اتاقش خارج شدم 

عوض کردم و بقيه ي لباس هامو هم توي کمد چيدم به اتاقم رفتم و لباسامو   

 خودم رو انداختم روتخت چقدر خستهههه بودم امروز فعاليته المصب باال بود

 مالفه رو انداختم روم و خسبيدددددممم..............

 باتعجب به کيارش نگاه کردم که گفت:الناز.....يه چيزي ميخاستم بهت بگم

گفتم:چي بگو؟؟؟؟باقيافه ي منگول مانندم   

 کيارش:قول بده زود تصميم نميگيري.....

 من:د ،بگو نصف عمر شدم

 کيارش دستم رو توي دستش گرفت وگفت:الناز من دوست دارم......

 باچشم هاي گرد نگاش کردم کيارش منو دوست داشت؟؟؟؟؟

 واقعااا؟؟؟؟!باتعجب گفتم:درووووغ؟؟؟؟؟

زخنديد وگفت:خيلي وقته دوست دارم النا  

 لبخندي زدم وگفتم:منم خيلي وقته دوست دارم کيارش

 کيارش متعجب گفت:واقعا؟؟؟

 سري تکون دادم وگفتم:آره........

 کيارش با لبخند گفت:اين يه حس مشترک بوده

 لبخند زدم نگاه کيارش روي صورتم سنگيني ميکرد
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 به چشم هاش زل زدم

باصداي زنگ موبايلم از خواب پررريدممممم.........أهههههههههههههه عجبااااااا المصب 
..خاک تو گوررررت ميزاشتي لحظه ي حساس انجام ميشد بعد بيدار زنگ ميخوردي ديگههههه....

ميخوابيدي خو......کاش آالرم موبايلم رو دير تر تنظيم ميکردم الناز بااين خواب ديدنت بيشتر 
 هييييععععع ما از خواب ديدنم شانس نداشتيم...........

؟؟باغرغر ازجام بلند شدم اي خددااااا......چررراااا بايد تو کف بمووونممممم؟؟؟؟؟؟  

...فال واال....اههههههه اعصابم خوووردد شد شيطونه ميگه اين موبايله رو بکوبم به دي  

به سرويس بهداشتي رفتم و آبي به دست وصورتم زدم وقتي يادم مياد هم چين خر کيف ميشم 
 که نگوووو آخه حقيقت داشت مگه چي ميشد خوووو؟؟؟؟؟؟

از سرويس بهداشتي خارج شدم و موهامو باز کردم ودوباره بستم نگاهي به ساعت انداختم 
 هشت شب......

خواب بيفتمممم؟؟؟؟؟؟آخه شب چه جوررري   

 منم عقل دارم خووووو.........

 ويييي شيمکه رو نيگاه چه قاروقوري هم ميکنه........

 برم پايين يه چي کوفت کنم اين خندق بال پرشه مگههههه.............

از اتاقم خارج شدم ر وي نرده هاي پله ها نشستم و قيژژژژژ سرخوردم پايين يووووهوووو چه 
دادددددد...............حااالي   

 باصداي آقاجون به خودم اومدم:الناز باز داري چيکار ميکني؟؟؟؟؟؟؟؟

 بانيش باز برگشتم گفتم:هووووچي دارم سرسره بازي موکونم.......

 آقاجون خنديد وگفت:امان از دست تو تا االن خواب بودي؟؟؟؟

 سري تکون دادم وگفتم:آوره.....من گشنمه شام مخام

ن سري تکون داد وگفت:خيلي خب غر نزن ميخاستم بيام دنبالت که بياي شامت رو آقاجو
 بخوري

 باذوق گفتم:آخ جوووون شام آماده است؟؟؟؟

 آقاجون:آره بريم

 با حالت دو پريدم داخل آشپزخونه و داد زدم:سالااممممم

 خخخخخ کيارش يه متر پريد هوا

وگفتم:ترسوشدي هاااا........نيشم باز شد  

 چشم غره اي بهم رفت وگفت:تو آدم نيستي من ترسوام؟؟؟؟
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حيف آقاجون وارد شد وگرنه. دمپايي رو فرشي مو تو حلقش ميکردم بي شعوررروووو بي 
 عرررضههههه 

چشم غره اي بهش رفتم چقدر حرصم گرفته بود اون از اون خوابه المصب که ناتمومش 
..........گذاشت اينم از اين حرفاش .....گودزيلالااااا  

سرجام و مشغول خوردن غذام شدم دوسه باري هم به کيارش چشم غره رفتم باتعجب نشستم
 نگاهم ميکرد عرضه نداري خووووووو........

بعد از اينکه يه دل سيررررر خوووردممم از جابلند شدم و روبه ثرياجون گفتم:دستتون مرسي 
 ثرياجون چسبيد......

عزيزم.........خنديد وگفت:نوش جووونت   

tvاز آشپزخونه خارج شدم و به پذيرايي رفتم مقابل  نشستم و روشنش کردم اي جوووونمممم  
 فيلم اکشن..........

حتما اين کيارش شبکه هاش رو دست کاري کرده آقاجون من که ازاين فيلم اکشن هانگاه 
 نميکنه.......

مه هيجاااان برانگيزززز..........چه پسر کوسن مبل رو بغلم کردم و مشغول تماشاي فيلم شد
غد بي خاصيتي اييييش هييييع صحنه مثبت هيجده هم داره ويييييي کسي منو ببينه ميکشتم بااين فيلم 

 kissديدنم حاال نه دراون حد فيلمش مبتذل باشه ها در حد

 هم چين غرق فيلمه شده بودم که اصال نفهميدم چه جوري زمان گذشت 

نيدندفيلم اين دوتا عاشق معشوقه يکديگر را بوسيدند و داغ دلم رو تازه گردصحنه ي آخر   

 تيتراژ آخر که پخش شد گردنم و به چپ و راست تکون دادم المصب خشک شده بود

همين که گردنم رو چرخوندم ديدم يا خووودااا يه چيزي روي مبل تک نفره دست به سينه و 
 پاروي پا انداخته خسبيده

عشخمممم بودددد......،،نيگا چه خشگل وملوسه قربونت بشممم االاااخيييي  

 ويييي حتما تمام مدت داشته اين فيلمه رو بامن نيگاه ميکرده

tvبي خي باوووو رو خاموش کردم ساعت دوازده شده بود    

 از جام بلند شدم به طرف کيارش رفتم 

شو نيگاه تو خوابم  يه نمه خم شدم و به صورتش خيره شدم زير لب گفتم:ايش قيافه
 غده......االغ .......

يادم از صحنه آخر خوابم افتاد باحرص مشت آرومي به بازوش زدم وگفتم:بي 
 عررضه..........

 همزمان چشماي کيارش باز شدو................

 باچشماي گرد ،سيخ سرجام واستادم آخه نه که اون موقع نشسته بودم واس همون خخخ

فه ي جدي گفت:چيکار ميکردي؟؟؟؟؟کيارش با قيا  
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 واااااااخوبه واال من چيکار ميکردم؟؟؟بچه پررو

باابرو هاي باال رفته گفتم:اصال اعتماد به نفس بعضيا چند تا کشته ميده....چندسال تالش کردي 
 انقدر اعتماد به نفست تقويت شد؟؟؟؟

 بااخم ريزي گفت:شوخي داشتم؟؟؟

مگه؟؟؟؟من:عجباااا.....من چيکار کردم   

 کيارش:هم زديم هم حرف بارم کردي

 نيشم باز شد وگفتم:حقت بود دلم از دستت پر بود

 باابروهاي باال رفته گفت:اونوقت چرا؟؟؟؟

 من:محض ارا.......چون که زيرا من رفتم بخوابم شبت خوش

 خواستم برم که مچ دستم رو گرفت وگفت:وايستا تا توضيح ندي نميشه بري

 من باتعجب؛خب دلم پر بود از دستت ديگه چون بهم گفتي آدم نيستم

 آهان کش داري گفت وادامه داد:ولي اون بي عرضه ي آخرش واسه چي بود؟؟؟؟

 اي خددداااا حاال يه نفر بياد تو شيفهم دون اين بفهمونه من بهش چي بگم االن؟؟؟

ير دو نشون بزنم هم ميپيچونمش هم هاااا يه دفعه يه آباژور باال سرم روشن شد بزار با يه ت
 ازش سوء استفاده ميکنم اي منحرررفاااااااا ازاون سوء استفاده ها نهههه 

رو به کيارش گفتم:ميدوني چيه حاال من بهت ميگم ولي ميدونم برات مهم نيست   

 بااخم گفت: تا به حال مسائل مربوط به تو رو ناديده گرفتم؟؟؟

تم:من واسه عيدم لباس نو نخريدم يعني کال خريد نکردم. هوچ کس هم شونه اي باال انداختم وگف
نيست باهاش برم از سرشب هم دارم بهت چشم غره ميرم که بفهمي منظورمو که منو ببري خريد 

 کنم ولي نميگيري......

 هووووف عجب چرتي گفتم ها

فهمم حداقل يه کيارش اول با تعجب نگاهم کرد بعد خنديد وگفت:آخه خل وچل من از کجا ب
 اشاره ميکردي.......

بانيش باز نگاش کردم اي جوووونمممم خر شدددد البت خربود نه راستي قاطر بود االن يه 
 درجه مقامش رفت باالتر خر شد

 باهمون نيش بازم گفتم؛خوب االن فهميدي منو ميبري خريد؟؟؟؟؟

 در حالي که از جاش بلند ميشد گفت:باشه فردا خوبه

متر پريدم هوا وگفتم:ايوووول خيلي مي.....باذوق يه   

 کيارش باتاي ابروي باال رفته نگام کرد وگفت؛خيلي..مي؟؟؟؟؟؟؟

 ههههيييييعععععع يا ابررررفررررض حاال من چو بوگوم........
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 سرم رو خاروندم وگفتم:خيلي ميسيييي.........

هش ميکنم صبح ساعت چند سري تکون داد وبا لحن شيطوني گفت:خيلي ميسي.....باشه خوا
 بريم؟؟؟؟

 من:ده خوبه ديه من تا نه موخام بوخوابم

 سري تکون داد وگفت:باشه پس رأس ده آماده اي ها نه که عالفم کني.

....سري تکون دادم وگفتم:باوووشههههه من بورم بوخوابم فعال شب شيييييکککککک........  

 کيارش سري تکون داد وگفت:شبت خوش

برم که طبق معمول چلفتي بازيم گل کرد و لنگم به پايه ي ميز عسلي گير کرد  راه افتادم
چشمام رو بستم که پرت شم زمين و مثل هميشه از ناکج بي کج بشم که دستاي عشخممممم دور 

 کمرم حلقه شد ارووواااااححححح عمممههههه ام دنننننگگگگ پرت شدم رو زمين

کيارش شروع کرد به خنديدن و درحالت خنده ش گفت:تو .....يه لحظه هم دست از چلفتي 
 بازيت درنمياري.......

بااخم چشم غره اي بهش رفتم وگفتم؛حناااق به جاي منو بگيري واستادي نگام کردي افتادم 
 زمين بيشعورر.....

بگيرتت خنديد وگفت:شرمنده دراين مواقع بايد شاهزاده ي سوار براسبت  

 چشم غره ي توپي بهش رفتم کثاااافططططط يعني چيييي؟؟؟؟؟؟؟

 دوباره خنديد وگفت:حرص نخور کوچولو

 دستش رو سمتم دراز کرد وگفت:پاشو

دستش رو پس زدم و از جام بلند شدم وگفتم:راست ميگي واقعا دراين مواقع بايد شاهزاده ات 
 دستت رو بگيره نه يه خر .........

تا ته در آوردم و راه افتادم سمت پله ها پسره ي ازخود راضيه خنگ زبونمو هم 
 اييييييششششش..........

 صداي پاي کيارش هم از پشت سر مي اومد اونم ميخاد بره بکپه ديههه

داشتم حرص ميخوردم که باصداي کيارش به خودم اومدم:حاال چرا انقدر عصبي ميشي 
 گوشاشو دود بلند ميشه

ارمه چشم غره اي بهش رفتم وگفتم:کي؟؟؟؟من؟؟؟عمرررراااا........االن واس برگشتم ديدم کن
اينکه شاهزاده ام اينجا نبود دلم سوخت دلمم يه خورده براش تنگوليده واس همون ناراحت شدم نچ 

 فايده نداره ولش فردا صبح با خودش ميرم تو نميخاد زحمت بکشي......

وش جوووونتتتتت...........يييييي االااان حررررص بخوووور نووو  

 خواستم برم اتاقم که کيارش بازوم رو گرفت من رسما تووبه کرددددمممم..........

 کيارش برم گردوند طرف خودش. وييييي قيافشوو....... هيوال جلو اين لنگ ميندازه
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 بااخم هاي درهمش گفت:يه بار ديگه در اين موارد من از تو حرفي بشنوم من ميدونم وتو
 ميفهمي که؟؟؟کافيه فردا با شاهزاده ات ببينمت تا دهنش رو سرويس کنم فهميدي؟؟؟؟؟

 اييييييي غلط کررر دمممم ولي منم کم نميارم دراين موارد 

 خنديدم وگفتم:بابا شووووخي کردم من تو اين يارو قاطره موندم چه برسه به شاهزاده

 اخماش باز شد و باتعحب نگاهم کرد وگفت:چي؟؟؟

شم باز ترشد ، شوخي کردم ميگم من بي اف مي اف يوووخ.......در مورد اون قاطره ه يه ني
 خورده فلسفه اش طوالنيه توي منطق تو نميگنجه

بازوم رو رها کرد و متفکر دستي به چونه اش کشيد بلند خنديدم وگفتم:بي خي پسر دايي 
 جووووون برو بخواب فردا سرت آوارم راستي ناهار هم ميخام

يارش:دروغ گفتي دوست پسر داري؟؟؟ک  

 خنديدم وگفتم:آوره بابا منو چه به دوست پسر به نظر من پسرا همشون ول معطلن

 کيارش:چقدم که من پسر نيستم

 خنديدم وگفتم:برو ديگه خوابم مياد

 خنديد ودستشو آورد جلو سمت موهام،موهامو بهم ريخت و گفت:باشه کوچولوشبت خوش .

 ورفت.......

ممممم.....سيخ واستاده بودم واااااايييييي نننهههههههه بگيييرررر منوووو بي هووووش شد منم  

 پريدم داخل اتاق و رو تخت باال پايين ميپريدم کيارش موهاي منو بهم ريخت.....

ااانيگااااه چه کمبودددد محبتيييي دارررممم من حاال اين خوابه هم بي حکمت نبوده ها  

 وييييييييييييييي من ذوق مرگ شدمممم بي الناززز شديد رفتتتتتت...........

 روي تختم دراز کشيدم خدا آدم رو جوگير نکنه چرا خواب نميفتم من؟؟؟؟!

 يعني انقدر بي جنبه ام؟؟؟؟؟

 خاک برسرت الي اون االن خواب هفت قاطر رنگي رو ميبينه تو بيداري؟؟؟؟

شد دوباره خواب ديدي......بگير بکپ شايد يه گشايشي   

 و به اين اميد که خواب ببينم به خواب عميقي فرووو رفتممممم.............

 صبح باصداي آالرم موبايلم از خواب بيدار شدم

هييييي......خواب نديدمممم.......چه بدددد.......بي باو به اميد روزي که در واقعيت ببينم.... 
 بلند بگو صلواااات.....

زجام بلند شدم و کش وقوسي به بدنم دادم ا  

 به سرويس بهداشتي رفتم و بعد از دس به آب دست و صورتمو شستم و خارج شدم
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 خووو االن يه تيپ کيارش کش بزنم که حضض کنننه.......

يه خورده کرم پودر به صورتم زدم و باريمل مژه هامو. فر دادم خط چشم مشکي هم کشيدم و 
....رژ لب نارنجي .  

مانتو سفيد مشکي چسب و کوتاهي پوشيدم که آستيناش سه ربع بود شلوار جين مشکي و شال 
 سفيد بانوار هاي مشکي طاليي و کفشاي سفيد 

 اسپرت چسبي....

 چي شدددمممم ننه خودم به قربون خودم برم

 کسي که نيست قربونم بره بزا خودم خودمو تحويل بگيرم

شتم و گذاشتم جيبم حوصله ي کوله راه بردن ندارمکارتم رو از کوله ام بردا  

موبايلمو هم برداشتم گذاشتم تو جيبم يعني نقش چي رو داره اين گوشي واس من!؟؟؟نه زنگ 
 خور نه هيچي هيييعععع.......

شونه اي باال انداختم و از اتاقم خارج شدم و رفتم پايين چقدر دلم سوخت نشد سر،بخورم آخه 
شه.....لباسام. چروک مي  

به آشپزخونه رفتم ديدم آقاجون و کيارش نشستن واي ميزو بساط صبحونه به راهه اي جونم 
ات شهههه......يه بلوز سفيد مشکي چسب پوشيده بود و آستين تيپ کيارش رذو نيگاااا.....الناز فد

 هاشو تا زده بود. و کت مخمل مشکي روش باشلوار جين مشکي 

ش شدممم ست کرديم هاااواااااييييي من بي هوووو  

 بي خيال ديد زدن شدم خوبه حواسشون نبود هااا

 با صداي جيغيم گفتم:سالااامممم صبح به خيررررر.......

 کيارش و آقاجون برگشتن به من نگاه کردن 

 کيارش سر تا پام رو برانداز کرد ويييييي پسره ي بد چشممم

 بل از اون آقا جون جواب داد:سالم دختر گلم صبح تو هم به خير 

 بانيش باز رفتم رو يه صندلي نشستم و رو به کيارش گفتم:جواب سالم واجبه خوشتيپ

 با ابروهاي باال رفته گفت:بله عليک سالم صبح تو هم بخير

ت رو به روم ايشي گفتم و مشغول خوردن شدم لقمه ي اول رو نزاشته بودم دهنم که يه دس
 ظاهر شد حاوي دستمال کاغذي

سرمو بلند کردم ديدم کيارشه که گفت؛اول رژ لبت رو پاک کن اون مواد سرب داره ميخاي 
 چيزي بخوري وارد بدنت ميشه ضرر داره

 وااااااي که داشتم ذووووق مرررگ ميشدددددمممم........ چه به فکرررمههههه.......

وگفتم:مرسي اطالعاتدستمال کاغذي رو ازش گرفتم   
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سري تکون داد و مشغول شد منم رژ لبمو پاک کردم و شروع کردم به خوردن اين آقاجون 
 چرا مشکوک نيگا موکونه ما کاري نکرررديمممم........

 بعد از اينکه يه دل سير خوردم کيارش گفت:اگه سير شدي راه بيفت بريم

از من تا باال برم ميامسري تکون دادم وگفتم:تو برو ماشينت رو راه بند  

 سري تکون داد وگفت؛معطل نکني

 من؛اوکي

ود کالکيارش که رفت من سريع پريدم باال دوباره رژلبمو زدم باز پريدم پايين بپر بپري ب  

 روبه آقاجون گفتم:آقاجون کاري باري نداري؟؟؟؟

 آقاجوت با همون قيافه ي متفکرش گفت:نه برو سربه سر کيارش نزاري

ي بابا چه هوا اونو هم داريد خدددااافظمن:اووووک  

 آقاجون:خدانگهدارت.....

از حياط خارج شدم. و ديدم کيارش يه نمه اون ور تر واستاده به طرف ماشينش رفتم و پريدم 
 جلو

 کيارش ماشين رو راه انداخت وگفت:کجا بريم؟؟؟

 شونه اي باال انداختم وگفتم:خب هرجا. بشه لباس خشگل خريد

داد و حرفي نزدسري تکون    

 هم چين تند ميرفت که دل و روده ام اومده بود تو حلقم نميدونم چش شدع اين بشر

 حاال سيستم ماشينش رو هم روشن کرده بود يه آهنگ دپرس گونه پخش ميشد

 خالصه خويعلي آهنگش قشنگ بود من که داشت اشکم درميومد

د و روبهم گفت:اينجا بهترين جاييه کيارش ماشين رو روبه روي يه پاساژ بزرررگ پارک مر
 که ميشناختم حاال اگه پسند نکردي هرجا خودت بگي ميريم

 سري تکون دادم وگفتم؛اوکي

 از ماشين پياده شديم و شونه به شونه ي هم وارد پاساژ شديم 

 يييييي اينجا رو چه بزرگگگههههه قاطر با بارش گم ميشه دست کيارش 

 رو بگيرم گم نشه يه وقت خخخخ.......االن بشنوه ميخورتم 

يهند تا مانتو نظرم رو گرفت و رفتم پروشون کردم ولي يا برام گشاد بود يا سايزمو نداشتن اينم 
 از بدبختي لباس خريدن ما......

با لب و لوچه ي آويزون مدام غر ميزدم و کيارش بهم ميخنديد دلم ميخاست کفشمو تو حلقش 
 کنم
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تخاب کنموارد يه مغازه ي ديگه شديم البته کيارش ديگه خسته شده بود گفت برم داخل خودم ان  

يه مانتو کالباسي بد تو چشم بود رو به صابحب مغازه که يبه پسر ?مل ولي خوشگل بود 
 گفتم:ببخشيد از اون مانتو سايز من داريد؟؟؟

ينجمع و جور کردم. چقدر هيزههه اپسره با يه لبخند ژکوند براندازم کرد که خودم رو   

 بعد از اينکه براندازم کرد گفت:اوه ليدي به نظر سايز کمرتون خيلي کم باشه

 باچشماي گرد نگاهش کردم اين چه بشررريههههه...........

االن نياد اينجا. کار دست من بده........   

کوچولو زديک ببينم چقدر ريزه ميزه اياومد وگفت:بايد از ن به طرفم  

 خواستم کيارش رو صدا بزنم که همزمان خودش با اخم هاي درهم وارد مغازه شد 

 پسره پشتش بهش بود و رو به رو من واستاده بود چرت بلغور ميکرد

 که کيارش دستشو محکم و باضرب زد رو شونه ي پسره طفلي يه متر پريد هوا

به پسرهههکيارش هم چين اخم کرده بود که من زرد کردم چه برسه   

 پسره برگشت وگفت:چه خبره آقا

 کيارش با اخم گفت:تو ناموس نداري بي ناموس ؟؟؟؟چيکار به ناموس مردم داري؟؟؟؟؟؟

 پسره بااخم گفت:صنمت چيه باهاش؟؟؟؟؟

کيارش بااخم گفت:فکر کن خواهرمه حرفيه حيف در شأنم نيستي وگرنه االن دهنت رو آسفالت 
تا در اينجع رو تخته نکردم ميکردم مرتيکه ي هيز جمع کن  

 مشتي هم تخت سينه ي پسره زد و دستم رو گرفت و باخودش کشيد بيرون

 من ولي محو حرفش بودم من براي کيارش فقط يه خواهر بودم؟؟؟

 همين.......پس تکليف احساساته من چي ميشه؟؟؟

 دلم خيلي گرفته بود خيلي

تو عقل نداري وقتي اون داره اين حرفا رو کيارش همين که از مغازه خارج شديم سرم داد زد:
 ميزنه از مغازه بياي بيرون ها؟؟؟؟؟؟؟؟

 اشکام سرازير شدن دست خودم نبود هرچقدر ميخاستم خودم رو کنترل کنم بيشتر ميشدن

 کيارش با تعجب و نگراني گفت:خيلي خب ببخشيد گريه نکن الناز......

ير ميشدن کيارش دستش رو گذاشت رو شونم سرم رو انداختم پايين واشکام همينطور سراز
وگفت:الناز باتو أم ببخشيد غلط کردم سرت داد زدم. تورو جان هرکسي که دوست داري گريه 

 نکن......

عجيبه اما ساکت شدم جون کيارش برام مهم بود ولي من چي من براش مهم نبودم.....من براي 
 کيارش خواهر بودم.......
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تهق هقم ولي بند نمي اومد کيارش بادست چونه ام رو گرفت و گفت:سرتو باال کن ببينم  

 سرمو باال نگه داشتم ولي نگاهم به زمين دوخته بود کيارش گفت:به من نگاه کن

به چشم هاش خيره شدم اخم هاش درهم گره خوردوگفت:چشمات. قرمز شدن ببخشيد سرت داد 
 زدم خب؟؟؟آشتي؟؟؟

نه تکون دادم که گفت:ميرم برات بستني بخرما.....سري به معني   

 لبخندي روي لبام نشست خنديد وگفت:آفرين بخنداالن آشتي؟؟؟

 سري به معني نه تکون دادم وگفتم:نچ برام بستني و رولت بگير تا آشتي کنم

بلند خنديد درحالي که بيني ام رو کشيد گفت:باشه گور باباي ضرر تو بامن قهر نباش هرچي 
اي ميخرم برات هيچ. وقت هم گريه نکن فهميدي ؟؟؟تازگي ها خيلي بي جنبه شدي ها أي أي نيگا بخ

 پاي چشماش همه سياهه آرايشت بهم ريخت دختر

 مشت محکمي به بازوش زدم وگفتم:دروغ نگو ميخاي حرص منو دربياري تو، ريملم ضد آبه

باز يه رشوه ديگه از من  خنديد وگفت:آره شوخي کردم باز االن شروع نکني گريه زاري
 ميگيري

 چشم غره اي بهش رفتم که خنديد وساکت شد

 درسته ميخنديدم ولي ناراحت بودم من براي کيارش يه خواهر بودم همين.....

م، نه دل(())من هميشه درد هايم را. پشت خنده هايم پنهان ميکنم تا همه فکر کنند نه درد دار  

يدا کردم وااايييي چههه ناززز بودباالخره يه مانتو سايز وشيک پ  

نگاهي به خودم توي آيينه ي اتاق پرو انداختم واي الناز تو چقدر نازي شبيه پيازي.....عمه ات 
 شبيه پيازه بيشعورعبضي.....

بي خي مانتو مو براتون توصيف کنم کوتاه وچسب به رنگ فيروزه اي اينو که گفتم خو 
سنگ کار شده بود و کمربند طاليي که باريکي کمرم رو بددددد به  خواستم دوباره بگم. قسمت باالتنه

 رخ ميکشيد 

نمکه االن سقف اينجا رو منفجر ميکيکي منو بگيره  

 تقه اي به در خورد و داداشم هه داداشم گفت:الناز پوشيدي بزار منم ببينم

ميزنه وقتي  لب و لوچه ام آويزون شد از وقتي اون حرف رو زد يه چيزي مدام به دلم چنگ
 ميبينمش ميترسم منو نخاد

 در اتاق پرو رو باز کردم وگفتم:خوبه؟؟؟؟

 کيارش بادقت براندازم کرد لبخندي روي لباش نشست و گفت:عاليه.

 نتونستم خودم رو کنترل کنم و نيشم تا بناگوش باز شدوگفتم:واقعا؟؟؟؟؟

 خنديد وگفت:آره فقط يه خورده کوتاهه
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وگفتم:پس همينو برميدارن ديگه شونه اي باال انداختم  

 سري تکون داد وگفت:باشه هرطور خودت دوست داري

شدم  در اتاق پرو رو بستم و مانتو رو درآوردم و مانتو خودمو پوشيدم از اتاق پرو خارج  

و سمت پيشخوان رفتم و روبه فروشنده اش گفتم:خانوم من اين مانتو رو ميبرم   

 بالبخند گفت:مبارک باشه خانومي سليقه ات عاليه

کارتم رو سمتش گرفتم و رمزش رو گفتم بعد از اينکه پولش رو حساب کرد برام گذاشت تو يه 
 نايلکس وگفت:مبارک باشه

 من:ممنون

 از مغازه خارج شدم ديدم کيارش دم درش واستاده 

 تا منو ديد برگشت گفت:خريدي؟؟؟

وهوم االن يه شلوار موخام با شال و کيف وکفشسري تکون دادم وگفتم:ا  

 سري تکون داد وگفت:باشه 

فيروزه اي کيف  تا ظهر همه ي خريدام رو انجام دادم يه شلوار جين سفيد گرفتم ب شال
 وکفشمم ست سفيد فيروزه اي بود وخويعلي شييکککک بووود

 خالاااصه که زير پالسه يوهاهاها........

افتاديم سمت يه کافي شاپ به من چه خوووو قول داده بودبه همراه کيارش راه   

کيارش در کافي شاپ رو باز کرد وگفت:بفرماييد   

 خنديدم وگفتم:واي از کي انقدر متشخص شدي؟؟؟؟

 وارد کافي شاپ شدم کيارش هم پشت سرم وارد شد وگفت:بودم

 ايشي گفتم و روبهش گفتم:ازخودراضي

بينم چي ميل داري برات سفارش بدم؟؟؟خنديد وگفت:بهتره بريم بشينيم ب  

 من:يعني نميدوني همونايي که قولش رو دادي

 سري تکون داد وگفت:باشه تو برو بشين من االن ميام

سري تکون دادم و رفتم رو يه صندلي نشستم عجب جاي بااحاااليهههه هاااا اوه اوه جمعيت ننه 
بيه مزخرفت حداقل مرغ عشقي قناري همه هم خروس ومرغي اومدن خاک برسرت الناز بااين تش

 چيزي.........

 بي خي باووو .........حقيقت تلخ بيدندي.....

بعد از گذشت چند دقيقه کيارش اومد صندلي روبه روم رو کشيد ونشست وگفت:چه طوره از 
 اينجا خوشت اومد؟؟؟
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توي فضاي  شونه اي باال انداختم وخيلي رک گفتم:نوچ من هميشه کافي شاپ هاي دنجي که
 بازه رو ترجيح ميدم

 باابروهاي باال رفته گفت:اوه بله ليدي

 چشم غره اي بهش رفتم وگفتم:مسخره

دستشوبه معني تسليم باال برد وگفت:باشه بابا بچه که زدن نداره   

لبخند دندون نمايي زدم وگفتم:قاطر برادرمن قاطر   

ر.........اخم هاي کيارش درهم گره خورد وويييييييي الفرااارر  

 باهمون اخمش گفت:جااان؟؟؟؟؟؟؟

 هيييييييي يکي منپ بگيره تا از حال نرفتم جانت بي بال عشخمممممم.........

 نيشم رو باز کردم وگفتم:همون که شنيدي.

کيارش چشم غره اي بهم رفت و منم باهمون نيش بازم نگاش کرردم هه هه هه فکر کرده من 
 کم ميارم اونم کييييي؟؟؟؟؟؟؟؟؟الناااازززز؟؟؟؟؟

 عمراااااا......... من هوچ وقت کم نمويارم ......

بعد از چند دقيقه سفارشات رو آوردن بستني مخصوص و رولت جاتوووون بننننفشششششش 
با ولع نوش جون ميکردم که کيارش هر چند دقيقه يه بار با دهن باز منو نيگاه ميکردهم چين   

در عرض يه ربع سروته بستني و رولت رو هم آوردم بله پ چي به من ميگن الي فرفره 
 هخخخخخخ عجب لقبي هم دارم من.......قربونم بشه شووووملمممم

به من يه نگاه به ظرف هاي خالي انداخت يه نگاه به کيارش انداختم که بادهن باز يه نگاه 
 وگفت:خوبي؟؟؟؟؟

 دستي به شيمکم کشيدم وگفتم:االن که تو رو تو خرج انداختم خويعلي.

 خنديد وگفت:خيلي خبيثي ها.

 خنديدم وگفتم:خودتي.

 کيارش مکثي کرد وگفت:ببينم يه چيزي بپرسم جواب مو درست و حسابي ميدي!؟؟؟؟

 باتعجب گفتم:چي؟؟؟؟

ارش دست از خوردن کشيد دست هاشو درهم گره کرد وروي ميز گذاشت يا استوقودوس اين کي
 چي موخاد بگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

....... 

کيارش با مس مس گفت:چرا اون موقع گريه کردي؟؟؟تو هيچ وقت سريه داد زدن الکي گريه 
 نميکني ولي اون موقع چرا گريه کردي؟؟؟؟؟
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وردي خب احمق خان تازه داشت يادم ميرفت که من براش مثل ويييييي اينم شد سوال چرا يادم آ
 خواهرم االن من چي بهش بگم؟؟؟

 کمي فکر کردم وگفتم:هيچي همينجوري چون تو سرم داد زدي تازگي ها حساس شدم 

 کيارش با ابروهاي باال رفته گفت:يعني من سرت داد بزنم ناراحت ميشي!؟؟؟؟

خانوم االن ميفهمه که......د ،بيا بزن چشمشو هم کور کن الناز   

تک سرفه اي کردم وگفتم:نه هرکس اينجوري باهام رفتار کنه ناراحت ميشم تو که جاي خود 
 داري

کيارش متفکر نگاهم ميکرد انگار ميخاد مچ بگيره سرم رو انداختم پايين که کيارش گفت:يه 
 سوال ديگه هم بپرسم؟؟؟؟

سيد اين بشراستفهام برانگيز نگاهش کردم چه سوالي پر  

 کيارش دستي به ته ريشش کشيد وگفت:شخصيه ها جواب ميدي؟؟؟؟

 سري تکون دادم وگفتم:خب بپرس تاببينم چي باشه

؟؟کيارش باکمي مکث گفت:تو تابه حال کسي رو دوست داشتي منظورم اينه که عاشقش بودي؟  

ااان؟؟!!کنم من اال باچشماي گرد نگاش کردم نکنه فهميده به روم نمياره اي داد بيداد چيکار  

 بزار خودم رو بزنم به کوچه قلي چپ إعه ببخشيد علي چپ......

 چشمامو چرخوندم وگفتم:اومدي و فضولي کني ها......

 کيارش شونه اي باال انداخت وگفت: قصدم فضولي نبوده خواستم بدونم

 مرموز نگاش کردم وگفتم:خب تو اول بگو تو عاشق بودي؟؟؟؟

 پوزخندي زد وگفت:فکر کنم خودت بهتر از من بدوني

 ايييشششش حتما منظورش مانداناست خب همونه ديگه.....

 پشت چشمي براش نازک کردم وگفتم:هان منظورت همون دختر چشم جني هست

 کيارش خنديد وگفت:آره همون ولي االن ديگه ازش خبري نيس

يسودست به سينه نشستم وگفتم:بهتر دختره ي فيس ف  

 کيارش دوباره خنديد که گفتم:فکر کنم خيلي ترسيدي ديگه نه؟؟؟

 کيارش:ازچي؟؟؟از عشق؟؟؟؟

 سري تکون دادم وگفتم:آره از عشق

 حاال منو باش چه از آب گل آلود هم ماهي ميگيرم ها

کيارش متفکر گفت:عشق امر مقدسيه ماندانا بود که به گندش کشيد وگرنه من خيلي دوسش 
 داشتم
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م خيره شد وگفت:ولي االن هيچ خبري از اون دوست داشتن نيست من بيشتر فکر به چشما
 ميکنم که دارم درگير..........

انحرفش رو ادامه نداد از جاش بلند شد وگفت:پاشو بريم گشنه ات نيست؟؟؟ميبرمت رستور  

حتي  بدون هيچ حرفي از جام بلند شدم و همراه هم از کافي شاپ خارج شديم تمام طول راه و
وقتي که به رستوران رفتيم فکرم درگير حرفاي کيارش بود چرا حرف آخرش رو ادامه نداد ايييش 

اين کيارشم فقط بلده بزاره تو خماري مثل اين نويسنده هه که همش منو ميزاره تو خماري بابا 
 المصب منو به عشخم برسون ديگه. خخخخخ......

ه با کيارش برگرديم خونه آقاجون همين لحظه موبايلم ناهارم رو که خوردم. از جام بلند شدم ک
 شروع کرد به زنگ خوردن نگاهي به صفحه اش انداختم و نيشم تا بنااگوووش باز شد نفس بود

 سريع جواب دادم گوشي رو گذاشتم دم گوشم وگفتم:سالاااامممم عشخممممم

خو چيه دوستمه ديگه  تا اين حرفو زدم کيارش هم چين يه جوري نگام کرد که زرد کردم وا
 حاال منم سوسکم گرفته واس اينکه يه کم سربه سر کيارش بزارم اينجوري ميحرفيدم 

به همراه کيارش از رستوران خارج شديم و نفس بعد از اينکه خوب خنديد گفت:سالم فدات شم 
 چطوري ؟؟؟؟؟

. 

 خنديدم وگفتم:مرسي نفس تو چطوري؟؟؟؟؟

اشين رو راه انداخت ييييي چقدر تند ميرهههههپريدم داخل ماشين و کيارش م  

 نفس:خوبم عزيز چه خبر؟؟؟؟

 من؛خبرا که دست شماست چه خبر باالخره قرار شد بياين خاستگاري يانه؟؟؟؟

 بلند خنديد وگفت:آره آخر هفته ي ديگه

 جيغي کشيدم که کيارش يه متر پريد هوا حاال خنده ام هم گرفته بود 

 من:ييييي آخر هفته ي ديگه؟؟؟اي جاااانمممم پس مهمون ها رو دعوت کنم ديههه؟؟؟؟

 نفس بلند خنديد وگفت؛حناق بگيري تو الناز باز کي کنارته داري جيزکش ميدي

بلند خنديدم وگفتم:جيز چي چي؟؟باشه عشخممم تا اونجا مواظب خودم هستم تا جيز نشم االنم با 
وني کي رو ميگم ديگه کيارشو..........داداشم رفته بودم خريد ميد  

تحاال من هرچي بيشتر چرت ميگفتم اين کيارش هم تند تر ميرفت واي که زرد شدم رفتتت  

نفس درحالي که رو ويبره بود گفت:اي بميري که هيچ وقت آدم نميشي زنگ زدم بگم هفته ي 
 ديگه من پرررر.....دوست جوني

که تو رو ميخاد پرت کنه من؛اي االهي پر پر بشه اون کرگدن   

 نفس باجيغ:النااااززززز........
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من باخنده:باشه نفسم فعال نميتونم حرف بزنم رسيدم خونه زنگ ميزنم مفصل مستفيزت ميکنم 
 باشه؟؟؟؟؟

 نفس:اي بميري باشه خدافظ

 من:بوووووس باااابااااي..

تو شيشه يا همين که گوشي رو قطع کردم کيارش هم چين ترمز زد که پرت شدم 
 ،....ابرررررفرررررض خودت حفظمممم کنننن

 يه نگاه به دور و برم انداختم ما کي رسيديم خونه آقاجون؟؟؟!

 کيارش برگشت با اخم وحشتناکي گفت:باکي داشتي حرف ميزدي؟؟؟؟؟؟؟

.........! 

 با من من گفتم:وا...خب....دوستم بود......

وستت بود از کي تابه حال دوتا دختر انقدر باهم گرم کيارش با همون اخم درهمش گفت:که د
 ميگيرن؟؟؟؟؟

 شونه اي باال انداختم و گفتم:هرطور راحتي فکر کن برام مهم ني.....

بده. خواستم از ماشين پياده بشم که کيارش شونه ام رو محکم گرفت وگفت:باتوأم جواب منو  

زم رو دادم. جناب برادر االنم به من برگشتم بااخم نگاش کردم وگفتم:فکر کنم توضيحات ال
 مربوط نيست که ياسينه تو گوشت فرو نميره.

و وسيله هامو برداشتم از ماشين پياده شدم باقدم هاي بلند و تند به طرف خونه رفتم و وارد 
عشقم  خونه شدم ديگه خسته شدم. اووووف پسره ي از خود راضيه مشنگ به توچه اصن داشتم با

 حرف ميزدم واال

داشتم باخودم غر ميزدم و ميرفتم اصال هم حواسم به اطراف نبود که يه نفعه دنگ خوردم به يه 
 چيزي سرمو بلند کردم ديدم ثريا خانومه 

 پيشوني ام رو ماساژ دادم وگفتم:سالم ببخشيد نديدمتون ميرم اتاقم

 خواستم برم که ثريا گفت:چي شده الناز جان؟؟؟

ته شدم برم اتاقم؟؟؟بابي حوصلگي گفتم:هيچي خس  

باتعجب سري تکون داد وقبل از اينکه برم گفت:خواستم بگم آقا گفتن بهتون بگم با دوستان 
 قديمي رفتن بيرون معلوم نيست برگردن يا نه.

 سري تکون دادم آقاجون مارو باش منو با پسر پسرش تنها گذاشته. 

به اتاقم رفتم وهمه ي خريدام رو پرت کردم يه گوشه لباسامو هم عوض کردم و روي تختم  
نشستم زانو هامو بغل کردم و چونه مو گذاشتم روش. واقعا ببين به خاطر اين پسر بيشعور چي به 

 سر من اومده دلم خيلي گرفته بود چرا کيارش انقدر نفهمه.......

رو که عاشقش بودم رو پلي کردم خيلي وقت بود که آهنگ موبايلم رو برداشتم و آهنگي 
 غمگين گوش نکرده بودم
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هواي گريه دارم.....امشب دلم گرفته......انقده هق هق زدم ببين صدام گرفته......اين شبا به 
 جاي تو باخودم حرف ميزنم.....بامرور خاطراتت به خودم زخم ميزنم...... 

..وقتي تو گريه ميسوزم......حتي با وجود اينکه......من تو اين روزا باکي ميخنديييي......
فکرتم هنوزم......پلک هاي خسته و بي تاب خبر از حال بدم داشت......تنها عکس تو 

 کنارررررممممم......که منو تنها نميزاشت.....

يشه بيام اشکم در اومده بود همزمان تقه اي به در اتاقم خورد و صداي کيارش اومد:الناز......م
 داخل؟؟؟؟؟

 صدامو صاف کردم وگفتم:نه نميخام بياي داخل......

 کيارش عصبي گفت:بايد درمورد اون موضوع توضيح بدي.....

 عصبي گفتم:به تو چه ربطي داره که برا تو توضيح بدم پسر دايي برو راحتم بزار

 يه دفعه در اتاقم چهار طاق باز شد يا استوقودوس. غلط کرددددممممم

 کيارش وارد اتاقم شد وداد زد:به من مربوط نيست؟؟؟؟؟؟؟

هه اومده تن صداش رو به رخ من بکشه خيال کرده من تن صدا ندارم باشه دارم برات 
......... 

از جام بلند شدم وگفتم:چته آقا کيارش؟؟؟؟؟تن صدات زيادي باالست ميخاي به رخ 
 بکشي؟؟؟؟منم ميتونم داد بزنم ميخاي بشنوي؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟وباصداي بلندي گفتم:به تو مربوووووط نيييستتتتت برو نميخام ببينمت ميفهمي؟؟؟؟؟؟  

......... 

 کيارش بلند تر از من داد زد:تا توضيح ندي نميرررررم.......

نفسم رو باحرص فوت کردم وگفتم:مثل اينکه تو االغي نميفهمي من چي ميگم بزار برم با االغ 
بياد تو شيفهم دون تو جا بندازه که مسائل شخصي من به تو مربوط نيسهمسايه هماهنگ کنم   

کيارش اخم هاش بددددد درهم گره خورد وگفت:د،آخه مشنگ....عمه تو رو فرستاده اينجا من 
ه حرفي بهت بزنه زود درقبال تو مسئوليت ندارم نميفهمي؟؟؟؟تو اونقدر ساده هستي که هرکس ي

تي از حرفام مستفيزت ميکنم ??????اونم به يه پسر يه جو خرشي خجالت نکشيدي جلو من گف
 عقل و شعور نداري

 ديگگگههههه داشت تهمت ميزد بيشعوووووررر.......

با اخم هاي درهم گره خوردم گفتم؛منظورتو رک و راست بگو تا جوابت رو بزنم رو پيشونيت 
بهم نزديک بشه؟؟؟ آقا کيارش  تو ميگي که من اونقدر عرضه و فهم و درک ندارم که هرکس ميتونه

محترم حداقلش اينه که مثل تو صد تا دوست پسر رنگا رنگ نداشتم و ندارم از من چي ديدي که اين 
حرف مزخرفتو پروندي؟؟؟هان؟؟؟؟به کسي پا دادم؟؟؟؟با کسي ل.ا.س. زدم؟؟؟؟يا خداي نکرده شکمم 

ردم اول خودت رو محکوم کن بعد بقيه اومده جلو هاان؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من مثل تو دويست نفرو مستفيز نک
 رو..........

اين حرف رو که زدم کيارش چنان سيلي زد بند گوشم که برق سه فاز از چشمام پريد دستم رو 
 گذاشتم رو گونه ام باورم نميشد من حتي از بابام هم کتک نخوردم حاال کيارش؟؟؟؟
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ببينم اد گمشو برو نميخام ريختتواشکام خود به خود جاري شدن وداد زدم؛کثافط ازت بدم مي  

د کرد وگفت:به خدا دست خودم نبوکيارش ناباور نگام  

با گريه گفتم:دست خودت نبود که منو زدي؟؟؟کيارش گمشو برو که حقيقت رو هم قبول نداري 
 برات تلخه ازت بدم مياد بدم مياد گمشوووووو

 کيارش:من ازتو توقع ندارم که اين حرفاي مزخرفتو بزني

ميون گريه خنديدم ديوونه شدم فکر کنم:مزخرف؟؟؟مزخرف توي آشغالي که صد تا دوست 
دختر رنگارنگ داشتي مزخرف تويي که يه دختر رو باردار کردي مزخرف تويي که منو نميفهمي 
و نفهميدي تويي که به من شک داري فکر کردي با کي حرف ميزدم؟؟؟نفس بود ميفهمي نفس..... 

،نه راست ميگي منم مزخرفم که عاشق هم چين آدم مزخرفي شدم .............  مزخرف تويي کيارش
 حاال هم برو. فقط ميخام تنها باشم برو تا به درد. ساده بودن خودم بميرم..

........... 

با انرژي تحليل رفته از جام بلند شدم بايد برميگشتم خونمون موبايلم رو برداشتم و به گوشي 
بابا زنگ زدم خاموش بود به گوشي مامان زنگ زدم جواب نداد......موبايلم رو گوشه اي پرت 

 کردم من واسه که اهميت داشتم؟؟؟؟هيچ کس.......

موبايلم به صدا دراومد برش داشتم با ديدن اسم خودم رو،روي تخت انداختم بعد از چند دقيقه 
 نفس ريجکت کردم حوصله ي هيچ کس رو نداشتم

گوشي ام رو روي سايلنت گذاشتم و گوشه اي گذاشتم حالت جنين وار روي تخت خوابيدم بايد 
بي خيال باشم .....من قوي ام....من الناز ايزد پناهم همون دختر تخص که هرجا ميره سر وصداش 

جا رو پرميکنه آره من ميتونم.......هه آره ميتونم........همه   

يکي دوروزي از اون روز کذايي مزخرف ميگذشت. حالم اصال خوب نبود آقاجون برنگشته 
بود و وقتي موفق شدم به مامان زنگ بزنم گفت که به همراه بابا. رفتن مشهد براي انجام کاري و تا 

عرفان ولي من ترجيح دادم خونه ي آقاجون بمونم تا برم اونجا  يه هفته برنميگردن. وگفت برم خونه
و چند نفر ديگه هم از احساساتم باخبر بشن اين دو روز اصال پايين نرفتم و خودم رو توي اتاق 

حبس کردم وعده ي غذايي ام رو هم ثريا خانوم به زور مياورد به اتاقم و به خوردم ميداد اين روز 
ارش اومد سراغم ولي وقتي محلش ندادم با اعصابي داغون رفت و تا امروز اول که نرفتم پايين کي

هيچ خبري ازش نبود داشتم از نگراني ميمردم و برعکس امشب ثريا خانوم و شوهرش ميخاستن 
برن مهموني مادرشوهرش و من تنها بودم از تنهايي نميترسم اما...،نبود کيارش وبي خبري ازش 

 نگران کننده بود 

ثريا جون به خودم اومدم؛الناز جان مطمئن باشم که آقا کيارش ميان؟؟؟؟من نگرانم شما  باصداي
 امانتيد

باخنده گفتم:اوووو.....سخت نگيريد ثريا جوون فوقش يه شاهزاده اي چيزي مياد منو ميدزده 
 بخت منم باز ميشه ديه مگه نه؟؟؟؟؟

 وچشمکي هم زدم

ربون تو دختر خداروشکر که حالت خوب شده اين ثرياجون به طرفم اومد و بغلم کرد وگفت:ق
 دوروز. توي خودت بودي من پر پر شدم 

http://www.1roman.ir/


  

 

 

: زهره دهنوئي-خانوم ريزه ميزه  

 

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

259 

 

 لبخندي زدم به تلخي تمام درد هام.......

باشيدوگفتم؛من خوبم فقط بعضي وقتا يه موووج مکزيکي ميگرتم بعد ولم ميکنه شما نگران ن  

 خنديد وگفت؛پس من برم ديگه خيالم راحت مياد؟؟؟؟

ادم وگفتم:آوره مويادسري تکوم د  

ثريا خانوم باکلي سفارش ديگه رضايت داد که بره دورغ گفتن بهش يه خورده سخت بود ولي 
 خب نميشد به مهموني مادرشوهرش نره.......

نفسم رو فوت کردم و خودم رو روي مبل پرت کردم نگاهم افتاد به قاب عکس کوچيک کيارش 
 که روي ميز بود قطره اشکم جاري شد

ه الناز مگه کيارش مرده؟؟؟؟؟؟چت  

 عکسش رو برداشتم و توي بغلم گرفتم بعد ازاون. بوسيدمش دلم براش تنگ شده بود

شده بود........دلم براي اين پسر مغرور وازخود راضي دلم براي عشقم تنگ  

tvريموت  رو برداشتم و روشنش کردم هه عجب آهنگي هم داره پخش ميشه درست مناسب  
..حال من..  

...پلک هامو روي هم گذاشتم آهنگ پخش ميشسد وچنگ ميزد به قلب تيکه تيکه شده ام.....  

چته رفيق عاشق من.......چرا سراغ اون که رفته روداري بازم ميگيري....اون برنميگرده 
 پيشت بسه ديگه بهونه گيري......اگه به فکر اون باشي يه روزي از غصه ميميري....

روزي داري........تموم زندگيت شده سه چهار تا عکس يادگاري.......منتظريه ببين چه حال و 
 فرصتي شروع کني به گريه زاري......اين دست تقديره عزيزمن.....تو تقصيري نداري........

چته رفيق عاشق من.......چرا سراغ اون که رفته رو داري بازم ميگيري.......اون برنميگرده 
ه گيري.......اگه به فکراون باشي يه روزي از غصه ميميري.......ببين چه پيشت بسه ديگه بهون

حال وروزي داري تموم زندگيت شده سه چهار تا عکس يادگاري منتظر يه فرصتي شروع کني به 
 گريه زاري ......اين دست تقديره عزيز من تو تقصيري نداري........

ديگه مث قديما اون سرقراراتون نمياد....اون اونو فراموشش بکن اون ديگه عشقتو نميخاد.....
حاال با يکي ديگه.نشست و بهت ميخنده،......چشماشو روبه اين همه گريه و زاري هات. ميبنده 

 .........چشماشو روبه اين همه گريه وزاري هات ميبنده.....

ميگرده چته رفيق عاشق من چجرا سراغ اون که رفته رو دازي بازم ميگيري ......اون برن
 پيشت بسه ديگه بهونه گيري......اگه به فکر اون باشي يه روزي از غصه ميميري.........

ببين چه حال وروزي داري تموم زندگيت شده سه چهارتا عکس يادگاري....منتظر يه فرصتي 
کني به گريه زاري اين دست تقديره عزير من تو تفصيري نداري.....شروع  

.....که بعد از تموم شدن آهنگ. چشمام گرم شد و خواب افتادم... اونقدر اشک ريخته بودم  

 باصداي در سالن ازخواب پريدم و صاف نشستم...........
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کيارش رو ديدم که وارد پذيرايي شد............از جابلند شدم واقعا حرصم گرفته بود که انقدر 
ته به نظر ميرسيد ته ريشش رو سر ومروگنده روبه روم ايستاده فقط......يه خورده چهره اش خس

 چرا نزده؟؟؟؟هه من مردم؟؟؟؟

کردي؟؟؟؟؟؟؟باعصبانيت نگاهش کردم کيارش دقيق نگاهم کرد وگفت؛چرا گريه   

........... 

 بچه خا يه سوال شما رمان آتيش پاره هامو خونديد؟؟اگه خونديد چه طور بود؟؟؟

 بااخم گفتم؛نه خير کي گفته من گريه کردم؟؟؟؟

 کيارش به طرفم اومد نزديکم ايستاد وگفت؛چشماي سرخ و متورمت ميگن گريه کردي.

فکري کيارش کجا رفته بودي؟؟؟؟؟من؛غلط کردن که ميگن من گريه کردم خيلي بي   

کيارش باکالفگي گفت:رفته بودم تنهات بزارم تو نميخاي منو ببيني گفتم جلو چشمات نباشم 
 حالت بدشه......

بغض بدي ميون گلوم نشست دلم ميخاست هر حرف بدي رو که بلدم نثارش کنم پسره ي بي 
 شعور 

ضيه مغروردلم ميخاست تا ميتونم کتکش بزنم.......ازخودرا .......، 

بغضم رو به سختي قورت دادم وگفتم؛آره راست ميگي االن که اومدي حالم خيلي بد شد چرا 
 نميري؟؟؟؟؟زود باش برو......نميخام ببينمت ازخود راضيه خودشيفته.........

 اشکام جاري شد لعنت به من که انقدر احساساتي شدم لعنت.....

حکم گرفت وگفت؛نميرم ميخام بمونم لعنتي چرا گريه کيارش جلو اومد شونه هام رو م
 ميکني؟؟؟؟؟چرا وجود منو ميسوزوني؟؟؟؟؟

دستش رو پس زدم و بلند گفتم؛من وجود تورو ميسوزونم؟؟؟؟؟من چه غلطي کردم؟؟؟؟من خر 
کي باشم که وجود بسوزونم من بچه ام بچه ها بايد بچگي کنن آتيش بازي واسه من زوده .....مگه نه 

ش؟؟؟؟؟؟؟کيار  

کيارش اشکام رو پاک کرد وگفت:مگه نميگم گريه نکن الناز........لعنتي من دوست 
 دارم.........داغونم ميکني بااين اشکا............

 بهت زده توي چشماش خيره شدم کيارش......

 اون منو دوست داشت؟؟؟؟؟؟؟

 اشکام بيشتر شدن ......دلم ميخاست کيارش رو بزنم

کردم ومحکم زدم تخت سينه اش صورتش از درد جمع شد اما حرفي نزد مشت  دستم رو مشت
 هاي بعدي رو به مراتب محکم تر ميزدم دلم پر بود.....

داد زدم؛خيلي کثافطي کيارش......خودشيفته ي ازخود راضي....لعنتي ميخاستي حال روز منو 
.خيلي...ببيني حال خراب منو که زبون باز کني؟؟؟؟؟خيلي بدي خيلي.....  

 اونقدر به سينه اش مشت زده بودم که ديگه نا نداشتم وبه نفس نفس افتادم
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کيارش مچ هردو دستم رو توي دستش گرفت.....سرم رو انداخته بودم پايين و آروم اشک 
 ميريختم 

 کيارش چونه ام رو گرفت وگفت:ميخام به من نگاه کني.

 سري به معني نميخام باال انداختم 

ن کارو کرد بالبخند خسته اي به تک تک اجزاي صورتم نگاه کرد وگفت:اين دو،روز خودش اي
 دلم برات تنگ شده بود الناز

 لب ورچيدم وگفتم؛خيلي بدي کيارش.......

پلک هامو روي هم گذاشتم شنيدن اين واژه ي شيرين از زبون عشقت چه حس خوبي 
 داره....... شنيدن ريتم قلبش.......آرامش خاصي داره......

درد داره  کيارش ادامه داد:من فقط ميخاستم فکر کنم ميخاستم به خودم ثابت کنم که دوريت برام
که عاشقتم اين احساس نوپا نيست من خيلي وقته عاشق يه خانوم کوچولوي تخص وشيطون که همه 

 جارو بهم ميريزه و فقط بلده ملت رو اذيت کنه شدم.......

سرم رو از روي شونه اش برداشتم و بااخم ريزي چشم غره اي بهش رفتم وگفتم:من ملت رو 
 اذيت ميکنم؟؟؟

بيني ام رو بين دوانگشت فشرد وگفت:نه من ملت رو اذيت ميکنم.. کيارش خنديد نوک  

 لبخندي زدم وگفتم:صد درصد

 کيارش خنديدوگفت:خيلي دوست دارم.

 کب کرده به چشم هاش خيره شدم چرا انقدر يهويي ميگه ؟؟؟؟؟

 قلبم به تاالپ وتلوپ افتاده بود 

 الناز ايندفه واقعيته يه واقعيت به تمام معنا........

وچه واقعيت شيريني......غرق شدن در آغوش کسي که عاشقانه. دوسش داري.....چه واقعيت 
 شيريني بوسيدن کسي که با تمام وجود......عاشقشي.........

.......... 

عاشقانه ي کيارش ......فقط نظر يادتون نره ........ دوستون دارم خب اينم از اعتراف 
روزتوووون پراز ستارههههههه واااييي که فايده ندارهههه.....خخخخ شاعر هم شدم 

 رفتتتتتت...........بووووووي گل وسنبل و إعههههههه بووووس باباي.

و سرم رو انداختم پايين بلند  کيارش به چشم هام خيره شد خجالت زده لبم رو به دندون گرفتم
 خنديد وگفت:واي الناز باور کنم بلدي خجالت بکشي؟؟؟؟

 سرمو بلند کردم وچشم غره اي بهش رفتم وگفتم:بله فقط خودت بلدي؟؟؟؟

 خنديدوگفت:خيلي خب بابا قيافشو دود از دماغت زد بيرون

ي خواستم بزنمش که خنديدوجاخالي داد وگفت:آخ که چه خوبه حرص ميخور  
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 باجيغ گفتم:کياااااررررررششششش.........

 نيشش باز شد وگفت:جون دلممممم؟؟؟؟؟؟

 من:خيلي قااااطرررررييييي.......

چشماي کيارش گرد شد زبونمو تا ته در آوردم و گفتم:خوووردي بخوووور هسته شو هم تف 
 کن....

مه اون روز که منو اذيت با چشم هاي ريز گفت:ببينم تو قضيه ي اين قاطرچيه؟؟؟ياد کيارش
ميکردگي ميگفتي عشق داري بعد که به دروغت اعتراف کردي گفتي تو هنوز تو قاطرش 

 موندي........

....نيشم تا بناگوش باز شد وگفتم:خب منظورم تو بودي ديگه آي کيو تو قاطري ديهههه...  

 کيارش چشم هاش گرد شد به طرفم خيز برداشت وگفت:مگه من نگيرمت وروجک......

جيغ خفه اي کشيدم و پا به فرار گذاشتم مث اين بزغاله ها از روي ميز ومبل و هرچي که 
ش گرفتم و يه چند ميرسيدم ميپريدم اين بز درونم قصد رها کردن منو نداره که نداره آخر هم کيار

حسابي حالم جا اومد ارواح عمه ام.......دور چرخوندتم و   

روبه کيارش که دست به چونه به من نگاه ميکرد گفتم؛ببينم خشگل نديدي!؟؟؟؟؟   

 کيارش خنديد وگفت:آره نديدم.

دسيت به سينه نشستم وگفتم:خب ببين ،بابا من گشنمه هرچي هيچي نميگم به خودت نمياري چند 
 روزه شيمکم رو حسابي پر نکردم

ارش خنديد وگفت:خوبه همش دوروزه ها......کي  

من: ايييشششششششش ميخاستي چند روز باشه؟؟؟؟مطمئنن به روز سوم نميکشيد من در مقابل 
 شيکمم زود تسليم ميشم

  

کيارش بالبخند گفت:خيلي خب شيطون انقدر شيرين زبوني نکن که گشنمه به جاي غذا 
 ميخورمت

ووود خدااااا........باچشم هاي گرد نگاهش کردم ياخو  

. 

 کيارش با ديدن قيافه ام بلند خنديد وگفت:نترس بابا. گوشت تلخي

 جعبه ي دستمال کاغذي رو پرت کردم سمتش که خورد تخت سينه اش

 خنديد و از جاش بلند شد وگفت:چي ميخوري سفارش بدم؟؟؟؟؟

 من:هرچي آقامون بخوره........

پررنگي زد و به طرفم اومد يا ابرررفرررض بابا غلط  کيارش باشنيدن اين حرف من لبخند
 کردم جوگير شدم يه چي پروندم ديه
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؟کيارش روي صورتم خم شد وگفت:ببينم نميترسي انقدر شيرين زبوني ميکني واسه من؟؟؟؟  

 آب دهنم رو قورت دادم ولي خب کم هم نياوردم وگفتم:نوچ

ت؛شجاعتت رو تحصين ميکنم اما نوبت لبخندش پررنگ ترشد خم شد و گونه ام روبوسيد وگف
 منم ميشه.

 هم دلم ميخاست بلند بخندم هم خجالت زده شدم 

کيارش رفت و من تو افق محو بودم چقدرررر خوبه که با عشقت باشي خدا نصيب تک تکتون 
بکنه.....بلند بگو آمين مخصوصا،تو نويسنده جون که منو به عشخم رسوندي خخخخخ الناز جون من 

سيدم واسه دوستانت آرزوکن.... .....يوهاهاها.....که ر  

 کيارش بعد از چند دقيقه اومد وگفت:شيشليک سفارش دادم

 باجيغ گفتم:دمتتتت الااايکککک چه دلي از عزا دربيارم من........

 کيارش کنارم نشست وگفت:ببينم اين خدمتکار آقا جون کجا رفته؟؟؟

وهرش رفتن مهموني خونه مادرشوهرشبااخم گفتم:اين نه وثريا خانوم باش  

 بااخم گفت:مگه نديدن تو تنهايي نبايد ميرفتن

 من؛خودم گفتم توي يالغوز مياي اونام رفتن

 کيارش با چشم هاي گرد گفت:خيلي بي ادبي ها

شونه اي باال انداختم وگفتم:تا اطالع ثانوي يکي دوروزي همين وضعه دوروز زجرم دادي 
 دو،روز تمام حسابتو ميرسم

 کيارش خنديد وگفت:?وه ?وه خدا به خير بگذرونه......

ابرويي باال انداختم بعد از چند دقيقه صداي زنگ آيفن اومد اي جوووونمممممم سفارشات رو 
 آورردن......

ش رفت و بعد از چند دقيقه اومد هم چين پريدم ظرف هارو ازش گرفتم که طفلي کب کيار
 کرده بود.....

مثل قحطي زده هاي فرار کرده از جزاير منگول آباد إعهههههه چه ربطي دااااشت 
خووووووو......درهرحال همونجوري غذام رو خوردم وايييي که چه چسبيد فقط بغضي وقتا کيارش 

انند نگام ميکرد. منم نميتونستم بال تمرکز بخورم خير سرمممممخيلي منگول م  

ولي واقعاااا اين چه طرز حرف زدن با عشقته الناز يه خورده آدم تر باش که باز نزاره بره 
 بشيني يه ريز عر بزني ..خوشم مياد خودم قبول دارم عر ميزدم

کشيدم وگفتم:دستت مرسي  غذام رو که خوردم دستي به شيمکم کشيدم همزمان خميازه اي هم
 کيارش جووونمممم

 کيارش بالبخند گفت:سيرشدي خانومي؟؟؟؟

 سري تکون دادم وگفتم:اوهوم....
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باز خميازه ي بعدي وااااه اين غار غلي صدر چرا جمع نميشه ووووع.......کيارش باخنده 
 گفت:خوابت مياد؟؟؟؟

 سري تکون دادم وگفتم:آره اين دوروز خواب نداشتم

اخم ريزي کرد وگفت:بله از چشمات معلومن ميدوني چه باليي سرخودت آوردي؟؟؟؟ کيارش  

 با لب هاي ورچيده گفتم:من!؟؟؟همش تخسير تويه....

کيارش:ببخشيد غلط کردم نفسم اگه ميدونستم اين بال رو سر خودت مياري قلم پام ميشکست 
 نميرفتم

 لبخندي زدم وگفتم:خدانکنه ديوونه

خودم رو روي تختم انداختم اين اتفاقات خوب زيادي حالم رو خوب کرده بودن چرا خوابم 
 نميبره؟؟؟؟

باياد آوري اينکه کيارش ميخاست بياد اتاق من بخوابه ومن نزاشتم. خنده ام گرفت با اون قيافه 
ربه ي شرک مانندش خخخخخي گ  

.طفلي عشخمممم......واقعا هم گربه ي شرکه ......،نگووووو گناخ داله خوووو.......  

 موبايلم که پاي ميز بود رو برداشتم وا اين کي خاموش شده؟؟؟؟

روشنش کردم و همزمان سيل اس ام اس و زنگ بود اووووووو همش هم نفس وهاني که کال 
ودن خخخخخ خدا مارا بيامرزد دسته جمعيييي...........حرف رکيک بارم کرده ب  

يه خورده با موبايلم ور رفتم حوصله ي جواب دادن نداشتم بزار فردا ميزنگم بهشون حسابي 
ز چه ها که نکشيدي الناززز سر قضيه مستفيزشون ميکنم هيييبععععع سر اين کلمه ي مزخرف مستفي

و نميزدي االن کيارش باتو نبود پس چه خوب به موقع ي نفس اگه تنت نميخاريد و اون حرف هار
حس سوسک رسانيه فعال شد ولي خب دوروز گريه زاري. هييييعععع در هرحال هرچيزي زجر 

 کشيدن خودش رو داره ديگه مگه نه؟؟؟؟

مهم نيس فقط االن مهمه که فهميدم احساس من نسبت به کيارش يک طرفه نبوده و هردومودن 
چه دوست داشتني...........همو دوست داريم و  

 بافکر کردن به اين موضوعات نفهميدم کي خوابم برد........

........ 

 صبح زود از خواب بيدارشدم زود بود هاا.....فقط ده بود زوده ديگه مگه نه؟؟؟؟؟

کش وقوسي به بدنم دادم و از جام بلند شدم و به کيارش به چشم هام خيره شد خجالت زده لبم 
رو به دندون گرفتم و سرم رو انداختم پايين بلند خنديد وگفت:واي الناز باور کنم بلدي خجالت 

 بکشي؟؟؟؟

 سرمو بلند کردم وچشم غره اي بهش رفتم وگفتم:بله فقط خودت بلدي؟؟؟؟

لي خب بابا قيافشو دود از دماغت زد بيرونخنديدوگفت:خي  

 خواستم بزنمش که خنديدوجاخالي داد وگفت:آخ که چه خوبه حرص ميخوري 
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 باجيغ گفتم:کياااااررررررششششش.........

 نيشش باز شد وگفت:جون دلممممم؟؟؟؟؟؟

 من:خيلي قااااطرررررييييي.......

گفتم:خوووردي بخوووور هسته شو هم تف چشماي کيارش گرد شد زبونمو تا ته در آوردم و 
 کن....

کيارش با چشم هاي ريز گفت:ببينم تو قضيه ي اين قاطرچيه؟؟؟يادمه اون روز که منو اذيت 
ميکردگي ميگفتي عشق داري بعد که به دروغت اعتراف کردي گفتي تو هنوز تو قاطرش 

 موندي........

....دي ديگه آي کيو تو قاطري ديهههه...نيشم تا بناگوش باز شد وگفتم:خب منظورم تو بو  

 کيارش چشم هاش گرد شد به طرفم خيز برداشت وگفت:مگه من نگيرمت وروجک......

جيغ خفه اي کشيدم و پا به فرار گذاشتم مث اين بزغاله ها از روي ميز ومبل و هرچي که 
هم کيارش گرفتم و يه چند ميرسيدم ميپريدم اين بز درونم قصد رها کردن منو نداره که نداره آخر 

 دور چرخوندتم و حسابي حالم جا اومد ارواح عمه ام.......

روبه کيارش که دست به چونه به من نگاه ميکرد گفتم؛ببينم خشگل نديدي!؟؟؟؟؟   

 کيارش خنديد وگفت:آره نديدم.

اري چند دسيت به سينه نشستم وگفتم:خب ببين ،بابا من گشنمه هرچي هيچي نميگم به خودت نمي
 روزه شيمکم رو حسابي پر نکردم

 کيارش خنديد وگفت:خوبه همش دوروزه ها......

من: ايييشششششششش ميخاستي چند روز باشه؟؟؟؟مطمئنن به روز سوم نميکشيد من در مقابل 
 شيکمم زود تسليم ميشم

کيارش بالبخند گفت:خيلي خب شيطون انقدر شيرين زبوني نکن که گشنمه به جاي غذا 
خورمتمي  

 باچشم هاي گرد نگاهش کردم ياخوووود خدااااا........

. 

 کيارش با ديدن قيافه ام بلند خنديد وگفت:نترس بابا. گوشت تلخي

 جعبه ي دستمال کاغذي رو پرت کردم سمتش که خورد تخت سينه اش

 خنديد و از جاش بلند شد وگفت:چي ميخوري سفارش بدم؟؟؟؟؟

...من:هرچي آقامون بخوره.....  

کيارش باشنيدن اين حرف من لبخند پررنگي زد و به طرفم اومد يا ابرررفرررض بابا غلط 
 کردم جوگير شدم يه چي پروندم ديه

 کيارش روي صورتم خم شد وگفت:ببينم نميترسي انقدر شيرين زبوني ميکني واسه من؟؟؟؟؟
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 آب دهنم رو قورت دادم ولي خب کم هم نياوردم وگفتم:نوچ

لبخندش پررنگ ترشد خم شد و گونه ام روبوسيد وگفت؛شجاعتت رو تحصين ميکنم اما نوبت 
 منم ميشه.

 هم دلم ميخاست بلند بخندم هم خجالت زده شدم 

کيارش رفت و من تو افق محو بودم چقدرررر خوبه که با عشقت باشي خدا نصيب تک تکتون 
که منو به عشخم رسوندي خخخخخ الناز جون من بکنه.....بلند بگو آمين مخصوصا،تو نويسنده جون 

 که رسيدم واسه دوستانت آرزوکن.... .....يوهاهاها.....

 کيارش بعد از چند دقيقه اومد وگفت:شيشليک سفارش دادم

 باجيغ گفتم:دمتتتت الااايکککک چه دلي از عزا دربيارم من........

کجا رفته؟؟؟کيارش کنارم نشست وگفت:ببينم اين خدمتکار آقا جون   

 بااخم گفتم:اين نه وثريا خانوم باشوهرش رفتن مهموني خونه مادرشوهرش

 بااخم گفت:مگه نديدن تو تنهايي نبايد ميرفتن

 من؛خودم گفتم توي يالغوز مياي اونام رفتن

 کيارش با چشم هاي گرد گفت:خيلي بي ادبي ها

ين وضعه دوروز زجرم دادي شونه اي باال انداختم وگفتم:تا اطالع ثانوي يکي دوروزي هم
 دو،روز تمام حسابتو ميرسم

 کيارش خنديد وگفت:?وه ?وه خدا به خير بگذرونه......

ابرويي باال انداختم بعد از چند دقيقه صداي زنگ آيفن اومد اي جوووونمممممم سفارشات رو 
 آورردن......

گرفتم که طفلي کب  کيارش رفت و بعد از چند دقيقه اومد هم چين پريدم ظرف هارو ازش
 کرده بود.....

مثل قحطي زده هاي فرار کرده از جزاير منگول آباد إعهههههه چه ربطي دااااشت 
خووووووو......درهرحال همونجوري غذام رو خوردم وايييي که چه چسبيد فقط بغضي وقتا کيارش 

مممخيلي منگول مانند نگام ميکرد. منم نميتونستم بال تمرکز بخورم خير سرمم  

ولي واقعاااا اين چه طرز حرف زدن با عشقته الناز يه خورده آدم تر باش که باز نزاره بره 
 بشيني يه ريز عر بزني ..خوشم مياد خودم قبول دارم عر ميزدم

غذام رو که خوردم دستي به شيمکم کشيدم همزمان خميازه اي هم کشيدم وگفتم:دستت مرسي 
 کيارش جووونمممم

ت:سيرشدي خانومي؟؟؟؟کيارش بالبخند گف  

 سري تکون دادم وگفتم:اوهوم....

باز خميازه ي بعدي وااااه اين غار غلي صدر چرا جمع نميشه ووووع.......کيارش باخنده 
 گفت:خوابت مياد؟؟؟؟
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 سري تکون دادم وگفتم:آره اين دوروز خواب نداشتم

سرخودت آوردي؟؟؟؟کيارش اخم ريزي کرد وگفت:بله از چشمات معلومن ميدوني چه باليي   

 با لب هاي ورچيده گفتم:من!؟؟؟همش تخسير تويه....

کيارش:ببخشيد غلط کردم نفسم اگه ميدونستم اين بال رو سر خودت مياري قلم پام ميشکست 
 نميرفتم

 لبخندي زدم وگفتم:خدانکنه ديوونه

 لپم رو کشيد وگفت:همين ديگه ديوونه ي ديوونه بازي هاي تو شدم.......

 و درآغوشم گرفت........

خودم رو روي تختم انداختم اين اتفاقات خوب زيادي حالم رو خوب کرده بودن چرا خوابم 
 نميبره؟؟؟؟

باياد آوري اينکه کيارش ميخاست بياد اتاق من بخوابه ومن نزاشتم. خنده ام گرفت با اون قيافه 
 ي گربه ي شرک مانندش خخخخخ

.ربه ي شرکه ......،نگووووو گناخ داله خوووو.......طفلي عشخمممم......واقعا هم گ  

 موبايلم که پاي ميز بود رو برداشتم وا اين کي خاموش شده؟؟؟؟

روشنش کردم و همزمان سيل اس ام اس و زنگ بود اووووووو همش هم نفس وهاني که کال 
 حرف رکيک بارم کرده بودن خخخخخ خدا مارا بيامرزد دسته جمعيييي...........

يه خورده با موبايلم ور رفتم حوصله ي جواب دادن نداشتم بزار فردا ميزنگم بهشون حسابي 
ستفيزشون ميکنم هيييبععععع سر اين کلمه ي مزخرف مستفيز چه ها که نکشيدي الناززز سر قضيه م

ي نفس اگه تنت نميخاريد و اون حرف هارو نميزدي االن کيارش باتو نبود پس چه خوب به موقع 
سوسک رسانيه فعال شد ولي خب دوروز گريه زاري. هييييعععع در هرحال هرچيزي زجر حس 

 کشيدن خودش رو داره ديگه مگه نه؟؟؟؟

مهم نيس فقط االن مهمه که فهميدم احساس من نسبت به کيارش يک طرفه نبوده و هردومودن 
 همو دوست داريم وچه دوست داشتني...........

ت نفهميدم کي خوابم برد........بافکر کردن به اين موضوعا  

........ 

بهداشتي رفتم کارمو انجام دادم و دست و صورتم رو شستم و از دستشويي خارج شدم   

مقابل ميز آرايشم ايستادم و موهام رو شونه زدم گذاشتم باز باشن يه تيشرت آبي نفتي پوشيدم و 
مممم.....شلوار جين سورمه اي تيپ کيارش کش زدممم خيررررسرررر  

 از اتاقم خارج شدم يه نگاه به دور و بر انداختم سکوووووت مطلقققق.......

روي نرده ها نشستم و طبق معمول ويژژژژژژژژژ.........سرخوردم پايين وووواااايييي که 
 چه حاااالييييي داددددد......

اهاهابانيش باز ازاسب سفيدم پياده شدم چه خوب که کسي منو نديد.......يوه  
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همين که برگشتم ديدم کيارش دست به سينه پشت سرم واستاده و داره ريز ميخنده هيييين کش 
 داري گفتم وباچشم هاي گرد گفتم؛تو اينجاچيکارميکني؟؟؟؟

 کيارش باخنده گفت:اومده بودم ديوونه بازي هاي سرصبحي يه خانومه رو ببينم 

حت به خيربانيش باز گفتم؛خودت ديوونه اي راستي سالم صب  

کيارش به طرفم اومد و خيلي يهويي بغلم کرد وگفت:صبح توهم به خير کوچولوي من...... 
 خوب خوابيدي؟؟؟؟؟

 من؛اووهوممم.......

 از آغوش کيارش جدا شدم وگفت: بله ديگه نامردي .

 خنديدم وگفتم:خجالت بکش عزيز من 

مشيزو چيد خواست بمونه پيچوندکيارش خنديد وگفت:صبحونه آماده است ثرياخانوم اومد م  

 خنديدم وگفتم:راه افتاددددي هااااااا....

 کيارش هم خنديد وحرفي نزد

خالصه به همراه هم صبحونه مونو خورديم آخرين لقمه رو که چپوندم تو حلقم کيارشبي مقدمه 
که بيايم گفت:الناز من ديشب زنگ زدم به آقاجون گفتم که تو رو دوست دارم و با عمه حرف بزنه 

 خاستگاري......

اين حرف رو که زد هم چين غذاهه پريد تو حلقم که داشتم پرپر ميشدم کيارش يه ليوان آب داد 
دستم و پشتم رو ماساژ داد سريع ليوان رو سرکشيدم و نجات يافتم با چشم هاي گرد رو بهش 

 گفتم:چييييي؟؟؟؟؟؟؟

کيارش خنديد وگفت:از من چه توقعي داري؟؟؟ميخام بيام خاستگاريت عزيز دلم ميخام هرچه 
زودتر مال هم بشيم رسما وشرعاآقاجون هم خيلي خوش حال شد وگفت که فردا بر ميگرده و زنگ 

 ميزنه بامامانت اينا حرف ميزنه اونا هم بايد برگردن ديگه مشهدن نه؟؟؟؟

کجا ميدوني؟؟؟؟ سري تکون دادم وگفتم:تو از  

رمکيارش:ميدونم ديگه ولي آقاجون گفت زنگ ميزنه زودتر برگردن آخه نه که من عجله دا  

 خنديدم وگفتم:خيلي ديوونه اي کيارش

.......  

وووموبايلم رو برداشتم و شماره ي نفس رو گرفتم بعد از چند تابوق آزاد جواب داد:الو  

 من:بياجلوووو خبر مرگت اون تخت المصبو هنوز ول نکردي پاشو ديگه

همين که اين حرفا رو زدم نفس باجيغ گفت:خبر مرگ عمه ات کثافط عنترررررر کدوم قبري 
 بووودي گوشيت خاموش بود؟؟؟؟

نگاه به کيارش انداختم که ريز ميخنديد گوشيم رو اسپيکر بود و کال فضا پررررباررر  يه
 کيارش هم کنارم نشسته بود به حرفاي ما گوش ميداد
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ونمن:رفته بودم قبرت رو گالب شور کنم آخه اومدي تو خوابم گله کردي.....نفس جووووو  

رو به بهترين شکل ميدمنفس:اي حنااااق نفس جوووم من فقط تو رو ببينم ترتيبت   

 ويييييي اين االن حرف خاک برسري نزنه جلو اين کيارش 

 من؛إهم إهم خاک تو مخت کنن اون کوروکديل الدنگتون چطورن؟؟؟ 

 نفس باجيغ گفت:به شاهي من ميگي کوروکديل خودتي با اون کيارش گ.و.ه دماغت

نگاه ميکرد خنده ام هم گرفته بود  يه نيگاه به کيارش انداختم با چشم هاي گرد داشت به گوشي
 واس اينکه يه نمه اينو هم اذيت کنم گفتم:واي ددههههههه

در چيز دماغي اين شکي که نيست راستييي توهم رفتي با خانواده ي سبزيجات وصلت کردي 
 خاک تو مخت شاهي؟؟؟چيز بهتر نبود؟؟؟؟

به سالم داره خدمت شيطون نفس خنديد وگفت:نه فعال که همينو خر گاز زده ديه. خالصه خو
 کالس

 من:سالمت باشن. 

 نفس:خب جناب از خود راضي شما چطوره هنوز پاچه هاشو نداده باال

 باخنده گفتم:چرا اتفاقا پاچه که چه عرض کنم آستين زده باال

 نفس باخنده گفت:حتما آسيتين هاي نداشته ي تيشرتشو آره؟؟؟؟؟

 من:نوووچ واقعني آستين زده باال 

کردم که با لبخند نکاهم ميکرپ انيش باز به کيارش نگاهو ب  

 نفس:الناز خالي ميبندي

من:نوچ موخاي بوگوم بهت سالم کنه اتفاقا از اون وقتي کنارم نشسته و حسابي از حرف هات 
 مستفيز شده

نفس:تو چيز خوردي دختره ي ......اصال آره بگو سالم کنه من ميدونم اون گودزيال بي 
 عرضه است

 .خخهخهخخخ هم خنده ام گرفته بود هم ميترسيدم اين کيارش يه چي بار نفس کنه 

 گوشي رو گرفتم طرف کيارش بااخم هاي درهم گفت:سالم خانوم نفس احوال شما؟؟؟؟

داشتم ميترکيدم نفس باصداي خنده داري گفت:هيييييييييييييعععععععععععع 
 سل.....سل....سالم.....شما.......

من همون گودزيالم کوروکوديل شما چطورن؟؟؟؟؟ کيارش:بله  

 نفس دستپاچه گفت:خوبه سالم داره

بلند زدم زير خنده داشت اشک ازچشمام ميومد نفس ازاون ور خط گفت:اي...... ببخشيد آقا 
 کيارش ميشه گوشي رو بديد به الناز ميخام خصوصي حرف بزنم
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سپيکر برش داشتم وگفتم: سالاااام کيارش گوشي رو به طرفم گرفت و ازش گرفتم از روي ا
 شنيدي داي عشخمووووو...........

 نفس:الناز يعني بميري دختر بي عقل آبروم بر فنا رفت بگو ببينم چي شده؟؟؟؟

 من؛آبشو کشيدن کيارش شده

 نفس خنديد وگفت:حناق بمير شوخي نداشتم 

 من:عزيزم خب به عشقم رسيدم ديگه اعتراف کرد دوسم داره

جيغ گفت:نهههههههه؟؟؟؟؟نفس با  

 من:نکمههههه.........دکمه.........

 نفس؛باورم نميشه.....

 من:ميخاي بدم دوباره باهاش بحرف.......

نفس:نهههههههه.....غلط تو کردي واي من االن گيجم الناز مبارک باشه درهرحال نيگاه امشب 
 خاستگاريمه

 من:نهههه؟؟؟؟توکه گفتي چند روز ديگه

اين شاهين منو ديوونه کرده احتماال آخر هفته هم عروسيم باشه نفس:بابا  

من:بهههه بهههههههه سبزيجات نبودن که از خانواده ي پرندگان هم بودن واااايييييي پس 
 فردا؟؟؟؟چهههه شب مبارکي هم برنامه ريزي کرد راست ميگن شاهين ها زرنگن ها

 نفس جيغي زدوگفت: خاک برسرت کنن منحرف خر

بمير ميدونم از االن دل تو دلت نيست من خودم ميفروشم گلم من:خفه  

 نفس؛چييييي؟؟؟؟

 من:باد بادددک خاک برسر زغال ديگه

 نفس:اي بميري من ازشرت خالص شم بي ادب 

 من:واااا.......زغال مگه بده؟؟؟؟؟؟تو منحرفي. برداشت بد ميکني.

نفس:خيلي خب کسي از پس تو برنمياد گفتم که پس فردا کارتتون ميره دم خونتون اتفاقا 
 آقاجونت اينا هم دعوتن به همراه آقاتون تشريف بيار

 جيغ خفه اي کشيدم وگفتم:اي جاااانممممم ايشاال هفته ديگه عروسي من باشه

کاري باري؟؟؟؟ نفس خنديد وگفت:واقعا خيلي خوش حال شدم خب عزيزم فعال برم ديه  

 من:برو عزيز سالم برسون پس فردا ميبينمت اوودااافظظظظ.......

 نفس:خدافظ......
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گوشي مو قطع کردم و بالبخند پررنگي برگشتم ديدم کيارش رو به رومه و بالبخند گفت:ايشاال 
 هفته ي ديگه عروسي ما؟؟؟؟

 

.من:کيارش.....  

 کيارش:جانم؟؟؟؟

 من:خيلي دوست دارم

 کيارش به چشمام خيره شد وگفت:چي گفتي؟؟؟؟

 خنديدم وگفتم:دوست.....

 ادامه داررد........

اينجا.....وييييي که  بم ميخان بيانتا دقايقي ديگر آقاجون گل گالبم به همراه خانواده ي کل گال
من چه استرسي دارم ثرياخانوم بنده خدا از صبح داره تدارک ميبينه. اي تو گورت نفس حتما بخت 
اوت بازشده بخت منم پشت سرش باز شده. امشب مراسم خاستگاري اونه. و مراسم حرف زدن من 

گناه که نکردم ديگه عاشق شدمييييييي من باچه رويي توچشماي خانواده نيگاخ کنم حاال   

توي اتاقم نشسته بودم و متکا به بغل تو افق محو بودم تقه اي به دراتاقم خورد که يه متر پريدم 
 هوا

 نفسم رو فوت کردم وگفتم:کيههه؟؟؟؟؟؟

صداي ثرياخانوم اومد که گفت:الناز جان آقاجونت و خانواده ات تشريف آوردن ميتوني بياي 
 پايين

رد به گاالم گولوم خخخخ ببخشيد تاالپ تولوپ خدايا خودت آرامش رابه من عطا قلبم شروع ک
 بفرما.....

 گفتم:باشه ثريا جوني شما تشريف ببريد منم ميام

 ثريا جون:باشه

از جام بلند شدم و لباسم رو مقابل آيينه مرتب کردم يه لباس سربي رنگ پوشيده بودم موهام رو 
مه هم آرايش کرده بودم هم دم اسبي بسته بودم و يه ن  

نفسم رو فوت کردم خوب برو که بريم الناز حاال منو باش انقدر اضطراب دارم انگار که 
 مراسم خاستگاريمه وااااالااا.........

 از اتاقم خارج شدم و از پله ها رفتم پايين 

 سمت پذيرايي رفتم و ديدم اوه اوه

 عرفان و ريحانه مامان و بابا آقاجون وکيارش نشستن دارن حرف ميزنن

واي عشخ منو نيگاه بچه ام چه مظلومه خيررررسررش خيلي عادي ونرمال داشت با عرفان 
 حرف ميزد چه تيپي هم داشت المصب وامونده خخخخ ببخشيد خوشتيپ خاک برسر
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 إعهههههه بيخي من آدم بشو نيستم....

شدم خيلي خانومانه گفتم:سالموارد پذيرايي   

 دقيق دوازده جفت چشم در رنگ هاي مختلف به من دوخته شدند 

 مامان اولين کسي بود که گفت:سالم دختر گلم

به طرف مامان رفتم و محکم بغلش کردم وگفتم:وييييي مامان چقدر دلم براتون تنگ شده بود 
 خوبيد؟؟؟؟

 مامان خنديد وگفت:خوبم دخترم توچطوري؟؟؟؟

 من:تووووپ 

از آغوش مامان جدا شدم و به طرف بابا رفتم اونو هم چلوندم و نوبت آقاجون شد آقا جون قبل 
ياي منو از اينکه برم سمتش گفت:خوبم دختر جان تو همونجا بمون فاصله ات رو رعايت کن باز ب

 تفي ميکني

 من:واااااا......آقااااجووووون

م چلوندم نوبت عرفان جوووونمممم شدآقاجون خنديد پريدم تو بغلش اونو ه  

 باذوق گفتم:واايييي داداششششش

 ولپش رو محکم گرفتم درهمون حال هم ريحانه رو بغل کردم ماچش کردم

 يه نگاه انداختم ديدم عرفان داره بال بال ميزنه لپش رو ول کردم 

پريدم بغلش و چند تا ماچش کردم وگفتم:سالم داداش دلم تنگ شده بود   

ان درحالي که لپش رو ماساژ ميداد منو از خودش دور کرد وگفت:آخ آخ کندي لپمو رواني عرف
تو خوبي؟؟؟؟؟خوبم  

 من؛عاليم خداروشکر که خوبي

 عرفان يه لبخند موز ماري زد و يه نگاه هم به کيارش انداخت واي آب شدم که

 خب حاال نوبت کيارشه بچلونمش؟؟؟خخخخ الناز خجالت بکش.......

ش باز براي کيارش هم سرتکون داد اخم ريزي کرد و اونم سرتکون داد باني  

 وا.....چش شد اين؟؟؟؟

خودم رو وسط بابا ومامان جاکردم وگفتم:شما يه خورده از هم فاصله بگيريد چند وقتي من 
 نبودم خيلي نزديک شديد

تو حسودي؟؟؟باباخنديد ودرحالي که گونه ام رو بوسيد گفت:دختر شيطون مگه  

 من:اوووهوووم

 باباخنديد ويهووووو آقاجون گفت.............
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 ادامه دارررددددد........

 خب کم کم بهتره حرف هاي مربوط رو بزنيم....

دست به سينه و مظلوم نشستم آقاجون مشکوک نيگام ميکرد بوووخووودا مو کاري 
 نکررردوووم شوما شاهديد مگه نه؟؟؟؟

باال تک سرفه اي کرد و پاروي پا انداخت ياخدا صالااابت باباي من دراين مواقع بيييييييي 
 نهاااااااايتتتت جديه و گفت:بله آقاجون اجازه ميديد من شروع کنم؟؟؟؟

وييييييي بياين منو از اين جمع ببريد قول ميدم دختر خوفي بشم و ديگه دست تو مماخ نکونم 
وووو...........هاهاها چه رفتي داش خوو  

 آقاجون سري تکون داد وگفت: بله عليرضا جان در هرحال شماپدر النازي بفرماييد

بابا صداشو صاف کرد وگفت:کيارش جان ميدوني که تو. براي من مثل عرفاني و از بچگي 
باعرفان بوديد و خونه ي ما درست مثل عرفاني من به تو اعتماد کامل دارم و ميدونم که اونقدر 

 انايي داري که يه زندگي رو بتوني اداره کني اما يه سوال برام پيش اومده اينکه تو والناز جانتو
 مدام مثل موش وگربه بوديد و درحال جنگ چطورشده که االن اين موضوع پيش اومده؟؟؟؟؟

وبرگشت به من هم نگاه کرد من که کال سرم رو انداخته بودم پايين نميشد وگرنه سرمو ميکردم 
قه ي نداشته ي لباسم بسسسسس که من خجالتيمتو ي  

 کيارش صداش رو صاف کرد صالبت و اعتماد به نفست تو آستين نداشته ام ........

حاال بيا بيا بيا وسط بيا بيا برو روي سن اشکين بهار لو هوووووووووو موخام برسونمت 
 سونمت خخخخ خااااااک قاط زدددممممم رفت حاال سونمت خخخخخ..

رش گفت:عموجان اينکه من و النازمثل موش وگربه بوديم رو قبول دارم اما همين موش کيا
 وگربه بازي ها گاهي باعث ميشه که.........

 مکثي کرد وگفت:عاشق بشي اونم عشقي که .....

حرفش رو ادامه نداد با لبخند بهش نگاه کردم البته بقيه با چشم هاي گرد کيارش رو نيگاخ 
رن خوووو.......کيارش از خود راضيه مغرور و اين حرفا؟؟؟؟؟؟؟ميکردن حق دا  

 واو مباينت رو داريد؟؟!؟خخخخخ

 بابا لبخندي زد وگفت:بله پسرم اينو هم قبول دارم اما نظر الناز هم مهمه

.....ييييييييي باباي منو باش من با جفت پا قبول ميکنم وااااا.....ببخشيد باسرررر..   

دخترم نظر توچيه؟؟؟بابا رو بهم گفت:  

 خو االن من موندم سرم رو بندازم پايين خجالت بکشم يا نيشم باز شه

 مامان بالبخندگفت:عزيزمدبابا با تويه ها

يه نگاه به بابا انداختم بالبخند نگاهم ميکرد يه نگاه به مامان انداختم لبخند ميزد آقاجون هم 
 همينطژور ريحانه و عرفان هم هم چنين 

ن لبخند نزنم؟؟؟من که اصل کاري ام و عاااشقققق کياررش......پس چرا م  
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 لبخندي زدم وگفتم:خب من ....ناراضي نيستم.

 بابا خنديد موهام رو بهم ريخت وگفت؛دختر منو خجالت ميکشي؟؟؟

 سري تکون دادم 

 آقاجون هم خنديد وگفت:خداروشکر عمر من کفاف داد خجالت اين دختر رو ببينم.

شد که آقاجون گفت:پس عليرضا جان رضايت داريد!؟؟؟؟نيشم باز   

 بابا بالبخند گفت:اصل کاري رضايت داره ومادرش؟؟؟؟

مامان بالبخند گفت:من کيارش رو خيلي دوست دارم ميدونم که ميتونه دخترم رو خوشبخت کنه 
 شما چي آقاجون؟؟؟

 آقاجون رو به کيارش گفت:ميتوني سوگولي خانواده ي مارو خوشبخت کني؟؟؟

 کيارش پلک زد وگفت؛ميتونم.....

 آقاجون رو به عرفان گفت :پسرم تو بگو....

عرفان دستي به شونه ي کيارش زد وگفت:ميدونم باعرضه اي داداش و خواهرم رو خوشبخت  
زندگي کردن کار سختيهميکني فقط مواظب باش االن داغي ها بااين   

 جيغي زدم وگفتم:عررررفاااان

 همه بلند زدن زير خنده وعرفان گفت:بيا تحويل بگير

 کيارش بالبخند نگاهم کرد وگفت:من همينطوري الناز رو دوسش دارم.......

 همه شروع کردن به دست زدن اين االن مراسم خاستگاري بود؟؟؟؟؟

پشت سر هم مي افتادن و من نميتونستم همه رو باهم هضم باورم نميشد........اتفاقات خوب....
 کنم........

 کل مهموني توي خودم بودم همه ميگفتن وميخنديدن 

توافق محو بودم که متوجه ي خنده هاي بلند کيارش شدم کنار عرفان نشسته بود عرفان هم 
از خنده ميزد  داشت فيلمي رو نشون کيارش ميداد ريحانه هم کنار عرفان بود و خودش رو

 وااااا......چيه اينا انقدر بلند ميخندن؟؟؟؟

 پاشم برم منم ببينم 

 از جام بلند شدم و به طرفشون رفتم البته اونا جوري بودن که پشتشون به من بود 

کنار مبلمان عرفان وايستادم و با چشم هاي گرد به فيلمي که پخش ميشد نگاه کردم وجيغ 
نننننننن........زدم:عرررررفااااااااانن  

 دددد.....

اگه گفتين فيلم چي بوددده؟؟؟؟؟بچه ها آخراي رمانه چقدر دلم براتون تنگ بشه.........همتون 
 نظربديد لطفا

http://www.1roman.ir/


  

 

 

: زهره دهنوئي-خانوم ريزه ميزه  

 

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

275 

 

همشون يه متر پريدن هوا پريدم جلو عرفان گوشي رو ازدستش چنگ زدم وباجيغ 
 گفتم:خيللليييي بدددديييي اينو کجا قايم کرده بودي

ويي باال انداخت وگفت:من که گفته بودم نشون همسر آينده ات ميدم.عرفان ابرو  

چشم غره اي بهش رفتم که کيارش گفت:الناز اون گوشي رو بده من ادامه شو ببينم خيلي خنده 
 دار بود

 يکي دنننگگگگگ زدم پس کله ي کيارش وگفتم: برو عمه تو مسخره کن بيشعورررر.......

ريحانه رفت رو ويبره و گفت:الناز گربه هه رو دم حجله داري  کيارش پس کله اش رو چسبيد
 ميکشي ها

 نيشم رو باز کردم وگفتم:ماييم ديگههههه......

 فيلم رو دوباره پلي کردم هييييعععع اين حرکات مضحک مبتذل رو من انجام ميدادم؟؟؟

 اونم با آهنگ تکون بده؟؟؟؟

باز گفت:پاکش کردي!!؟؟؟؟ويييييي سريع فيلم رو حذف کردم عرفان بانيش   

 ابرويي باال انداختم وگفتم:آوره

 عرفان خنديد وگفت؛عب نداره اصلش دست کيارش هست

باچشم هاي گرد به کيارش نگاه کردم که با لبخند دندون نما ابرو باال مينداخت و گوشيش رو تو 
 هوا تکون ميداد به طرفش رفتم وگفتم:بده من بينم ...بده حذفش کنم وگرنه زنت نميشم

عرفان بلند خنديد وگفت:کيارش حذفش نکن اين فرصت طاليي رو براي يه عمر راحت زندگي 
ده.........کردن از دست ن  

کيارش دستش رو باال گرفته بود و منم مثل اين کانگورو ها باال پايين ميپريدم گوشي رو ازش 
 بگيرم

 باالخره موفق شدم و گوشيشو گرفتم و اي دل غااافل قفل بوووودد.......

...بالب ولوچه ي آويزون گوشيش رو گرفتم طرفش وگفتم:بيا اصال ديگه خانومت نميشم....  

ش بالبخند لپم رو کشيد وگفت:بده به من گوشي رو خانوم کوچو لو تابدم حذفش کني خيالت کيار
 راحت شي من که به ناراحتي خانومم راضي نيستم

بانيش باز گوشي رو دادم دستش رمزش رو زد وگوشي رو به طرفم گرفت بانيش بازم 
 گفتم:ولش کن آقامون فدا سرت داشته باشش

ربون توبشم منکيارش لبخندي زد وگفت:ق  

 يهو صداي تک سرفه اومد و عرفان گفت:داداش خانواده اينجا نشسته هاااا

 يعنننيييي آب شدم رفتم تووو زمينننن........

 کيارش خنديبد وگفت:شرمنده برادر
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خالصه هممون تانيمه شب کلي گفتيم وخنديديم قرار شده بود هفته ي ديگه توي هفته يه مراسم 
ر هفته هم........عروسي.......نامزدي بگيرن و آخ  

 ويييييي الناز باورت ميشه؟؟؟؟؟؟ميبخاي عروس شي.....

 فکرش رو بکن.....هيععععععع..........

 خدايا اين شادي هارو از مانگير.........

قرارشد من به خونمون برگردم تاااااا مراسم نانزدي البته روز قبلش چون موخاستم باآقامون 
م واسه مراسم نامزديم.....شما هم دعوتين حتماااا بيايد هاااا.........خوش حال برم لباس بگير
 ميشم..........

ور شممدبعد از شام يه خورده ديگه نشستيم وبعد هم عزم رفتن کرديم چقددررر بده از کيارش   

 کيارش هم چين يه جوري نگاهم ميکرد که جيگرم کباب شد براش قربون عشقم بشم من

افظي کردم و بهم گفت مواظب خودم باشم منم گفتم اونم مواظب خودش باشه و دل ازش خداح
 کندييمممم.......

 همين که وارد خونه شدم داد زدم:سالاااااااامممم خووونموووووون......

صداي خنده ي همزمان مامان و بابا اومد برگشتم و بانيش باز بهشون گفتم؛چقدددررر دل اين 
شده بود ميدووونمممم مخصوصا اون نرده هاي خشگل که چند وقته بي فايده خونه واسه من تنگ 

 اونجان

مامان باخنده گفت:عوضش مطمئنم نرده هاي پله هاي خونه آقاجون حسابي مورد استفاده قرار 
 گرفتن

اري؟؟؟؟بانيش باز سرتکون دادم وگفتم؛خب من ديه برم بخوابم مامان جوني بابا جوني کاري ب  

ناز تو ميخاي به زودي ازدواج کني و ازاين خونه بري دخترم االن بهت ميگم که بابا گفت:ال
ميشه هم من هم مامان ........دلمون برات تنگ  

باخنده پريدم هردوشون رو بغل کردم وحسااابي چلوووندمشووون وگفتم:قررربووون مامان 
شيد بازم اينجا پالسمباباي گلم منم دلم تنگ ميشه ولي من هميشه بيخ ريش شمام مطمئن با  

 هردو همزمان گفتن:النازز

دستامو به معني تسليم باال سرم بردم وگفتم:خويلي خوب من مورم بوخوابم شب 
 خوووووششششش....

وبه طرف پله ها دويدم و پريدم داخل اتاقم وااااييييي اتاق جووووونمممم دلم تنگ شده بود 
ب پوشيدم و پرررريدمممم روي لباسامو درآوردم و هرکدوم رو يه گوشه پرت کردم و يه لباس خوا

 تخت يه خورده باال پايين پريدم

 وخواااابيددددمممم،..........

 ادامهههه داردددد........
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ب بچه ها اين آخرين پست بود تااااا هيجده ي خرداد......اميدوارم که هيجده ي خرداد پست خ
 بعدي رو گذاشتم همتون هنوز هم طرفدار رمان باشيد

براي همتون آرزوي موفقيت در تک تک امتحانات رو دارم......براي من هم دعا 
 کنيد...،،باآرزوي موفقيت وسربلندي.......

......!!!!!!!!!!خدانگهدارتون...  

،ييييييييي يه نيگاااه به لباس خوووشگلممم انداختم واييي خدا من چه موووشي بودم 
ديررررکفش شدم ببخشيد کيف شدم اوه اوه نه ببخشيد کشف شدم واااييي امروز اومدم واس عروسي 

کي من و نفس که امشب باشه لباس بگيرم المصب چقدررررزود جفت وجور شد هاااا هييييععععععع 
شيم خو هفته ي ديگه ديه واااايييي نگوووووو صدددااااااااي درووووون االن من ميرم کيارش جور 

 تو افق کسي نيست بره عروسي تکون بده هاااا......

باصداي نادخ نازنين به خودم اومدم: هوووووويييييي النااااااااززززز با تو کدوم افق محووووي 
أممم ......الدنگ من مگههه مچل توووو  

همين که در اتاق پرو رو باز کردم فک نازنين افتاد باخنده گفتم:هوي ببندغار علي صدر رو  
 خشگل نديدي؟؟؟؟؟

ييينازنين در همون حالت گفت:اي الااااااامصب ببين چه تيکه اي هم شدهههه......واااي  

يارش بفهمه ادبت يکي زدم تخت سرش وگفتم:زباله ي نخاله خوردي منو که هيچيم نموند ک
 ميکنه

نازنين ابرويي باال انداخت وگفت:نوووچ فکر کنم بفهمه تو تنهايي اومدي خريد بيشتر تو رو 
 ادب کنه

چشم غره اي بهش رفتم وگفتم:هييييششش صداشو درنيار که الفاااتحهههه باووو موخام سوپريز 
 کنم عشخممووو

خودت بابا چرا انقدر پشت سرهمه اينااا  نازنين ؛جاااان عمه ات باز فردا شب مراسم نامزدي
من موندم چه خاکي به سرم بگيرم امشب عروسي نفس فردا شب نامزدي تووو اووهههههه پس کي 

 من

بلند خنديدم وگفتم:ها همونه يه ساعته سنگ خودت رو به سينه ميزني حاال غصه نخور بيا بريم 
 بستني بخوريم 

شد م ديگه ديرخنديد وگفت:گمشو لباس تو دربيار بري  

سري تکون دادم و دروبستم لباس رو درآوردم و لباساي خودم رو پوشيدم از اتاق پرو خارج 
 شدم و نازنين گفت؛خب بر ميداري ديههه????

 سري تکون دادم وگفتم:اوهوم تو چيز ديگه اي نموخاستي؟؟؟

 سري به معني نه باال انداخت 

ردم يه خورده به الف زدن هاي صاحب مغازه به طرف پيشخوان رفتم پول لباس رو حساب ک
 گوش دادم و از مغازه خارج شديم

نازنين رو بهم گفت:آرايشگاه کجا ميري؟؟؟   
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من؛آرااايشگااااه؟؟؟؟؟بابا مگه عروسي ننه مهههه ريحانه جووونممم مياد کارم رو راه ميندازه 
 زن داداشم کارش درسته

 نازنين:اييييش چه چيز کالسي هم ميزاره

اجيغ گفتم:بيشعور بي ادب من نگفتم اين حرف هاي مزخرفت رو نزن؟؟؟؟؟؟ب  

نازنين چشم غره اي رفت و گفت:خف باو پاستوريزه اگه ميخاي سروقت برسيم خونه بدوووو 
 که اتوبووووس ميررررههههه

 وخودتون هم ميدونيد ديه چه اتفاقي افتاد هاهاها .....

 ادامه دارررردددد..........

)سالامممم يووهووو تونستم يه پست بزارررممم.....بچه ها شايد بازم گذاشتم منتظر باشيد ها 
 قربووونتوووون بوووس باباي(

باصداي ريحانه زنداداش جووونممم به خودم اومدم:خيلي خب الناز انقدرنق زدي حاال چشماتو 
 باز کن آماده اي.....

مممم اوفتادددد هيييييعععع اين منم؟؟ياعمه مه سريع چشمامو بازکردم و باديدن خودم فکک
 ماسک زده منو خوشحال کنه؟؟؟

 وااااااييييي سقف اتاقک ترک ترک نشههه صلواااااات......

باذوق از جام بلند شدم و رفتم جلو تر آرايش شيک اليتي روي روي صورتم بود وموهام رو 
وشگل کوچيک هم روي فرق کجم فر درشت کرده بود وآبشاري درست کرده بود يه تاج خووو

واااايييييي خودمو خوردم کهههه يه نيگاه به لباس عروسکي نااايسم انداختم سفيد بود با تور هاي 
مشکي ودکلته و تيکه تيکه سنگ کار شده بود کوتاهيش هم که چه عررض کنم هم چين خوش 

 تراشي پاهام رو به رخ کشيده بود که ميترسم امشب منو بدزددددن

اي خنده توأم با حرف ريحانه به خودم اومدم:واي الناز خودت رو خوردي هيچيت واسه باصد
 کيارش نموند که

بانيش يه من باز نيگاش کردم وگفتم:دستت درست ريحانه جون چييي ساختيي من که ميترسم 
 بيام مهموني

 بلند خنديد وگفت:خدا نگم چيکارت نکنه ميترسي کيارش بدزدتي؟؟؟

ه گفت:طفلي دلم براش سوخت چي بکشه تو رو ببينه سري تکون دادم ک  

 ،......من:هرررووووئينننن

ر ميشهبلند خنديد وگفت:ديوونه آماده شو که باز االن صداي غرغر داداشت مياد ها داره دي  

 من:هيييعععع خو چرا مامان بابام زودتر رفتن؟؟؟؟؟؟؟واميستادن باهم بريم

رفان اومد که گفت:ريحانه جاااان کار اون کدووو تنبل شونه اي باال انداخت همزمان صداي ع
 تموم نشد؟؟؟

http://www.1roman.ir/


  

 

 

: زهره دهنوئي-خانوم ريزه ميزه  

 

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

279 

 

ريحانه شروع کرد به خنديدن و من جيغ زدم؛کدوووو تنبل قيافهههه تهههههههه عرررفان بيام 
 پايين حسابتو ميرررسمممم.........

...................... 

ين رو راه انداخت و درهمون پريدم داخل ماشين عرفان و ريحانه هم سوار شد عرفان ماش
 حالت هم غر ميزد؛خيلي لفتش دادين حاال ما به درک همون دوستت ناراحت نميشه الناز

 مشت محکمي به بازوي عرفان زدم که دادش رفت هوا وگفت:آخ آخ چرا ميزنيي؟؟؟؟؟

نممن:فقط يه بار ديگه تو مث اين خاله خان باجي ها غر بزن تا من ماشينت رو منهدم ک  

فان؛خدا به داد اون کيارش گوش مخملي برسه که تو رو ميخاد بگيره عر  

 وجيغ زدم :عرررررررفاااااااااااانننننننن..............

.......................... 

 به همراه ريحانه و عرفان و خودم هاهاها

اار بابا سالن وارد سالن بزرگ عروسي شديم اووووفففف بابا قصرررر بابا عمارررت بابا تاالا
 بابا ببنددددددد..........

همزمان با يه خورده جلو رفتنم صداي جيغ و داد ارازل رو شنيدم ميدونيد ديگه کيا رو 
د و يک رو ميگم؟؟؟هاهاها کيارو ميگم.....شوخيدم عمه مو إهههههههه ببخشيد دوستان سيصد و هفتا

 ميگم.......

يشدن که داشتم سقط ميشدم اين عرفان وريحانه هم منو هم چين پريده بودن از گردنم آويزون م
 غال گذاشتن و باخنده از مادور شدن

ديدم فايده نداره هرچقدر موگوم ولم کنين اينا بدتر ميکنن پس راه حلي کااااارررر ساااازززز 
درپيش گرفتم و جيغ زدم:اووووهههههههه ولممممم کنننينننن ديگه خشگل نديده هاي نديد بددديدددد 

 خوووررديد منووووو تموووومممم شدمممم

هاااا ارواحححح عمممهههه ي داشتهههه وهمشوووووون ولم کردن خوشم مياد اقتداري دارم 
 امممم ......

يه نگاه به همشون انداختم الااااامصباااا چه لعبت هايي هم شده بودن ها باخنده 
 گفتم:چطوووريننن؟؟؟؟؟؟؟اورانگوتان هاااا؟؟؟؟

همشون شروع کردن به جيغ جيغ کردن که چرا خبر ندادي موخاي ازدواج کني با کيارش و 
به چيز خوردن افتادم منظورم پنيره هااا اين حرفا منم  

 حاال به اينا کي گفتهههه؟؟؟؟؟؟؟!

بعد از اينکه دوستان گرامي رهايم کردندي در پي شووويمممممم اووووووف الي باز 
 جوگيرشدي هاااا خوووگوووناخ دالم ديههه بزار خوش باشم واس خووودممم........

ههه ببخشيد عروس و دوماد انداختم االاااااخييييييي يه نيگاخ طرف جايگاه خروس و دوماد إعه
اين شاهيناي عاشق رو ببينننن.....چه بالبخنددد بايکديگر دارند حرف ميزنند عمه تون به 

 قربونتووون.........
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بزار بورم يه تبريکي چيزي عرض کنم خو نه اول آقامون رو پيدا کنم باهم بريم ديههه گناخ 
چشمامو ريز کردم و يه نيگا به اطراف انداختم هيييععععع هووووناااشييي  دالههه عشخمممم. خوووو

ويييي. اي عمه ات که مامان من باشه به قرررفووونت نرههه حيفههه خوووو مامانمممم.........واي 
ببين چه. الناز کش شده المصب.......اوه اوه نيگا مث اينکه خيلي غضب آلود هم هست داشت 

ظورم عرفانهباعري حرف ميزد من  

پدرو مادر گلم هم بودن البت يه ميز اون ور تر نشسته بودن از مجلس فيض ميبردن 
 هاهاها.....

به طرفشون رفتم قدم آخر رو پريدم جلو و باصداي بلندي 
 گفتم:سالااااااممممممممممممممممم................

با چشم هاي گرد بهم نيگاه کرد  عرفان خيلي نر....منظورم نرماله.....ريحانه با خنده و کيارش
 وااااا.....خو خوشجل نديده ديههههه.......

 نيشم رو باز کردم وگفتم:خوبي کيارش؟؟؟؟چشات نزنه بيرون....

 کيارش به حالت نرش برگشت اخم ريزي کرد وگفت:عليک سالم خوبم

 يييييي اينو باوش چه خودشو گرفتهههه

آبنباتت رو کش رفته اخم کردي؟؟؟؟؟؟باخنده گفتم:چي شده عموژووون عرفان   

کيارش براندازم کرد هم چين دقيق نيگام ميکرد که آب شدم رفتم تو پوسته ي زمين اون قسمت 
 آستونسفرش اصال اطالاااعاااات رووو عشقههههه........

 روبهش گفتم: موياي بوريم تبريک عرض کنيم يا نوچ؟؟؟مون نلفتم!....

آب شدکيارش خنديد چه عجب يخش   

 رو به عرفان گفت:ميگم داداش اين باال باال ها چنده؟؟؟؟

 عرفان خنديد وگفت:نميدونم....ميخاي بگيرم يکي؟؟؟؟

 وهردوشون همزمان باجيغغغغغ بنفش من ساکت شدن وبلند خنديدن

کيارش دستم رو گرفت و    

باخنده گفت:هنوز داري حرص ميخوري کوشولو؟   

ساکت تا نزدمت هاچشم غره اي بهش رفتم وگفتم:  

 خنديد وگفت:خيلي خب خانومي بريم؟؟؟

 خودبه خود نيشم باز شد وگفتم:اوهوم بريم

سمت نفس و آقاشون رفتيم همزمان بارفتنمون هردوشون از جاشون بلند شدن واي نيگا دوستمو 
 چه خشگلللل شدددهههه

 جيغ خفه اي کشيدم وپريدم از گردنش آويزون شدم کيا و شاهي ميخنديدن 
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نفس هم محکم بغلم کرد بعد ازاينکه از يکديگر دل کنديم نفس گفت؛خوبي ديوونه دير کردي 
 ها.....

خنديدم وگفتم؛آخه تايم نداااشتمممممم خرررههههههههه مباررک باشهههه پيوستي به مرغ 
 هااا?......

ا اين حرف من کيا وشاهي ترکيدن نفس مشتي به بازوم زد وگفت:خجالت بکشهمزمان ب  

 روبه کيارش گفتم:دفتر قلم داري براش خجالت بکشم؟؟؟؟

 خنديد وگفت :نه عزيزم ندارم

خنديدم و رو به شاهي جووون خخخخ گفتم:سالم استاد خوبيد؟؟؟مبارک باشه دوست منو تور 
 کرديد ديه

لناز خانوم بله ديگه روزگاره.....بالبخند گفت:سالم ممنون ا  

 خنديدم وگفتم:روزگار يادل؟؟؟؟

خنديد وروبه کيارش که به نفس تبريک مي گفت گفت:کيارش جان تبريک ميگم خانوم شيطوني 
 نصيبت شده البته بايد به خودم هم تبريک بگم

 واشاره اي به نفس کرد

 کيارش با خنده گفت:تبريک که چه عرض کنم...........

هردو چشمکي بهم زدن عجباااااا.......اينا يه کاره انقدر صميمي شدن البت هردوشون هم با و
 چشم غره ي. من و نفس ساکت شدن

 حاال راز اين صميميته چي بوده؟؟؟؟

اين دو تا چلغوز باهم دوست بودن و ما حاال گرفتيم ميگم اينا انقدر صميمي ان 
لنااااازززززز .......باشه خودم ميدونم ميبندم......چشونه????حاال شايد هم ابروشونه.......ا  

خالصه عرووووسييي خوووووويعلللييييي خوش گذشت يکي دوباري با آقامون رقصيدم آدم تو 
 استخر إعههههه ببخشيد تو شيلنگ شنا کنه جونگيرتش......

ميشد که چندباري هم با دوستان ارزل رقصيدم هم چنين با نفس ،کيارش يه خورده حسوديش 
 من هربار ازخنده ميمردم روانيههههه خوووو......

شاممون رو که خورديم براي عرض خدانگهدار وکمي سوسک رساني هاهاها تشريف برديم 
ميشه  سمت عروس و دوماد گل گالاااب به به هنوز تازه داستان واسه اين دوتا نوگل شکفته جالب

 ديگه مگه نه?????

بروبکس خدافظي ميکرد البته حرص هم درکنارش ميل ميفرمود  به طرف نفس رفتم داشت با
 من اين بچه ها رو نشناسم بايد برم تو سينه ي قبرستون واال.......

 هرکدوم يه چيزي درگوشش ميگفتن اونم نيشگونشون ميگرفت

 باخنده رو به بکس گفتم:چي دارين ميگين دم گوش عروسمون انقدر حرص ميخورره؟؟؟
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بود شاهي دورترايستاده بود اصال غالم اين فهم ودرک باااالاام کيارشم کنارش  حاال خوبيش اين
 بود و داشتن باهم حرف ميزدن

خالصه بچه ها طبق معمول کمي جيغ جيغ کردن مراسم نامزدي و عروسيم رو گفتم بيان و 
 گفتن نگفته ما تلپ بوديم هم چين موجودات خاکي هستن اينا خخخخخ ازنوع کرمش.......

نفس رو بخل کردم وگفتم:خو ديه دوست جوني اودافظي مواظب خودت باشي شب هم. موفق 
 باشي

 نفس خنديد وگفت:اي سر تک تکتون بياد من بيام اذيتتون کنم

 من:واااا......مگه بدههه؟؟؟؟خويعلي هم عالي

 نفس:بي حيا تو هم عروسيت نزديکه دارم برات

.نيشم باز تر شد وگفتم:داشته باش بچه ميترسوني من االن منتظرر همووون وقتممم....  

 نفس خنديد وگفت:اي بميرررررررييييييييي.......

ميشه نيشگوني از بازوش گرفتم وگفتم:کثافط من هنوز آرزو داررم خودت داره خرت از پل رد  

.......نفس دستش رو گذاشت رو پيشونيش و يهوگفت:آقا کيارش..  

 باچشم هاي گرد نگاهش کردم اي چوکار با کيارش داررههههه؟؟؟؟؟

 کيارش و شاهين هردو باهم سمتمون اومدن و کيارش گفت:امري داشتين؟؟؟خانوم نفس؟؟؟

 نفس اشاره اي به من کرد وگفت: خواهش ميکنم اين الناز مارو يه خورده ادبش کنيد

م با ادب هستمچشم غره اي بهش رفتم وگفتم:هيييي من خود  

 کيارش خنديد وگفت:اتفاقا ايندر اولويت کارهامه

ييييي......نفس نيشش باز شد و ابرويي باال انداخت مشتي هم به بازوي کيارش زدم وگفتم:خيلللل  

 کيارش خنديد و دستم رو گرفت وگفت:خيلي خب عزيزم بريم ديگه؟؟؟؟

 سري تکون دادم وگفتم:اوهوم بريم

م خدافظي کرديم و برگشتيمممم..........از نفس و آقاشون ه  

خوووداااايي خوووويعلي بهم خوش گذشته بود بي نهايت هم خسته شده بودم آخه چرا انقدر همه 
ز بعدش سال تحويل دوروز ي کارها پشت سرهمه؟؟؟فردا نامزديم دوروز بعدش عروسيم دورو

 بعدش ماه عسل چند ماه بعدش کنکور........

تلخي است هاهاهاها ميشوخوم. من کال قيد اين کنکورو زدم بي خيييي  ولييييي اعتراف
 بااااووووو عشقمووووو عشقهههههه........

 باصداي کيارش به خودم اومدم :خانومم ازافق بيا بيرون رسيديم

ما...... سمتش برگشتم و با نيييش باااز گفتم:مررررسيييي آقااامووووون بفرماييد بريم خونه  

خنده دارو و مغمومي گفت:نميشه که.......با حالت   
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بلند خنديدم وگفتم:اي االهي من فداي اين ناراحتيت بشم من بابا چند روز بصبر ديه مال هم 
 شديم

لبخندي زد وگفت:اوال خدانکنه تو فداي من بشي دوما ميدونم سوما امشب خيلي دلبري کردي ها 
 يادم رفت ادبت کنم

:واس همون زياد نيومدم جلو چشمت که ادب نشمابرويي باال انداختم وگفتم  

 کيارش:خيلي .......

نباشم خنديدم وگفتم؛خيلي خوب من ديگه ميرم خوابم موياد فرداشبم که مراسم نامزديه خسته  

 چشماش برق زد و گفت:برو عزيزم فقط قبلش بيا درگوشت يه چيزي بگم

وشم چيزي بگي مگه اينجا کسي من با قيافه ي منگول مانند:وا يه کاره چرا ميخاي درگ
 هست؟؟؟؟

 کيارش :ديوار موش داره موشم گوش داره

 من:عجبااااااا........باشه

 سرم رو بردم جلو و کيارش لباش رو نزديک صورتم آورد و گونه ام بوسيد 

 باچشماي گرد نيگاش کردم وگفتم:اي موذمار

 خنديد موهام که بيرون ازشالم بود و فرستاد تو و گفت:برو کوشولو تا نخوردمت

 خنديدم و گفتم:اوکي عشخمممم اوووداااافظظظ.....

 کيارش:خوب بخوابي خدانگهدار..............

از ماشين کيارش پياده شدم و به خونه رفتم قبل ازاينکه درحياط رو ببندم براي کيارش دست 
نم بوقي زد و راه افتاد.....تکون دادم او  

 ييييييي دلم براش تنگ ميشهههههه........

وارد خونه شدم همه چيز در امن و امانه يييييي در اتاق مامان و بابا چرا بازه.خب الناز 
م. خالصه از چشمات رو ببند مثل دخترهاي خوب البته مثل که چه عرض کنم من خودم دخترخوب

شدم جديدا دخمل خوبي شدم اروااااحححح عمه ام تو بگوووو دخ  کنار اتاق ننه و بابا رد
 خرررررر.........

خودم رو انداختم تو اتاقم لباسام رو عوض کردم صورتم رو شستم خودم رووو پررررررت 
 کردم تو تخت و خسبيدددددمممم مختصرررر و مفيددد............

و کش و قوسي به بدنم دادم اين همه  صبح با سرو صداهايي که ميومد از خواب بيدار شدم
 سروصدا واسه چيه ديگه؟؟؟؟

خواب آلود از جام بلند شدم و لخ لخ کنان رفتم به سرويس بهداشتي آبي به سروصورتم زدم و 
از دستشويي خارج شدم چشمام رو به زووووور باز کردم و نگام به ساعت که دقيق رو به روم بود 

ساعتتتتتت يازده است؟؟؟؟؟؟ اوفتاد يااااااخووووووداااااا  

 چرا کسي منو بيدار نکررردددد??????
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 خير سرم نامزديمه اينه از سروقت بيدار شدن من أه أه

 سريع رفتم پاي آيينه و موهامو شونه زدم ولباسامو عوض کردم 

صداي غار و غور شيکمم ميومد اي االهي مامان به قرفونت بره شيمک باشه االن ميرم پايين 
ميکنم اين سروصدا ها رو هم کفش ميکنم ازچيهپرت   

 از اتاقم خارج شدم و يه نيگاه انداختم پايين اوه اوه 

چند تا خانوم غريبه بودن داشتن گرد گيري ميکردن و اين حرفا خوووووب بشينم رو اين نرده 
هاي مبارک چقدر دلم براشون تنگوليده بود نشستم روي نرده ها و 

...................رفتم پايين چهههه حااااليييي داددددد........ويژژژژژژژژژژژژژژژژژ  

بانيييش باز و خر کيف مانند به آشپزخونه رفتم مامان با ديدنم بااخم گفت؛چه عجب الناز خانوم. 
 دوساعت ديگه آرايشگرت مياد بااين چشم هاي پف دار ميخاي چيکار کني؟؟؟

آرايشگرشونه اي باال انداختم وگفتم؛گور باباي   

مامان باچشماي گرد نگام کرد يه لبخند شيک و مجلسي تحويلش دادم وگفتم:ببخشيد خو خوابم 
 ميومد گشنمه......

مامان خنديد و بعد از اون سري از روي تاسف تکون داد وگفت:من موندم کيارش چه جوري 
 تو رو تحمل کنه برو برات لقمه گذاشتم تو يخچال بردار بخور

م:مرررسي مامان جووونممممم..........من به قبرررفووووووونت کيارش هم که بانيش باز گفت
 آش کشک عمه شه

مامان چشم غره اي بهم رفت خنديدم و لقمه رو از يخچال برداشتم و دو لپي لمبوندمش چسبيد 
 هااااااا..............

وررردمممم به يه سرم رو انداختم پايين و خواستم از آشپزخونه خارج شم که دننننگگگگگگ خ
چيز سفت خواستم بيفتم که گرفتکم سرمو بلند کردم و باديدن بابا نيشم باز شد 

 وگفتم:سالاااااااااممممممم جناااب ايززززددددددددپناااااااااه............

 بابا خنديد وگفت:سالم به روي ماه نشسته ي عروس کوچولوي سربه هوامون 

م رو شستم خنديدم وگفتم:بابايييييي صورت  

 خنديد لپم رو کشيد و وارد آشپزخونه شد وگفت:باشه عزيز من شستي

 نيشم باز تر شد وگفتم:من ميرم با مامان جونم خلوت کنيد

از آشپزخونه خارج شدم همزمان صداي آيفن اومد مثل اين اورانگوتان ها پريدم و گوشي رو 
 برداشتم وگفتم:کيستههههه؟؟؟؟؟؟؟

 عرفانم که پايههههههه:سوسانوسته.......

 خنديدم وگفتم:سالاام عرررري از اي وراااا؟؟؟؟؟

 عرفان خنديد وگفت:باز کن درو تا بگم عري عمته.......

 بلند خنديدم وگفتم:اول زنداداشم رو ببينم اگ اون اومده باشه درو باز ميکنم 
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 عرفان:آدم فروش ايناهاش

تکون داد ريحانه اومد جلو و دستي   

 درو باز کردم و گفتم:بفرماييد .......

به پذيرايي رفتم و روي مبل مان نشستم تلويزيون رو روشن کردم و لنگ هامو انداختم رو ميز 
 عسلي .

عجب فيلميه اکشنننن......جاي تخمه اش خااااالييييي.......خوووووويعللليييي هم 
 عااااالللللييييي.......

ه باصداي خنده ي ريحانه از عمق فيلم خارج شدم و به عرفان و ريحانه که بعد از چند دقيق
هردوشون با خنده نيگام. ميکردن نيگاه کردم وگفتم:وااااا.......بوگيد به چي ميخندين؟؟؟منم 

 بخندم.......

 ريحانه:سالم عزيزم خوووبي؟؟؟؟

وووونممممم دلم تنگوووليده از جام پريدم و شيرجه رفتم تو بغلش وگفتم:سالااممممم زنداداش ج
 بوووددد........

خنديد وگفت:منم همينطور عزيزم.......به اين ميخنديديم که شب نامزديته تو با آرامش نشستي 
 داري. فيلم اکشن نگاه ميکني

 بانيش باز گفتم:خخخخخ آره ديهههه منم........

ه منم سالم کنعرفان:ببخشيد که من هم در اين محفل قرار دارم نوبت من شد ب  

 خنديدم و پريدم تو بغل اون وگفتم:سالااام دادااااششششش چطووووريييييي؟؟؟؟؟؟؟

 خنديد وگفت:خوبم آبجي جان تو چطوري؟؟؟؟؟

 من؛خوبم مرررسي......تو بهتري؟؟؟ 

 عرفان:منم خوبم شکر

 از آغوشش جدا شدم وگفتم:چه خبراااا؟؟؟؟

خيالش جمعه و هيييچ استرسي نداره دلم ميخاد  عرفان:خبر اينکه شب نامزدي خواهرمه االن
 قيافه ي کيارش رو ببينم وقتي براش از خونسردي تو بگم

 من:واااا مگه خودش چشه؟؟؟؟

عرفان درحالي که ميخنديد رفت رو کاناپه لم داد ريحانه هم کنارش نشست و من دست به کمر 
عرفان گفت:طفلي خيلي استرس داره از  وسط پذيرايي وايستاده بودم. تا از حال آقامون باخبر شم و

صبح زود عالوه بر خودش رو من رو هم رواني عالم کرده مدام زنگ ميزنه که الناز خوبه ميگي 
کارها خوب پيش ميره واي اگه تدارکات نامزدي کم بياد چيکار کنيم. واي اون خواهر تو خواب 

دهآلوده خواب نيفته واااي اون سربه هواست کاري دست خودش ن  

ه حاله؟؟؟؟از خنده ريسه رفتم وگفتم:واااقعااا؟؟؟؟االاااااهي.........طفلي عشخممم االن درچ  
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عرفان:از من ميپرسي؟؟؟برو بهش يه زنگ بزن از نگراني در بياد ببين کجاست خواهر منو 
 باش

 خنديدم و گفتم:باشه بابا غر نزن......

 و به اتاقم رفتم آخه حرف خصوصي موخايم بزنيم واس همون .

 موبايلم رو برداشتم ييييي دو بار زنگ زده کههه.....

شمارش رو گرفتم و گوشي رو گذاشتم بغل گوشم االن به يه نتيجه رسيدم که گوش هم بغل داره 
 هاهاها......

؟؟؟بعد از دوتا بوق صداي آقاااامووون پيچيد توي گوشي:جانم؟  

 واااايييييييي همين اول کاري من رفتم تو افق محو شدم

 خنديدم وگفتم:سالاااامممممم آخااااموووون.........

خنديدوگفت:اي جااانممم انرژي سالام خانوومم چطوره؟؟؟کارها رو به 
 راهه؟؟؟خوبي؟؟؟سالمي؟؟؟؟دير که بلند نشدي؟؟؟نگران که نيستي

هم بريم خوبم توووپ چرا اتفاقا دير بيدار شدم صورتم و خنديدم وگفتم:اوه اوه پياده شو با
 چشمام پر باده پام پيچ خورد اون موقع درد ميکنه نگرانم که اصالااااا نيستمممم............

 نفسش رو فوت کرد وگفت:خب ادامه

 خنديدم وگفتم:شوخي ميکنم بابا سالم سالمم

ميرسمکيارش با حرص گفت:يعني من تو رو ببينم حسابت رو   

 خنديدم وگفتم:خب کوجايي؟؟؟

 کيارش:هيچ جا توي اتاقم 

حلقم بعد کجا ميخاي بري؟؟من:اصال اطالعات دادنت تو   

کيارش:خب نزديک بعداز ظهر ميرم آرايشگاه بعد ميرم گل فروشي برا يه خانوم کوچولو گل 
 بخرم بعد هم ميرم. خونه ي اون خانوم کوچولو هه بخورمش

.اوه طفلي خانوم کوچولو هه که يه غووول تشن ميخاد بخورتشش..... خنديدم وگفتم:اوه  

ميتونستم قيافه ي کيارش رو تصور کنم چشم ها گرد و دهن باز خخخخخ وقتي ديدم چيزي 
 نميگه بلند خنديدم وگفتم:عزيزم حيف نيستم قيافه ات رو ببينم بيشتر بخندم

 کيارش:من که تو رو ميبينم ورووجک

يلي خب مزاحمتون نميشم بشين برنامه ريزي کن چه جوري با اون خانوم خنديدم وگفتم:خ
 کوچولو بري زير يه سقف آي الاااوويووووووو بوووووس بااااي.........

 وگوشي رو قطع کردم حاال اين بوسه ي آخرش چي بود؟؟؟؟بي خي باو عشخمه خوووو....

........طفلي کيارش باز يه ساعتي بايد تو افق سير کنه هاهاها.  
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ييييييييي چهارساعته زير دست اين آرايشگرم نميدونم داره چيکار. ميکنه اي خداااااخستههههه 
 شدممممم............پاشم يه دوتا جييييغغغغ بکشم ولم کنه مگه.......

اومدم پاشم جيغ بکشم که آرايشگره که اسمش هم ساريناجون بود گفت:خب عزيزم آماده شدي 
شماتو بازکني......حاال ميتوني چ  

سريع چشمامو باز کردم و به خودم توي آيينه خيره شدم ييييييي اين منم؟؟؟؟؟؟؟.........واااااييي 
 چه ملووووس شدم شبيه خرووووس شدم هاهاها

 خداياااا يکي منو بگيره تا از جوگيري سقط نشدم

  

 آرايشگره براندازم کردوگفت:خيلي خوب شدي عزيزم لعبتتتتت.........

خنديدم و همزمان در اتاق باز شد وريحانه وارد شد با ديدنم کال سکته هه رو زد واستاده بود با 
 دهن باز نگاهم ميکرد وااايييي من آب شدم کهههه....

ااي الناز جاااان چه خشگل شدي بعد از چند دقيقه به خودش اومد و پريد بغلم کرد وگفت:وا
 عزيزم واي ماه شدي

 خنديدم وگفتم:زنداداش جونم تو که هوچي نگو بدددد عرفان کش شدي

خنديد واز آغوشم جدا شد يه لباس دکلته ي قرمز تنش بود که خيلي خوووشگل بود آرايش ساده 
ام کنن خشگل شم  اي هم داشت کال ريحانه خودش خشگل خدادادي هست اين منم که بايد خط خطي

 هاهاها شوخي کردم من به اين ناااايسييييي......

برگشتم و باذوق مرگي تمام خودم رو دوباره برانداز کردم آرايش اليت نقره اي و کال 
قروقاطي داشتم و رژ لب جيييغ تو مايه هاي صورتي پررنگ.....واي يکي منو بگيره صورتمم 

ووودايي ابروهامم دخترونه برداشت تا واس شب عروسي اصالح کرده بود يعني جونم در اومد خ
حسابي تغيير کنم شب عروسي هم خدمت ايشون هستيم خيلي کارش درسته البت اصال حرف نميزنه 

 و آدم حوصله اش ميپوکه موهامم خيلي ساده و شيک درست کرده بود و بهم ميومد

ه فقط بندهاش سرشونه اي بود ازلباسم بگن براتون:صورتي بود و قسمت باال تنه اش کال ساد
 پايينش هم پف دار وبلند خيلي قشنگ بود حاال عکسش رو ميبينيد........

 سارينا جون باخنده گفت:عزيزم راضي هستي؟؟؟

 سري تکون دادم وگفت:آره کارتون حرف نداره......

لبخندي زدوگفت؛ممنون عزيزم االن تغييري نکردي شب عروسيت حسابي خشگل تر ميشي 
لبته خشگل هم هستيا  

 نيشم باز شد وگفتم؛ممنووون......

 خنديد ومن رو به ريحانه گفتم:زنداداش آخامون نيومد؟؟؟

ريحانه هيني گفت و زد پشت دستش و ادامه داد:وااايييي يه ساعته طفلي پايين منتظره که من 
تبيام ببينم آماده اي که بياد دنبالت برين پايين بس خشگل شدي پاک يادم رف  

 خنديدم وگفتم:بي خيال نميخاد بري ميخام خودم برم که غافل گير شن

http://www.1roman.ir/


  

 

 

: زهره دهنوئي-خانوم ريزه ميزه  

 

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

288 

 

 خنديدوگفت:خيلي باليي ها

نيشم بازترشدوگفتم:تو فقط قربون دستت برو پايين چراغ هارو بگو خاموش کنن اون رقص 
 نور هارو هم روشن کنن که من بيام

آماده نشده که يهو اومدي ريحانه باذوق گفت:واااي چههه رمانتيک به کيارش هم ميگم هنوز 
 پايين ببينتت

 سري تکون دادم وگفتم:دستت درست فقط کارهارو رديف کردي يه تک بنداز من ميام

 ريحانه باذوق گفت:باشه فيلمبردار رو هم هماهنگ کنم ديگه؟؟؟؟

 خنديدم وگفتم:آره عزيزم فقط کيا نفمهمه ها

اش رو جمع کرد وگفت:عزيزم منم سري تکون داد ورفت پشت بندش سارينا جون هم وسيله ه
 ميرم پايين منتظر حضور درخشانت هستم

 بانيش باز گفتم:قرفونتون .

 خنديد و از اتاقم خارج شد

هوووووف نفسم رو فوت کردم کيارش حتما سوپرايز ميشه يه نيگاه به کفش هام انداختم 
ز چلفتي بازيم گل نکنه بيفتم صورتي بودن و خيلي ناز بودن پاشنش هم زياد بلند نبود که يه وقت با

 سقط شم

.......توي فکر بودم که موبايلم به صدا دراومد وااااييييي وقتشههههههه................  

دراتاقم رو باز کردم و سرکي کشيدم ويييي پذيرايي کال تاريک بود و فقط رقص نور ها روشن 
 بود صداي گوپس گوپس هم که کال همه جارو برداشته بود 

ووووب حاال چه کنم ؟؟؟بشينم رو نرده ها سربخورم پايين؟؟؟؟خ  

 هاهاها فکرش رو بکن بااين لباس خووويعلي باحال ميشه.....

صداي درون بعد از يک قرن تشريف فرما ميشوند:الناز به خداوندي خدا بخاي ازاين  
 آبروريزي ها بکني ها من ميدونم و تو

من:ييييي کوجا بودي صداي درووون دلم برات تنگ شده بود باشه بابا نترس اونقدرا هم 
 اوسکول نيستم

 صداي درون:ارواح عمه ات

 اومدم جوابش رو بدم که رفت بيشووور عوووضيييي.....

بيخيال اين فکر ها شدم و دامنم رو با دوتا دستام گرفتم پس موخاستي با پاهات بگيري 
 منگول؟؟؟؟

ت بزار به کارم برسم بااااووووساک  

قدم هامو به سمت پله ها برداشتم خرامان خرامان هاهاها از پله ها پايين ميرفتم خيلي آروم قدم 
م بود ولي پشتش به من بود و داشت با عرفان حرف برميداشتم واااااااااييييي کيارش دقيقا روبه رو

 ميزد يه خورده هم استرسي تر ميزد 
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ظه اي روي من ثابت موند وچشماش گرد شد لبخندي زدم و دستم رو به معني نگاه عرفان لح
 هيش گذاشتم رو بينيم عرفان لبخند زد و دوباره مشغول حرف زدن با کيارش شد

کال همه حضورم رو فهميده بودن و قررربون ريحانه بشم که همه رو هم گفته بود چيزي نگن 
ازل رو بگم که با دهن باز و چشماي گرد نگاه ميکردن کال همه با لبخند نگاهم ميکردن دوستان ار

 خيلي جلوي خودم رو گرفته بودم که نخندم ....

سه چهار پله مونده بود برسم که کيارش خيلي ناگهاني برگشت پشت سرش رو نگاه کرد دسته 
 گل خشگلي هم دستش بود مات من شده بود خيره نگاهم ميکرد لبخندي به روش زدم 

زد سرشونه اش که به خودش اومد عرفان حرفي زد و بعد از اون خنديد وکيارش عرفان يکي 
 هم به طرف من اومد

 سوت و دست بود که رفته بود هوا و دخترا کلي جيغ جيغ ميکردن

 کيارش مقابلم ايستاد واي ببين چه خوشتيپ شده عشقم 

 کيارش لبخندي زد وگفت:النازي ديگه؟؟؟

 لبخندي زدم وسرتکون دادم

 

 با خنده گفتم:ديوونه همه دارن نگاهمون ميکنن

ام رو نوازش کرد گل رو به طرفم گرفت وگفت:گل براي لبخند شرمگيني زدم کيارش گونه 
 خانوم خشگلم....

 دسته گل رو ازش گرفتم وگفتم:آقامون که خودش گله....

 کيارش:الناز.......

 من:هوووم؟؟؟؟

 کيارش:هيييشش چيزي نگو گرون تموم ميشه ها

 خنديدم و گفتم:اوکي عشقم بريم ديگه؟؟يه ساعته اينجاييم همه منتظرن

تکون داد دستم رو توي دست خودش قفل کرد و با آروم رفتيم پايين...... سري  

با تک تک مهمون ها احوال پرسي کرديم و خوش آمد گفتيم هنوز خوبه عروسيمون نيست ها 
......... 

 همه خوشحال بودند و گرم باهامون برخورد کردند.....

نم هابه آقاجون که رسيديم کلي سربه سرش گذاشتم و اونم ميخنديد چه عجب اخمو نشد آقاجو  

 ميخاستيم بنشينيم که گفتن من و کيارش بايد برقصيم 

وآهنگ اليتي پخش شد درسته از رقص تانگو متنفرم ولي تو بغل عشقت يه شور ديگه اي داره 
 مگه نه؟؟؟؟؟
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سط سرم رو روي سينه ي کيارش گذاشته بودم و به آهنگ پخش شد و من وکيارش رفتيم و
 ريتم نامنظم قلبش گوش ميدادم خيلي دوسش داشتم خيلي.......وحتي خيلي بيشتر از خيلي..........

به همراه هم ميرقصيديم و سرم رو بلند کرده بودم و باعشق به هم نگاه ميکرديم آروم گفتم:يه 
 چيزي رو يادم رفت بگم

وگفت :چي؟؟؟؟؟شيطون نگام کرد   

 ريزخنديدم وگفتم:خيلي خوشتيپ شدي آقامون

 لبخندي زد وگفت :منم يادم شدا.....

 ريز خنديدم وگفتم؛چي؟؟؟؟

 کيارش؛خيلي دوست دارم عشقم............

................... 

کنارکيارش روي مبل مان نشستم کيارش هم چين دستم رو محکم گرفته بود طفلي بچه ام 
فرارکنم ...... ميترسيد  

 مدام بالبخند برميگشت نگاهم ميکرد ومنم نيشم باز ترميشد 

 باصداي شخصي به خودمون اومديم کال تو نخ هم بوديم خخخخ

 :سالم ..........

 سرمو بلند کردم ديدم ييييييييييي اسفناااج؟؟؟؟؟؟

 چقدر دلم براش تنگ شدههههه بوووود.......

نم بلند شدم با لبخند که چه عرض کنم بانيييش بااااااززززززنيگاش کيارش از جاش بلند شد وم
 کردم مااااي گااااد اين دختره کيه ؟؟؟واي ماماني چه نازه

 کيارش گفت:سالم جناب استاسيس خان احوال شما خوب هستيد؟؟؟؟؟

 اسفناج بالبخند گفت؛ممنون تو خوبي آقا کيارش؟؟؟مبارک باشه

 وبه من اشاره کرد 

البخندگفت:ممنون کيارش ب  

 واسفناج رو بهم گفت:شمابهتري الناز خانوم

 بانيش بازم گفتم:سالم ممنون شماخوبيد؟؟

 اسفناج:ممنون مبارک باشه

 من:سالمت باشيد

 دختره اومد جلو وگفت:سالم مبارک باشه

 بانيش بازم گفتم:سالاااامممم خوبيدددد؟؟؟؟؟مرررسي معرفي نميکنيد؟؟؟

http://www.1roman.ir/


  

 

 

: زهره دهنوئي-خانوم ريزه ميزه  

 

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

291 

 

انداخت اسفناج خنده ي ريزي کرد و کيارش هم  دختره باچشم هاي گرد يه نيگا به اسفناج
 ميخنديد دختره با دهن بازموندش گفت:خوبم ممنون من!؟؟؟؟؟

يکال هنگوليده بود استاسيس دستش رو دور کمر دختره حلقه کرد وگفت:نامزدم هستن هست  

 هستي؟؟؟؟؟؟؟چرا نيستيييي؟؟؟؟

ين نامزد دار شد؟؟؟ما نميدونستيمهاهاها حاال کي ا  

 بالبخند گفتم:خوشبختم هستي جون خوشحال شدم

 ودستمو به طرفش دراز کردم بالبخند دستم رو فشرد وگفت:منم هم چنين

ي نگفتروبه اسفناج گفتم:آقا استاسيس خيلي يهويي نامزد کردين ها.....ريحانه جان هم چيز  

ويي شد که ريحانه ام کال هم خونه ي خودمون درگير خنديد وگفت:شرمنده ام به خدا اونقدر يه
 من بود اينجا هم که درگير شما هنوز مراسمي نگرفتيم حتما شما رو هم دعوت ميکنيم

 سري تکون دادم وگفتم:ايشون هم دندان پزشک هستن؟؟؟؟

 ريز خنديد وهستي خودش گفت:عزيزم من ماما....هستم

کال پارتي ها براههإهم إهم نيشم باز شد وگفتم:چه خوووووب   

 با اين حرفم هم کيارش خنديد و هم اون دوتا 

 خالصه يه خورده ديگه گپ زدن و رفتن سراغ عري و ريحانه.....

 کيارش دستم رو فشرد وگفت:چه خاطره ها که يادم نيومد با ديدن اسفناج

 خنديدم وگفتم:ديوونه

.....اونم خنديد وگفت:شيطون خودمي ديگه کاريش نميشه کرد...  

چند دقيقه اي بيشتر نگذشته بود که با صداي جيغ جيغ بچه ها يه متر پريدم هوا برگشتم 
 نيگاشون کردم وگفتم:هييييييي اينجا مگه سرکالسه

همه باهم زدن زير خنده وگفتن:الي پاشو انقدر ش.ز....)همون شوهرذليل خودمون(نباش حال 
و يه خورده بريم وسط با دوستات تکون بده مارو بهم زدي از سرشب نشستي ور دل شوهرت پاش

 ديهههه......

کيارش با چشم هاي گرد نگاهشون ميکرد خنده ام هم گرفته بود اعجوبه ان ديه کاريش نميشه 
 کرد.....

 کيارش که نر شد لبخندي به من زد وگفت:عزيزم ميتوني با دوستات برقصي

نيست؟؟؟ هردومون از جامون بلند شدم وگفتم:آقامون که حسود  

 همزمان صداي عوووق گفتن بچه ها اومد

برگشتم چشم غره اي بهشون رفتم وگفتم:حيف نقش اصلي ام و در معرض ديد وگرنه کفشامو 
 تو حلقتون ميکردن بي ادبا بريد اون ور ميام ديه 
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 همه شون زدن زير خنده و رفتن 

م البته با اجازه برم کنار کيارش هم خنديد وگفت:برو گلم برو حرص نخور منم تماشات ميکن
 عرفان 

 سري تکون دادم وگفتم:اوکي عشخممم برووو

 نفسش رو فوت کرد وگفت:همه ي اينا رو تالفي ميکنم

 بانيش باز نيگاش کردم 

ديدم بچه ها االنه که جيغ جيغشون بره هوا دامنم رو کمي باال گرفتم و با قدم هاي کوتاه 
 سمتشون رفتم کال دست و سوت بود که رفت هوا يهووو بگيد 

 آهنگ چي پخش شد؟؟؟تکون بدههههه......

با چشم هاي گرد به بچه ها نگاه کردم اينا ميدونن من بي جنبه ام چرا هم چين آهنگي 
تن؟؟؟گذاش  

 يهو ديدم کيارش هم رو به روم سبز شد نکنه اينم ميخاد تکون بده؟؟؟فکرش رو بکن

کال همه دور سالن ايستاده بودن و بچه ها آروم گفتن؛الناز پايه اي که يه خورده تکون بدي 
 ؟؟؟همه منتظرن ها

 من با دندون هاي کليد شده و باحرص:بميررريدددد من با اين لباس تکون بدم؟؟؟

نگاه به کيارش انداختم که بانيش باز گفت:عزيزم منتظر چي هستييه   

 من:دارم برا تک تکتون مخصوصا تو کيارش

 خنديد وآروم طوري که فقط خودم شنيدم گفت:اول من دارم برات

چشم هام گرد شد آهنگ قطع شد و دوباره شروع شد همه هم منتظر به من نگاه ميکردن بچه 
بودن کيارش فقط رو به روم بود و دست ميزدها هم به جمع بقيه پيوسته   

 باشه خودش خواست نخواستم طلفکي رو اذيت کنم

..با ريتم آهنگ ضرب گرفتم اين کقافطا فکر کردن من کم ميارم الناز نباشم خووووو...  

تکون بده ......عههههههه.....تکون....بده........،تکون بده بگو بهم تنگ شده بگو واسم 
به من نشون بده....... دلت....هنرتو  

حين اينکه ميرقصيدم دور کيارش هم ميچرخيدم اونم با نيش باز برام دست ميزد کال قيافه اش 
 ديدني بود همه. هم جوگير شده بودن سوت ميزدن کر شده بودم

 يه تيکه اش دامنم رو گرفتم و چند دور چرخيدم. 

نتممممم.....ناااااا.........ديوونه ديووووآهنگ ميخوند:إعهههه دنبالم بيا .....دور شو از اي  

 چشمکي به کيارش زدم و اشاره اي بهش کردم طفلکي تو افق محو بود
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واااي که خيلي حال داد هميشه يي از آرزو هام همين بود که با اين لباسا اونم مراسم نامزدي يا 
اينکارو کردن ديوونه  عروسي با آهنگ تکون بده برقصم بس هم که واسه بچه ها گفته بودم امشب

 ها يادشون بودد

 آهنگ که تموم شد جيغ جيغي به راه بود

 آهنگ بعدي از اندي بود پرياي من

اين دفعه کيارش هم با هم ميرقصيد واي اين رقص کيارش رو نديده بودم خيلي بامزه ميرقصيد 
ليشيک و مردونه بعضي جاهاش دست همو ميگرفتيم و من ميچرخيدم خيلي خوب بود خي  

آهنگ که تموم شد همه برامون دست زدن نگام افتاد به مامان وبابا که بالبخند نگامون ميکردن 
ندي به روشون زدم همزمان ارازل ريختن و سط و کال ترکونده بودن يه نيگاه به نفس انداختم لبخ

 المصب لعبتي شده بود کال بچه هاي کالس ما همه شون لعبت بودن و هستن.......مخصوصا من
 )سقف برنامه اومد پايين(

 خالصه خووويعليييي خوش گذشته بود

ز....تقريبا ساعت يازده بود که هنوز هم سروصدا ها به راه بود کيارش دم گوشم گفت:النا  

 برگشتم وگفتم:جانم؟؟؟

 لبخندي زد وگفت :جانت بي بال.... پاشو باهم بريم يه جايي

 با تعجب گفتم:کجا؟؟؟

کيارش:يه جايي که خودمون دوتا باشيم تنها دودقيقه يک ساعت ديگه نهايتا شام اعالم شه منم 
 بايد برگردم خونه آقاجون پس حق من چي ميشه؟؟؟؟

 هم چين مظلومانه گفت که از جام بلند شدم وگفتم:باشه عزيزم بريم

 کيارش با لبخن. از جاش بلند شد وگفت:بريم کجا؟؟

سي نفهمه برامون حرف دربيارنخنديدم وگفتم:هييش ک  

 بلند خنديد وگفت:آخه من چي بگم به تو....... چه حرفي؟؟؟؟؟

 خنديدم وگفتم:بريم اتاق من

 سري تکون داد دستم رو گرفت و گفت:بريم.......

....... 

 

محکمي به سينه اش زدم وگفتم:ديوونه ترسيدم... مشت  

 خنديد وگفت:حقته از سرشب داري منو اذيت ميکني

 چشم غره اي بهش رفتم وگفتم:من اذيت ميکنم؟؟؟؟

 کيارش:نه من اذيت ميکنم....

http://www.1roman.ir/


  

 

 

: زهره دهنوئي-خانوم ريزه ميزه  

 

 www.1roman.ir برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنید

 

294 

 

 من:آفرين خوشم مياد زود ميگيري ها.....

 کيارش:الناز.......

 من:هوم؟؟؟؟

لبل زبوني ميکني؟؟؟؟نميترسي تو بغل من داري ب  

شيييييييييي راست ميگه ها خوداااايااا غلط کردم اومدم اينجا خودت هوامو داشته با  

 کيارش خنديد ومحکم بغلم کرد وگفت:ديوونه رو باش چه. سرخ شد

 خنديدم و دستامو دورش حلقه کردم وگفتم:خودت ديوونه اي.....

ه ديوونه ام.....کيارش سرشو از روي شونه ام برداشت وگفت:خب آر  

 باابروي باال رفته نگاهش ميکردم

 صورتش رو آورد جلوتر وگفت:ديوونه ي...يه خل ديوونه.......

........... 

 يه نگاه به خودم توي آيينه انداختم و گفتم:هيييييينننننننننن

 کيارش يه متر پريد هوا

 وگفت:چي شدههههه؟؟؟؟؟

 خنديدم وگفتم:رژلبم کو؟؟؟؟؟

 کيارش ابرويي باال انداخت و گفت:توحلق بنده بانو

مشتي به بازوش زدم وگفتم:خيلي لوسي کيارش بريم پايين آبروم ميره که با اين وضع تازه 
 کسي دنبالمون نگرده

لحظه اومديم اتاقش دوتايي خنديد وگفت:بابا چه حرفا که تو نميزني عزيز دلم من و خانومم يه 
 حرف بزنيم......

 باخنده گفتم:حرف بزنيم؟؟

 شيطون سرتکون دادوگفتم:البد بعدش..........

حرفم رو ادامه ندادم خخخ يادم از يه جک خاک برسري افتاد االن بود به زبون بيارم بعد 
 کيارش کال هنوز عقد نکرده طالقم ميداد

ش؟؟؟؟؟؟کيارش منتظر نگام کرد وگفت:بعد  

 خنديدم وگفتم:بي خيال زشته حاال من چه گلي به سرم بگيرم؟؟؟

 خنديد وگفت:خب خانوم گل تو رژ لب نداري مگه

 لبخند دندون نمايي زدم وگفتم:چيال داروم....
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 خنديد وگفت:خب بزن ديگه فقط خيلي جيغ نزني که باز..............

 با حرص گفتم:کياررررررششششش...........

اشو به معني تسليم برد باال سرش وگفت:اوکي عزيزم تسليمممممم.......دست  

مهموني تموم شده بود و تقريبا همه رفته بودن بماند که چقدر بچه ها سراين قضيه ي غيب 
 شدنمون اذيتم کردن دلم ميخاست خفه شون کنم

 يه نيگاه به کيارش انداختم طفلي عشخم چه جوري نيگاه ميکنه 

مد به طرفم وگفت:خب دخترم کاري نداريآقا جون او  

 من؛نه آقاژووووون مواظب آخامون باشيد

بااين حرفم مامان وبابا عرفان و ريحانه و آقاجون و کيارش همزمان شروع کردن به خنديدن 
 منم خيلي شيک ومجلسي نيشم رو براشون باز کرده بودم

 آقاجون با خنده گفت:آره ديگه امشبه روپسرم رو ميبرم 

نديدم وگفتم:راخت باشيد آقاجون بوبريدشخ  

 کيارش لبخندي زد که منم يه لبخند به روش زدم 

 خالصه همگي خدافظي کردن ورفتن

 داشتم از خستگي جان به جان آفرين ميمردم

همين که رفتن پريدم توي اتاقم و کفشامو هرکدوم يه سمت پرت کردم پريدم تو سرويس 
بهداشتي و صورتم رو شستم و موهامو هم که چه عرض کنم با بدبختي و مستفيز کردن 

حساااابيههههههه خانوم آرايشگر باز کردم لباسم رو عوض کردم و پريدم تو رخت خوابم و 
..خسبيدددددممممم............  

صبح با صداي زنگ پدرسوخته ي موبايلم بيدارشدم اووووووف کيه اين وقت صبح اي 
 خداااا.........

...درهمون حالت خواب آلود پال پال کنان خخخخخ گوشي رو يافتم و جواب دادم :الوو....  

 صدايي نميومد

لي ديدم من که فکر کردم سرکار رفتم صاف نشستم سرجام تاحسابي طرف رو مستفيز کنم و
إعههه گوشي رو برعکس گذاشتم کنار گوشم صدا نمياد من چقددددررررر نااااااابغهههههههههههه 

 اممممم......

 گوشي رو درست گرفتم و خميازه کشان گفتم:کيسته؟؟؟؟

 صداي خنده ي ريز کيارش اومد وگفت؛آقاتونم صبح بانو به خير

ها؟؟؟خميازه ي بعدي رو کش دار تر کشيدم و گفتم:خيره   

 با خنده گفت:هاچيه عشقم بايد به آقاتون بگي جان
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باجيغ گفتم:کيارش صبح اول صبحي زنگ زدي بگي بايد به آقاتون بگي جاااان من تو رو ببينم 
 درستت ميکنم ديشب دير وقت خوابيدم خوووووو

کيارش بلند خنديد وگفت:باشه خانومي حرص نخور از هيکل نيفتي زنگ زدم بگم امروز بايد 
 بريم حلقه و لباس رو بگيريم .......

 باشنيدن اين حرف نيشم باز شد وگفتم:باشه ساعت چند بريم!؟؟؟؟

 کيارش:يه ساعت ديگه ميام دنبالت خانومي اوکي؟؟؟؟

 من؛باشه عزيزم منتظرتم بوووووووووس......

 خنديدوگفت:اي جانم فعال کاري نداري؟؟؟

 من:نوچ مواظب آخامون باش اودافظ....

يارش:توهم مواظب خانوم کوچولوم باش خدانگهدارت.....ک  

گوشي رو قطع کردم و از جام بلند شدم کش و قوسي به بدنم دادم و به سرويس بهداشتي رفتم 
 آبي به سرو صورتم زدم و ديدم إعههههه چرا انقدر موهام چسبونکيه؟؟؟؟

 خوووويعلي به خودم لطف کردم و يه دوش هم گرفتم

حموم خارج شدم و سروتنم رو خشک کردم و آماده شدم يه تيپ کيارررش بعد ازاون از 
 کشششش زدم که حض کنه و پريدم پايين پريدم که چه عرض کنم سرخوردم پايين......

 وارد آشپزخونه شدم وگفتم:سالااااااممممممممممممم...............

مامان بابام خسته بودن هنوز خوابن يه نيگاه به دور و بر انداختم إعههه اينجا که خاليه االهي 
 خو کي به من لقمه بده؟؟؟؟؟؟

از روي ناچاري برا خودم يه لقمه گرفتم و چپوندم تو حلقم تازه چايي هم خودم درست کردم و 
هنر تاااازهههه تررررر يه ميز رنگي خشگل هم چيدم که مامان جونم بدونه دخترش هم چين هم بي 

 نيست

يه يادداشت گذاشتم که با کيارشم و نگران نشن و بعد از چند دقيقه. خالصه غذامو که خوردم 
 هم صداي زنگ موبايلم اومد

پريدم پايين درحياط رو باز کردم و ديدم اوخ اوخ آقامون چه تيپي زدهههههه اي من به فدداي 
 تو پشت به من و تکيه زده به ماشينش واستاده بود وکال تو هپر بودمنظورم هپورته 

جلوش وگفتم:پخخخخخخخخ............پريدم   

 طفلي بچه ام زرد که چه عرض کنم قهوه اي کرد خخخخ

 با چشم هاي گرد گفت:ديوووووونههههه ترسيدممممم....

 نيشمو باز کردم وگفتم:تخسير خودتي وقتي موخاي بري افق هماهنگ کن منم بيام

خنديد وسري از روي تاسف تکون داد و درحالي که لپ بيچاره ام رو ميکشيد گفت:خيلي خب 
 خانوم کوشولو برو سوارشو تا نخوردمت
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 من:أيييي لپمو ول کن دردم گرفت

 کيارش لپم رو ول کردم گونه ام رو ماساژ دادم وگفتم:اگه تالفي نکررردمممم.......

پر باال تا بدزدمتخنديد ودر ماشينش رو باز کرد وگفت:ب  

.....خنديدم وسوار. ماشينش شدم خودش هم ماشين رو دور زد و سوار شد و راه افتاد......  

  

اول از همه به همراه هم رفتيم دوتا حلقه ي خشگگگلللل گرفتيمممم من که عاااشقشوون شده 
يزاره البت کيارش بودم خوشبختانه کارتم پول الزم رو داشت قربون بابام که حسابم رو هالي نم

ديوونه ميگفت خودم برا خودم ميخرم که وقتي من يه نيشگون آبدارررر از بازوش گرفتم طفلي کال 
 مطيع اوامر من شد

يه سرويس طال سفيد شيککککک هم گرفتيم .....   

نوبت لباس عروس که شده بود کال کيارش رو اونقدر چرخونده بودم که طلفکي عاصي شده 
ي نميگفت ها ولي کامال معلوم بود. فقط منتظره منو بخوره هاهاهابود البته چيز  

خالصه مشغول نگاه کردن به لباس هاي داخل يه مزون بودم و فکرکنم آخرين مزون شيک 
 تهران هم بود کيارش هم طفلي به زور راه ميرفت

يزم مسئوول مزون که يه دختر خشگگگگللللللللل نبووودددد من ازاون خشگل ترم گفت:عز 
 انتخاب کردي؟؟؟؟

 من:اوووممم خب نه من دنبال يه لباس تکم هرجا هم که ميرم پيدا نميشه

 دختره با ناز خنديد وگفت؛اوه عزيزم که اينطوررر

 رو به کيارش گفت؛آقاي داماد که با مبلغ مشکلي ندارن؟؟؟

رست کيارش هم که دراين مواقع خرگازش ميزنه خخخ خاک برسرت الناز راجع به شوهرت د
 صحبت کن تو آدم بشو نيستي که نيستيييي

کيارش دستاشو دور بازوم حلقه کردوگفت:مبلغ؟؟؟به هيچ وجه من فقط ميخام خانومم نهايت 
 رضايت رو داشته باشه وبدرخشه

 يييييييي خيلي جلو خودم رو گرفتم که نماچمش 

ص خودته عزيزمدختره سري تکون داد وگفت؛خب پس دنبال من بياين يه لباس داريم مخصو  

به همراه کيارش به يه سالن ديگه که تو زير زميني هم بود رفتيم چه زير زمين باکالسي 
 هاهاها

همين که وارد شديم نگاه من روي يه لباس ثابت موووند. ييييييييي که چهههههه 
 خشگلههههه........

 دختره رو بهم گفت:اوناهاش نظرت؟؟؟؟؟

ررهههه مگه نه کيارش؟؟؟؟نيشم تابناگوش بازشد وگفتم:محش  
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 وبه کيارش نگاه کردم اونم لبخندي زد وگفت:تو تن تو محشر ترهم ميشه........

 ادامه دارررررددددد.......

وارد رستوران شديم و کيارش صندلي رو برام کشيد نشستم خودش هم نشست و دست هاش رو 
 به گره زد بهم خيره شد وگفت:بردار انتخاب کن خانومم که االن گارسون مياد

 شونه اي باال انداختم وگفتم:شيشليک ميخام

 خنديد وگفت:خوشم مياد اشتهات هم بازه

اومد کيارش دو پرس شيشليک سفارش داد بعد ازاينکه نيشمو باز کردم وحرفي نزدم گارسون 
 گارسون رفت وقت رو مناسب دونستم براي پرسيدن سوالي که چند روز تومخمه

 وگفتم:کيارش...

 کيارش بالبخندگفت:جانم؟؟؟

 من:يه سوال بپرسم ناراحت نميشي؟؟؟

 ابرويي باال انداخت وگفت:بپرس عزيزم

لي مان...ماندانا چي شد؟؟من:ببخشيد خيلي بي مقدمه ميگم ها و  

 کيارش لحظه اي اخم هاش درهم گره خورد که گفتم:ولش کن اگه ناراحت ميشي نگو

نفسش رو فوت کرد دستم رو توي دستش گرفت وگفت:نه حق داري بدوني عزيزم ماندانا يه 
ارم بعد بار ديگه خيانت کرد اگرچه به اندازه ي بار اول برام سنگين نبود ولي خب منم مردم غرور د

از اون نامزدي کذايي که راه انداختن اين کار ماندانا يه توهين به تمام معنا بود و من کال باهاش بهم 
 زدم ميفهمي که؟؟ازهمه لحاظ توي شرکتم سهم داشت سهامش رو خريدم و پرتش کردم بيرون

 من؛واقعا؟؟؟

 کيارش سري تکون داد وگفت:آره 

 من:کيارش؟؟؟؟

 کيارش:جانم؟؟؟

؟؟؟؟مکث گفتم:دلم نميخاد توي زندگي مشترکمون برامون مشکل پيش بياد ميفهمي که؟ باکمي  

کيارش سري تکون داد وگفت :درکت ميکنم الناز بهت قول ميدم که هيچ کس نتونه توي زندگي 
 مون وارد شه و به اين عشق لطمه اي بزنه........

نه؟؟؟؟؟لبخندي زدم انگشت کوچيک دستم رو سمتش گرفتم وگفتم:مردو  

 خنديد وباانگشت کوچيک دستش. انگشت منو گرفت وگفت؛مردونه........

...... 
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يه نگاه به خودم توي آيينه انداختم وااااااايييييييي ايييين منممم؟؟؟؟؟؟؟؟نههههههه ايندفعه فکر کنم 
واقعني عمه مه ماسک زده منو خوشحال کنه.......واييي خدا سقف آرايشگاه ترک ترک شد 

ه........ک  

همونطور مات ايستاده بودم و به خودم توي آيينه نگاه ميکردن اين دختر با لباس سفيد پف پفي 
 منم الناز؟؟؟منم که قراره به عشق زندگيم برسم؟؟؟

خيلي سعي کردم جلوي اشکامو بگيرم واقعا باور نکردني بود.......من.....،باورم 
گامنميشد....ا.مروز روز عروسيمه و من آرايش  

نفسم رو رها کردم و به خودم خيره شدم موهام. رو رنگ کرده بودن مسي تواين مايه ها. 
قسمتيش رو شينيون کرده بود و ساده پ شيک پشت سرم جمع بود و قسمتي از موهام هم لخت و 

 صاف شده بوپ روي بازوم. تاج و تور خشگل و ساده اي هم روي موهام بود

خند نگاهم ميکرد گفت:عزيزم راضي هستي؟؟؟؟آرايشگر که تا اون لحظه بالب  

 با لبخند سرتکون دادم وگفتم:ممنون عالي شدم

 خنديد وگفت:عالي بودي گلم اين خشگلي از خودتم بوده

 لبخندي زدم وگفتم:آقامون نرسيده؟؟؟

همزمان دراتاق باز شد و ريحانه وارد شد وکال مات من بود با دهن باز نگاهم ميکرد خنديدم 
وگفتم:ريحانه جان توروخدا يه امشبه روتو افق محو نشو که باز يه ايل بسيج ميشن دنبالت عروسي 

 منم رو هوا ميمونه...

...شديييييييي... به خودش اومد و بلند خنديد به طرفم اومد وگفت:واي الناز چه لعبتي  

 خنديدم وگفتم:يکي نيست واسه خودت بگه داداش کش شدي

 خنديد وگفت:الناز اومدم بگم کيارش زنگ زد گفت چند دقيقه ديگه ميرسه

همزمان زنگ آرايشگاه به صدا دراومد قلبم شروع کرد به تاالپ و تولوپ کردن و گفتم:واي 
 کيارشه؟؟؟؟

گه من از اتاق ميرم بيرون بعد هم يه خورده لفتش بده يه ريحانه نيشش باز شد وگفت:حتما دي
 جوري بيا که هيجان زده شه

 خنديدم وگفتم:اي کلک باشه....

 ريحانه از اتاق بيرون رفت سارينا جون با خنده گفت:شوهرت ندزدتت يه موقع

 خنديدن وگفتم:خدانکنههههههه

 بلند خنديد وچيزي نگفت 

فتم برم ديگه واي از استرس داشتم ميمردمدوسه دقيقه اي گذشته بود که گ  

 به کمک ساريناجون شنلم رو تنم کردم حالت کت داشت و يه کاله ساده وشيک هم داشت
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دراتاق رو آروم باز کردم وااااي کيارررش رو نگاه پشت به من ايستاده بود االهي من قربونت 
ع بود االهي عشقم چه بي بشم کت وشلوار مشکي براقي تنش بود با پاش روي زمين ضرب گرفت

 قراره

 فيلمبردار رو ديدم که بالبخند داشت فيلم ميگرفت

 پشت سرکيارش قرار گرفتم

 دستم رو باال بردم و ضربه اي آروم به شونه اش زدم 

کيارش برگشت دسته گل زيباي رز سفيد وسرخي دستش بود با ديدنم چشم هاش گرد شده بود و 
 و صداي دست هاي بقيه سکوت بينمون رو ميشکست

 کيارش دم گوشم گفت:خانومم چه ناز شده....

 خنديدم وگفتم:آقامون چه خوشتيپ شده......

 به صورتم خيره شد وگفت:حيف مکانش نيست 

 خنديدم کيارش 

 لبخند آرامش بخشي زدم

طرفم گرفت و گفت:گل براي خانوم گلم دسته گل رو به  

 دسته گل روازش گرفتم وگفتم:ممنون آقامون

 خنديد دستم رو توي دستش گرفت و از آرايشگاه خارج شديم

 کيارش در ماشين رو برام باز کرد وسوار شدم خودش هم سوار شد

به طرف آتليه راه افتاد سيستم پخش رو ،روشن کرد وآهنگ قشنگي پخش شد:آره آره....آره 
آره...ديدي مال من شدي........آره آره......ديدي عاشقم شدي ......آره آره......دل تا آره .....آره 

 آخرين نفس بي قراره واسه تو همينوبس.........آره...آره...آره،آره......

خوبيه....که دارمت ....رو دوتا چشمام ميزارمت تو قصه ها،.....تو شهر  آره آره حال
عشقققق....تو هرجا باشم ميارمت.......حال خوبيه عشقم کنارمه .......تموم چيزي که دارمه.......تو 

 عشق پنهون واژه ها......ميگم دوست دارم تنها کارمهههههه........

و روي دنده گذاشته بود عاشقش بودم عاشق اين مرد کيارش دستم رو توي دستش گرفته بود 
 مغرور ازخودراضيه زيادي خواستني...............وديوونه وار. ديوونه اش بودم.....

 ادامه...دارد....

بعد از کارهاي آتيليه. که دوساعتي طول کشيد وجاتون خالي انواع ژست هاي باحالو گرفته 
مبوديم سمت. سالن عروسي راه افتادي  

کيارش اذيتم ميکرد وميگفت. حقشه منو بدزده و هربار با خنده هام ونهايتا به جيغ زدنم ختم 
 ميشد اونم کلي بهم ميخنديد بله ديه فعال دور اونه....خخخخ......

همزمان باورودمون به سالن يه خانوم برامون اسفند آورد کيارش تروالي بهش داد و دستم رو 
ارد سالن شديممحکمک توي دستش گرفت و و  
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همه از جاشون بلند شده بودن و دست ميزدن آهنگ قشنگي هم پخش ميشد با همه احوال پرسي 
 کرديم از دوستان ارازل تا خانواده ها و يزداااان جووونممم که چه با خنده نگاهم ميکردد

م به سمت جايگاه عروس و دوماد که سفره ي عقد خشگلمون هم همونجا بود رفتيم و نشستي  

 بعد از گذشت ده دقيقه عاقد اومد

مامان و ريحانه يه پارچه ي سفيد خشگل رو باهم گرفتن باال سرمون و عرفان هم قند ميسابيد 
 خخخخ شوخي کردم نفس اومده بود قند ميسابيد

عاقد براي بار اول ختبه رو خوند که ريحانه گفت عروس رفته گالب بياره عجباااا من همين جا 
ن عروس رفته گالب بيارهنشستم اينا ميگ  

عاقد :براي بار سوم عرض ميکنم دوشيزه ي مکرمه ي منوره سرکار خانم الناز ايزد پناه آيا به 
مل........بنده وکالت ميدهيد که شما رو به عقد آقاي کيارش رافعي ........ با مهريه ي معلوم شا  

؟؟؟؟اووووو چه کشش ميده اين بعد ازاينکه حرفش رو زد گفت:وکيلم  

کيارش فشاري به دستم آوردم با لبخند نگاهش کردم وگفتم:با اجازه ي پدر و مادرم و ساير 
 بزرگ تر ها بله.........

 وسوت و دست بود که به هوا رفت

 کيارش هم بله رو داد و حلقه ام رو دستم کرد منم حلقه اش رو دستش کردم 

قيق نگاه کرد لبخند مهربوني کيارش کمک کرد شنلم رو دربيارم به تک تک صورتم د
 زدوگفت:حاال ديگه واقعا مال من شدي............

بعد از اينکه همه بهمون هديه دادن بقيه ريختن وسط وشيرتوشيري بود واسه خودش تااينکه دي 
 جي گفت همه بشينن تا عروس و دوماد برقصن 

تم رو توي دستش همه نشستن کيارش از جاش بلند شد دستش رو سمت من دراز کرد دس
گذاشتم و از جام بلند شدم به همراه هم رفتيم وسط سن چراغ ها خاموش شدرقص نور روشن شد 

پخش شد دستم رو روي شونه ي کيارش گذاشتم و اون کمرم رو گرفت و شروع وآهنگ تانگويي 
اي به  کرديم به رقصيدن باعشق بهم خيره شده بوديم و ميرقصيديم آهنگ که تموم شد کيارش بوسه

پيشوني ام زد که جيغ و دست همه به هوا رفت آهنگ بعدي پخش شد واي عاشق اين آهنگه بودم 
کيارش ايستاده بود دست ميزد وآهنگ ميخوند و من با ريتمش کمرم رو ميچرخوندم دستام رو هم 

 باال برده بودم و ميرقصيدم:شاباش...شاباش......بزار رو لباش.....

لباش.....شباش شاباش بزا...رو  

 شروع کردم به چرخيدن و قر دادن درست روبه روي. کيارش

...:شادوماد با وفا ليلي تو عاشق کردي.......شادوماد حرف نداري حرفا تو ثابت کردي.  

دستش رو کشيدم و اشاره کردم برقصه :تو برقص و هي نگو نميتونم دست بردار نديديم مث تو 
 عاشق منو اين فيلمبردار

البخند شروع کردن به رقصيدنکيارش ب  
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واسه رقص امشبت شيش ماهه تمرين کردي.......بامرام و معرفت يه نيگاه به فردين 
ون خرج کردي.......عروست حض ميکنه به خاطرتييپ تکت واسه تيپ امشبت چند ميلي

 کردي؟؟؟واسه تيپ امشبت چند کيلو. وزن کردي.....

دستاي کيارش رو گرفتم و يه چرخ زدم:شاباش شاباش بزار رو لباش شاباش شاباش بزار رو 
 لباش....يه امشبو بزن و برقص باشو تماشاچي نباش....

 شروع کردم به چرخيدن و دور کيارش چرخيدم.....

 عروس مينازه به اين انتخابش.....بهتر ازاين نميشه باشه حالش

......که شادوماد با دل و جون ميخادش......که شادوماد با دل  از تو چشاي عاشقش ميخونه
 وجون ميخادش...

امشب دوماد چه حال خوبي داره.....بامهموناش بزن و بکوبي داره.....همه اش ميرقصه 
نميخاد بشينه مجنون و عاشق که ميگن همينه.....شاباش شاباش بزار رو لباش......شاباش شاباش 

.بزار رو لباش......  

  

 يه امشبو بزن و برقص باشو تماشاچي نباش........

 شاباش شاباش بزار رو لباش....شاباش شاباش

بزار رو لباش يه امشبو بزن و برقص باشو وتماشاچي نباش    

با ريتم آهنگ شروع کردم به چرخيدن و آهنگ تموم شد آخر هم کيارش طاقت نياورد و لبام 
 رو نرم بوسيد.............

 )آهنگ شاباش شاباش از محسن خداوردي(

چند ساعتي از عروسي گذشته بود و من بس رقصيده بودم ديگه نا نداشتم کيارش دم گوشم 
 گفت:خانومم انقدر ورجه وورجه نکن ها تانصف شب درخدمتم.

ييييييي دهنم اندازه يه غااار باز مونده بود برگشتم باچشماي گرد نگاهش کردم بلند خنديد 
فت:اي جانم قيافه شووگ  

 يه خورده که نرمال شدم چشم غره اي بهش رفتم وگفتم:حيا نداري ها....

 خنديدوگفت:شوهرش دادم

 من:اييييشششش..........

خالصه بعد از چند دقيقه اعالم کردن شام آماده است فيلمبرداره ميخاست فيلم بگيره ولي اصوال 
قيقه گرفت و رفتچون من خيليييي شيک غذا ميخورم يه چند د  

من و کيارشم نه که تهنابوديم و پرده سلطنتي سن رو کشيده بودن منم با ولع و اشتهاي تمام 
 ميخوردم کيارش تيکه اي جوجه و کباب برام گذاشت وگفت:بخور جون داشته باشي

 من:کيااااارررررشششششش.........
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 بلند خنديد ولپم رو محکم کشيد حيف .........

غغغغغغغغغغغغغغ اعصاااااابممممممممم خووورد شدددددد...جيييغغ  

 من باحرص:کياررش انقدر منو حرص ندههههههه

 خنديد وگفت:آخه خيلي بامزه ميشي....

 من:يک بامزه ميشي نشونت بدم مه اون سرش ناپيدا دلت کتک ميخاد؟؟؟

 کيارش:دلت مياد؟؟؟؟

 من:آرهههههههههه........

 کيارش:خيلي شيطوني ها.

 نيشم روباز کردم وگفتم:االن فهميدي؟؟؟

 کيارش ابرويي باال انداخت و گفت:نه خيلي وقته فهميدم ميدوني از چه زماني؟؟؟

 من بانيش باز؛از چه زماني ؟؟؟؟

زماني که تو پنج سالت بود و من هيفده هيجده سالمو هروقت بغلت ميکردم منو يا گاز ميگرفتي 
يزدي به وضعم تاااا زماني که بزرگ شدي و کال همه رو از دست خودت فراري کردي تا يا گند م

 روزي که منو با ترقه هاي خشگلت ترسوندي

 بلند زدم زير خنده وگفتم:هاهاها....هههههههههه......خخخخخ يادته تو؟؟؟؟

 بااخم ريزي گفت:بله تو عمرم انقدر نترسيده بودم که اون شب منو ترسوندي

ت خنده خودم رو ميزدم واقعا هم قيافه ي کيارش اون شب ديدني بوووددددددشما از شد
يادتونه؟؟؟؟خخخخهخ....خووويعللي خوش گذشت بهم.......تاباشه از اين سوسک رساني ها تازه بريم 

 سر خونه زندگي مون چه بال ها که من سر کيارش نيارم فعال بزار خوش باشه بچه ام هاهاها.....

............................  

عروسي تموم شده بود و هرکسي اومد خدافظي کرد و رفتن البت اقوام نزديک مونده بودن 
ارزل ريختن سرم و کلي باهم حرف زديم و خنديديم بماند که چقدر  واسه عروس کشوني بروبکس

کللليييي خجالت واسه اين شب عزززيزززز منو اذيت کردن منم که ماشاا.......نه که خيلي کم رويم 
 کشيدم ارواح عمه ام

نفس باخنده رو به بچه ها گفت:بچه ها وقت مودتون رو تلف نکنيد الکي اين بشر يک رويي 
 داره که سنگ پاي قزوين نداره 

 بلند خنديدم بچه ها هم خنديدن و باهم گفتن؛آره واااال يه ذره هم خجالت نميکشه

ببينم ميايد عروس کشوني باچي مياين؟؟ من؛خب پس بي خودي خودتون رو خسته نکنيد  

 بچه ها:نه نميايم ميخايم برگرديم

 من؛باشه پس مواظب خودتون باشيد ايشاال عروسي شما ها 
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 همشون باهم گفتن:انشاااااءاللهههههه........

 خنديدم وگفتم:بي شوهريه ديگه

..جيغ جيغشون به هوا رفت خالصه هرطور بود رضايت دادن و رفتن........  

.............................. 

سوار ماشين کيارش شدم و راه افتاد کال يه ايل افتاده بودن دنبالمون وپساط بوق بوق به راه بود 
 حيفففف. عروسم وگرنه شيشه رو ميدادم پايين و ميرفتم بيرون کلي جيغ جيغ ميکردم

رو تا تهههه زياد کرده بود کيارش. آهنگ حسين تهي و سامي بيگي رو گذاشته بود و صداش 
 همون که ميگه با من ميرقصي فالن و پشمدان هاهاها

ودم؟؟؟بمقابل. در حياط بزرگي ترمز زد وييييي باورتوم ميشه تابه حال به خونه ام نيومده   

يعني من ميخاستم بيام ها اين کيارش چلغوز منو نياورد فقط راجع به دکوراسيونش نظر داده 
ييييي بگير منو تا کيارش رو نزدم خخخخ....بودمن نديده يييي  

کيارش در ماشين رو برام باز کرد وپياده شدم همه پياده شدن کنار کيارش و دسيت تو دست 
جون اومدن آقاجون و بابا هردومون رو بوسيدن آقاجون  ايستاده بوديم. اول از همه مامان بابا و آقا

خانواده رو سپرديم دست تو هواشو داشته باشدستي به شونه ي کيارش زد وگفت:پسرم سوگولي   

 بانيش باز به آقاجون گفتم:قربونت بشم آقاجون

ستان آقاجون خنديد وگفت:تو دختر پسرم رو سالم تحوگيل دادم روانيش نکني بفرستيش تيمار  

 با اعتراض گفتم:آقاجووووون

خنديد وخدافظي کرد رفت بعد از اون بابا اومد و بعد عرفان. عرفان دستي به شونه ي کيارش 
 زد وگفت:مواظب خواهر کوچولوي ماباشي اميدوارم خوشبخت شين

وهمديگه رومردونه بغل کردن. يه نگاه به عرفان انداختم که اومد جلو منو هم بغل کرد 
 وگفت:مواظب خودت باشي خواهري

گلوم جا خوش کرد حاال نه که موخام برم قندهار واال ولي خب. يه حس خاص  بغض بدي بين
 بود بين خوشحالي. به اينکه به عشقم رسيدم و ناراحتي اينکه ديگه خونه ي خودمون نيستم

مامان نم اشکش روپاک کرد بغلم کرد وگفت:دختر گلم مواظب خودت باشي فردا ميام يه 
 سربهت ميزنم

امان جونيباخجالت گفتم؛باشه م  

مامان رو به کيارش گفت:عمه جان من گل دخترم چراغ خونه ام رو سپردم دستت مواظبش 
 باشي

 کيارش؛چشم عمه جان خيالتون راحت

 ريحانه هم اومد و بعد از يه خورده سربه سرم گذاشت و رفتن........
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برد و توي کيارش در حياط رو باريموتش باز کرد سوار ماشينش شديم و ماشين رو به داخل 
پارکينگ پارک کرد در حياط رو بست و پياده شديم کيارش دستم رو توي دستش گرفت و 

 گفت:خانومم حالش خوبه؟؟؟؟

 سري تکون دادم وگفتم:کيارش

 کيارش:جانم؟؟؟؟

 من؛چقدر دلم براي خونمون تنگ بشه

ه ي عمه کيارش:قربونت بشم عزيزم مگه من ميخام تو رو اينجا زندوني کنم باهم ميريم خون
 اينا باهم برميگرديم خوبه؟؟؟

 سري تکون. دادم وگفتم:اوهوم

 پشت در سالن ايستاديم کيارش گفت؛صبر کمن چشماتو بايد ببندي غافل گير شي

 خنديدم وگفتم؛ديوونه

 کيارش چشمامو گرفت و در سالن رو باز کرد 

 يه خورده که جلو تر رفتيم گفت؛خب خانومم چشماتو باز کن......

هامو از روي هم برداشتم و باديدن خونه ي مشترکمون. دهنم عين غار باز موند پلک  

زياد بزرگ نبود درحد يه سالن پنجاه متري و پذيرايي صد متري با دکوراسيون سفيد مشکي 
 شيکش. و کلي وسايل تجملي البته دکوراسيون پذيرايي فيروزه اي بود 

. به آشپزخونه سرک کشيدم. تمام ام دي اف و وسايل به شيک ترين نحو ممکن چيده شده بودن
 همه چيز هم در دست رس خونه دوبلکس بود رو به کيارش گفتم:کيارش پس کو اتاقامون؟؟

 کيارش خنديد وگفت:باالست بريم باال از پايين خوشت اومد؟؟؟

 با ذوق گفتم؛آرهههههه خيلي قشنگه دستت مررسي عشقمممم

؟بالبخند گفت؛خيلي خب بريم باال؟؟  

 سري تکون دادم و باهم از پله ها باال رفتيم 

چهار تا اتاق خواب داشت دوتاش واسه بچه هامون خخخخ اين کيارش چه فکرا که نميکنه از 
 االن ها

 اتاق بعدي هم اتاق کار کيارش بود که چه دکوور باااحاااليييي داشت 

داشتم فضولي ميکردم و عکس دوران کودکيش رو ديد ميزدم يييي چه زشت بوده بچه بوده 
 خخخخ شوخي کردم خيلي بامزه بوده

 کيارش به طرفم اومد وگفت؛به چي انقدر ريز ميخندي ؟؟؟

 نيشم رو باز کردم وگفتم:به اينکه بچه بوديه بي ريخت بودي
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جلسي نيشم رو براش باز کردم وخواستم کيارش باچشم هاي گرد نگاهم کرد خيلي شيک و م
فلنگ رو ببندم که دريک حرکت. منو روي دستاش بلند کرد جيغ خفه اي کشيدم ودستامو دور 

 گردنش حلقه کردم وگفتم:واااي اگه ميوفتادم چي?????

 کيارش با اخم با مزه اي گفت:بحث رو عوض نکن کي بچه بوده بي ريخت بوده؟؟؟

خب تو ديگه با خنده گفتم:عمه ي من  

شي کيارش خنديد وگفت؛نه مثل اينکه بايد ادب  

 من؛إعهههه کيارش...........

.... 

........ 

ک هامو از روي هم برداشتم وااا....من صبح با صداي تقي که اومد از خواب بيدار شدم پل
 کوجام؟؟منو دزديدن????يه نگاه به اطراف انداختم و إعههههه يادم اومد که خونه ي خودمم صاف 

 بالبخند گفتم:سالم آقامون صبح تو هم به خير

 بانگراني گفت:باشه آماده ميشم بريم دکتر خب؟؟؟

نيستم چ برام يه قرص بيار خوب ميشم اونقدرهام بدسري به معني نه انداختم باال وگفتم:نو  

سري تکون داد وگفت:باشه عزيزم االن ميرم راستي مامانت اينا صبح اومدن خواب بودي 
 دلشون نيومد بيدارت کنن ميز صبحانه رو هم برات چيدن کاچي هم که آوردن برو يه دوش بگير .

 من:باشه خب پاشو برو 

گفت:چرا برم؟؟؟شيطون ابرو باال انداخت و  

 من:وا....خو مخام برم حموم ديگه پاشو برو

 کيارش خنديد وگفت:خب پاشو برو من چيکار به تو دارم

يييييييي دلم ميخاست سرمو بکوبم به ديفال خومن االن پاشم که إهم إهم حاال فکر کرده من از 
 اين زرنگ ترم مالفه رو پيچيدم دورم و از جام بلند شدم بلند خنديد وگفت:خيللليييي........

 زبونمو تا ته در آوردم و گفتم:الناز نباشم خب آخا مون يه زحمت برام ميکشي

ر بفرما بانوکيارش:شما ام  

 خنديدم وگفتم:برام لباس انتخاب کن باشه

 کيارش:اي به چشم 

 حوله اي به طرفم گرفت وگفت؛شما تشريف ببريد حمام

 خنديدم و حوله رو ازش گرفتم و به حمام رفتم

 يه دوش آب گرم بيست دقيقه اي گرفتم حالم واقعا بهتر شده بود ...........
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رج شدم با ديدن تاپ بندي جيگري و دامن لي کوتاه با لباس زير حوله رو پوشيدم و از حمام خا
 هاي ست. سفيد خنده ام گرفته بود عجب بشريهه اين کيارش.....

 لباس هارو پوشيدم و يه خورده آرايش کردم موهام رو هم خشک کردم و دم اسبي بستم

ت وگفت:به به خانوم خواستم از اتاق خارج شم که کيارش وارد شد يه نگاه به سرتا پام انداخ
 خوردني

 خنديدم وگفتم:اذيت نکن ديگه

 

 در اتاق رو با پاش باز کرد وگفت؛نه به مقصد پايين پرواز داريد

...من؛خب خسته ميشي.......  

 کيارش:نه عزير دلم تو برات خوب نيست اين همه پله بري پايين

حرفي نزدم به آشپزخونه رفتيم کيارش نشست ومنم رو پاش نشوند با خنده گفتم:بابا ني ني 
 قنداقي نيستم که 

لبخندي زد موهام رو پشت گوشم فرستاد وگفت:کي گفته تو ني ني قنداقي هستي تو خانوم 
ي.....کوچولوي ملوووس من  

 کيارش هم خنديد وگفت:جانم خانوم نازک نارنجي من.....

 مشتي به سينه اش زدم و گفتم:إعههه من نازک نارنجي ام؟؟؟

 خنديد وگفت؛نه من نازک نارنجي ام

تو اول بگونيشم تابناگوش باز شد وگفتم؛خب   

 

 خنديدم وگفتم:نه خب تو بگو

 کيارش موهام رو بهم ريخت وگفت:توي ريزه ميزه منو سرکار ميزاري؟؟؟

 خنديدم وگفتم:إعههه موهامو بهم نريز

بعد از پنج دقيقه جدل سر اينکه کي اول بگه من خواستم حرفم رو بزنم که يه دفعه همزمان شد 
 وهردوباهم گفتيم؛دوست دارم........

هردومون با تعجب بهم نگاه ميکرديم و همزمان شروع کرديم به خنديدن کيارش با خنده 
 گفت:من بيشتر ......

......بالج بازي گفتم:نه خيررر من بيشتر ترتر.  

 به چشم هاي مردم .....خيره شدم وگفتم:جونم؟؟؟؟

کيارش گونه ام رو نوازش کرد وگفت:مرسي که اومدي و شدي خانوم خونه ام....شدي عشق 
 زندگيم....نفسم......خيلي دوست دارم خانوم ريزه ميزه ي من.......
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حل شدم وگفتم؛منم خيلي دوست دارم کيارش....خيلي ....... مرسي که خنديدم توي آغوشش 
 شدي همسرم تا ابد کنارتم و هيچ وقت تنهات نميزارم.......

 کيارش گرم نگاهم کرد دستش رو به طرفم آورد وگفت؛قول؟؟؟؟

 خنديدم ودستش رو گرفتم وگفتم:قول..........!!!!!!

..ميان تمام تنهايي هايم............ميان دغدغه ي روزانه ام....  

........نميدانم چگونه وارد زندگي ام شدي......نميدانم چگونه شدي نفس من.........عشق من  

نميدانم اما اين راخوب ميدانم که ديوانه وار دوستت دارم.........چه زيباست کنار تو 
 زيستن.......چه زيباست بودن عاشقانه هاي خاصم براي تو........

وچه حس خوبيست که زمزمه وار درگوش تو خواندن................))خانوم ريزه ميزه ي من 
 دوستت دارم((

 .......پايان.......

??.?.???? 

 نويسنده:زهره دهنوئي.....!!

     ( ())درپناه حق باشيد و هميشه موفق باشيد اميدوارم. که از رمان خوشتون اومده باشه 
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