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 ام- یسناکی ونیکاراستینوشته را| به سبک من و تويرمان لج و لجباز
 
 ساخته شده telegram.me/donyayroman  کانالنی رمان توسط انیا

 
  آخه االن چه وقت پنچر کردن بود؟اه

 ؟ی شده رائیچ: ترالن
  ك اي و کوفت،هزار بار بهت گفتم ر ا ئ یرائ_

 !!! خرن هاکیحاال هر دوشون :ترالن
 دمیسفBMWنیترالن رفت تو ماش! کنمی محوت منی از رو زم،واالي در ري فرصت دارهی فقط سه ثانيتر_

 ...و درو بست،تا اومدم درو باز کنم قفل رو زد
 رو شهی شکمی روشن کرد و نویاصال حوصله کل کل باهاش نداشتم،ماش...نیی پاای بارت باشه حاالم بنیآخر-

 نییداد پا
 ون داداش خوشکلت قسم ؟ج:ترالن

 ! البته جهت اطالعت داداش من قصد ازدواج ندارهن؟وی به آترشهی ختم می دونم چرا همه چیمن واقعا نم-
  ... مردم دوتا بچه دارن اون وقت داداش توي و سه سال سن بچه هاستی با بش،یا+
 ! سال سن هم زنشوننکی و ستی مردم با بياال دخترا ح_
 نی زنگ بزن به آترهی زر زر کردن يزرشک ،حاال به جا+
  آقانیکشمش دم داره،آتر_
  باومینی بنیبش+
 ........ لحظه خفهکی-

 سالم جانم؟:نیآتر
 !ا؟یآ!؟!؟! با من بود؟نیا

 !؟یسالم،با من-
 کا؟ی رائییتو+
 » لحن فوق العاده لوس گفتمکی با نویا« جونمیداداش....نه روح عمم-

 م بگوخر شد:نیآتر
  نگمیچی که هکردی مجادی اي جورکی طی شرای،ولي دلم گفتم خر که بودتو
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 نیراستش پنچر کردم،هم-
  بگم؟ی کوفت آخه من به تو چنویهم+
 ای نگو فقط بیچیه-
 کجا؟+
  تر از شرکتتنیی پاکمی(.....)يرو به رو-
 .امی االن میکی نزديشانس اورد-
  جونمیعاشقتم داداش_ لبخند به تمام عرض صورت زدمکی

 .... کردی و بعد خدافظدی خندنیآتر
 

 نه واقعاً داداشت قصد ازدواج نداره؟: شد گفتادهی پنی از ماشترالن
 !نه-
 !!!شهی هم زنش نمیشکی هافشیحاال با اون ق:يتر
از نطقش در مورد !نهی همتیده،حکای م بوفی پفی پگهی مرسهی گربه دستش به گوشت نمگنی مه،ی اِ  عجب آدماِ

  خسته شدمنی آترکلیقد و ه
 لی فاميتمام دخترا.کارم که دار. شکر خدا هستست؟کهی نیکلیه. هستست؟کهیقد بلند ن! چشه؟افشیق-

 شکننیبراش دست و پا م
 اِهم اِهم:يتر
  تو گلوت؟؟؟دی اومد پرادتینکنه وجنات داداشم -
  بار محکم تر سرفه کردنیا

 گهی می چنی کج شد که امی تازه دو هزارپم؟؟؟؟ی خوشتنقدریمن واقاً ا: وسط حرفمدی پریکی...اِ چت-
 که نه، از چوندمی پکی شیلی کارم کردم وخی تعجب چاشنکمی!؟!؟!؟یزنی حرف میسالم داداش، در مورد چ-

 !روش رد شدم
 ...گهی دسای پاش وا یزنیسالم نامرد،القل حرف م:نیآتر

 نیسالم آقا آتر: که تا اون لحظه ساکت بود به حرف اومدترالن
 . سالم کنهرهی مادشی که آدم زنهی حرف مکای رائنی انقدری؟ایسالم،خوب:نیآتر
 می برری بگيکوفت،زود باش پنچر-
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 ؟ی گفتی چدمینشن+
 ... باومینی بنیبش...ری بگي لطفا پنچرنی،آقا آترـــــ اوف-
 ... منههیمیرها دوست صم!!!کشهیخدا رها منم م  ي،وايریگ شروع کرد به پنچرنیآتر...باش+

 ی داداشیمرس-....
 ؟ي نداري کارگهیخواهش ،د:نیآتر
 ي مونده بود،صدالمی تا شروع في اقهی چند دقنما،هنوزی چطور روندم تا سدمینفهم....می بدو برينه ممنون،تر-

 انا،ینا،ی من،رها،ترالن،رومیعنیم؛ی جمعاً با خودم هفت نفر بودومد،مای مي در ورودکی تا نزد خنده بروبچ
 که البته می هستی و سال سوم پزشکانشکده دکی ي و هممون تومی با هم دوستیی دوران راهنما،ورتا،ازيملود

 ....کنهی با هم فرق ممونی عموميرشته ها
 
 وهی بود و آبمیکی که همون نزدیارک پي هامکتی رو نمی و نشسترونی بمی بود،اومدی خنده دار باحاللمیف

 ادیجواب بده خرجت ز...کایالو رائ: گفتیکی هوی که کردمی خودم فکر مي براينجوری همم،داشتمیگرفت
 ..الــــــووو...شد

 ؟؟؟یچـــ!؟!الو،بله؟: گفتمی از همه چغافل
 منم گلم: رها
 رهاx یلی خیلیخ-
  بدم؟؟؟،شمارهیکنی مری کجا سِیمعلوم ن+
  وسط فکر کردن من؟يدی پري کار داریتو دهنت ،حاال چ-
 !!!میامشب همه خونه شما دعوت: رها جواب دادي به جانای بار رومنیا

  دعوتننای عمواشهی امشب اصال نمرینخ!؟!؟یچــــــــــــــــــ_
 نیبا ا!!!می شدلی فاميدی بار دکی يدی دی رو چم،خدایشیبهتر با پسر عمو خوشکالت هم آشنا م:يملود

  خندهری زمیحرفش همه مون زد
  افتاد؟؟؟نی سه روز پالس شنیای از االن بگم مثل اون دفعه نمیول! مهربونم،باشهیلینکه من خ-
  هم دلت بخوادیلیخ:انای

 ن؟؟؟ی دوباره نقشه دارن؟نکنهیحرفی میکی یکی سوال شما چرا کی خواد،فقط یحاال که نم-
 نــــــــــه: حرفم همشون با هم گفتننی ابا
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 غی کرد،با جخیحرفم تموم نشده کمرم ... رها کجـی هست،راستيزی چی قطعاً نقشه لیعنی نیخوب ا-
 !!!...کـــــــشمــــــتیرهــــــــــــــــا م:گفتم

 
 ي ارهی افتادم دنبال رها،مردم هم که نگو انگار زنجدمی که کشیغی شدن متنفر بودم،بعد از جسی خاز
  تونست فرار کنهی نمي جورچی اوردم،هری گواری دکیباالخره رها رو گوشه پارك نزد...خدا شفاشون بده!!!دنید

  جونم تا حاال بهت گفته بودم چقدر دوست دارم؟؟؟کایرائ:رها
 !!!یخودت_
  کردم باوی شوخکایرائ+
 ... کنمی خوام شوخیمنم م_

 » بدهخدا خودتون رو شفا« لباسشي قهی تو ختمی رو رومیآبم
 یخل« رها خُله کورس گذاشته بودنی سمت خونه ما و طبق معمول تو راه امی راه افتادي مسخره بازی از کلبعد

 »^----^!!! نداردیدرمان
 کی نزدقی آالچکی یشی که ماطی سوخته داره،وارد حي خونه خوشکل که در قهوه اکی به خانه ما،میدیرس    

 هم سنگ فرش اطی مختلفه که االن چون هوا سرده تمام گال خشک شدن،وسط حي و کنارش پر از گالوارهید
 که با تناب ی معمولب تاکی+هست... مجنون و توت ودی چند تا درخت مختلف مثل بگهیکار شده و طرف د

 ...بسته شده به درخت توت
   مامان نبود،وامی خونه که شدوارد

 وسط من چرت وپرت نید؟؟؟ایی اهل خونه کجاي،آها جونی،بابی آتوهو،داشی؟؟؟ییمامـــــــان کجا-
 » کار کنم کال عادت به دلقک بودن دارمیچ« و بچه ها ولو شده بودن رو مبل هاگفتمیم

 مامان با بچه ها حال و احوال نکهی از مادر ما،بعد از انمی اایدِ ب...سالم به دختر خل و چل خودم: پروانهمامان
 ... باال تو اتاق منمیمئن شد گذاشت برکرد از زنده بودن جد جدشون مط

  جونور مونورات رو جمع کن،نرن تو دست وپاموننی برو اای بکایرائ:نایروم
  من درست صحبت کني هاوونی حشعور،بای بیجونور خودت_

 تو خوشت نقدری دارن که ای مار چکی و الك پشت و دو تا اردك و ی طوطکیزرشک،آخه من موندم :رها
 اد؟؟؟یم
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 ها و حشراتم وونی بدم من عاشق ححی توضکی دیخوب دوستان با!!! تو قفساشوننم،ی برنیایب... دارن یهرچ-
 » نداره های درمانیگفتم خُل«!!!!!ادی هم خوشم میلی ترسم بلکه خی از دخترا نه تنها از سوسک نمیو مثل بعض

 
 ... مگاشون کن همشون سر جاشوننزمی خودم رفتم داخل اتاق،عـــــــزاول
الك ( وی،الکی از خطرات احتماليریشگی پي ندارن،بچه ها اومدن داخل اتاق و براي ،کارنیایبچه ها ب_

 نی رو بردم تو اتق آتری پولکنمیو مار نازن)اردك(ی و دنیلَن)هیمنظورش طوط(تویت)پشت
 ؟ی بپوشي خوای می چیرائ:انای
 د؟؟ی بپوشی چنی خوای شما می رو،راستهی آبکیاون تون: چشم غره بابت اسمم بهش رفتمکی

 رونی دست لباس از کوله هاشون اوردن بکی ي که تموم شد نفرحرفم
 ن؟؟؟یختی برنامه رکشم،دوبارهیمن شما رو م-

 !؟! گفته؟یک!!!نـــــــــــــــــــه: با همهمه
 کنمی مرونینه و مرض من امشب همتون رو ب-

 ؟؟؟یگی میخونه دوستمونه تو چ!!!یکنیغلط م:ورتا
 ستم؟؟یآها بعد مثال من دوستتون ن-

  همه راهونی ارهی میبرو بابا ک:ترالن
 ادیاِ بچه ها صدا م-ادی سالم مي لحظه احساس کردم صداکی

 ؟ياالن بحث عوض کرد:يملود
 !!!ي ادب شدی چقدر بدای بحث عوض کردن تو جدالی خیحاال ب:نایروم
 •••ادی ها صدا مگهی راست میول: گفتطونی نگاه شکی با رها

 ادب شد،مامان ورتا یگشت ب)با دست اشاره کرد به من(نی با امی چند روز ول کردکی نمی اایب:انای
مامان   طرف من که در باز شد وومدی کرد و داشت مالی گودزي هاهی تو مای چکی رو تو افشی قيور!!!بخورش

 اومد داخل
 کال بچه هارو هم آدم حساب نکرد.نیی پاای اومدن بنای عموت اکای؛رائ)ی مانگمیمامانم بهش م(یمان
  تو آشپزخونه؟دیای مای دیمونی جا منی ها همام،بچهیباشه االن م-

 ... تو آشپز خونهمیریم:رها
 
  تو آشپزخونهنیای بیباشه از در پشت-
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  وپاره کردنکهی هنوز دم در بودن و طبق معمول در حال تعارف تنای عمو انیی پارفتم
  خودم،حال شما؟؟؟ریبه به سالم بر عمو ام-

 ؟یسالم زلزله،من خوبم تو خوب:عمو
 .ممنون-

 هم سالم کردم،تا ی و سام راد؛تازه متوجه بابا شدم،رفتم و به بابه،رادمانی از سالم کردن به زن عمو عالبعد
 کار ی از کجا اومد؟حاال ولش،خوب من چگهی دنای شدم،وا ازی مي روهینیریرفتم نشستم تازه متوجه گل و ش

 بود،مامان و زن و عمو هم که شونی هم که سرشون تو گوشزدن،پسرایم؟بابا و عمو داشتن با هم حرف مکن
 که مامان زدمی تو گروه ها چرخ مينجوری رو برداشتم و رفتم تو تلگرام،داشتم هممی گوشيکاریاز ب!!!مشخصه

 صدام کرد
  عموت با تو بودکایرائ:مامان

 جانم عمو جون؟؟؟-
 گه،نه؟؟ی دهی چهی قضی باشدهی ما فهمي از حرف هادیخوب دخترم تا االن با:عمو

 ه؟ی چهی قضدونمی چه مز،منی پل  چکدئوی درخواست وی آقا قبول نوا
 راستش متوجه نشدم-

 !!!!ي خواستگارمی عمو راستش ما اومدی دونیم)دی آه کشکی:(عمو
 که نی آتر؟؟ی کهیخواستگار!؟: پا شدم و گفتمدمی شننوی ا؟؟؟تايخواستگار!؟!؟!؟یچـــــــــــــــــــــ

 !!!می هم که نداري اگهیدختر د!!!  باشهتونهینم
 .... دخترمگهی خودت ديخواستگار: خنده رفتتک کی عمو

 
 ]23:00 06,04,16[,  به سبک من و توي و لجبازلج
  خفن گفتمیلی طعنه خکی جمله رو با نیگه؟؟؟ای دنیآها،حتما واسه سام راد هم اومد-

 ... ودی حرف بزننیخوب دخترم بهتره با سام راد بر:عمو
 حرفم رفتم تو آشپز خونه نیبعد ا...شهی و اصال هم عوض نمهی وسط حرفت عمو،جواب من منفدیببخش-

 نگفت دارن نیواسه هم!!! کارت کنمی چدونمیمامان ، مامان ، مامان،م....ومدی مامان می معذرت خواهي،صدا
 نای خونه ترالن ارفتمی قبل مي مثل دفعه هاگفتی اگر م،چونيار خواستگانیم
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واقعا ...دنی جمله مزَخرف همشون شروع کردن به خندنیبعد ا!!شودیکُل ل ل ل ل،عروس خانوم وارد م:ترالن
 رفتم تو اتاقم عیسر...که،اعصابم افتضاح داغون بود،نه به خاطر خواستگار بلکه به خاطر مامان که بهم نگفته بود

 ي حوصله سرزنش هارون،نهی زدم بیشت رو برداشتم واز در پچییٕ◌ و سویو لباسام رو عوض کردم و گوش
پخش  2afmنی آرموونهی که شدم آهنگ دنیسوار ماش.... بچه ها رويمامان رو داشتم ،نه حوصله مسخره باز

 شد
 زدمی دور منجوری وهمروندمیشتم با سرعت مدا... و قانوناشای دنالیخی بابا آروم باش،بي استرس دارچقدر

 من دوست ی ازم آتو،ولي داردونمیم... هر دو تامون باشمیای هست که کنار منمونی مشکالت هنوز بي سرکی
 ي ترشه گونت من بااخالقاذارمینه نم.... قدم با توزنمی شب می وقتدهی بهم آرامش منیدارم فقط با تو،باشم وا

 دختر کی ستی با تو خوبه زشت نیندگ دم من جاتو اصال ،زی نمی و با تو هستم به کسامیبچه گونت کنار م
 گهی دي اگر بروونهید....ی چشمي توشهی تر از همشی تو هم بی با منی ،که مسلماً وقتی مشکي با مویکیش

 ی دونه نمی مثل تو قدرمو نمیچکسی ،هوونهی بدون که دوست دارم من دنوی ،امونهی برام نمیدلخوش
 ی و من از هر کسمی که با هم بزرگ شدمونی قبلهی دختر همساشهی منای ،سانای انای در خونه سادمیرس....دونه

 ... تر بهش اعتماد دارمشیب
 
 ؟؟ی خوبییالو سا-
 ؟؟یی معرفت،معلوم هست کجای بي تو چطوریسالم مرس+
 پشت در خونتون-
 ؟!!؟!نـَ مـ نـَ؟+
 گهیاِ درو باز کن د-
 که چقدر دلم براش ي طبقه خوشکل،خودش اومد دم در ،واکی خونه کیدرو باز کردم و رفتم داخل ...باش+

 تنگ شده بود؛بغلش کردم
 ؟ي ما افتادادی شب ازدهی شده ساعت یسالم خانوم چه خبرا؟؟چ+
  ولش بابات که خوابه؟،اونوی سالمتیچیه-
  تو خونهمیآره بر+
 .....................گه؟؟یمنظورت اتاقته د-
 نجا؟؟؟ی اي موقع شب اومدنی که اهی چهی قضفیخوب حاال بتعر+
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 برام خواستگار اومده-
  نکبترونی کالم خاك تو سر خرت کنم،پاشو پاشو گمشو بکیدر +
 !؟یوا واسه چ-
 ... احمقي خواستگار دارن اون وقت توکی ي مردم آرزوي دختراشعوریآخه نفهم ب+
  فحش بده ها منوکمی دلت خواست گمیم-
 می چه خبر؟؟؟هنوز حرفش رو تموم نکرده هر دوتامون زدهی از خواستگار اولی راحت حواسم هست،راستالتیخ+
 هم یلی بابام بود که خهیمی که اومد پسر دوست صمي خواستگارنی کر کر خنده بود آخه اولشیی خنده،خداریز

 و چند ي جاسوس بازمی رفتها با ري چند روز قبل از شب خواستگاری و مجلسکی شیلی بودن ،منم خیمذهب
 دعوا راه انداخت که کی هم م،پدرهی و اون شب نشون خانوادش دادمی با دوست دخترش گرفتارویتا عکس از 

 !!!نی و ببایب
  داشت؟؟؟ی االن چه ربطنا،آخهی ساي خریلیخ-
  بودشیربطش تو با ربط+ 
  بود؟شی ربطی ربطش تو بگنی نمانایهان؟اح-
 !!!از من متفاوته+

  ودی زنگمی جوابش رو بدم که گوشاومدم
  رها؟هیچ -

  دوست پسرت ،آره؟؟؟شی پیکلک رفت:رها
 برو گمشو-
 !!امی چه باحال،بگو منم بيوا+
  بدوش؟؟یگی خره،تو مگمیمن م-

  متعجب زل زده بود به مني هم با چشمایی خنده و ساری از اون ور زد زرها
 !؟!؟يخندیچته چرا م-

 ه. ..ر...     نه ن... ه. ررر...    خ:گفت کهی تکهی ترها
 
 یگی میدرست حرف بزن بفهمم چ-
 !!!ستی ننی ضرب المثله انی اگمیدارم م+
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 ه؟؟؟یخوب پس چ-
  دادمی بزرگیوت چه سدمیاوه اوه تازه فهم!!! بِدوشیگی نره تو مگمیمن م: جواب دادنای بار سانیا

 ؟؟ي زنگ زدي کار داریحاال اونو ولش ، چ-
 گه؟یمثال بحث عوض د+
  قطع کنمای بگو ای-
 ای ها دلت خواست بمیی ما اونجای بگم ناسالمتخواستمی نشو ،فقط میباش بابا عصبان+
  رفتن؟نایعمو ا-
 آره بابا پشت سرت پا شدن رفتن+
  که زل زده بود بهم نگاه کردمنای سبز سايبه چشما... اونجام گهی دمی نکیتا -
 !؟!ه؟یها چ-
 م؟یوردی در مي چقدر مسخره بازادتهی قبال افتادم،ادی+
  اون روزا رفتمادی لبخند به کی
 ) و قل رو به روشه،که االن ازدواج کردهناستی داداش سانایس( هم بودنای اون روزا سری بخادشی یآخــــــــ+
 ............ً... و زدم به راه خانهدمی رو جملی و باالخره بار و بندمی گذشته ها کردادی باهاش گهی دکمی.....آره+

 رو شیکی بود که نییآخه دو تا اتاق پا...دنی خاموش بود و معلوم بود مامانو بابا خوابنیی طبقه پاي هاچراغ
 هم شی بود و بقنی مال آتریکی مال من و شیکی برداشته بودن،طبقه دوم هم سه تا اتاق داشت که نایمامان ا

 !!! گهی دی واحد مجزا بود که هم آشپز خونه داشت، هم همچکیمثل 
 ی چنمی ببسادمی واکمی ومد،اولی ها از بالکن مقهی پچ پچ عتي رفتم باال و اومدم برم تو اتاقم که صداآروم

 !؟!گن؟یم
 

  بودپی چه خوشتدیدونی بچه ها نميوا:رها
 !؟! بود؟یاسمش چ:نایروم

  هم بودشیکی  کوچي رادمان،پسر عمودمی که من فهمییتا اون جا:هار
  شدی چمیدی ما نفهمی رفتيدی پري جورکی که ؟توی چیکیاون :ورتا
 .... بود و قدش بلند بود وي هم بدك نبود مثل رادمان بود،چشماش قهوه ایکیاون :رها
 ...  از رها ،اون از ورتا اونم از ترلنی اِ اِ اد،اِیحرفی مي داشت از رادينجوری همرها
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 اد؟؟؟ی چرا نمنی ،آتردیبچه ها اونا رو ولش کن:ترالن
 و یحاال ره!!!ی اعتماد کندی شده ها به دوستات هم نبايعجب زمونه ا!!! اسمش رو نگفتم رفت سراغ داداشمایب

 دی پارچه سفکی بود و ی که خالیآروم رفتم تو اتاق سوم!!!دمینشونتون م....  رو بِول اون ترالن رو بگويوِر
 کنار قای دقدشیبالکن رو روشن کرده بود و کل المپ اتاق خاموش بود و المپ....برداشتم و گذاشتم رو رو خودم

 خاموش کردن المپ_ رفتم کنار در و شروع کردم به روشن واشیدر بود ، آروم 
 !شه؟ی مينجوریچرا ا) اشاره کرد به المپ( نی بچه ها ايوا:يملود

 !!!گهی دسوزهیالبد داره م:انای
 ووووـــــــ وووو ه.... هــــــــــ-
  جن داره؟؟؟نجایبروبچ نکنه ا: با ترسانای

 خفه شو:رها
 بودم؛ترالن با لکنت دی سفي حاله کی در،چون المپ خاموش بود من فقط ي حاال وقتشه،رفتم جلوخوب
 ههه؟؟؟؟؟یی..  چچ... ههااا اووون...  بچچــــ  ب..بـَ :گفت

 نطورین؟؟؟هیهاها ها حاال به پسر عمو ها وداداش من چشم دار... زدنغی شروع کردن به جدنی بچه ها منو دتا
 .... خورد تو سرمی چهی هوی که وردمیداشتم اَدا در م

 
 ؟؟؟یرائ....کایرائ: بنده خداهی

  تار بود،آخ سرمی باز کردم،همچکمی رو چشمام
 بچه ها به هوش اومد:نایروم
  دختر؟؟یخوب:رها

  چند تاست؟؟نیا:ترالن
 نجایا!؟!م؟یمن ک!؟!ن؟ی هستی کگهیشما د- گل کردمی خوب بود،دوباره اون حس مردم آزارنکهحالمی ابا

 !؟!کجاست؟
 !!!! خوبهیعنی نیخوب بروبچ ا:رها

  از ترسمی مردیائنه اصال چرا دست من بشکنه؟؟دست خودت بشکنه ر.... دستمنیبشکنه ا:يملود
 نکنه  بچه ها گمیم: شروع کرد به زر زر کردندی حالتم رو دنی که انایکردم،رومی تعجب نگاشون مای داشتممثال

 واقعا حافظش رو از دست داده؟؟؟
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 ؟یشناسی رو نمقهی عتنی باو،تو امینی بنیبش:ترالن
 !؟!ه؟ی کی رائزهی چیعنی و کوفت،ین؟؟رائی کار داری من چن؟؟بای هستیتو ور خدا،شما ک-
 ... که برا بچه ها لو رفتمدونستمی بلند شدم ها،می خدا من امروز از دنده سوتيا
 !!!نه واقعا رها راست گفت:انای
 ساعت ادی هوی از اونا انکار ،وسط اون همه کش مکش ی از من اسرار هی و حاال هدمی عقب نکشتمی موقعاز

  ساعت چنده؟؟؟یراست-افتادم
  شروع کردن به کرکرقهی عتنی من ايران بها سخن گنی ابا

 !؟!؟! داشت؟یاالن چه ربط:ورتا
  بودشیربطش تو با ربط-
  بخواب که ساعت سه صبحهریبگ:انای

 نـــــــــــــــــــه-
 ) هماهنگنیلیکال خ!!!(آررررررههه: با همهمه

  نشد؟؟؟داریبچه ها مامانم که ب-
  شدداریاتفاقا ب:ترالن

 ن؟؟؟ی گفتیبهش چ-
 میچوندی پیچیه:رها
  منو زد؟؟یکی من چرا احساس کردم یآها ،راست-

  شروع کردن به کر کرنای ادوباره
 ... اومدم براتی نمه دوتا توگوشکی ختی تعصابم بهم ر،منمي تو هم جواب ندادمی ما صدات کردیهِ:يملود

  بود بود که االن مراسم دفنمادی بود،اگه زختهی نمه اعصابت بهم رکیخوبه -
 ........... بخواب باباریبگ:ورتا

 ........ خونهی خروسه چه بد منیاَه ا.... قوو قووویقو قو لـــــ+
 ؟؟!؟؟!!؟! خروس؟یچ

 رهـــــــــــــــااااااا
 نهار به حساب می برمی آماده شمی رفتي مسخره بازیبعد از کل!!! کنهی االن رم منیبچه ها در:رها

 ^____^ترالن
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 ره..  دا..    نَیربطبه من :ترالن
 گمی منی به آتردمی شنشبی دی هرچرمیباشه منم م-

 برو بگو: تعجب گفتکمی با ترالن
  زنگ بزنمکیباشه بذار -

 يغلط کرد:ترالن
  هم نزنيادی ،ترالن به حسابه توهه زر زگهی ددیب س کن: رها

 !!اوه اوه خشم اژدها سه:يملود
 داد ودر باز شد و ی جاخالي همون موقع ملود،کهي که کنارش بود رو پرت کرد که بخوره به ملودی بالشترها

 نیبالشت خورد تو صورت آتر
   گــُــــــــلللللــــــووولیا-

 ) زدمیرسیما که بهم م( ی لبخند به معنکی بچه ها حرفش رو خورد و دنیبا د...زهرو گل،من تو رو:نیآتر
 د؟؟ی خوبنیسالم آقا آتر:يملود
 ..... وکارم دارهرونی بامی هم سالم کرد روبه من گفت که بهی به بقنکهیبعد ا...سالم ،ممنون:نیآتر
 ؟؟؟ي کارم داریچ!ه؟یچ-
 ... اوی جانم داداشگنی خواهرا به برادراشون مهیچقدر من خوشبختم،بق+
 گهی برم دای بگو ایاَه سرم رفت،-
 ادیفرداشب عمه م+
 بگم عمه خواستمی مدی فکر کندیونیمد!(؟!ه؟ی کدوم خوشکلیعنی... افتادمدی عمه آناهادی هوی..  عمه کدوم خـ خ-

 )هیکدوم خر
 م؟؟ی از دست تو مگه ما چند تا عمه داريوا+
  اومد؟؟شی و چهار سال پسهی که پاردهیآها منظورت عمه آناه-
 دهیوش م ما گي نفر داره به حرف هاکیحس کردم ...قایدق+
 نیحاال ا!!!! شدننی بخش زمی آتيدخترا جلو...ـــــــ آروم رفتم پشت در و گوووووورررروووپ..ی لحظه آتکی-

 ها تنها ی اَجنبنی در رفت و من با ادی ببخشکی از خنده که با دیپوکیداداش ما هم که خوش خنده داشت م
  بودی شوخدیبچه ها ببخش-گذاشت،شروع کردم به قهه قهه زدن

  از حاالنمی ،اشبیاون از د:انای
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 ه؟؟؟ی من چریخوب تقص-
 شروع ومدی بدم میلی شروع کردن به غلغلک دادن من،منم که کال خنایو با اشاره روم...گمیاالن بهت م:ورتا

 کردم به فحش دادنشون
 )بود24+ یلی خای آخرنیشرمنده ا( کمک ،بوق ،بوق ،بوقـنید،آتری ولم کنشعورایب-

 نیبسه بِجمبچه ها :ترالن
 .....میکنیجمش م-

هفتا پسر ... کردم،اوهوعکردی که رها اشاره میی نگاه به جاکی... هامیزنی اون پسرا رو نگاه بد زوج مکایرائ:رها
 ...ختیری از سر و صورتشون مطنتیبودن که سر و وضعشون بدك نبود و ش

 که هفتا میهنوز کامل ننشسته بود... هفت نفره بزرگزی مکی و اشاره کردم به مینی اونجا بشمیبچه ها بر-
 و هممون با هم میما بهم نگاه کرد... نشستناروی اومد کنارمون و همون هفتا گهی دیصندل

  خندهری ها زدن زاروی حرفمون نیبا ا!؟!؟! ؟ـــــــــــــــــــ وات:میگفت
 

 دیتونی شما منیآفر!!!دیهر هر هر،بخند:رها
 و نیاوش،آرمید،سامان،نیالد،حمیآرش،م) ترالنهیو بعد اشاره کرد به کنار( کنمی معرفدیبذار: هااروی از یکی

 جناب خودم صدرا
 !خوب به ما چه؟-

 !حاال عرضتون؟:ورتا
 !!!!میعرض داشتن  که دار: اوشین

  بدم؟؟؟دی هم من بانارویالبد خرج ا: ترالن گفتيری ويری هنی تو احاال
 !!!میشی ممنون مدیکنیلطف م:آرش
  خندهری زمی رها من و دخترا زدي کهی تنیبعد ا....می جامعه کمک کنری به قشر فقدی ما باگهیآره د:رها

  زبونشون کوتاه شهدی که بانی هستیی از اون دسته دخترای ولدی همتون خوشکلنکهیبا ا:سامان
  مثال؟؟؟یاونوقت ک...اوهو:نایروم

 فکر کن من:الدیم
 !!!تو اول شلوارت رو بکش باال:انای

 نیحاال هم بشوت-
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 !؟!م؟یو اگر به قول تو نشوت:دیحم
 دی لبخند ناز به حمکی و سام راد با ن،رادمانی آتردنی اعصاب؛با دی رو اعصاب بودن و منم که کال بیحساب
 !شهی معلوم مگهی دقهیتا چند دق:گفتم

پاشو تا بهت : من جواب دادي بود پشت سرش به جادهی که رسنیآتر!؟!د؟ی کنی چه غلطنیخوایمثال م:دیحم
 کی سر می رفتي باي عالمت باکی و با می هامون بلند شدی صندلي ما بروبچ از روی حرف آتنیبعد ا...بگم

  بودندی هم که نگو کال توآفسااروهای...گهی دزیم
 ؟؟؟ی داشتيداداش کار:سامان

 ن؟؟؟ی داشتي  فکر کنم شما با خواهر من کاریمن که نه ،ول: یآت
 شدنی سه تا نمنی بود اون هفتا رو هم اندازه ای وضعشییخدا

 !!!!! مازیاونا اومدن سر م!!! می نداشتيبا اونا کار:صدرا
  برم چند تا فن کاراته روش برم هاگهی اِ اِ ماِ

  مثال؟؟ین کار کی چيخوایم:الدیم... ي،هري زِری ميادی زي دارگهید:رادمان
 !؟!ن؟؟یسی ما واي جلونیخوای مکالتونی قد وهنیبا ا: رادسام
  ما چشه؟؟؟کلیمگه قد وه:نیآرم
 که اسمش ی اونی جواب سامنیبا ا.....ارزشش رو ندارن) ادامه دادزی آمری نگاه تحقکیو با ( رونایبچه ها ا:یسام
 که یکی کدنی هم با دی برداشت وپرت کرد طرف سام راد،سامي خامه اکی ککی ی بغلزی مي بود از رودیحم

 شوی بستنی تالفيمرده هم برا.... که پشت سرش بودي مرد  خورد تو صورت کهی نشست وکهوی طرفش ومدیم
 ی تالفي برانیآتر!!!! کردی مکهی چی بستنی بعد از صورت سامهی و چند ثانی ساميبرداشت و پرت کرد به سو

 بود ی وضعکی تر تر خنده بود،یعنی دی از دست گارسون گرفت و صاف زد تو صورت حمی شکالتکی ککی
 دستشون بود شروع کردن به پرت کرد ی اون شش تا هرچنیر وآتی همون سامای کار سام راد نیبا ا... بیعج

 یبعد کل..ن هم پخش بودهی و بقمیمنو رادمان کنار هم سنگر گرفته بود......میو ما هم باالخره وارد عمل شد
همه با !!!ی اومدنرونی چه بیول...رونی بمیرستوران زد_ صاحب اون کافهي هاغی جغی ،باالخره با جيخرابکار

 !!!ی وشکالت وبستنکی پر از کيلباس ها صورت ها و
 
 !؟!م؟ی کار کنی حاال چيوا-

  کرد؟؟؟شهی هم مي لباس ها کارنیمگه با ا:ورتا
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 می صورتامونو بشورمیبچه ها بهتره اول بر:انای
 ؟؟؟يدی رسجهی نتنی به اییتنها:نایروم

  هست؟؟نتی ماشکایرائ:رادمان
  رها هم هستنیآره ، ماش-

 سام نیما هم که با ماش... گروه با رها خانومکی و انی تو بنی گروه با ماشکی ،دیپس شما دو تا گروه ش:يراد
 میایراد م

 ؟؟؟يدی رسجهی نتنی به اي چقدر فکر کردنایبه قول روم-
 جهی نتنیتا امروز باالخره به ا!!!!دمی مهی ونظرکنمی مشی فقط دارم آزماشهی میچهار سال _ سهتشیراست:يراد
 !!!دمیرس
 نی اي آقا رادمان شما که رويوا: شروع کرددیخندی که می خنده،رها در حالری همه زدن زي حرفه رادنی ابا
 !!!نی رو هم کم کردیرائ

 ... وکوفتوی رائگهی مکایبچه ها االن رائ: رادسام
  خوش خنده ها شروع کردننیدوباره ا.. زهر وی بگم رائخواستمی بار منی ارمینخ-

 می دستو صورت هامون رو بشوریی جاکی می برنیبسه بجم:نیآتر
  اونجامی هست برابونی خنی تر از همنیی پارك پاکی:ورتا
 د؟؟ی کنی قبلش خودتون رو معرفشهیم: رادسام
به رها (افردی آران،ترالنی شاانای مهبود،ي،ملودی متَقنایروم) اشاره کرد و ادامه دادنایبه روم( هستمانیورتا شا:ورتا

 چقدر مشکوکن شناسنی از کجا مگروی همدنایاِ اِ اِ ا!!!!سرکار رها رستگار:يراد)اشاره کرد که رادمان زود تر گفت
 ها
 
 فاصله نیتو ا!!!! رفتننایبا هم آشنا شدن؟؟؟؟نه بابا رها که گفت بعد من عمو ا ي نکنه اون شب خواستگاريوا
   پاركي به در ورودمیدی کردن و  رسی هم خودشون رو معرفکردم،پسرای که من فکر ميا

 م؟؟؟ی مسابقه دو بذارسی تا سرونیبچه ها هست:يملود
 االن خودتون رو بازنده نی از همیهستم ول: کوچولو غرور گفتمکی با روزمندانهی لبخند پکی که استاد با من

 !!!دیفرض کن
 ؟؟!؟یمنم هستم،رها تو چ:نایروم
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  قبولستی نیمشکل:رها
 ذهن من همه ي هايری فاصله درگنی مشکوکن ها،تو انای اگمی تا رها موافقت کرد قبول کرد ،من مرادمان

 قبول کردن
 !!! ها از سن هاتوننی خجالت نکشگمیم:نیآتر
  دخترا برگشتن منو نگاه کردنی حرف آتنی ابا
 مگه ما چندسالمونه؟؟؟-
 تازه ،مگه به سن و ساله؟؟؟:انای

 گذرهی خوش مای مگه به سن و ساله؟؟؟بنی آترگهیراست م: رادسام
ما هم تازه .. جر بزنهخواستیپس بگو آقا م...دنی باشه گفت و شروع کرد به دوکی طونی نگاه شکی با نیآتر

-.. شدن دستم ،رفتم سمت درختادهی راه بودم که با کشيآخرا.....دنی به دومی و شروع کردمیبه خودمون اومد
 ؟؟؟؟یئی ولم کن تو کيآها

 منم سام راد:اروی
 ؟؟؟يوا،خل شد-

 ؟؟؟ي فکر کردیتو با خودت چ: و جوابم رو دادسادی درخت واکی کنار
 ...حرفهی مشبیباره د افتاد داره درمیدوهزار

  نحرفمشبی درباره ددمی محیترج-
 ؟؟؟يری و میشی که پا می چیعنی ،دمی محی من ترجیول+
 به خودم مربوطه-
 ه؟؟؟ی چلتیدل+
 فوضول شناس-
اگر به اجبار بابا نبود تا دز خونه هم !ری شدم؟؟؟نخافتی عاشق قي کرد،فکري خودت رو باال فرض کردیلیخ+
 ومدمینم
 مگه من جواب مثبت دادم؟..ایخوب ن-
 !!!ي بریبه هر حال تو حق نداشت+
 ..حاال که رفتم دلمم خواسته-
 ؟؟؟یچونیپی منقدریچرا ا+
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  کن و تمامی عذر خواهکی
  در خواب پنبه دانهندی کنم؟؟؟هِه شتر بی عذرخواهیچ-
 دی دمیخواه+
 ..... راحت از االن تا تهش معلومهالتیخ-
 

  بودسادهی فوضول واي رهانی اسی سرويجلو...سی و رفتم طرف سرودمیستش کش حرفم دستمو از دنی ابعد
 ؟؟؟ي شدمی ناقال کجا با پسر عمو جيا:رها
 شنوهی صداتو میکیشِه االن -
  گفت؟؟یخوب چ+
 حرفا بعدشم گفت که به اجبار نی و اتی عاشقت شدم و اومدم خواستگاري فکردگهی بابا برگشته میچیه-

 خوادی میباباش اومده و معذرت خواه
 !؟؟!ي نکردیتوهم طبق معمول معذرت خواه+
  کار داشته؟؟ی اون منو چینی ببی سوال تو واقعا تا االن تو نرفتکیقا،،،یدق-
 دهی نشون منویشواهد که ا+
 کننی داخل  که مردم دارن بد نگاه ممی برایولش ب-
 !!!مارستانی االن زنگ بزنن تترسمیآره واقعا ،م+
 همون نیمعلوم نشه؟؟؟اwc  درذارنی مواری دکی نیدید(واری  از پشت دهوی داخل که می برمی رها اومدبا
 ... سادنی گوش واایبعلـــــــــــــــــــه بعض....رونیپنج نفر اومدن  ب)وارهید

 سالم،حال شما؟؟؟؟:ترالن
  حالم بد شددمیتو رو د-

 ن؟؟؟یکشیشما خجالت نم:رها
 ....می کنيزادی سر و وضعمون رو آدمکمی تا می بچه ها با هم رفتي هانی جنی جواب به سبعد
 

  رفتشهی لباسا رستوران هم که نمنی اد؟؟؟بای کار کنی چنی خوای ناهار مي براکایرائ:نیآتر
 گهی دای بری هست،بپر برو بگابونی توپ اون ور خیچی ساندوکیخوب داداش -

  ،خودت بروهیتو کم تر از همه لباسات خامه ا:نیآتر
  باش،پس دنگا باال-
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 مهمونمون يخوای نمیعنی پرو ،يا: بود اومد باالشی که تا اون لحظه سرش تا مرز قطع شدن تو گوشرادمان
 پاشو روشو کم کن..  راد پاشو؟؟؟سامیکن
 نچ،فکرشم نکن-

 !!!همه مهمون من: رادسام
 یچی هم پاشد بره ساندوبعد

 استی سگنی منی خرش کردم؟؟؟به اي چطورنیهه هه هه بروبچ حال کرد:رادمان
 نی آورنی شدم،آوردوارینه بهت ام-

 ان؟؟ی امشب عمه و بچه هاش مي خبر دارکای رائیراست:رادمان
 حاال اصن د؟؟؟تایدونی می شما دو تاازشون چیراست... رفتادمی من ی گفت ولنی آترنی ها،ایگیآها راست م-

 ن؟؟؟یباهاشون حرف زد
 می تو چت باهاش داریی مقدار آشناکیدر حد :نیآتر
 !؟!مثال؟-

 یعنی سال جدهی و بعد از هسی دو سالش بوده  رفتن پارانای هفت سالش  و دانی داوی از وقتنکهیمثال ا:رادمان
 فیشوهر عمه هم که ک...ومدهی تر نشی هم هست؛عمه هم که کال تا حاال دو بار بیرانی اومده اادشونیامسال 

 دونمینم ي اگهی دهیناست،چی همگهیاوممم د... دارهزای جور چنیکفش چرم وا
 ان؟؟؟ی می چيخوب امسال برا-

  عمههیدل تنگ:نیآتر
  و چرا رفتن اون ور؟؟؟انی مایگه،کی دهی چکی-

 رو نی آتردهی جواب نمدمی دی نگاش کردم و وقتیجواب سوال دومم رو نداد که سوال...اناین،دایعمه ،داو:يراد
 ...نگاه کردم

 !!!دونهی نمیکس:نیآتر
 

 بود سرم یو با چشماش اشاره کرد به طرف جدول،فقط کاف... که گفتم اون جاستي اون سوژه اکایرائ:يملود
 دهین نما پوش قرمز بدشرتی تکی زده بود باال خی باحال بود پسره موهاشو سیرو بچرخونم تا منفجر شم ،خعل

 یزِک:گفتی متی که به چوب کبریکلی با اون هدیبود با شلوار سف
 ه؟؟؟ی بار نوبت کنی شد،اتیسوژه رؤ-
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 ...برو که کارت در اومد:ورتا
 می بريقبول ،تر-

  نشستم،خوب شروع شداروی پشت سر رفتم
 !؟!؟ی شده خانومیچ: لحن لوس شروع کردکی با دی تا منو ددی چرخاروی..آخ پام-
 ؟؟؟؟)اسم مستعار من( شده پارالیچ:يتر
  خورد رزا جونچیپام پ-
  کمکت کنم خوشکله؟؟يخوایم:یخی سخیس
 سوژه خودشه؟؟؟)ترالن(رزا -
 !؟!؟! خودمم؟یچ:یخی سخیس

 خــــــــــــــــــر: شدی مثال داشت رد مرها
 .... بهش انداختی نگاه مثال عصبانکی یخی سخیس
 !؟! بزنم اداره؟میسیجناب سروان ب:يتر
  بزن اداره،رزا دستبندمیسی بعاًیسر-
 منم جناب یچ: کاسش بود که مثل فر فره شروع کرد حرف زدنمی نری زي چه کاسه اهیخی سخی سدونمینم

 از می رفته بودسهی ما ريوا.. حرف در رفتنیبا گفتن ا!!! برمدیتو رو خدا بذار!؟! کار کردم؟یمن چ!؟!سروان؟
 ينجوری بود ملت رو اونمیشگیکار هم!!! هم نخواستیی کارت شناسای بود؟؟؟خله حتی کگهی دنیخنده،ا

 میکردیاسکول م
 

 !؟! بود دختر؟ي چه کارنیا: جلو اومدتی با عصباننیآتر
  حساس بودیلی خزای چنی اما رو ادادی نمری بهم گیلی نبود،درسته خنی اصال حواسم به آتريوا
  حی تفرکمی-
 ؟؟؟يدی بارت باشه،فهمنیآخر+
 آره-

  دختری باحالیلیخ: رفته بود از خنده جلو اومد سهی که ررادمان
 ... چشم غره رفت که خفه شدمکی برام نیهمون لحظه آتر..گهی دگهید-

 بچه ها آقا سام راد اومد:ورتا
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 ... به خوردنمی رو پخش کرد و ما هم شروع کردچایساندو....دی طول کشکمی دیسالم بچه ها ،ببخش:یسام
 ن؟؟؟یکردی کار می شماها اونجا چیراست-

 ؟؟؟ی الدنگا خودشون مهمون من کرده بودن که به لطف شما افتاد به حساب سام راد،شما چنی ایچیه:رادمان
  خندهری زمیهمه مون زد!!!!میکردی مي بازمی ما داشتیچیه:رها
 !!! هایپرسیسواال م-

   الدنگا خودشون رو مهمون من کرده بودننیبه قول شما آقا رادمان ا:ترالن
   خونه هامونمی بردی بچه ها پاشیحاال هرچ-

  فرودگاه؟؟؟نیای شب مي رادی ،سامگهیراست م:نیآتر
  من و رادمان نهیول..انیبابا و مامان م: رادسام
 .... ای تو هم زود بکایم،رائی برنیباشه،پس پاش:نیآتر
 ... بچه ها شروع کردننای به ماشمی راه تا برستوم،ی کردی از پسرا خداحافظنکهی ابعد
 !؟! فرودگاه؟ي بردی اون چرا باریبغ:نایه؟؟؟؟رومی کنیداو...رهی مادمی ازت بپرسم امی می هکای رائيا:رها

  خونه؟؟؟ي زود بردیتازه چرا با:يملود
 ن؟؟؟یفوضول.... کلمهکیجواب سه تاتون تو -
  ،نه؟؟خوادیتو دلت کتک م:انای

 که اسم پسرش هم ادی مسی از پاردی بابا امشب عمه آهاهیچیه... باومینی بنیشیب...دمیاوهوع،مثال ترس-
 ......دهیآناه

 سالم مامان-
 کیعل+
  طلبکار باشمدی منم که بانیجهت اطالع ا-

 ه؟؟؟ی اسمت چی معنیدونی مکایرائ:مامان
 دهی پسندیعنی-
  نه و تمامی مثل آدم بگیتونستی؟؟؟میکنی چرا مثل اسمت رفتار نمیدونیخوب تو که م+
 !؟!ان؟ی بی چرا گفتهی جواب من منفیدونستیخوب شما که م-
  دارمیسی که با عموت رودروایدونیم+
  تمومش کن مامانگهی دیآره،ول-
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 ]19:02 12,04,16[,  به سبک من و توي و لجبازلج

 ؟؟؟ی ازدواج کنيخوای می سالته دخترککی و ستیآخه ب:مامان
 !!!یاااوووممم وقت گل نِ-
  کارت کنه دلقکیخدا بگم چ+
 مـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــان-
 !!!يبز+
 ممنون واقعا-
 هم گهی و سه زوز دانی منایحاال هم برو بخواب که ساعت دو عمت ا)!!!دختره بز( گات گِرلکنمیخواهش م+

 میجشن دار
 !؟!؟یواسه چ!؟!گه؟یاونم سه روز د!؟!؟!ــــــــــن؟جـــــــــــــــــشـــــــ: گفتمغی جبا
 رانی اانی بار دارن منی اولي سال براجدهی بعد از هیدونیم!!!گهی دنایورود عمت ا+

  هوای بينجوری ایدونستن که آره ول: زمزمه کردمآروم
  تو؟؟؟یگی میچ+
  یچیها؟؟؟ه-
  دوستات رو هم دعوت کننکهی خودت لباس بخر هم اي نرفته صبح برو براادمی تا یراست+
 ؟؟؟يری که قراره جشن بگی به عمه گفتیباشه،راست-
 رانی اانی گرفتن لباس مي برایآره ول+
 ران؟؟ی اانی منای ارهیگی اونجا لباس مرهی میهرک!!!!!وا-
 !!! خواستينجوری خودش ادونمینم+
 .....من رفتم بخوابم!!!زایچه چ-

 ...... زنگ به رها بزنمکی ،بذار رمی لباس بگدی اومد که باادمی وارد اتاق شدم ،یوقت
 سالم بر پارال جون بگو عشقم:رها
 ؟؟؟يکارینگا صبح ب!!!!اوهوع چه با ادب-
  هم مگه هست؟؟؟؟ي بهار کاريدم دما+
 د؟؟؟ی خريای با من بیتونی م،صبحيخوب خدارو شکرر از من االف تر-
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 ده؟؟؟ی عدیخر+
 انی مناینه بابا عمه ا-
 !؟!خوب ربطش؟+
  جشن گرفتهگهیمامان خانوم سه روز د-
 !!!ی به شرطی ولامیاومدن که م+
 !مثال؟-
 ؟؟؟یکنیمنم دعوت م: لحن مثال خر کنکی با

 ... فکر کنمدیبا: تو پرشزدم
 ی منو دعوت کندیزهر با+
 ؟؟؟یاگر نکردم چ-
 امیلتشه اصال فردا من نم: حرص نفسش رو فوت کردپر
 يکردباشه بابا غلط -
 ؟؟ي شدعی ضايدیهه هه د+
 کردمی هم دعوت میگفتی رو که نمم،تویباشه بابا تسل-
  ،ساعت چند وکجا؟؟؟ی گلیمرس+
 دمی بهت خبر مم،مکانشویساعت ده ون-
 زودتر خبر بده+
 يباشه با-

  امروز چندمه؟؟یدونی؟؟؟مي باوی چیچ: رو قطع کنم که رها دوباره به حرف اومدی گوشاومدم
 نونزدهم-
 از ساعت دوازده به بعد؟؟+
  مگه؟؟ستم،چطوریخوب ب-
 اناستیاالغ جون تولد +
 رم؟؟ی من براش کادو بگیچرا زودتر نگفت!!! هایگی راست ميوا-
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 خونشون و می بریواشکیمیخوای ما مگهی دهی چکی بده؛و ،پولیخیکادو رو ب:رها
 ـــــــــــــــــزیســـــــــــــــــوپرا

 و؟؟ی کي خونشون آنی برنیخوای مياون وقت چطور-
 !!!وارید+
 !؟!؟يرها خل شد-
  اونجا باشکیحاال ولش،ساعت +
  یخسته نباش-
 یزنده نباش+
 امی بتونمیکوفت،من نم-
 ؟؟يای بيخوای وقت نم،اونیی من توي هاي ثابت خرابکارهیپا!؟!؟ی چیعنی+
  خرهادیآخه امشب عمه م-
 خوب یخواستبرم،ولی دلم میلی خنکهیبا ا...بعدم قطع کرد... خودتو برسوني طورکی نداره ،ی ربطچیبه من ه+

اوه اوه اوه هنوز ساعت ... ذهن مني هايری از درگنمی اایب...گهی مخورهی ميادی زطونهیگهشی مطونهیاد،شیعمه م
 ........................ والالردم کمی رو دوازده تنظموی مونده،آالرم گوشینه شبه تا ساعت دو کل

تازه االنم که تو اتاق !!! ترسمی من که از سگ نمی سگ؟؟؟راستي شدم،،،،واداری سگ از خواب بي صدابا
 آالرم رو قطع يصدا...ناستی چند تا احمق به اسم ترالن،رها و رومرم،کاریگی مجهیپس نت...خودمم

 رو شستم رفتم سر تم موهامو شونه کردم و دست و صورکهنی بپوشم؟؟؟بعد از ایهوممم حاال چ......ً..کردم
طبق معمول اول ....ی آبفی ک،بای و شال مشکی زانو با شلوار آبي تا رویمشک _ی بافت آبکی...کمد

 يگری چه جولیا... براقرهی تي رژ قهوه اکی+ی خط چشم نازم مشککی با ی نفتی آبهی ساکیش؛یآرا
 نگاه تو کی لباسا دوباره دنی از پوشبعد... تو صورتمختمی موهام رو ري مقدار از جلوکیموهامو بستم و !!!شدم

 قربون خودم برم،چه وهوی+)---- +نی رفتتمی با رشترتونی نصف ببندمیشرط م(والی اوالی اوالیا.. کردمنهیآ
 !! منمیجگر

 کم برا خودت نوشابه باز کن:نیآتر
 یگی بگو دروغ مگمی چشم تو،دروغ ميبه کور-
 گهی دی ناز خودمیآج+
  داداشمیپی خوشتیلیتو هم خ+
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 عی بودن؛سرسادهی که کنار در وادمیمامان و بابا رو د... من نگه دارمنی هندونه ها رو بدنیاوه اوه چندتا از ا:بابا
  بغل بابادمیپر
 ؟؟؟یکشیبچه تو از سنت خجالت نم: بابا
 ..... به سن مننی داديری چند روز چه گنی بابا ايا-
 

  شده دومی ساعت دوازده شد تا برسدیزود باش:مامان
 نای اانای برم خونه دی ها،بعد از اونجا باامی خودم منی من با ماشی چکیباشه،فقط -

  شده؟؟يزیچ:ماما
 می کنرشی غافل گمیخوای ماناستینه تولد -
 .....اری رو بتنی تو هم ماشنیباشه،پس آتر: مامان جواب دادي بار بابا به جانیا

 : پخش شدي بهادری علری از امیندتی رو روشن کردم که آهنگ نگران آضبط
 .. کرددی باکاری چیدونی بد؟؟نمی خوبه چی چیدونینم...ی تو هر حالتي دل شور داریندتی آنگران

 اتفاق دی که بایکه هرچ.. اما بدون .... و اون نی از اشهی دلخور میی وقتاکی دلتی..شهی از سنگ پر مرتیمس
 .ً.ي روزکی فتهی مفتهی اتفاق بدی که بایهرچ!!یهه چه جمله باحال...ي روزکی فتهی مفتهیب

 تا دی چقدر طول کششیآخ....تو خاطره نرو.. پشت سر نشو ری وقت اسچی شو وهرهی خرتی مسمی مستقي خطابه
 .... کجاست؟؟؟ی آتنی انمیبذار بب!!برسم

 ؟؟؟یی کجایسالم آت-
 ؟؟ییتو راهم تو کجا+
  امي در ورودي جبلودمیمن رس-
 .... میایبر داخل االن م+

  که اطالعات پرواز بودی داخل طرف اونرفتم
  نشسته؟؟؟سی پرواز هفتصد وده پاردیسالم ببخش-

  رنیگی ملی رو تحولشونیبله دارن وسا:دختره
 ممنون-

 ادمی عمه افهی که قرهی نميوردم ،پس ازم انتظار خی شام چشبی دادی نمادمی کنم؟؟؟من کاری حاال من چخوب
 خودم دور دور يداشتم برا...چرخمی منجای و ارمی راه ممیریگی مجهیپس نت ... رو که ندارننجایتازشم خط ا!!!ادیب
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 یطانی لبخند شکی ستون جلوش دنی با دم داری بهم چشمک زد منم که کرم درون فعالییاروی کی که زدمیم
 لبخند پر کی با نیواسه هم..ستی حواسش به من نیشکی هدمی نگاه کردم که دکیبه دور ورم ..اومد رو لبم 

 شد و گـــــــــــــــــوووپ در حال حرکت رفت تو فی هم خر کارویهه ... چشمک رفتم براش کیعشوه 
 دنی همزمان شد با خند کهدنی شروع کردم به غش غش خندوارید  بامزه رفت توی ،خعلشییستون روبه رو

 نی اي رودیمن با.. به دركنهی چشمک زدم؟؟ خوب اصال ببدی دیعنی يه؟؟؟وای کگهی دنیوا ا..گهی نفر دکی
 ننت به قربونت بره ي اافهی چه قیی چه قد و باالیپی فرهنگ،رفتم جلوش اوه نه بابا چه تی روکم کنم باروههی

 ی با کفش مشکی کت اسپرت آبکی و دی سفرهنی با پی مشکشلوار کی...
 هر هر هر کر کر کر تر ترتر-

 کوفت: صورتمي رو اورد جلوصورتش
 .....؟؟ی نزاکتی بیلی خیدونیم: رو اوردم عقبصورتم

 
 یشکسته نفس!!میرسی شماکه نميبه پا: کوتاه کردمی تعظکی دار زد دو قدم رفت عقب و ی پوزخند معنکی اروی
 !!نییفرمایم

 .. احمق پروي پسره
 ...کردمی با تو کل کل نمنجای ،من اانی خره بنی و داوانایبرو بابا االن اگه عمه  قرار نبود با اون دا-
 ؟؟یگی رو مانی صدرنیداو:اروی

 ی وقت بهش نگکی گمی؟؟می دوستشش؟؟نکنهیشناسی تو از کجا ميوا: صاف شدمهوی شدم و مثل فنر هول
 !!!!من بهش گفتم خر ها

 )کنمی لحن اختراع می واسه خودم هدیکنیحال م( رفتمي لحن خر کننده جدکیمله رو با  آخر جنیا
 !!!ستمیدوستش ن:اروی
  برداشتموانی لکی و رفتم طرف آب سرد کن و دمی کشقی نفس عمکی حرفش نی ابا
 !!؟!شناسمش؟ی می ولستمی که دوستش نستی نبیبرات عج:اروی

 ش؟؟یشناسیآره خوب حاال از کجا م-
 آب تو ی حرفش هرچنیبا ا!!!!خودشم: ادامه داداروی نفس آب رو برم باال که کی حرفم اومدم نی بند اپشت

 ....دی فهمشهی رو هم که مجهی و نترونیدهنم بود رو فوت کردم ب
  دی ببخشزهیچ-
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 !؟!؟یختی  روم آب رنی اای خر ی بهم گفتنکهیبابت ا:نهی داودمی که االن فهماروی
 )کردمیمثال داشتم بحث عوض م( کجان؟؟نای عمه ایهر دو ،راست-

 کنم که دای رو پیی دختر داامیاون طرف نشستن و منو فرستادن که ب!!!!!يچوندیتو که اصال بحث رو نپ:نیداو
 !!!!....دهی جامعه ملی داره چشمک تحویی دختر دادمید
 
  باالتر؟؟؟نی گند از ايوا
 ...فوضول رو بردن جهنم گفت-

 ...نه!؟!نه ربکا؟!؟!کا؟یران.... بود؟؟آهان بذار فکر کنمی اسمت چ؟؟حاالییو کجاگفت ت:نیداو
 کایرائ-
 کایآره،آره خودشه را+
  دخترهکای اسم پسره ،رائکای و کوفت بابا چند بار بگم راکایرا-
  کو؟؟؟نای ایی،دایحاال هرچ+
 ...انیاالناست که ب-

 ..  نگام کردکمی نیداو
 ؟؟ی شبه مامانیلی خیدونیم:نیداو
 )مهی زنگ گوشي صدانی به بعد انیمثال از ا( نگــــــــــــــــــید....گهی بهم میلیآره ،بابا خ-
 سالم جانم؟؟؟-

 ؟؟ییکجا:نیآتر
  دومه ها؟؟دفعهيدیچرا جواب سالم نم-
 !!؟ي کرددای رو پنای ا؟؟عمهییسالم،کجا+
  آب سرد کنهکیکنار .. همون سالن ی الب رو رد کن ،وسطي از در ورودیآره،اطالعات پرواز اول-
 ...باش+

 ي قهوه اي بزنم،موهادشی بود دی وقت خوبره،حاالی ور مشی داره با گوشنی داودمی قطع کردم دوی گوشیوقت
 بود نییچون سرش پا...ی و پوست گندمی صورتي و لبای قلمینی که با حالت فشن زده بودتشون باال با برهیت

 يقد بلند... ادامه ندادهیلیخ  باشگاه رفته اماي که مشخص بود چند بارکلمیه...متوجه رنگ چشماش نشدم
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 داره منو نگاه دمی در حد نرمال و متوسط،سرم رو بردم باال که دیکلی هیلیاما نه خ.... رو فرم کلشیداشت و ه
 ... بودپیدر کل خوشت.. روشنياِ رنگ چشماشو قهوه ا... کنهیم

  جاننی داو،سالمیسالم آج:نیآتر
 سالم داداش-

 و عمو هم نا؛بابای عمه اشی پمی باهم خوش و بش کردن رفتکمی اون دوتا نکهیبعد ا.... جاننیسالم آتر:نیداو
 خانوم کی بود و نی دختر نشسته بود که شبه داوکی  میجلو تر که رفت... منتظر بودنرونی داخل و بومدنیکه ن
 شدی معلوم نمافشیکه ق

 ...مامان ،برادرزاده هاتون:نیداو
 صورتش بود که ي رويریفقط آثار پ!!  چقدر شبه منه نی گاد اياوه ما... که برگشت دهن من بازموندخانومه

 که منو بغل کرد به خودم یبا کس... بودی و رنگ چشماش که مثل بابا مشککردی با من متفاوتش میکمی
 ... که عمستنیاومدم،ا

 دی خوش اومدری بخدنیم عمه جون ،رسسال-
 ؟!؟!یسالم دختر گلم،ممنون،خوب: عمه

 د؟؟ی شما چطوریمرس-
 !!!!ادی زنقدری نه ای ولی بودم که خوشکلدهیمنم خوبم دخترم ،شن:عمه

 ... عمه جون از خودتون به ارث بردمدیلطف دار-
 انای داشی رفتم پن،منمی آترشی گفت و رفت پی ممنونعمه

 ؟؟یسالم دختر عمه خوب-
 ... جون ،ممنونکایسالم رائ:انایدا
 ...ی سمت در خروجمی راه افتادنی آتري گهی دمی گفتن بربا
 
  برمگهیمامان ،من د-

 ی ساعتمین!!! بگهيزی چهی یکینه تو رو خدا،!!! بروکنن،صبحی االن عمت اومده ،دوستات که فرار نمکایرائ:مامان
 کنن حاال که ی تا مامان و بابا و عمو وزن عمو با عمه احوال پرسمی بودسادهی از فرودگاه وارونی که بشدیم

  کرده بودم و ساعت سه بودری دی هم کلينطوریم داده بود به من،هری مامان گي جورنی خونه امیرفتی ممیداشت
 ی خودمي عمه ،الحق که عمه ولیا...میکنی بره بزار بره،ما هم که فرار نمیی جاخوادینه پروانه جون اگر م:عمه
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  من با مامانم چقدر خوب شدم؟نیبرم مامان جون ؟؟؟دقت کرد-
 برو دخترم: آرمانبابا
 !!ی بابیمس-

 ؟؟؟ي بريخوای نه رونالدو،حاال کجا میمس:نیآتر
 !!!یفوضول آباد شمال-

 به اسم هم یمشب چه جان بابا ايا( جاننی آتریچیه: ادامه دادنی چشم غره برام رفت و رو به آترکی مامان
 انای بره تولد خوادیم)چسپوننیم
  موقع شب؟؟نی چرا ایواقعا؟؟ول:انیدا
   کالم هم از مادر خروسکی ایب

 اسفنده،ما هم ستمی نونزدهم اسفند تموم شده و بیعنی نی جون االن ساعت سه صبحه و اانی دایدونیم-
 می بگکی تبرانای روز به نی ساعات آغازنی تو نخستمیخوایم
 امی بتونستمی کاش منم ميچه جالب ،ا:انیدا

 !!! جونییخوب تو هم برو دا:بابا
 !!!دنی مي ما فوحش عمه اپی بروبچ اکرهی بگنوی اي جلویکی قلبم ي گفت؟؟؟آی االن چبابا
  ؟؟؟امی بشهیواقعا م:انیدا

  قربون خره بره خواهرشيآ!!نه:نیداو
 !؟!چرا؟: انیدا

 ...يری نمیاسشنی که نمیخونه کس:نیداو
 لطفا:انیدا
  لحظه دلم براش سوختکی

 می ساله با هم دوستنی چندانای من و ادی بدیبذار-
 باشه مادر برو:عمه

 امی جون منم می رائمی ،باشه بری مرسيوا: انیدا
  درد رائو فوحش مثبت هجدهوی کوفت رائویرائ
 انی داکاستیاسم من رائ-
 !!! مخفف بود:انیدا
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 ی چقدر تو باهوشيناز
  حساسهیلی رو اسمش خکای رائانیدا:نیآتر
 !!!کای رائمیبر! دیآها ،ببخش:انیدا
  چقدر زود دختر عمه شدنیا

 ..یباشه،خداحافظ همگ-
 

 دنی شروع کرد به سوال پرسانی دامی که شدنی ماشسوار
  از خودت و دوستات بگوشتری بییخوب دختر دا:انیدا

 و همه نطوری سال سوم ،دوستام هم همخونمی مي سالمه ،داروسازکی و ستیکام،بی رائیدونیمن که م-ش
 .. تو از خودت بگو،حاالیشی که بعدا خودت باهاشون آشنا ممی دانشکده اکیمون تو 

  خونمی مي سالمه و معمارستیکنن،بی همه هانا صدام مانام،امایمن که دا:انیدا
 ؟؟ینزی رو خوب حرف می فارسنقدری سوال چرا اکیخوبه،-
 زننی حرف میچون هم مامان هم بابا تو خونه کامال فارس+
 ـنگـــــــــــــــــید...آها-
 .... ی هاندیببخش-
 !؟!تون؟ی مودیتون،سفی روهیسالم عشقم،حالتون؟؟؟احوالتون؟؟؟ س-

 !!!ی ساعته مارو کاشت؟؟؟دویکنی می چه غلطيزهر مار ،معلوم هست دار:رها
  آب بهش بده تا رشد کنهکمی امیخوب تا من م-

 ؟؟يای می ک،حاالیستی ننجای که افیح:رها
 !! ،تازه دختر عمم هم هستامیتو راهم االن م-
 !؟!؟یچـــــــــــــــــــ+
 ی چقدر خوشحالدونمیآره م-
 !!!....ایتو فقط ب+
 یسالم رسوند هان-

  بود؟؟؟یممنون،عصبان:هانا
 ... کردي سالم رسوند و اظهار خوشنودیته بابا تازه کل-
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 سالم دوستان-
 کیعل:می بزار بهم برسزدی که داد میی با حرص و چشمارها
 کردم ی رو معرفانی همون داای برام خط و نشون اومدن هانا یی جوراکی هم بهم سالم کردن وهی بقیوقت

 ...بهشون
  باال در رو باز کنواری بپر از رو دکایرائ: رها
 ! ؟!ن؟ی نداردیمگه کل-

  باالي بردی بایلی تو به دالیم،ولیداشتن دار:رها
 میری در مه؟؟ازی چرت وپرتا چنیاِ ا-

  نا محسوس اشره کرد به هانایلیبعدم به صورت خ..ی بشهی تنبییزای چکی به خاطر دیبا:ورتا
 رمیمن نم-

 !! بپر باالعی زود، تند، سرکایرائ:رها
 ... رمی که هست من نِ منهیهم!! و کوفت کایرائ-

  ساعت چهار صبحهگهیرائکا جونم برو د:ترالن
  هاشنی مداری بنایبابا مامانش ا-

  داخلنلدای و انای برن فقط می رو رد کردنایمامانش ا:يملود
 یکیبچه ها ما(شودی وارد میکی پرت کردم تو بغل رها و مافمویک... که حوصله کل کل ندارمفی درد ،حيا-
 دمی کشوار،خودموی استفاده کردم تا سر دواری باال رفتن از درخت و ديبرا) نجاستی ني پشت ها از الكیکی

 ...کی و چنیی پادمی پري و فانتزکی شیلیباال و در آخر خ
 ... تودیایبچه ها ب-

 لدای وانای رفت باال تا اتاق واری از ددی حاال دوباره باخوب
 مونمی منجای همامینه نم: باال؟؟؟هاناي برواری از دیتونیهانا تو م:نایروم
  داد بهشی جعبه صورتکیبعد هم ...اری بکمیباشه،پس ک:یروم

 آروم در بالکن رو باز یلی خدی هم رسنای رومیوقت... رفت باال و ما هم دنبالشواریو از د....بچه ها من رفتم:ترالن
 به صورت می که باد کرده بودییها اون بادکنکابا اشاره ر... بودندهی آروم خوابلدای انای... تومی و رفتمیکرد

 ...دنی به خندکردی بود که آدم رو مجبور مانایلدا و ی افی بعد ققهی و چند دقمیهمزمان با سوزن  ترکوند
 



        رمان لج ولجبازي به سبک من وتو                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 33 

 !؟! عشقم؟يچطور:ورتا
 بــــــــــــــــــچـــــــــــــــــه هااااا:انای

 ؟؟؟ی تولدت مبارك،خوب؟؟؟یجانم آج-
 ن؟؟؟یگی تولد مکی تبردی ساعت چهار صبح اومدیزهر مارو خوب:لدای

 گهی ددیاه اه اه بس کن: راه گفتن و بعدش بازار ماچ وموچ رها شروع کردی به ما بد بی کلای دو تا آجنکهی از ابعد
  د؟؟؟یکنی می توف توفگرویچقدر همد

  هانی ندي هانا فحش عمه اي بچه ها جلویراست-
 !؟!؟!هانا؟:انای

 دختر عممه-
 !!! دلش دختر عمش رو اوردهری زده رچزیخوش:يملود
 !؟!از پسر عمه چه خبر کلک؟:رها
  دادم که نگو ونپرسی جلوش سوتنقدری بچه ها ايوا-

 ه؟؟؟یحاال چه شکل:ترالن
  زدخی ادی هانا بنی انی،بگیخیفعال ب-

  در اومدکی کي شکما براي ،سرو صداانای به شی صدا کردن هانا و معرفبعد
  که ساعت پنج صبح شدنیاری رو بکی کگهید:ورتا
  بحث داغ کادو ها اومد وسطکی از خوندن دوباره تولدت مبارك و خوردن کبعد
 .... به شمامی پاکت تقدنی انی تر از همتون خبر دار شدم واسه همریبچه ها من د-

  ساعت هم از طرف مننیا: رها
 !!!!!!!!! ماله منهنمی اری بگایب:يملود

  هست؟؟؟ی محبت حاال چيای دننی تو اشمیاالن غرق م:انای
 !!!کشف:يملود
 )فیک( به دوست احمقممیتقد:نایروم
 !!!ای نا آدم دننی به خل ترای آدم دننی از بهتریی کادونمیا:ورتا

  زرد افتادي جفت جوراب سبز با گالکی حوالش کرد و در جعبه رو باز کرد که با ی کوفتانای
  باحال بودی خعلي ورولیا-
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 گهی دمینیما ا:يور
 ... دختر عموی بازم مرسیول: لحن وظلوم گفتکی باانای

 انای جعبه سبز رنگ ناز اورد باال و داد به کی بار نی ايور
 ری بگیشی پینارچز ش:يور
 ي هانیبود و روش نگy  نقره بود که پالکشری پالك زنجکیبعد هم بازش کرد که ... شعوریهر هر ب:انای

 ... بودییطال
 هم گفت که لدای،ی مشکي هاهی با حاشبود ی سه رب نارنجنی آستکی تونکی کادو رو داد که نی هم آخرترالن

 ..... خواست بخرهی تا هرچبرهی رو مانای رفته و صبح خود ادشی
 
 ]23:51 15,04,16[,  به سبک من و توي و لجبازلج
 !!!نییای دني دوستانیواقعا ممنون شما بهتر:انای

  جونی هانمی خر شدیبسه بسه،به اندازه کاف-
 !!!نیحاال نه که نبود:یانی

 ادی تموم شه من واقعا خوابم مشهیم:رها
 اد؟؟؟ی واقعا خوابت میگی که ممی هم داریدومندش مگه خواب الک!!!شهیاولندش نه،تموم نم:نایروم
  مزهیهر هر ب:رها
 ... من واقعا خستمم؟ی برشهی جون مکایرائ:هانا
تا خود خونه ... خانهي به سومی رفتمی کردی بچه ها ،باالخره باهاشون خداحافظی الکي تعارف های از کلبعد
 شیآخ.... کردمی تو خونه اتاقش رو نشون دادم و باهاش خداحافظمیدی رسی وقتم،فقطی نزدی کدوم حرفچیه

 یکی بود که داشت با نی داويصدا!!! اومدي پچ پچ از اتاق کنارياومدم رو تخت دراز بکشم که صدا...اتاقم
 ده؟؟؟ی تا االن نخوابیعنی هی خرزد،عجبیحرف م

 !!!ي بانمتیبیم(...)آره گلم ،صبح تو پاساژ:نیداو
 کی!!! سر قراريفقط بصبر صبح اگر گذاشتم بر!؟!ه؟ی کگهی دنیا!!! کردهدای دوست دختر پومدهی مارمولک نيا

 رمی ازت بگیحال
........... 



        رمان لج ولجبازي به سبک من وتو                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 35 

 متوجه زدی هم در موردم حرف می که اگر کسي سبک بود به طوریلی شدم،خوابم خداری در بي صدابا
  شروع کرد به تکون دادنمنهیاون فرد که االن حدس زده بودم آتر!!!شدمیم
 ؟؟؟ی دم صبحهیاَه چ-
  دم صبح؟؟؟گنی تا حاال به ساعت سه عصر میاز ک:نهی آترکردمی که فکر میاون
 )امیکال با صدا حرکت م....( حرف به سرعت جت نشستم سر جام که چون لبه تخت بودم شپرقنی ادنی شنبا
 !!!! کارت کنهی ،خدا بگم چنی تو روحت آتريا-
 !!!ستمی ننیمن که آتر:اروی

 کنه؟؟؟ی مکاری چنجای خره انی خدا ايوا... رو آروم بردم باالسرم
 !!!! کنم دودارتی بک،اومدمی یخودت خر:نیداو
 !!! وقت سابقه نداشته فکرمو بلند بگمچیه!؟! گفتم؟ی من چدی از کجا فهمنی اوا

 !!! رو لو دادنای ،چشمات ایفکرت رو بلند نگفت:نیداو
 .... آدم نداده بودمکی ي جلوی سوتنقدریاونو ولش کن من تا به حال ا!!! پس جادوگرهاِ

 
  آدم قهته؟؟؟؟؟؟مگهيچرا تو اومد-

  وسط حرفشدمیپر...  کنداریکسر شأن داره بخوام تو رو ب من يبرا...برو باو:نیداو
  کجان؟؟؟هیبق!!!می کن با هم بر؟؟ترمزيری مي داریهوووو کجا گاز گرفت-
 !!!می موندانی منو وتو و دارون،فقطیرفتن ب+
 !!رون؟ی رفتن بیدونیاز کجا م-
 !!!! وقته اختراع شدهیلی خی دوهزار گوشوی کيآ+

 د؟؟؟ی رو دارنجایمگه شما خط ا: شدن پروندمعی رفع ضاي برایدم،ولی پرسی ها چه سوال خرکگهی مراست
 دی خرمیحاال زود آماده شو بر...گهی گرفتم دنی از آترشبیخوب د!!!یپرسی چقدر سوال ميوا+
 ...خوب باشه-

 و شنل بافت ی وشلوار مشکدی با مانتو سفی بافتنی کاله مشککی بعد خواب رفتم سر کمد،هی از مراحل اولبعد
 می مالی رژ صورتکی فقط ی که حسش نشمیآرا... تو صورتمختمی ريور کی و موهامو دمی پوشیمشک

 ....  .نیی رو برداشتم و رفتم پامیگوش...بود
 ...ری بخ؟؟؟عصرتی ،خوبکایسالم رائ:هانا
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 ؟؟؟ي ،تو چطوری،مرسیسالم هان-
 !!!یعال:هانا

 یاقال بنهوی لب زمزمه کردم اریز
 م؟؟؟ی قراره کجا بری چنی داويآ-

رفتم ... که عوض داره گله ندارهيزیبراش چشم غره رفتم که گفت چ!!!ی رائدی بازار واس خرمیقراره بر:نیداو
 ..  رو برداشتممی مشکی پولفیاتاقم و ک

 میبر-
 ان؟؟؟ی دوستات نمیراست:هانا

 !!!!!کنهی رها منو خفم مي واي واي ،وامیشونی حرفش محکم زدم تو پنیبا ا-
 ..... لحظهکی-
  ؟؟؟یسالم رها جان خوب-
 !!؟!؟!؟؟یآره،تو با من+

 ستی نی لحنش که عصبانخوب
  بازار؟؟؟ی نرفتیرها تو صبح-

 !!!!!!؟!!بازار؟؟؟:رها
 !!یخسته نباش-
 یزنده نباش+
 (...) پاساژایتند بجم ب-
 !!!يباشه با+

  دارم براتسایوا.... جا خورد به شدتنی اسم پاساژ رو گفتم داویوقت
 اد؟؟؟ی شد دوستت میچ:یهان
 ...میآره بر-
 

البته نه که بد صدا باشه ها،نه من کال !!!( کردمدی قطع امی از زندگنی داوي بشم که با صدانی سوار ماشاومدم
 !!!)ادی خوشم نمشیچی از ه ادی خوشم نیکیاگر از 

 ...کنمی می رو بده من ،من رانندگچیسوئ:نیداو
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  ها رو بلده؟؟؟نجای آدرس انی از اون حرفا بود ،مگه انی اوا
 ...دنی شروع کرد به خندانی گفتم که دای بودم چدهیهنوز نفهم!؟!؟؟ي بلديمگه تو آشپز-

 !!! ربط داشته باشهی فکر هم نکنم به رانندگیول....ستمی که نه بلد نيآشپز: لبخند محو کی هم با نیداو
 ؟؟ي که مگه آدرس بلدنهی مظورم ایعنینه، -
 !!!نه+
 ؟؟؟ي بريخوای ميآها بعد چطور-
 !!!!گهی دیگیتو بهم م+
 پروووو-
 یییخودت+
 شتررررریتو ب-
 شترررری بیلیتو خ+

 !!گهی ددیاَه بس کن:هانا
 ؟؟؟؟یگی میتو چ:می همزمان گفتنی داومنو
  چه هماهنگنیآفر:هانا
 نیجهنم ،خودت بش: نیداو
 !!!ادی مي دماغ سوخته اي چه بوي وايوا-
 !!!ومدی بو منی اشبمیآره د+
  نشستم پشت رولکی شیلی حرفش کامال الل شدم و و خنی ابا

 ؟؟يآهنگ ندار:نیداو
 ....ی چنیخودت بذار داو-
 ...هامان+
 !!!مامانت که رفته بازار-
 دادی حال میلی خنمی کردن اعی ضاهی کردن بقعی اما مثل ضاگهی می متوجه شدم چنکهی ابا
 هامان نه مامان+
 !؟! هست؟یخوب حاال چ-
 کننی هانا و هامان صدا مسی رو پارنیمنو وداو: بار هانا جواب دادنیا
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 .....آها-
 ....کی وستی بردم شماره بينجوری رو روشن کردم و همضبط
 مو ی چه پلنگي وايوا!!!! لشکرن نباشن که ملنگمکیدور ورم ... پلنگ پلنگ پلنگ،من عاشق پلنگمپلنگ

 آهنگ ي هی نقطه ها بقنی ايجا..(ً...............،.........،......................یچشم رنگ!) ؟!ا؟یدرسته آ(تیالیحا
 نگاه به هامان کی. و آهنگ رو عوض کردمبط دستم رو بردم طرف ضعی؟سر!؟! از کجا اومد؟نی؟؟ایچ!!!!)ها

 .............میوردی خودمون ني و اصال به رومی نزدی کدوم حرفچی تا مقصد هگهید!!! قفل کردهدمیکردم که د
 

 ....می و وارد پاساژ شدمی رو پارك کردنیماش
 ؟؟؟یبا دوستت کجا قرار گذاشت:هانا

 .... زنگ بهش بزنمکیبذار -
 ....بعد هم قطع کرد،خدا شفاش بده.... بعد از پله ها سمت چپیمغازه سوم... باال ایسالم،زود ب:رها
  طبقه باالرمی بدیبا-

 فقط شمارتو بده.....گردمی جا منی باال ،همامی من نمنیشما ستا دختر:نیداو
 ... دارمزی برات سوپراسای کلک باز ،وايا

-0934.. 
  که ادامه دادمزدی مشی شماره رو تو گوشداشت

 .... تو جعبه آچارشیبق-
 !! شدعی جون ضاآخ
  به هانادی بزندم،زنگیجهت اطالع من شماره به پسر نامحرم نم-

  هه هه نمکدون:هامان
 !! رو کردمی رو نکردم؟؟برعکس من فکر همچيزی من فکر چنی چرا فکر کرددینیبب-
 ؟؟ي کار کردی چی فکر کردن درست بگنقدری انکهی اي بجاشهیم+
 !!!سالم داداش-

 وست دخترت دشی پيهه هه حاال بخور نمکدون اگر گذاشتم بر!!! کامال قرمزدی که چرخهامان
 انی ،سالم دانی داوکا؟؟سالمی رائیسالم خوب:نیآتر

 ؟؟یکنی مکاری چنجایسالم تو ا:هامان
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 .....می کندی با هم خرامی گفتم بیشناسی هارو هم  که نمنجای،ایی بهم زنگ زد و گفت تنهاکایرائ:نیآتر
 زدی حرص خفن حرف مکی خورده تو پرش،چون با یلی بود خمعلوم
 ... به فکر منهنقدری که اکایدستش درد کنه رائ:هامان

  هامان خانول،بخوریا
  هانامی ،برکنمیخواهش م-

 ....دمی بهت نشون مشدم،االنی برم طبقه باال از کنار هامان رد مخواستمی میوقت
 رانی ای برسیذاشتیم!!!ی دختر باز باشنقدری اکردمیفکر نم: که فقط هامان بشنوه گفتمي حالت زمزمه وار جوربه

 !!!!!!ي به جامعه شماره بديکردیبعد شروع م
 ....حاال بخور... در به اون درنی جون از اآخ
 سالم-

 ...دیسالم بفرمائ: دارمغازه
 ن؟؟یسالم بروبچ،اومد:رونی رگال لباس اومد بکی از پشت رها
 نجای ايحاال بگو چرا اومد....میپ ن پ هنو تو راه-

 ... بهت نشون بدنی چکی ایب:رها
  همون قسمت رگال لباسادی گرفت و کشدستمو

 ... مانکن لباس که آخر مغازه بودکیبا دستش اشاره کرد به (نیاونو بب:رها
  چقدر نازهيوا-

 ... تو پسند کردمي برانویآره،ا:رها
پسند رها  شهی که اونم همکردمی مدی وتو همون مغازه اول خرومدی خوشم نمادی کردن زدی از خرمعموال

 بود تا ی و مشکشدی بود ودامنش از کمر باز میی ناز بود که باالش تنگ وطالیلی خی لباس مجلسکی...بود
 ..... زانويرو
 
 د؟؟؟یاری رو بیی اون لباس طالشهی آقا مدیببخش-

 ........بله البته: دارمغازه
 یی کفش پاشنه دار طالکی ي حساب کردم و همون مغازه بعدنکهی از اومد،بعدی بود و بهم مي نازواقعاذلباس

 تا باالخره می گشتنقدریا.....ماشااهللا دو تا سخت پسند.... دنبال لباس واسه هانا رهامیافتاد.....   گرفتمیمشک_
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 يبود گرفت که دامنش صاف و تا رو ي که باالش سنگ دوزی گردنی لباس مشککی رها میساعت هفت ون
 ......زانو بود

 کی گرفت که ساده بود و باالش با ي نقره اهی که بلند بود با حاشی کاربنی آبی حاللقهی لباس کی هم که هانا
 .... روشن کار شده بودیساتن آب

 نی کشتن،منوی چقدر شما دو تا سخت پسنديوا-
 هنوز کفش مونده....خف برو غر غرو:رها
 !!!!!!!یــــــــــــــــــیوا-

 ری شال حرکی دم،بای براق خریی طالفی ککی ينطوری دنبال کفش که من گرفته بودم و هممید راه افتادوباره
 ..... و کفش ست لباس هاشون رو گرفتن و منو راحت کردنفیهانا و رها هم ک....ییطال

 ... باالخره تموم شد،بچه ها من گرسنمهشیآخ-
 قایدق:هانا
 منم:رها
 ...نای هامان اشی پمیبچه ها بر:هانا

 .... رها چشماش برق زدنی زر هانا انی ابا
 !؟!مگه هامان چند نفره؟:رها
 ..... هم هستنیآتر-
 نیسالم آتر-

 ؟؟؟ییسالم کجا:نیآتر
  پاساژنیی شاپ،پایکاف-

 ....میایباش االن ما هم م: نیآتر
 

 کردن دی  که دستشون بود معلوم بود خري اسهی شد؛با چند تا کدای و خره سر وکلشون پی بعد آتقهی دقچند
 دخترا کافه که  داشتن اون دو تا نره غول رو نگاه ي همه بای که تقرننیدستم رو گرفتم باال تا ما رو بب....
 .... سمت مندنی چرخکردنیم

 ..... می شب با آرامش شام رو خورداون
 !!! شماره رها رو بدهکایرائ:هامان
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 ....دهی بار رها رو دکی فقط روزی دادی خوشم میعنی...یده تومن شده بود اندازه سکه چشمام
 .... فکرشم نکن،چهارمندش،سومندشییاولندش کشمش دم ،دومندش چقدر تو پورو-

  ندهای بده ای سرم رفت چه خبرته؟؟؟يوا:هامان
  دختر بازدم،پسرهیمعلومه که نم-
 ...به تو چه که من دختر بازم+
 ...ی هستشعورمیب-

  تر نهشی تو باز:هامان
 بابا با ادب-

 ن؟؟یگی می شما دو تا چيآها:نیآتر
 ؟؟؟یگی میتو چ: هامانمنو

  خندهری خوش خنده زد زي هانانی حرفمون دوباره انی ابا
 يهه هه رو آب بخند-

   ،رفتارتون کپ همهنی باحالیلی شما خيوا:هانا
  ما مثل همه؟؟؟يکجا:می نگاه بهم انداختکی حرف هانا منو هامان نی ابعد

 خته؟؟یری بنی مثل ا،کجامیپی خوشتنیمن به ا: هامان
 ی هم بنی و داوومدی چشم ابرو منی داوي حساسم و داشت براافمی چقدر رو قدونستی منی قرمز کردم ،آترگهید
 .....کردی فقط منو با پوزخند نگاه می حرکتچیه
 فتهی ،خودشرختهی بی کدمی بهت نشون مگهیدوشب د-

 ...می بچرخ تا بچرخد،بسی دمیخواه:هامان
 ....يری نگجهیمواظب باش سر گ-

 ... رو خودمهی رو گفتم رها دعوت کنه و بقي سرکی اومد که به بچه ها خبر ندادم ادمی باال تو اتاقم،تازه رفتم
 !!!سالم بر تره-
 سالم تره عمته بگو+
 می جشن دارگهی بگم دو شب ددمی ادب بهت زنگیب-
 ه؟؟؟خوب به من چ+
 ي بايای میشیپا م-
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 ي بايبا+
 ....اناستی حاال نوبت دی مختصر و مفولیا

 ي باای بمی داری مهمونگهیدوشب د!!! منم خوبم؟؟ممنونی؟؟خوشیالو سال،خوب-
 !؟!؟یچ+
 ي باای بینخود چ-
 !!!!! ی کوتاه بحرفنطوری ادهی حال ميآ

 سالم بر ورتا گل سرخ-
  بگودهیسالم بر پسند+
  تمامای بمی داری مهمونگهیدوشب د-
 ...ي باامی چه کوتاه ،منیآور+

 ...... که اونم بعدانای من که تموم شد فقط مونده ساهی دارم؟؟؟؟خوب سهمی باحالي چه دوستانیکنی محال
 

تو بخواب که ....يکاریگر ب:دیگوی مواقع منیو شاعر است که در ا.....کارمی کار کنم؟؟؟من که بی حاال چخوب
 ....واال!!!!! کارهاستنیرخواب بزرگت

 !!!گهی کجا بود شاعر مدروغم
 .. در باز شدهوی کار بزرگ انجام بدم که کی اومدم

 !!ستی که نلهیطو....هو-
 دیببخش:هانا

  خرستای نی با تو نبودم فکر کردم آترای،بی هانییاِ تو-
 ؟!؟!خره:هانا

 ؟؟ی داشتي بنده خداست،کارکی یچیه-
 مامانم کارت داشت:هانا

 ......................امیباشه االن م-
 !ن؟ی داشتيجانم عمه با من کار-

 ...نی بشنجای اایقربونت برم،با من راحت باش؛حاالم ب:عمه
 !!!!ی جان سوغـــــــــــــــــاتيا!!! متوجه چمدون وسط حال شدمتازه
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 پول فی ست کمربند و ککی بابا يکرد،براعمه چمدون رو باز .... ، بابا ،مامان ،هانا و خره بودننی از من آترریبغ
 بود و بعدا ازش ی خوش بو که مارك معروفیلی ادکلن خکی هم نی پالتو اورده بود ؛آترکیچرم بود؛مامان هم 

 من.... و امارمیکش م
  مال تونمی دخترم اایب:عمه

  نبوديازیدستتون درد نکه عمه،ن-
 ...قابلتو نداره:عمه

 قشنگ یلیبازش که کردم ماتش شدم ،خ... بزرگ کرم روش داشتونی پاپکی بود که ي جعبه قهوه اکی
  مثل پروانه بودشی کبود بود که طال کاراقوتی سی سروکی...بود
 ........ قشنگهیلیممنونم عمه خ-
 
 ... دل بکنمنمی مامان مجبور شدم از خواب نازني صدابا
  مامان؟؟هیچ-
  ؟؟ساعت نُه صبحهیخوابی مکا،چقدریپاشو رائ+
 ؟؟! شدن؟داریخوب منو چه به نُه صبح ب-
 !!!يدی تو خوابنجا،اونوقتی اانی ملیامشب همه فام+
 گرفته بودم،بزور پاشدم و بعد از خوردن صبحانه شروع کردم به شگاهی از هانا وقت آرایواسه رو کم کن....اوف-

 ...کمک مامان
 ؟؟؟يدی مگه گوش مری کارگر بگای بگمی بهت می مامان هرچيا-
 .... رو بشور اونجا رو بشورنجای ای بگی ،هي کارگر وقت بذاري برادیبا+
 ... دارمشگاهی االن ساعت چهاره و من وقت آرای ولشمی نمفتیمن که حر-
 دروغ نگو!!!!!! شگاهیآرا+
 دروغم کجا بود؟؟؟-
 !!! هم نکنیشوخ+
 یکنم اگر گذاشت کی و پکی برم شخوامی بار مثل آدم من مکی بابا يا-
 !!!!یچونی بهونه منو بپنی با ايخوای مدونمی من که میباشه،ول+
 !!!مامان-
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 !!!.............. آبادکی وپکی رو جمع کردم و رفتم شلمی که خورده بودم فقط وسانهار
 ادیز شده بودن ودهیخوشبختانه چون موهام مدل دار چ....کردی بود که داشت رو صورتم کار می دوساعتبایتقر

 ...... مرتب کرد و بهش اسپره زدکمیبلند نبودن، همون مدل پر موهام رو 
 برام زده بود با رژ یمشک_ یی طالهی ساکیاوم م م  خوشکله ؛.... نگاه کردم از خودم خوشم اومدنهی تو آیوقت

 سی سرودنی اقدام پوشنیآخر.... که دور تا دور پلکم رو قاب گرفته بودی و خط چشم مشکیو رژگونه گلبه
 .....عمه بود و تمام

 
  خوب شدهیلی خی خانوم اعظمیمرس-

 !!!!ی شده گلم،عالیعال: پشت چشم نازك کردکیبرام ) شگریآرا(ی اعظمخانم
 ممنون-

 بود وحتما تا االن مهمون ها اومده می راه افتادم سمت خونه ،ساعت هفت ونشگاهی از حساب کردن پول آرابعد
 .........بودن

 !!!!! تا همه نگام کنننیی از پله ها برم پالمای فنی مثل اخواستمی رفتم تو اتاقم ،می در پشتاز
 پله بودم نی به آخرکینزد...... پله هاي غرور رقتم روکمی   از مرتب کردن موهام ولباسم آروم و با متانت وبعد

 نی شانس ما ،پس چرا تو انمی اایب!!!! خودم هم متوجه من نبودنيبلکه دوستا!!!کردنیکه نه تنها همه نگام نم
 کنن؟؟؟؟ی نگاهش ممه پله هنی رو اولذارهی ها و رمان ها تا دختره پاشو ملمیف

 و داشت باهاش حرف نی آترکی بود کنار سادهیوا!!!آها اوناهاش..... کنمدای و برم رو نگاه کردم تا هامان رو پدور
 .... گفت و اومد سمتمیآت به ی چکی من دنیبا د..... برگشت سمت من هوی که زدیم

 جلوم و منم اومدم مثال با غرور نگاهش نکنم که پله رو هم دی به آخر مونده بودم که هامان رسیکی پله يرو
 !!!! و با سر رفتم تو نردهدمیند

 !؟!با؟ی خانوم زنیدیافتخار م: که من کله پا شدموردی خودش ني خندش رو کنترل کرد و اصال به روهامان
 ...... شی آرانی گذاشته بودم و با ای منو نشناخته؟؟؟خوب البته من لنز طوسیعنی؟؟؟ی چیعنی نی اوا

 د؟؟ی کنی خودتون رو معرفشهیالبته ،م: دادمری تغکمی صدامو
  انی صدرنی هستم ،داونیمن داو:هامان

 د؟؟ی باشانیائی خواهر زاده آقا آردیآها شما با-
 البته وشما؟؟+
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  جونکایمنم پارال هستم دوست رائ-
 ....خوشبختم+
 نیبه همچن -
 
 !!!ــــــــــــــنگیز
 جانم رها؟؟-

  توری غنجانی همه ا؟؟سومندشیکنی مکاری چنی داوشی پ؟؟دومندشياولندش چرا صداتو عوض کرد:رها
 !!! گلمفرستمیآدرس رو برات م-

مامان سرش شلوغه و حواسش !!!نم و منو نشناخته  کتی هامان رو اذخوامی کردم و براش اس دادم که مقطع
 و اگر هامان سراغ من رو چونهی بپي جورکی رو نی به من نداره ،فقط آتري ،بابا هم کال کارستیبه من ن
  دروغ سر هم کنه و بگهکیگرفت 
 !؟!ست؟ی امشب نکایرائ:هامان

 ادی مری و دشگاهی رفته آرانی نفر رو کم کنه ،واسه همکی ي روخوادیراستش بهم گفته بود م-
  روشو کم کنه نگفت؟؟خوادی که میاسم اون!!!چه جالب :هامان

 !!!! خرهگهی بهش میاسمشو که نه ول-
  شاد شدختم،دلمی هه هه زهرم رو رهه

  ،من تشنمهزی سر اون ممی برایب: هم فشار داد ي دندوناشو روهامان
 باشه-

 واسه دوتامون شربت آلبالو نی مشروب سرو بشه،واسه همذاشتینم ،بابا می بر داریدنی تا نوشزی سر ممیرفت
 ...دیچی آهنگ تو سالن پي که باالخره صداکردمی مدی داشتم قطع امگهید....ً.برداشت

 م؟؟؟ی برقصيایم:هامان
 !!!نه: لبخند مکش مرگ من زدمکی

 یباشه هرجور راحت:هامان
 ه؟؟؟ی چکای نظرت در مورد رائیراست-

 !!!!کای رائیستیبهم ثابت شد زشت ن: وخم شد تو صورتمسادی جلوم وااومد
  گاد رو دست خوردمي مااوه
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 ....یعنی-
 شهی ميدی که پوشیسی سروي نشه شناخت،اما از روافتی رنگ چشما و قي از رودی بدون شای چکی+

 !!!شناخت
  منو شناخت؟؟؟؟شهی مسی سرونی اي فکر نکردم که از رونیعجب ها ،چرا به ا.... هم رفتبعد
 
  بروبکسشی رفتم بي حال گرفته ابا
 سالم-

 ؟؟؟ی هستی کی شد ؟؟بهش گفتی چنمیسالم،بگو بب:ترالن
 نداختی داشت دستم ممی من کدونستی معشوریب-
  در اصل مثل رهایعنی بودن دهی بچه ها رفتم،همه مثل هم لباس پوشپی نگاه به ترکی

 ن؟؟؟؟یدوباره شما هماهنگ کرد-
  چشم تو آرهيبه کور:نایروم
  تو رو کم کنهي شد که تونست رودای پیکی دلم خنک شد،باالخره شیآخ:رها
 ...شی چند روز پنی نشدم همعیضا! گفته رومو کم کرد؟یک-

 !!شهیمنظورش دوروز پ:رها
  توپاساژ بهم گفت زشت اما امشب حرفش رو پس گرفتشیآره دوروز پ...کوفت-
 !!! حالت خوب شهمی رقص مشت برکی می برایحاال ولش ب:انای

 می ناجور،برمیپا-
 داد و مجبورم ي عطر که اونجا بود بهم حس بدي که بومیوردی در مي مسخره بازشتری بمی وسط و داشتمیرفت

 .....اطیکرد برم رو ح
 عیانکنه از فرط ض: خره آرامشم رو فرستاد هواي که صداخوردمی و داشتم آروم تاب مي نشستم رو تاب فلزرفتم
 ؟؟؟ي کردی قطع زندگیشدگ

 !!!!! باووومینیارواح عمت ،بِجم ب-
 دی به فکرم رسنی اون لحظه فقط همی داشت ولی چه ربطدوپمینم
 !!! وقت هاکی ياری کم نگمیم+
 ..... راحت خرهالتیخ-
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 !!!!عمته+
 !!!عمم مادرته: لبخند ناز رفتمکی!؟! تا چه حد؟یسوت

 !!! عمتهیکیمنظورم اون +
 !؟!؟يخاله دار-
 

 !!! آدم درختهکیخجالت واسه :هامان
 ؟؟؟یدرخت چ-
 !!!ستمی جوجه روتو کم نکنم هامان   ننیبب+
 !!!!ي چناریستی هم هامان نيتو در حالت عاد-
 

 ....ستمی من ندهی پس حتما فهمومدی رها ميصدا
 نجامیرها من ا-

 .... هم که متوجه شد رفت داخلهامانم
 ؟؟؟ییمعلوم هست کجا:رها
 فوضول سنج،حوصلت سر نرفته؟؟؟-
 چه جورم+
 ....به چشماش نگاه کردم.....ادی دارم که به کار می چکی من گمیم-
  نه؟؟؟،ي ترقه دارولیا+
 !!!!یبل-
 کویآقا بزن ال+

 ............. اورد باالکی هم دستش رو به عالمت البعد
 ه؟؟ی چه کارنیبچه ها آخه ا:يملود
 مشون؟؟؟ی کجاها بزندی باکای خفه،رائیمل:ورتا

 .........نهیبچه ها نقشه ا-
  من چطوره؟؟؟گری و جیی گلم،احوال زنداي هاییسالم بر دا-

  خوفمیشالم خاله،مس:ماکان
 ... به خدای تو نفسم برم من،عشق منيآ فدا-



        رمان لج ولجبازي به سبک من وتو                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 48 

  محکم زد تو کمرمپرهام
 آخ چته؟؟؟-

 زنه؟؟؟ی حرف مينجوری اشیی با دای ادب،کیب:پرهام
 هام جونمن پر-
 ؟؟؟یشی پرهام که تو دومگهی مشیی به دایک+
 !؟!؟یبهت بگم جعفر قل-
 !!!!!نه همون پرهام خوبه+

 ای که پورکردمی که مجرد هم هست و استاد دانشگاه کل کل مکمی کوچیی دایعنی داشتم با پرهام نطوریهم
  وسطدیسرشه پر ماکان پیعنی و عشق من استی بزرگم که ازدواج کرده و اسم خانومش نادییدا

 ؟؟؟یی دايچطور:پرهام
  ذگری ميا-

 ؟؟؟ی مثل آدم بحرفی نگرفتادیبچه تو هنوز :ایناد
  هاي تو قبال طرف من بودییوا زندا-

  که من رو کشتری ماکان رو بگایاالن ب.... برو بابا ،قبال ،قبال بود:ایناد
 
 .... بغلم عشقمایب-

  نازش در اومدي بوسش کردم که صدامحکم
 میخاله تکوند:ماکان

 اون ترکوندمه نفسم-
  دوستات همشون مجردن؟؟؟نیا:پرهام

 ؟؟یفوضول-
 آ آ ازت بزرگترم ها+
 !!!!ستی نیلی،خيهفت سال ازم بزرگتر-

 ..... ندارمياصال من با تو کار:پرهام
  و آقاجون کجان؟؟؟زجونی عزیراست-
  کردم نگاهشی نگفت که سوالیچیمکث کرد و ه.........طبق معمول+
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 .... ماها بشنی اونا قاطذارمی آرامشم،طبق معمول نملی دلیتو هست+
 ؟؟يکوفت منو مسخره کرد-

 يمسخره که بود:ایناد
  بگوی چکی تو ایاِ پور-

 ...انی مری دنای جون ازیعز:ایپور
 ن؟؟ی برقصنیخوای شما نمنمیباشه ،بب-

  خاله بمون من برمشیماکان پ...ي اشاره کرديزی ریلیبه نکته خ:ایناد
  جون؟؟؟ی رائيدیافتخار م: رفتن وسط، پرهام هم اومد اومد طرف منای ونادایپور
 !!!نه-
 ضدحال ،چرا؟؟؟+
 ؟؟؟ی گفتی ماکان دستمه ،شماره دو بمن چکیشماره -
  خانومکایاز دست تو،خوب ماکان رو بده به دوستات رائ+
 ..... جونیی دامیحاال شد بر-
 یی با پرهام جون هنرنمامی خاله رو دادم به رها و بعد رفتگریج
 
 !!!هیشبازی آتن؟؟؟وقتیبچه ها االن آماده ا-

 دهی ورقلمبطنتمی شنی که امیآخ بر:رها
 .....  ونیستیمی که گفتم واییبچه ها همون جا-

 .. بودنای پشت سر رومقای ،هامان  دقدیی زاگاوم
 ؟؟؟؟یوچ:یروم

 د؟؟؟ی کار کننیخوایم: مچتون رو گرفتم به حرف اومدگفتی لبخند که مکی با هامان
 !!!!!!شهی نميایفوضول رو بردن جهنم گفت تا تو ن:رها

 ؟؟؟یگی منوی و بهش بگم هم همیی داشیاگر االن برم پ:هامان
 ي بندازتی وسط نقشه ما پارازيخوایآخه تو رو سننه ،چرا م-

  که نگمی کني کارکی یتونیم:هامان
 مثال؟؟-
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 ... کنمحی تفرخوامیمن م:هامان
 !!!! دور زد برگشتکی نی رفت رو زمفکم

  آخه؟؟یگی می ما هفتاست تو چنی بی چکی نی انیبب-
 ...ای لحظه بکی!!!خفه:هامان

 هارو تو نی ايالبته همه ......کسی و ایاحمق روان.... خفهگهی مگهیبه من م!!!¡ کثافتی نزاکت بی بتی تربیب
  خراب نشهمیتا ترقه بازدلم گفتم 

 خوب؟-
 ؟؟يدیرقصی باهاش می بود داشتی کارویاون +
 !!!!ارویکدوم -
 ؟يدیبا چند نفر رقص+
 گهی رو مي که حتما داره پردمی رسجهی نتنی نگاه کردم و به امی ابری تا قسمتی کملی به مخ تعطکمی

 پرهام؟؟؟-
 ه؟؟یخوب آره ک+
 !!!! افمهیب-
 نی همچدیبرام جالب بود که هامان چرا با... بهشون داشتمی بود که من ارادت خاصی خرکي از اون حرفانیا

 .....  ازم بپرسهیسوال
 !!!!نیدادیچون بهم شباهت م!!!! ها ،اصال من فقط کنجکاو شدمی که برام مهمی فکر نکنیراست:هامان

 ... اال پرهامدادمی شباهت می از اون حرفا بود و من به هرکنیا
 !؟! دختر؟یی کجايآ+
 بله؟؟؟؟-
 ه؟؟؟ی نقشه چگمیم+
 ارمیپدرتو در م...ی کني به احواالتت که خرابکاري وای ولگمی بهت منیبب-
 بگو+
   به زدنشونمیکنی از من شروع مبیمن هفتا ترقه دارم که با بچه ها به ترت-
 پس ترقه من ؟؟+
  ندارمشتریهفتا ب-
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  پروندنش بودي راهم برانی آخرنی ای هم داشتم ولیلیداشتم خ!!!گفتمی دروغ می مثل چداشتم
 امی با تو مست،منی نیباشه مشکل+
 ؟؟یفکرشم نکن اوک-
 دستش رو گرفتم... لوس ياه پسره ....اومد بره ...باشه+
 .... ای تو جدا بمیریباشه من و رها با هم م-
 ....امی با تو مکنمی بارمه خراب منیمن اول+
 

 دیکه مامان تو راه پله منو د! به ما شک نکنه که کار ما بودهی که کس طبقه باالمیرفتی ممیداشت
 شعوری بيچه ناز شد!!!مامان) دختره بز( گات گرليا:مامان

  هم بارم کنگهی دو تا دکی ي مامان دوست دارگمیم-
 !!!ادی بادمی کنمیساکت دارم فکر م:مامان

 !؟!؟!و؟یچ:دمیبا تعجب پرس-
 !!!!گهیخوب فهشا رو د:بهم کرد)درسته ؟؟؟؟( هی نگاه عاقل اندر سفکی مامان

  از مادر مانمی اای بدِ
 ...  اومدم بهت بگم که عمت و عموت اومدنکای رائیراست:مامان

  من کار دارمیمان-
  برو حرف نزنایب:مامان
 ....نای عمه اشی پمی بچه ها رو فرستادم باال و خودم ورها رفتهی گفتم و بقي اباشه

 سالم عمه جون ،سالم عموجون-
 يسالم گلم ،چقدر ناز شد:عمه
 ....سالم عمه خانوم:رها

 .... سالم کردنکی ي جواب منو ورها رو داد اما عمو و زن عمو فقط به سردی به گرمعمه
 ... چشم هام رو گرفتي رویکی

  جونيسالم راد-
 .م؟؟؟ی من کيدی از کجا فهمي ايا:يراد
 !!!یی توشناسمی که میآخه تنها آدم خنک-
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 ... خنده که رادمان تازه متوجهش شدری زد زی پقرها
 سالم:رها
 ???what,s up،اوه رها خانوم:يراد
 !!!گذرهی ميا:رها

 رنگ ي لحظه آخر دستشو فرو کرد تو موهاقایاما دق... کار رو کردنی دستش رو برد جلو و رها هم همرادمان
 .... شبش

  کنتیرعا رو یاوع اوع حد اسالم:رها
 ؟؟؟ی کنتی رعای حد اسالميخوای سر و وضع منیبا ا:يراد

اما رها ... سالم سرد کردم کی برخورد عمو یمن هم به تالف.... راد نذاشت رها جواب بده و سالم کردسام
 ؟؟؟ی سامیسالمخوب:شروع کرد

 ... رها،احوال پرسسیسالم م:یسام
 می رفتی سلقمه زدن به رهیبعد هم با کل....کردمی می خوش و بش کردن که علنا  من داشتم خودزنگهی دکمی

 .....باال
 ....بروبچ من اومدم-

 کوش؟؟؟؟:نایروم
 ؟؟؟؟؟!!!!یک-
 !گهیخره د:انای

 !!!یخودت: دی دوباره مثل عجل معلق سر رسهامان
 ن؟؟؟یینجایاِ شما ا: چپی علابونی خودش رو زد به خانای

 !!!! حالت چطورهنهینه روحمه اومده بب:هامان
  وسط بحثشوندمی پرنی کل کلشون رو نداشتم واسه همحوصله

 
 رو تاپ میری و بعد هم تز پنجره ممیپوشی دست لباس اسپرت مکی ي جا نفرنیخوب هم!!! خفهعایبچه ها جم-

 اطیو ح
  بپوشم؟؟یمن چ:هامان

  جمله مختص دختراستنیاوع اوع ا:رها
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 بپوش تا تو رهی لباس اسپرت رنگ تکی ها،تو هم شهی ساعت نه شد االن شام سرو ممیبچه ها وقت ندار-
 یسالن  چراغ قرمز نزن

 دست لباس برداشتن کی يبرو بچ هم نفر... گفت و رفت تو اتاق خودش تا لباس عوض کنه ي باشه اهامان
 ...دمی پوشی مشکی و شلوار ورزشکی تونکیمنم 
 به آب بدم و هم هامان رو صدا ی آماده شدم و رفتم تو سالن تا به قول خودم سر و گوشهی از بقاول
 رمانا لباس تنش نباشه اما زرشک آماده نی مثل ادی بای که االن تا برم داخل اتاق هامکردمیهمش فکر م....کنم

 ي اهوه بافت قکی و داسی آدی جذب با شلوار مشکی شرت مشکی تکی... بودسادهیوا
  زدنت تموم شد؟؟؟دید:یهام

  نه؟؟؟یخونی رمان مادی تو زیول!! زدنم که نه دید-
 رمان ؟؟+
 ...می بری خیب-

  تو اتاق منمی بچه ها به اضافه من و خره جمع شدتمام
 ن؟؟؟یبچه ها آماده ا-

 !!!!يزی کرم ري به سوشیپ!! از همه آرهتیبه تبع:رها
 ن؟؟؟یی پامیری مي که چجوري رو کردنجاشی فکر اوی کيآ:هامان
 ...حاال خوبه گفتم از پنجره... برمنوی احافظه

 ..... نگاه کنسایوا-
 

 شدم و زونی دوباره آومونی و مثل می تاب آهني شدم،پامو گذاشتم روزونی اتاق رو باز کردم و ازش آوپنجره
 .....نی رو زمدمیپر
 ؟؟؟يدی خره ديآ-

 .....یدونی خره خودت می به من بگگهی بار دکیدرد و خره :هامان
  از رو نرفتمدم،امایسی محکم گفت که واقعا ترنقدریا

  بگم؟؟؟یپ بت چ-
  هامانای نی داوای:هامان

 نیی پاای حاال بنیباش آقا داو-
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 نییاما  تندتر از من اومد پا!!!)ستی انگار خودش نگهی مي جورکی(مونی هم مثل منیداو
 .. شدمدواری بت امنی آورنیآور-

 ....نیی هم اومدن پاهیره بق خبعد
 میخوب بچه ها برو:رها
 چکسیتو سالن رقص نور روشن بود و ه... داخلمی و منو خره با هم رفتي و ملودانای و ورتا؛نا؛ترالنی و رومرها

 !!!!فیح... بودي خره رادنی اي کاش االن به جايا...شدیمتوجه ما نم
 ... که اومده بودی جي دکی گوشه سالن و نزدمیرفت

  من بزنم؟؟؟ای یزنیخوب تو م:خره
 زنمینه تو روشنش کن، من م-

  و پرتش کنشمرمیتا سه م:خره
 باش-

 ... دو سهکی: روشن کرد و شروع کرد به شمردننیداو
  بلندگو و بوووووم م م مي خورد جلوقی پرتش کردم دقیوقت!! نهی روز بد نبچشمتون

 االن اگر المپ ها رو روشن کنن دونستمیاوه اوه خراب کردم ،م.... همه سالن رو فرا گرفتبی سکوت عجکی
اونم .... که به گمونم هامان بودیکی خودمو زدم به غش،همون لحظه افتادم تو بغل یالک.... خودمهيخونم پا

 رهیپس خودشه که داره در م...بغلم کرد و شروع کرد به فرار کردن
 ؟؟؟ی خوبکایئرا: به هامانمجهول

 ؟؟؟يرادمان تو از کجا اومد:زود چشمام رو باز کردم!!!! رادمانهي صدانکهی اوا
 

 !! خانومو جمع کنمياومدم خرابکار:يراد
-oh my godesh 
  من؟؟؟يخدا+
 نی من،حاال اگر دلت خواست منو بذار رو زميپ ن پ خدا-
 !!!)ذارمی می براتون تمام حرکات رو صوتدی حال کندیبر( گفتم دستاش رو از هم باز کرد شپلقنوی اتا
 ؟؟ينجوریتو دهنت آخه االغ ا!!! رادمان خريآ-

 نیی بوست کنم بعد بذارمت پاینه حتما انتظار داشت:يراد
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  هم اومدنهی رها و بقنی حنی همدر
  ببوسه؟؟وی کخوادی میاوال ال ک:رها
 !!! کردمتیا رو رعی عالقه داشت ببوسمش اما من حد اسالمیلی نفر خکی:يراد
  خورد با توزی نفر چکیاون -

  باالمی برنی بچه ها لباساتونو،بجميووو:نایروم
 می آره بريوا-

 د د د ز زز زددددد: مامانم بلند شدغی جي صداهوی باال که می تا دوباره از راه پنجره برمی شدبلند
 ....دیدوی بود که رادمان هم منی اشی گفت و ما همه الفرار،جالبنویا

 میفک کرد ما دزد...... مامانتی رائيوا:ورتا
 .... خودش باعث خنده بودنی و امیزدی حرفاش همش نفس نفس موسط

 ؟؟؟يرادمان تو چرا فرار کرد: نفر به خودش اومدنی اولرها
 !!!!؟؟!؟؟!کنم؟؟؟ی مکاری چنجای شده؟؟؟من ایچ!!!!هان: بود با تعجب گفتجی که هنوز گرادمان

 ..... خندهری زمی و در آخر فقط تعجب بود همه زدی تعجبی بود و کم کم سوالی حرفش که اول سوالنی ابا
 ...نیی پامی افتاده رفتی که انگار نه انگار اتفاقی مجلسکوی شیلی هم خبعد
 می برقصمی برنیای که خراب شد ،حداقل بمونی بازشیآت:رها
 ...میموافقم بر-

 هم آهنگ دخترِ ی جي ،ددنی به رقصمی شروع کردپمونی اکم؛بای بزرگ زدرهی داکی وسط و می رفتهممون
 نیهانا هم رفت داو... و خوندندنی باهاش رقصمی طالب زاده رو گذاشت؛ما هم که خوش ذوق شروع کرددیحم

 ....رو که اخماش تو هم بود اورد
 

  بزرگ تراشی پمی  که برمی رفتی و رهي آهنگ تموم شد من وتریوقت
 دیبه به خانوما خسته نباش:عمه

 نی کردیی هنرنمای که حسابنمیبیم:مامان
 !!!یمــــــــــــــــــرس: بازشی سه تا با نما
  هارو که همه بلدني عنتر بازنیه؟؟؟ای چییهنر نما: وسطدی مثل قاشق نشسته پريراد
 میرقصی ،از تو که بهتر نمییاستادمون که تو:رها
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 ... هنر ما برات سخته،دركيدی رو  دییقای آفريابعله،تازه تو همش رقص دختر-
 ن؟؟؟یزنی چرا می اوکیاوک: باال اوردمی دستش رو به عنوام تسلرادمان
 !؟!م؟ی ،به تو دست بزنشیا:ترالن

 ن؟؟یی پرونقدری همشهی شما همنمیبب:يراد
 !!!میشی پرو ممینیبینه پرو که م-

 بعد هم با مامان رفت... نور اال نورنی شما شدنجامی ،اکشمی تو خونه که از دست هانا و هامان ميوااااا:عمه
 کشه؟؟؟ی میعمت چ: که ترالن هم بشنوه گفتي در گوشم ،جوررها
 ...کردی داشت اطراف رو نگاه ملکسی ریلی رها خی خنده ولری زمی زدي ترمنو
 ن؟؟؟یخندی می شما به چيهو:يراد
 !!!خندهی منی ،اکشهی می عمت چدمی پرسنی من از ایچیه: گفتي آروم و جدرها

 .... گروهي بچه هاشی پمی و بعد هم که دوباره رفتدی خندی هم کلرادمان
 

 آهنگ تانگو پخش شد  و آه بچه ها کی هامون که ی رو صندلمی که مثل آدم نشسته بودشدی مي اقهی دقچند
 ..بلند شد

  خدااااا؟؟؟؟می تانگو برقصیما با ک:نایروم
 !!! با عمتادی ندا م از باال،االنیروم:ورتا

 )بعد هم اشاره کرد به ورتا(گهی بپاش دي داری خوبنی عمه به انای رومگمیم:انای
 !!!میرقصی با شورامون ممیکنی شووور مي روزکیما هم :رهی باال بگي و وری نذاشت کل کل روميملود

 !یخیآره باو ب-
  بخورم بخوام شور کنمزی چد؟؟؟منی شووور کننیخوای شما به خاطر رقص میعنی يوااا:رها
  رقص ما رو با شورامون نگاه کننیپ بش-
 !!!رقصمی شور می نگاه کن چطور بنیمرده شور شوراتون ،بش:رها 

 زدنی رادمان و هامان که با هم حرف مشی چشمک زد و رفت پکی تو دهنش بود حرف
 !!!رادمان حوصلم سر رفته،پاشو با من برقص:رها

  تو شکمیرادمان و خره رفت+ هممون
 

 ؟؟ی به آرزوت برسيخوایاِ مادمازل م: به خودش اومد وفکش رو جمع کردرادمان
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 : تا بلندش کنه گفتگرفتی رو مي رادي که بازوی در حالرها
 ...نمی رو ببتی عنتر بازخوامی منه
 ...ستی و رها همزمان چشمک زدن و رفت وسط پي خنده که رادری زمی حرفش ما زدنی ابا
 و رفتمی مییرای که به سمت پذنطوری رو پر کردم هوانی لری شریز... تشنم ،رفتم آشپزخونه که آب بخورمیلیخ

 ...دی رو از دستم کشوانی لیکی خوردمیآروم م
 !!!! پس بده،چته؟؟آبموی آمازونیوحش-

 قلپ کیهامان ...فتم گی باشه من چدهیخدا کنه نفهم.... بودنجایاالن اگر رها ا!!!!!!!؟؟! گفتم؟؟؟ی من چيوااااا
 ..خورد

  دار زدی لبخند معنکیبعد هم ... آبتوننمی ادیبفرمائ:هامان
  که دستش رو اورد جلورونیاومدم بزنم ب... آبروم بر باد رفتيوا

 دمی افتخار رو بهت منیا:هامان
 !!!!!!! نبود حوصلم سر رفته بود خویهرچ.... رفتم وسطظی غلشی اکی با
 

 ...دنی به رقصمی شروع کردستی وسط پمیرفت
 !یرقصی مياو نه بابا حرفه ا-

  کردنجادی رو اطی شرانیدوست دخترام برام ا:هامان
 ؟؟؟یتا حاال چند تا دوست دختر داشت-
 ؟؟یتو چ! که نشمردمشونادیفکر کن اونقدر ز+
 من تا حاال دوست پسر نداشتم-

 !!!!به جان خودم...یچی دوست بودم نه قرار نه هی در حد گوشاروی با چند گفتمی دروغ می داشتم مثل چالبته
 دروغ نگو+
  دروغ بگم؟؟دی بایوا؛آخه واسه چ-
 دمتیچون تو فرودگاه د+
 ! کنمحی اون شب تفرخواستمی بابا من فقط ميا-
 ! چه موقع؟حیتفر+
 .. چه موقستگنیاون خوابه که م-
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 .... شهی پسره دور شکمش حلقه مي و دستاچرخهی که دختره می حرفم برابر شد با اون قسمتنیا
  که داداشت اومد وسط،فعالیحاال هرچ+
 ؟؟؟؟؟؟؟؟یبا ک:دمی فراوان پرساری تعجب بسبا
 نی ببکنمیاالن جامون رو عوض م+

 دستمو گرفت و دست کی دستش رد کرد مثل حرکت اول رقص ری کننده منو از زری حرکت غافلگکی تو بعد
 قابلن دست آزادم رو گذاشتم رو شونشآزادش رو گذاشت زو پهلوم،منم مت

 ؟؟!!؟!اوالال با ترالن-
  بعلهدهی که شواهد نشون مينجوریا+
 قسمت آخر آهنگه-
 دونمیم+

 دست ،دستمو گرفت و کنار کی که با ی قسمتیعنی ؛می حرفم آهنگ تموم شد وما حرکت آخرو رفتنی از ابعد
 هی رها وبقیبعد هم که دست زدن تک....کردنیمارو نگاه م بار تو جشن همه داشتن نی اوليبرا...میهم قرار گرفت

 ...جمع بود که منو ذوق مرگ کرد
 ...زدنی و ترالن که داشتن با هم حرف منی آترشی پرفتم

 ...شمی مزتونی که وارد بحث دل انگدیببخش-
 !!! ،وارد نشوبخشمینم:نیآتر
 ن؟؟؟؟یآتر-
 جانم؟؟؟+
  کارت دارمای بدم،ترالنیبعدا جواب تو رو م-

 ....میبر:ترالن
  قسمت سالننی تري گوشه امی ترالن رفتبا
 ؟؟؟یکشیتو خجالت نم-
 !!!ی برام رنگش کندمی مدمیهر وقت کش:يتر
 !!!یدونی خودت مي بپرنی با آترگهی بار دکی ی باش،ولی دوستمنیبب-
 من که پر ندارم+
 ؟يمنو مسخره کرد-
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 !!!يدی منو دياگر پرا.. بگرداینه باور کن ،اصال ب+
  ترالن هاکنمیپر پرت م-
 ؟؟؟ی پر پرم کنيخوای میگی پر ندارم، تو مگمیمن م+
  نپرنی با آترگهیپرو به هر حال د-
 !!! از اول بگوگهی بار دکی+
 کی و اگر کنمی برعکس من پر پرت مای ي بپرنی پره و اگر تو با آتری اونم با تو نميپری نمنی تو با آترنیبب-

 ?????ok  پرونمتی پر می تو بگگهیبار د
 !؟!؟! پر،تو پر پر؟نیمن پر ،آتر+
 ... خندهری باشم و زدم زي نتونستم جدگهی حرفش دنی ابا
  آها اصال نپر؟؟؟وی که بشه از حرف پ استفاده نکنشهیم-
 !!!دمی نپری پرهامت کارت داره و منم با کسییدا+
 !!!یییی پرویلیخ-
 یکنی از پ استفاده مي خودت دارنیبب+
  بچه هاشی پمی بري کردوونمی دگهیاه بسه د-
 .....میباشه بر+
 

 !!)ه؟ی انگار بقه حرفاشون در مورد چگهی مي جورکی(یی به چرت و پرت گومی بروبچ و شروع کردشی پمیرفت
  خودش رو کشت بس که زنگ زدتی گوشنیرها ا:ورتا
  هست؟ی تنبل،حاال کارشیخو ب:رها
 ...آرشه: برداشت و به صفحش نگاه کردزی رو از رو می گوشورتا

  چش شد؟؟گهی دنی اای اخم کرد و رفت،دِ بکی تو دهن ورتا بود رادمان حرف
 الو:رها

 :......آرش
 میدیرقصی ممی دوستمم و جونم برات بگه داشتهیاستپ امن مهمون:رها

 :.......آرش
  ،شور خاله پسر خاله ،دختر خاله ،همه خوبن؟؟؟ت،خالهی سالمتیچیه:رها
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 :.....آرش
 )میخوب(می ما هم خوبِستيآر:رها
 ... همه رو کم کردهي آرش که رونی ازننی دخترا حرف مگنی بعد ماهه

  باشگه؛زودی با اون خر حرف نزن دنقدریرها ا-
 :.....آرش
 يباز هم آر:رها

 :....آرش
 ...  آرش باهات کار دارهکایرائ:رها

  گرفتمهی رو گرفت جلوتر؛بالاجبار گوشی رو جمع کردم که رها گوشصورتم
 هان؟؟؟-
  خر؟؟؟یاولندش هان نه، بله دومندش سالم سومندش  تو به من گفت+
  تو هم روششناسمی رو اطرافم ميادی زي سومندش من خراک،ی ،دومندش علخوادیاولندش دلم م-
 ؟یاصال تو کدوم!!!هوی یخجالت نکش+
 .. دادن به کم اوردم منيری چه گنای ااَه
 !ی برام رنگش کندمی مدمی از دوستان اگر کشیکی قول کام،بهیرائ-

 دی چشمک رفتم که خندکی ي هم برا تربعد
 گه؟؟ی دنی هستی مهمونی گفتگمیم...یخیباش،ب+
 آره خونه خودمونه-
 ادی بهتر آدرس بده بگهید+
 کار؟ی چيخوای م؟آدرسیچ-
  آپلو هوا کنم اونجاامی بکارمیب+
 ...........ایباشه؛ب-

 !!!) که اومده جلوهیمنظورش دو قدم( بچه ها شی که دادم دوباره برگشتم پآدرس
  زدنه؟؟؟تاریآخه رها االن چه وقت گ-

  داره؟یچه اشکال:رها
 !!!جهنم-
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 فدات عشقم:رها
  نفسمیمرس-

 ...ادی بدم منقدری اه ام،اهی هم هردومون حالت عق زدن گرفتبعد
 !!ي ندارتاری رها تو که گیراست-
 !!!رهی جونش بگنیرفته از آتر: چشمک زد و گفتکی

 زنهی رو منی آخر مخ آترنی گفتم ای کِنیاِ اِ اِبب -
  هم هست؟يحاال انگار چه تحفه ا:ترالن

  ست؟؟ین-
 . بحث رو عوض کردمی مستقیخعل

 ... هادی آهنگ توپ بزنکی فقط تار،ی گنمی رها اایب:ترالن
 
 شونه هامو رفت؛منمی ابروش رو انداخت باال و اشاره کرد به ترالن که داشت مي تاکی از رفتن ترالن ،رها دبع

 میخوای هماهنگ کرد که می جي کرد؟رها رفت و با دشهی هم مي اگهیواال مگه کار د!!!دمیانداختم باال و خند
 که همه ساکت دی کشتاری گي تارهايرو  دستکی ها و رها ی رو صندلمینشست. قبول کردم،اونمی بزنتاریگ

 تا می شروع کردمی که با هم دوست شدیی بود از راهنماي زدنمون حرفه اتاریگ.... شدن و برگشتن طرف ما
 :می عشق بابک جهانبخش رو خوندي آهنگ صدامونیاالن؛طبق هماهنگ

  با همهیکی عشقه يصدا.   قلبت   تپش قلبميصدا:رها
 کی مثه تو هنوز که بتونه بشه ستی نیکس.  می تو دوتا جسممی روحکیماها .  میما دوتا آدم با دو تا جسم-

 امیروز همه دن
 خوامی بگم  تو رو می  چیدونیکه م. هنوزم عاشق توام:رها

 زمی عزمی ،دوست دارم دوباره اون روزا بازم عاشق شخوامیتو رو م:باهم
 ضمی   من خرابه و مریستی نی وقتی دارم بدوندوست
 ی تو رو به روم من آرزومه باشینی لحظه بشکی دارم دوست

 ؟ی جداشیتونی مگه می اون که پا به پاشارهی سخته کم بیلی دل من خنهیغمگ
 ی خوبشهی من اگر بدشم تو همی ساحل تو غروبکیمثه -

  منو تو تنها منو تو عاشققی بارون رو تن قايهوا
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 م؟ی شِه عاشقي نزاره عادمی غرور پره دردي دوتامون خسته  و تو دورکمیبه نزد:رها
 م؟ی چرا سردم؟باهمی ،چرا سردی عاشقشی آتيتو

 زمی عزمی ،دوست دارم دوباره اون روزا بازم عاشق شخوامیتو رو م: باهم
 ضمی   من خرابه و مریستی نی وقتی دارم بدوندوست
 ی تو رو به روم من آرزومه باشینی لحظه بشکی دارم دوست

 ؟ی جداشیتونی مگه می اون که پا به پاشارهی سخته کم بیلی دل من خنهیغمگ
 
 

 و می کوتاه کردمی تعظکی تشکر حوالمون کردن؛ی از کار در اومد ،همه واسمون دست زدن و کلی عالواقعا
 ....اطی به حمی که برمیرفت
 

  سرمونختنی ها روانهی دنی ااطی تو حمی رو که گذاشتپامون
 ... بودی عاليوا:ترالن

 ) برمنویزرشک ؛ا!!!(دی هم منو و رها را در آغوش کشبعد
  شروع کرد به زر زدني تشکر کردن و به به و چه چه زدن ملودي از ملودری همه بغنکهی از ابعد

 !!!!يکردیوحشت م.... يدیدی بود اما صورتارو که می بچه ها صدا عالدیدونیم:يملود
 ادب شه اونم شروع کرد به دی من؛به رها اشاره کردم که باي دوستانی خدا از دست ايا... گفت و در رفتنویا

 )دوه؟؟؟ی با پاشنه بلند میآخه ک...نیری خُلن دوستان شما به دل نگنایا....(دنیدو
 گشی دي شونه کی دست و کی شونش رو گرفته بود و منم کی دست و کی م،رهای استخر خِفتِش کردکنار

 ...رو
 ه؟؟؟ی چمی تو استخر ولش کننکهی نظرت راجع به ایره-
  جونی رائمی ها بریآخ گفت+
 ...  جونیزهر و رائ-
 دادی وخودش رو تاب مکردی مغی جغی همش جي وسط ملودنیا

 کی-
 دو+
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 هنوز تو یمن و ره... نگاه به ما کرد و رفت داخل خونهکی توهم اومد تو؛ي بگم سه که آرش با اخمااومدم
 بار نی که ای تو شوك فرار ملمیدوباره رفت.... شدمی جعی سري که ملودمی بودي انگورلی اون گوريشوك اخما

 سه تفنگ دار و میدی که دي کردگاه استخر رو ني گهی و سمت دمیهمزمان برگشت!!!ایدِ ب... قهقه اومديصدا
 خندنی ما دارن مپی اکهیبق
 ن؟یخندی میشما سه نخاله و شما پنج کوتوله به چ-

  ،نه؟؟؟؟نیاری سر از استخر در بخوادی دلتون میلیفکر کنم خ:رها
 ریو دوباره زد ز.... باحال بودیلی تو شوك خنی رفتیوقت..... افهاتونیق......رها ....یرائ....... ییییییوا: با هرهرنیآتر

 خنده
 ...نی باحالیعلخ.... کنمیاغراق م...آقا :هامان

 ن؟؟؟؟ی شدعیخوب ضا.. خ....خواننده ....يخانوما: بار رادمان هم شروع کردنیا
 آرش بدجور فکرم رو مشغول ي همشون شروع کردن به کرکر و ترتر،خندشون برام مهم نبود اما اخمادوباره

 کردی می بود و داشت خودش رو معرفسادهیآرش کنار مامان وا... نگفتم و دوباره رفتم داخل یچیه....کرده بود
 سالم آرش-

  خانوم،رها کجاست؟کایسالم بر رائ:آرش
 رها،آرش رو مثل داداش دهای رو گفت و خودش رو انداخت تو بغل آرش ؛البته فکر بد نکننیرها ا..نجامیمن ا+

 ... و آرش هم رها رو مثل خواهرشدونهینداشتش م
 اخمات نیحاال ا:دی رها از آرش  پرسهوی خوش و بش کردن که کمیم  دوتا باهنی فاصله تَوهم من انی اتو

   بود ؟یواسه چ
مکث کرد که با ....ادی خنده هاتون که تا دوتا کوچه اون ور تر مي به خدا؛صداهیزیخجالت هم خوب چ:آرش

 ... باشهی طور آدمنی اکردمی بودمش اما فکر نمدهی ندشتری دوبار بیکیتعجب زل زدم بهش درسته 
 .... خندهری زد زنمی گفت و انویا!!!!! بدونم جذبم چقدرهخواستمیدر ضمن؛م:آرش

 -_____-!!!) سالمهیلیحاال نه که خودش خ(ستی که نستی آدم سالم اطرافمون نکیزپلشک؛
 
 ي شعوریخاك،آخه چقدر تو ب-

 م؟؟؟یای مرازی چند بار از شی اونجا؟مگه ماساليومدی دومندش،رها تو چرا نیاولندش خودت:آرش
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 میری چند بار میمگه ما سال(ی بگينجوری ادیدر ضمن جملت رو با. اشااهللا دفعه بعدمی بودرونیبابکس ب:رها
 )راز؟یش
 رفتنی و فقط چند بار در سال مکردنی می هر دو تهران زندگدای خنده چون آرش و آرشری رها گفت زدم زتا
 !!!نای مامانشون ادنی واسه درازیش

 !!!! ولشيای دفعه بعد بخوادی خدا نمای): رو به حالت ترسونده نشون دادافشی قهوی کرد و  مکث کوتاهکی(آرش
  ــــــــــــــــــشیا: رها

 ....می واسه خودمون غذا بردارمی باز اومدن داخل و مامان اعالم کرد که برشی لحظه بچه ها با نهمون
  و آقاجون کجان؟زجونیمامان عز-

 )..... سالنيو اشاره کرد به باال(اون باال:مامان
 گذره؟؟ی خوش مستمی و آقاجون گل ،من نزجونیسالم بر عز-

 ادی خونه مواری ها آرامش از در و دیستیسالم ،تو ن:آقاجون
 ؟؟؟یی دخترم؟معلوم هست کجای نکن؛خوبتشیمحمد اذ:زجونیعز
  درس داشتمدی ،باور کنزیممنون عز-

  شاممیحاالم بر...یکنی و جبران ميایاشکال نداره زلزله م:آقاجون
 ...میبر-
 ی زندگششونی پی سالگجدهی رو داشتم؛تا های بابابزرگ و مامان بزرگ دننی بگم بهترتونستمی جرئت مبه
 ^ حرفا اومدم خونه که مثال درس بخونمنی و اوی مامان که درس داري بعدش با فشارهای ولکردمیم

 نی بی خالي جاتنها  برداشم،تو سالني و مرغ سوخارهی مقدار ساالدالوکی زیاز سر م^ـــــــــــــــــ 
 وآرش ورهاداشتن باهم خوش و بش نیآتر.... رها ورادمان و آرششدی بودکه روبه روم منیهامان و آتر

 که آرش اومد رمی تا ازش جزوه بگنای که رفتم در خونه رها اشیسال پ به خوردی ما میی آشناهیقض....کردنیم
 ی و مزدنی و دوستش که داشتن باهم حرف ممانراد.... حرفانی داخل و امیدر رو باز کرد و گفت که بر

 رو برداشتم و همون طور که غذا می گوشيکاریاز ب....کردی مری سِشیهامان هم که داشت تو گوش...  خوردن
 ؟ي نداردی برنامه جدتی رو گوشکایرائ: که هامان گفتخوردمیم
  های تازگختمی چند تا رکیچرا -

  رو بدهتیگوش:هامان
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 چقدر يوا.... شدم وشیوارد گالر... رو ازش گرفتمشی رو باز کرد و دادم دستش و متقابلن گوشقفل
 سبز  ي با چشمایی دختر مو طالکیکردم  باز ویکیفل؛ی کنار اقایهامان با همه عکس گرفته بود اونم دق!!!!دختر
 روشن بود با ی شکالتي اوه برعکس من که موهام قهقای تپل بود،دقکمی که قد کوتاه و ي قلوه ايو لبا

 عمل کردی فکر مدیدی می که هرکییدوتا گونه خدا+ ی قلبی صورتي و لبای قلمینی به همون رنگ و بییچشما
 ...عکس رو به هامان نشون دادم...قدمم بلند بود و خوش اندام!!!کردم

 ه؟ی کنیهامان ا-
 یمی از دوستان قدیکیا،یگلور+
 .... قشنگهفلیآها،چقدر ا-
 سی از پارشهی می کنه پنج سالی ندونه فکر می ،هرکی نازشی پر حسرت گفت،آخیلی لحن خکی با نویا...آره+

 !!!!دوره
 ؟؟ي برگردستی قرار ن؟؟مگهیگی و حسرت می همه ناراحتنیحاال چرا با ا-
  دلم تنگ شده براشیلی خی ولگردمیآره برم+
 فل؟؟؟ی اایواسه دوست دخترات : گفتمطونی لبخند شکیبا

 ....هر دو: لبخند رفتکی خودم مثل
 کی رفته بودن رها با بایبود و همه تقر.  ؛آخر شبمی غذا رو خوردهی و مثل آدم بقمی نزدی حرفگهی اون دبعد

 ...کردیحالت ناراحت رو به روم نشسته بود و داشت فکر م
 رها-
 ه؟؟؟یچ+
 ؟ی حالیچته چرا ب: رها دپ بود براش اس دادمیول...یچی و نه هخوردی نه زنگ مشیگوش...تیگوش-
 !!!دونمینم+
 دوباره اون حالت احمقانه؟؟؟؟-
 !!!!قایدق+
 !!!).... زاد نرفتنیکال به آدم!!!(رهی من و رها دلمون بگشدی باعث مییهوی حالت به قول من احمقانه نیا

 
 که از خودمون مونده بودن آهنگ گذاشتن و یی کردم که دوباره همه اون جوون هاي با رها اس بازگهی دکمی
 هیبق..  وهامان و ورتایهانا و سام...رها وآرش...ي من و رادیعنی میدیرقصی بار دوبهدو تانگو منیا... وسطختنیر
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 نیشدن آهنگ آرش قصد رفتن کرد که با ا بعد از تموم!!!ی با کی کگهی بگم دیواال حسش ن!!!!هیهم با بق
آخه نگهش داشتم تا با هم حرف !!!رها+ موندن نایفقط خانواده ما و عمه ا...کارش همه جمع کردن و رفتن

 .... شدنهوشی ساعت سه بود و من در حال بي طرفامیبزن
 م؟؟؟ی صبح بحرفادی خوابم میلیرها من خ-
 رون؟؟؟ی بمی االن برشهینه ،م+
 !؟!؟!؟! موقع شب؟نیا: تعجب گفتمبا
 م؟؟یچرا که نه،بر+
  سر و وضع؟نیبا ا-
 !!!گهی دای نای ای بایاَه مسخره +
 هی قاطیلی معلومه خنه
 می لباسامون رو عوض کنمیباشه، بر-

 سمت می رها افتادمی کردي زادی سر و صورتمون رو آدمنکهیبعد از ا.  میدی پوشیرونی لباس بکی و میرفت
درسته داشتم از ... هم که الالهیم،بقی ما رفتدنی خسته بودن  که اصال نفمنقدریمامان و بابا که ا.. رهانیماش

 چته؟یهوش م
 میگوش...یی جاکی رفتی و داشت مروندی تند میلیرها خ... نبود که رها رو ول کنمی محکملی اصال دلنیاما ا 

 رادمان؟؟؟...زنگ خورد
 سالم بله؟-

 ؟؟یی جاکی يای بشهی می ولي خسته ادونمیکا،میسالم رائ:يراد
 ...نیبب-
 !!! ولنجک ممنونایب+

 .. هم قطع کرد،زرشکبعد
 ؟يریکجا م-

 !!ولنجک:رها
 رو نیماش.....ي رادشی پرمی و مچونمیپیرها رو م... لبخند محو زدم،خوب خدا رو شکر تفکرشون مثل همهکی

 ...می شدادهیپارك کردو پ
 رها بگو چته؟-
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 !!!می طورکی دونمینم+
 مربوط به رادمانه؟-
 دیشا+
 با من حرف بزن رها: آرامش کالم بهش گفتمبا

 ) کنارش اشاره کردمکتیبه ن( مینی بشایب:رها
 بگو-
 !!!هکنی تو وجودش داره که آدم رو جذب می چکی خوب راستش رادمان یدونیم+
  ؟يعاشق شد-
 ادی ازش خوشم مکنمی احساس مینه ،ول+
 !!!!نی شری هم پيبه پا-
  چرت نگو؟؟؟یچـــــــــــــــــ+
  اخم کرده بود؟ي چجوريدیرقصی با آرش می وقتيدی،ندینخودچ-
  دلم گرفتییهوی ست،فقطی ننی من ای علت ناراحتیهرچ: بهمدی پری حالت عصبکی با
 م؟؟یباشه،ساعت چهار شد بر-
 آره-
 
 ...می آب به دست و صورتت بزن برکیپاشو -
 زدی مزی تيادی بود زی رها کار سختچوندنیپ

  موقع صبح؟نی اي بريخوای میبا ک:رها
 !!!! گفتمنیدید
 ششی پامی زنگ زد گفت بياوف،راستش رها راد-

  ،حاال کجا هست؟یگفتیاز اول م: لحظه رفت تو فکرکی رها
 نجاستی همه،اونم انی عدتونیعقا-
  رادمان؛بعد هم بگو برسونتتشی هم برو پرم،تویباشه من م+
 ؟يدیتو از کجا فهم-
 می هفت ساله با هم دوستیناسالمت+
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 يزی تیلی تو خرمینخ+
  برمخوامی م؟مني کار نداریحاال هرچ-
 !!!!؟ی ولم کنيخوایواقعا م-
  کار کنم؟یپس چ+
 ... لحظهکی سایوا-

 ..معلوم بود رها کالفه شده... و ازش آدرس گرفتم زدم به رادمانزنگ
  خونه ما؟يایرها م-
  خونهرمی ؛مینه حسش ن+
 باشه،خداحافظ-

در کل .کردینشسته بود و به رو به روش نگاه م...ي رادشی رفتم پمی دست دادم و از همون جا مستقباهاش
 .اصن تو باغ نبود؛ آروم رفتم کنارش نشستم

 يممنون که اومد:رادمان
 خواهش ،چته؟-
 ...راستش...کایرائ+
  بار وارد عمل شدمنی که خودم ادهی لفطش ميادی داره زگهی ددمید
 رها؟؟؟-

 !!!کنهی تو وجودش داره که آدمو جذب می چکی اون یدونیآره؛م:دی کشقی نفس عمکی يراد
  نوبرن واالنایا... خندهری ززدم
  شد؟؟؟یچ:يراد
 یگفتی میداشت.  ولشیچیه-
 اَه چطور بگم؟...؟یدونیم+
 ؟يعاشق شد-
 دیدونم،شاینم+
 بهش بگو-
  بهش بگو؟؟؟یگی تو مدونمی نمگمیمن م-
 رمی برم بمدی باشم با تو بودم؛اگر نخوام نشناسمت که بانی با آترنکهی از اشتری بی رادمان از بچگنیبب-
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 ! بودمي طورکی دیرقصی داشت با آرش میامشب وقت...کنمی کار می دارم چدونمی نمکا،واقعای شدم رائجیگ+
 جور کی نیاما ا... به رها نگهیچی هگهی مثل برادر رهاست ممکنه دقای اگر بهش بگم آرش دقدونستمیم

  بودينامرد
  واسه رهاهینجوری هم هم؟آرشی برام مثل داداشي رادمان ،تو چطورنیبب-

 ؟یرقصی با من ميتو کجا اونجور: شدیشی بار آتکی رادمان
 و چند بار باهاش حرف يدی تو فقط چند بار رها رو دگه،اگریاَه رادمان تمومش کن د: مقابلش جِبه گرفتمدر
 ....شناسمشی االن هفت ساله باهاش دوستم و م،منيزد
 

 ؟یشی میباشه آروم باش،چرا عصبان:يراد
  اومدم؟ی من با کیدونی تو اصال منمیبب-
 !خوب،نه+
 ...من با رها اومدم-

  بلند شدهوی شونی رو صندلی که سوزن گذاشتي افرادنیل ا مثرادمان
 نجام؟ی من ادونهینجا؟؟می اومده بود ایاالن کجاست؟؟واسه چ! ؟!؟یچــــــــــــــــــ+

  یکی یکی،یییییاوووو
 االن کجاست؟+
 رفت خونشون-
 نجا؟ی اومده بود ایواسه چ+
 حالت احمقانه-
 نجام؟ی من ادونهیم+
 آره بهش گفتم-
 ...اه به ساعتش کرد نگکی
 مهی پاشو ساعت پنج و نکایاوه اوه رائ+
 ...... کردم ،زود باشری ديوا-

 ... در خونه مامیدی ساعت شش بود که رسيطرفا
 ؟ي رادي نداريکار-
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  کارکیفقط +
 ؟یچ-
 !!! من و رها رو تنها بذاري جورکی+
 ؟؟؟يچه جور: تعجب گفتمبا
 ... وارشی با خودت بِبر بدی عدی به بهانه خرکهی نزددیمثال نگاه ع....دونمیچه م+
 د؟ی که شما حرف بزنمی دك شي جورکیو بعد ما -
 قایدق+
 ؟ي نداريکنم،کاری مشی کارکیباشه -
  بهم بگوی داشتيهر وقت کار.... ی آجینه،مرس+
 خواهش؛باشه-

 که شدم منتظر بود برم داخل که براش دست تکون دادم ؛اونم که ادهی اورد جلو وباهاش دست دادم پدستشو
 کاری حاال چي وايا! برنداشتمدی منه احمق که کليوا...اومدم درو باز کنم که ... راحت شد رفتالشیخ

 ...کنم؟آها
 هوم؟؟؟-

  بود خوابه خوابهمعلوم
 ؟ی درو باز کنشهی میسالم هان-

 وات؟:هانا
 ارمی بدی رفت کلادمی ؛رونیدم ب با رها رفته بوکایمنم رائ-
 ... اومدم؟؟؟آهانی؛چیعنی...اوهوم+

 ... در باز شدقهی از چند دقبعد
 ؟؟یسالم هانا جان خوب-
 ؟يکوفت،معلوم هست کجا بود+
  رو رنگ بزنمهیرفته بودم در خونه همسا-

 ؟؟؟یچه رنگ: که هنوز مغزش خواب بود گفتهانا
 ــــــــــــــــــکـــــــایـــــــــــــــرائـــ: هم که انگار به خودش اومدبعد
 .... هم افتاد دنبالمبعد



        رمان لج ولجبازي به سبک من وتو                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 71 

 دمی نخوابشبیتو رو خدا ولم کن،بابا من از د-
 ؟ي کجا بودینگفت+
 ولنجک-
 کار؟ی اونجا چيرفته بود+

 !!! خودشهری شاهد باش اگر زدمش تقصایخدا
 ادی بِول خوابم م،حاالميهواخور-
 ــــــــــــــــــشیا+
 شیزهرمارو ا-

 .... شدمهوشی باهاش کل کل کردم و رفتم اتاقم و بعد باهمون مانتو شلوار بدوباره
 
 ؟ي زنده اکایرائ+
 آره-

 زدی با من حرف مينجوری چشمام بسته بود اما معلوم بود مامانه چون فقط اون اهنوز
 … ساعتیخوابیچقدر م+
 ! بعد از ظهرهيسه : وسط حرفشدمیپر
 خوب+
  بودمرونی ساعت شش با رها بيکای تا نزدشبید... بذار بخوابم،برویمانبه جمالت -
  هانا گفتدونمی منویا+
 !!! دهن لقيا-
  بگو؟؟بلندتری گفتیچ+
 نجای انی اومدی واسه چدیدونی که م؛حاالیچیه-
 رون؟ی بنی رفتی واسه چشبید+
  بابا؛مادر من رها دِپ بود رفتم بگردونمشيا-
 گه؟ی دهیدپ چ+
 ؟یستی ها، تازه مگه تو معلم زبان ني فقط نونزده سال ازم بزرگ تریاوف ناسالمت-
 !!! تو رو امتحان کنمخوامیمن که چرا م+
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 بازم بگم...شانین،آشفته،پری ناراحت،غمگیعنی-
 ي باگهینه د+
 ي بايبا-

 ..... نهای خوب شده نمی به رها ببدمی لباسام رو عوض کردم زنگنکهی بعد از اگه،پاشدمی بود ددهی پرخوابم
 جانم؟:رها
  عجقم؟یسالم خوف-
 .. بس کنکایحوصله ندارم رائ+
  شدمي،جدی شوخشهی نمگهید
 ؟یخوب-
 نه+
 ... تنها باشهخواستی میعنی نیا

 ؟ي باري گلم ؛کاری بهتر بشدوارمیام-
 ي که زنگ زدیمرس+
  ندارمشتری رها که بکیخواهش،-
  لوس نشو خداحافظگهید+
 خداحافظ-

 . دلش رو روشن کنهفی تکلخواستیدر واقع م... با خودش خلوت کنهخوادی مدمیفهم
اعصابم واقعا ....یچی نه هدهی نه جواب می ولدنشی بده ،چند بار رفتم به دیلی حالش خگذره،رهای روزه که مدو

 از خونه ی رها دو روزه که حتنی ای آروم وقرار نداشت ولشناسمی که من میی خسته شدم اون رهاگهیداغونه؛د
 نی نگرفتم،و ایچی من خودم هم هخوانی ماس لبنای نمونده و عمه اشتری چهار روز بدیتا ع... هم نرفتهرونیب

 ... کشوندن رها از خونه بود و البته رو به کردنش با رادماني بهانه برانیبهتر
 
 ]15:20 08,06,16[,  به سبک من و توي و لجبازلج
 یالو سالم رائ:رها
 ؟؟ي سالم بهترکیعل!!! و کوفتیرائ-
  بهترمیلیآره خ+
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 د؟ی خريای با بیتونی رها منمیخدا رو شکر،بب-
 ... مکث کردکمی...کنهی منو ناراحت نکنه قبول منکهی واسه ادونستمیم
 ؟ي بريخوای میباشه حاال واسه چ+
 دهی عگهیحالت خوبه؟چهار روز د-
 ؟ییتنها+
  هستننای همگهینه د...نه ؛ترالن و عمه و را-
  بود رادمان رو هم بگمکی آخ شانس اوردم نزدآخ
  و کجا؟ی ساعتدم،چهی نخریچیباشه منم ه+
  ساعت پنجس،حدودی گلدایب-
 يبا.نمتیبی،میاوک+
 يبا-
 نیاِ چرا تا به حال به ا...نوشتمی قبال رمان مری بخادشیهنوز ساعت سه بود کو تا پنج،... بودن بدهکاری بیلیخ

 یخوب حاال اسمش رو چ... دفتر و خودکار برداشتمکی نی همسم؛واسهینوی بودم؟رمان مفتادهیفکر ن
 پسر کی برن خارج از کشور و با وانخی موضوعش درباره چند تا دختر باشه که مخوامیسا،میبذارم؟؟؟اوووممم وا

  سبک من وتو بهي لج و لجبازذارمی اسمش رو هم مکنن؛خوبی مي که دختر قصه ما با اون لجبازشنیآشنا م
 ... شدمی ساعت چهار وني که چشمم افتاد به ساعت،وارفتمی هم قشنگ،داشتم با رمان ور مدهی هم جدولیا

 فی ککیموهام رو کامل باال بستم و با .دمی پوشی دم پا و شال طوسی با شلوار مشکی مانتو طوسکی عیسر
 .... زدمی رژ کالباسکی هم که فقط شی،آرای و آل استار طوسی مشکیدست

 
  بودنسادهی عمه و خره وارونی برفتم

 سالم سالم-
 ؟یسالم دختر گلم خوب:عمه

  عمه جونیمرس-
  صادقانه بوداشی نسبت به عمه احساس خوبس داشتم،مهربونواقعا

 ...سالم+
  هامان گفت منتها فوق العاده آرومنویا
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  هانا کو؟ی ؟راستمیبر-
 ادی یگفت خستس نم:عمه

 اوهوع-
 یکی که االن یشیمنم که آت! بوق زدیکی پارك بود تا اومدم سوار شم رونی بابا که بنی سمت ماشمی فتادراه

 ؟ی چیعنیبا دست بهش اشاره کردم که !!!هی آتدمیسه تا بارش کنم که د_ دودمی چرخندازه،ی مکهیت
  دارمدی منم خرمی من برنی با ماشنیایب:نیآتر

 !!!ستی ني خواهر توکه اعتمادی رانندگنیبهتر،به ا:هامان
 .... عمهشی بهش نگفتم وآروم رفتم پیچیه
 ن؟ی روانپزشک بردشیعمه جون هامان رو تا حاال پ-

 !!! عمه هامان خودش دکترهی چیعنیوا،: با تعجب گفتعمه
 حتما روانپزشک هم هست؟-

 !!!هامان داروسازه... دختریطونی چقد تو شيوا: خنده رفتکی عمه
 کمک تونمی هم منی از رادمان که متخصص قلبه از اری بغدی پس واسه طرح عولیداروسازه؟؟؟؟ا خره نی ایچ
 .رمیبگ

  عمهای؟بی کوشکایرائ:عمه
 ...باشه اومدم-

 ! گل کردشی رگ چاپلوسنی که آترنمی جلو بشاومدم
  جلونییعمه جان بفرما:نیآتر

  عقبرمینه بابا م:عمه
 ... جلونیای بدیامکان نداره با+

 نی کنار اامی ومن مجبور شدم بنهی عمه قبول کرد جلو بشی عمه و آتنی ربع کش مکش بکی از حدود بعد
 ...اوه اوه به اصل قضه که خبر ندادم... نشستمنیاون پشت سر عمه و منم پشت سر آتر...خره

  عخشميالو،سالم چطور-
عمه هم که داشت . کردی نگاه م هامان داشت با تعجب بهمزنم،امای حرف مينطوری ای با کدونستی منیآتر

 !!! و کال تو باغ نبودگفتی تهران رو مراتیفلسفه تغ
 سالم خانوم شر چه خبرا؟:رادمان
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 یمن کجا شرم؟سالمت-
 ... و زلزله وی طوفان و سونامکمی فقط یستینه تو اصال شر ن:يراد
 ي رو بهم ربط بدیعی طبي تمام بالهايخوایهووووو چه خبرته؟االن اگر بزارنت که م: وسط حرفشدمیپر
 !!!ی بمب اتمکی تو یدونیاصال م+
 ای سراغ انسانی تموم شد رفتتیعی طبيپرو،بالها-
 ؟ي دارکاری چ،حاالیماشاال ماشاال از نظر زبون به خودم رفت+
  واست انجام دادمی که گفتي واون کاردهی عدی خرسی گلدای بود که بهت بگم بنیاِ غرض از مرحمت ا-

  رها هم هست؟یعنی: زدکرددادی مدادی که تو صداش بیانجی با هيراد
 سیِ-
 کایعاشقتم رائ: بار بلند تر داد زدنیا
  و برگشت سمتمدی بلند گفت که هامان شننقدریا

  خدافظدمی افتخارو بهت نمنیا-
 يبا+
 
 که کردمیداشتم واسه خودم غر غر م! رو وارك کنه،اوف چقد شلوغهنی رفت که ماشی و آتمی شدادهی پنی ماشاز
  شدداشی اوند وپشت سرش ترالن هم پیآت
 يسالم چه زود اومد-

  جا بودمنیهم:ترالن
 ؟ي بودیاِ؟با ک-
 تنها+
 آها-
 ــــــــــــــــــنگیز
 !  جلوترکمی-

  هم قطع کردمبعد
 ؟ي بودیوا با ک:ترالن

 رها-
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 !!!یخاك برسرت دو دست:ترالن
 !چرا؟-
 اد؟ی رها بدش میدونینم+
  نبودادمی یــــیوا-
  که شده بعد از دلش درآرهیکار+
 ...باشه-

   لحظه رها اومدهمون
 به به سالم خانوما:رها

  خانوم؟یسالم رها جان ،خوب:عمه
  جونی آنیمرس:رها

  رفتم تو شوكهی صدم ثانکی جون ی آننی که با اکردمی شلغم نگاهش منی عداشتم
 سالم رها خانوم چه خبرا؟؟؟-

 ؟ی خوشینیبیما رو نم:ترالن
 !!!کشمی دارم نفس ميا:رها
 ...شعوریب-
 داشت هم لباس ی که هم لباس مجلسی لباس فروشکی پاخل میرفت... به گشتمی شروع کردگهیپ

 ی دوکلته آبی لباس مجلسکیواسه عمه چند دست لباس انتخاب کردم  که رفت پرو کنه و ترالن هم ....یراحت
 ...ي کناري هم که رفتن مغازه های و هامی من ورها،آتمیموند...برداشت و رفت بپوشه

 ...رها جونم-
 جانم؟+
 ...ییرها-
 اگر منظورت تماس اون موقست اشکال نداره+

 ... لپشو بوس کردم که با لبخند نگام کردزه؟زودی تیلی خنگفتم
 حالت که بهتره؟-
  داشت؟کاریاِ اون شب رادمان باهات چ...یآره خوبم؛راست+
 ...دی سر رسي تند گفت اومدم بهش جواب بدم که رادیلی خنویا
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 کنه؟ی مبتی داره پشت سر من غیک:يراد
 !؟! پشت سر منه؟اروی نینگو که االن ا:دی رفت تو شوك و با تعجب پرسرها
 ! پشت سرتهقایدق-

 برشگردوند سمت خودش رها رو گرفت و ي شونه هايراد
 ن؟یگفتی میخوب چ:رادمان

 به تو چه پرو:رها
 از کنارش گذشت و ي خنده،رها هم بدون توجه به رادری که تازه اومده بودن زدن زنی گفت هامان و آترنوی اتا

 ي فاصله از فرصت استفاده کردم و دم گوش رادنیتو ا...شروع کرد به خوش و بش با اون دوتا پت و مت
  جون برسهی زود باش ممکنه هر لحظه آنی ولکنمیاالن همرو دك م:گفتم

 یباشه،ممنون آج:يراد
 ...خواهش داداش-

 بچه ها اونو يوا: زدغی رها جهوی به راه رفتن تو پاساژ که می و ترالن هم بهمون اضافه شدن و شروع کردعمه
 !!! بشميگری چه جد،منینیبب
 

 ي قهوه ای لباس سرهمکی بود،يواقعا لباس ناز. مغازهي به سودیبعد هم پر... دختره دوباره خل شدنی ااوف
 ... کار شده بودیی طالنی قسمت هاش نگی که بعضي حلقه انیآست
  نازهیلیآره رها خ-
 نمیزود برو بپوش بب:يتر
 ... اوردمری که رها رفت لباس رو بپوشه ترالن رو گی وقتنی اتو
 ترالن-
 !ه؟یچ+
 نخد ی هامان برو پای نی رو کردم با آترنکاری ،هر وقت ازنمی بهت تک مرونی از مغازه بمی رفتینگاه وقت-
 !!!اهیس
 !؟!؟یوا،واسه چ+
 گمیبعد بهت م-
 ...باش+
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رنگ . ومدی بود موهاشم باز کرد،واقعا بهش مدهی که لباس رو پوشی بعد در اتاق پرو باز شد رها در حالقهی دقچند
 رنگ شبش ي و موهاادی بود قشنگ تر به نظر بی که رو به مشکرشی تي قهوه ايلباس باعث شده بود چشما

 ... کنهجادی ای هماهنگشیبا پوست گندم
 !!!بخورمت:ترالن

 !اوووو صاحاب داره: زد پشت گردنش و ادامه دادرها
 !!!صابش منم-

 !نیبری مضی فيادی زنی دارگهی دنیاوه بر:رها
رها . نکردمدای پیچیست،هی تو مغازه زدم؛نه انگار امروز روز شانس من نگهی چرخ دکیم فِرت درو بست، هبعد

 ....گهی مغازه دکی تو رونی و رفت حساب کنه،منم با عمه رفتم برونیبا لباس اومد ب
 رها

 دمی دنیتریکارتو و لباس رو گذاشتم رو و...نویاَه اَه ا. هاستیغی جوجه تنی از ااروی دمی حساب کنم که درفتم
 کنهی بز نگام منیداره ع

 هان؟؟؟-
  شماره حلهکی ،بایمهمون ما باش خانوم:دی پاکت و زِرکی رو گذاشت تو لباس

  باومینیخف ب-
 !!!گهیمهمون ما باش د+
 دست مردونه دستم رو گرفت و ادامه کی بگم که ی چکی بزن لِحش کن ها،اومدم بهش گهی مطونهی اِ شاِ

 !!!! شوهر دارنشونی محترم احترام خودت رو نگه دار ايآقا:داد
 !!! که هامانهنی نگاه کردم اِ ابهش
 .... قصد مزاحمت نداشتمدی باوور کن اِ اِ ب: دارمغازه

هامان ... که انگار هر لحظه قراره بزنه لِحِش کنهکردی با ترس به هامان نگاه مي جورکی!!!آره جون عمت 
 ....رونی بمی رو برداشت و با هم رفتکی حساب کنه و بعد هم پالستارویکارت رو برداشت و داد 

 
 کایرائ

 رو نگاه یی جاکی از مغازه،رادمان داشت با اخم رونی که چشمم افتاد بگشتی رگال ها منی داشت بعمه
 رها دی و پاکت خررونی به رها و هامان که دست تو دست از اون مغازه اومدن بدمی نگاشو گرفتم ورسکرد؛ردیم
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 ؟؟؟رهایپس رادمان چ...دی پرگم فکر از سرم گذشت رننی هامان عاشق رها شده؟تا ا،نکنهيوا!دست هامان بود
 ... کردم آرامشم رو حفظ کنمی گرفت و اومد سمت من سعیپاکت رو از هام

 ؟ی شد گرفتیچ-
 ...آره:رها

 ی آبیکی قرمز و یکی بار شانس بهم رو کرد و دوتا مانتو نیخدا رو شکر ا... به گشت و گذارنی شروع کرددوباره
که فقط رنگشون فرق )  شنی باز منییباالتنه تنگ و پا( بودنی هم بود و هر دوتا عروسکنیکه مدلشون ع

 ...ی عروسکو ی مشکفمیکفش و ک...شال و شلوار هر کدوم رنگ مانتو ها+ گرفتمکردیم
 نیای شما هم بنی تو ماشرمیبچه ها من خسته شدم م:عمه

 ... جونیباشه آن-
 ... اومدنرنی بگوهی از رفتن عمه سه نخاله هم که رفته بودن واس ما آبمبعد

 مامان کو؟:هامان
 نیخسته شد رفت تو ماش-

 !!! کارت دارميای لحظه مکی کای،رائیاوکِ:هامان
 ادمی ی خودم که به کلگهی می چنی افتاد امیردم که اشاره کرد به رادمان،آها؛تازه دوهزار تعجب بهش نگاه کبا

 ....منم پا شدم همراه هامان برم.ستنی هم ني و تری آتدمیدور و اطرافم رو نگاه کردم که د!!!رفته بود
 رها

 و فقط رادمان ستنی بچه ها ندمی بخورم دوهی که تا سرم رو اوردم باال که از آبمدادمی به ورتا اس مداشتم
 . نگاش کردم که به حرف اومدیهست،سوال

 دنبالشون نگردن رفتن:رادمان
 ...باشه پس فعال-

  پا شم که دستم رو گرفتاومدم
  کارت دارمی چند لحظه صبر کنشهیم:يراد
 خوب؟-
 گمی بهت منیبش+
  . مکث باالخره کنارش نشستمهی چند ثانبا
 ؟ي دار چرا با من مشکلی بگشهیم+
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  ندارمی مشکلیمن با کس-
 يدار+
 ندارم-
 يدار+
 ندارم-
 يدار+
 ؟یگی میاَه اصن دارم،تو چ-
 چرا رها؟+
 ... من رفتمیگی چرت و پرت ميدار-
 کایرائ
 ...می نشستنای اي رادکی فاصله حدودا نزدکی تو مکتی نکی ي و رومی هامان رفتبا
 اد؟یدومندش تو از رها خوشت م. کوفتویمونه،رائیاولندش از اون موقع تا حاال بهت نگفتم رو دلم م-

 یچــــــــــــــــــ:هامان
 ینخودچ-

 یچیآرپ:یهام
 یچیکلت الق-
 اَه بس کن؛نه+
 ! نه؟یچ-
 !!!ی احمقیلیخ+
  نه؟ی نکن ها،حاال چنیهووو به عقل من توه-
 عالقه من به رها+
 ؟؟ي دارکاریاال با من چآها،خوب ح-
  گفتمطونی لحن شکی با نویا

  کارچیه+
 نجا؟ی اي منو کشونديپ مرض دار-
 نه رادمان بهم گفت-
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 ویهمه چ: دمی تعجب پرسبا
 آره؛اِ رها چرا پاشد؟+

 ره؟ی اوا چرا داره منای سمت رادمان ابرگشتم
 میپاشو پاشو بر-
 میبر+

 بود با کی خوشگل واسش رفتم که نزدیی پاری زکی شدی من رد مي از جلودی بام،چونی بلند شد تا برهامان
 ... رو گرفت و خودش رو نگه داشتمکتی بشه اما شانس اورد و سر نیکی نیزم
  عشقم؟؟؟یکنینوچ نوچ نوچ چرا جلو پاتو نگاه نم-
زن : به شوهرش گفتشدی خانومه که داشت رد مکی چشم غره بهم رفت واومد جوابم رو بده که کی حرص با

 !!!می قديو شوهرم زن وشوهرا
  داشته باشم؟ی زننی همچادی بهم می خوبنیمن به ا: پاشد و بهش گفتهامان
 ..... چشم غره به من رفتي هاهی تو های چکی نگفت و فقط یچی هگهی دخانومه

 
 !!!!ی باش بمب اتمیمنتظر تالف:هامان

 مغازه بود کی رها که روبه رو رادمان تو شیرفتم پ... اصال ولشگه؟اَهی می به من چي راددونستی از کجا منیا
بچه ها من : گفتمی که فقط منو رها بشنويترالن هم اومد وطور. هم اخماش بد رقمه تو هم بودنيو راد

 ! بخرميزی چکی خوامیم
  اونوقت؟یچ-

 ؟؟؟ی ناموسيزایاز اون چ:رها
 قایدق:يتر
 ! حلهمی رو بپروننای ایاوکِ:رها 

 ن؟یخوای می چگهیخوب د:نیآتر
 میای ما االن منیشما بر:ترالن
 !کجا؟: شک گفتکمی با رادمان

 فوضول رو بردن جهنم گفت رادمان کجاست؟:رها
 میایباش پس ما هم م:يراد
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 !گهی دنیای بمیگفتی منیای اگر قرار بود بي رادنیبب-
 امی ،منم مشهی داره جالب مهینه تازه قض:هامان
 !!!نیایباشه ب: وسطدی جواب خفن بدم که رها پرکی اومدم

با بهت بخش نگاه کردم که شونه هاشو انداخت باال و حرکت !!!رونی تعجب فکر کنم دوتا شاخ ار سرم اومد باز
در !!! گفت که به گمونم فوحش بودی چکی در گوشش ي راه تري هاانهیم... دنبالشمیکردم ،ماهم راه افتاد

 !!! چشما بزرگ مثل توپار باحال بود، همه دهنا باز اندازه غیلی پسرا خهافی قمیدیمغازه که رس
 !!! تو دمِ در بدهنییبفرما:رها

 از خنده؛اول از همه هامان به خودش اومد  وتلفونش رو گذاشت کنار میدی حرفش منو ترالن ترکنی ابا
 ...گوشش
 !!!! اومدمد؟باشهیگم شد....جانم مامان؟؟:هامان
 ...ششی من برم پشهی گم مشناسهی رو نمنجاهای هامان ایا،ِ راست: هم گفتي که رفت رادهامان

 !!!به هرحال فعال!!! بگم رو گفتنخواستمی که من مییزای نامردا تموم چنیا: فکر کردکمی نی رفت که آتراونم
 .... باحال بودیلی خدا خي خنده،واری زمی و زدمی بهم نگاه کردییسه تا!ی به سمت خروجدی گفت و دونویا

 
 ی چزدی که از دور داد می مشککی پالستی با کلرون؛اونمی بمی اومدمی رو گرفتی ناموسيزای اون چیوقت

 !!!توشونه
 !!!ستی ضایم؟خعلی کار کنی چی مشککی همه پالستنیحاال با ا:رها
 !!! هاکنهی جلوه میعی طبارنی اگر پسرا بی بودن که چرا ولعیضا-

 داده هی جلو نشسته بود و سه تفنگدار تکن؛عمهی به ماشمیدی خنده که همون لحظه رسری بچه ها زدن زدوباره
 ...زدنی و حرف منیبودن به ماش

 ن؟یباالخره اومد:يراد
 مینَ پ هنوز تو راه -

 ن؟ی نداري اگهی ددی نکرده که خریی خداگمیم:هامان
 !!!می واسه شما هم بخرمی برنی دوست داریلیاگر خ) مکث کردکمی(م؛البتّهینه بر: زدطونی لبخند شکی رها
 دوست داشتم امتحان کنم،رها قربون دستت شهی من همایخدا: گفتزدی که تو صداش موج می با حرصنیآتر

 !!! بده منی از اون خوش رنگاشو که گرفتیکی
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 !! قرمــــــــــــــــــزحاًیترج: از اون ور داد زدرادمان
 ؛فقط ستی رفت و منم که کالً خجالت تو کارم نی چشم غره واسه آتکیشد رها هم که فقط  که سرخ ترالن

 واقعا بهت ي ادامه بدنطوری لجبازه ،اگرهمیلی رها خنی اگمی من دارم بهت منی ببيراد: گفتمنیکنار گوش آتر
 !!!ی حاال خود دانش،ی بپوشکنهیتازه بعد هم مجبورت م!!! هادهیم

 و عاشق دونمیم: لب ادامه دادری حرفم تکون داد و زدییٔ◌ نگاه به رها کرد و سرش رو به عالمت تاکی يراد
 !!!شمی لجبازنیهم

 و با ترالن می شدنی و هامان سوار ماشی جون و آتیدوباره منو آن!!!دمی من که شنی آروم گفت ولیلی خنویا
 ... رادمان دنبالش،موند رها وادی بود خواهرش بم،قراری کردیخداحافظ

  کو؟؟؟نتی ماشيراد-
  اومدمیمطب،من با تاکس:يراد

 !!!یی جاکی می من برشی پایخوب با رها برو مطب بعدش ب:هامان
  رهامیباشه بر:رادمان

 !!!دی کرد و دست رها رو گرفت و دنبال خودش کشی ما خداحافظبا
 

 منو ی فوضولنی داشته باشه؟اوف آخر اتونهی مکاری هامان با رادمان چیعنی ،مردمی می از فوضولداشتم
 ... نگام کردرتیآروم رفتم کنار هامان که برگشت سمتم و با ح...کُشهیم
 اِ هامان-

 بله؟:هامان
 ن؟ی کجا برنیخوای مي تو و رادگمیم-
  گل کرده ؟؟تیفوضول+
 راستش آره-
 بگم؟+
 آره-
 از عشقت بپرس+
 ؟ي ؛منو اسگول کردتی شخصیب-
 !!! اسگول کردشهیگول رو نمآدم اس!!!نه،اصال+
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 !!!ي حواستو جمع کن نسوزم؟امشبی گفتم بچرخ تا بچرخادتهی: حالت بدجنس گفتمکی با
 ...ی کني به حالت اگر کاريوا: شد و گفتيجد
  کنم؟ي کارخوامی گفتم میمن کِ-
  االننیهم+
 وا؟حالت خوبه؟-

 دیاول با×---× با جاش روش باشهي برات بپزم کارخونه روغن سازی آشکی سای چپ،وای زدم جاده علقشنگ
 پشه يکاری و منم داشتم از بمی کرده بودری گکیتو تراف.... دارهی خوبيزنگ بزنم به رها ،اون نقشه ها

 ...پروندمیم
  آهنگ بذارهاکی دلت خواست نیآتر-

 ...نوکر ننت:نیآتر
  بود،حاال آهنگ بذارانیائی آرنیاول اسمش آتر: وسطدمیپر
 به من چه خودت بذار:یآت
 !!!جهنم-

اومدم ولُم رو ببرم باال که ...رو گذاشته فقط صداش کَمِهCD تیشخصیاِ ب...  شدم به جلو تا آهنگ بذارم خم
 تا درك کنم دی طول کشهیچند ثان!!! ترمز کرد و من خودم رو هل دادم به عقب که افتادم رو هاماننیآتر
 !!!!دی سرم رو نددهیرندی سقف خنی پاشدم که اعیدم که اومدم سر خوشده،بهیچ
 

 !!! ای کردن بعضیاوه اوه چه ذوق:هامان
 ... به اطرافم کردمیشی نگاه نماکی

 !؟یزنی حرف میبا ک-
 !!! که روبه رومهي خرنیبا هم:هامان

  لقب تو خر بودادی مادمی که من ییاوع اوع تا اونجا-
  خر به توان دوشهیحاال اشکال نداره م+
 ؟ي خريپس قبول دار-
 !!!نه من خر بودن تو رو دوبرابر حساب کردم+
  هاوفتی با من در ننیبب-
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 )ترسهی مثال از من میاَلَک(
 !!! ندارمي زبون نفهم کاريمن با دخترا+
 زد و  پوزخندکیاونم که فکر کرد کم اوردم ... جوابش رو ندادمگهی دنی همگه،واسهی داره چرت و پرت مدمید

 ....شهیمثل خودم سرش رو برگردوند سمت ش
 که ترمز نیآتر... شدمالشیخی مغزم اِرور داد آخرم کال بی کنم که هکاری به خونه همش فکر کردم چدنی رستا

 ... سمت راننده و درو باز کردمدمیکرد زود پر
 چته؟؟؟:نیآتر
  برم کار دارمدیمن با-

 ...باش، آروم:نیآتر
 نهی ماشنیالبتّه ا( نی منو آتری اشتراکنی ماشیعنیBMW  کردم  و نشستم پشتی خداحافظنی عمه و آتربا

 !!!).....کنهی حساب مکی زورگوئه خودشو شرکای رائنی ها انهیمال آتر
 ~رها~

  مامانیی آلبالوسی دست منو گرفت و کشوند سمت جنسرادمان
  وقتکی یخجالت نکش-

 ؟ینه راحتم ،نکنه تو ناراحت:رادمان
  پرو-
 کنمی میبده من رانندگ: سمت راننده رو باز کردم که رادمان شروع کرددر
 اون وقت به چه مناسبت؟-
  برم زودتر برسمی فرعي از راه هاخوامیم+
 جهنم-

 نی خوشگل نشست پشت رول و ماشلیبا استا... رو دادم بهشچی رو دور زدم وسمت شاگر نشستم وسوئنیماش
 .....رو روشن کرد

 
  رها؟هیرشتت چ+
 ؟ي اکارهی؟چی چ،تويداروساز-
 متخصص قلب و عروق،مطب دارم+
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 ؟يخارج از کشور درس خوند-
 آره ،کانادا+
 ...خوش به حالت-
  واقعا پر حسرت گفتمنویا

 ي آزمون براکی دی بعد از عدمی طور هم که من فهمنی که خوبه،اتونی مالعتی ؟وضيریخوب چرا تو نم+ 
  برتر هستانیدانشجو

 رونی فکر به اون آزمون بم،ازی توش شرکت کنمیتونستی ما مي که هر هفت تای آزمونگفتی راست مآره
 ...اومدم

 !!!کایرائ.... امانیبچه ها پا... با دوستات بروگهی تنها برم،مذارهیبابا نم-
 ... دختر آزاده و دوست نداره ازدواج کنهکی باشه اون ینه؛هرچی شرط عمو واسش سنگنیآره،ا+
 ........ رادمانصی ضدنقي رفتارهانی و فکر کردم به اشهی دادم به شهی بهش نگفتم و سرم رو تکیچی هگهید
 
  شو دخترداریب...رها، رها +
 ... و آروم پلکامو باز کردمدمی کشازهی خمکی

 م؟؟یدیرس-
  برمدی باگهیمن د. آره،ممنون+
 ...شب خوش-

 ....دمـــــــــــــــــــ  خونه من اومينشستم پشت فرمون و آ... هاچسپهی منی چقدر خواب تو ماشاوف
 !ست؟ی خونه نیکس...مامان،بابا ....سالم-
 کی شدم و بعد از عوض کردن لباسم با زای چنی االیخیب... حتما دوباره مامان رفته مطب و بابا رفته شرکتاَه

 طنز رو لمی چند تا فيحاوUSBنم؛ی ببلمی فکی  گرفتممی قرمز داشت ،تصمزی ري که قلبایتاپ شلوارك صورت
 آهنگ الو يلم نگذشته بود که صدای از فیلیهنوز خ... اوردمی مقدار خوراککی و ي دیوصل کردم به ال س

 ...تماس رو وصل کردم.... مواجه شدمکای رو برداشتم و با عکس رائمیگوش...دیچی پبری بنی جاستیم
 
 °کایرائ°
 رو برداشتم و ی؟؟؟گوشی اگر رها خونه نباشه چیراست... شده قوز باال قوزکی ترافنی ايری ويری هنی تو ااَه

 ... بوق جواب دادنیشماره رها رو گرفتم با اول
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 سالم عشقم:رها
 ؟یکنی مکاری اونجاست؟چی؟کیی؟کجایسالم رها خوب-

 یکی یکی همه راهو؟؟؟بابا نی ارهی میاوووو ک:رها
 ...ینیبی ملمی في،داریی،تنهاي ا،خونهی خوبدمیخوب فهم-

 . خونشون بودمکی نزدگهی لحظه راه باز شد و حرکت کردم دهمون
 ؟ي دارکاریماشاهللا اطالعات،حاال چ+
 ؟ی کردن چند تا بنده خدا هستعی نقشه واسه ضاکی هیپا-
 !!! ناجورتمیپا+

 پ درو باز کن: پارك کردم و گفتمنویماش
 ؟ی چ؟واسهیچ-

 تا درو باز کرد بدو رفتم داخل... قطع کردموی رو زدم و گوشفونی آدکمه
 هووو چته؟؟؟:رها
 !!!می کنعی رو ضانای امی برزی برنامه برکی بدو شعوریب-
 ه؟ی چانی رو؟اصن جرایک+

 ... رو مبل روبه روشنشستم
 ... کجا؟گفت به تو چه و بعد همدمی هامان پرسرون؟ازی که قراره هامان و رادمان برن بیدونی منیبب-
 ي مردم آزاريای و میکنی که روشو کم ميتو قُمپوز در کرد+
 قاًیدق-
  کجان؟یدونیحاال م+
 .... موندمنینه بابا تو هم-

  بدهشونویکیشماره :رها
 ؟؟؟یواس چ: گفتمی حالت داش مشتکی با
 کنهی مشونیابی برنامه دارم ردکی+
 ...شماره رادمان رو بزن.اوالال-

 .... اون ور تر بودنابونی ها دوتا خقهیعت... اومد باالقهی رو زد وآدرسشون بعد از چند دقشماره
  سر وقتشونمی برایب:رها
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 ...می بعد برزی نقشه برکینه صب کن -
 ... بشکَن زدکی هوی قهی دقشیش-  زول زد به سقف و بعد پنجرها
 !!!خودشه:رها
 !؟! خودشه؟یچ-
 ....نیا+

 ... باحال بودیلی خولیا... کردن نقشش فی هم شروع کرد به تعربعد
 شناسنی که مارو مينجوریرها ا-
 ... دارمی چنمی تو اتاقم ببمی برایب+

 بلند با لنز سبز ی بلوطسی کاله گکی بهم دادو خودش ی با لنز آبي چتری مشکسی کاله گکی از اتاقش رها
 گذاشته ی بار آبنی و اولکردمی استفاده ميعموال از لنز خاکسترمن که خودم م...میاَ چقدر عوض شد...گذاشت

 ...بودم
 یدست مرس-
 !!!زیدمت ج+
 و به دمی دنگی رو تو پارکي رادنیماش... رستورانهمیدی سمت اون مکان که حاال فهممی من راه افتادنی ماشبا

 میرفت.... رو حرکت بدهنشی رقمه نتونه ماشچی پارك کنه که رادمان هي جورکی رو نیرها گفتم که ماش
 ... چهار نفره نشسته بودنزی مکی وداخل،دور تا دور رستوران رو نگاه کردم که چشمم افتاد به دوتاشون که ر

  دارن؟ي قرار کارکی نای نکنه رها اگمیم-
 قرررااااررر+

 ... رو گذاشتم رو دهنشدستم
 اِ ساکت-
 ..نه بابا اگر قرار داشتن که تا االن اومده بود+
 ....آره حتماً-

 .... بودزشونی مکی سه نفره که نزدزی مکی رو می نشستمیرفت
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 يتا دختر با لباس ها8-7 نگذشته بود که قهیهنوز چند دق... جلومونمی و مِنو رو گرفتمی رها کنار هم نشستمنو
 از یکی...سوزنیمَر و خُشک با هم   گفتن تمی از قدی ولسوختی رادمان ميافتضاح رفتن سمت اون دوتا،دلم برا

 ... سالم عشقميوا:گفت  لحن لوسکی هامان و با ي داشت رفت جلویدخترا که مانتو صورت
 ...یپوشی می مشکيرادمان جون گفته بود: که مانتو زرد داشت رو به رادمان ادامه دادگهی دیکی

 ... تنش بودي شلوار قهوه ارهنی آخه رادمان از ظهر همون پمیدیخندی مزی رزی رمی رها داشتمنو
 ...ی سر اون دوتا دختر اولختنی رگهی دي تا از دختراچند

 د؟یشناسیشما اونا رو از کجا م-
 ...ی و فقط با من دوستي همه دوست دختراتو پرونديهامان عشقم تو که گفته بود:گهی دیکی

  کردنهی گری هم شرع کرد به اَلکبعد
 -___-....  روافهاشونی خدا قيوا
 

 ؟!؟! شمادیببخش:هامان
 ...خونه...اون شب،منو تو !اد؟ی نمادتی منو یعنی:دختره

 ... از خندهمیدی گفت ما ترکنوی اتا
 !!!کنهی نمي کارنیرادمان جون من که همچ+

 سر اونا ختنی رهیبعدش هم بق!!!يرادمان مال منه غلط کرد: بود زد تو گوششدهی دختره که مانتو زرد پوشاون
 !!!ی کشسی و گسیو شروع کردن به گ

همون لحظه ...دادبه فرشته که سردستشون بود s  به رها گفتم که تمومش کنه،اونمدمیخندی که مهمونطور
 ، بعد  رونی شد و پاشدن رفتن بای مثل تَشَنُجافشونی گفت که قيزی چکیگارسون اومد و به رادمان و هامان 

 ...هم بلند به دخترا اعالم کرد گورشون رو گم کنن
 ... ماشی بلند شد و اومد پگهی دزی مکی از فرشته

  گلمیسالم فرشته جون؛مرس:رها
  جونکای رائيزم،چطوریخواهش عز:فرشته

 میسالم، االن عال-
  کردنمتی که عشق اذدیدونید؛می خبرم کننیخدارو شکر،بچه ها بازم کارم داشت:فرشته

 باشه حتما:رها
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 گهی من برم دنیاگر کار ندار:فرشته
 یبازم مرس-

 ...ي بايبا:فرشته
فرشته رفت و ما ...می باهاش آشنا شدی مهمونکی مشترك منو رها بود که تو یمی قدي از دوستایکی فرشته

 .... هانی و ماشی سمت خروجمیدوتا هم رفت
 

 ...زدنی بودن و حرف مسادهی وانمی با اخم کنار ماشی و هاميراد
 ... کار ما بودهفهمنی مننی که االن ما رو ببنای اکایرائ:رها
 !!!گهی بفهمن دمیخوایخوب ما هم م-

 !!! ورانی اادی مي دماغ سوخته اياوه اوه چه بو: بلند گفتمي هم با اعتماد به نفس رفتم جلو و با صدابعد
 نگفتم کار ایب: که مخاطبش رادمان بود گفتي برگشت طرفم و با دست بهم اشاره کرد و  رو به من طورهامان

 ناست؟؟یا
 !!! اسم دارننایهوووو ا:داد زد رها

 ...بله سرکار خانوم رها رستگار:رادمان
 گذره؟ی خوش مرونی ،بیخی رو بنایا-

  که رفتم پشت سر رهارهی برداشت که منو بگزی خرادمان
 ؟ی رو بزنکای رائيخوایرادمان حرصت گرفته چرا م:رها

 هیلی اگر منو نزنه خِنی بابا؟؟؟ایگی میچ:رادمان
 !!!زنمی ،دست می بزنغی اگر به من ج؟یپ چ: جسارت اومدم کنار رهابا

 يری اوه من که دوبارنگش؛اوهیشونی محکم زد تو پرها
 ...دادم 

 ...زدنی قهه قهه میعنی... خندهری و هامان زدن زرادمان
 ... تو برام دست بزنزنمی مغیباشه من بهت ج:رادمان

 ... بار خودمم خندم گرفته بودنیا
 ...می خوش گذشت،هامان بریلیخ:نرادما

 !!!مشخص کنم)اشاره کرد به من(نی خودم رو با افی تکلدی من بام؟ی بروی چیچ:هامان
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 ! از کجا تا کجاستفتی تکلگمیخوب باشه پسر گلم،برو فردا بهت م-
 ... مشخص کنهوی کفی تکلدی بای کدمیبهت نشون م:هامان

 ...يری هست بپا نگادتی رو جهیسرگ-
 ...تو مراقب خودت باش:هامان

 
 موهات؟؟ وچشمات؟؟...رها:رادمان

 خوب؟:رها
 !؟!ن؟ی دادافهی قریتغ:يراد
 !!!می دادونی دکراسرینَ پ تغ:رها

 ن؟ی اوردری آدرس ما رو از کجا گ،شمایخیاونو ب:رادمان
 !!!گهی دگهید:می رها همزمان گفتمنو

 م؟یرادمان بر:هامان
  خودمو مشخص کنمفیل نوبت منه تکگه؛االنینه د:رادمان
 ...سبزه بود شد گل: لب زمزمه کردری زهامان

 ... گذاشتهری روش تاثيادی معلومه اون ور زدن،ی خنده که رها هم شروع کرد به خندری ززدم
 گه؟ید)  آراسته شدزیگل بود به سبزه ن( منظورت-

 !!!حاال:هامان
 سای مردونه پاش وايدی میدِ نَ دِ نشد،سوت:رها

 ... من برمای ای بایرادمان :هامان
 ...و حاال شما دوتا...یستی که آدرس بلد نا،توی نی قوپیالَک:رادمان
 سر نیچند تا دختر فرستاد- 3.نی کردبیما رو تعق-2.نی دادافهی قریتغ-1: کرد با دست شمردن و ادامه دادشروع

 ....- 5.نیآبرو واسه ما نذاشت- 4.وقتمون
 ... کنی تالفی مرد حرفیلیخ!!!ي کردوونمی کوفت دياِ: وسطدی قاشق نشسته پرنی عرها

 ؟؟؟يخوای میپ تالف:رادمان
 قایدق-

 ه؟ی کردن چند تا فنچ چطی نظرت در مورد خیهام:رادمان
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 !!!لی گوریفنچ خودت:رها
 !؟!ل؟ی گورایاالن فنچم :رادمان
 بهت شتریسگ گنده ب: وسطدمی شدن رها پرعی از ضايری جلوگگه؟واسهی رها چرا چرت منی ها اگهی مراست

 ...ادیم
 .... از من دفاع نکن هانقدریهامان تو رو خدا ا: کم اورد و رو به هامان گفتي بار رادنیا

 
 میریتو فکر حال گ! رادمان جانستیجواب ابلهان خاموش:هامان

 ...می برزمیحق با توهه عز:يراد
 ...کننی باز مي چه نوشابه انای اعق
 !!!یهووو ابله خودت:رها
 کارشون از صد تا فحش بدتر نی ایعنی... شدننی تفاوت سوار ماشی بیلی نگاه بهم کردن و خکی و مت پت

 ... نداشتمیبود؛رها که از حرص قرمز شده بود و فکر کنم منم ازش دست کم
 ... برن هاخوانی جان مکایرائ:رها

 خوب؟؟؟: تفاوت گفتمی بیلیخ
 ...احمق جون طرز پارك کردنمون:رها
 ...آهـــا: فکر کنم برق زدی از خوشحالمامچش
 نی ماشکی گشی و سمت دواری طرفش دکی رادمان نیماش...گهی می کج شد که رها چمی دوهزارتازه
اون دوتا منتظر داشتن ما رو نگاه ... ما هم که جلوش پارك شده بود وکامال راهش رو سد کرده بودنیماش...بود

 ....می سوار شدمی رفتکی شیلیا خ منو رهیول...می که حرکت کنکردنیم
  تا روشون کم بشهمونمی منجایرها تا صبح شده من ا-

 ...تا آخرش هستم بات:رها
 رو شهی رو چرخوند و شچیرها سوئ... سمت راننده که رها نشسته بودشهی زد به شیکی نگدشته بود که قهی دقچند

 ... نییداد پا
 

 ش؟؟؟یفرما:رها
 ...دی دلتون خواست حرکت کنگمیاِ م:هامان

 و اگر نخواست؟؟؟-
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 ؟يدیرها چرا جواب نم:هامان
 واری بد جور زدتم تو دتی شخصیب

 !نهیجواب منم هم:رها
 ...نیی پادمی رو کششهی من و زد بهش؛ششهیرادمان اومد سمت ش... هه بخورول،ههیا

 ... گهی برو دای بکایرائ:رادمان
 بزرگ بود یلی خنگیآخه پارک!!!سهی پلنکهیاِ ا... دقت کردمکمی...دی سر رسنگی تموم نشده نگهبان پارکحرفش

 ي و رادی اون هامي بود رو فعال کرد و با صداشی شخصنی که رو ماشيری آژسهیپل...و از قضا سر باز هم بود
 ...سادنی صاف واهوی

 خانوما مزاحمتون شدن؟:سهی پلجناب
 ...دم شادهی ازش پتی شد و منم به تبعادهی پرها
 هم مزاحممون شدن هم ونی آقانی جناب سروان؛انی خدارو شکر اومديوا:  حالت مظلوم گفتکی با رها

 ....نکهیا
 ... پروندماری اختی بی از کجا ولدونمی بگم،نمی چکی به من نگاه کرد تا دی که رسنجای ابه
 ... هستلمونی فامي از بچه هایکی و مال هی دزدنی ماشنی انکهیهم ا-

 ... بلغور کردمی اوه چاوه
 د؟یپس چرا به ما اطالع نداد:سیپل

 ... دختر عمومهشونمی مال منه و انی ماشنیا!آقا دزد کدومه؟:رادمان
 !؟یخوب اون دختر عموته من چ:رها

 ... رو پاشدمی با پام محکم کوبهی هجب خراِ
 خوره؟ی منی من به اافهیشونه؟قینه آقا من کجام مثل ا-
 ... نگاه به رادمان کردکی من و بعد  نگاه بهکی سهیپل
 نیدینه واقعا شباهت نم:سیپل

 ... ندارن و مزاحم ما هستنی با ما نسبتونی آقانی امیریگی مجهیپس نت:رها
 !!!هی هم دزدنی ماشنکهیبه اضافه ا-
 از خونه حل رونی که بستی ننی بر الی دلشهی ما تو خونه دعوامون م؟اگری تمومش کنشهی مکایرائ:هامان 

 !!!شه
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 د؟یشما ازدواج کرد:سیپل
 ... خانومنی دوتا هم من و انیبله،هم ا: ادامه حرف هامان رو گرفترادمان

 ... هم اشاره کرد به رهابعد
 
 ...رهی رو بگنای ایکی ای بدِ
مشکالتتون رو تو خونه حل .... گلم حق با شوهراتونهي دخترادینیبب: به من و رها کردری نگاه با تحقکی سهیپل
 ...دیکن
 ...شمی مطی بچه تو خونه تنهاست و خودم خگهی االن مارمی در بي اگر بخوام ماست بازدمید
 ... کدومه؟من هنوز مجردمه؟شوهریآقا ازدواج چ-

لولک ( دوتانی آقا اگهیراست م: به خودش اومد وفکش رو که از شدت تعجب باز مونده بود بسترها
 کننی دزدا انکار ميدر ضمن همه ...گنیدروغ م)وبولک

 ... دو نفر رو مشخص کنمنی افی تامن تکلدیباشه شما بر:سیپل
 ...دیممنون قشنگ ادبشون کن-
 ...بسوز: چشمک به هامان زدم و لب زدمکیهمون لحظه ...می که سوار شمی رها راه افتادبا

 ...کشمتیم: لب زداونم
 ... خندهری زمی زدییدور شد دوتا کمی رها تا

 !!!ي پروندی چیی خدایعنی مردم از خنده،یرائ:رها
  خونه شماامی من امشب میراست...خودم کف کردم : جواب دادمدمیخندی که مهمونطور

 ؟ی واسه چیباشه،ول:رها
  برم خونه که هامان و رادمان خفم کنن؟؟؟ينکنه توقع دار-

  هایگیراست م:رها
 ....ی اومد بزنگم به مانادمی و می ساعت بعد واردخونه شدمین 

 بوق....بوق
 الو سالم ماما-

 ....ي سر رادمان و هامان اوردیی که چه بالدونمی و البته میینای خونه رها ادونمیم...کیعل:یمان
 !!! هفت قلودیی اوه گاوم زااوه
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 ووو..... ال.....الو-
 به ي واومدی برام حرکت می داشت از پشت گوشينطوری همنیدم برسه اخدا به دا... رو گفتم و قطع کردمنایا

 ...نهی منو ببنکهیحال ت
 

 !؟ي کردنی شد؟چرا همچیچ:رها
 !!!بدبخت شدم رها-

 ؟یواسه چ: تفاوت گفتی بیلی خرها
  اوردمنای اي سر رادیی چه بالدیمامان فهم: گفتمهی ك حالت مثال گريبا
 از کجا؟+
 !من چه بدونم-
  من از کجا بدونمی چیعنی+
 از کجا نه از چه-
 ؟يمسخره کرد+
 ...يبود-

  جواب بده که در باز شد و مامان و باباش اومدن داخلاومد
 سالم سالم:رها
 ...سالم خاله ،سالم عمو-

 ... داشتيقهوه ا_ کرمونی رها که دکراسکی تو اتاق شمی جوابمون رو دادن با هم رفتنکهی از ابعد
 ... رو تختشدمی و پردمی برداشتم و پرو پرو پوششی از کمد قهوهای دست لالس راحتسک

  بغل عموایب-
 . صداش رو نازك کردرها
 ای حیبرو گمشو ب+
 اد؟یدلت م-
 ..کنهی وکبودم ماهی سادی االن اضغر آقا منمیپاشو بب: همون لحن ادامه دادبا
  بِکَپ بزریکوفت؛بگ-
 !!!عمته+
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 !!!هتمع-
 .... بلند گفتی چکی  چی حالت گکی با رها
 ! هتمع؟شهی عمه برعکس میدونستیم-
 ؟ياسگول کرد+
 یهست-
 !يبود+
  بخوابریاِ رها عرعر نکن بگ-
 !کجا؟+
 ی بزرگنیتخت دونفره به ا...سر قبر من-
 ی لگد بزنيخوای بدخواب عمرا؛تا صبح ميکنار تو+
 !!!خوب پس برو همونجا که بهت گفتم-
 شه؟؟؟ی می کنن چدامونی کن اگر هامان ورادمان پ فکرکای رائی،ولیخیحاال اونو ب+
  قبرستونمیریشک نکن صاف م-
 ... باحال بودیلی خافهاشونی واقعا قیول+
 ....ی وضعکیاصن ... خندهری بود ازشون دود بزنه دوباره زدم زکی که نزدیی صورت قرمز و گوشايادآوری با
 
 ...رها-
 بله؟+

 ایاما آخر دلمو زدم به در... نهای داشتم که بگم شک
 ؟یکنی مکاریبا رادمان چ-

 ... صورتشهی زد ی تفاوتی زود به خودش اومد و نقاب بیلی باال اما خدی پرابروش
  کنم؟کارشی چدیبا:رها
 ي کنم نه؛تو دوسش دارکارشیرها چ-
 یدونی نمیچی حرف رو نزن؛تو هنی اکایرائ+
 يدوسش دار-
 ندارم+
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 يدار-
 ندارم+
 يدار-
 ....ستمی اما از دوست داشتنش هم مطمئن نستمی تفاوت نی بهش بی اوکِیاوکِ+
 ...گهی دلت دروغ نمي بدون خواهریباشه ول-
 ؟ي دوست داروی تو ککای رائیتو چ: گفتهوی هم دم،بعدی لب زمزمه کرد که من نفهمری زی چکی
 نی د دوست ندارم؛چرا همچوی کچیم من ه ه: گفتمدهی بردهی هول شدم و بردی هوا پرسی بس سوالش رو باز

 ؟یزنی میحرف
 مطمئن؟+
 ...آره بابا-

 دمیآروم پتو رو کش...دهی نگاه چقدر آروم خوابنویا...بهش نگاه کردم... رها آروم شددمی گذشت که دقهی دقچند
 ... شدمهوشیروش و خودمم ب

 
 شماره ناشناس کیزده تا از رادمان و چهارده تا از  از ننم،دواسکالی و دو تا می رو که باز کردم با سچشمام
 ومدیدلم ن... رفته بودن سرکارنایرها هنوز خواب بود و خاله ا...کننی خفتم منای ادهیبه به پام به خونه نرس...داشتم

از تو ...ارمی در بی از گرسنگی به آشپزخانه تا شکمدم از کنارش پا شدم و زواشی واشی...دارکنمیرها رو ب
 که از خوردمیبا ذوق داشتم م... ي اشهی شي ناهار خورزی رو گذاشتم رو می انواع و اقسام مواد خوراکخچالی

 ی جاخالنیی بهم و دستش رو اورد پادیتا رس... تا بزنه تو سرمادی که داره آروم آروم مدمی بوفه رها رو دشهیش
 ...زی رو مفتهی کارم باعث شد رها بنی اهدادم،ک

 رها...رها-
 .... چشماش رو بستهوی و زی نشست رو مخوردی که تلو تلو می شکست و رها در حالزی مشهی قسمت از شکی

 اما ي چطوردونمینم...کردمیآروم نشستم کنارش و فقط صداش م...واقعا تو شوك بودم... کنمکاری چدونستمینم
 خواب يتند تند شمارش رو با تلفن خونه گرفتم که بعد از چند تا بوق صدا... رادمان افتادمادی لحظه کی

 ... تو گوشمدیچیآلودش پ
 دیبفرمائ:رادمان

 ...رادمان-
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 ؟ی کم بود رائشبی موقع صبح؟دنی اي کار داری چشعوریب+
 ر ر ااا دد ما ا ان ن ن: ترس گفتمبا

 کا؟ی شده رائیچ: با هول گفترادمان
 اا.... ه ه...ر-
 !؟یرها چ: با داد گفتبای که از صداش مشهود بود و تقری ترسبا
 ...نای خونه رها اایفقط ب-
 آدرس؟؟؟+
 (.......)ایب-

 دی حدودا بادونستمیقبال دوره امداد رفته بود و م... به خودم مسلط شدمشتری بادی رادمان مدونستمی که ماالن
 جعبه کمک عیسر... مورد نداشتنی تو ایخداروشکر مشکل... رو چک کردمشیاتیاول عالئم ح... کار کنمیچ
 کردم وگذاشتم رو سی پارچه خکی...ردم بود پانسمان کدهی برشهی رو اوردم و دستش رو که در اثر شهی اوليها

 .... اف اف اومديصورتش،که صدا
 

 ... رادمان رو به روشدمی باز کردم که با چهره برزخزودردو
 يه دختر؟جون به لبم کرد شدیچ:يراد
  کوتاه دادمحی توضکی تند واسش تند
  خدا، کجاست؟ای+
 تو آشپزخونه-

 گفت رها رو بغل نی حسای کی به رها افتاد يتا چشمام راد.... رادمان رو گرفتم و بردمش سمت آشپزخونهدست
 ....ول بود ،در عقب رو باز کردم و تا رادمان نشست، نشستم پشت رنی رو ماشچیسوئ...کرد

 رو برد سمت اورژانس و منم زنگ زدم به خاله و کم کم بهش گفتم ،رهاي باز شد رادمارستانی پامون به بتا
 ... شدهیچ
  شد؟یرادمان چ-
 ...خدارو شکر االن خوبه...ي سادست که تو پانسمان کرده بودی کوفتگکی.... کردن یدگیبهش رس+
 ...ی ونشستم رو صندلدمی کشقی نفس عمکی

  سادست؟ی کوفتگکی ی رادمان مگه نگفتیراست-
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 ...خوب آره+
 پس چرا از هوش رفت؟-
 نیهم... نخورده بودهيزیسر صبحه وچ+

 ...فتادهی واسش نی و خدارو شکر کردم که اتفاقدمی کشقی نفس عمکی دوباره
 اد؟ی بهوش میدکتر ک-
 می دخترم نگران نباش بهش آرام بخش زدادیبه هوش م+
 !آرام بخش؟-
 ...کردی شده بود و مسلما درد می از کتف و کمرش هم زخمیی قسمتاکی از دست ریون بغآره چ+

سروضعم اصال خوب نبود با همون ... و چشمام رو بستمی دادم به صندلهی کامال قانع شدم سرم رو تکیوقت
 نگا کنن تا چششون در نقدریبه درك بذار ا...کردنی نگام مي جورکی اومده بودم و همه شبی دی راحتيلباسا

 ...آد
 ب.... ب....آ+
 ... آب برداشتموانی لکی که کنار اتاق بود و یکی کوچخچالی سمت دمی رها زود پري صدابا
 ؟یخوب-
با آرامش و کم کم آب رو به خوردش دادم که در باز شد و ....وانی کرد و اشاره کرد به لدیی سر حرفم رو تابا

 حیبرات توض: نگام کرد که براش لب زدمی رادمان سوالدنیرها با د... خاله و پشت سرش رادمان اومد داخل
 ...دمیم

 اون باالخره مامان مجبورم کرد که... فاصله من از کنار رها جم نخوردم نی و تو اادتی همه اومدن عنکهی ابعد
 به دی شانی سرزنشم نکرد و اشبی بار سر موضوع دنیواسه اول.... که اورده بود بپوشم و برم خونهییلباس ها

 لی دعوت کرد خونشون تا لحظه سال تحوب خاله ههمون رو  فرداشمیرفتی ممی داشتیوقت....خاطر رها بود
 .....میکنارهم باش

 
 ي گردنبند مخصوص ستاره اکی داشت و یی طالهی که باالش حاشی زرشککی با تونی مشکی سارافونری زکی

 که ي پارچه ایی تل طالکی ساده با یلیموهام رو هم خ... دمپای بودم با شلوار مشکدهی پوشخوردیروش م
 نگاه رو نیآخر...ی رژ زرشککی فقط ی هم که ولش حسش نشمیآرا... داشت زدم باالیزرشک_ی مشکهیحاش
 یعنی ما جوونا نای سمت خونه رها امیهمه با هم راه افتاد.... رو انداختم رو سرم میمشک کردم و شال نهیتو آ
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 دهی نفر وارد خونه شدم که هنوز نرسنیآخر....می رادمان بودنی تو ماشی و سامی،هامی،هاني راد،یخودم ،آت
بعد بگو دوسش ... رهاشیخورد: بغلش کردم کنار گوشش گفتمفتم رغی رها به رادمان شدم،با جرهیمتوجه نگاه خ

 ...يندار
 یرائ: اعتراض گفتبا
 !! برو باالریزم،بگی بلند حاشا عزوارید-

 ... دم پرش نشدم و رفتم تو اتاقشگهی که انداختم نکرد و منم دي اکهی به تیتوجه
 ... خاله رها اومدی احوال پرسي کردم که صداستی راست و رکمی رو موهام
 ... شدمدای متوجه نبود آرش و آرشیرس تو حال و بعد از احوال پرفتم

  کجان؟دایرها آرش و آرش-
 ....رازهی باباش ششی پدای آرشی ولادیآرش االن م+

 نی مونده بود که زنگ درو زدن و ادیهنوز دوساعت تا ع... متفرقه با رهاي گفتم و شروع کردم به حرفایآهان
 یلی شد رادمان خداری در باز شد و قامت آرش تو در پدتا... پرواز کنه کنار دربای تقريباعث شد که رها با شاد

 ... هااعی ضایلی خیعنی.... اخم کردعیضا
 
 ... همونطور که رها تو بغلش بود اومد طرف مندی آرش منو دتا
 سالم آرش-
 ؟یسالم،خوب+
 ممنون-
 !!! همه ادب محالهنی منو و ااَ

 با خشم نگاش کرد که گفتم ي جورکی ي راددی به رادمان رسی با همه حال و احوال کرد وقتي همونطوريآر
 ؟يای لحظه مکی: در گوش رها گفتمنی واسه هممیفتی بی اساسي دعواکیهر لحظه ممکنه 

 ...میبر:رها
 رادمان رو يخوای؟میکنی کار می چي هست داروونه،معلومیدختره د: کنار سالن و آروم ادامه دادمدمشیکش

 ؟يسکته بد
  سکتش بدم؟یواسه چ+
  منم سکته کردمي که تو آرشو بغل کرديواال اون جور-
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 خوب به اون چه؟+
 !؟یدونی تو نمیعنی-
 !!!نه+
 ... مراعات کنکمی یولش ول-
 ... باونمیبرو ب+
 میباشه بر-

 !کجا؟: با تعجب گفترها
 !گهیتو اتاقت د-

  هایتو خجالت نکش: گفتطنتی نگام کرد و بعد با شکمی رها
 !؟یوا؟واسه چ-
 !اتاق؛تنها....منو تو +

 ...افتادم دنبالش...گهی می گرفتم چتازه
 ! ی نکششعورخجالتیدختره ب-
 ... تختالتیخ+

 ....میکردی مي بچه ها و دنبال بازنی عمی بودشده
 
همه ... می ساعت بدو بدو کردکی کی نزديوا....نی کنار سفره هفت سمیرفت..نیای بگفتی خاله که مي صدابا

همه با .... منم آرش بودي هم افتادن و روبه رويرها و رادمان رو به رو...می بود نشستنی که رو زميدور سفره ا
 ... شمردنمی بلند شروع کرديصدا
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
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 یهمه بلند شدن و داشتن روبوس....گهی سال دکی و لی آهنگ سال تحويصدا....وبومــــــــــــــــــ
 تو رفتمی اول هر سال مقیعادت هر سالم بود دقا...اطی زدم تو حمی خوشگل جیلیخ...گفتنی مکی و تبردنکریم
 ي بچه بازنی من  ای بود ولچگانه بیلی کارم خدونمیم...خواستمی از خدا ميدی و آرزوهام رو به عنوان عاطیح

 چهارزانو زدم و نیرو زم...کردی چون در اون صورت مسخرم مدونستی کس نمچیالبته ه...رو دوست داشتم
  ... که کنارم نشست شدمي که متوجه فردکردمی آرزو هام رو مرور منطوریهم
 ه؟یهان چ-
  خانوم هاپویچیه+
 !؟یچی هی چیعنی-
 اطشیخونه خالمه اومد تو ح!؟یفوضول+
 چرا؟... آرشگهیراستش رو بگو د-
 ...رای زشمی به را،بقدهیچون چ چسپ+
  باومینی بنیشیب-
  دختریچقدر بد اخالق+
  حوصلت رو ندارمیخیب-

.... 
 کی کردم و بهشون تبری روبوسنیاول با بابا و مامان و آتر... از کل کل با آرش برداشتم و رفتم داخلدست

 تو دی نفر رادمان بود که تا اومدم باهاش دست بدم منو کشنیآخر...هیگفتم و بعد هم با عمو وبق
 اون کله پوك دی تا شابده  بار گذاشتم رها رو حرصنیواسه اول...دادنه رهاست قصدش حرص دونستمیم...بغلش

 چرت و ي سرکی به هم ينطوری همای ی با گوشایهمه داشتن ... و به حسادتش بر بخورهادی سرعقل بکمی
 و منم واقعا حوصلم سر رفته گفتنیم)ی و خوشیصد سال به خوب( ای)دی داشته باشیسال خوب(پرت شامل

 هم که داشتن نیهامانو آتر...خوردی مرص هم که داشت حزد،رادمانیرها که داشت با آرش حرف م...بود
 ....دنیزریم
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باالخره اون شب ...یچی به هیچی و هخوردنی تا شام ادامه داشت که بعد سر شام همه داشتن متی وضعنیا
 ....  خونهمیمسخره تموم شد و رفت

 اطی از تراس رفتم تو حشهیبعد هم مثل هم.... رفتم تو اتاقم و لباسام رو عوض کردم و المپا رو خاموشمیقمست
 که با طناب بسته شده بود رو درخت توت تَه ی نه ،تاب چوبی بار تاب آهننیالبته ا...و نشستم رو تاب

شروع کردم با سرعت تاب خوردن   کردم وی تاك پلکی خونه هامون از تمیری رو ،رو آهنگ ممیگوش...اطیح
موهام رو باز کردم و سرعتم رو تندتر .... حالت احمقانهي هاهی تو مای چکی قای بودم دقي جورکی....

 !!! خدا خواست و دلم وا شددی تا شاخوندمیکردم،همزمان با آهنگ هم م
 
خوردن  اطرافم رو هم نگاه  تاب نی رو از گوشم در اوردم و همونطور در هي خِش خِش هنزفري صدادنی شنبا
 صدا شدم و به سرعتم رو تاب اضافه کردم الیخیب!حتما تَوهم زدم...ستی نيزی که چنجاینه بابا ا....کردمیم
 باال،ساعت دی کردم ابروهام پرگاهساعت رو که ن!!!دادی بهم آرامش میی جوراکی تاب بودم نیعاشق ا...

 ادی زدم،ولش بابا مثال االن لولو می تفاوتینقاب ب...اطیها تو ح لحظه ترس برم داشت من ،تنکی....صبحه2/5
 دوتا دست سبز هوی که کردمی تر مادی و همزمان سرعت تاب رو زدادمی مي به خودم دلدارخورتم؟داشتمیم

 و با ترس صورتم رو ه؟آرومی چنی خدا اای... نفسم بند اومده بودترس از.... عقبدینشست رو تاب و منو کش
 ي مرد با صورت سبز بود که چشماکی... همانمی کموننی رنگغیبرگشتنم همانا و ج....چرخوندم سمت عقب

 از رو زدمی مغی که جيهمونجور.... بود که انگار بهم دوخته شده بودیاهیبدتر از همه اون دهن س... داشتدیسف
قلبم ...نی و رفتم تو اتاق آتردمی فقط دوزدمی نمغی جگهیودن،دالمپا خاموش ب... و رفتم تو خونهنیی پادمی پربتا

 ....دی از خواب پرنی که آترواری به ددمی وارد اتاق که شدم چنان در کوبزدیرو دوهزار م
 !کا؟ی رائهیهان چ+
 ح..وو...ررر ....ن... ی....رن...ر... ت...آ...آ: تپه تپه گفتمبا
 ! کردنت رو بذار واسه صبحتیاذ...گهی بذار بخوابم دکایاَه رائ+
 !!!گمیم...ت...  اس..رر ...وور کن ...باا... ب-

 .... رو روشن کردزی و تخت و آباژور رو منشست
 !ده؟یچرا رنگت پر!؟ی شده آجیچ: لحن نگران گفتکی با
  به خودم مسلط شدمکمی

 ! صورت سبز بودي آقاکی اطیتو ح-
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 ...برهی خنده؛البته تو حالت وری ززد
 !حاالم برو بذار بخوابم!ي که موجب خنده من شدممنون+
 ! بوداطیبابا تو ح!ه؟یخنده چ-
 !!!کی الهیعی طبیلی خمتی گریراست!گهیول کن د+
 
 رو ينه بابا آب روغن کدومه؟پس اون دستا! کردم؟ی نکنه من دوباره آب روغن قاطگمیم!!! از داداش مانمی اایب

 واری به دواری دقای نگفتم و اومدم برم که چشمم به در اتاق هامان افتاد که دقنی به آتریچی هگهی بود؟دیتاب چ
آره آره کار ...) ومیبچرخ تا بچرخ_میتالف فکر( هاماني شد سمت حرفادهی لحظه ذهنم کشکی...اتاقم بود
 سبز هی چکیه اومدم در اتاق رو ببندم ک... که خوابهنینه بابا ا... باز کردمواشی یلیدر اتاقش رو خ...خودشه 

بعله ...در کمد رو باز کردم و برش داشتم!ه؟ی چگهی دنیوا ا...رنگ که نصفه داخل کمد بود نظرم رو جلب کرد
ماسک رو گذاشتم سر جاش و !!! ترسناك شب نما بود،باش هامان خان دارم براتماسک کی!کار خود خرشه

 هی اون چهوی!!! دمی خفه کشغی جکینم و دستم گذاشتم رو ده! رو به رو شدم دی سفهی چکی که با دمیچرخ
 ... خندون هامان روبه رو شدمافهی و با قنی که فکر کنم پارچه بود افتاد رو زمدیسف
 ... زهر مار-
 ! خوب بود؟دنیچرخ+
 !!!یفهمی منهیگذاشتمت تو سف-
 )نهی اونو گفتم سفچرخهی تند دور خودش میلی هست که خلهیاون وس! نهای اسمش درسته دونمیبروبچ نم(

 .....دی نثارم کرد ورفت رو تختش دراز کشیی باومینی بنیبش
 
 خونه آقاجون میری روز سال بود؛آخ جون امروز منی اولی اومد مهمونادمی که ی چنی شدم،اولداری خواب که باز
 ی ساعته گرفتم و بعد از سشوار کردن موهام رفتم سر کمد؛خوب ،چمی دوش نکی تو حموم ودمی پرعیسر...نایا

 و کفش ی شال آبکی...دمی پوشیل  با ساروفن طرحی آبیرسارافونی زکی با ی شلوار کتون  مشککیبپوشم؟
 فی کفش بود من عاشق کیعنی برعکس رها که عاشق کشف قیدق...فیحاالم بخش مورد عالقه من،ک...یل

از ... بودنزونی بهش آوفامی شده بود و تمام کهی تهی اتاقم داخلش جالباسکی کوچياواری از دیکیبودم و 
 نگاه کردم و کی نییاز باال تا پا... بودمدهی خرفیک  دستکی ی عشقش رو داشتم و تو هر سبک و رنگیبچگ

 کی کس تو حال نبود رفتم تو آشپزخونه که چی کفشم بود برداشتم،هي هاهی تو مابای که تقری لفی ککی
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 ورقه کی نکهیمنظورش ا!!شهی حالش خوب مدیریبه دل نگ( رفت تو چشمخچالی بردارم که نوشته رو يزیچ
 !)خچالهیبزرگ رو 

 ساك واسه خودت کی! کردری روز به سه روز تغکیقرار از !!!زنهیننت حرف م...هووو دخترو: کاغذ نوشته بودرو
 پروانه... وبالم تو سرت،دردي بر،قربونمیدام بشف!ایجمع کن ب

 
 صبحانه شدم و رفتم اتاقم تا چمدون جمع الیخیب!!! واسه گفتن ندارمی نامه مادرم واقعا حرفنی با امن

 انداخته باشدشون دیشا!ستی ندی بعیچی همی وسواسزجونی از اون عزیکنم،هرچند اونجا لباس داشتم ول
 تو جاده چالوس بود و حدود نای ازجونیخونه عز.... نه بود که راه افتادم سمت خونه عشقاميساعت طرفا!!!رونیب

 نی و قبل کنکور اونجا بودم همی سالگجدهی تا هی که از بچگیلی از دالیکی واقع روندم؛دری مدیسه ساعت با
بستونا کامل لنگر البته بماند که تو دوران مدرسه در طول هفته فقط جمعه ها خونشون بودم و تا...بود

 ... کرده بودمویس) عمو کهیبچه کوچ(  روشد،اسمی راه رادمان زنگيوسطا...نداختمیم
 سالم ،بله؟-
 !!!می دست فوتبال مشت بزنکی ایبپاش ب!ي کاری از بمی مرد؟ی رائییسالم ،کجا+
 !ی هم خودتیدر ضمن،رائ... جونيآخراشم راد-
 ی رائگنی می ه من رو اسمم حساسمدوننی منای خدا ،ايا 
 ... هم به گروهمون اضافه شدنگهی که امسال دو نفر دایباش پ زود ب+
 ي راديبا-
 ...ی رائيبا+
  بهش بگم قطع کرد،پسره خُلی چکی اومدم تا
 
 سالم سالم من اومدم-

 سالم دختر گل بابا حال شما؟:آقاجون
 ...دمی بغل آقاجون ولپش رو بوسدمیپر-
 سال نو مبارك... آقاجون یمرس-

 هم سالم هی به بقزجونی مراحل با عزنی همیبعد از ط... گفتکی و سال رو بهم تبردی هم لپم رو بوسآقاجون
 و ای و نادایپور!عمه و خانواده!نایمامان ا! و همسر وفرزندانریعمو ام: شاملهی بگم منظورم از بققتریکردم؛دق

 ....ماکان و پرهام هستن
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 زدن؛رادمانی و چرت مکرنی نگاه مگروی همدی هم بد رو عصاب بودن هنای که تازه نشسته بودم،ا ربع بودکی

 ...رونی بمی برکردی با چشم اشاره میهم از اون ور ه
 ...می دست فوتبال بزنکی رونی بمی برنیبروبچ بپاش-
 !!! ناجورتمیپا: وسطدی نفر رادمان پرنیاول

 کردنی ماست داشتن نگام منی و هامان عهانا
  بده؟حی نوضکی دوتا نی برا ايخوای مگمی مکایرائ: رادسام

 ... بودیالک!)درسته؟( اون همه اولدورم،بولدورمادی خوشم میعنیکا؛ی همه آدم رائنی انی بای بد
دعوت  دی هم که باخت شام امشب بایمیهر ت!!!میزنی دست فوتبال خفن مکی نجای بروبچ ما هر سال ادینیبب-

 !؟okرونیکنه ب
 !!!بهی واسم عجی چکی یدونیم:هامان

 ! اونوقت؟یچ:يراد
 !؟!؟يکردی مي با سه تا پسر بازيتو دختر تنها چه جور:هامان
 ... گروهکی هم تو کای گروه،رادمان و رائکی تو نیمنو آتر: بار سام راد گفتنی باز کردم که جواب بدم که ادهن

 !آخه دختر چه به فوتبال؟: پوزخند زد وتو همون حالت ادامه دادکی هامان
 سه تا بزرگ شدم و نی با ای خنده،آخه چون از بچگری زمی گرام زدي حرفش منو داداشم و پسر عموهانی ابا

 ... کردمی مي فوتبال بازي عروسک بازي کردم و بجای پسرا زندگنی نبود عي اگهیدختر د
 ... داداششهی معلوم ممیکنی ميحاال باز:نیآتر
 می تکیمن سرگروه -

 !!!شمیمنم سرگروه م:هامان
 قبول-
 )  مملکت رو برمنی ايدکتر ومهندسا! رونای ایعنی(

 ... رو تو گروهم برداشتم و هامان،سام راد و هانا رونی رادمان و آترمن
 پشت ي بازنی زمکی، پاك پاكي خونه بزرگ که پر از درخت بود با هواکی بزرگ بود،یلی آقاجون خخونه

 کردن ي بود که واسه فوتبال بازبالی در اصل مال والي بازنیزم... بود که کنارش استخر داشتیساختمان اصل



        رمان لج ولجبازي به سبک من وتو                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 107 

 دار وونی و ایمیخونه به سبک قد! به کنار و خود خونه به کنارنایهمه ا...میکردی رو جمع مبالی تور والدیبا
 !فوق العاده بود خونه باصفا بودم،نیعاشق ا...ساخته شده بود

 
 می دروازه رو مشخص کردن،بعد از پرتاب سکه قرار شد تری رو جمع کردن و با چندتا آجر مسبالی ها تور والبچه

 ي هم خوب بازیلی خوب راستش خیعنی! هامان بدك نبوديباز... شروع شديباز...هامان اول شروع کنه
 کی که منم با رهی رو بگوپ فرصت بودم که رادمان توپ رو بهم پاس داد،هامان اومد تکیمنتظر ...کردیم

 به میدی که باالخره رسمی کردي پاس کارنقدریا...ي کردم و دوباره پاسش دادم به رادپشیحرکت خوشکل در
 توپ رو نیزه و آتر درواي جلودمیرس... هم دروازه رو ول کرده بود و اومده بود جلونیآتر.... خط دروازهيکاینزد

 !!!زدی مغی و رادمان از اون ور جنی بغل آتردمیرپ....پاس داد و گـــــــــــــــــل
 !! و رادمان اوردننی آترنجایاونم توپ رو تا ا:بعد آرومتر ادامه داد!!!ي گل زدکیزرشک،حاال خوبه :هامان

 !!!ي نکردي تو که کارگهی همه زحمت بکش،بعد آقا منیا! بله؟بله
 ....هوووو خره-
 ! طرفمدنی همه ساکت شدن  و پسرا چرخهوی
 ... رفتمدهی که تا   معدت رو نشون منای لبخند از اکی

 !ست؟ی نادی خونه واسه جامعه زکی همه خر تو نیفقط ا!ياوه اوه چه خر-
 فلفل نی که مثل ایی قدم محکم با صورت قرمز و چشماکیهامان با  ... خندهری زمی هم خودم وهانا زدبعدش

 !؟ياالن زبون در اورد!يزدی مغی که خوب جشبید:خورده ها بود گفت
 ... هم زبون داشتمشبیدر ضمن من همون د...يدیترسی مي خودتم بودتیواال با اون ماسک و تو اون وضع-

 نکهیاز ا...کردنی نگام مي عادیلی عادت داشتن و خهی بقی تعجب کرده ولمی معلوم بود از حاضر جوابقشنگ
 ... لبخند ناز به عرض دندون رفتمکی شناسنمیهمه م

 !!! فکر کردم جن زده شدهشبیونم،دی خواهرم رو به تو مدي شفاایخدا:نیآتر
 !ه؟ی چهیقض:هانا
 

 ...شبی دهی قضفی کردم به تعرشروع
 ! هامان خان که مچتو گرفتم؟يهرهر خورد-

 !!!يدیو بود که ترس و ترسوندن تیخوب من هدفم تالف: تفاوت گفتی بیلی خهامان
 ؟ي ادامه بازمیال؛بریخیحاال بچه ها ب: رادسام
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 !!!نیتا گل زد4_3حاال نه که: گفتمهیبا کنا 
 !شمارنی مزییجوجه رو آخر پا:هامان

 !!!فعال که اول بهاره-
 رفته بود تو بهر دروازه نی کرد وآتری دروازه مکی اونا شروع شد،سام راد داشت توپ رو نزدمی از تيباز
 توپ رو یسام!دمیدوی از پاس دادن به هامان رو گرفته بودم و هم قدم با هامان ميری جلوگفهیمنم وظ...یبان

 شد و توپ رو محکم شوت کرد ،توپ داشی پی رادمان  از کنار هانهویپاس داد به هانا،اونم اومد گل بزنه که 
 ...ه همه در اومد که اَي کنارهی رفت تو باغ همسامیمستق

 !!!ی کار درست بکنکی ي بار اومدکی مرده شورت رو ببرم،  يا-
 !!!شیاری ميریحاالم خودت م: بچه ها گفتنی عهامان
 !!!!دونمینم... برگشتی رفت؛ولدی ور شانیبچه ها از ا: باالدی خودش رو کشواری تا سر درادمان

 ...می نگاه کردنیهمه به آتر! حرف رامان رو گفتنقای دقی هم رفتن ولی و هامی سامبی ترتبه
 !! جونکای بکن رائشی کارکیخودت :نیآتر

 ... ایدِ ب 
 !چهارتا پسر من برم؟-

 !!!شدی ادعات میلی شد؟تو که خیچ:هامان
 
  برم  وبرگردمتونمی ندارم چون مییمن ادعا-

 ...پس برو: رادسام
 !!!باشه-
 کرده بودم به شاخه درخت با کاله کپ که زونیه بودتم؛شالم رو که آو جو گرفتی بود که حسابیی اون روزااز

 واری درختا  رو که کنار دي از شاخه یکی!!!اوممم،خوبه...ی کلیابی ارزکیخوب حاال ...سرم بود عوض کردم
 دم،واقعای کشقی نفس عمکی...باال  و رفتمواری دي آجرهاي شدم،آروم پامو گذاشتم روزونیگرفتم و بهش آو

 شدیراحت م!خوبه...  دوباره انداختم؛خوبی نگاه کلکی... عوض کردمیب شد که شلوارم رو با شلوار ورزشخو
 که اونجا بودو به گمونم قفسه پرنده ی بشم وپامو بذارم رو قفسزونی آوواری بود از دی فقط کافنییرفت پا

رفتم توپ رو برداشتم و پرت کردم تو خونه ... همسابهاطی به حدمی و رسدادم  که گفتم رو انجاميطبق کار...بود
 نگاه کردم کیبه اطرافم !!!ادی سگ ميمحو فکر کزدن بودم که احساس کردم صدا!،خوب حاال چطور برگردم؟
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 روایاز اون سمت د!!! بودهی بگو اون قفس مال چ،پسيوا...کردی متوسط داشت نگام ماهی سگ سکی!!!بعله...و
 ...دنیپرسی سگ سوال ميکه داشتن  درباره صدا ومدی بچه ها ميصدا

 !؟ي مردکایرائ:رادمان
 !خداروشکر سگ زبونت رو خورد؟:نیآتر
 !!! باووومینیخف ب: زدمغی چرت وپرت هاشون خسته شدم وبلند جاز

 حرکت من قبل رام کردن سگ دونستمی اما مدمیترسیاز سگ نم... جلوترادی بود تا سگه بی کافغمی جنیهم
 ....کردمی و اعتمادش رو جلب مکردمی آرومش مدیاول با!!! شدنم توسط همون سگکهی تکهیبرابره با ت

 
 .... پسر خوبنیآفر...آروم.. هاپو جون،آروم باشسیه-

حال  جلو و در همون رفتمی و آروم داشتم ملکسی ریلیخ... بود دستم برسه پشت سرش و بتونم نازش کنمیکاف
 واق واق کردن داشت ي به جاگهیاالن د... پشت سرش و رامش کردمدی دستم رسزدم،باالخرهیباهاش حرف م

 !!!دادیبرام دست تکون م
 ... پسرخوبنیآفر-

 !!!ي زبون سگ هارم بلدينگفته بود:هامان
 راد نشسته انا،سامن،رادمان،هی از چپ به راست هامان،آتربی رو نگاه کردم،به ترتواری دي و با تعجب روبرگشتم

 ... دست برداشتم و جواب هامان رو دادمياز ماست باز...نمای رو، اومدن سنایزپلشک،ا!!!بودن
 !!!ی گفتی تو چدمی االن فهمنیگه،همیآره د-
 ... دلم خنک شدشیآخ... که قرمز شددمی وضوح دبه
 !نما؟ی سنی شما اومدنمیبب-

 !!!گذشتی خوش نمنقدری امی رفته بودنمایس: رادسام
 فی دارن برام جک تعرواریحاال نشستن رو د...ارنی توپ رو بتونستنی نمنیی همونانای؛ای شده بودم اساسیحرص

 ...کننیم
 !!! باال؟ي اومدي ،هانا تو چطورنمی ببنیسیوا-

 !!! باالمی اومدمی بود ،گذاشتواری نردبون کنار دکی:هانا
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 که به يزی چنی نگاه به اطرافم کردم و اولکی...نیی پرت کنم پاواری رو از دنای اي جورکیگرفته بود )کرم(کُخَم
آروم دوباره نشستم !!!دادی انجام مگفتمی میچشمم اومد همون سگ خوشکله بود که االن رام شده بود و هرچ

 ...کنارش و شروع کردم به نوازشش
 !!!يریگیم)با دست اشاره کردم به بچه ها( و اونا رويری پسر خوب،االن منیآفر-

 !!!! بود واسه خودشي اهی و انتظار نداشتن که سگ بره؛اما سگه پاکردنی ها داشتن با تعجب بهم نگاه مبچه
 
 خودشونو یتا سگه حمله کرد بروبچ مثل چ...زدمیدام رو گرفته بودم و قهه قهه م... مرده بودم از خندهيوا

 +___+ی جاش ننجای االیخیب...... دادن کهیی فحش هاي سرکی و واریانداختن اون ور د
 !!! بهتره بگم خونه خودمای نای ناز کردم و دوباره برگشتم خونه آقاجون اگهی دکمی رو سگه

 خونه رو خراب نی و بابا اای پوریی دافتهی واسش بی نکرده اتفاقیی اگر خدادونستیآقاجون م... خونه خودمآره
 نیالبته هنوز به نام رادمان نخورده بود و از ا... خونه رو زد به نام من ورادمان و پرهامنی انی همکنن،واسهیم

 داشت که واسه مامان و گهی و چندتا مغازه دخونه کی بماند آقاجون نمیم؛ای فقط من و پرهام خبر داشتهیقض
 ... بذارهایپور
 ... رو ادامه ندادني بازگهی دیرم و گرسنگ گي دنبالم کردن و بعد هم به بهانه هوای برگشتم بچه ها کلیوقت
 ... داخل ناهار آمادستنیایبچه ها ب:یمان
 
 ... به مامانممی حمله کردی گرسنگان سومالنی عقایدق

 ...رسهیغذا به همه م....فرزندانم آرام:مامان
 ... گفتهوی که مامانم ی به مانمی و زل زدمیسادی  با تعجب واهمه

 !!!دیآقا نخواستم حمله کن:یمان
ظرف شستن ...جمع کردن...سفره پهن کردن(ی از خطرات احتماليری جلوگي پامو گذاشتم داخل خونه براتا

و،و،عمو هم واسه دیاما هر سال ع. و مامان؛ننم بودنزجون،بابایآقاجون و عز.... گرفتمایماکان رو از ناد)و 
 هی شد و دست پخت عالپهن باالخره سفره...فه شده بود دعوت بود و امسال هم که عمه اضایمهمون

 جانم؛عاشق يا...حالل مشکالت من بود خودم هم بهش غذا دادم)ماکان( که فداش شمیی اونجازجون،ازیعز
 ....طونی همون قدر لجباز وشقایدق... خودم بودنیپسربچه ها بودم،مخصوصا ماکان که اخالقش ع
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 ی کار با بچه من در رفتری گفت که تو تا االن از زایم من ماکان دستم بود،ناد از ناهار  وشستن ظرفا که بازبعد
 رو که ی گرفتم سوالمیاز فرصت استفاده کردم و تصم....همه رفتن استراحت کنن...پس خودت هم نگهش دار

 ... وقته ذهنم رو مشغول کرده از آقاجون بپرسمیلیخ
  تقتق
 ...آقاجون-
 ... داخل باباایب+

 .... کنهي تا بازنیخل و ماکان رو گذاشتم رو زم دارفتم
  سوال بپرسم ازتون؟کی-
 ....بگو دخترم+
 
 !شه؟ی محسوب مبهی غرکی شما ي به نام رادمان که برادی خونه رو بزننی انیخوایچرا م-

 که با هم ؟شمایاما تو چ! شناسهی رادمان رو نمگفتمیگفت؛می منوی ایهرک.کای رائستی نبهیرادمان غر:آقاجون
 .....نیبزرگ شد

 یآقاجون ب!!!خدا داند! بود؟یاما چ!! دی لنگی کاسه ممی نری زي کاسه اکی!!!  ساکت شدهوی  ادامه بده که اومد
 در مورد کمی نشدم و چشی پاپگهید....شهی مچوندهی وسط پنی ايزی چکی مطمئن بودم زدیگدار به آب نم

 نموندم و بعد از خوابوندن دای زگهی بودم ددهیچون سؤالم رو پرس... وکالتش صحبت کردميپرونده ها
 ....ماکان،خودم گرفتم بخوابم

 
 !!!می که شام افتادمی پاشو،پاشو بِجم برکایرائ+
 صداها ناکام صیتو تشخ!!)بابا ادب(تیاز دوران طفول! ه؟ی کگهی دنیا.... خــــــــــــــــــدايا

 ... چشم رو باز کردمکی يرمجبو!بودم
 !گهیمرده شورت رو ببرم رادمان،بذار بخوابم د-
 يدیاالن چهار ساعته خواب!؟ی بخوابوی چیچ+
 ؟؟7/5 االن ساعتیعنیدروغ نگو؛-
 !!!8 تر قیدق!نه+
 !! کمهی هوا ده ساعتم بخوابنی تو اگهیخوب معلومه د:دمی عقب نکشگاهمی جااز
 شامرزدیخدا ب...کم اوردن هم که+
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  لباسام رو عوض کنمرونی گمشو بامرزه،حاالمیخدا رفتاگان شمارم ب-
 !!!دمتی بخشدی کن شایبعد از من عذرخواه...بعد از سنت خجالت بکش... رو نگاه کنمونی تفاوت سنکمی+
 
 که دستم اومد پرت کردم طرفش که به حالت دو از اتاق يزی چنی تخت و اولنیی اِ پسره پرو،دست انداختم پااِ

 که پرت کرده بودم رو برداشت و سرش رو باز ي نگذشته بود که اومد واون اسپره اهیچند ثان...رونیرفت ب
 ...کرد

 !!!به به چه خوشبو هم هست؛مال من-
 ي سرکیو بعد )پا شدم(دمیپاش...دلقک! بخنده؟ای از دستش حرص بخوره مونهی آدم میعنی... هم رفتبعد
 برداشتم،موهام رو هم محکم با کش باال سرم ی با ساپورت مشکی مانتو نارنجکیاز تو ساکم wcاتیعمل

 کی و نداختم هم ای شال مشککی...ی نازك با رژ نارنجی خط چشم مشککی شدن،دهیبستم که چشمام کش
البته .... به قربونم برنی و سامیهام!می نگرهندیمن کال بچه آ!؟یپ چ... برداشتم که اگر سرد شد بندازموریپل

 پاشنه پنج سانت هم ی جفت کفش مشککی اطیتو ح...دی طول نکششتری رب بکی کارا نیبماند که کل ا
تازه !!کنمیبه اسم مامان بعد خودم دودرشون م رمیگی کفش مهیکی زمونیسا!ه؟یخو چ!!برداشتم که مال ننم بود

 شش نکهیبا ا...می برنی آتری عبارتای من نیقرار بود با ماش)°---°(هی خجالتنی ادیتوجه کن!!!(می خجالتمیلیخ
زل )بال نسبت بز( بزنی و عمیهمه سوار شد...می گم نکنگروی که همدمی برنی ماشکی قرار شد با ی ولمینفر بود

 ....نی به آترمیزد
 چ؟ی سوئکایرائ:نیآتر
 رو می نارنجفیبا دو رفتم داخل و ک... رو جاگذاشته بودم فمیک!! چقدر از مرحله پرتمدایمن جد!!!ای بدِ

 که در باز شد و شدمیداشتم از جلو اتاق پرهام رد م)فقط شفا( چند تا با خودم اوردمفمیعاشق ک!ه؟یچ...برداشتم
 ...رونی قرمز اومد بيخودش با چشما

 !کجا؟:پرهام
  جانیی سالم داکیعل-
 کیحاال عل+
 نایا ي شام به حساب رادمیریم-
 !بدون من نامردا؟+
 ایخوب تو هم ب-
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 !کجا؟+
 زنگمی شد بهت مست،مشخصیمعلوم ن-
 ...باش+
 

 .... شدمنی کردم و سوار ماشی با پرهام خداحافظيسرسر
 گهی نفر دکی اومدم اعالم کنم  د،تای رستوران بزرگ نظرم را جلبکی که میکردی دور دور ممی داشتينجوریهم

  چطوره؟نیا:هماهنگ با من شروع کرد به حرف زدن
 !!!نظر من بود:می جوابش رو بدم که دوباره گفتاومدم

 )گنی رو هماهنگ منایا!(؟یگیچرا همراه من م-
 !!!یگی تو مثل من مرمینخ-
 !!!تمومش کن)رادمان_کایرائ(نیبب-
 و همراه رخندهی زمیبعد همراه زد...نو من اسم اونو گفتم اون اسم مم،فقطی هم گفتنی رو هم عي جمله آخرنیا

 تماس کی هم موافقتشون رو اعالم کردن و بعد هیبق)___^° هامانهنی فکر کرددونمیمن که م( قَدِشمیتر زد
 راهرو مانندش با اون درختا و تخت لت بود که حای رستوران سنتکی...میبه پرهام و اطالع مکانمون وارد شد

 کردی عبور مي پل ورودری رود که از زکی+کردی متتی وسط راهرو که به سمت باال هداي با پله هایمی قديها
 تخت بزرگ کی طبقه رو نی تو آخربای و تقرمیاز پله ها باال رفت... داده بودلی رو تشکی عالي فضاکی

 ندهی گفتم آنیدید...دمی رو برداشتم و پوشوریپل.... کامال پر بودنینیی پايانسبتا شلوغ بود و طبقه ه....مینشست
 از جاش پاشد اومد يمنو رو برداشتم که سفارش بدم،تو هوون حالت راد!!!دمیخی ی مدینگرم؟اگر نبودم االن با

 .... من و هانا نشستنیب
 بود،اون سه تا هم که رو به رومون ی خالگمی که رادمان سمت راست و طرف دمی نشسته بودي جوراالن
 ....بودن

 
  عشقم؟يخوری میچ:رادمان

 !!! به رها بگمسایزهرمارو عشقم،وا-
 ؟ي سفارش بدی وچي خوایم...ریباشه بابا حاال جو نگ+
 !م؟یاری پدرشون رو در بهی چ،نظرتیخی بنویا: خنده ناز گفتمکی با
 هوووو+
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 !ه؟یچ!هان؟-
 ه؟ی سام راد کيبابا+
 !!!گهی تو ديبابا-

 !!! دوباره گاف دادمدمیفهم! اوهاوه
 ...ارمی بود پدرشو دربنینه منظورم ا-
 هامان؟+
 اوهوم-

 ...دهی کردم به گشت وگذار تو مِنو که هامان اعالم کرد تمام مخارج امشب رو خودش مشروع
 !!پیبابا خوشت!بابا شجاع!بابا جلتنمن: گوشم گفتری زرادمان

اما االن فقط ... داداشت وهامان بودی تا االن بحث رو کم کننیبب...خفه شو: گوشش گفتمری ازش زتی تبعبه
 .. بگو خبهی یهام

 !خوب؟+
 !!! نه اصن سه پرس سفارش بدهای!!! دو پرس سفارش بدهی خواستییاز هر غذا-

 !؟یـــ چ: بلند گفترادمان
 ی شروع کردن به احوال پرسکردنی بچه ها که داشتن نگامون مي شکر همون لحظه پرهام اومد و همه خدارو

 ... جواب همشون رو داد اومد کنار من نشستي پرنکهیبعد ا...با پرهام
 !!!ییسالم عشق دا:پرهام

 !!! با کف پا اومدم تو دماغتياری نقشه دارم نه بکی ي،پرییدرد و عشق دا-
 !؟ی کنکاری چيخوایبابا خشم بز ؛حاال م:پرهام
 ... دادن واسشحی کردم به توضشروع
 !!!ختمی کُخ نرياز دور!!بیدارمِت عج:پرهام

 !)رهی مشیی حالل زاده به دادیدوستان توجه کن(
 سی پسیپ-
 !ه؟یچ+
 ! ای بیآت-

 ... منو رادماننی از کنار سام راد بلند شد  و اومد بنیآتر
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 بله؟+
 !!ای کن من زنگ بزنم پورفیرادمان تو براش تعر-

 !؟ي راه بندازسهی دسی خانوادگيخوایم:پرهام
 !!قایدق-
 شدم و الشیخیب!!!دمی من خرج نمگهی که گفتم هر لحظه مکردی هامان بهم نگاه مي جورکی... باحال بودیلیخ

 !!! و بهش گفتم هامان شام دعوتمون کردهایزنگ زدم به پور
 

 ری زمی و زدمی بهم نگاه کردیی گارسون اومد ما چهارتایوقت!!!اصن روحشم خبر نداره!!! هه بدبخت هامانهه
بدبخت فکر کرد ما به اون ... خودشیابیگارسون شروع کرد به ارزهامان مشکوك نگامون کرد و ...خنده
 ... به پرهامدیگارسون اول از اون سه تا سشفارش گرفت تا رس!!! میدیخند

 و البته ی و ترشریآها ماست موس... پرس جوجه و مخلفات هر سه پرسکیخوب دو پرس چلو کباب با :پرهام
 ... نرهادتونی هم ارشوریخ

 ... از سفارش پرهام گارسون اومد بره که صداش زدمبعد
 ! آقا کجا؟يآ-

 ! هم مونده؟ي اگهی دزی مگه چدیببخش:گارسون
 سالم+
 ایسالم پور-

ماکان !!! کار منهدونهیخخخخخ انگار م... هامان با حرص زل زد به منای شروع کردم به حال واحوال با نادیوقت
 میهنوز ما پنج نفر موند: بود گفتمسادهیست وا مانیرو بغل کردم و رو به گارسون که ع

 !؟!پنج نفر؟:گارسون
 !چطور مگه؟...بله پنج نفر-

 !!!یچیه:گارسون
 کی ي و رادیبعد از گفتن سفارش آت!!! نبود فکر کرد پرهام سفارش ما رو هم دادهی فکرش کار سختحدس

 ای و در گوش پوردیدمش گرم فهم...م و واسش چشمک زدکرد،کردمی که با تعجب داشت نگامون ماینگاه به ناد
اومد بره هامان )گارسون(يگار تا...باالخره همه سفارش دادن... گفت که اونم با لبخند نگام کردییزای چکی

 ...آقا:گفت
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 ...نی که دوباره سفارش دارنینگ: مانند گفتجیبا حالت گ  ودی چرخيگار
 ... باحال بودی خدا خعليوا... خندهری زمی مون زدهمه

 !اد؟ی همه غذا چند در منی اقای دقنمی ببخواستمینه سفارش ندارم،م:هامان
 !!حدود چهارصد تومن: حساب گفتکمی سفارشات انداخت و بعد ستی نگاه به لکی يگار
 

 با ماکان تی هم تعجب نداشت،کل جمعادی سو زکیالبته از !!!ادی در بنقدری اکردمیفکر نم...اَ! بابا چه خبره؟اووو
 قرمز متی قدنیهامان بعد از شن... سه پرس با مخلفات سفارش دادنياونوقت شش نفر،نفر...ه نفر دمیشدیم

 فکر نی فقط و فقط به ام؛ی ها رو بخورذا اون غمی تونستی کدوم از ما اصال نمچیواسم مهم نبود ه!!!کرد
 ....^==^خورهی که هامان داره از دستم حرص مکردمیم
 همراه شد نی هامان بلند شد و اهوی.... به حرف زدنمی شروع کردوفتادهی نی اتفاقچی تفاوت که انگار هی بیلیخ

 ...با زل زدن همه ما بهش
 !!!شمی مری ممنوع التصودی نگاه نکنيبابا اونجور:هامان

 !!! مزهیهر هر ب:می همراه گفتهممون
 ... خندهری زمی واقعا همه زدگهی بار دنیا

 هامان
 نی از ای حالکی من الیخی رو بنایا!خودمم خندم گرفته بود...کننی معی ضایجمعدسته ... هانیی عجب آدمااِ

 خوب واقعا پول زور ی نبود ولیدرسته که پول!!!کاستی کارا ،کار رائنی اي همه دونمیمن که م!!!رمیدختره بگ
 . وسط فکر کردنمدیهانا پر!!!دای اون سرش ناپرمی بگکای رائنی از ای حالکیصبر کن من ...بود
  داداش؟يریکجا م:هانا

 ...امی اطراف منی دور بزنم اکی رمیم-
 ...امیمنم م:کایرائ
 .... که فکر کنم اسمش رود کرج بودینیی بندازتم تو اون رود پاخوادی بار منیحتما ا... تعجب نگاش کردمبا
 

 با ماکان تی هم تعجب نداشت،کل جمعادیسو ز کیالبته از !!!ادی در بنقدری اکردمیفکر نم...اَ! بابا چه خبره؟اووو
 قرمز متی قدنیهامان بعد از شن... سه پرس با مخلفات سفارش دادنياونوقت شش نفر،نفر... ده نفرمیشدیم

 فکر نی فقط و فقط به ام؛ی ها رو بخورذا اون غمی تونستی کدوم از ما اصال نمچیواسم مهم نبود ه!!!کرد
 ....^==^خورهی که هامان داره از دستم حرص مکردمیم
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 همراه شد نی هامان بلند شد و اهوی.... به حرف زدنمی شروع کردوفتادهی نی اتفاقچی تفاوت که انگار هی بیلیخ
 ...با زل زدن همه ما بهش

 !!!شمی مری ممنوع التصودی نگاه نکنيبابا اونجور:هامان
 !!! مزهیهر هر ب:می همراه گفتهممون

 ... خندهری زمی واقعا همه زدگهی بار دنیا
 هامان

 نی از ای حالکی من الیخی رو بنایا!خودمم خندم گرفته بود...کننی معی ضایدسته جمع... هانیی عجب آدمااِ
 خوب واقعا پول زور ی نبود ولیدرسته که پول!!!کاستی کارا ،کار رائنی اي همه دونمیمن که م!!!رمیدختره بگ

 . وسط فکر کردنمدیهانا پر!!!دای اون سرش ناپرمی بگکای رائنی از ای حالکیصبر کن من ...بود
  داداش؟يریکجا م:هانا

 ...امی اطراف منی دور بزنم اکی رمیم-
 ...امیمنم م:کایرائ
 .... که فکر کنم اسمش رود کرج بودینیی بندازتم تو اون رود پاخوادی بار منیحتما ا... تعجب نگاش کردمبا
 
 بابا یچیه: مجابم کرد که بگمي جورکیاومدم ادامه ندم که نگاه کنجکاوشون ...یباشه ول: شک گفتمبا
 ....ینیی تو رود پامی نندازی بگم ولخواستمیم
 از شی بشیی حنايموها...دی اومد و کفشاش رو پوشدیخندی که می در حالکای خنده،رائری زدن زی گفتم پقنوی اتا

 نیی پامیآروم از پله ها اومد... بهش نگمیچی هشیمتر7 دادم با اون زبونحیترج رون؛امایحد اومده بودن ب
 ... به رودمی شدرهی خوی همون پل وروديرو میسادیشونه به شونه وا... بودیرود واقعا قشنگ... به رودمیدیورس

 هامان؟:کایرائ
 !ها؟-
 !!!الیخیب+

 ...هامان: به سکوت گذشت که دوباره گفتهیچند ثان....پس بگو مسخره کرده....دی خندزی رزی هم ربعد
 !ه؟یچ: گفتم ظیبا غ!نیی باال پرتش کنم پانی ار همیعنی
 !!!یچیه+

 ! ساکت شد و به چشم غره من هم اصال توجه نکرددوباره
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 هامان+
 از کردمی چرا فکر مدونمینم!!!تا من ساکت شدم شروع کرد به خنده...ياَه شورش رو در اورد...درد وهامان-

 ... بخواد صدام کنه خودم دست به کار شدمنکهی بار قبل از انیاد؟ای دادن من خوشش محرص
 !؟ی رائادی از من بدت منقدریچرا ا-

 نشون نداد و ی واکنشچی برخالف تصورم هی ،ولادیدر ب  گفتم که حرصشنی تهش رو فقط واسه ای رائراستش
 !!!ی مقدار لوسکی چون دیشا! دونمینم:گفت

 !من لوسم؟: داد بود گفتمهی بلند که شبي صدابا
 ... مغرور باشهدی از نظر من پسر بای ولیستیلوس ن!؟یزنیاووو؛حاال چرا داد م+

 ! غرور؟هه
 

اگر قرار به مغرور بودنه که همه ...به نظر من غرور زاده ذهن ما آدماست! حرفتو قبول ندارمنیاصال ا:هامان
 ،نه؟یخونیتو رمان م  کاینگاه رائ... بهش تظاهر کننتوننیم
 ...ادیآره ز+
 رو ي آدمانی دختراشون مغرورتری حتای داستان ي داستان کوتاه ها پسر های حتای تو تمام رمان ها نیخوب بب-
 !کنهی مکهی ها ازشون غرور چتی شخصلمای تمام فنن؛تویزم
 ... غرور خوبهی از حرفات موافقم ولیبا قسمت+
 غرور رو نی من ایول... گرفتن به مغرور بودن تظاهر کننادیاالن همه !ده غرور کاذب بگمی بده،مگمیمن نم-

اصن چرا تو خودت !!! متفاوتمی از نظر تو لوس باشم ولدیشا!شمی مثال مغرور میکنار گذاشتم و فقط تو بعض
 !؟يغرور ندار

 کایرائ
 ... خودم هم بودني حرفاش رو کامال قبول داشتم،حرفانیا

 ! متفاوت باشمخوامیفکر کن منم م-
 خانوم متفاوت...خوبه:هامان

 ... گفت بروشوري رو با لحن مسخره امتفاوتش
 ؟ي تو حساب کردیراست-
 !!!ي پسرا رو حرص بدنی ادهی حال ميآ... حرفم دوباره اخماش رفت تو همنی ابا
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 هامان
 ... کارش افتادم اخمام رفت تو هم؛دختره پروادی تا
  کنم تا االن غذا آماده شدهم،فکریبر-
 ...میبر: گفتطونی لبخند شکی با

 قرار بود از ی و رائکردنی که داشتن نگاش مي پسرپی بره باال و من حساب کنم ، تا چشم به اککای شد رائقرار
 شالت رو کایرائ:کنار گوشش زمزمه کردم....جلوشون رد شه خورد دستش رو گرفتم؛شالش هنوز همونطوربود

 ...میری باال با هم ميبکش جلوتر،در ضمن الزم نکرده بر
پشت ...ي منتظرم بشه راه افتاد سمت حساب دارنکهی زد تو چشام و شالش رو درست کرد،بعد هم بدون ازل

 ... تا برسم بهشستادی اهیسرش راه افتادم که چند ثان
 
 ... کرد به حرکت به من نگاه کنه دوباره شروعنکهی بدون ادمی کنارش رستا
 ....دمی پسرو دکیاون اپ! فکر نکن به حرفت گوش دادم،نه:کایرائ
 کی گوش کنه؛ از ی نبود به حرف کسی رقمه راضچیه...ومدی تخسش خوشم متی شخصنی از ایی جوراکی

 حرف قهی دخترنه بود اما طرافشی وقتش رو با ناز و کرشمه بگذرونه،قخوادی دخترا نبود که هیطرف مثل بق
 ....می شديزدنش و اعمالش کامال پسرونه بود،وارد حساب دار

 دیبفرمائ: دارحساب
 و هشتاد وسه تومن ؛ قابل شما رو صدیس: گفتقهی دو دقیکی که گارسون داده بود رو دادم بهش،بعد از یقبض
 !نداره

 میبعد لز حساب کردن زد... که تازه گرفته بودم دادم بهش موی انداختم و کارت بانککای نگاه پرحرص به رائکی
 اونا پروتر از ي رو محکم گرفتم؛ واکای دست رائمیشدی اون پسرا رد مي از جلومی داشتیوقت... باالمی تا بررونیب
 به خرج تی نسبت بهشون خودم هم حساستفاوتهی بیلی خدمی دی انداختم ،وقتی نگاه به رائکی حرفا بودن؛نیا

 ... هانا بود برام دوست نداشتم همه بهش زل بزنننی عکای بود رائیدم؛هرچندا
 ... نفر رادمان متوجه ما شدنیاول!!! خورنی پرو پرو دارن مدمی ددمی بچه ها که رسکنار

 !ن؟یاِ شما اومد:رادمان
 م؟یای زودتر بنی چرا به ما نگفتی بگشهیم:کایرائ

 !!!چهار پرس هم چهار پرس گلم:رادمان
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 !ي سه پرس سفارش دادينطوری؟همیترکیتو نم-
 ... وقتهری دنی بخورنیای بالیخی بنویا:نیآتر

 بر می و غذا ها رو زدمی بحث نکردگهید... دوازدهشدی ممیخوردی بود تا غذا ممی ساعت ده ونگفتی مرذست
 ....بدن

 
 کایرائ
 ي نفربای از من نداشتن و تقریم دست کم ههیالبته بماند که بق!شد؟ی حاال مگه تموم می خوردم ولتونستمی متا
 ... پرس تموم کرده بودنکی

 !گه؟ی بود ديمقصدتون فقط مردم آزار:هامان
 !!! بودکایبه ما چه فکر رائ: با خنده گفتپرهام
 !!!قشنگ معلومه: لبخند محو زد و ادمه حرف پرهام رو گرفتکی هامان

 بذارن تو می کع مونده بود رو گفتی پرسازدهی!!! شناسنی همه منو مادی خوشم میعنی!  خندهری گفت زدم زنوی اتا
 ... خونهمی بار مصرف تا ببرکیظرف 

 ... سمت خانهمی راه افتادنی بار با سه تا ماشنی و اوفتادی نی اتفاق خاصگهید
 ... می که بِکَپمی و رفتنای به مامان امی به جمع غذاها رو دادی سالم کلکی از بعد

 من بخوابن ری از اتاقا که قرار شد خانوما غیکی... نداشتشتری سه تا اتاق بیونه نسبتا بزرگ بود ول خنکهی ابا
 زورگو کمی فقط دی ،توجه کنکمی که من فقط ییاز اونجا...ای از اتاقا هم شد مال آقاجون وبابا و پوریکیداخلش؛ 

 ...دنیخوابی تو حال مدیپسرا هم که معلوم بود با! !!بودم اتاق سوم رو که از اولم مال خودم بود برداشتم
در اصل اصال دکور ! بودی رنگی دکور کامال رنگکی با یمی قدی تخت چوبکی که من داخلش بودم یاتاق

 نداشت اما من ی تم خاصای اصال به قول خودمون مد روز نکهیبا ا... بودنی پاتی قاطلینداشت، تمام وسا
 داشی جا پچیداشت که ه ی و شعار بود، اما آرامشي اشهی ها کلیلیا از نظر خ حرفنی ادیشا...عاشقش بودم

 ....نکردم
 
 .... تشنمه چشمام رو باز کردمیلی خنکهی احساس ابا
 ی از تشنگریبغ!ساعت سه صبحه! همه راهو؟نی ارهی می کدم،اوووی رو زدم و ساعت رو نگاهی پاور گوشدیکل
 ... هم گشنم بودیلیخ
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 ی خوراکدیبه زور از جام پاشدم و به ام! کنهی ممی هارو کجا قای جون خوراکزی به گمونم بدونم عزاوووومممم؛
 از پنج خان دی به آشپزخونه بادنی رسيبرا...دنی خوابفی اندر ردفیرد! رونایاو ا...ها راخ افتادم سمت حال

 و این،رادمان،پوری سام راد،آتري از روبیبه ترت... گذشتمیم!!!)دشی خرمالو از نوع خوابهی تو مای چکی(خفتالوها
اونا رو به ... بسته نون تست و شکالت صبحانه بودکیآخ جون !ایدر آخر هامان گذشتم ورفتم سر وقت خوراک

 بود و کی تاریلی خنجای رو بدم؛ آخه ابشونیتا ترت)اتاقم( آب برداشتم و راه افتادم سمت مقصدوانی لکیعالوه 
راهو در ...دمیدی عادت کرده بود و راحت تر میکی چشام به تارکمیاالن ... شانس اوده بودمي رواز بایاومدن تقر

 ، منم پامو گذاشتم رو دی چرخهوی آشپزخونه،تا اومدم از رو هامان رد شم ي به وروددمی گرفتم و رسشیپ
 .... آخش باعث شد تعادلم رو از دست بدم ويدستش که صدا

 
پرهام با ! نشست که منم خودمو ولو کردم رو پرهامهوی اتفاق افتاد نیرتش،تا ا تو صوزهی آب صاف بروانی لو

 !؟یکنی مکاری چنجایتو ا: گرد شده زل زد بهم و با هول لب زدییچشا
 ! لب زدم فقط بچرخبراش

 بازوش زل زدم به هامان که با تعجب داشت به اطرافش نگاه نی و منم از بدی به پهلو چرخي حرفم پرنی ابا
 !دیکشی و با دست به صورتش مکردیم

 ! فکر کرده جن زده شدهچارهی بخخخخ
 ! بچه؟ي به پا کردیشیدوباره چه آت: در گوشم گفتيپر
 گمیصبح برات م!بچه عمته-
 !ی بخوابیی تو بغل دادیاگر قرار به صبحه پس تا صبح با!اِ؟+

 .... خودمو نگاه کردم رادمان بودکنار
  گشنمهیلی من خیباشه ول-
 !میخوابی منجای امیای مم،بعدی رو بخورنای تو اتاقت امیبر+
 ...دی بعد گرفت خوابقهی مست خواب بود که چند دقنقدری نگاه به هامان کردم،اکی

 ...می خوابیخوب تو اتاق من م-
 .... بخوابمنینه هوس کردم رو زم+
 
 ... بخوابمنی رو زمومدی ی نبود؛ بدم نممیزی چبد
 قبول-
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 گشنه ي شکمانی به ایی صفاکی تو اتاق تا می پارچ آب برداشت و با هم رفتکی پاشد و از تو آشپزخانه پرهام
 ...میبد

 هامان
 ! چشمام رو باز کردم و سر جام نشستمی خورد با هر سختی تو چشم ممی که مستقدی نور خورشبا
 بابا حتما خواب الیخیب! شدسیم خ صورتشبیآخه د! خونه جن داره؟نی افتادم،وا نکنه اشبی اتفاق دادی هوی
 !!!دمید

 نسبتا متوسط که ي با موهادختر کی! بغل پرهام؟هی کنی انمی ببسایوا... خوابنجیهمشون گ... نگاه کردمهی بقبه
 ي بود موهایهرچ...شدیموهاشو رو بالشت پخش کرده بود،صورتش کامال تو بغل پرهام استتار بود و معلوم نم

 ی و نارنجیی از طالی رنگ مخلوطکی شدی مدهی داشت که با وجود نور آفتاب که رو موهاش تابي نازیلیخ
 ...گرفته بود

  و هـــعدی دختره چرخهمون
 ...کاستی که رائنیا
 لبخند بدجنس رو کیتو خواب ... رو برداشتم و از صورتش عکس گرفتممینا خداگاه گوش!!!دهی چه ناز خوابنویا

 ....کردی مطونیو ش رافشیلبش بود که ق
 ! برعکسهنی اشهی معصوم مافشی تو خواب قیهر ک! زاد نرفتهی به آدمشیچی نچ نچ هنچ
 
 ))دوروز بعد((
 کایرائ
 ...میباشی و وا االن در راه بازگشت تهران مفتادی نی اتفاق خاصگهی دوروز بعد اون شب دنی اتو

 !!! دست به دست هم دادن که منو برگردونننای برگردم اما همه تخواستی نمدلم
 ی داشت رانندگيراد... رادمان و بابا قرار برگشت گذاشتننی با ماشهی ما و بقنی با ماشنی رادمان و آترمنو

 نگم و رو یچی دادم هحی منم ترجزد؛ی شاگرد نشسته بود حرف می که رو صندلنی با آترنشی و در حکردیم
 ....پارم عقب خودمو به خواب بسیصندل

 !!!میدی ساعته رسکی پاشو کایرائ+
 کِسِل بردی خوابم منی ساعت اگر تو ماشکی بود تا حدود ينطوری همشهی همیعنی خواب بودم ،منگ
 ...نیی واکنش به صدا شدم و غلط زدم که افتادم پاالیخیب...بودم
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 آخ-
 .... چپه بشم چشم دوختمی رو به زور باز کردم و به اونکه صدام کرده بود و مسبب شده بود از صندلچشام

 گربه شرك کردم و زل زدم تو چشماش تا دیاِ نه ببخش!!! خر شركنیچشام رو لوس کردم وع... به به رادمانهََ
 !!!بغلم کنه

 ...جهنم:رادمان
 ومدیهنوز خوابم م... زانوهام و بلندم کردری رو زیکیم و اون  سرری دستشو گذاشت زکی خم شد و نی ماشتو

 .... و دوباره وارد عالم خواب شدمنشی دادم به سهی سرمو تکنیواسه هم
 

 هامان
منو هانا  تو ! خواب بودنی دختره خنگ هنوز تو ماشنی ای تهران،ولمی بوددهی ساعت بود که رسکی حدود

 ...  ورادماننی تو ماشیی و دای و سامیی و مامان و زندامی پرهام بودنیماش
 ... آقاجون بودي از خونه هایکی بعد رسوندن ما رفت خونه خودش که پرهام

!!! دادی فوحش مای زدی مغی جای! شد؟ی مداری حاال مگه بی کنن، ولداری رو بکای ورادمان رفتن که رائنی بار آترچند
 شد سمت دهی جهنم رادمان نگام کشي صدادنیبا شن....ومدی صداش بلند بود که از پنجره اتاق کامال منقدریا

 ...نییپا
 هم ی رو گرفته بود تو بغلش و رائکایرادمان ،رائ!  دوتا هستنی انی بییزای چکی!!!  حدسم درست بودپس

 ... رادمان و دستاش رو حلقه کرده بود دور کمرشنهی داده بود به سهیسرش رو محکم تک
 دوست دارن گروی دوتا همدنیاگر ا... بودبی واسم عجيزی چکی ی ولن؛یمی صمیلی خزدی کاراشون داد منیا

 !چست؟ی بازکی یعنی! ه؟ی وسط چنی،نقش رها ا
 می در اتاق کناريبا صدا...می پوشدی سفشرتی تکی با ي قهوه اداسی شلوار آدکی و دمی جلو پنجره عقب کشاز

 کای سرگوش هم تو اتاق رائکی ،نیی برم پاخوامی منکهی بود در اتاقمو باز کردم و به حساب اکایکه مطعلق به رائ
 پشتش بهم بود و متوجه يراد... باز کردمرشرادمان آروم گذاشتتش رو تخت و دستاش رو از دور ک...آب دادم

 ... که چشم مامان بهم افتادنیی از پله ها رفتم پاشد،زودیمن نم
 !مان کو؟هامان راد:مامان
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 راه به طبقه باال بود اونم کی فقط دونستمی که من میی تا اونجادن؟ی رو ندی رادمان به اون بزرگنایمگه ا!جانم؟
 نشسته ي ورودي قهوه اي رو مبالییو البته الزم به زکر بود که مامان و زن دا!  داخل خونه بوديدر ورود

 ....بودن
 
  االن اومد باال هانییمامان هم-

 ... بودرونی بودم،رادمان هم که بنجای االن انیمن تا هم:مامان
 ... وسط حرفشدی پرییزندا
 !خورهی مکای داره که به اتاق رائی در مخفکی خونه نی جون،ادی آناهدیببخش:ییزندا

 !دمش؟یپس چرا من تا به حال ند!؟یدر مخف-
 !!ی تو اتاق رائخورهی ممی در هست که مستقکی ی تاب آهن،پشتيحتما تا به حال دقت نکرد:ییزندا

 نیا!ن؟یی پامی تعجب کردم؛روز جشن چرا از پنجره اومدیلی خيزی چکی ی از وجود در قانع شدم ولنکهی ابا
 یلی در خنی ها اگفتی راست مییزندا... شدمقتری بار دقنیاط؛ای گفتم و رفتم سراغ حیآهان!!!وانستیدختره د

 کوتاه ژی غکیدر باز شد و ...درو آروم باز کردم که صدا نده... کنمی فوضولکمی گرفتم میست،تصمیضا
 ... راهرو کوتاه که انتهاش راه پله بودکی...کرد

 نوع چی بود وهکی تاریلیخ...شدی باز مکای که فکر کنم به اتاق رائگهی درِ دکی به دمی پله ها رفتم باال،رساز
 زیچ.... همه جا رو از نظر گذروندمگهی بار دکیردم و  رو روشن کمیچراغ قوه گوش!  وجود نداشتيپنجره ا
 ... نبودگهیخاص د

 من از ترسوندن ادیهمون قدر که اون از حرص دادن من خوشش م!چرا که نه؟... از سرم گذشتيزی چکی هوی
 لبخند کی فکر نیبا ا!!!  راه بهترکی وحشتناك،بلکه لی بار نه ماسک ترسناك و وسانی ایول!ادیاون خوشم م

 ...بدجنس اومد رو لبم
 .... خانوم دارم براتکای رائسایوا
 
 ! من دارن؟دنی با خوابی چه مشکلنای اای باالجبار چشمام رو باز کردم، خداي تکون خوردنم توسط فردبا
 !؟یکنی مکاری چنجایوا رها تو ا-

 ! تو؟یی معلوم هست کجانم،ی نحس تو رو ببي سرم روریاومدم خ:رها
االن عمه با !!! دمی من دوباره تا پنج خوابای خدايوا... پاور رو زدمدی رو برداشتم و کلمی گوششیه گال توجه بیب

 !گه؟ی میخودش چ
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 !دم؟ی خوابنقدریمن چرا ا-
 ! رونی بمی برمیخوای حاال پاشو م،ی از خودت بپرسدی بانویواال ا+

 ؟يکجا؟شهرباز:دمی آلود پرسخوب
  هاهی مانی تو همی چکی+
 !؟ی چیعنی-
 !!! بالنتیپ+
 ! هستن حاال؟ایک! دارمت چه جورولیا: بلند گفتمي صدابا
 دایخودمون هفتا با آرش و آرش+
 انی ما هم بي تنها باشه،بذار بگم بچه هاتونهیآرش که نم-
 ... جز رادمان،قبولهیهرک+
 !باشه بابا-
 ظاهر هوی شی جِنافهیق... مشت زدم به درکی و ی رفتم در اتاق هامداشتی فاصله که رها برام لباس برمنی اتو

 ! جنيایتو دلم گفتم به خواب خودت ب!!! شد
 !هان؟چته؟:هامان

  بال،آماده شونتی پمی برمیخوایم-
 !باشه+

 هوا یب.... من هنوز نرفتمکشهیخجالت نم! شی گاو مشعوریب!  بهش بگم که درو بستی چکی باز کردم دهنمو
 زل کردی که دماغش رو با دست گرفته بود وروح پرفتوح منو آباد ميمونجوردرو باز کردم که آخش در اومد،ه

 ...زد به من
 !؟يکردی مکاری چی بگشهیم-

 ... نگاه حرص در آر پرو پرو نگاش کردمکی هم با بعد
 !!!کردمیداشتم درو قفل م:هامان

 !!!دیگیبعله شما که راست م...آها:زگفتمی آمهی لحن کناکی با
 !ـــــــــــشیا...کنهی داره از سوراخ در نگام مدمی فکر کرده نفهمالغوزی پسره

 
 ... زنگ به رادمان هم زدمکی حرف رها الیخی وهانا هم گفتم و بنی آتربه



        رمان لج ولجبازي به سبک من وتو                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 126 

 که رها گذاشته بود رو ی و ساپورت مشکی که توجه ام رو جلب کرد ،مانتو طوسيزی چنی اتاق که شدم اولوارد
 زدم یاز در مخف... هم سرم کردمی مقنعه مشککی و دمی لباسا رو پوشافمین ق کردستیبعد از راست ور...تخت

 واری بود از در ودی سرگرمکی مشناختم،واسیخودم هم فاز ونول خودم رو نم! منتظر نشستم رو تابرونیب
 ... شمزونیآو

 ؟یینجای اکایرائ:رها
 آره: زدمغی و جنیی پادمی ،از تاب پرومدی مي رها از در وروديصدا
 !؟یزنی مغیچته چرا ج! هووو:رها
 ي بابا فکر کردم دوریچیه!ها؟-
  کو؟هیبق+
 م؟یری مستی کدوم پان؛یگفتم بهشون،االن م-
   شهررونیب+
 ...آها-

 نتی پستی سمت پمی رادمان راه افتادنی با رها،با ماشی هم اومدن و بعد از احوال پرسهی بققهی از چند دقبعد
 !بال
  بالنتیپ-3 تاریگ-2پارکور _1: بودمزی عاشق سه تا چای دنتو

 هامان
 یلی ها از خمی خودمونیی خدایول))  بالنتیپ((شنهاداشی رو داغون کرد با اون پنمیزد دماغ نازن!شعوری دختره باِ

 با دی شرت جذب سفی تکی!!!شهی بهش دلم خنک مزنمی مری الاقل چهارتا تده؛ی مفی کیلی نرفتم خشیوقت پ
 چشه تا خود پبست سرش تو ی هم معلوم نه دخترنیا...موهامو هم حالت دادم و سوار شدم...دمی پوشیشلوار ل

 ... بودشیگوش
 

 شده دهی بزرگ بود که دورش حصار کشنی زمکی منطقه سرسبز و پر از درخت که وسطش کی به میدیرس
 ....     بالنتی تفنگ پيرهای تق تق تيو صدا  که وسط بودی رنگارنگيبود،با مانع ها

 شهی نبود و مي اگهیکس د. و مثل خودمون نصف دختر و نصف پسر بودنکردنی مي که بازی اون گروهریغ
 ....گفت  خلوت
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کم کم سر کله رادمان و سام راد !  بودن هر پنج تاشونکای رائي به خودم اومدم ؛ دوستانی ترمز ماشي صدابا
 .... شددای ناز پیلی دختر خکیبه عالوه آرش و 

 ...شدنی اون گروه هم اومد که داشتن از هم جدا می خداحافظي حرفا صدانی از حال و احوال و ابعد
 ؟یکنی نمیآرش معرف-

 کمی خواهر کوچدای رفت،آرشادمی دیآخ ببخش:آرش
 ...و البته دختر خاله گرام من:رها
 ... کردمی آروم سالم کرد و منم جوابش رو دادم و خودمو معرفدایآرش
اصال حوصلش رو ! نه... امروزیدادم،ولی بهش شماره مشی بود به خاطر خوشگلي اگهی موقع دهر

!!! رادمان!  نبودیحدسش کار سخت.....گفتی مکای به رائییزای چکیچشم افتاد به رها که داشت با اخم ....نداشتم
 .... حرف بزنمکای با رائدیامشب به خاطر رها هم که شده با

 کایرائ
 ! گفتم اون خودش اومدهیمن به سام!رها به من چه؟-

 !!!منم که عرعر:رها
 .... و رفت طرف مسئول اونجاستی هم صورتش رو برگردوند سمت پبعد

 ي اقهی رها دو دقي ناراحت نبودم دعواهایچیاز ه!  که به داداشم نگمتونستمی ها، نممی کرديری بابا عجب گيا
 ....وس نبودبود ؛ خداروشکر اصال اهل قهر ول

 .... داخلنیایبچه ها ب:رها
 ...دادی رو خودش مستی و حساب پمی همه مهمون رها بودامروز

 
 ...گهی داخل دمی برنیایستم؟بی مگه با شما نيآها:رها
 ...م،بعدی کني جا گروه بندنی همنیایب! داخل؟می چسو بریچ-

 کایکامال موافقم، من با توام رائ:رادمان
 !منم با توام رها:هامان

 تو گروه يآرش، سام راد، ترالن ،ورتا و ملود:بی سرگرو و به ترتمی منو رها شدیی جوراکی دوتا نی انتخاب ابا
 .... تو گروه رهاانای و نای هانا،رومدا،ی ،آرشنیآتر: من و
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 و میمد اونجا گذاشت رو تو کلمونی و روپوش؛ وسایمنی اسلحه ، توپ ،کاله اافتی و بعد از درمی محوطه شدوارد
با هم قرار داد !  گروه ما سمت چپ و گروه رها سمت راست سنگر گرفتنم،ی شدستیوارد پ!!!میمجهز شد

 !!! کننشونیرنگ  کامل بزنن وگروی دمی ،تمی تکی ي باشه که اعضای وقتي که آخر بازمیکرد
 ... دو سهکی: رو اعالم کنهي شروع بازکی شلکی و قرار بود تا سه بشماره و با سادی وامسئول
 هامان

 ...کردنی مکی بهم شلمی که دوتا تی رنگي توپ هالی گلوله اومد و بعد سيصدا
 ....کردنی مکی شلروی و با تمام نشدنی تند تند جا به جا مکای رائگروه

 !اَه+
!  کردنادیز شدن و سرعت توپ ها رو ي جرمی اون تي بچه هايبا خارج شدن ملود....  خارج شدي ملودولیا

 !!! کارشون باعث شد توپ به دست هانا بخوره و خارج شهنیکه ا
 + بعدقهی دقیس+
 کایرائ

من !  از چهاردهتامیفقط پنج نفر مونده بود... حاالومدنی نمرونی از پشت مانع ها بشعورایب!  از نفس افتادماوف
 ! و هاماننیرها رادمان آتر

اومد برگرده عقب که !!!  و آخ جــــــــــــــــــون رها خورددی خودشو جلو کشعی حرکت سرکی با رادمان
 !!!.... استفاده کرد و زدششی از حواس پرتنیآتر
 گه؟ی دهی بابا بازالیخیب!!!  حاال من بودم و اون دوتايوا

 !..... بارکی هم ونی بار شکی مرگ
 

 .... شدم و رفتم جلوالیخی ها رو بمانع
 شده بود،برگشتم پشت سنگر و دنبال یتمام لباسامون رنگ...ووهوووی... شدی نارنجنی و آتردمی رو کشماشه
 !!! مناسب واسه شکار هامانتیموقئ

 هامان
 ری تکیدوتا از مانع ها زو رد دادم و ! کردنی میی راهنماای زدنی مغی جایمرتب !  کرده بودنوونمونی ها دبچه

 و کردی مکهی که ازش رنگ چی با صورتکایرائ... گروهمون رفت باالغی جيصدا!!! ولیا! آها...رونی بادیزدم تا ب
 دهنم و ي کردن سر اسلحه رو گرفتم جلول که دوئيمثل افراد!!! مشی تي بچه هاشی رفت پزونی آوافهیق
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 نی با اد،ی رو دستم اومد وماشه رو کشی بودم که دستیهنوز تو همون حالت فخر فروش!  کردمیالی فوت خکی
 رو در اوردم و با خشم زل زدم به یمنیاسلحه رو انداختم و بال فاصله کاله ا! شدیصفحه کاله رنگکارش تموم 

 !کردی که با حرص نگام مییکایرائ
 !ه؟یها چ:کایرائ
 !شعوریدختره ب... داد و در رفتی برداشتم طرفش که جاخالزیخ

 !ی دست کم گرفترم،هامانویگی امشب بد حالتو می نداشتم ولي دنبال بازحوصله
 کایرائ

 بدون خوردن شام دمی شدم و تا به خونه رسنیبا حرص سوار ماش!  بردهیچی مسابقه هکی احمق خوبه تو پسره
 .... بودماروی نی ايریفقط به فکر حال گ! یچی به غذا داشتم نه هلی رفتم تو اتاقم، نه مری شب بخکیو با 

 هامان
 الی کردم و با خمی تنظ3:30 رو ساعت میگوش... گفتمری شب بخکی و  شامم رو خوردمعی رفت بخوابه؛ سرخوبه

 ....دمیراحت خواب
 
 ....نگــــــــــــــــــیز
 !))شهیوقت نما(( لبخند بدجنس زدم وکی آالرم چشام رو باز کردم،ي صدابا
درو آروم باز کردم و از پله ها رفتم باال و دروباز ....یدرست پشت تاب آهن! نیی پله ها آروم آروم رفتم پااز

 !....ی الهیکردم،ناز ش
!  دلم براش سوختکمی.... رو لبش نبودطونی از اون لبخند شي بار اثرنی بود، منتها ادهی پهلو رو تختش خواببه

 که ي سرکاري شدم و سوسکا و کرماي دل سوزالیخی بترسهی منکهی با فکر ایبه هرحال دختره و حساس؛ ول
ن بودن، هرچقدر هم که ادعاشون ی دخترا هميهمه !  برداشتم و گذاشتم رو تختشبمیگرفته بودم از تو ج

 که درو اتاقش رو فقل کرده بود و مثال من از وجود ییاز اونجا!دنیترسی می چنی عزای چنی از سوسک و اشدیم
 !!!! کارمو اِنکار کنمتونستمی خبر نداشتم، راحت میدر مخف

 ... چشمام گرم شد وخوابم بردکای رائغی سروصدا از اتاق خارج شدم و رفتم تو اتاق خودم و در حالت انتظار جیب
 کایرائ
 دست نکهی بلند دستام رو گذاشتم دو طرف تخت؛ همازهی خمکی کردم و بعد با نیی دستام چشمام رو باال پابا

 !ه؟ی چگهی دنی انمی ببسایوا!  لزج رو لمس کرد، صاف نشستمزی چکیراستم 
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 ی ندارم، پس کار کی ترسشی واقعی حتزای طور چنی من از ادوننیتمام خانواده م!!!  جل الخالقکرم؟سوسک؟
 ! سو در اتاق هم که قفلهکیاز !بوده؟

 .... نکنهگمیم
 نیابا ! ترسمی من از سوسک مکنهیفکر م.  اومده ی از در مخفادیبه احتمال ز!  بشگن رو هوا زدم و هامانکی

 !!!وونهید....فکر شروع کردم بلند قهقه زدن
 
 ي بهت نشون دادم که سکته کرديزی چکی ی ، وقتی منو با سوسک بترسونیخواستی خودم گفتم تو مبا
 !یفهمیم

 ! رو باهاشون بترسونمیکی هامان رو گذاشتم تو کشوم تا بعد ي سرکارلیوسا
 !نیی قابل وصف لباسام رو عوض کردم و بعد از شستن دست و صورتم رفتم پاری غي احساس شتدبا

 یی غذاياکثر وعده ها! چسپهی به آدم نمزی که بابا معتقد بود غذا رو میی کنار سفره نشسته بود؛ و از اونجاهامان
 !میخوردی منیرو ،رو زم

کار کردم نتونستم خودم رو کنترل کنم و  حرکتش هر نی باال که با ادی با تعجب ابروهاش پردی هامان منو دتا
 !لبخند زدم

 هامان
 !دی ابروهام از تعجب پرکای رائدنی دبا
 !؟ی خوشحالنی ای ولبودی می عصباندی هم بازدی مغی جدی االن هم بانیطبق محاسبات من ا!؟ی چیعنی

 ! اون لبخند؟ی ولره،یمی متیو اِال داره از عصبان! دمی بگه مثال من نترسی الکخوادی ممطمئنم
 کی سر سفره نشست و بعد از خوردن صبحانش دوباره لکسی ریلیخ! حواسم رو جمع کنمدی امشب باالیخیب

 !لبخند بهم زد و رفت تو اتاقش
 که ومدی رفت نقشه بکشه،صبحانم رو نخورده تموم کردم و رفتم تو اتاقم، صداش منی به دادم برسه اخدا

 ....زدیداشت با رها حرف م
 ... باهاش حرف بزنمدی گفتم رها االن بایراست

 کایرائ
 ! کار کنم رها؟آخه االن چه وقت دانشگاست؟ی چیگیخوب م-
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 به دوستات اطالع بده طرح گهی زنگ زده به من می سر صبحی چنیع!  بگو هانوی اِ اِ همدونم؟یمن چه م:رها
 !جلو افتاده

 ! هادهی هم فقط تو رو ديریادلی کنی خوب اگمیم-
 ! گمشو+
 ! دانشگاهمی بردی باگهی تو گروه به بروبچ بگو دو روز دالیخی رو بنایهههههه، ا-
 ي با،یاوک+
 يبا-
 

 طرح که واسه تمام کشوربود رو داده نی از قبل بهمون اطالع انکهیبا ا!ه؟ی دانشگاه رفتن چدیوسط ع! اوف
 تق يبا صدا!می بودي تا االن تو خمارییا جورکی رو نگفته بودن و قشی از زمان دقی وقت حرفچیبودن اما  ه

 ... هوادمیتق در سه متر پر
 ! چه خبرته؟يآها-

 !ی سوسول باشنقدری اکردمیفکر نم! ؟يدیترس:هامان
 !ش؟یحاال فرما!!! يدیترسی مشدی خودت ظاهر مي جلوينجوری ایکیدر ضمن اگر ! سوسول عمته-
 ! باهات صحبت کنم؟تونمیم+
 !جل الخالق!  با من صحبت کنه؟خوادی منیا! جانم؟!  ابروم رو بردم باالکی

 بفرما-
 !گهی دنی بشایب! ه؟یها؟ چ:با تعجب نگاش کردم که زبون باز کرد!  تعارف و پرو پرو نشست رو تختمبدون
 ... نشستمشمی آرازی می رو به دو طرف تکون دادم و رو صندلسرم

 !خوب؟-
 !ات حرف بزنم در مورد رها باهخوامیم+
 ....منتظر نگاش کردم که ادامه داد!؟ی چیعنی...وا!  بار جفت ابروهام نا خداگاه رفت باالنیا

 ست؟ی نتیمی مگه رها دوست صمنیبب+
 خوب آره-
 ست؟یحاال مگه رادمان مثل داداشت ن+

  سؤاالش به کجا برسه؟نی با اخوادیم! آره تکون دادمی رو به معنسرم
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 .... رها؟يدی قرار مچهی چرا رها رو باز،ياگر رادمان رو دوست دار....اگر! کا؟ی بگم رائيچه جور! هوف+
 هم که ییتا اونجا!  تو گوشت فرو کننویا.... احمق رادمان فقط داداش منه:  وسط حرفشدمی پرتیبا عصبان 

 قرار چهیدر ضمن من کجا رها رو باز!!!  دوسش داره بای و رها هم تقرستی نلی میمتوجه شدم نسبت به رها ب
 ی کنه به من چه ربطکی رو تحرحسادتش خوادی و مارهی من لج رها رو در مقی رادمان داره از طرنکهیدادم؟ ا

 !داره؟ها؟
 ... جرقه تو ذهنم زده شدکی هوی که می دوتامون سکوت کردهر
 ؟یزنی با من حرف مي داره که اومدی رها با تو چه صنمنم،یصبر کن بب-
 اضافه کنم اگر رادمانو نوی ادیو با!  وارد شهيرها دوست منه، من دوست ندارم به احساسات دوستم لطمه ا+

 که با یی هایکینزد! ه؟ی حدتون چی بي هایکی نزدنی الی و احساساتت خواهر و برادرانست دليدوست ندار
 هانا نی رها عیول!  حرفت قبول؛ ندارهی به من ربطنای که ای بگي بخوادی شا؟ي ندارتهی داداش واقعنیآتر

 !نهیحواست باشه صدمه نب
 ! فکر کرده؟یاحمق با خودش چ!رونی گفت زد بنویا

 من چه ای تو وجودم تکون خورد، خدايزی چکی هامان يبا حرفا... دادم به تختم و چشمام رو بستمتکه
و از ته قلبش از با هم بودن رادمان ورها  خوشحال  واقعا یکی اگر یدونی دارم؟خودت بهتر از هم ميریتقص

 ....باشه منم
 

 زدم و لباسام رو ی تفاوتی نقاب بیآخرم فارغ از هرچ... ساعت تو همون حالت موندم و فکر کردممی نحدود
 نظرم رو یی جوراکی برادرانش از رها تی شدن امروزش و حمايدرسته جد! رونیعوض کردم تا از خونه بزنم ب

 !  امشب بگذرمیاما کور خونده که از تالف! عوض کرده بود
 
 !؟ی موش موشیی خانوم، معلوم هست کجاکایاو سالم رائ+
  های لقبو از من برنداشتنیهنوز ا! دیسالم عمو حم -
 !نجا؟ی اي شده اومدیحاال چ! ی موشمی ندارشتری موش که بکی+
 ...گمی داخل مياگر رام بد-

 ! درو بستهوی بذاره برم داخل و خوادیعقب که فکر کردم م قدم رفت چند
 !؟یاِ عمو چرا درو بست-
 !! برو خونتونستیصاحب خونه ،خونه ن+



        رمان لج ولجبازي به سبک من وتو                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 133 

 عــــــــمــــــــــو-
 ! نزنغیباشه بابا حاال ج+

 واری دوباره در رو بست و گفت از ديدی دهوی نبود دی بعیچیاز عمو ه! باز کرد و خودم رو پرت کردم داخلدرو
 !ایب

 شوخ یلی مهربون بود و خیلیچون هم خ!  دوست داشتمیلی رو خدی کردم، عمو حمی دست دادم وروبوسباهاش
 وابسته بودم با عمو راحت بودم و ادی زمی که به خانواده مادریی مامانم و از اونجاي عموشدیدر واقع م...طبع

 ! داشتمادیباهاش بگو بخند ز
  کار؟ی چيومد انجای انمیخوب حاال بگو بب+
 ! ببرمویاومدم پولک-
  بچه؟کاری چيخوایاون مارو م+
 ... دلم واسش تنگ شدهیچیه-
 ! کن من خودم معدن زغال دارماهیبرو خودتو س: نگام کرد و گفتطونی لبخند شکی با
 !وا عمو؟من؟: حالت مظلوم گفتمکی با
 به شونیونورات که چند وقته سپرد تمام جک و جنی که از بستی نبیآخه دختر به نظر خودت عج! نه من+

 !من فقط دلت واسه اون ماره تنگ شده؟
 !ستی نبینه اصال عج:  جواب دادمزود

 ! مشت محکم زد رو پامکی هوی که کنارش نشسته بودم همونطور
 !؟ي فراموش نکرددوی حمي خشک کننده هانیهنوز ا! آخ عمو-

 !ارهی بوی نه فرستاد باال و رفت پولکی به معنابروهاشو
 داشت ادی زوونی خوب حیعنی!  باغ وحش داشتیی جوراکی سپرده بودم به عمو،آخه دی رو قبل عوونامی حتموم

 به عمو تا ازشون دادمی برم بچه ها رو میی جاخواستمی هر وقت منیواسه هم! مخصوصا پرنده در انواع مختلف
 ! کنهينگه دار

 ایب+
 ....رونی از خونه زدم بمی ساعت که با عمو حرف زدکیحدود  جعبه بود گرفتم و بعد از کی که تو ویپولک
 ....رمی کجا مگهی و بعد هم که معلومه ددمی چرخابونای تا ناهار تو خينجوریهم
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 ....ریشب بخ-
تا االن که اومدم ! کردمي رو سپری معمولیلی خیلی روز خکی وفتادی نی اتفاق خاصچی ظهر که اومدم خونه هاز

 ! کنمیاتاقم و منتظرم هامانم تا بره بخوابه و نقشمو عمل
 هامان
 کی آروم خوردم و بعد از تشکر ي فضاکیشام رو تو !  به سرش نزدهيخداروشکر تا االن فکر احمقانه ا! هوف

از !  بستمنانی جهت اطمپنجره ها رو هم! زی رو گذاشتم رو مدیدرو قفل کرد و کل!  آروم گفتم و خوابریشب بخ
 .... خواب سپردميایرو به دن  پهلو به پهلو شدم و باالخره خودمکمی! ستی ندی بعیچی دختره هنیا

 کایرائ
 از المیخ!  برداشتم و انداختم دور گردنموی رفتم پولکواشی ساعت که از بسته شدن در اتاقش گذشت کی از بعد

 و اَه درو قفل نیی پادمی درو کشگرهیدست...  بود وزهر نداشتی مار آبکی ی راحت بود آخه پولکیجانب پولک
 ! کرده

 موقع ها نی رو که مخصوص همسی در خودنوی سنجاق سر و سرآهنکی لبخند بدجنس زدم و از تو اتاقم کی
 ... کردن سنجاق سر کردم و تقنیی رو گذاشتم کنار ضامن قفل و شروع به باال پایسر آهن! بود برداشتم

! خورهی موقع ها منی که به درد همامرزهی رو بنترنتیخدا پدر ومادر ا: تو دلم گفتم!  باز شدیراحت نی همبه
با ! ي نازیآخ!  زل زدمدادی و تنفس منظمش که خبر از خواب رو منشی رو تختش گذاشتم و به قفسه سویپولک

 !  حاال بخور! ؟یترسونیسوسک منو م
 ........ در دوباره قفل شدسی برداشتن سر خودنو و بعد از بستن در ورونی اتاقش زدم باز

 هامان
 راه چی پنجره ها رو بستم و هنکهی ايادآوریبا ! گرمه؟نقدری چرا انجای شروع کردم به باد زدن خودم،اوف ابادست

تا !  خنک شدمشیآخ! پنجره رو باز کردمکی و با زور از جام پاشدم و يدی شدی واسه باد نذاشتم با تنبليورود
 .... شدم خودمو روش ولو کردم و چشام رو بستمکیبه تخت نزد

پامو !  توهم زدمالیخیب! کنهی نرم و لزج داره از رو پام عبور مزی چکی گذشت که احساس کردم ي اقهی دقچند
 ی  ولصاف نشستم و رو پام رو نگاه کردم! خورهی دارم رو پام وول ميزی چکی نه واقعا دمیتکون دادم که د

 ...شدی معلوم نمیچی بود هکیچون تار
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 وبا دمی نعره بلند کشکی دمی که رو پام ديزی که کنار تخت رو فشرم و با چی چراغ خوابدی همون حالت کلتو
 ! خونه مار دارهنی خدا اای! پام پرتش کردم سمت کمد

 ....کردنی نگام می با نگرانکای از رائریتمام خانواده بغ! رونی در اتاق رو باز کردم و خودمو پرت کردم بزود
 ! شده هامان؟یچ: ییدا
 !مار هست: و تند ادامه دادمدمی کشقی نفس عمکی.....م.... اق... و ات... ت: لکنت که منشأش ترس بود گفتمبا
ابا تو ب:  گفتکای رو به رائییبا تعجب نگاشون کردم که دا!  خندهری از مامان و هانا زدن زری حرفم همه بغنی ابا

 ! خونه؟ي اوردویپولک
 !آره بابا امروز اوردمش:کایرائ

 و وونای عاشق حکای رائنیا! دمی کشادی زای چنیداداش خودم از ا:  جواب دادنی نگاشون کردم که آتریسوال
 ! امشب مارش اومده تو اتاق توادی هم داره که به احتمال زگهی دوونی مار و چند تا حکی! حشراته

 با خواستمیمن م!  هاشهی مشیزی چکی دختره نیا!  خود خداای! مار؟. تکون دادممی تفهیسرم رو به معن 
 چشمک کی بره تو اتاقم واسم خواستی که مي لحظه اکایرائ!داره؟ی مار نگه منیسوسک بترسونمش اونوقت ا

 زل تیفتاد با عصبانچشم به ماره ا تا دوباره! رونی مار که دور گردنش بود اومد بکی با هیزد و بعد از چند ثان
 هم که زد یاز اون چشمک!شد؟ی می چزدی مشی مار منو ننی اگر اگهی دختره احمق با خودش نمنیا! زدم بهش

  دخترهنی حساب انیاز ا!  موندمغشی چقدر منتظر جروزیمنو بگو د!  ارهی در بی تالفخواستهی بود که معیضا
 !کپ پسراس 

  بزنه عمه؟شتی مار ننی ایگی جون نمکایرائ: مامان
 .... بزنهشی خودت رو نگهی بزنه مشی هامانو نگهینم!  مامان ماروای بدِ

 ! که زهر ندارههی مار آبکی ی راحته، پولکالمی جون خینه آن: کایرائ
کم ! ؟ی چکردمیاگر من از  ترس سکته م!  بودمي هنوز از دستش کفری قانع شده بودم ولي تا حدودنکهی ابا

 یوانی حتی ورو کردن اتاق و مطمئن شدن از امنری بار بعد از زنیمنم ا!اقاشون تا بخوابنکم همه رفتن تو ات
 ...دمیگرفتم خواب

 
  کایرائ
!  روزگاريا!  اومد رو صورتمضی لبخند عرکی افتادم شبی دادی نکهیبه محض ا!  شدمداری بلند بازهی خمکی با

 مانتو کیبدو بدو !  دانشگاهي وايا! میشونیبعد شستن دست و صورتم تا به ساعت نگاه کردم محکم زدم تو پ
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 دفتر و چند تا خودکار زدم کیبرداشتن   رو برداشتم و بعدفمیک...دمی با شلوار ومقنعه همرنگش پوشيسورمه ا
 ...تو حال

 ریسالم صبح بخ-
 !؟یسالم، کجا به سالمت:مامان

  برم دانشگاهدیاون طرح دانشگاه رو که گفتم با-
 !!!آها، شرت کم+
 خدافظ-

 طرح و اهدافش و نی جلسه معرفه ایی جوراکی و می شدم و راه افتادم، امروز کالس نداشتنی سوار ماشعیسر
 گوشه پارك کردم کی نوی ماشعی سردمی بود و تا هشت وقت داشتم، تا رسمی بود،ساعت هفت و نزای طور چنیا

 هنوز شروع یعنی ومدی همه مم هي که صداییخوب خوشبختانه از اونجا....  به سمت سالن کنفرانسدمیو دو
 قایبه زور رفتم دق...نمی کجا بشدی دست که همزمان باال رفت گرفتم باشتای شدنینشده؛ درو باز کردم و با د

 به در سالن خورد يتقه ا!  نفرستی بمیشدی مبایهفتا تقر با ما تی نشستم؛ کل جمعنای رها و رومنیوسطشون و ب
 دشی بفرمائدنی و بعد از شنمی به احترامش بلند شدای دبستاننیشد، همه ع  دانشگاه واردری مدي جباريو آقا
 ....می وسکوت کردمینشست

 تا همه متوجه دمی کامل محی توضکی اما من دوباره ن،یینجای که چرا ادیدونی مشترتونیخوب ب: ي جباريآقا
 کی امتحان بزرگ که نی تا واسه امی دانشجوها رو جمع کردنی ما بهتررانی بچه ها از سر تا سر ادینیبب! شن

 وجود ای بزرگه و سرتاسر دنیتست  آزمونکی امتحان نیا! دی شرکت کنشهی هم محسوب میابیجور استعداد 
 ....شهی فرستاده مسی به پارلیادامه تحص ي قبول بشه برای اضافه کنم که هر کنویداره، و البته ا

 وسط ذوق کردن دی از بچه ها که علنا پریکیبا بلند شدن دست !  که عاشقشميشهر! سی من پاري خدايوا
 .... و به اون نگاه کردمدمیمن دست از فکر کردن کش

 ! داره؟ی و چند نفر قبولی آزمون کنیا.....دی ببخشي جباريآقا: يریادلیک
  هفت نفرقای و دقبهشتیهفت ارد:يجبار

  به اندازه ما هفتاقتریو دق! روز تولد منقی چه باحال دقاِ
 نیو ا!  زمانش مشخص شد؟ری دنقدریچرا ا: دمی کرده بود پرسری که ذهنم رو درگی رو بلند کردم و سؤالدستم

 ت؟ی کل جمعای راننیهفت نفر مال ا
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 هفت نی شد،اری دکمی سالش هست نیمام کشور هاست و اول آزمون مختصر به تنی که اییاز اونجا: يجبار
 ... کشور ها جداستهی از بقرانهینفر مال ا

 مقدار کامل تر به درس مسلط کی دی و چون باستی ني آزمون فقط مال داروسازنیا: نشستم که اون ادامه داد 
 ! کنهی سه هفته بهتون کمک منی کار گرفتم که کارش واقعا خوبه و تو انی اي برادی استاد جدکی من دیباش
:  گفتي جبارهوی به پچ پچ که میبا بچه ها شروع کرد! ارهی تا به گمونم اون استاده رو برونی هم رفت ببعد

 ! استاد پاك نژادکنمی میبچه ها معرف
 .... مرده شورت رو ببرميا!  گردنم رو صاف کردم که گرفتدمی رو شنلشی فامتا
 

 !کنه؟ی کار می چنجایهام اوا پر:  با بهت گفتنایروم
 !آخ گردنم!  واالدونمینم-

 خودت بذارش ایخدا! ؟ی چیعنیوا !  با تعجب نگام کرددی نگاشو دور تا دور سالن چرخوند و تا به من رسپرهام
 !تیتو اولو
 دارم؛ ی تخصصی ، دندونپزشککنمی مسیتدر.....سالم بچه ها، پرهام پاکنژاد هستم و در دانشگاه: پرهام

 بشناسن،از دی خاص داره که داروسازها باي داروهاي سرکی ی دندونپزشکدیهمونطور که همه شما مطلع هست
 ... وشهی گرفته ميادی کمک زی آزمون از دندونپزشکنی سو تو انیهم
 نی چونه هامون با بهت به اری زمی چشمش افتاد به ما هفتا که دستامون رو زده بوددی حرفش که رسينجای ابه

 و بزور خودش زدیتو چشماش خنده موج م! حرف زدن بلده؟ی مدلنی انمیا! نه بابا! میکردی بودنش نگاه ميجد
 مختصر  ی خداحافظکی با دمی مبعد  روشتری بحاتی و با گفتن توضوردیآخر هم طاقت ن. رو نگه داشت بود

 دوازده می و چهار نفر بودستی گذاشت همهمه ها رفت باال برونی تا پاش رو از در برون؛ی رفت بيهمراه جبار
 ....نفر دختر دوازده نفر پسر؛ هنوز تو بهت پرهام بودم که رها زد به دستم

 !ه؟یچ-
 !گنی می جونت چیی درمورد دایی دوتا دختر باالنی انیگوش بده بب: رها

 تا صداشون رو واضح ی به صندلمی دادهی زود منتقل شد به همه مون و با هم تکیلی به من گفت اما خنکهی ابا
 ...میتر بشنو

  بود واسه خودش هايگری جیی خدایول: ی اولدختر
 !مبارك صاحابش:یدوم
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 صاحاب کجا بود؟ حلقه نداشت بابا!  خاك تو سرتنایم:یاول
 !لش بود سارا؟به نظرت چند سا! شهی تازه داره جالب مهیقض! اِ؟):یدوم(نایم

 ! برامونی مناسبسیک! خوردیهشت بهش م_ هفت ستیب): یاول(سارا
 !آره فکر کن من بشم زن استاد:نایم
 شما دوتا يآها: گفتمضیبرگشتم سمتشون وبا غ!رهی بخواد شما رو بگکنهیپرهام غلط م!  کردمی قاطگهید

 !ن؟یکشیخجالت نم
 !؟یاونوقت واس چ:نایم
 ! در مورد استادبتیغ-

 ! به تو داره؟ی استاد چه ربطنی بپرسم اشهیم:سارا
 !ی بپرسشهینه نم-
 بگه نی به استی نیکیآخه !!( خارجشون کنمدونی از مي ضربه کارکی تا با مهیی داي لو ندم که پرخواستمیم

 !دنیخندی مزی رزی مونگال زل زده بودن به ما و رنیع! یچیدوستام هم که ه!)؟ی جنگدونیمگه تو م
 ! باووو تو رو سننه؟مینی بنیشیب:نایم
 !باشه گلم اشکال نداره-
 کی؟یکنی من حساب باز مییرو دا!!!!سمیدارم برات عســــ.... به وضوح دهنش باز موندییهوی ری تغنی ااز

 !  خودموني سودمیلبخند زدم و چرخ
 !؟یکنی کار می چيمعلوم هست دار:ترالن

 ممکنه گهید! می چند وقت رو بخوننی انیایها؛ واقعا ب بچه رم،یگیولش حوصلش رو ندارم بعد حالشو م-
 ....ادی نشی واسمون پی فرصتنیهمچ
 !هستم:رها

 .دیرو منم حساب کن: ترالن
 !بیدارمتون عج:نایروم
 .... رو هممی اون سه تا هم موافقت کردن دستامون رو گذاشتنکهی ابعد
 ! خودشي برایهر ک! یکی يهمه برا+

 گروه رو نی اوقت چی وقت هچی لطفا ه؛یخدا جون: نگاه به کل گروهمون انداختمکی....میدی غش غش خندبعدم
 ....ریاز ما نگ
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 ! بکوب درس خوندن؟میاز فردا شروع کن!  یچیم،هیبچه ها امروز که کالس ندار -
  کتابخونه؟می قبول، اصن صبح بریهمگ:ورتا

 کردم وقرار شد دشونیبا تکون دادن سر تع.....میخوندی آدم درس منی عمیرفتی نبود ،ممی بد فکرگفتی مراست
 ....میفردا عصر رأس ساعت سه همه کتابخونه باش

 ....رمی مگهیبچه ها من د-
 !؟یبرنامه کالس ها رو برداشت: نایروم

 ..... خدافظیبعد برام بفرست همگ -
 
 ... در خونه رو باز کردمادی زی خستگبا
 سالم ننه-

 !کوفت:مامان
 ِ مامان ا-
  سالمکیآها حاال درست شد؛ عل+
 ؟ي داریناهار چ-
 !ي دوست داریلی که خيزیچ+
 !؟ي درست کردتزای جان پيا-
 !نه گلم گوجه پلو درست کردم+
 ...نی گفت ولو شدم رو زمنوی اتا
 ! بخورم؟ی دارم االن چتی به گوجه حساسیدونیمامان تو که م-
 !!!به من چه+
 ...رهی میکیز مهر ومحبت تو خونه ما موج مکیعنی

 !مامان باور کن تا االن دانشگاه بودم خستم، لطفا-
 !؟يخوریتخم مرغ م+
  کنم؟کاری نخورم چنویا-
 ... ناهارانیباشه برو همه رو صدا کن ب+
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 موت رفتم اتاقم و لباسام رو عوض نی بعد هم در حان،ی رو برداشتم و از همونجا داد زدم که همه بفمیک
 .... و به همه سالم کردمنیی حال دوباره رفتم پایب...کردم
 ؟ي گل دختر، کجا بودیخسته نباش: عمه

  دانشگاه عمه-
 !؟!دانشگاه؟:  با تعجبهامان

 ! مگه؟هیآره چ-
  دانشگاه؟نیری هم مدی شما تو عیعنی: هانا

 ... شدينطوری استثنا ادی  عنینه هانا؛ ا-
 ؟یچطور استثنائ:هامان

 .... طرحهکی بابا یچیه-
 نی همون لحظه هم مامان غذا رو اورد و تخم مرغ منو هم گذاشت جلوم و اف؛ی هم شروع کردم به تعربعد

 ....شدی که دوباره حوالم می سؤاالتلی سیعنی
 دفتر و کیتمام کتابام رو دور تا دور اتاق پخش کردم و !  و حاال وقت درسهدمی ساعت خوابکی ناهار بعد

خدا رو شکر هم پرهام هم رادمان و ...نوشتمی که مهم بود رو میی بود جاهامیشگیخودکار هم برداشتم؛عادت هم
 ... کمکم کننتونستنیهم هامان م

 
 هم یباتی نگاه به اسم سختش کردم، چه ترککی! ه؟ی چگهی دارو دنیا!خونمی سه ساعته به کوب دارم ماوف؛
 به زنمیزنگ م...هیخوب عال!  اسمش رو سرچ کردم؛ اووومممم مال قلبهمیتو گوشخسته از فکر کردن ....داره
 . يراد

 بوق....بوق
 !؟یسالم،جونم آج: رادمان

 سالم داداش گلم-
  حاال؟ي مهربون شدنقدری که ايخوای میچ: يراد
 نجای اای بشهی اگر مبابا؛ یچیه-
 امی حال االن منیبا ا!  شدهيزی چکیپس +
 فدات -
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 کم چرت بگو، خدافظ+
 خدافظ-
 
 مین....  که نوشته بودمیشروع کردم به دوره کردن مطالب! تر بود اما رادمان منت نداشتکی هامان نزدنکهی ابا

 ...ساعت به همون حالت گذشت که در اتاق باز شد و رادمان اومد داخل
 ...هوی یخجالت نکش-
 سالم+

 ...کنارش رو تخت نشستم...دنش بود بوی از  عصبی بودنش حاکي جدنی بود و ايجد
  شده داداش؟يزیچ-

 !؟یخونیدرس م: رادمان
 !جواب منو بده-
 ...یخونیاول تو بگو چرا درس م+

 کوتاه براش دادم و سؤالم رو درباره حی توضکیزد،ی حرف نمخواستی نمی از من بدتر بود و تا وقتمتاسفانه
 ... بودنش تکرار کردمیعصب

 ...سام راد: دیش کقی نفس عمکی رادمان
 !؟یچ-
 به ارتباط من دهی مریمرتب گ! میکنی همش با هم کل کل مي دادی که تو بهش جواب منفياز روز+

 ! کردهوونمید....وتو
 چرا اما به زبون دونمینم!دونن؟ی کار کردم که همشون منو مقصر میمگه من چ!  حرفش بغضم گرفتنیبعد ا 

 ....اوردم
 ! منهری تقصنایهمه ا-
 ... بهت نگام کردبا
 رو گفتم نایا!ستی که زور ننی اي تو دوسش ندار،ی آبجي مقصری رو نگفتم که فکر کننایا! کا؟ی رائیگی میچ+

  کنار باشه؟می بکشنی از بحث اای اصن بن؛یهم...که باهات درد ودل کنم
ابش از دست سام راد  اعصی بهش زدم،به اندازه کافنانی لبخند جهت اطمکی آب دهن بغضم رو قورت دادم وبا

 ...خراب بود
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 ...  سر درسمیقبول بر-
 ... چرا به هایراست+
  باشه؟الیخیاونو ب-
 .... اون کتابونمیلجباز، بب+

 ....حی رو از دستم گرفت و شروع کرد به توضکتاب
بعد از .... که مامان اورد؛ اومد بره که جلوش رو گرفتمي دوساعت با هام کار کرد و بعد خوردن عصرونه احدود

  اسرار قبول کرد که شب بمونهیکل
 يهفته ا! اوم خوبه.... که واسم فرستاده بودن رو برداشتمی رو روشن کردم و از تلگرام ،برنامه درسي فايوا

 !پرهام بود که استادمون ،یکی از ری همش صبح تا ظهر بود بغمی که تامیچهار جلسه کالس داشت
 !!! دانشگاهمونادی به من نگفته بود مرم؛ی بگنی از ای حالکی گفتم پرهام یراست
 ... رادمان به خودم اومدميبا صدا!!!  برات بپزمی آشکی سای واگم؛ی بهش مصبح

  وروجک؟یکشی نقشه میواسه ک: يراد
 !پرهام-
 !خدا به دادش برسه+
 !کشم؟یه م من دارم نقشيدی حاال تو از کجا فهمنمیبب-
 !یکشی نفر نقشه مکی واسه ي به رو به روت داریشی مرهی و خیکنی گوشه کِز مکیهر وقت +
 !م؟ی ضانقدری ایعنی-
 ...آره+

  هوا گفتی بهوی گذشت که هیچند ثان... نزد و رفت تو فکري اگهی دحرف
 !نجاست؟ی ایپولک+
 اوهوم-
 !!! هامان رو بترسونمخوامی مشیاری بشهیم:  ذوق دوباره گفتبا
 ..... افکارمون مثل هم بوديچقدر من و راد!  گفت از خنده پهن شدم کف اتاقنوی اتا
 ! کردمنکاروی اشبید!  دادايدی رسرید-
 .... بدبختانی به امی صفا بدمی که مامان صدامون کرد واسه شام رفتقهی و بعد از چند دقدی بار اونم خندنیا
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 هامان
چه ! مهی نگاه به ساعت کردم؛ اوووو هفت ونکی شدم؛ داری بومدی مي که از اتاق کناری ترق ترقي صدابا

 ! خبره؟
 شهیو اِال زودتر از دوازده با تانک هم نم! شدهداری زود بنقدری انی شده ای که چدمی دانشگاه فهمي آورادی با
 !!! کرددارشیب

هر وقت !  بوددهی که نشونم داد چشم ترسي اون مارست،بای  از خدا که پنهون نرون؛ی اومده بودم بی فکر تالفاز
 مشغول بود یاالن هم که درس داشت و حساب!دیلرزی مار رو پام بود ستون فقراتم مکی اومد اون شب ی مادمی

 ....به خر زدن
 ... زدم و دوباره وارد عالم خواب شدمگهی غلط دکی قطع شدن صدا با
 کایرائ

 خونه نی تو اي اگهی دمتی گرون قنی ماشنی آتردی سفيوی ام دبلی از بری بغ شدم و روشنش کردم؛206 سوار
 .کردی نمینبود؛ بابا که سمند داشت و مامان هم که معموال رانندگ

 
 زاده؛از پله کی  با استاد نیشگاهی آزمایمی کالسمون شنی اولدادی برام فرستاده بود نشون می که رومی عکستو

 کی دوستام باشم،شی پتونمی که فعال میعنی نی و امی نبودي شدم،هنوز گروه بندشگاهیها باال رفتم و وارد آزما
 ...سادمی واششونی به همه دادم و پیسالم کل

  کجان؟هیبق -
 !گهی دي جاکی کردن، اون چهارتا  افتادن مونی بعد از تو دوتا گروه دوازده نفرروزید:نایروم

 !اَه چقدر  بد-
 ... آره خ: رها

 هشت سال، اما فوق ای نبود حدودا چهل هفت ری پادی حرفش نا تموم موند؛ زکردی استاد که سالم مي صدابا
 .... کردمونی خودش شروع به گروه بندیبعد از معرف!  بوديالعاده جد

 رها که از ترم اول يدای عاشق و ش،يریادلیسام ک!  رها بد به حالش شده بودی افتاد، ولنای با من رومخوشبختانه
 ! داده بودریش گبه

 ! نبودنيری گنیمنتها به ا!)رنیگی ملی خودشونم تحوایچه بعض( داشتم هادای منم عاشق و شالبته
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 در کار ی دوستگهی سر کالس د؛ي برداراداشتی اومدم و با دقت شروع کردم به رونی شروع استاد از فکر ببا
 !!!میگرفتی بود که آروم میی تنها جانی ادی شا،یچی نه همینداختی مکهینبود؛ نه ت

 
 وانی که لی در حالنایکردم؛رومی گوش مگفتی ميریادلی کي رها که درباره ي بلند به غرغرهاازهی خمکی با

 ...دی به رها توپذاشتی مزی مي رو که از سلف گرفته بود و روشییچا
 ! واز عالقه اون به تو خبر نداره تا االن استادمون نبوده؟اونیگی رها، چرا به استاد نمگهیاَه بس کن د: نایروم
 !بهش گفتم بابا؛ مگه گوش کرد؟:  گفتی با کالفگرها
  رها؟ی مگه بهشون نگفتان؟ی چرا نمهی بق؛یخی رو بنایا -

 ...شهی مدایچرا به ورتا زنگ زدم گفتم، االن سر وکلشون پ: رها
 ي بودن صورتشون به کبوددهیاز بس خند.....  هامان رو بهشون گفتمهی قضنشی رو تا آخر خوردم و در حمییچا
 . ترالن اومدي که صدازدیم

 !ن؟ی شده که شما دوتا رو به قبله ایچ:يتر
 اولن سالم-

 کرد فی ماجرا رو براشون تعرکردی صحبت مکهی تکهی و تدیخندی که می در حالنای جواب دادن بچه ها رومبعد
 یول:  گفتي جدیلی باره رها خکی که می بودنای تو فاز مار و ان؛ی در اوردن وخنديز مسخره بایکه اونا هم کل

 ؟ی چوفتادی می هامان اتفاقي اگر براکا؛ی رائي کردیکار اشتباه
 شک کی حرفش نیبا ا! کردی هام سرزنشم نمطنتی وقت به خاطر شچی تعجب کردم؛ رها هیلی حرفش خاز

 !نشونهی بيزی چیعنی..... کرده بودم وحرف االن رهارشونی هامان که من برادرانه تعبيبزرگ افتاد به دلم؛ حرفا
 کردم و قرار امروز رو ی باهوشون خداحافظمی نداشتي اگهی کالس دنکهی  نثارش کردم و به خاطر ایی بابابرو

 ......شونی آورادی
 ي و انجام کارهالباس ضی از تعو وارد شدم و بعدی بود؛ از در پشتکی ربع به کی ساعت دمی که رسخونه
 ..... تا سه که برم کتابخونهدمی گرفتم خوابنای ناهار و ايتکرار

 
  االن؟ییالو ترالن، کجا -

 !؟یگیشعر م: ترالن
 !؟ییخفه، کجا-
 ایبدو زود ب. نجاستیمن در کتابخونم رها هم ا+ 
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 ...امی االن میاوک-
 مامان رو  برداشتم و از در تی برق لب زدم، کارت عضوکی و دمی پوشی با شال و شلوار مشکی مانتو زرشککی

 ..... بابتش راحت بودالمی و خرمیبه مامان گفته بودم که کجا م!  ، راه افتادم سمت مقصدرونی زدم بیپشت
 گوشه پارك کردم و بعد از جواب کی رو نیماش! بود کردمسادهی که تنها وای و با تعجب نگاه به ترالندمیرس

 ....دمی سالم ترالن در مورد رها پرسدادن به
 ! اومده؟یمگه نگفت! رها کو؟-
 !ادیاالن م:  گفتدیخندی که می حالدر
 دوباره؟!!! نچ نچ نچ-
 !اوهوم+
 سر قرارا بود؛ مثال به شیشگیعادت هم!  کردمي متفرقه با تري و شروع به بحث هادمی کشقی نفس عمکی

 !میای که زود تر بکردی متی اذیی جوراکی! نجامی من اگفتی بعد به رها منجاست،ی رها اگفتیمن م
 وارد کتابخونه یی هم کم کم اومدن و هفتاهیبق!  شددای پنای گذشت که سر و کله رها و رومقهی دقچند
 ....می رو جست و جو کردي در دارو سازیاهشناسی معروف گي اسم دوتا از کتاب هاوتریتو کامپ....میشد
 !؟ير کارت داکایرائ: نایروم

 آره کارت مامانم رو اوردم-
 ...ادیبده ب: یروم

 ! دادم بهش که تا نگاش کرد محکم زد تو سرمکارت
 !؟یزنیدستت بشکنه االغ، چرا م-

 که نیاحمق جون ا: تأسف برام تکون داد گفتي سرش رو از رونکهی و بعد ادی کارت رو از دستش کشورتا
 !شهیاعتبارش ماله سه سال پ

 !واقعا؟ -
 م؟ی کار کنیحاال چ! اوهوم: رها

 ! عضو بشم، مدارکش همراهمنرمیمنم م: انای
 .....  تو سالنمی و خودمون اومدانای دست می رو دادکتابا
 کی کتابخونه طی آزمون؛محهی در مورد قبولي پردازای به رومی و آروم آروم شروع کردمی هم رو مبال نشستکنار
 قی سالن بزرگ که دقکی به يدیرسی م،یگذشتی بود ميل ورود کوتاه که ماي راهروکی بود که از يجور
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 یتو ضلع غرب! اونجا بودنه کتابخوننی که مسولشهی در شکی ی بود   و تو ضلع شرقدی در سفکیروبه روش 
 ... به طبقه باالخوردی بود که مچی در پچی پيهم که پله ها

 نداشت ي نشونه اچی که هیی از اونجاد؛ی سمت در سفمی و راه افتادمی همه مون بلند شدانای می بري صدابا
 !  مطالعهي های و صندلزی به مخورهی که حتما ممی گرفتجهینت

 و خودشو به طرف در هول داد تا در باز شه نیی پادی رو کشرهی دستگدی جلوتر از همه راه افتاد و تا به در رسرها
 ..... که در باز شدنیاما هم

 
 ! همه مون درشت شديچشما

 بود که ی سکوت،یبدتر از همه چ!کردنی ها نشسته بودن با بهت نگامون می عالمه پسر که رو صندلکی
 :اومد و گفت از همه زودتر رها به خودش!!!  سرتاسر سالن رو گرفته بود 

 ! به اشتباه شدنکهیمثل ا:رها
 خنده از داخل سالن اومد،ما هم کم کم خودمون ي که صدامی تو بهت موندهیچند ثان!!! هم زرت درو بستبعد

مردونه رو ازتون  –بابا مگه آرم زنونه! ه؟ی چه کارنی آخه ایی خداي سمت پله ها؛ وامی و راه افتادمیرو جمع کرد
مردونه داشته  – که آرم زنونهییشومگه دست!  که از سرم گذشت خودم هم تعجب کردميبا فکر! گرفتن؟

 !باشه؟
 .... حرفا سرم رو به دوطرف تکون دادم و راهمو رو پله ها ادامه دادمنی از االیخیب

 قسمت واسه نشستن فرش شده بود که چند نفر روش نشسته بودن و آخر کی دو قسمت بود؛ کی باال طبقه
 بود پر بودن و مجبور ادی که نفراتشون زیی های و صندلزیمتاسفانه تمام م.  بودی و صندلزی قسمت، منیهم
 و تا اومد دی رو عقب کشیدل صنکی نای نفر رومنیاول! می رو واسه نشستن انتخاب کنیی چهارتازی مکی  میشد
 نایبا افتادن روم!!!  مشخصهی به خاطر نبود حواس رومجشی رو برداشت که نتی صندلکی شیلی ورتا خنهیبش

حاال ما از !!!  سمت مادنی افراد حاضر چرخي ساکت بود همه طی که چون محدیچی تو سالن پي بدیلی خيصدا
 !!!!کامال مشخصه! میشیآزمون قبول م ما تو: تو دلم گفتم !!! میخنده سرخ کرده بود

 ي پاشو انداخته بود رو پاکی و ی نشسته بود رو صندلفتادهی نیاتفاق چی که هي جورکی و الیخی بیلی خورتا
 !!!کردی هم با حرص نگاش منای رومگش،ید

 ! تا کمتر آبرومون بره؟رونی بمی برهینظرت چ:  آروم گفتیلی در گوشم خيملود
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 که کنارم بود هم گفتم؛ کم کم همه بلند شدن و دست از پا یی رو به نشونه مثبت تکون دادم و به رهاسرم
 ....می گرفتشی رو در پیدرازتر راه خروج

 
 !م؟یبچه ها االن کجا بر -

 !!!نهی هممی هرجا برنایمطمئن باش با ا: ترالن
 ....دی رو نگاه کننجایخفه؛ ا: ورتا

 ..... دست اشاره کرد به راهرو کنار ساختمونبا
 !م؟ی کنکاری چیگیخوب م: رها
 !!! ندارهمی کنکاریچ! گهی دمیبر: ورتا

 !!!جهنم-
 شی قسمت از سمت راستش سنگ کارکی محوطه بزرگ که کی به خوردی از همه رفتم اونجا؛ بعد راهرو ماول

 !می اون منطقه موافقت کردن که همون جا بموندنی ها با دباالتر بود،بچه
 ....می همون جا ولو شدی ساختمان رو گرفته بود که دسته جمعهی قسمت از محوطه ساکی

 نی ام؛ی حساس و خطرناك رو نوشتي مهم اسم داروهاي هااهی از گي سرکی و طبق می ها رو باز کردکتاب
 به همون اندازه هم ممکن بود شدنی مماری بودن که همونقدر موجب نجات جان بیی از داروها ، داروهايسر

 !باعث مرگش بشن
......... 

 !کنمیخواهش م! لطفا+ 
 !ری از اون خانوم بگروی ستیمن پول همرام ن-
 معلوم!  شددای دختره پنی که سروکله امی به خودمون استراحت بدمی به ترالن کردم، اومدي اشاره ای کالفگبا
 آخر هم رها از خود رفت؟ی مگه می ولمیدادی ساعت بود به هم پاسش ممین!  کتابخونه نگهبان نداره؟نی استین

 !!!دی فال ازش خرکی کرد و یگذشتگ
 !!! کردوونمونی بده درتیخداخ-

 !!!کنمیخواهش م! فال کیلطفا : دختره
 دمی دندونام غرنی و از بدمی سمتش چرختی صداش با عصباندنی شنبا
 !؟ی گورتو گم کنشهیم-
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 .... که باالتر بودي باشه رفت سمت همون قسمت سنگ کاردهی حالتم انگار که ترسدنی دبا
 .... کردمدادی رو نشون مستی و بشی که شی نگاه به ساعتکی دادم و رونی رو با حرص بنفسم

 !؟یکنی مکاری چنجای دختره ايآ+ 
با کمال تعجب !!!می نفس راحت بکشکی اگر گذاشت از دستش دم؛ی تعجب به سمت دخترك فال فروش چرخبا

 !!!برو مزاحمم نشو:  از اونجا گفتیکی که دمیشن
بعد !  کدوم اعصاب ندارن رفتچی هنایا:کردی که زمزمه می و در حالدیدختره راهشو کش! جن داره؟نجایا! جانم؟

 بیاون قسمت حالت ش...می رفتي سمت سنگ کارشدی برداشته می که فقط جهت فوضولییاز رفتنش با قدما
 رشی زی دختر با مانتو مشککی ته تانکر بزرگ که البکی و خوردی منشیی داشت که حدود ده تا پله به پايبلند

 !نشسته بود
 

 بود که هوا داشت یلی بچه ها اومدن سمتمون، اواهی که بقمیدی بلند کشنی هکی و ترالن همزمان نای و روممن
 .... مشخص نبودادی زنیی و پاشدی مکیتار

 ! دخترهيهو: ورتا
 !و بهش چشم غره رفتم! رو پاشدمی پام کوببا
 !؟یکنی کار می چنییدختر خانوم؛ اون پا-
 خونم زده بود باال دوتا ی که فوضولیی ماست،از اونجاي که هم سن وساالدی از رو قد و اندامش فهمشدیم

 فرود ی که رو پاگرد اولخوردی منیی به پای پله آهنستایحدود ب. ي رو سنگ کاردمیدستم رو اهرم کردم و پر
 !اومدم
 ... اما کامال متوجه تلفن دست دختره شدمدم،ی شده بود مانع دتانکر

 !!!دختره-
 که نیی بودس از باال پرت شم پاکی نزددمی که شنیی که با صدانمی خم کردم تا بهتر ببنیی رو به سمت پاسرم
 !ت بازوم رو گرفیدست

رها !  بودی چيپس بگو صدا! که دست رها بودی که بازوم رو گرفته بود و  سنگی تعجب برگشتم سمت ترالنبا
 .... شدي بلندي انداخت که موجب انعکاس صدانییدوباره سنگ رو پا

 ! رها؟یکنی کار میچ:نایروم
 !هی دختره کنی انمی ببخوامیم: رها
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 !؟ينجوریخاك تو سرت ا-
 ... پسرهکی که نی انمی ببسای کنار دختره شدم، واي تر رفتم که  متوجه فردنیی تا پله پاسه

 اشاره نیی به پاگمی بچه ها شدم؛تو همون حالت با دست دي گذاشتم مانع سر وصدا کردنامینی که رو بی دستبا
 .کردم
رتا مثل من از رها و و!  کرده بودجادی رو ایصحنه باحال و ترسناک!  و پشت محوطه و خلوتکی تاري فضااون

 شدی که تو صورتشون افتاده بود بهتر میی های با نور گوشم؛ی تر رفتنیی و با هم دو تا پله پادنیسنگ کار پر
 !!!اهللا و اعلم...دادنی چرا عکس العمل نشون نمنکهی ای ولدشون،ید

 مشکوکن، یلی خنایبچه ها ا:  بود آروم گفتسادهی من و رها وانی پونزده تا پله به اونا مونده بود، ورتا که بفقط
 !ی نگهبانرمیمن م

 ! هم بدون ما برگشت باالبعد
 !ستمی من دنبال شر نم؛یری بگنویرها بدو ا-

 !قایدق: رها
 !می بره رو گرفتی به سمت نگهبانکردی که تقال میی ورتاي باال  و دستامی سرعت رفتبه

 ! بکنن؟خوانی می هر غلطی عمومي فضاکیو  تدهی می برم؛ آخه چه معندینه من با: ورتا
 ؟يگردیدنبال شر م! ورتا خفه شو؛ به ما چه؟ -
 
 بهش بگه ستی نیکی!  دختره اسگولمش،ی کرد تا از دست ما دربره که گرفتنیی خودش رو باال و پاکمی يور

 !تو روس نَ نَ؟
 !خفه شو: زدمغی و بلند جختیآخر هم اعصابم بهم ر!شد؟ی مگه آروم می هم باهاش حرف زدن ولهی و بقرها

 . سرجاشسادی آروم واهوی
 !؟یزنی مغیچرا ج! ها چطورته؟:ورتا

 !؟  بگمی ؛آخه من چیگی اعصاب بهم بد میختیر-
 !من دوباره چرت گفتم نه؟! کردنی ها با بهت نگام مبچه

 !ها؟ -
! گردهی صدامون بلند بود که مطمئنم االن نگهبان داره دنبالمون منقدریا!  قه قهشون رفت هوانوگفتمی اتا
 !ي همون در ورودای ساختمان ي جلومی و اومدمی اون دختره شدالیخیب
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  رو بهتون نشون دادم؟؟؟دمی بچه ها دابسمش جدیراست: رها
 ...ادیبده ب:يملود
 دابسمشش رو اورد و صداش رو تا آخر کرد نکهی و رها بعد امی نشستنی گوشه رو زمکی رهی داکی تو یهمگ
 ! باحال بودی رو گرفت سمتمون،خعلیگوش

 !دمت گرم-
 !میکنی رو نمی عمومي هاطی محتیکال رعا! گهی دمیاسکول! می هم همزمان آروم دست زدبعد

.......... .... 
 نگم یچی هگمی میه! رستانه؟ی دبنجایمگه ا!!!! نیکشیشما خجالت نم! د؟ی رو با کجا اشتباه گرفتنجایخانوما، ا+
 !!! از دست زدناتوننمی و اغتونی جياون از صدا!ن؟یذاری میول

 ! کرددامونی باالخره نگهبانه پخخخخخ
 ! دارمی کار خصوصکی من باهاتون ی آقا ولشهیمعذرت م: رها

 !!!بعد هم رها شروع کرد به صحبت! می ازمون دور شدن که صداشون رو نشنوکمیرها و نگهبان ! عجبا؟
  رها
 !خوامی نگهبان، من واقعا ازتون عذر مي آقادینیبب-
 !!!نی کردوونمونید! هم شد حرف؟یخانوم محترم؛ عذر خواه+ 
 ... تکرار نشهمیدیشرمنده قول م -

 !ی رفت سمت نگهباني و با گفتن باشه ادی کشقی نفس عمکی نگهبان
 .... آروم رفتم کنارشونیلی کنم ختیذ بچه ها رو انکهی خاطر ابه
 ! شد؟یچ:کایرائ
 ......  باهاش صحبت کردمکمی یچیه -

 !خوب؟: ورتا
 !میقبول کرد بمون-
  اومدی چهره برزخکینگهبان با !  شده بودریتا دستم رو باال اوردم تا ساکتشون کنم د!  زدنغی جمی گفتنوی اتا

..... 
 !رونیبــ:  که بلند داد زدمی بهش لبخند زدهمزمان
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 کایرائ
 !می به غش غش و صحنه رو ترك کردمی کردشروع

.. ......... 
 سالم-

 ! وسطدی مقدمه مامان پری جواب سالمم رو دادن که بهمه
 !!! قولش رو به من دادهکنه؛ی شام امشب رو درست مکایرائ:مامان

 !؟!؟! قول دادم خبر ندارم؟یمن ک!  گرد شدچشمام
 ! مامان رو نگاه کردم که با لبخند ابروهاش رو انداخت باالیسوال
 !میکنیخودمون درست م! ؟ي داريکارینه پروانه، دخترم خستست؛ چ: عمه

 !!! قوربون عمهآ
 !!!می بپزه ما بخورنی بار اکیبذاره !  بخوره؟نی امیچقدر ما بپز! نه: مامان

 .... حس و حال لباسام رو عوض کردم و وارد آشپزخونه شدمیب!؟!گه؟یشعر م!  م نَ؟نَ
!!! ستمی بلد نی سنتينه که بلد نباشم ها، غذاها! ستمی اصال بلد نیعنی ستم،ی بلد ني آشپزیلی من که خاومممم؛
 !؟!گم؟ی چرا دارم چرت مي آشپزي من به جانمیاصن بب

 !می هم که ندارایالزان! می رو که ندارتزایمواد پ.... خوب
 ..... مواد رو آمادههی هارو خورد کردم و بقسیسوس! کنمی درست ميبندر!  فکر کردم و آهاکمی

 
 .... شامدیبفرمائ-

 .... گذاشتمش رو سفرهس؛ی مواد قابلمه به دختنی بودم صاف کردم و بعد ردهی شلوغ پلوغ چیلی رو که خسفره
 !ادی خوشتون بدوارمیخوب ام-

 دست دختر گلم درد نکنه: عمه
 .... عمه جونیمرس-
 نمک شکر ي درست کردم وشروع کردم به خوردن، خوب خداروشکر مثل دفعه قبل به جاچی ساندوکی

 !ختمینر
  نگاه کردمزدی بابام که دست به غذا نمبه
 ! شده بابا؟یچ -
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 ....اِ دخترم شکر که+
 !!!امن امنه بابا-

 !ترسهی سرش اوردم که میی  فکر کن چه بالههههههه
 .... و همه غذاشون رو خوردن و بعد تشکر ظرفا رو انداختن به خودمفتادی نی اتفاق خاصگهید
 
 سالم سالم -

 ! جوابم رو دادني پر انرژهی سالم کوتاه کرد، اما بقکی حوصله ی برها
 ... رها گذاشتم و کنارش نشستمي کنارزی رو، رو مفمیک
 ! شده خانوم رستگار؟یچ -

 !ادیخوابم م!  هاکنمی لهت مزنمیم: رها
 ! اوه قشنگ از لحنش معلومه خوابهاوه
 اد؟ی االن خوابت ميکردی چت می با کشبید -
 ! ام داد مزاحم شدی پیی بنده خداکی دونم؟یچه م+ 
 .ادی مي بخواب که االن پررینچ نچ نچ بگ-
 ...دارم براتون!  لبخند زدمکی دمی نگاه به سر تا سر کالس انداختم و تا اون دوتا دختره رو دکی
 .... شددای که باالخره سر وکلش پمیختی نقشه ري و واسه پرمی با بچه ها حرف زدگهی دکمی
 و اعالم ی نشست و شروع کرد به معرفی کس نگاه نکرد، رو صندلچی خودش رفت و به هزی غرور سمت مبا

 !اهدافش
 استاد؟:  وسط حرفشدمیپر
 بله؟+
 ... سر درس؟ ومیفتن اهدافتون بر گي به جاستیبهتر ن -

 !میو ما اصال وقت ندار:  ادامه حرفم رو گرفتورتا
 .دیرو باز کن..... باشه،صفحه اول کتاب : يپر

 ادی زیاز بوق اول!  شمارش رو گرفتمی کرده بود بود رو باز کردم و در همون حالت با گوشی که قبال معرفیکتاب
 ... بلند شدي پری گوشي گذشت که صداینم
 ! تا جواب بدهرونی رفت بهی نگاه کنه کنکهی رو برداشت بدون ای گوشيدی ببخشبا
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 :دیچی پی تو گوششی عصبي صدادی رسرونی به بپاش
 !کایرائ+

 !جانم؟:  جوابش رو دادمآروم
 !؟یزنیچرا زنگ م! زهر مار+
 !دهیاز استاد مملکت بع! يوا -
 ...یــــلیخ+
 !یحرفی با دوست دخترت مي دارکننی جونم بچه ها فکر میی داخل داایحاال ب! گلم-

 ! فرهنگینچ نچ ب!  قطع کردزارت
 !خواستمی که من ميزی همون چقای دقیعنی نی وارد شد و اتی عصبانبا
 

 ....دهیخخخخ چشمش ترس!  شمارش رو گرفتم که اون خانومه گفت خاموشهدوباره
راستش رو بگم خودم هم تعجب کردم، فکر کنم !  که همه با تعجب نگاش کردنزی رو به ضرب زد رو میگوش

 ...  باباالیخیب! کردمي روادهیز
 ... و شروع کرد به توضبح دادن مطالب مهمدی کشقی نفس عمکی

 باال بردم و به ی رفع خستگيدستام رو برا! رونی دو ساعت که بکوب درس داد کالس تموم شد و رفت ببعد
 خوامی و منم تند تند به رها گفتم مرونی حرف رفتن بیبچه ها ب.  شه کارش دارمی کالس خالسهیارها گفتم و

 !کنم کاریچ
 م؟یبر!  حلهیاوک+ 
 میبر -
 ! جونم رفتمي رها جدا شدم و به سمت دفتر پراز

  تقتق
 دیبفرمائ+

 ... پر تعجب پرهام هم توجه نکردمي باز کردم و به چشمادرو
 ازه؟ جون استاد اجییدا-
 !شنوهی صداتو میکیساکت + 
 خوب بشنوه، چه اشکال داره؟-
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 . نشوندي چرم اداري های خودش رو صندلي بست و دستم رو گرفت و جلودرو
  استاده تموم شه؟شیی دانکهی به اسم ایکشی که میی تمام زحمتايخوای تو می رائنیبب+ 
 متوجه نشدم؟-
  بچه ها به اسم من تموم شه؟نی بياری که می خوبي نمره هاي دوست دارگمیم!  تو؟یاسگول+
 ....  نه دوست ندارم دو،وک،ی یاسگول خودت-
 ؟یو چ+
 ! کنم سهتتیدوست دارم اذ-
 ؟یی باشه عشق داگه،ی نکن دتیاذ!بچه پرو+

 ییاز اونجا!  بستم و همزمان تک زدم به رها که شمارش رو از قبل آماده کرده بودمدیی تأی رو به معنچشمام
 ...يکامل بسته نشده بود پا شدم و خومو انداختم تو بغل پرکه در 

 ! نکنم، باشه؟تتی اذگهی دکنمی میسع-
 باشه! طونی شيا+
 ...رونی زدم بشی تمومه،خودم رو از پرهام جدا کردم و بعد خداحافظیعنی خورد می که به گوشی تکبا
 
 ! رها؟یچ-
 ...اونچا رو نگاه کن+
 ... سمتمانی بودم با ترس مدهی همون دوتا دوختر که روز اول ددمی دست رها نگاه کردم که دي انتهابه

 !؟ي داریاِ گلم شما با استاد پاك نژاد نصبت): هیدختر اول(سارا
 !چطور مگه؟-

 .. ومیدیآخه تو اتاقشون رو د:سارا
 !چرا استاد بغلت کرده بود؟: نایم
 !!! داشته باشهیفکر نکنم ربط-
 !ی عالشهی همنیع.  سمت رها و واسش چشمک زدمدمیچرخ! می رفتشی نقشه پنی عقی دقولیا

 ... برگشتم سمتشي از اون دوتا دستم رو گرفتن؛با خونسردیکی که فتمی راه باومدم
 !بله؟-
 !نی شری هم پيبه پا...مبارکه! ندازهیپس استاد از اون دسته آدماس که حلقه نم: نایم
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 ...خوب...فقط..... فقط: سارا
 ... گمی نمیچیبه پرهام ه:  وسطدمیپر
 ! هم به دركیگفت:  آروم گفتیلی خنایم

 !!!! بگه که دستش رو فشردم  با خودم کشوندمش سمت سلفيزی چکی پرو، رها اومد دختره
 !یی ضربه نهامونهی مم،یخوب حرکت اول نقشه رو رفت-

 ؟يچقدر خوند! خل وضع: رها
 ... باهام کار کردکمیفقط روز اول رادمان ! یچی هبایتقر -
 می با هم کار کنامیمن امروز م! آها+
 یاوک-
 می کالس من ورها بودنی تو ا،ی سر کالس استاد الهمی وبعد خوردنشون رفتمی گرفتکی ک  ویی سلف دوتا چااز

 .گهی دي جاکی بروبچ هیو بق
 ی عصبانشهی خانوم همکی بود؛ یعی عمر کامال طبنی ا بود و با توجه به سنشری فوق العاده سخت گی الهاستاد

 ....می قبل هم باهاش کالس داشتي و ترم هادادی درس میکه عال
........... 

 ! بروبچ من رفتم واقعا خستمش،یآخ-
  لنگر بخورم ،کَنکر بندازم؟امی بتونمیم: رها

 ! بودیووووت  نبود، سی سوتنیا!  بودن ما رو نگاه کردني در ورودي تمام افراد حاضر که جلوهمزمان
 
 : به سبک من و توي و لجبازلج
 !رونی بدمشی از رو تاسف براش تکون دادم و دستش رو گرفتم و کشيسر
 ؟ي دارنیماش-
 نه+
 می برای من اوردم بیاوک -

 رو نی رو بهش پاس دادم که رو هوا گرفت و ماشچیسوئ...می نقره ا206 گفت و جلوتر از من رفت سمتي اباشه
 ....روشن کرد و راه افتاد
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پشت سرش !!! هاشهی مشیزی چکی نیا. وا! توجه به من راه افتاد سمت خونهی رو پارك کرد بنی ماشنکهی ابعد
 کردن و درس نی وقفه تمری به بمی لباس شروع کردضی و تعوی سالم همگانکیرفتم و درو باز کردم، بعد 

 .....خوندن
 ... نگاهنویرها ا-
 نمیبده بب!ه؟یچ+

 . بلند خوندني رو ازم گرفت وشروع کرد با صداجزوه
 ! واسه افراد خطر زا باشه؟ی مهمنی دارو به اکیچطور ممکنه ! ه؟ینجوری مبحث چرا انیا+ 

 ! زودتر جواب دادگهی نفر دکی جوابش رو بدم که اومدم
 !!!استفاده شده)  نوع داروکی(تولیچون داخلش از سورب+

 ! داده به چهارچوب درهی هامان تکمیدی سمت صدا که دمیرگشت با رها بهمزمان
 !؟!؟ی مطمئننقدریاز کجا ا -

  شدهينجوری اییایمی شبی دارو رنگش زرده و در اثر ترکنیچون ا: هامان
  شدينجوری دوتا انی ابی ترکشگاهی تو آزماکای رائگهیراست م: رها
 !آها -

 ن؟یخوایکمک نم: هامان
 ... کم داشتمنویاَه هم!  و گفت آرهدی اومدم بگم نه ،رها زودتر به خودش جنبتا
 !رها:  اعتراض گفتمبا

 ! داره؟ی کمکون کنه چه اشکالخوادیهامان م!!!  رهایب: رها
 ! نثارش کردمی و جهنمدمی کشیقی عمنفس

 .... پرو کنار من نشست و جزوم رو باز کردیلی خهامان
 .... دادن تمام مباحثحی اول و توض کرد به خوندن برگهشروع

 
 د؟ی خونی بدون من درس مگهیحاال د+

:  کمک، همه جوابش رو دادن و رادمان در گوشم گفتادی سالم کردم و گفتم که اونم بي برگشتن به رادبدون
 نجاست؟ی رها ايدی به من خبر نمگهیکلک د

 !میخفه، ما درس دار:  لبخند به عرض صورت زدم وباخنده و بلند گفتمکی
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 ! گفتم؟یبی عجزیوا چ! نگام کردوهامان به بهتی جور خاصکی گفتم رها نوی اتا
 

 ! دادی درس می و هامان واقعا عالمی خوندی درس ممی بود داشتی سه ساعتبایتقر
 ؟یهامان تو استاد دانشگاه-

 ! کردمی مسی تدرسیآره ، پار:هامان
 می بچه ها که خسته شدغی که قار وقور شکممون در اومد و جمی خوندنقدری گفتم وشروع کردم به دوره؛ ایآهان
مامان ! می کردی ساعت به کوب کار ميراستش خودم هم خسته شده بودم کم کم چهار و خورده ا!  حرفانیو ا

 . از ناهار نمونه بوديزی تا بگردن و چرونی که رفته بودن بنایا
 .ستی گشنمه ناهارم نیلیبروبچ من خ-

 !ستمی بلد ني که کال آشپزدیرو من حساب باز نکن: رها
 ستمیمنم که بلد ن: رادمان

 ....ستی که اونم اعالم کرد بلد نمی به هامان نگاه کردهمه
 ي خودت که بلدیرائ: رها
 نیزمن نداشته باشدوما من واقعا خستم انتظار غذا ا!  عمتهیاوال رائ-

  واسه شام؟رونی بمی برهینظرتون چ: رادمان
 هیعال:  می ورها هم زمان گفتمن

 ...می شد بربیپس تصو: هامان
 کم رنگ ی با مانتو صورتی ساپورت مشککی نی واسه همم،ی همرنگ بپوشي که لباسامی رها هماهنگ کردبا

 .... بود وتمامملی و ری رژ صورتکی که شمی آرام،یدیپوش
 شام دوستانه کی رستوران جمع وجور و بعد صرف کی می مقدار دور دور رفتکی و بعد می شدي رادنی ماشسوار

 ! بودی روز آرومیلیواسه من که خ! سمت خونهمیو رسوندن رها برگشت
 ... کنمیطونی تونستم راحت شی طرح نبود منی خسته شده بودم، اگر اواقعا

 .... کالسی خدارو شکر فردا کالس بدم،ی و رو تخت درازکشدمی آه کشکی افکارم از
 
 !کنمی بچه ها دارم از استرس سکته ميوا-

 !آره منم استرس گرفتم گشنمه:  گفتدیکشی که پتو رو ،رو خودش می در حالنایروم
 .... خاك تو سرت-
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 ! نه؟ای یخوابیحاال م: رها
 .نیلکسیشما ها چقدر ر-

 میشی خالص ممیتازه دار! می امتحان بددی همه روز باالخره فردا بانیبعد ا! م؟ی کنکاریبه نظرت چ: ورتا
 ....رمیمی خدا دارم مي وادم،ی رو زدم تو سرش و دوباره دراز کشبالشتم
 دونم چم شده بود واسه فردا رو ی نمی واسه کنکور آروم بودم ولی گرفتم؛ حتی بودم که استرس نمی آدماصوال

 !به موت شده بودم
 يبه حد!  به تست زدن و خوندنمی به کوب شروع کردبای باهامون کار کردن ، تقری و هامي که رادي روزدبع
 چند وقت خالصه شده بود تو دانشگاه، درس، کمک کردن هامان نیا!  جا نداشتنگهی که جزوه ها دمیخوندیم

 ... دادنادیپا به پامون اوناهم خوندن و ! و رادمان
 ...چوندی مختلف ما رو پيم ناز اومد وبا بهونه ها وسط فقط آقا پرهانیا

 !؟یکنی فکر میبه چ: رها
 !ست؟یمعلوم ن:  و گفتمدمی سمتش چرخبه

 !میتونی بابا؛ ما مالیخیب: رها
 !میتونیمعلومه که م:ترالن

 ....دوارمیام:  وزمزمه کردمدمی کشقی نفس عمکی و زل زدم به سقف، دمی کمر خواببه
 

 شب همه مون خونه ترالن مونده می سر آزمون با هم برنکهیفردا به خاطر ا!  بودندهی بچه ها خوابهمه
 ....میبود

 بالشت ری رو از زمیگوش! شهی نمينجوری من قصد خسته شدن نداشتن، اي دو شب بود و پلک هاساعت
 ي بوق صدانی رو گرفتم که بعد چهارميشماره راد.... اطی رراه افتادم سمت حنی پاورچنیبرداشتم و پاورچ

 ...دیچیخواب آلودش پ
 ...الووو+
 سالم داداشم -
 !؟یی توکایسالم رائ+
 آره-
 که؟ی کوچی شده آجیچ+
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 رادمان راستش استرس گرفتم -
 !یتونی دختر؟من مطمئنم تو میاوه اوه استرس چ:  رو سرحالتر کرد وگفتصداش

 !ترسمیم-
 !؟یاز چ+
 ! دونمینم-
  خواهر من خنگگهی دیخنگ+ 
 !!!ماناِ راد-

 م؟ی دور بزنکمی می دنبالت برامی بيخوایم:  و گفتدی خندآروم
 ! ترالنشیاومدم پ....ستمینه، خونه ن-
  اونجا؟امیخب ب+
 یمرس. باهات حرف بزنم آروم شمخواستمی فقط م؛یخینه ب-
  داداشزدلیخواهش عز+

 ....دمی کشقی نفس عمکی ی زدم و بعد خداحافظيلبخند
 .... تودی به امایخدا
 
 رفتم داخل ادی مقدار خوابم مکی نکهی ساعت قدم زدم و باالخره با احساس امی حدود نبره،ی خوابم نمدونستمیم

 ....دمی آب راحت خوابوانی لکیو بعد خوردن 
  پاشوکایرائ+

 ! رها؟هیچ: بسته گفتمي زحمت به خودم وبا چشم هابدون
 ! هاشهیساعت ش+
 ؟یخوب که چ-
 !میهفت آزمون دار+ 
 از رخت خواب بلند شدم و تو عالم هپروت دست و صورتم رو شستم؛ بعد صرف عی آزمون سريادآوری با

 .... آزموني سمت محل برگذارمیصبحانه و آماده شدن راه افتاد
 دونستم من زحمت خودم رو ی باشه میهر چ!  قرص تر بودکمی ترسم کم شده بود و دلم شبی به دنسبت

 ... کامل اومده بودمیدم و با آمادگ خونده بویلی خشیی خدادم؛یکش
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 که ی بدنی دور از هم گذاشته بودن و با بازرسیلی ها رو خی وچهار نفر بود صندلستی تعدادمون فقط بچون
 آزمون داده نی اي که براییخوشبختانه شماره کارت دانشجو!  نبودی نوع تقلبچی امکان هشد،یهنگام ورود م

 ... کردنرشی تعبیخوشانس  نوعکی عدد بود بچه ها برام نیبودن شماره هفت بود؛ چون خودم عاشق ا
 که سه یینای رومي برازی رو ممی آبي سه تا خودکارهادنی کردم و بعد چدای خودم رو پی ها، صندلی صندلنی باز

 .  با من فاصله داشت دست تکون دادمیتا صندل
 ....یی جلوي های سالن بودم و فقط ما دوتا رو صندلییت انتها بروبچ قسمهیبق

 پاسخنامه ها؛تعداد مراقبا با عی شد و شروع کردن به توزداشونی بود پي آق پرشونیکی مراقب ها که باالخره
 !ی اوج بدبختیعنی نیپرهام هشت نفر بود و ا

...  بسم الکی با دی برگه سوال بهم رسی خوندم و وقتی لبری زی الکرستی آکی شروع پخش شدن سواالت با
 ....شروع کردم به جواب دادن

 
 .... اکثر سواالت رو قبال کار کرده بودم و جواب دادن بهشون فوق العاده آسون بودخداروشکر

 !شهی برگه ها جمع مگهی ساعت دمی نون،یخانوما و آقا+
برش گردوندم و شروع کردم به چک  و به سه سوال آخر هم جواب دادم؛ برگه رو دمی کشقی نفس عمکی

 .... آزمون بودیکردن فقط دو سوال از چهل تارو نزده بودم که اونم به خاطر نمره منف
 !وقت تمومه+

 ...شمی از مراقبا شروع کردن به جمع کردن، ته دلم روشن بود که من قبول میکی حرف نی ابعد
 ....رونی جام بلند شدم و زدم باز
 کایرائ+
 .... دمیم چرخ سمت پرهابه
 بله؟-
 !یی بغل دايای بیتونیحاال م+
 ... رفتم وخودموانداختم بغلشي دو به سمت پربا
 ! من باهات قهرمیراست-
 !چرا؟+
 . نامردي چند وقت اصال بهم کمک نکردنیا-
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  سالن کنفرانس؟می چرا؛حاال برگمیبعد برات م+
 ...میبر-
 کالس با بهت نگام ي تمام بچه هابای اومدم و  جلوتر از اون به سمت سالن راه افتادم؛تقررونی بغل پرهام باز
 ....نای سارا ومیعنی مخصوصا اون دوتا دختر پروهه کردن،یم

 دوتا غافل شدم، البته بماند نی ای غرق درس شدم که از تالفنقدری چند وقت انیدمشون؛ای خوب شد دیراست
 ! از من طلب دارنی تالفکی دوتا نی خوب ایول...  هم آرهنجایا و دنمی ديکه تو دفتر پر

 بودن و شروع بحث با بروبچ از فکر زی اما تمیمی قرمز سالن که هرچند قدي های از صندلیکی نشستن رو با
 ... اومدمرونیاونا ب

 ! خواستن ازمون تشکر کننی مثال منجای گذشت با اومدن به ای از آزمون نممی نکی از  شتریب
 !ی تو خودتیلی خدای جد؟ی رائهیچ:ترالن

 !!! دونمینم... سومندش! دارمیطونی به شازیدومندش فوق العاده ن!  عمتهیاولندش رائ -
 ! خلزمی عزيخل شد: يملود

 . اومدری بچه ها جناب مدیخیب-
 با گفتن تابی تکی و کسی ساندکی طبق معمول رفت رو ممبر و شروع کرد به حرف زدن، بعد خوردن يجبار

 ... گفت وگوش رو تموم کردشهی جا اعالم منی همجی نتابهشتی روز هفدهم اردیعنی گهی ده روز دنکهیا
 ينطوریا.... خودشه!  بشگن رو هوا زدمکی عادت ي از رويزیچ کی يادآوری و با دمی کشقی نفس عمکی
 ... هام رو بکنمطنتی جبران تمام شتونمیم
 

RAYKA: 
 گمشون نکنم نکهی اي و بعد برازی هامان ترسوندتم سوسک ها و کرم ها رو گذاشتم رو منکهی روز بعد ااون

 ...فمیگذاشتم تو ک
 سوسک به دست کی زدن،ی بودن و حرف مسادهی وایی دوتاي در ورودي جلوختم؛ی کرم نرياز دور! ولیا

 ! کردم حرف بغلشی رفتم و بنای کرم به دست چپ، به سمت مکیراست و 
 ! تو رو دوست دارمنقدری من ازمی جون عزنای ميوا-
 ... بال رو هم با سوسک سر سارا اوردمنی همبیبه ترت!  کرم گذاشتم کنار گردنشکی صورت همزمان به
 ... نگفتنیچی بت نگام کردن و هنی ها عچارهیب
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 ... خوشگلم206 کوتاه از بروبچ رفتم سمت ی خداحافظکی فاصله گرفتم و با ازشون
 ... کنمتی اذویکی دی بانیی اومده پاطنتمی شنی آدرنالشهی نمينطوریا. حوصلم سر رفته بودبیعج
 ...دادنی بود ملت هم جواب منجایجالب ا! کردمی مي باي براش بادمیدی موی اسگوال هرکنی راه عتو

 .ری رو از ما نگای شادنی اایخدا
 امروز هفتم نمی ببسای وان،یی اباس از رو نرده سر خوردم ورفتم پاضی وارد خونه شدم و بعد تعوی از در پشتآروم
 ... بلند زدم ، آخ جون امروز تولدمهغی جکی نی ايادآوریبا ! بهشتهیارد

 که رو  خود به خود باز شد، همونطورشمی فکر ننیبا ا! کننزمی سورپراخوانیآها حتما م!  کجان؟هی بقیراست
 !دی نظرم رو جلبخچالی نوشته رو کی پروندم، ی مگس مزی سوپرادیمبل نشسته بودم و به ام

 !نکنه دوباره رفتن چالوس؟! ه؟ی چگهی دنیا! وا
 ! بودنی رسوندم، دست خط آترخچالی سرعت ممکن خودم رو به نی تند تربا
 یخواست.....  پاركمیرفت! يای با ما نمي دور دور ، اومدم بهت بگم ،مامان گفت خسته امی ما رفتکهی کوچیآج+
 ! میگردی پنج بر مي حدود ساعت هاا،یب
 . گشنه نمونيومدی اگر نیچی که هي اگر اومدم؛ی کباب کنمیخوای ناهار جوجه مگهی دزی چکی

 نیآتر
 
 !ست؟ی نادشونی خوندم وا رفتم و نوشته از دستم افتاد، واقعا نوی اتا
 .ستی نادشونی بچه ها هم ی خم شده راه افتادم سمت اتاقم، حتي شونه هابا

 ... بودادشونی رو انای خوب هه
 آدم روز کی ی روز تو زندگنیاز نظر من مهم تر! ستی نادشونی کدومشون چی دلم شکست، هی نبودم وللوس

 ...یتولدشه ول
 ...ادی مشی پی رائگهیولش کن د.  به خودم لبخند زدمنهی و تو آدمی با دست چشهام رو محکم مالال،یخیب

 ... شدن و دور زدن خوابم بردنیی باال پای و بعد کلدمی تخت دراز کشرو
 هامان

 ... بدهخوی اون سنیآتر
 .... برداشت و داد دستمکردی خودش بود وآدم رو مست مکی جوجه کباب شده که نزدخی سیآت
  داداشیمرس-



        رمان لج ولجبازي به سبک من وتو                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 163 

 . افتادمکای رائادیه خوردن که  کردم بشروع
 اد؟ی نمکای رائیی دایراست-

 .ادی خواست ممیبراش نوشته گذاشت: جواب دادیی داي به جاییزندا
 .... گفتم و شروع کردم به خوردنیآهان

 یترسم کم شده بود و با تموم شدن فعل!ارمی ماره رو در می تالفی بابا دختره خل نباشه راحت ترم، ولیخیب
 ...طنتی به شکنهی دوباره شروع مدونستمیدانشگاهش م

 ....دنی به دومی شروع کردنی استراحت کوتاه با آترکی و بعد می سر وصدا خوردی رو بغذا
 کایرائ
 ... از رادمان بودامی پکی.  برداشتم و لبخند اومد رو لباموی شدم، گوشداری بمی زنگ گوشي صدابا

 ی خانومگهی و دو سالت شد و حاال دستی دل داداش تولدت مبارك، بزیعز ! خودميسالم بر فرشته کوچولو+ 
 ... واسه خودتيشد

 ... کادوت فردا رأس هشت شب محفوظهی ولامی تونم بی واسه تولدت نمامشب
 . دوست دارمیلی که خیدونیم

 رادمان
 ... شدندای اشک رو گونم پي که تو گلوم بود شکست و دونه هایبغض

 .الشیخی دونم بینم! کردمی تظاهر مدی وقت مغرور نبودم؛شاچیه
 یلی دلش خي لبخند قشنگ نشست رو لبم، خوش به حال رها که رادمان رو داره، رادکی ای تموم ناراحتوسط
 ...یلیخ...بزرگه

 .خچالی بود بلند شدم و رفتم سر ی از گرسنگی که ناشی احساس ضعفبا
 رو ری نون وپنن،یومدی که تا االن نگذرهی بهتون خوش میلی که معلومه خ پوزخند تلخ زدم و تو دلم گفتمکی

 ...برداشتم و چند تا لقمه به زور خوردم
 

 هامان
 الو جانم رادمان؟-

  داداش؟یسالم خوب: يراد
 ست؟ی نداتی پیی ،کدوم ورازی عزیمرس-
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 .ستی ني اگهی دزی بابا مطب و کار، چیچیه+
  رادمان؟ی داشتيکار... آها+
 اون ور کادوش رو امی بتونمی شلوغه نمیلی راستش سرم خکاست؛ی امروز تولد رائیدونیآره ، همونطور که م-

 من براش ي خواستم بهت بگم به جای نگرفتم میی راستش  کادویباهاش واسه فرداشب قرار گذاشتم ،ول. بدم
 ... ری بگيزی چکی

  نباشه؟ادشونی  کدوم تولدش روچیچطور ممکنه ه.  جا خوردمیلی خراستش
 اد؟ی خوشش مییزایفقط از چه چ! رمی بگيزی چکی براش رفتمی اتفاقا داشتم م،يباشه راد-
 .فهیآها عاشقه ک.... دوست داره،اوممممیلی هم خینیی تزلی از اون وساری بغووناست،ی عاشق حکایرائ+
 ...کنمی مدای تا هشت پشهی االن ساعت ش،یاوک-
  خدافظکنم؛ی داداش جبران میمرس+
 خدافظ-

 فرد روز تولدشه کی ی روز تو زندگنی ناراحت شدم؛ از نظر من مهم تری رائي نبودم، اما واقعا براي دلسوزآدم
 ...وحاال
 سه یلی خکاستی خواستم بگم امروز روز تولد رائی اگر خودم مرم،ی درست بگمی نصمکی رو تکون دادم تا سرم

 !دمان به خودشون زنگ نزده چرا راگفتنی مدادمی محی و اگر توضشدیم
 ....گهی میی گوشه و بهش گفتم اونم گفت به زنداکی رو کشوندم هانا

 می رو جمع کردلی وساعیسر! نبودادشونی نکهی کردن از ای گذشت که همه ابراز ناراحتی ساعت نممی از نکمتر
 ... خبر بدمدی به رها هم بای به بازار، راستمیو زد

 !!! تا چهار اومد باالکی اسمش رو سرچ کردم که چهار تا رها از می گوشتو
 ... کردمری گی چنی کنم؟ سه تا از  دوست دخترام اسمشون رها بود و عیحاال من چه غلط.... خوب
 یلی خي صداکی شمار سه، شمارش رو گرفتم که يخوب رها! صد....... چهلی سستی کردم به ده بشروع
 ... تو گوشمدیچیلوس پ

 ! عشق مني باالخره زنگ زديوا+
 دو و چهار رو گرفتم که با ي شماره رهابی قطع کردم وبه ترتویحالم به هم خورد، بدون جواب دادن گوش... عق

 ... رو به رو شدمنایا
 !اوه هامانم+
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 .....ی نفسم موونتمید. ي واقعا به من زنگ زدجمیعج+
  لوس؟نقدیاَه دخترم ا...  قطع کردموی چون گوشدمی رو نفهمشیبق
 

 !دیبفرمائ: رو گرفتم که جواب دادکی شماره ي رهاباالخره
 ... همشون مثل همننای اای بد
 .سالم رها منم-
 ؟ی هستیتو ک...نه رها منم+
 اوف رها منم، هامان-
 ؟یی هامان تویعنیاِ ....اِ خر+
 !تای قوزمنی سر زبون ای انداختیچ! کای رائارمی سرت بیی بالکی
 آره منم: حرص گفتمبا
 ش؟یخوب حاال فرما-
 کاست؟ی امروز تولد رائیدونیم-

 آخ مگه امروز هفتمه؟: ناراحت رهاي ضربه اومد وبعد صداکی يصدا
 آره-
  خدافظیدستت مرس....آجر پاره +

 ! زارت قطع کردبعدم
 
 دختر در کی مجسمه که کی ي بود گرفتم و از طرف رادی که عروسکی زرشکفی ککی طرف خودم براش از

 ...اهیحال رقص بود و تمامش س
 رادمان گرفتم  با خودم گفتم بدم به خودش که تی چون به نی قشنگتر بود ولیلی نظر خودم اون مجسمه خاز

 ...کایبده به رائ
 ... سمت خونهمی و راه افتادمیدی هم خرکی کدی از اونچه که فکر کنزودتر

 کایرائ
 تا تاب اطی حال رو خاموش کردم و رفتم تو حي و تمام چراغ هاخچالیداخل  رو گذاشتم ری وپننون

 ! گرفته بود و اصال حوصله نداشتميبخورم؛حالم بدجور
 ... عمق فاجعهیعنی ی فراموشنی بود، اادشونی من دل نازك که تمام سال ها همه يبرا
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 ... اومدهیمعلوم بود ک! نبوی در اومد؛ترسي گذشت که صدای ماطی دونم چقدر از اومدنم به حینم
 ... از خونه اومدکایرائ-کای رائي بعد صداهی محاسباتم چند ثانطبق

 ...و وارد ساختمان شدم  حالت شاد به خودم گرفتمکی
 !سالم-
 که همه به صورت همزمان گفتن یبا جمله دوحرف!  چه خبره؟نجای انمی ببسای بچه ها تعجب کردم،وادنی داز
 !دی پرشی پقهی چنپد دقيایست رو لبم و تمام نارحت نشی لبخند واقعکی
 )دی بخونتمیبا ر(تولدت مبارك+

 ....ی شروع کردم به رو بوسهی که تو چشام بود رو با دست پس زدم و با بچه ها و بقیاشک
 . مبلنی رو انی بشایگات گرل جونم ب:مامان

 واقعا درحال ی شکالتکی کدنی بود؛ با دي پرده قهوه اری خونه که زی راحتی دست اشاره کرد به مبل کرمبا
 ... داشتیلی واندی سفي که تمامش کاکائو بود و دور تا دورش قلب هاي ارهی دای شکالتکی ککیپرواز بودم، 

 ... ترالنگمی سمتم رها بود و سمت دکی.  مبل نشستم و بچه ها دو طرفم نشستنرو
 آزمون رو قبول نیردم و تو دلم آرزو کردم ا شمع نگاه کي کرم رنگ روی و دو سالگستی بي شمع هابه

 ....بشم
 

 بزرگ ونی پاپکی داشت و ی که حالت چمدونی زرشکفی تموم شد و بعد دادن کادو ها که اون کی با خوبتولد
 ... ناز بودیلی خییخدا!  روش داشت بد چشمم رو گرفتيخاکستر

 ست طال که می نکیشته بودن رو هم و  کنن پول هاشون رو گذادی تک تک برام خرنکهی اي ها به جابچه
 ...حالت دوتا قلب تو هم بود گرفته بودن

 ... دستبند نقرهکی ادکلون و کی عمه و هانا هم ،ینی تزئيزای ست چکی نی وبابا هم که پول دادن و آترمامان
 .... بودی و بعد اون همه درس واقعا برام عالمی خوردرونی از قبل نبود اما شام رو بی آمادگچی هنکهی ابا
 ! زود باش رادمان اومدهکایر ائ+
  اورده؟ی چیچ: زدم غی بستم جی رو حالت دار ممی خاکستري همون حالت که روسرتو
 !زودباش: گفتيشتری گفتم مامان با حرص بنوی  اتا

 ! انداختم،اوممم خوبهنهی نگاهم رو و آنی کردم؛ آخروونهی همه رو دخخخخخ
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 دختر ناز پشتش داشت به اضافه اون   کی بلند که تا پشت پام بود و ي اروزهی با مانتو في ساپورت خاکسترکی
 پاشنه دو ي کفش هادنی و پوشی خط چشم مشککی رو هم گذاشتم و بعد می خاکستري ست مانتو؛لنز هافیک

 .... آق داداشمنی راه افتادم سمت ماشي خاکستریسانت
 سالم داداش جونم_

 ؟ییکوفت سالم دو ساعته کجا:رادمان
 ...یداداش_
 بچه پرو!  تولدتهفیح+
 

 ...می من راه افتادمی و بعد گفتن بزن بردمی خندآروم
 ... باند بود پخش شدزی آهنگ باحال که فکر کنم مال جکی نی ماشتو
 ه؟ی آهنگه چنی اسم ايراد_
 !کَمیش_
 ...خوبه_

 . کردمشیرو از اول اوردم و دوباره پل آهنگ
 حال ما تونهی نمیچکیراستش ه...امروزو خوشحالم،محاله چشم ازت بردارم.خندمی تو من مبندم،بایچشمامو م:((

 تو ي حالو هوایب! تونه راه مارو سد کنهی نمی کسچی تونه حال مارو بد کنه، هی نمی کسچیرو بد کنه، ه
 ...وونهی دوست دارم دخوامی تو رو میدونی خونه، منیناراحته ا

 ...یی کمرنگ برگرد نرو تنهاشهی تو بده حالمو می ، بی نباشي کمرنگ اگر برشهی خوب من مي هالحظه
 دلغک ندارم دوست دارم ي که به توي کارکن،ی هم دنبال داستان و تنای ،اگنی همه بهم مدای جدنویا! کمیش

 ...)) پلکام داغيآفتاب کم کم بشه رو ریواسه خودم شکلک در آرم، چرت بزنم ز
 ی بود، صداشو تا آخر بلند کردم وشروع کردم به همخونی آهنگ توپشییخدا!  کدوم آهنگهنی متوجه شدم اتازه

 !باهاش
 جان ي ا،ي سمت ورودمی راه افتاديدر رو باز کردم و همراه راد.  رستوران  نگه داشتکی ي جلوي رادباالخره

 تا می قسمت سالن نشستنی تري گوشه اد،یسف_اهی رستوران لوکس با دکور سکی!  چه خوشگلهنجایا
 ...ادیب) گارسون(يگار
 !ی ماهیلی خيراد-



        رمان لج ولجبازي به سبک من وتو                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 168 

 !؟یگیشعر م_
 آره_

  گفت که اونم سر تکون داد و رفتيزی چکی اومد در گوشش ي تاسف برام تکون داد و تا کاري از رويسر
 
 ... جونميراد_
 ! موقوفیفوضچل_
 . ارانگوتانلی گورگه،ی بهم نمیچی خودم رو بکشم هم هیعنی گهی منوی ایت وقشعور،ی باَه
 جهنم، بروشور_

 یمگه من چ! ؟ی چیعنیچشام از تعجب گرد، وا ! زی و محکم زد رو مسادی رو گفته نگفته بلند شد واحرف
 گفتم؟
 ! نهای کننی دارن نگاهم مانی فرو رفته بودم تو بهت که متوجه نشدم اطرافانقدر

 دست و ي رو باز کرد و شروع کرد به قهقه زدن، بعد هم صداششی کم کم نکردی همونطور که نگام مرادمان
 ...تولدت مبارك از سرتا سر سالن اومد

 !کنن؟ی مکاری چنجای انای نگاه به دورم کردم و ، اِ اکی همون حالت تو
 ... االغشعوری زل زدم به رادمان بتی عصبانبا
 !ی هستی عوضیلیخ_
 ...ي شدم تو بغل فرددهی تو هم و اومدم برم که کشدمی رو کشخماما

 . رها بودشنهادی به خدا پ،ی آبجگهی نرو ديمرگ راد_
 !هی کار کدوم خردمی،فهميکوفت و مرگ راد_
  نکن بچه پرونی به عشق من توهنقدریباشه، حاال ا_

 . لبخند زدمکی و رونی بدمی از بغلش کشخودمو
 . دوست دارم داداشمیلیخ _
 زکمی عزشتریمن ب_

 مشترکمون از جمله فرشته ي خودمون از جمله ما هفتا، سام راد، هانا و هامان و چند تا از دوستاي بچه هاهمه
 بود یلی و وانی قلبشبی بود و برعکس دگری جیلی که خکی گفتن و بعد بحث ککیبودن، تمام بروبچ بهم تبر

 . اومدم فوت کنم که هانا جلوم رو گرفتدو تا شمع دو گذاشتن روش ، 
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 اول آرزو:هانا
 ! هاوونهی باهم گفتن اوووو،خخخخ دهمه

 ...شمی روشن بود که قبول مبی رو بازگو کردم، دلم عجشبی دي رو بستم  وتو دلم آرزوچشمام
 

 .گری باز کردم که بد موندم تو کف اون جیکی یکی کادو ها رو کی کبعد
 صادقانه تونمیداد،می دختر در حال رقص باله نشون مکی رنگ بود که اهی تماماً س مجسمهکی رادمان يکادو

 !بگم عـــاشقش شدم
 ... که االن اورده بودنی بزگزی تمام بچه ها تشکر کردم و نشستم کنار ماز

 ...می بزرگ بودزی سر همون مای همه کنار هم ، ی ولشدی مي حدودا چهل نفرتعدادمون
 ! وسطدی پریی لنگ دمپانی رها عهوی که ارهی تا بننی گرفته و همه بشتزای بلند اعالم کرد که شام پيراد
 .اول رقص! ؟یهووو، چه شام:رها

 ومدی دختره خوشش منی دادا زد همه ساکت شدن،رادمان که انگار از کل کل با اي جورکی دختره خل، ههه
 .شروع کرد به مخالفت

 صرف شه شام دی اول بارینخ:يراد
 رقص:رها

 شام:رادمان
 ..رقـ:رها
 !تی تربی ، باقتی لی نزاکت ، بی بيگه،ادمای ددیاَه بس کن: وسطمیدی همزمان پرهوی ي ترمنو

 ... تمام سالن منفجر شدیعنی
 ... مون بودیی دوران راهنماي از تاترهایکی الگی دنیا! ری بخادشی خخخ

  کثافت؟ی ، بتی تربی نظافت ، بی بي ادمادی گیبه ما م: جو گرفتتش مثل همون دوران گفتهوی رها
 ! اون روزامی از خنده، اخ چه خوش بوددنی دوباره همه ترکهههه

 . وسطدی پری چنی اروم شد رها و رادمان دوباره شروع کردن به بحث کردن که هامان عکمی جو نکهی ابعد
 هی نظرکیبچه ها :هامان

 !؟!؟یچــ: همزماني ورادرها
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من خودم اول !  سمت رادمانرهی گفت شام می سمت رها، هرکادی گفت رقص می هرکم،یشیدو گروه م:هامان
 ...کنمیاز همه شروع م

 ! رادمان جونمشی پرمی پس منم مه؟ینطوری اِ اساد،ی هم رفت کنار رها وابعد
 می نفرکی چهل و قای که دقمی شده بودنیاالن متوجه ا . نگذشته بود تمام بچه ها اال هانا پخش شدنقهی دقدو
 ... نفرستی تو هر  گروه بیعنی نیو ا

 تو حالت ي اقهیچند دق... به اونانداختی نگاه مکی کرد به ما، ی نگاه مکی.  جالب بودیلی العمل هانا خعکس
 ! داداشش خله هانی عنمیوا ا! شیشونی زد به پهویموند که 

 .زی کرد به عقب عقب رفتن و سمت مشروع
 ؟یکنی کار می دختر، معلوم هست چيآ_

 ه؟ی چکینظرتون در مورد ک:هانا
 ه؟یمنظورت چ: هامان

 میخوری مکی اول کمیرینه رقص رها نه شام رادمان، م:هانا
 

  شده؟یچ:فکرش باحال بود، با توجه به صدا زدن هانا رفتم سمتش!  دمش گرمههه
 .ي ببرکی خودت کدیال! وز تولدته ها امریناسالمت:هانا

 چرا که نه-
 کی برش رو زدم، بعد از پخش کامل کنی تا سه بچه ها اولکی رو از دست هانا گرفتم و بعد از شمارش کارد

 و هنوز شروع نکرده می رو پخش کردکیتمام ک!)) مثالخورهیبچمون خامه نم((که خودم اصال ازش نخوردم
 ! جان رقصي تو سالن، ادیچی پی از تهی زقصی اهنگ با من ميصدا

 ...رونی اتاق که گوشه سالن بود اومدن بکی بچه ها با قر از داخل هی بند آهنگ، رها و بقپشت
 ! هو هو-

 همه بچه ها با مانتو شلوار بودن و شال رو سرشون دن،ی کنان رفتم کنار بچه ها و شروع کردم به رقصهوهو
 ... شدیاشت اجرا م نحو دنی به بهتری همه چیبود ول

 بروشور افتاد نی هم بهمون ملحق شدن و شروع کردن به بزن وبرقص، کم کم اهنگ اروم شد و اهی کم بقکم
 ... حاال مجبورم باهاشم برقصمادی ازش خوشم میلیاه خ!  منيجلو

 . دستم رو گرفتيریادلی رو با رادمان عوض کنم که کارمی اومدم
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 رو گمیاومدم دستم رو با ضرب از دستش بکشم که دست د! رها رو؟ایست داره  منو دونیزرشک پلو با گوجه ا 
 !کنه؟ی مکاری داره چنی خدا اای رون،ی سمت بدتمیگرفت و کش

 شد، دهنم رو باز کردم که ی کس متوجه نبودم نمچی نور ها روشن بود و همه در حال رقص، مطمئنا هرقص
 ! در مورد رهاستکایرائ: بزنم که به حرف اومدغیج
  بابايا

 
 ! خوان در مورد رها با من حرف بزنن؟ی چرا همشون منایا

 ! باطلالی خی من عاشق تو شدم؟زهکایرائ: بگه ادی بشونیکی بار کی شد
 . بوديگری جي جایلی رستوران که خی پشتاطی و باهاش رفتم حرونی بدمی رو از دستش کشدستام

 دمیخوب گوش م-
 دونم که با رها از ی مکایرائ: و شروع کرد به حرف زدنایا کرد و باالخره دل رو زد به در پا و اون پنی اکمی

 ! که رها رو دوست دارمیدونی  تو منمی خوب راستش ا،ی تر هستیمیهمه صم
 !خوب؟-
  من عاشقش شدمشم،ی موونهی به خدا دارم د؟ی باهاش حرف بزنشهیم-
 ....خوب چه طور بگم رها...  بدمی الکدی خوام بهت امی سام، نمنیبب-
 !دوسش ندارم-
 !نجا؟ی اومده اي تعجب پشت سرم رو نگاه کردم، رها چه جوربا

  توی برمیمیم... من...رها: گفتزدی که با بغض حرف می در حالسام
 !ستی ني من دوست ندارم، باور کن عشق زوری ول،یگی منوی اي که دارهی بارنیسوم!  تمومش کنیسام- رها

 ... رو برم چه رفتن تو فاز غم و غصهنایا
 یلی رو جمع کردم و خشمین! با تعجب نگام کردن،اوع اوع گند زدمیی خنده که دوتاری بگو مگوشون زدم زوسط

 ... راست با گفتن با اجازه راه افتادم سمت داخلی و زدن خودم به کوچه عللکسیر
 ! احمقانه زد به سرمیلی فکر خکی هوی زدم سمت سالن که ی اروم قدم مآروم

 !ارهی سر رها نیی بالکی اروی نی دوتا رو گذاشتم کنار هم انی من اگمیم
 

 !))نه؟یمگه ماش!  دور بر گردون گرفتمد،یبچه ها توجه کن(( دور برگردون گرفتم و برگشتم سمت اون دوتازود
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 ادی بار شد رها بکی خدا ينجا، ا اوینی کنار ابشار تزئي رها تنها نشسته رو سنگ هادمی ددمی که رسواری دپشت
 کنار من؟

  شده؟ی چگهید-
  دادم بهش رفتیجواب منف! یچیه-
 !مرد؟-

 !نیی خورد افتاد پازی برگشت سمتم که چون سنگ ها لزج بودن لهوی رها
 شد که زی خمی و دستم رو گرفتم جلوش تا بلندش کنم، با حرص دستم رو گرفت و ندنی کردم به خندشروع

 ! داده و بعد زرت ولش کردمهی صبر کردم تا مطمئنشم کامل بهم تکهیبلند شه، چند ثان
 ! بد بخت پرس شدخخخخ

 ... جلومسادی بلند شد و واتی عصبانبا
  قوز باال قوزي رو اعصابمه تو هم شداروریکم اون ! هرهرهر، االغ-
  در ضمن قوز باال قوز نه نور اال نورگه،ی دیخیب-
 شعوریخفه،ب-

  به من توجه کنه زل زد به ابشارنکهی نشست کنارم و بدون ادوباره
 کا؟یرائ-
 بله؟-
 ! کار کنم؟یمن چ-
 . به حرف دلت گوش بدهگم،یقبال گفتم االنم م-
 .ستی مال من ندونمی که می رو کسذارهیدست م!  دارهی دلم قاطنهیمشکل من هم: پوزخند زد و گفتکی

 بلند شد و بعد تکوندن خاك پشت مانتوش رفت سمت رستوران فرصت فکر کردن نداد و بهم
 

 !شه؟ی می چنای زل زدم به ابشار،اخر کار اي فکرچی هی بهی ثانچند
 ...ستی مال من ندونمی که می رو کسذارهیدست م: اخر رها تو سرم اکو شدحرف

 بلند شدم و بعد تکوندن مانتوم رقتم سمت رستوران، به یشگی و همي تکراري اون رادمانه؟خسته از فکرایعنی
 ...من چه بابا

 می شام بخورمی خوای؟مییمعلوم هست کجا:رادمان
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 ی پشتاطی حمیبا رها رفت-
  االن اومد داخلدمیآره رها رو د-

 یل صندکی گفتم به گارسون ها بگه که شام رو حاضر کنه، خودم هم نشستم رو ي رو تکون دادم و به رادسرم
 .که گوشه سالن بود

 ! بودنشونی بود رها هم بنجای اشی جالب،ي ها وسط داشتن مسخره بازبچه
 ... رفتی مادشی عی و بعد سردادی زود واکنش نشون مزای چیلی بود در مقابل خنطوری همشهیهم
 ي جـــانم چه نازي انم،ی ببسای کنم،اوممم وادای پتی واسه اذي سوژه ادی تا دور سالن  چشم چرخوندم تا شادور
 !تو

 !ه؟ی سوژه چنیبهتر!  عادت باز دو تابشکن رو هوا زدمطبق
 ! معلومه هامانخوب
 نی نگاه کردم و اولی گوشي و اطرافم رو در جست وجوزنه،دوری بودم چشم هام االن داره نورافکن منیمطمئ

 . ورتا خورد به چشمی ،گوشزیچ
 همشون رو حفظ ي دوست دختر داشته که شماره نقدریامان ا که هدونستمی رو برداشتم، می گوشلکسی ریلیخ
 بود که نی داشتم انای به قول رومي اخالق مسخره اکی کش رفته بودم،و ي رادی رو از گوشست،شمارشین

 منتظرم ان،ی هامان صدرفرمازت متن: دادمامی شماره رو وارد کردم و بهش پکردم،ی شماره ها رو حفظ ميهمه 
 رانی رو تو کشور خودت اي که بدون پدر ول کرديجواب بچه ا! رمی گی ازت انتقام ميباش که به زود

 ...يدیم
 ... خوندمش و فرستادمشنانی اطمي براگهی بار دکی

  دارم براتخخخخ
 
 نشی و قفسه سشدی مشتری اخمش بنیی پارفتی زل زدم به هامان، خط به خط که می چنی دوم اومد عکی تتا

 . کردیتندتر حرکت م
پشت .کردی هاج و واج نگاش مچارهی سالن باال،دختره بي که کنارش بود رفت سمت پله هاي توجه با دختریب

 که با استرس طول ی فاصله، پشت سرش رفتم، سالن باال سکوت مطلق بود و هامان در حالکمیسرش و با 
 کردم و می تنظسکوت  رو تو حالتیگوش!  هادمی گرفت، اخ خوب شد دی داشت شماره مکردی میسالن رو ط

 ... نباشم نشستمدشی که تو دي جورواریگوشه د
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 .هی چند بار تو دستم روشن و خاموش شد که بدون نگاه کردن مهلش ندادم آخه معلوم بود کیگوش
 و کرم بودن رو ي قهوه انیی هارو که متضاد پای از صندلیکی و سادی سرجاش وايری از چند بار شمارگبعد
 اگر بفهمه ي وای داد به سر صندلهی گذاشت و سرش رو تکزی رو با ضرب رو می و روش نشست، گوشدیکش

 ...کنهی ساقطم مایکار منه از دن
 و رفتم سمت دمی نفس از اعماق وجودم کشکی دیپام که به پله آخر رس.  زدممی جعی سریلی پا شدم و ختند

 ... بچه هازیم
 بهش پس دادم و شروع کردم به بگو بخند با يورتا رو بعد از پاك ساز ی نشستم و گوشنای ترالن و روموسط

 .بچه ها
 کا؟ی رائي کجا بودیراست:نایروم

 .دی متوجه نشدنیدی رقصی منی جا بودم، شما داشتنیهم-
 ...ـیراست! اها-

 ستی رو ببرم تو لابوی رفت شماره او  ادمی خاك تو سر من بکنم که يا!  ورتا اومد باالی گوشي نزده صداحرف
 .اهیس
 نگاه به کی کردی رو نگاه مامی که پی در حالتی که ورتا با جدنمی ترس زل زدم بهش تا عکس العملش رو بببا

 ...یمن کرد و باز به گوش
 چته تو؟:ورتا

 ه؟ی چامهی پنیا! ی نمیچیمن ه! من؟-
 !رانسلی منو، معلومه طبق معمول اينخور:ورتا

 
 که تا دم در مالقات با رانسلی نکنه التی خدا زلي ادم،ی از اعماق وجودم کشقی ها عمگمی ،مقی نفس عمکی

 ! منوي بردلیعزرائ
!  زرشـــککنن،ی ها دارن با تعجب نگام می اَجنبنی ادمی تموم شد چشم هام رو باز کردم که دمیری نفس گتا

 ... و درستش کنایحاال ب
 هان؟ چتو شده؟-

 حالت خوبه؟:يملود
 ؟یم، تو خوبمن خوب-
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 ي بچه ها بالنسبت بز زل زدن به من،اهی بقیول. نیی بار فقط سر تکون داد و سرش رو انداخت پانی ایمل
 ...خدا

 . فرشته نجاتم اومدي نکنم من صداکاری کنم ، چکاری چوسط
  بگوای بي داري غذا امادست اگر با بچه ها کارکایرائ:رادمان

 !  رها به قوربوت بشه داداشميا
 .ه ها رادمان کارم داره فعالبچ-

 ... بهم انداختن و شروع کردن به صحبت با همی خر خودتگنی نگاه از اونا که مکی همزمان
 ؟ي دارکارمیحاال چ. ي ها نجات دادقهی عتنی منو از دست ا،ي فدات راديآ-
  بگوي با بچه ها داري گفتم اگر کاریچیه-
 ه؟ی غذا چیراست...ارنی تو برو بگو غذا رو بیاوک-
 تزایپ-
 ! جــانيا-
   حاال زود باش،ي دوس داردونستمیم-
 ...یاوک-

 و تی گذاشتم رو به جمعی صندلکی! گمی سر زبونم اومد می باال هرچرمی میخی بگم؟ بی حاال من چخوب،
 موشک بزنه، اگر االن کای اگر االن آمرای کس متوجه من نبود، دِ بچی و هدنیرقصیهمه داشتن م.سادمیروش وا

 ... هاشو بزنهلیبی بفرسته ، اگر االن ننه اصغر پلش سی جنگمای هواپلیاسرائ
 بود؟سرم رو به دو طرف ی چیهمه حرفام به کنار، اون ننه اصغر پلشت چ!گم؟ی من چرا دارم شعر منمی ببسایوا

 ...قی نفس عمکیتکون دادم و 
 اِهم اِهم-
 

 . انجام ندادی عکس العملچی کس هچی بوده، هدهی فای کارم بنی انگار اخوب
 .زیدوستان عز: حرکت دومخوب

 فکر بهتر کی دی باشهی نمينجوریا!  باباي مقدار بلندتر گفتم، منتها باز همون آش و همون کاسه اکی نباریا
 نجای از ایول!چرا که نه: استفاده کنم؟تو ذهنم جواب خودم رو دادمنی از اتونمی منم،ی ببسایوا.... کنم، خوب
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 که طرح ي و اون جسم بلورسادمی بود واادی زبتا بود و ارتفاعش نسي ورودواری که کنار دی چوبزی مي روشه،ینم
 !نیی داشت رو از باال پرت کردم پایقشنگ

 و تمام خدمه و دنیرقصی که مي افراديهمه . کردجادی تو سالن اي بلندیلی خي شد و صداکهی هزار توانهیل
! اوپـس: حد ممکن باز کردم و تو همون حالت گفتمنی رو تا آخرشمی سمتم، ندی چرختیاصن کل جمع

 ...شکست
 ... رو باز کردن و منتظر نگام کردنششونی نمونی منی شون عهمه

 گمیبازم م. تولد عمرم بودنیامسال بهتر. خواستم ازتون تشکر کنمی که فقط منهیخوب دوستان، حرفم ا-
 .ممنونتونم

 اوووو: همه شون با هم گفتنشعورایب
 ! وضعاخل

 !دی شدم، هنوز بلند نشده کل سالن ترکنی کرد و پخش زمری که پاشنه کفشم گنیی پادمی پرزی مي رواز
 ...خندنی من رو بلند کنن دارن منکهی اي جاشعورا،بهی بيا
 !ي با کفش پاشنه دار بپریکنی بگه تو غلط مشعوری به منه بستی نیکی خدا، اخه يا
 ... اومد جلو و دستم رو گرفت تا بلند شمنای هرهر رومی لعد کلاالخرهب

  پروهاشیچــ
 
 ]03:15 20,08,16[,  به سبک من و توي و لجبازلج

 . سرخشون انداختمي نگاه به چهره هاکی شدم و بعد مرتب کردن لباسم بلند
 !هوی دینترک-

 با هم ی و منفجر شدن چه فرقدنی ترکنی بچه ها، ای اساسیلی سوال خکی!( منفجر شدنچ،ی هدنیترک
 )کنن؟یم

 !دیببند: گفتمبلند
 . خـــداي خنده اومد، اي بزرگ که دوباره صدازی سمت همون مدمیچرخ. جذبهولی ساکت شدن، اهمه

 ... نشستمی صندلي بهشون محل نذاشتم و روگهی نشم، دشعورای بنی سوژه ای بودم اب گوجه بخورم ولحاضر
 . شامدیائبروبچ بفرم:رادمان

 ... داغ رو جلومون گذاشتميتزای پي حاوي ها ظرف هاي جمع شدن و گارزی بچه ها سر متمام
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با !  شدی که داداشم با عشق سفارش داده، اوهوع چه عشق تو عشقییتزاهای پنی ایعنی جــانم اصن عشق يا
 ... دست از فکر کردن بردارم و حملهدی که بادمی رسجهی نتنی قار وقور شکمم به ايصدا

 اخ مردم-
 خو مگه مجبورت کرده بودن؟:رها

 . خورد تا االن مرده بودی میی مخصوص تنهاتزایواال گاو هم بود دوتا پ:ترالن
 دادنی داشتن ادامه مهیهنوز بق.  نگاه کردمزی دوباره گرفت، سر تا سر ميآ...  هارمیمی دارم میناسالمت! مرض-

 خدا بعد غذا دلم ي شهی خوردم و همی بود که من فوق العاده تند غذا منی داشت اونم الی دلکی فقط نیو ا
 !الی خورده بودم و وابادی گرفت، امشب هم که زیدرد م

 ... هامان مواجه شدمی خالي رو نگاه کردم که با جازی تا سر مسر
 
 ! کردم های غلطیعنی..  خدا عجب گيا

 حالم بد بود اما نکهی باعث شد حالت تهوع بهم دست بده ، با امیفکرا و پرخور نی کجاست؟ تمام ایعنی يوا
 . با دو رفتم سمت پله هابای بلند شدم و تقری صندلي از روعیسر
 . روبه رو شدمکی تارمهی و نی سرعت گذروندم و دوباره با سالن خالتی ها رو هم با نهاپله

   کنم؟کاریچ! کنهی کردم ها، اگر بفهمه کار من بوده پوستم رو مي عجب کاري تند شده بود، وانفسم
 کاری چدیحاال درست فکر کن با.  اروم باشکای رائزدم،خوبی تند رو گرفتم و همزمان بشگن متمی رکی پام با

 .کنم
 ! بشگن بلند رو هوا زدم، آره خودشهکی

 ي دو بار اول رو قطع کرد که با سماجت برا ساپورتم در اوردم و شمارش رو گرفتم،بی از جی رو به سختمیگوش
 ...بار سوم شمارش رو گرفتم

 چته؟:دیچی که صداش پشدمی مدی کم داشتم نا امکم
 هامان؟-
 شما؟-
 .کامیرائ-
 !بنال-
 .زنمی منم مثل خودت حرف مهینجوری حاال که اارویباشه آق . خره شدمنی من که نگران افی حت،ی تربیب
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 ؟ی هستیکدوم قبرستون-
 !به تو چه-
 ... بدددامی حقت بود بهت پهی چیدونی به من چه، اصن میگیراست م-

 ! دادمی اوه عجب گافاوه
 ... فقط خدا خدا کـکشمــت،ی مکا،یرائ-
 و...الــو؟ الـ-

  دادن بود؟ی چه وقت سوتنی رو قطع کردم، اخه ای گوششپلق
 ...ه قلو ددهیی ولو شدم و به عمق ماجرا فکر کردم، گاوم زای صندلرو

 . کرده بودمری خر تو گل گنی خوب شده بود و عادی تهوع ام از استرس زحالت
 ي دادم به رادحی نصف شب ترجکی و ساعت نیی و خسته از دوپس دوپس طبقه پادمی کشقی نفس عمکی

 .گهیبگم که جمع کنه د
 
 ؟ي همه آدم بگم هِرنی به اياخه خواهر من ، من چه طور-
 ! مرخصشون کني جور محترمانه اکی گفتم ،يمن که نگفتم بگو هر-
 .رنی خودشون مگهی دمی نکیزرشک، حاال بذار -
 ...باشه-

 ؟یاوک!  کنرونی از سرت بي بدي مهمونا رو فراري که بخوانی فکر اکایرائ: دستم رو گرفتي برم که راداومدم
 ! کشم؟ی من دارم نقشه مدی از کجا فهمنی اها؟

 .کنمیم رو م خودیسع: حرص نگاهش کردمبا
  کنهریپس خدا بخ-

 .گهی مينجوری انی کردم اکاری من چنی ببخخخ
 رو جمع کردم رون،بروبچی بدمی بگم دستم رو از دستش کشيزی چنکهی بار با خنده نگاهش کردم و بدون انیا

 ... و دور دوررونی بمی بزنیطنتی حادثه و شچیوباهاشون قرار گذاشتم بدون ه
 یخی بکشه،ی بود که داره واسم نقشه منی فقط فقط نشون دهنده انی نشد و ادای سر وکله هامان پخوشبختانه

 ي فوق سريرو با روش ها)  خوشگلهوی ام دبلیهمون ب(نی اترنی ماشيدهای کنه کلیبابا کو تا اون بخواد تالف
!  شلوارش تو همون حالتبی از جدیکل و برداشتن!)ییهوی دیتوجه کن(ییهویبرخورد باهاش به صورت :از جمله
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 ی هم به سختهی کنارم، بقنای خودم که راننده بودم و رومم،ی نشستنی تو ماشی به سختییانجام دادم و هفتا
 ... کردن ولومش تا آخر راه افتادم سمت نا کجا ابادادیعقب جا  شدن و بعد روشن کردن ضبط و ز

 
 ... مانکن بود و ما هم که هممون فاز جو گرفتنی ساسيای ساقاهنگ

 ...وردنی و ادا در مدنیرقصی اسکوال منی ها عبچه
 بروبچ کجا برم؟: مقدار کم کردمکی ضبط رو يصدا
  بام؟؟؟میبر:رها
  بهتري جاکی خز شده، یلینه بچه ها اونجا خ:ورتا

  اونجا؟می ها هست بریکینزد نی پارك همکی دور، ي جاکی می که برستیبچه ها حتما قرار ن:انای
 ...حی نبود، ما فازمون فقط دور و زدن وتفرمی فکربد
 من که هستم-

 . بار راه افتادم سمت پاركنی قبول کردن و بعد دور زدن اهمه
 رو باز کردم که لرزش نی شن، در ماشادهی رو پارك کردم وبعد خاموش کردنش به بچه ها گفتم که پنیماش
 ... شدنم شدادهی مانع پمیگوش

 امی منم مدیبکس شما بر-
 ي جایی انداخته بودن روشون، خداهی بزرگ ساي که درختایی هامکتی رو تکون دادن و رفتن سمت نسرشون

 ... هوا مانع نشده بود که شلوغ نباشهیکی ناز که تاری پارك جنگلکی.  بودیقشنگ
 ولم ،تماس رو دی و با فشردن کلهیمخاطبم ک که نی به خودم اومدم و بدون توجه به ای لرزش دوباره گوشبا

 .وصل کردم
 بله؟-
 من رو یدونی بگم؟تو که می من به تو چ؟اخهيچوندی رو پنی که ماشهی بارنی چندمنی شعور ایدرد و بله، ب-

 ...اون المصب حساسم
 ! جونمنیاتر-
 .شمی خر نمگهی بار دنیا-
 ...تولدمه ها-
 ياری رو منیزود ماش-
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  فقط امشب باشهدمیقول م.  پاركمی خوب ، اومدشهینم-
 .بچه پرو، فقط امشب-
 باش-
 شرت کم-
 خدافظ-

 . روققل کردمنی در ماشبم،ی داخل جی رو قطع کردم وبعد قرار دادن گوشتماس
 د؟یخوری میبچه ها بست-

 میهست:رها
 نیاری بنیری بگدیپس قربونتون پاش-

 !یزرشک، خجسته نباش:ترالن
 ... کردمییایتالی حوس اگهی ددیپاش. یاشتو هم زنده نب-

 ؟ي خوای نمي اگهی دزی چ؟يدستور_يامر! چه کم توقع:یروم
 .اها نون مخصوص هم باشه...  برام روش،اوممممزهی برنیچرا، سس شکالت هم بگ-

 ...نی حولم داد که افتادم رو زممکتی که کنارم بود از رو نيملود
 . بار دوم پرس شدمي امروز براآخ
 . مرده شورت االغيا-

 ... که اونم با ضرب افتاددمی از جام بلند شدم و پاهاشو کشعی توقف و سربدون
 . در رفتمرمیگی میخودم بستن:پاهاشو ول کردم و با گفتن!  بد چپه شدیلی خنی اوه ااوه

 که ی، با دست گرفتمی میوانی لی بستندی ها بای اوردن بستني بود و براي روادهی مقدار پکی ی فروشیتا بستن 
 ...دمیرو شونم اومد با تعجب و البته ترس چرخ

 .دمی ترسوونه،یاوفـــ د-
 .يری در مییهوی ينجوری ، اگهی خودته دریتقص-
 به نظرت اگر مونده بودم ،االن زنده بودم؟-
 نچ: سرش رو به نشونه فکر کردن نگاه کرد و بعد زول زد تو چشامي باالکمی

 نا؟ی رومگمی م،یدونیخوبه که م-
 ها؟-



        رمان لج ولجبازي به سبک من وتو                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 181 

 .رمی بگیوانی خوام لیها نه بله، واس بچه ها م-
 !یهرجور راحت-

 ... فروشی به راه رفتن تا دم بستنمی شروع کرددوباره
 ...ی و توت فرنگیلی بچه ها واني و برامی گرفتیی کاکائویفی که قنای خودم وروميبرا

 بکس ي به سوشی و پمی بود قرار دادزی زرد رنگ که خوشبختانه تمینی سکی رو تو ی بستني هاظرف
 ...خودمون

 
 دی که شایی هانیبهتر. بودمی ها تو زندگنی از بهتریکی بگم تونستمی شد و واقعا مي سپری شب به خوباون
 . واقعا دلبرانه بودندی ولک،یکوچ
 ... که عاشقش بودمي الهی داخل خونه، نشستم رو وسنی ها رو رسوندم و بعد پارك ماشبچه

 ...يزی کنم از هر چی کردم که ذهنم رو خالی سعخوردم،ی که آروم اروم تاب مهمنطور
 خالصه زی ، ارامش من هم تو سه تا چکنهی خالصه مزی ارامشش رو تو چند تاچی نظر خودم هر آدمبه
 گفت عاشقش بودم، شدی که ميبه حد.  امام رو دوسش داشتمنی ابی، عج)ع( امام رضا بودشیاول:شدیم

 ... بودمدی جا ندچی که تو حرمش داشت هیشارام
 .دادی مثل پرواز بهم دست می حسکی و کردیارومم م.  برام تاب خوردن بودنیدوم
 . حالم خوب بودیلی خگرفتمی قرار ممونیی تو گروه هفتای وقتی باشه ولبی عجدیشا!  هم دوستام بودنیسوم

 . رو گونمدی قطره اشک چککی که نا خداگاه دمی کشقی نفس عمکی
 ينطوری و همگهی قطره دکی! شهی مهی باعث گرادی ارامش زگنی نشست رو لبم، راست مکی لبخند کوچکی
 ...گهی دیکی
 . شدسی شدن که تمام صورتم خادی قطره ها زنی انقدریا

 .دادی رو کرده بود که بد بهم ارامش میکی ي انگار دلم هوای چمه، ولدونستمی هم نمخودم
 و سبک از دمی لباس رو تخت دراز کشضی وارد خونه شدم،بعد تعوی دست اشک هامو پاك کردم و از در پشتبا

 ... زود خوابم بردهیگر
 

 .دمی کشقی عمیلی خازهی خمکی رو کامل باز کردم و دستام
 یکی چشم ساعتش رو نگاه کردم، تا چشم به ساعت افتاد به صورت خودکار اون کی رو برداشتم و با یگوش 

 . باالدیپلکم هم پر
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 . شدمداری ها من ساعت هشت صبح بیلی تو تعطخی بار در تارنی اوليبرا! امکان نداره!  خـــدايوا
 . ماده لزج و چسپ ناك قرار گرفتکی تخت بلند شدم که پام رو ي از روعی ذوق سراز
 ... شد سمت پاهامدهی نگاهم کشی معطلیب! ه؟ی چگهی دنی اوا

 چـــســـب؟؟؟
 چسپ باشه،دستم رو اوردم دادمی که احتمال مي انگشت زدم رو اون ماده چسپنده اکی سر پا نشستم و با اروم

 ... بهمدنیباال و دوتا انگشت اشاره و شصتم رو شروع کردم به مال
 !ـکشــمـتیهامان مــ: لب زمزمه کردمری زتی جرقه تو ذهنم زده شد، با عصبانکی هوی همون حالت تو
 برات بپزم سه ی آشکی بود موهام رو پشت گوشم زدم و بعد بلند شدن رو تخت نشستم، زیکه تم ی دستبا

 ... پاهامو خالص کنمدیوجب روغن روش باشه،منتها اول با
 نکهی و قبل اشمیدارمی بی  روداشته که من کقی دقمی تانی اي چه  جورنینم،ای ببسای کنم؟واکاری االن چخوب

 ! روش؟مذاریچسبه خوش بشه پامو م
 .  کامال مثال عالمت تعجب شده بودافمیق

 حاالب
  پامو ازاد کنم؟ي االن چه جورپرسم،یبعدا از اون خره م 
انگار ! اِ خوبه.  پارکت اتاق تکون خوردي مقدار از روکی راستم ي کردم که پانیی مقدار پاهام رو باال پاکی

 ...ستی محکم نادیچسپه ز
 همراهش اومد باال، گهی دهی چکی پام رو بلند کردم که پام ازاد شد و هوی کردم وبعد نشیی باال پاگهی دکمی

 ...نی انمیصبر کن بب
 

 ! موش؟چسب
 ! تا کجا اخه؟تی خدا خالقای! ی شد انداره سکه پنج تومنچشمام
 ! چسپ موش ها رو چسبونده به پارکتي رفته بود با چسب رازوانهی دمردك

 ... داشت االن کاشف جاذبه بودوتونی ننوی اگر ابتکار ایعنی
   نبود؟وتونی مگه کاشف جاذبه ننم،ی ببسایوا
 . بودسونی ادینه راست...  فکر کردمکمی

  برق رو اختراع کرد؟ی بود پس کسونی اگر ادخو
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 ... تو ذهنم دو دو تا چهار تا کردمکمی
 ! گراهام بل بودافتمی اها
 سرم رو به دو طرف تکون دادم و بعد کندن چسپ ها از پام و گم؟ی من اصال االن چرا دارم شعر منمی ببسایوا
 ...یی کردن کف پارکت راه افتادم سمت دسشوزیتم
 .رسهی اونجا به ذهنش متهی خالقيادم هرو!  مکانم هانی من عاشق ایعنی اخ

امان باز رفتم سمت پله ها،در اتاق ه) با کالسه بچمیلی مثال خیالک( ورزشکمی شستن دست و صورتم و بعد
 .بود

 . اروم رو تخت که رو به روش پنجره بود نشسته بود و تو فکر بودبچه
 !کنمی هامان خان، خودم خفت مسایوا

 ! بعدا دارم براش، صبحانه که کال رِ تِ تِالشیخی بفعال
  کنم؟کاری من االن باس چخو

 ... نگاه به سرتاسر حال انداختمکی
 . نگاه نکردمونیتلوز وقته یلی بشگن، خکی عادت اوممم،طبق

 وقت خدا چی که هرانی اي شبکه هانی رو روشن کردم، ماشاهللا به اي وی برداشتم و تزی مي رو از روکنترل
 . عاشقش بودم رو نشون دادیی رو جلو بردم که جاگهی شبکه دکی ندارن،یچیه

 ...ششی که برم پدیکشی پر از اشک شد، اخ دلم پر مچشمام
 
 )ع( الرضای ابن موسی علای: لب زمزمه کردمریز

 مـــامـــان؟:از همون جا داد زدم. برمتونستمی کاش مي آزمون بود، اجی روز تا اعالم نتاهشت
  شــده؟؟؟یچــــ: زدغی مثل خودم جمامانم

 .هی مامان پاگنی منی به اد،یکنی مفیک
  مشهد؟میبر-
 رونی اشپزخونه اومد باز
 حالت خرابه دختر، هفته کرامته ها-
 واقعا؟-
 .ستی سوزن انداختن ني هم تولد امام رضاست،االن مشهد جاگهیاره سه روز د-
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  هم هشت روز مونده و تو خونه االفمجیتا اعالم نتا. خواست برمی دلم میلی خف،یح-
 .با دوستات برو خوب-
 !ستی دونم چرا خس سفر نینه، نم-
 يمن رفتم ادامه اشپز. می انداختیخل وضع، از کار وزندگ-
  کو؟نایبرو، فقط قبلش عمه ا-
 رفتن خونه عموت-
 یاوک-
 کردم و در دای پلمی فکی ون،ی تلوزي کردن کانال هانییپا_ ساعت باالمی و بعد حدود ندمی مبل دراز کشرو
 ... اون خوابم برددنی دنیح
 . بابا پاشو برو اتاقت بخوابکایرائ-
 ! خوامینم-

 کال دو گه،یدروغ م( کردندارمی که خوابم برده حدود ده دفعه بیاز وقت کردن وونمی چشمام رو بستم، اه ددوباره
 .  کردی موونمی کردنم بود داشت دداری از بی سردرد که ناشی پهلو به پهلو شدم ولکمی) کردن هادارشیبار ب

 ! گاه قرار دادم و رو مبل نشستم، زرشکهی دستم رو مثل تککی
 ن؟ی اتاقشون چبردشونی مکنهی بغلشون میکی خوابن بعد ی که تو رمانا میینای پس ااغا
 . که روم بود رو تا کردمیی خودم تکون دادم و پتوي از رو تاسف برايسر
 
 ی خواست برم مشهد ولی دلم میلی خرون،ی زدم بنای اتاق مامان اهی قهوه ايواری بعد قرار دادنش داخل کمد دو

 .واقعا حوصله جاده و سفر رو نداشتم
 و اگر االن ران،ی برگردم ای کستی معلوم نگهی آزمون قبول بشم که دي کنم؟ اگر نرم و براکاریـدا، چ خـيا

 ... تونم حاال حاال ها برمی و بازم نمشهی قبول نشم دانشگاهم شروع مسینرم و پار
 . سرم قرار دادمي نشوندم ودستم رومیشونی رو پی اخم بزرگد،ی که سرم کشيری تبا
 !ومدی جونم باال نشدمی اگر هم سر درد مای گرفتم ی سردرد نمای بود،ينطوری همشهیهم! اوفــــ  
  خورم؟ی خدا نکنه دارم سرما مي شده بود و گلو  خشک شده بود، انی سنگیلیچشم هام خ 
 . هم که هوا سرد بود ومنم لباسم کمشبید

 . قرار دادممیشونی پياعدم رو ،رو و سدمی داشت دراز کشی صورتی که روتختمی اتاق رو تخت سبز پسته اتو
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 هامان
 و اطی مدت زل زدن به حکی بعد شهی و طبق معمول همدمی گرفته بودم رو پوشنی که از اتري کن خاکسترگرم

 .خوردن صبحانه رفتم سروقت ورزش
 ! هر صبحم بود بدون ورزش هرگزعادت

 !ه؟ی چگهی دنی اد،ی از طبقه باال به گوشم رسيزی ناله ري بودم که صدااطی دور حدنی حال دودر
 !!!کایرائ: نفر کی مونهی حساب فقط منیبا ا. ری امیی داشی هانا هم که رفت پست،ی که ننیاتر

  به من چه؟الشیخیب
 واسم خط و نشون بکشه رفت نکهیبدون ا. بودبی عجیلی واسم خی امروز رفتار رائدن؛ی شروع کردم به دوباز

 .کشهی داره نقشه مدونمی من که میون؛ولیسمت تلوز
 ... کردم و به سمت ساختمون حرکت کردمادی رو ززد،سرعتمی رو صدا مکای که بلند اسم رائیی زن داي صدابا
 

 . بودشیشونی دستش رو پکی بود و سادهی واکای کنار تخت رائییزندا
 ؟یی شده زندايزیچ-
تبش .  بچه سرما خوردهنی کجا رفتن، فکر کنم اشبی دنای ادونمیمن نم!  دختر چشهنینای ببای هامان، بيوا-
 ... باالسیلیخ

 ي قرار دادم که سردشیشونی من جا باز کرد تا برم کنارش، دستم رو پي فاصله گرفت و براکای از رائییزندا
 .تبش به شدت باال بود. تو تنش شدفی لرز خفکیدستم باعث 

  ؟نیدماسنج دار-
 .ارمیاره، االن م-

 باال هست که ي بدنش به حدي از اتاق خارج شد و منم دست به کار شدم، مطمئن بودم دماعیر سییزندا
 يرو ، رو)دما سنج( دماسنج رو بهم داد؛ترمومتریی برخورد کرد و زنداواریدر اتاق محکم با د.احتمال تشنج باشه

 . شدلی تبدنیقی دما شکم به دنی قرار دادم و با دیی رایشونیپ
 . ، ممکنه تشنج کنهنیاری تشت اب سرد بکی زودتر ییزندا-
 اشه..بـ-

 ... که اب سرد برسهی و نبضش رو کنترل کردم تا وقتدمی بدنش کشي رو از روپتو
 . گذاشتتشکایی تشت اب وارد شدو کنار تخت راکی با ییزندا
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دادم و به  قرارش ی رائیشونی پي کردنش روسی که کنار تختش بود رو برداشتم و بعد خیی از شال هایکی
 . بدهشی گفتم که پاشوییزندا

 ي قهوه اشرتی تکی زپب گرم کن که عی عرق بود؛ سرسی و سرعت عمل ، تمام بدنم خجانی شدت هاز
 . داشتم رو باز کردم و درش اوردمرشیز

 بود رو گردنش قرار دادم تا از حرارت بدنش کم شیشونی پي که روی رو اندازه گرفتم و شالکای تب رائدوباره
 .کنم

 
 ادی تا تبش بشیشونی رو پمی و دستمال کذاشتمی دادشی پاشویی سرش موندم و با زنداي دوساعت باالحدود

 ...نییپا
 !ی نشستم، اخ مردم از خستگکای و خسته کنار تخت رائدمی کشقی نفس عمکی
 که از صورتش ی بود که با تمام خستگیی کردم؛ زنداتیو به باال هدا که جلوم قرار گذفت اروم سرم ریوانی لبا

 .معلوم بود برام شربت اورده بود
 ییدستت درد نکنه زندا-
 . به تو بگمدی نکردم، من بايخچاهش پسرم کار-
 ... رو انجام دادم تا تبش فروکش کنهیمی راه حل قدکی نکردم؛ فقط يمن که کار-
 . خطر ناك باشهیلی کرد ممکن بود واسش خینه هامان، رائکا سابقه تشنج داره، اگر باز تشنج م-
 . نکردمی من واقعا کار بزرگگم؛یبه هر حال من بازم م-
 شی بلورشهی شي آب روي قطره هاجادی باعث اشی شربت که خنکوانی بهش فرصت بدم، لنکهی بار بدون انیا

 .دمی نفس سرکشکیشده بود رو برداشتم و 
 راه افتادم کای دوباره تب و نبض رائيری کردن گردنم و اندازه گنیی مقدار باال پاکی جام بلند شدم و بعد از

 خواستم ی کنم وقت داشتم و منشی تونستم دوباره معای و مشدی مداری بکای که رائیسمت اتاقم؛ تا وقت
 . دن بوومدهیهنوز ن نای عصر بود و مامان اي طرف هابایاستراحت کنم؛ تقر

 دم؛ی تختم دراز کشي عوض کردم و روی مشکی و شلوار راحتي اروزهی فشرتی تکی رو با می کن ورزشگرم
 کرد و تنها راه درمانش فقط و ففط ی که نصفه مونده بود درد مي مقدار به خاطر ورزش عصرانه اکیبدنم 

 .... استراحت کوتاه مدت بودکی
 

   رها
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 می بود تا ساعت چند هم داشتیی که تولد راشبی کنم دکاریچ... سرم ری شدم خداری ظهر بود ك ب2 ساعت
 ))  ؛میدیچتیم

  ااا بابا اومدهنیی از خواب بلند شدم رفتم پاخسته
   گراميایسالاام بر بابا برد _
   باباي رهایخسته خواب نباش+ بابا
   رهاي باباشهی از خواب خسته میامم ک _
 ) ون خودمون و حرف زدنمونقرب( 
  مامان از اونور داد زد  

 هر وقتم که خونه ؟ي خونه ای کی بگشهیم.   توي بودرونی بی هم که تا کشبی رها خانوم دگهیبعلههه د+ 
   سرتری خی خوابيا

    نده جان عشقتریا مامانن گ _
   رها خانومي دارکاریب من چ+ بابا

  ؟ییاز کجا معلوم عشق من تو:  رو به بابا گفت مامان
   شنوم؟ی مدی جديزای  دارم چ؟یچ:  گفتی با حالت تهاجمبابا
   شک نکنه کامال از حال خارج شدمی اروم که کسیلی بچه طالق بشم پس خدی اونجا باشم باشتری اگه بدمید

   گذشتری ب خاوووف
   بر بدنمی زدییزای چهی اشپزخونه و رفتم

   بودیلمی به به عجب فمی تماشا کردلمی با پدرمان فمی گذراندن وقت رفتيابر
 .  زنگ به ارش  بزنمهی نبود بزار نی هم انالچکسی هشدمی ملی فسی حوصلگی عصر بود و داشتم از ب7 ساعت

   بوقکی
   بوقدو
   بوقسه

  شعوری کرد بجکتیر
   کردجکتی  با همون بوق اول ردمی هم بهش زنگگی بار دي

 !انتــــــل
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 .پسره احمق! ارمی بابا، بذار دستم بهش برسه دمار از روزگارش در ميا
 ...یی مجبورم بزنگم به راده؛پسی که جواب نمنیا
  بوقکی

  بوقدو
  بوقسه

  حاله؟ی صداش بنقدری چرا انی اد،یچی صداش پباالخره
  رها؟هیچ-کایرا
 اولندش سالم، دومندش چته؟-
 ! بابا حالم بدهیچی سالم، هرمیگ:قبل گفت خسته تر از یلیخ
  حالت بده؟ی چي گم برای مد،ی فهمشهی که از صدات هم منویخو خره  ا-
  خوره؟ی می سرد پارك بستني تو اون هواي آخه کدوم خرگه،ی شماست دریتقص-

 خورد که ی سرمامیی تو فصل هاشهی عادت داشت همکای رائنیا! اوضاع از چه قرارهدمی تازه فهمخخخخ
 !مسخرش کنن

 ی رائگمی مم،یفعال که ما خرا خورد-
 !کایدرد، رائ-
 .کای رائگمیپوف؛ م-
 خوب؟-
 ...یی جاکی می برای هشت روز وقته، بجی تا اعالم نتانیبب-
 ! ندارمام،حوصلهیمن نم-
 م؟ی کنکاری بابا، پس چيا-
  دور دورمیریبذار حال من بهتر بشه چند روز اخر فقط م-
 ؟ي نداريارباشه، ک-
 ! من بخندماری در بي دلقک بازکمی نجای اایچرا، ب-

  من بخندم؟اری در بي دلقک بازایجانـــم؟ رها ب!  ابروهام رفت باالجفت
 . بودی خبر از در رفتن رائی بوق متعدد گوشي چند تا بارش کنم که صدااومدم
 ! بروشوردختره



        رمان لج ولجبازي به سبک من وتو                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 189 

 
 ! که دوستشم و خودم هم حوصلم سر رفتهفیح

 !نای ای زدم به راه خانه رائن،ی ماشچی از عوض کردن لباسام و برداشتن سوئبعد
 رها_ روز بعدشیش
 دارم از ی چنی مونده و من عجی روز تا اعالم نتاکی خدا هنوز ي کردم، آی اتاق رو طي بار راه رونی دهميبرا

 !کنمیترس سکته م
 . عمل کنمنترنتی بذار بهروش اخوب

 ...قی نفس عمکی
 دوتا
  تاسه
چقدر هوا گرمه، با دست چپ شروع کردم به باد زدن خودم و با دست راست دست ! تر استرس گرفتمشی بيوا
 ... تو موهامدمیکشیم
 .شمی مونهی واِال درونی حتما از خونه بزنم بدی باشهی نمينطوریا

 کهی قراره تا اونجا تدونستمیم!  استرس سوار دوچرخم شدمهی تخلي و برادمی سر دستم اومد پوشی تند هرچتند
 . کرد ارزشش رو داشتی خورد به سرم و از استرسم کم می آزاد مي هوانکهی همی پسرا رو بشنوم، وليها
 کایرائ

 جمع کردم و بعد اتو کردن دوتا از یکی یکی که مامان شسته بود و پرتاب کرده بود تو اتاقم رو ،یی هالباس
 . خود اتاقيردم به مرتب ساز که افتضاح چروك بودن؛ شروع کییمانتو ها

 ! فردا ندارمجی اعالم نتاي هم برای استرسنی دونستم چرا کوچک تری نمی بود، ولدی همه آرامش از من بعنیا
 ه؟ی کگهی دنی حال جمع کردن اتو بودم که زنگ خونه به صدا در اومد، ادر
 ! از کجا فرار کرده؟ اونم با دوچرخهنی خدا اای.  رها روبه رو شدمافهی بالکن رو باز کردم که باقدر
 نی توراهرو  قبل از حفظ تعادلم پخش زمزی ماده لکی که با احساس هی چنمی دو به سمت پله ها رفتم تا بببا

 !شدم
 بار نی خوردم وازی قدم جلو بردم دوباره لنی اولي در هم بلند شدم و تا پام رو براافهی بود؟ با قی چگهی دنی ااخ

 ...واریو دبا مخ رفتم ت
 ؟یی کجایرائ-
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 ... فقطنجا،ی اایاخ مردم رها ب-
 !می کنارواری شدم که به سرعت رفت تو دي رو نگفته متوجه فردحرفم

 
 ... از خندهدمی از افتادن بود، ترکی درد کمرم که ناشنیب

 !  بودی عاليوا
 نی از ایلیخ! افتادن اومدي از جام بلند شدم که دوباره صداشتری باطی بار با احتنی در رو گرفتم و ارهیدستگ

 ! کارو کردهنی که اي مردشور اون خريا: داد رها بلند شدي گذشت که صدایاتفاق نم
 تو دونستمی من چه م،یخر خودت:  شد اومدی از صورتش معلوم می که قسمتی هامان از اتاقش در حاليصدا

 !يای بي خوایم
 ! از رو بسته روری علنا شمشزرشک،

 ! احمقــــکــــشـــمــتیمــــ: رو اعصابمیخی رها شد مغی جيصدا
 . و با گفتن برو بابا در اتاقش رو بستدی بلند خندهامان

 . فرصت جواب دادن هم نداشتمی شد، حتی چدمی به سرعت گذشت که نفهمزی همه چنقدریا
 که یی کرد  انداختم؛ از اونجای مجادی که فاصله اتاق ها تا پله ها رو اکی به راهرو کوچي نگاه سرتا سرکی

 ی که مربوط به اتاق اتي ارهیدستگ. شدی مشخص نميزی چچی شده بود، هدهی پوشیتمام راهرو از سنگ مشک
 . و وارد اتاقش شدمدمی کشنییبود رو به پا

 رها؟-
 ه؟یچ-
 ؟ییکجا-
 اتاق هانا-
 .شتی پامینجره رو باز کن که االن مباشه همون جا بمون، فقط پ-
 باش-

 که اتاق ها دو تا دوتا بودن و فاصله یی رو باز کردم، از اونجانی کردم و پنجره اتاق اترزی پاهام رو کامال تمکف
 ...گهی اتاق دي اتاق برکی شد از ی نبود، راحت مادیپنجره ها هم ز

 . خودمو انداختم تو اتاق هاناواری ديارهای شدن از شزونی رو کامل باز کردم و بعد آوپنجره
 

  کرده؟ی تالفينطوری که هامان اي کردکاری چنمیحاال بگو بب! فرود افتضاح:رها



        رمان لج ولجبازي به سبک من وتو                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 191 

 . کردمفی همون شب تولد که برات تعرهی باو،قضیچیه-
 ! از استرسرمیمی دارم میی رایاها،راست-
 ؟یاسترس چ:  خونسرد گفتمیلیخ
  هاشهی اعالم مجی تو حالت خوبه؟فردا نتانمیبب-
  کنم؟کاری چیگیخو بشه، م-

 .میشونی هم دستشو گذاشت رو پره،بعدی چند قدم تومد جلو تا کنارم قرار بگرها
  هفته قبلت موندهیضی که بگم مريتبم ندار-
  جونم رو گرفتروزی اصال حرف نزن که تا دیضیاز اون مر-
 ...یی راگمیباش، م-
 !عمته-
  هامونمی منجایا من امشب کای رائگمیاوف، م-

 هفته که تازه حالم کی مردشورت هامان که بعد ي اد،یچی تو شونم پي هام رو باال انداختم که درد بدشونه
 ...ي کردیبهتر شده تالف

 نی من مث ایول. کنهی خواست بذاره حالم خوب شه تالفی پس بگو چرا تا االن صبر کرده بود؛ مـــش،یچ
 !!! صبر کنم دارم براتستمین

 ،شروع ي افراد بعدي براي از اتفاقات بعديری جلوگي کردم و برای طاطی وسواس و احتی راهرو رو با کلطول
 ... کردن تمام راهرو و فحش دادن هامانزیکردم تم
 . احمقبروشور

 رها
 رو دمی پرعیسر! دوست دارمي جان تخت فنري باال؛ ادمی ضرب خودمو رو تخت رها انداختم که چند سانت پربا
 .دی ازمون پرادی که کال دادی مفی کنقدریخت و شروع کردم به بپر بپر، ات

 هــــــــورا-
  رها؟یکنی مکاری چيدار-
 نرم، چشمام  بسته بود و زی چکی اومد و باعث از دست دادن تعادلم شد فرود اومدم رو ییهوی که یی صدابا

 !کشهی منو ميجرات باال اومدن نداشتم، وا
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 .چشم هام رو باز کردم والفرار! هانا منو نخور: دهنم رو قورت دادم و با گفتناب
 !آخ.... در باز کرد کهگهی دیکی رسوندم که قبل باز کردن درتوسط من ی سرعت خودمو به اتاق رائتی نهابا

 .ي بودی هرکی شلی زليدماغم،ا
 !بروشور. دستشو گذاشت رو شکمش و خم شددیخندی که می در حالیرائ
 ... من چمه،نچ نچ نچنهی ببنکهی اي جابه
 . شدم، اونم از خندش کم کرد و باالخره پشت سرم اومدی بلند شدم و وارد اتاق رائنی حرص از رو زمبا
 کایرائ
 ارم؟ی هامان بنی سر ایی چه بالیراست.دمی خندی دلغک گرم،حسابنیدم ا!  بودای عجب صحنه باحالاخ

 . واس ناهاریی جاکی و ي شهر گردمی برانی بچه ها بمی واس اون دارم بذار به رها بگم زنگ بزنحاال
 رها؟-
 ها؟-
 ؟ي شهر گردمی بعد برنجای اانی بمی به بروبچ بگیها نه بله،هست-
 يکاری از بمیدی پکانیدمت گرم بزنگ ب-
 ! منیی چنتاکی رو تو زنگ بزن شونیی چند تاکیباش،-
 .یاوک-

 انی تماس با بچه ها که همه شون حرفو نگفته قبول کردن که بیی دوتامید کرشروع
 
 
 ! شد وهم همه ها رفت باالدای گذشت که سر وکله همشون پی نمشتری ساعت از خبر کردن بچه ها بمین

 مامانم باعث خفه شدن غی جي برا رفتن که صدازدنی متفاوت رو مثال مي جاکی نظر داشتن و کی کدوم هر
 .همه شد

 ه؟ی چدی غذاتونو کوفت کننجای همنکهینظرتون در مورد ا! دلبندانم:مامان
 ! ابراز محبت مامانم تو حلق داعشیعنی

 واس می جا بخورن و بعد برنی نوع صحبت قبول کردن که ناهارو همنی بود همه بچه ها با همنجای اجالب
 .يشهرگرد

 ؟ هست حااليمامان ناهار و-
 !کوفت: کلمه گفتکی ناز زد وفقط یلی خکپلبخندی مامانم



        رمان لج ولجبازي به سبک من وتو                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 193 

 نه ،واقعا؟-
 ! به من چهدی هفت تا دختر بزرگ خودتون درست کنم؛ی نداریچیه-
 . امروز رفتم سمت بچه ها که تو حال نشسته بودنیی غذای از بی ناراحتتیبا نها. صاف زرشکیعنی

 ه؟ی چهیقض! افرویق:نایروم
 .ناهار پر: رودادمی با ضرب ول کردم رو مبل و جواب رومخودمو
 ؟ی چیعنی نیاونوقت ا:ترالن

 .دی مامانم گذاشتتمون تو آمپاس،گفته خودتون ناهار درست کنیعنی-
 ی ناهار آدمکی خوان ی خنده داره چطور منقدری انای حرف برا انی ایزرشک، وقت!  از خندهدنی گفتم ترکتا

  درست کنن؟يزاد
 ن؟یمارستی بمونی بفرستي خوای مجی نکنه قبل اعالم نتاکا؛ی نکن رائیا ما شوخب:ورتا
 !میری جواز دفن بگدی قبلش بامی ناهار درست کنمی کجا بود؟ ما هفتا بخوامارستانیب:يملود
 !می بپزمی بلد نبودیی نوع غذاچی هبای راست گفت ما هفتا تقریی خدانوی خنده اری زمی زدییهفتا

 .بسم اهللا! می درست کندی بایعنی می درست کندی که، اگر گفته بادیشناسیبچه ها خودتون خاله رو م:انای
 .هستم-
 می باال و راه افتادمی رو زدنامونی و آستی علای می گفتیی کار بزرگ انجام بدن هفتاکی خوان ی که میینای انیع

 ...سمت آشپزخونه
 
 م؟ی درست کنیخوب چ-

 !می درست کنمروی ساده مثل نزی چکی نیای ،بی آنچناني غذاالیخی بگمیبچه ها م:رها
  شدهای خودمون نبود؛ خودشونم شامل مي جون مامان منظورش از غذا درست کردن فقط براوی کيآ-

 !زرشک:رها
 ه؟ی چایبچه ها نظرتون در مورد الزان: ترالن

 ي غذاکی خوام یم.شهی خوب مایه الزان رو بلدم،معلومه کي حاضري من تمام غذاهادی دونینه باو، شما که م-
 ! که مامان کف کنهمی درست کنیسنت

 . دارنی چه توهماتایبعض:انای
 ... خورد به گلدونیی داد و دمپای جاخالشعوری که بانای رو در اوردم و پرت کردم سمت مییدمپا



        رمان لج ولجبازي به سبک من وتو                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 194 

 . کردمي اوه شروع نکرده خرابکاراوه
قورمه : به گلدون کنم گفتمي اشاره انکهی بچه ها زدم و بدون اي ها برایشگی از اون همعی ضایلی لبخند خکی

 !يسبز
 ؟ی نسل خودتون ومارو منقرض کني خوای خره م؟يقورمه سبز: گفتدی باری که ازش تعجب می باصورتورتا

 !کنهی درست مي جون چطورزی عزدمی نداره قبال دي بابا؟ کارهیمنقرض چ-
 .ي بدهی ددی بامی اگر مردیقبول،ول:رها
 می شروع کنمیباشه بر-
 
 
 دی ها رو باي کردم؟اها سبزی مکاری چدی اول بانت،خوبی مواد الزمو برداشتم و گذاشتم رو کابخچالی داخل از

 .میسرخ کن
 ؟ی کنی مکاری چي داری به ما بگي برشی پیی تنهانکهی اي به حاستیبهتر ن:ترالن

 ...م،اولی مراحلو انجام بدنی ادی بادینیبب!کی بود اليزی ریلینکته خ-
 . کنهکاری چي که هر فردحاتی کردم به توضشروع

  اونوقت؟ی کنکاری چي خوایخجسته جان تو م:نایروم
 . کنمی تر بلدم،نظارت مشی که بییاز اونجا-

 !یخسته نش:رها
 . دینه خبالت تخت حاال شروع کن-

 ی مرادی رفتم و ای ها مشغول به کار خودشون شدن و منم همش دور تادور آشپزخونه رو راه مبچه
 خواست گازو ی اماده شدن،مي ذاشت برای مایرفتم سمت رها که لوب!دادی مفی کیلی خییخخخخ خدا.گرفتم

 . تونستیروشن کنه که نم
  کنمی کنار من روشن مایرهاب-
 .باش-

 ... کرد رو رهای که دستش بود رو خالیرتا،ورتا هم تمام ظرف آب اومد عقب که خورد به ورها
 غی شروع کردم به جهوی شد و بعد رهی با بهت به ورتا خهیرها چند ثان! کشهی اوه گند دوم،مامان منو ماوه

  چش شد؟نی خدا اای!  اومدنای رومغی جي صداهویزدن،دستمو محکم گذاشتم رو دهن رها تا مامان نشنوه که 
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 از خنده،تمام صورت دمی رو استتار کرده بود،تا در باز کردم پکنای که رومخچالی سرعت رفتم سمت تیا نهبا
 ! بود و پاکت آرد دستشدی سفیروم
 ! چرا آرده؟نی ا؟ي خندیکوفت چرا م:نایروم

  باشه؟ی چی خواستیپس م-
 !دونمینم:یروم

 !؟يپس چرا بازش کرد-
 !خوب روش نوشته نداشت منم-
 .پس حقته فوضول خان-

 . کردی بچه ها تکون دادم و رفتم سمت ترالن که گوشت هارو درست مي از رو تاسف براسرمو
 !؟ي نداری تو که مشکليتر-
 .نه حواسم هست: گفتدی خندی منای که به رومی حالدر
 خداروشکر-
 ن؟یدی در مورد چالش آب سرد شنیبچه ها،راست:انای

 ؟ی کنی میادنش دونفرو معرفهمون که بعد از انجام د:رها
 م؟ی انجام بدنیاره، هست:انای

 !ــــولی اومد تو سرم، اگری فکر جکی حرف زدن بچه وسط
 
 ... همکار داره،خو همکاره که جورهکی به ازی کارم ننی ایول
 ! جـــونيا

  باهات کار دارمای فقط رها بام،ی مگهی دنی مرمدچندیبچه ها من م-
 باشه اومدم-
 . نقشمفی تو اتاق من و شروع کردم به تعرمی رها رفتبا
 .دیهستم،مخصوصا که امروز بد حسابمو رس! ـــولیا-
 .لی آماده کردن وسامیپس بر-

 مورد نظرم رو برداشتم و بعد آماده لهیوس. چشمک زدم، که با چشمک جوابم رو دادکی بعدم براش خخخ
 .نه دادم دست رها تا ثبت لحظات کنی دوربکیکردنش 
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 که از داخل ي جورسادم،ارومی گذاشتم و روش وای صندلکی کجاست؟ پشت در اتاقش نی ای راستنمی ببسایوا
 دمی پری صندلياز رو. خوابه؟نچ نچ نچی عصر میاخه ک!  در اتاقشو نگاه کردم،تنبلي باالشهیمتوجه نشه از ش

در اتاقشو آروم .ادی هم گفتم که برها  مورد نظر بهلهی اولش و برداشتن وسي سر جای و بعد گذاشتن صندلنییپا
 تخت بود تا بتونه ي روبه روقای تخت، رها هم کنار در دقي رو گذاشتم هم راستاوتری کامپزی میباز کردم و صندل

 ...رهی بگلمیف
 ... سه مني تا االن که خوب بوده، با دست شروع به عالمت دادن به رها کردم و با شماره اوف

 
 تو بهر کار رها بود که صدل ساد،ی و صاف وادی ها از جاش پری زدن که هامان مثل جنغیوع کرد به ج شررها

 . کردمیآب سرد رو،رو سرش خال
 از خودش ی نوع واکنشچی کرد و هی بود که با بهت به رو به روش نگاه می رها قطع شد و فقط هامانيصدا

 . دادینشون نم
هامان که انگار . که رها هم خندش گرفت و شروع کرددنیش خندشروع کردم به غش غ!  بودی عاليوا
 سمت ما،آب دهنم رو قورت دادم و با اون دی سرخ چرخي باال با چشم هاومدی مغزش تازه داشت مستمیس

 . هامانکشمتی مي شد و بعد فقط صدای حرصشتری نگاهش کردم که بیشگی هميلبخندها
 نقدری انویمن تا حاال ا!  خداای کردم،ی گرفت، منم با ترس به اون نگاه می ملمی الل شده بود و همچنان فرها

 . بودمدهیترسناك ند
 ! بود خویتالف-

 !ـــکــشــمــتیمــ: بلندتر اعالم کردیلی بار خنی اشوی هامان حرف قبلشی سه تا کلمه شد جرقه اتنیهم
 رو نی کنان دوربي باي رها بود که بادمیوتنها ام نداشتم ي راه فرارچی که اومد جلوم،هنیی پادمی پری رو صندلاز

 . و رفتزیگذاشت رو م
 ! دونمی مارهی سر من میی بالکی امشب نی شد،ای منیی تند تند باال پانمی سقفسه

 
 !چون عمه منو نخور-
  خدا خله؟ای. بعدش قهه قههی خنده،اول آروم ولری گفتم زد زنویا

 ها چته؟-
 !شهیافت باحال م..ـی قیلی خیس.. تری میت..وقـ! يا...و:هامان

  کنه؟ی ملمی داره منو فنی زرشک، اآب
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 ببندش-
 . مثل اول کرد و زل زد تو چشمامافشویق... ساکت شدهوی گفتم هامان تا
 ... االنـی بودن ولی هام ادمیدارم برات،تا االن تالف! خانومکای رائخارهیخوب، انگار تنت م-
 ؟ی شکست چی اگر دستم مه؟ی آدمنی کف رو زميکجا-
 . احمقي سکتم بدی خواستیبهتر از توهه که م-
 !یاحمق خودت-

 ... دستامو گذاشتم رو بازوهاش و هولش دادم عقبدوتا
 !ی بترسونينطوری کن،نه ای تالفی تونی اگه ماروی نیبب-
من فردا پرواز دارم به : گفت و بعد سرشو اورد باال و رو به من ادامه دادفی مثل حيزی چکی لب ریز

 .شهی همي رم برای مس،دارمیپار
 خدارو شکر: باز شد و بلند گفتم شمیخودبه خود ن! جـــوناخ
 . دلم گرفت،من به عمه عادت کرده بودمییهوی یول
 اد؟یعمه هم م-
 .رمی می من ولرانی گرده ایبابام هم داره برم.انینه،اونا نم-

 .شهیآخ جون خونه خلوت نم. باز شدشمی ندوباره
 خوش یلی خییدمت گرم دختر دا: کردی لبخند نگام مکی که جلوم اومد سرم رو اوردم باال،هامان با ی دستبا

 . و بعد برمارمی سرت در بی بار بتونم تالفنی آخري برادوارمیگذشت،ام
 افتادم و نی دوربادی چند قدم نرفته بودم که رون،هنوزی از اتاق زدم بی تونی دست ندادم و با گفتن اگه مبهش

 ... عقب گرد کردمعیسر
 
 
 ! بار هزارم بدون ترمز گرفتن رفتم تو دري دو اومدم وارد اتاق شم که برابا
 ! خدا چرا هربار من؟يآ

 .رد اتاق شدم و وادمی رو کشرهی رو گرفته بودم با دست چپ دستگمینی که با دست راست بهمونطور
 ؟ي دوباره اومده؟چرایچ: کرد گفتی لب غر غر مری گشت و زی که تو کمد دنبال لباس می در حالهامان

 خواستم بهت یم:  دست گرفتم پشت سرم تو همون حالتم جواب هامانو دادمکی برداشتم و با نوی دورباروم
 ...اِ خوب...بگم
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 ؟یچ:هامان
 !ي که بودی مدتنیممنون بابت ا-
 بابت؟: گفتدهی باال پريعجب به سمتم برگشت و با ابروها تبا
 !  کنمتتیتونستم اذ: لبخند احمقانه زدم و گفتمکی

  نداشت،حاال برو من لباسامو عوض کنمیقابل-
  فعال،یاوک-
 فعال-

 ... کردمی پللموی سرعت خودمو رسوندم به اتاق و فتی گذشت، با نهاری بخاوف
 خخخ! بود،غش کردم از خندهی عاليوا
 ... تا االن آشپزخونه رو به باد دادننای خدا ايم،وایشونی بچه ها افتادم؛ محکم با دستم زدم تو پادی هوی

 ... سمت آشپزخونهدمی رو تو کشو جاساز کردم و فقط دونیدورب
 
 
 بود بچه ها مرتب داشتن زیتم یبی به طرز عجشه؟آشپزخونهیمگه م!  باال، وادی ابروهام پردمی که دي منظره ابا

 دمیبا دوتا دستام چشم هام رو محکم مال. شده بودزی قبلش هم تمي هاي خرابکاریحت.دنی رسیبه کارشون م
 !دارمی بدمی که با کمال تعجب فهمستمیتا مطمئن شم خواب ن

 من درست اومدم؟؟-
 !آره: با هم گفتنهمزمان

 ...خوبه-
 . سمت قابلمه خورشت و سرشو برداشتمرفتم

 رنگ برداشتم و ي نقره ای قاشق از جاقاشقکیبا شک . دارهی زد طمع خوبی شده بود،رنگش داد میعال! يوا
 ... و شروع کردم مزه مزه کردندمی مقدار خورشت کشکیاز قابلمه 

 !هیعال: دهنم خارج شد کلمه ازکی کردن چشم دوختم و فقط ی دهن باز به بچه ها که منتظر نگام مبا
 و بعد شکوفه خنده که رو لباشون جوالن دمی کشقی شرکت کردن نفس عمي که تو مسابقه آشپزیی اونامثل

 . دادیم
 . برنج هم خوردم که دوباره با همون واکنش قبل رو به رو شدماز
 ! شدمدواری بابا به خودمون امنه
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 ننه شی توپ همه رو به بزور فرستادم خونشون تا پنمای سکی غذا کامل آماده شد و بعد صرف ناهار و باالخره
 !باباشون شام بخورن

 ... داشتي سرنوشت سازي که فردای شام خوردم و خوابخودمم
 
 
  با توام هاکا؟الویرائ-
 بله؟_
 ؟یرسی میک_
 .ینی ببنموی االناست که ماشگهی دکمینزد_
 ...نی،ببیاوک_

 کوتاه ی خداحافظکی کرد باعث شد جملش رو نا تموم ول کنه و بعد ی که اسم رها رو تکرار می کسيصدا
 .قطع کنه

 . کردم زودتر برسم سالن اجتماعات دانشگاهی می استرس داشتم و االن فقط سعکمی روزی برعکس دامروز
 .دمی که سر ساعت رسدمی کشقی نفس عمکی شد و تی دانشگاه روئي تابلوباالخره

 بزرگم با سرعت راه افتادم سمت ی مشکفیه پارك کردم و بعد از برداشتن ک دانشکدنگی داخل پارکنویماش
 . دستش رو تکون داد مشخص کرد که کدوم قسمت نشستندنمی با دنایسالن اجتماعات،از در که وارد شدم روم

 چشم دوختم که با سرعت به دنبال نی بچه ها به مسئولي نشستم و بعد سالم به همه نای رها ورومنیب
 ... مراسم بودنيبرگذار

 و مجبور به نگاه کردن به سمت دی و سوت تمام سالن رو پوشغی جي گذشت که صدای نمدنمی از رسقهی دقچند
 . شدمي وروديپله ها

 !نجاستی ای کنیاووو بب_
 . به دست زندنمی گروهمون هم شروع کردهی که بققی جمله رو ترالن گفت و بعد شروع کرد به تشونیا

 نی از بهتریکی حافظ وی و دانشکده مهم تره؛ آري جباري کردم برای که فکر ميزی امتحان از اون چنی اانگار
 . رفتی سکو باال مي تهران بود و حاال در مقابل تمام ما داشت از پله هاي هايمجر

 . بردی مشیبرام زمان رو کند پ داشت یی جورهاکی نی بدنم شده بود نبض و اسرتاسر
 

 . سالم سرزنده و شاد به همه دادکی و دی رسبونی پشت تروی آرباالخره



        رمان لج ولجبازي به سبک من وتو                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 200 

 سالم هماهنگ جوابش رو دادن و اون شروع کرد به کی استرس از صداشون مشخص بود با نکهی ها با ابچه
 .حرف زدن

 . رو اعالم کنهجی و فقط منتظر بودم نتادمی نفهمیچی که از حرفاش همن
 . براتون مهمهجهی نتنی دونم چقدر ای کنم و متتونی اذیلی خوام خیخوب نم_

 ! و تعداده شون چهار تاستشترهی که انتخاب شدن تعداد دخترها بي هفت نفرنی انی از بدی بدونجالبه
 .زل زدم وی دادم منتظر به آری که از استرس پام رو تکون می گرفت،چهار نفر؟ در حالنمی تو سنفس

 شده و یکی قای چهار نفر دو نفرشون رتبشون دقنی که از انهی خوام بهتون بگم ای که مي اگهینکته جالب د_
 تی اذگهیخوب بهتره د... کردن تقلب کردن،اما جواباشون با هم متفاوت بودهی همه فکر منکهیبا وجود ا

 . به اولمی کنی هفت نفر رو از نفر هفتم شروع منینکنم،اسم ا
 ... هفتمنفر

 ي جز صدادی رسی از سرتا سر سالن نمیی صداچیه. مکث کرد و نگاهشو دور تا دور سالن چرخوندهی ثانچند
 . شکافتی که هوا رو ميبروشور

 .يریادلی سام کيآقا_
 دست يکم کم صدا! شد سام قبول شده باشهی شکرت بلند،باورم نمای و بعد خداقی نفس عمي صداکی

 گهی نفر دشی آزمون فقط شنی تو امی  قبوليق،برای شروع کردم به تشوهی از بقتیم به تبع بلند شد و منتیجمع
 ... ترسوندی منو واقعا منیبود و ا

 ی عادتو از بچگنیا. به چهار دختر شروع کردم به خوردن ناخون هامدنی و رسوی اعالم نفر پنجم توسط آربا
 ... وقت بود فراموشش کرده بودم،اما امروزیلیداشتم و خ

 !الیخیب
 :خانوم ها...خوب!  رتبه هاشون مثل هم شدهي چون دو نفر بعدگمی رو با هم می قبولنینفر چهارم و پنجم ا_
 
 !افردی و ترال آری متقنایروم_

 ی خوشحالشهی ری حسادت و از طرفشهی ری و ترالن که کنار هم بودن از طرفنای رومی و خوشحالغی جيصدا
 .برام داشت

 .دنی خندی محکم همو بغل کرده بودن و بابغض می و روميتر
  واقعا براتون خوشحالم بچه ها_



        رمان لج ولجبازي به سبک من وتو                                            اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 201 

 . دادی بچه ها جواب مهی بقکی به تبرنای محکم بغلم کرد و رومترالن
 . کنمی مثل همه رو بهتون معرفقای تا دو نفر اول که رتبه هاشون دقدینیخوب خانوما بهتر بش:ویآر

 .ی از حد عصبشی سالن در سکوت فرو رفت و تکون دادن پام بدوباره
دوباره مکث کرد با .... خانوم هاستی مثل همه و مطمئنم االن دل تو دلشون نقای اول که رتبشون دقنفرات

 خواست دوتا مشت نثار اون صورت مردونه و یاگر بگم دلم م.لبخند نگاهشو دور تا دور سالن چرخوند
 . بکنم دروغ نگفتمشیاستخون

 . و رها رستگارنی راستکایرائ_
 که از کنارم یغی جيبا صدا. کردمی نگاه موی سکوت تمام سالن رو گرفت و مات و مبهوت به آرهی ده ثانحدود

 . و بعد تو آغوش رها فرو رفتمدی چند قطره اشک رو صورتم چکومدیم
 ! آزمون قبول شدم توای خداي وادنی خودم ورها شروع کردم به خندهی گروسط
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