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نام رمان :معجون عشق و غرور
نویسنده :نگین بهرامی
موضوع :عاشقانه
خالصه :درمورد دختری هست که قصد ازواج نداره ولی با یک دیدارعاشق میشه و وقتی که کسی عاشق
میشه دیگه نمیتونه از عشق فرار کنه دختر قصه ما هم مغروره هم لجباز با این رفتاراش یه سری اتفاقات
تلخو شیرین تو سن نوجوانی براش پیش میاد.
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به نام خالق
آفرینش
چشم هایم را نیمه باز کردم دیدم گوشیم داره زنگ میخوره،فکر کردم ساعته ولی نه این که اهنگ ساعتم
نبود!گوشیو برداشتم دیدیم بله؛دوباره این گیر داده!همش بدموقع زنگ میزنه ومزاحم میشه.رد تماس
کردمو دوباره خوابیدم.تا چشمهامو بستم دیدم نه این ول کن نیست!ای خدا بمیری ایدا همش بدموقع
زنگ میزنی .بعد سه بار رد تماس کردن که دیدم ول کن نیست گوشیو برداشتم:
_هان چته؟ بمیری مگه نمی فهمی هی رد تماس میدم نمی خوام جوابتو بدم .صد دفعه گفتم وقتی رد
تماس مید م بیخیال شو اه سیریش .هان چته؟ حاال که موفق شدی بنال دیگه!
– اول سالم،دوم دوست دارم زنگ بزنم،سوم توتا سر ظهر میخوابی به من چه!اصال خوب کردم بیدارت
کردم،چهارم بگو معذرت میخوام!
_ برو بمیر بابا برا چی معذرت خواهی کنم؟اصال چی کار داری زود بگو خوابم میاد!
_ها نیه خانوم حاال که اینجوری شد خبری به اون خوشی رو بهت نمی گم تا بمیری!
_بیا سر ظهر ناز کشیدن،برو بابا بای.
_حاال اگه خبر خوش در باره ی کنکور باشه چی؟!
_ چی ؟کنکور؟بگو بگو تورو خدا بگو دارم میمیرم!
_ههههه،نمیگم بای.
_الو،الو،الو ،ای بمیری ایدا صبرکن حالیت میکنم.
هی زنگ میزدم رد تماس میداد!بمیری ایدا منو اذیت میکنی .منم مجبور شدم از راه اس ام اس ازش
معذرت خواهی کنم بعد چند بار التماس کردن اس ام اسی بامحتوی ادرس و زمان گفت بیا تا بهت بگم!
می دونستم داشت اذیت میکرد ولی چی کار کنم مجبورم باهاش بسازم تا موقعی که بفهمم کنکورم چی
شده.اخه یادم نبود امروز جواب کنکور رو میدن! باشه ای گفتمو پا شدم رفتم پایین .دیدم مامانم داره
ناهار درست میکنه انگار نفهمید من اومدم یه فکری به سرم زد! _ســـلــــام بر مامان خودم_ .ای کوفتو
سالم دختر ترسیدم!چه طرز سالم کردنه اروم تر ،بابات شب کار بوده خوابیده .تو درست بشو نیستی!
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_ههههههه،ببخشید مامان،نه درست نمی شم!ههههه.
رفتم پیش مامانمو بوسش کردم .رفتم طرف گاز:

-وای مامان عاشقتـــم!

همون جور که میپریدم باال پایین گفتم:
_ فسی داریم فسی هوراااااااااا
_ عجب! مگه نمی گم اروم بابات خوابه؟ فسی چیه،فسنجون .برو دست و صورتتو بشور بیا ناهار.
_باشه مامان جونم.
داشتم میرفتم که یک دفعه برگشتم:
 مامانی! االن ایدا زنگ زد گفت جواب کنکور اومده باهم قرار گذاشتیم بریم بیرون جوابشو ببینیم._ا چه خوب دخترم من مطمئن هستم قبول شدی.باشه برو فقط زود برگرد خونه بابات امشب خونه هست
! من میتونم تا  9شب متقاعدش کنم .باشه؟
_ هه ،باشه مامانم چشم .مامان برام دعا کن.
_ برو دست شویی برو.
_ چشم.
رفتم به سمت دست شویی،جلو اینه بودم:ا ا ا ا ،این چه وضعیه؟!هر روز که بلند میشم این بالش من یه
مدل مو برام میزنه!ههههههههه.از دست شویی اومدم بیرون دیدیم بله؛همه پشت میزنشستن اال منو بابام!تا
اومدم بشینم:
_نشین نشین نشین!
_ چرا؟
_ برو بابارو امروز تو بیدار کن! حال ندارم اجی.
_ اوه حاال گفتم چی شده.باشه فقط این دفعه هاا.
_ باشه اجی گلم،بوســـــس.
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"به حالت تاکید"
_ ثمین بار اخره هـــــا!
_ با شه اجی گلم برو دیگه.گشنمه زود بیاین.
رفتم بابارو بیدار کردم و اومدم بیرون.تا بابا بیاد؛مامان برنج رو کشیده بود .تا بابارو دیدیم همه بهش سالم
کردیم و بابامم جواب داد و رفت طرف دست شویی.
_ مامان را ستی درباره ی جواب کنکور به بابا چیزی نگیا! می ترسم خراب کرده باشم بعد ناراحت بشه.
بزار مطمئن شم بعد بهش میگم.
_ باشه دختر،فقط وای به حالت خراب کرده باشی!
با بهت داشتم مامانم رو نگاه می کردم که یه دفعه زد زیر خنده و گفت:
_تو قبولی اگرم قبول نشدی طوری نیست دخترم ،سال بعد ایشااهلل.
_ مرسی مامانم .میگم مامان تو بازیگر خوبی میشیا!
_ ببند تو دیگه.
منو ثمین زدیم زیر خنده که بابام اومد و نشت پشت میز:
_ دخترای من چطورن؟
_ مرسی بابایی،شما خوبی؟
_ مگه میشه شما خوب باشین و من بد باشم؟!
شروع کردیم به غذا خودن که بابان یه دفعه وسط غذا رو به مامانم گفت:
_امروز اقای عباسی زنگ زد.
_ خب؟
_ خواستن از من اجازه بگیرن برای اومدن به خونه ی ما!
_ برا چی ؟
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_ برا امر خیر!
_ اهان.
من که داشتم با تعجب به بابا و مامانم نگاه میکردم،که مامان فهمیدو منو نگاه کردوگفت:
_ خب دخترم برا فردا شب اماده باش!
_ مامان من قبال به شما گفتم قصد ازدواج ندارم،اصال دوست ندارم!
بابام :نمی شه بگم نه،زشته .بذار بیان شاید تو خوشت اومد!
مامانم :اره مامان بذار بیان بعد اگه نخواستی بگو نه.
بخاطر مامانو بابام قبول کردم .غذام تموم شدو رفتم تو اتاق.ای خدا من دوست ندارم ازدواج کنم! اصال
زوره؛ من از پسرا بدم میاد اه اه! نیم ساعتی تو صفحه ی مجازی گشتم که دیدم ساعت نزدیک پنج .بلند
شدم رفتم اماده بشم .خب حاال چی بپوشـــم؟! چون من از رنگ مشکی خوشم میومد دوست داشتم تیپ
مشکی بزنم.یه شلوار لیه مشکیه تنگ با یه مانتوی مشکی طرح دار پوشیدم و با شال مشکیم ست
کردم.کال همه چی مشکی بود،حتی ساعتم!رفتم پایین دیدم مامان داره تلویزیون میبینه ثمین هم تو
اتاقش خواب بود و بابام هم بیرون بود.
_خب مامانی کاری نداری من رفتم.
_ نه دخترم فقط تا ساعت  9خونه باش باشه؟
_ چشم.
_ به سالمت .
کفش های اسپورتم رو پوشیدم و رفتم تو پارکینگ.من از بس مشکی دوست دارم همه میگن انگار
میخوای بری عزا! حتی  602ام مشکی بود .ماشین رو روشن کردم و راه افتادم  .رفتم به سمت
پاتوقمون ،یه کافی شاپ بود که منو ایدا خیلی دوستش داریم .قرار گذاشتیم همیشه هر کاری داریم اونجا
قرار بزاریم .ماشین رو پارک کردم و رفتم داخل که دیدم ایدا نشسته اما با یکی دیگه! نزدیک تر شدمو
دیدم ریحانه ست.
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_ وای سالم ریحانه خوبی؟ چه خبر؟! میدونی چند وقت زنگ نزدی؟دیگه تحویل نمی گیری نکنه سرت
گرمه ها؟!
_ببند تو دیگه،ت ا االن ایدا همینارو میگفت! اقا ما تسلیم حاال چی کار کنم دست از سرم بردارید؟
_ههههه.
_ بخند شما .ماکه ادم نیستیم! مثال من گفتم بیادا ،حاال تحویل نمیگیره .اگه خبره به اون مهمی رو بهتون
گفتم !
_ سالم عزیزم،ببخشید ایدا جان؛اخه ندیدمت شرمنده!
_ ا؟ حاال که ا ین طوری شد من میرم اگه خبرو بهتون گفتم .شما هاهم بخندید راحت باشید.
داشت میرفت که منو ریحانه گرفتیمش باهم گفتیم:
_ببخشید ایدا.
_ دستمو ول کنید لوسا! باشه ولی اگه دفعه ی دیگه دیدم این رفتارارو می دونم چی کارکنم..
منو ریحانه داشتیم به هم نگاه میکردی م که تو دلم گفتم( :باشه ایدا خانوم حاال خبرو بگوتا بعد به حسابت
برسم،حیف که االن خبر ایندم دستته!)
_خب حاال چی سفارش بدیم؟؟
_ایدا بیخیال،بگو دارم میمیرم!
_ نه اول سفارش،گارسون!
گارسون اومدوایداگفت:
_ خب بچه ها چی میخورید؟؟
نه من نه ریحانه جوابشو ندادیم که گفت:
_ اقا سه تا قهوه با یک کیک شکالتی سفارش میدم.
گارسون رفت.
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ریحانه _ ما چیزی گفتیم سرخود سفارش میدی؟اصال من قهوه دوست ندارم.
_خوب نخور من میخورم!
من که داشتم نگاهشون میکردم گفتم :ایدا دارم میمیرم تا حاال هیچی بهت نگفتم بگو دیگه! من باید تا 9
خونه باشم.
_ باشه بابا خبر این که ما کنکورو ......
_بمیری ایشااهلل ایدا بگــــــو
ریحانه :بگو دیگه ایدا اذیتمون نکن!
_ باشه ،ما کنکورو ...قبول شدیـــــم!
منو ریحانه داشتیم میمردیم از خوشحالی که ایدا گفت:ولـــــی..
_ولی چی؟!
_بچه ها دانشگاهمون تهرانه!
_خب؟
_خب؟
_ خب مگه چشه؟ ناراحتی داره؟! حاال گفتم چی شده!
_ حانیه خانم و ریحانه خانوم یعنی پدراتون اجازه میدن بریم تنهایی؟ سه تا دختر مجرد تو خوابگاه هایی
که وضعشون خرابه؟
من داشتم نگاهش میکردم که ریحانه گفت:
_وای حانیه ایدا راس میگه! من که بابام نمی زاره برم تو اون خوابگاه ها.

منم فکر کردمو گفتم:

_ بچه ها اول برید بگید به باباهاتون بعد از طرفشون حرف بزنید! خوب اصال برید متقاعدشون کنید!
ببینید؛ برید خونه اول با ماماناتون صحبت کنید ،چون کلید باباها دسته ماماناس!بعد به مامانامون میگیم به
باباهامون بگن! خوب؟بعد خبرشو بهم میدیم که چی شد .اخه همه ارزو دارن دانشگاه تهران قبول شن
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حاال که شانس در خونه ی مارو زده شما میخواین از دستش بدین؟ من اگر بمیرمم دوباره امتحان بده
نیستم! کشتم خودمو تو اون یه ماه.
_ باشه حانی ما به باباهامون میگیم،ولی اگه نشد چی؟
_چرت نگو ریحانه تو برو بگو حاال..
_باشه.
بعد از کلی حرف زدن گفتم:
_خب من دیگه برم دیر شد 0::0 .من  9باید خونه باشم فعال.
_ ا کجا؟ صبر کن ماراهم برسون!
_ای ایدا خانم پرو شدی؟ اینقدر مارو معطل کردی حاال هم من معطلت میکنم! خودت پیاده میری
فهمیدی؟
_ اذیت نکن حانی .زورت میاد تو راهت هم منو برسونی هم ریحانه رو؟
_ نه زورم نمیاد ،زورم میاد که میخوام کسیو برسونم که صبح منو با چه زجری بلند کرد! وگرنه من
مشکلی باریحانه جونم ندارم نوکرشم هستم.
_ا اینطوری؟ حاال که اینطوری شد ریحانه باید یکی مونو االن انتخاب کنی یا منو یا حانیه رو کدوم ؟؟؟؟
_ ا بسه بچه ها بریم دیگه.حانی توهم اذیت نکن! ایدا حانیه داره شوخی میکنه،ول کن دیگه عزیزم .حاال
همه باهم میریم.یه لبخند به ایدا و ریحانه زدمو رفتم بیرون،دیدم دارن دنبالم میان.نشستیم تو ماشین و
راه افتادیم  .توراه بهشون گفتم چ ه طوری به ماماناشون بگن وچه طوری رفتار کنن اونا هم گوش
کردن!رسوندمشون .توراه اهنگ گوش کردم و رفتم به طرف خونه ،خیلی خسته بودم درو باز کردم ،دیدم
همه جا تاریکه! رفتم تو اتاق ثمین دیدم بعله؛ خوابیده! مامانمم دیدم جلو تلویزیون خوابش برده .بابامم
حتما خسته بود ه و خوابیده! رفتم پیش مامانم،اروم بیدارش کردم وگفتم:
_ مامان! مامان! مامان! چه وقت خوابه اخه؟!
_ا اومدی؟ چه خبر؟! یهو خوابم برد ،بگو چی شد؟
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نشستم کنارشو گفتم:
_مامان ...
_بله؟ بگو چی شد دیگه ا!
_قبول شدم!
_ا چه خوب،پس چرا ناراحتی؟
مامان داشت میخندید که گفت:
_چرا دمغی؟
_اخه مامان اگه بگم کجا شاید تو و بابا نذارین!
_ وا! حاال بگو ببینم کجاس تو اینقدر نگرانی؟ نکنه استرالیاس! نه ،اگه اونجا باشه نه نمیذارم!
_ا مامان شوخی نکن دیگه.
_شوخی چیه خب نمیگی خودم حدس میزنم!
_باشه میگم؛تهران قبول شدم!
سرم پایین بود،سرم رو اوردم باال دیدم مامانم داره نگاهم میکنه!
_اخه دختره ی خنگ؛یعنی من نباید بزارم دخترم بره دانشگاهی که همه ارزوش رو دارن؟ ولی راست
میگی!بابات ممکنه قبول نکنه ولی باهاش حرف میزنم.
_اخ قربونت برم مامانی،فدات شم.پس بابا باشما دیگه؟!
_باشه.احتماال قبول نکنه ولی باهاش حرف میزنم.
_ مرسی.
رفتم طرف اتاقم و خودم روانداختم روتخت .خیلی خوشحال بودم! هر وقت مامانم این قول رو بهم میداد
یعنی حله .همون موقع گوشیمو ورداشتم و به ریحانه و ایدا okخودم رو دادم ولی دوتایشون جواب ندادن!
تا این که موقع خواب ایدا اس داد قراره مامانش با باباش حرف بزنه ریحانه هم همین اس ام اس رو داد.
خب داشت حل میشد که مامانم اومد داخل:
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_بیداری؟
_بله مامان بیاتو.
_کارت داشتم؛امروز بابات که اومد گفت واسه فردا حاضر باشی!
_برا چی ؟؟
_برا چی؟ حالت خوبه؟! مگه قرار نیست فردا اقای عباسی بیاد؟
_ وای اینو کجای دلم بزارم!
_ ا! مگه سر میز باهم حرف نزدیم و قرار شد بیان بعداگه نخواستی بگی نه؟ ا
_اخه مامان من ...
_ من من نداره میان ،فردا خودت رو اماده کن! با ایدا و دوستاتم قرار نزاریا .مامانم رفت بیرون تو دلم
گفتم( :ای خدا زوره؟ من نمی خو ام ازدواج کنم! اصال من از پسرا بدم میاد.تو این دنیا که عشقی وجود
نداره! مگه خودم چالقم بعد  0600سال مامانو بابام می تونم رو پاهای خودم بایستم نیازی به یه جنس
مخالف ندارم) اه تو همین فکرا بودم که چشمهام سنگین شدو خوابیدم.
صبح بدون اینکه کسی صدام کنه یا مز احم داشته باشم بیدار شدم .خود به خود،خودم باورم نمی شد! یعنی
خودم بیدار شدم نه ایدا زنگ زد نه ثمین اذیتم کرد! ایول .رفتم پایین دیدم همه سر میز صبحونه هستن:
_ســـلـــام به همه.
همه باهم جواب سالمم رو دادن،حتی بابام هم سالممو جواب داد! اینا چرا اینجورین؟! انگار خواستگاری
اولمه! از دست شویی که برگشتم رفتم سر میز:
_ خب امروز چی داریم برا صبحونه؟وا همه چیزی که هست که فقط من نبودم که!
ثمین زد زیر خنده!
_کوفت چرا میخندی؟
_دوست دارم!
_لوس.
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_خودتی.
دیدم بابام با خنده نگاهم می کنه منم با خنده جوابشو دادم.
_خب دختر بابا چه طوره؟؟
_خوبم بابا شما خوبید؟!
_بله.
_مامان بیا میخوایم باهم صبحانه بخوریم.
_اومدم.
بابام یهو گفت:
_پس تهران اره؟
منو نگو داشتم میمردم از تعجب گفتم:
_چی تهران بابا؟!
_دانشگاه و میگم!
_اهان.
_خب میخوای بری ؟؟
که مامانم اومد با یه لبخند
_اره بابا اگه شما اجازه بدید ،منتظر اجازه شمام.
_خب پس ..نه!
_چــی؟
_نه!
_بابا نه؛من نمی خوام دوباره امتحان بدم!
_قرار نیست دوباره امتحان بدی.
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_پس چی؟
_ تو خوابگاهم نه!
وا! تو دلم گفتم؛پس شبا برم پیشه گربه ها بخوابم؟!
_ پس کجا بابا؟
_ تنهایی یا با دوستات قبول شدی؟
_ اره بابا ،با ایدا و ریحانه باهم اونجا قبول شدیم.
_خب؟
_خب چی؟!
_با بابا هاشون یه قرار میزارم!
_ برا چی؟
_ نظر من اینه که تو خوابگاه نباشه خب.
_خب؟
_ پس میخوام با بابا هاشون مشورت کنم یه خونه بگیریم باهم برا شما تا موقعی که درساتون تموم بشه
وبرگردید!
_واقعا؟
_اره.
_خوب اگه باباهاشون قبول نکردن چی؟
_خودت برو تنها،مگه میترسی؟
_نه ولی بابا تنهایی بده! میشه اصرار کنی دوستامم باشن؟
_ باشه سعیمو می کنم.
از خوشحالی داشتم میمردم! بعد صبحانه بابام به باباهاشون زنگ زدو یه جا قرار گذاشتن .
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_ بابا چی شد قبول کردن؟
_ دختر چه عجولی،تازه یه جا قرار گذاشتیم.
_اهان باشه .بابا بازم ممنون
_ خواهش .راستی امشب یادت هست که؟
به مامان نگاه کردم و فهمیدم منظورش چیه! با بی ذوقی گفتم
_ بله بابا یادمه.
_ خوب پس من رفتم سر کار،کاری ندارید؟ خداحافظ.
همه به استقبال بابام رفتیم بعد که بابام رفت منم رفتم تو اتاقم و به ریحانه و ایدا اس ام اس دادم و جریان
رو ازشون پرسیدم که ببینم میدونن بابام به باباهاشون زنگ زده یا نه؛ بعد چند دقیقه ایدا جواب دادو
گفت  :بابام گفته بابای تو زنگ زده برا دانشگاه قرار گذاشتن بابامم قبول کرده!
منم گفتم _ خو پس ایدا تو حلی ریحانه چی ؟؟؟
بعد چند دقیه جواب داد  :نمی دونم االن بهش زنگ میزنم.
باشه ای گفتم و منتظر موندم.بعد یک ربع ایدا اس داد که  :ریحانه گفته باباش قبول کرده.
داشتم از خوشحالی بال در می اوردم که یه لحظه یاد امشب افتادم! جریانو به ایدا گفتم .اونم اولش
مسخرم کرد ولی چون منو میشناخت بعدش دلداریم داد .بعد یک ساعت اس ام اس دادن خدافظی کردم
و پریدم تو حموم،تازه ساعت  :بود اول رفتم حموم بعد ناهارم رو خوردم و خوابیدم.
با تکان شدیدی از خ واب پاشدم!واقعا بد بیدارم میکرد رو مخ بود بیدار کردنش .چشمهامو باز کردم و
دیدم بـــله؛ ثمین خانوم خواهر گل خودم! پشتی رو پرت کردم طرفشو گفتم:
_برو بیرون ثمین حوصلتو ندارم،خوابم میاد
_ ا ،بلند شو مثال امروز برات خواستگار میاد،پاشو تنبل خدا به داد شوهرتو و شب اول ازدواجت برسه!
دلم برا شوهر خواهرم میسوزه.
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اینو که گفت جیغ زدمو افتادم دنبالش که پرید تو اتاقش و درم قفل کرد! _ ای بمیری ثمین،تو میای از
اونجابیرون دیگه؟ حالیت میکنم!
_ هههههه ،تو برو به خواستگارت برس!
_ ا؟ باشه نوبت تو هم میرسه.
_ حاال حاال ها برام زوده،من فقط 02سالمه هنوز!
_ اخی بیا بیرون تا نکشتمت!
_ نمیخوام.
_ به درک دیگ به دیگ میگه روت سیاه خانم!
ثمین داشت میخندید که رفتم پایین کسی نبود! حتما مامان رفته خرید ای خدا من که نمی خوام قبول
کنم چرا این قدر خرج میتراشین اخه .داشتم میرفتم دست شویی که مامانم اومد:
_ سالم مامان.
_ سالم وکوفت ورپریده ،تا االن خواب بودی؟ زود باش االن بابات با مهمونا میرسن .بدو حاظر شو!
با خنده باشه ای گفتم و رفتم دست شویی.اومدم بیرون دیدم ثمین داره میوه هارو میزاره تو ظرف! نگاه
شیطانی بهش کردم و رفتم سمت اتاقم.در کمدو باز کردم و به لباسا نگاه کردم ،همین جور داشتم نگاه
میکردم که چشمم رو یه کت و دامن ابی فیروزای گرفت! خداییش خیلی خوشکل بود .اون رو پوشیدم و
موهامم دم اسبی بستم .خودم رو تو اینه دیدم؛ خداییش تعریف نباشه خوشکل بودم! همه چیزم بهم
میخورد:چشمام قهوه ای روشن بود .خب حاال یه شال ابی پوشیدم و کمی ارایش کردم و رفتم پایین.رفتم
رو میز اشپز خونه نشستم که مامانم شروع کرد به سفارش کردن .من انگار بار اولم بود خواستگار داشتم!
با صورت وارفته داشتم به مامانم نگاه میکردم که دیدم ثمین داره میخنده! دلم میخواست بکشمش .نه
االن نه ،بزار نوبت اونم میرسه .بعد این که مامان حرفش تموم شد ،رفتم رو مبل نشستم که دیدم زنگ
میزنن؛ ثمین درو باز کرد،گفتم کیه؟ گفت خواستگارت! که منو مامان هول شدیم! من پریدم تو اشپز خونه
و مامانم رفت دم در که دیدم! این که باباس!
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ای بمیری ثمین ،باشه حاال تو هی اذیت کن .مامانم داشت به رفتار خودش و من میخندیدکه منم خنده ام
گرفت! ثمین با چاپلوسی اومد به بابا سالم کردو پشت بابا از ترس من قایم شد .من با تهدید بهش گفتم:
جوجه هارو اخر پاییز میشمارن خواهرم.
_ خوب بشمارن به من چه ؟؟؟
_ به تو چه؟ حاال داشته باش کار امشبتو عزیزم.
بابام لباساشو عوض کردو رفت حمام .تا بابام کارش تموم شد زنگ زدن ،ثمین گفت :این دیگه
خواستگارته!
_ خوب باشه.
_ پس بذار بیاد.
_خب.
_خب.
رفتم تو اشپز خونه که دیدم بــله،خودشونن.خوب بزارید دروغ نگم؛ خداییش پسره هیچ مشکلی
نداشت! نه هیکل،نه مالی ،نه قیافه ،هیچی! ولی بد کسیو پیدا کردی اقای ارمان عباسی .چون باید منتظر
جواب منفی باشی! تو افکارم بودم که ثمین بهم اشاره کرد تا چایی ببرم ،تو دلم گفتم :بزرگ تر از تو نبود
بهم اشاره کنه ایـــش!
رفتم تو پذیرایی که همه به من خیره شدن! منم چایی رو از مهمونا شروع کردم تا به خودم رسیدو پیش
مامانم نشستم .خب مثل همیشه بحث باز شدو قرار شد با اقا ارمان بریم تو اتاق باهم حرف بزنیم،م ن
رفتم و ایشون پشت سر من حرکت می کرد تا به اتاق رسیدیم .بهش تعارف کردم بشینه عین این زن
ذلیل ها نشست! اخی دلم براش سوخت .دیدم خدایا هیچی نمیگه که خودم شروع کردم .نمیشه که تا
صبح همین جا بشینیم! گفتم:
_ببخشید شما چند سالتونه؟
_.62
(اخی عین این بچه ها جواب میداد ههههه)
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خب میشه بگید کی و کجا منو دیدید؟_ چون پدرم باپدر شما همکار بودیک بار شمارو در همایش با خانوادتون دیدم!
_ اهان .خب اقای عباسی من موضوعی رو میخوام بهتون بگم ولی شاید شما ناراحت بشین! ولی اگه میشه
به نظر من احترام بگذاریدو فکربد نکنید.
_نه من همیچین کاری نمی کنم.
_ خب اقای عباسی این طور که معلومه شما منو انتخاب کردید واز شما متشکرم بابت این انتخاب .ولی
بدونید شما هیچ مشکلی برای ازدواج ندارید و مطمئنم بهتر از من هم تو این دنیا وجود داره! ولی موضوع
اینجاست که من مشکل دارم!
_خب بگید اگه بتونم کمکتون کنم.
_ نه اصال کمک کردنی نیست،میدونید چیه مشکل من اینه که من قصد ازدواج ندارم!
_ یعنی فعال ندارید؟
_ نه کال ندارم.حاال هم از شما خواهش میکنم به نظرم احترام بگذارید.
(دیدم یه هو اخماش تو هم رفت! این که تا دو دقیقه پیش خوب بود! )
_ خانم بهرامی! میدونم چی میگید ،ولی اگه قراره این طوری تمومش کنید یعنی تا اخر عمر نباید ازدواج
کنید! چون شما به من گفتید من هیچی کم ندارم نه؟!
( وا این چرا اینجوری شد! یه ان ازش ترسیدم ولی بعد گفتم:
_این چه حرفیه شما میزنید؟
_ همینی که گفتم اگر در این مدت بفهمم ازدواج کردید خودتون میدونید_ ..وا چی میگید،این چه طرز
حرف زدنه؟!
_ گفتم بدونید و بفهمید که نمیشه تا اخر عمر ازدواج نکرد! این قدر عشق مرموزه که نمی فهمی کی وارد
قلبت شده .حاال به درد من ایشااهلل دچارب شی بعد میفهمی چی میگم .ولی نمی زارم تا اخر عمرت ازدواج
کنی!
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_ اقای عباسی با من درست حرف بزنید ،شما هیچ کاری نمیتونید بکنید .فهمیدید؟ حاال هم برید بیرون.
_ باشه ولی تاوا نشو پس میدی خودم االن امشب مجلسو جمع میکنم ولی قبل این که این کارو بکنم می
خوام خوب فکر کنید.
(این چی داشت میگفت پسره ی احمق برا همین از همتون بدم میاد!)
با صدای نسبتا بلند گفتم :برو بیرون اقای عباسی ،می خواستم احترا متونو نگهدارم خودتون نخواستین.
رو به در وایسادمو گفتم :بیروووووون.
_ باشه ،پس منتظرم باش.
تو دلم فوشش میدادم و گفتم برو عامو دنبال کارت مردتیکه روانی.
_باشه میرم فقط پشت سرم بیاین تا تابلو نشه!
(تو دلم گفتم نمی خواد به من یاد بدی،می دونی من تا حاال چند تا خواستگار رد کردم پرو؟! باهاش رفتم
تا پایین که همه داشتن به ما نگاه می کردن )
تا خواستم حرف بزنم ارمان گفت:خب ما دیگه بریم.
_ ا چرا پسرم چی شد؟
_ هیچی مامان حانیه خانوم میخوان فکر کنن بعد به ما خبر بدن!
تو دلم گفتم خدایا چرا این یه دفعه دهنش باز شد؟ تا قبل این که بریم اتاق عین این مظلوما نشسته بود!
_ خوب پس ما رفع زحمت می کنیم اقای بهرامی .شرمنده پس اگه میشه خبرشو به ما حتما بدید.
( از لحن حتمانش بدم اومد انگار من ارث باباشم پرو)
_ به سالمــــت.
یه طوری گفتم فقط خودش شنیدو رفت.از وقتی دبیرستانی بودم نمی تونستم ببینم پسرا بهم تیکه
میندازن! اگه بندازن من اینقدر جوابشون رو میدم تا یکی بیاد منو جمع کنه که این کار ایدا بود همیشه!
رفتم تو اتاقو نشستم رو تخت.داشت گریم میگرفت که مامانم اومد تو:
_حانیه!
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_بعله مامان؟
_چی شد دخترم؟
_ هیچی دیگه ردش کردم ،مگه قرار نذاشته بودیم؟!
_ چ را ولی بدون اخرش تو منو بابات روبااین ازدواج نکردنت به کشتن میدی!
_ مامان اذیت نکن دیگه ا.
_ اخه کجای پسره بیچاره بد بود اخه؟
_ اره مامان اره تو اتاقم بهش گفتم؛گفتم شما هیچ مشکلی ندارین مشکل از منه که نمی خوام ازدواج کنم
زوره؟
_ ای بابا ،دوباره باید به بابای بیچاره ا ت جواب بدم وبگم جواب دخترت نه؟ حانیه منو باباتو ارزو به دل
نذار.
_ا مگه من تنهام؟ مگه ثمین نیست؟!
_ ا چه ربطی داره؟! هر کی به وقت خودش دوست داره بچه هاشو تو لباس عروس ببینه! چی میفهمی تو
مگه مادری؟ یا مگه اصال قراره مادر شی؟
_ باشه مامان می خوام بخوابم شب بخیر
_ شب بخیر.
دراز کشیدم رو تختم و شروع کردم به اس ام اس دادن به ایدا .خیلی اعصابم خورد بود همه چیز رو بهش
گفتم حتی حرفای اون نره غ ول رو! ایدا هم جوابمو دادو گفت خوب کاری کردی ولی نمی دونم چرا نسبت
به این حرفای پسره ترسید دارم! ایدا دلداریم دادو خدافظی کردم .قرار بود بابا هامون فردا همدیگرو
ببینن!
صبح بلند شدمو پریدم تو حموم .وای یاد دیشب افتادم دوباره ترسیده بودم! داشتم عین دیوانه ها خودمو
دلداری میدادم :هیچی نیست بابا مرده روانی بود،هیچ غلطی نمی تونه بکنه .اومدم از حموم بیرون و رفتم
توسالن دیدم بابام نشسته:
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سالم بابا،مامان نیست؟_ سالم دخترم ،نه رفته با ثمین خرید.
_ اهان ،صبحونه خوردید؟
_بله.
_بــابــــــا!
_هان چیه؟ پول میخوای؟
_ ههههه،نه بابا پول چیه قربونت برم .چی شد؟ رفتی سر قرار؟!
_اره.
_چیشد؟
_قبول کردن.
_ وای خدا این بهترین خبری بود که بهم دادی بابا جونم ممنونم ازت .حاال کی میریم؟
_ اول ما باباها میریم تا کارای خونه و دانشگاهاتون رو انجام بدیم ،بعد برگشتیم شما میرید!
_ چه خوب.
_خب؟
_خب چی؟!
_ دیشب چیشد؟ بابا میخوام بدونم اگه جوابت مثبت قبل این که بری دانشگاه عقد کرده باشی.
_بابا شرمنده ولی جوابم هنوز...
_نه؟
_بله همین که شما گفتید.
_ حیف که نمی تونم تو این قضیه اجبار کنم چون زندگی خودته فقط میتونم راهنماییت کنم،پس بهشون
بگم جوابت نه؟
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_بله بابا.
_فقط کاری نکن که بعد پشیمون بشی،مخصوصا تو این قضیه!
_چشم بابا.
_خب میتونی بری.
رفتم طرف اشپز خونه دیدم غذا قورمه سبزیه خوش حال شدم و داشتم میرفتم اتاق که رو به بابام کردم و
گفتم  :بابا راستی کی شمامیرید؟ چون یه ماه دیگه باید کارا دانشگاه رو کرده باشیم!
_ نگران نباش فردا میریم و پس فردا بر میگردیم.
_اهان بازم مرسی بابا.
_خواهش.
رفتم تو اتاق و به ریحانه و ایدا اس دادم فردا عصر بیان کافی شاپ تا برنامه هامون رو بچینیم.همشون
جواب باشه دادن و خدافظی کردیم.
صبح از خواب بلند شدم و دیدم بابام رفته! چقدر زود رفتن! به هر حال رفتم پایین و به مامان قرار امروزو
گفتم و ازش اجازه گرفتم .تا عصر با تلویزیون ور رفتم و دیدم ساعت نزدیک  5بلند شدم و رفتم حاضر
شم .این دفعه یه مانتوی قرمز با شلوار مشکی پوشیدم و فقط مانتوم قرمز بود بقیه چیزا مشکی بود! از
مامان خداحافظی کردم و رفتم تو پارکینگ قرار بود برم دنبالشون .اول رفتم دنبال ایدا دم خونشون بودم
و زنگ زدم گفت :االن میام .یک ربع گذشتو نیومد! باالخره اومد گفتم  :ای کوفت .ریحانه  60بار زنگ زد
گفت کجام بعد گفتم منتظر علیا حضرتم اصال می خواستی نیای هان؟
_ ا ببخشید هانی جونم شرمنده ،علی نمی ذاشت که بیام گیر داده بود میگفت منم میخوام بیام!
_وا!
_ وا نداره،اخر به بهونه ی این که می خوام براش قاقالیلی بخرم اومدم بیرون_ .اخرین باره ها ایدا اگه قرار
از این به بعد اینطوری شه بهم بگو من اول برم دنبال ریحانه بد بخت خورد منو!
_باشه بابا لوس.
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_اوف.
_کوفـــت.
_ا اصال نمیرما!
_باشه حانی ببخشید عشقم.
تو راه اهنگ گذاشتم تا رسیدم خونه ریحانه:
_سالم ریحانه ،بیا بشین شرمنده.
_ای کوفتو شرمنده ،درد ،مرض ،بمیری ایدا!
_ رحی فوشم نده.
_اوال رحی نه و ریحانه،تازه میدونی من چه قدر اینجا منتظرتون موندم؟
_ببخشش دیگه ریحانه جان ،منم تا االن کلی دعواش کردم برا امروز بسشه!
_فقط به خاطر حانی کوتاه اومدم!
_مرسی عشقم .خب بریم حانی دیگه دیر شد.
_باشه بابا.
تو راه کلی خندیدیم .تا رسیدم ماشین رو پارک کردم و رفتیم تو.
خب بچه ها خوشحالم که باباهاتون اجازه دادن ،فکر کنم تو این چند سالی که همخونه هستیم با همخوب باشیم و بهمون خوش بگذره!
_وای هانی عین این خبر نگارها حرف میزنی!
دیدم ریحانه هم زد زیر خنده گفتم:
_درد ! وای منو بگو دارم با کی همخونه میشم! لوووس خب گوش کنید بچه ها؛ رفتیم اونجا باید متین
باشیما ،چون مامانو بابامون پیشمون نیستن باشه؟ چون اگه مشکلی پیش بیاد دیگه بابای من عمرا بذاره
تنها برم سفر! خب بیاین یه قرار بین خودمون ببندیم؛ اگر تو این چند سال مشکلی پیش اومد به
مامانامون فقط جاهای خوبشو میگیم باشه؟ چون نمی خوام نگران بشن باشه؟ یادتون نره ها! تا میتونید
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بپیچونیدش خب؟ اگه خدایی نکرده دیگه نشد به من بگید تا خودم جعمش کنم! در ایام های تعطیل بر
میگردیم اینجا ،باید با روی خوش برگردیما! چون مامانا خیلی زود میفهمن مامان من که اینطوریه!
داشتم حرف میزدم که گارسون سفارشمون رو گرفت موقعی که داشت میگرفت از اون طرف یکی داد
زد:
_ببخشید گارسون کوه که نمی کنی بیا سفارش مارو بگیر ا.
گارسون زود رفت دید زدم سه تا پسر بودن .خداییش خوشکل بودن ولی از نظر شعور هیچی نداشتن!
نگاه بدی بهشون کردم که گارسون فهمید .میخواستم برم جوابشون رو بدم که ایدا گفت:
ول کن جون من حانی ،دردسر میشه ،بیخیال جونه من!گوش ندادم که ریحانه هم گفت:
بابا حانی ارزش ندارن که ،بیخیال.بیخیال شدم و به صحبت هامون ادامه دادیم:
خب بچه ها پس پیش به سوی مهندسی کامپیوتر..بعد حرفامون رفتم حساب کنم که ریحانه گفت دیگه با من ،منم قبول کردم و رفتم تا ماشین رو بیارم.
قرار شد ایدا با ریحانه بیاد تا پیش اون بیش عورا تنها نباشه! بهش گفتم اگه کار به دعوا کشید منو خبر کن!
هه .اومدم طرف ماشین دیدم
ا! این لگن مال کیه؟ چرا گذاشته اینجا نفهم؟! اومدم بزنم تو تایرش تا صدا بده که برگه رو شیشه پاکن رو
دیدم ،ب رداشتم و به شمارش داشتم زنگ میزدم که ریحانه و ایدا اومدن:
_الو!
_بله؟
از اون طرف صدا خنده میومد! میخواستم بکشمش طرف رو داره میخنده و ما اینجا معطل ایستادیم!
_ببخشید میشه بیاین این ماشین رو از جلو ماشین من بردارید؟
_ وا!یعنی نمی تونی ماشینتو رد کنی؟ اخه من نمی دونم کی به شما گواهینامه داده!
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می خواستم جوابش رو بدم که قطع کرد! داشتم حرص میخوردم و جریان رو به ریحانه و ایدا گفتم:
_ ایدا بزار بیاد حالیش میکنم!
_وای حانی ول کن دیگه حاال یه چیز گفته.
_ حاال..
دیدم سه تا پسر اومدن بیرون ،نزدیک تر که شدن فهمیدم همون پسرایی هستن که تو کافی شاپ شعور
حرف زدن نداشتن!
یکیشون که انگارماشین مال اون بود گفت:
_کدوم یکی از شماها به من زنگ زد و مزاحمم شد؟
_من مزاحم شدم ،این چه طرز پارک کردنه؟! این همه جا ،بلد نیستی نزار ماشینت رو جلو ماشینای دیگه!
_اهان پس اونی که گواهینامه داره تویی؟! واقعا متاسفم بلد نیستی یه ماشینو رد کنی؟
دیدم ایدا که تا اون موقع داشت جلوی منو میگرفت داد زد:
_هوی اقا پرو! خودت خوب میدونی حق با ماست؛ اگه تا دودقیقه دیگه این لگنو بر نداشتی زنگ میزنم به
پلیس تا عالوه بر این که معذرت خواهی کنی باید جریمه هم بدی ،فهمیدی؟!
( وای یعنی این واقعا ایدا بود)
یکی دیگه از پسرا گفت:
_بیا بابا!رادوین بیخیال سرم درد گرفت از صداشون بیا بردار ماشینو.
حاال ریحانه گفت  :ببین درست حرف بزنا ،پرو!
من که داشتم به رادوین نگاه میکردم دیدم اخمهاش تو همه ،انگار تا حاال از یه دختر حرف نشنیده بود!
چه از خود راضی هم هست!
گفتم :زود بردار ماشینت و ،ما مثل شما ها بیکار نیستیم کل کل کنیم!
_ببین خانم کوچولو! اگه یکبار دیگه حرف بزنی زبونت رو از ته میچینم!
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که یکی دیگه از پسرا گفت :چی میگی رادوین؟! بسه.
منم قاطی کردم و دیدم ریحانه و ایدا دارن بهم اشاره میکنن تموم کنم که کار از کار گذشته بود:
_هوی پسره ی عوضی تو غلط میکنی ،تو .....میخوری! تا االن احترامت رو نگه داشتم ولی انگار چیزی از
احترام سرت نمیشه!مثال اگه تموم نکنم میخوای چیکار کنی؟ تو.......
منو بگو پسره روبه رگبارفوش بستم اونم کم نمی اوردو هی حرف بد میزد تا این که یه حرفی بدی زد که
همه سکوت کردن،حتی دوست هاشم داشتن نگاهش میکردن!منم یکی زدم تو شکمش و دیدم دال شد:
_ بچه ها بشینید تو ماشین تا حالیش کنم! ایدا و ریحانه عین بچه ها نشستن و هیچی نگفتن چون اعصابم
بد جور خط خطی بود .ماشین رو روشن کردم و شروع کردم به گاز دادن که یکی از پسرا فهمید میخوام
چی کار کنم زود سویچ رو از رادوین گرفت و به طرف ماشین رفت تا خواست روشن کنه منم گاز دادم و
سپرشو اوردم پایین و رفتم .البته ماشین خودمم داغون شد ولی حالم جا اومد! چونکه باید برا ماشین به
اون گرونی بیشتر از من پول بده برا سپرش!
امیر :
_رادوین خوبی؟ سرتو بیار باال ببینمت!
رادوین سرشو اورد باال دیدم از درد قرمز شده! به سهیل گفتم بره ماشین رو روشن کنه که رادوین گفت:
نمی خواد سهیل بشین سرجات .بخدا میکشمشون! میدونم چی کارشون کنم._بسه رادوین؛ تقصیر خودت بود! میدونی چه حرفی زدی بهشون؟
_ببند امیر ،تا حاال این رو به هرکی میگفتم نمی تونست جوابم رو بده حاال این یه وجب بچه ببین چه
گ*و*ه*ی خورد..
_خوب حاال بسه .بلند شو بریم خونه ،اروم بلندشو دردت نگیره!
_ولم کن امیر ،خودم بلند میشم اه.
_سهیل سویچ روبده من پشت فرمون بشینم تو برو پیش رادوین عقب بشین.
_باشه.
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_رادوین! این قدر مغروری که نمیذاری ما که دوستتیم کمکت کنیم ،جواب کارات هم همینه که یه دختر
باهات اینجوری کنه!
_ببند امیر زود برو خونه.
_ باشه بابا رادوین ،ماشین که جت نیست که زود برسیم!
حانیه_:
دیدم داره حانی تند میره گفتم:
_حانی چته؟ اروم تر مارو به کشتن میدیا!
_ایدا هیچی نگو خواهشا..
_ایدا به حانی بگو بزن کنار حالش خوب نیست!
_ حانی نگهدار زود باش.
خیلی اصرار کردن زدم کنار .رفتم پایین سپرو دیدم؛ وای خدا اینو چی کار کنم؟ چی به بابا بگم؟! گریه ام
گرفت.
_وای حانی گریه چرا؟! بلند شو طوری نشده که.
بدو رحی برو براش یه اب معدنی بگیر بیار.
ریحانه رفت.
_حانی بسه .نمی خواد دیگه بشینی پشت فرمون من میشنم ،االن بگو چرا گریه میکنی؟
_چرا؟ برا این که از همه ی پسرا بدم میاد ،همشون از یه قماشن! برا همین نمی خوام ازدواج کنم .چرا
خـــدا!
_حانی بسه!بیا رحی اومد ،بیا این اب رو بخور.
_نمی خوام ،فقط زود بریم خونه.
_باشه.
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ایدا رفت نشست پشت فرمون و ریحانه هم جلو .منم تکیه داده بودم به شیشه ،از استرس داشتم میمردم!
خیلی سخت بخوای جواب یه پسری و بدی که  00برابر خودت و تازه  :نفرهم باشن! به رفتار گذشتم
فکر کردم؛ هم خوشحال بودم ،هم پشیمون! اخه ما چرا این قدر ساده ایم! پسرا همه غلطی میتونن بکنن
پرو تر میشن ،اما ما تا یه کاری میکنیم بعد پشیمون میشیم چرا اخه؟!
دیدم ماشین ایستاد ،اول ایدا ریحانه رو رسوند .ریحانه رو من گفت:حانی جونم بهتری؟بیخیال دیگه!می
خوایم چند روزه دیگه بریم تهران نمی خوام با ناراحتی بریم ،باشه عزیزم؟
_مرسی ریحانه جان ،راست میگی دیگه تموم شد .اصال خوب کاری کردم !
هه ولی حانی خیلی خوب شــدا،دلم خنگ شد مرسی!_هه مرسی رحی ،به سالمت.
_خدافظ بچه ها ،میبینمتون.
_خب ایدا بیا بشین تا من تورو برسونم.
_نه اول تورو میرسونم بعد خودم پیاده میرم.
_چرت نگو حالم بهتر شده ،بیا پایین.
جاهامون رو عوض کردیم و ایدا رو رسوندم .خدافظی کردم و رفتم به سمت خونه .حالم بهتر شده بود
دیگه ،اصال تا رفتم خونه یادم رفت چی شده بود!
_سالمممممممم به مامان گلم ،خوبی؟
_سالم حانی خانوم بیا شام حاضره!
_االن میام مامان.
رفتم لباس هام رو عوض کردم و نشستم پشت میز که مامانم گفت:
حانیه!_بله مامان؟
_تصادف کردی؟
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(شوکه شدم)
_چی؟ نه نه!
_پس چرا سپرت افتاده پایین ؟!
_اهان اون رو میگیمامان هیچی یه ماشین زد بهم تقصیر کار اون بوده چیزی نیست ،میارمش باال مامان
ههههه..
_می خوای نری دخترم؟
_کجا مامان؟!
_تهران!
_وای نه مامان تورو خدا نفوس بد نزن ،می دونی که رانندگیم خوبه!
_اره ولی خب مادرم دیگه!
_نترس مامان با قران هایی که برام میخونی جنم از ما میترسه ،فقط تورو خدا به بابا چیزی نگیا! اگه بفهمه
هیچی دیگه .می خوام از پول خودم بدم درستش کنم.
_عجب ،باشه.
_مرسی مامان ،راستی بابا کی میاد؟
_زنگ زدم بهش گفت فردا شب میرسه!
_اهان چه خوب.
_حانیه از فردا تمام وسیله هات رو شروع به جمع کردن کن که همه چیو بر داری و یادت نره!
_چشم مامانی.
_راستی کی بر میگردی؟
_خب مامان میخوام فوق بخونم و بیام ،ولی نترس برا دیدنتون تو ایام عید و تعطیالت میام پیشتون دیگه!
_هـــی!
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_یعنی چی؟!
_ یعنی این که باید خودم رو اماده کنم چون دیگه نمی تونم زیاد ببینمت!
_ا ،مامان نمی خوام برم بمیرم که! گفتم میام .تازه مامان من که بعد درسم همیشه پیش توام که هه.
_نه دختر دیگه نمیزارم بال تکلیف باشی ،بعد درس باید عروسی کنی من از دستت راحت بشم.
_االن خودت گفتی نرم از پیشت!
_نه برو اشتباه کردم.
_هه ،مامانی به همین خیال باش!
تو صورت مادرم غمی بود .اخه یکی نیست بگه مامان من چرا ناراحتی؟ مگه ثمین نیست؟! برا اون دیگه
استین باال بزن .البته چند سال دیگه! منو دیگه ول کنید ،دوست ندارم ازدواج کنم! هی..
بعد شام رفتم با مامانم رو مبل نشستم و باهم سریال مسخره ای رو دیدیم! هه ،خدایی مسخراست .هه
هه بعداز دیدن فیلم رفتم پا لپ تابم بعد گرفتم خوابیدم..
رادوین _:
_اه پس این ریمونت لعنتی کووو؟ تو ندیدی سهیل؟
_ا هیس اروم ،تازه خوابش برده داشت تا االن غر میزد!
_نه بیدارم ،تو داشبرده.
_اهان.
ریمونت رو زدم و رفتیم داخل ،ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم:
_سهیل اروم کمکش کن بیاد پایین!
_باشه.
بیا ،اروم پیاده شو رادوین ،بیا دستتو بده._اه لعنتی! خیلی رو مخمه دختره! بگیر کیفمو تا خودم بیام .اه سگ توروحت دختره ی ....
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_ا بسه رادوین! برو سهیل برو به مامانش بگو بیاد.
_باش
_ سالم زهره خانم؛ ببخشید میشه مامان رادوین رو صدا کنید؟
_االن اقا.
_سالم خاله خوبید؟ ببخشید یه لحظه می تونید بیاید؟!
_سالم پسرم ،اره چی شده؟
_بیاید خود رادوین بهتون میگه!
_اومدم.
_ امیر در این مورد به هیچ احدو الناسی حرف نمی زنید ،فهمیدی؟ به سهیل هم میگیا!
_باشه ،پاشو پاشو اخر این رفتارت کاردستمون میده!
_ممنون.
ا سالم پسرم خوبی؟ عزیزم چی شده؟ رادوین با توام چرا شکمتو گرفتی ؟وای خاک برسرم چی شدهچرا ساکتین؟ تصادف کردی؟!
سهیل _:
_نه خاله ماداشتیم از .....
امیر_:
_ا سالم خاله ،خوبید؟ هیچی نیست؛ بایکی از دوستامون داشتیم شوخی میکردیم سفت زد تو شکمش االن
شکمش درد داره همین!
سهیل برو تو ماشین تا بیام باشه؟_باشه امیر زود بیا ،کمک نمی خوای؟
_نه ممنون.
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_خب خاله همین دیگه! االنم نمی تونست بشینه پشت فرمون من نشستم .االنم اگه میشه رادوین رو ببرید
تو بعد من ماشینم و برمیدارم و میریم خونه! فقط اگه میشه ازش مراقبت کنید!
( به رادوین نگاه کردم و بهش خندیدم )
_الهی خیر ببینی پسرم ،خب اقا حشمت بیا رادوین رو ببر تو اتاقش تا من بیام.
_چشم خانم
_خب خداحافظ رادوین.
_ممنون بای.
مامان شما هم بیاین تو دیگه!_باشه تو برو من االن میام.
رادوین رفت که مامانش ازم پرسید :اقا امیر چی شده؟میشه اسم این دوست خیر ندیدش رو بهم بدید تا
حالیش کنم؟
(وای!یادم اومد شماره دختره تو گوشی رادوین ،حاال چی کارکنم دختره رو زنده نمی زاره!)
_نه خاله جان نیازی به این کارا نیست شوخی بود تموم شد دیگه.
_پس پسرم از طرفم بهش بگو این چه کاری بودکرد اخه ،دیگه نبینم ازاین کارا بکنه!
_چشم خاله بهش میگم.
_ممنون حاال بیاین تو..
_نه خاله دیر شده منو سهیل میریم دیگه!
_باشه به سالمت پسرم.
مامان رادوین رفت منم نشستم تو ماشین:
_وای ،وای ،وای ،سهیل میدونی چی شد؟
_نه چی شده؟!
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_ میدونی که شماره دختره تو گوشی رادوین افتاده؟
_خب؟
_یعنی االن داره شماره اش رو!
_هــــی! وای امیر حاال چی کار کنیم؟ بدبخت دختره ،رادوین خوب شد نمیزاره سر به تن دختره باشه!
_خب بابا اگه منم دختر بودم از حرف رادوین عصبانی میشدم! حاال چی کار کنیم؟
_هـــان؛ بیا امیر فردا قبل از اینکه رادوین بیداربشه بیایم اینجا به بهانه ی عیادت ،بعد من سرگرمش
میکنم تو هم شماره دختره رو پاک کن!_
اره فکرخوبیه ،خب بریم؟
_اره بریم .چه شبی بود امشب مثال چند روز دیگه میخوایم بریم درس بخونیم!
_هـــــی..
صبح_:
الو؟_بله؟!
_کوفت و بله بیا دیگه ،مثال میخوایم زودتر از بیدار شدن رادوین برسیما!
_اهان رسیدی؟ اومدم.
( دیدم بعد  00دقیقه اومد)
_سالم امیر ،بدو بدو برو.
_اول سالم ،دوم من مگه نگفتم  2اماده باش االن  2::0حتما بیدار شده رادوین اگه بیدار شده باشه
سرگرم کردنش باتو!
_باشه ببخشید ،حاال برو.
حرکت کردم و رسیدیم به خونه رادوین؛ در باز شد ماشین رو پارک کردم و رفتیم دم در:

32

ن و د ه ش ت ی ا ا و ل ی ن ک ت ا ب خ ا ن ه م ج ا ز ی د ر ا ی ر ا ن W wW . 9 8 i A . C o

معجون عشق و غرور| نگین بهرامی

کتابخانه نودهشتیا

_خب سهیل حاضری؟
_اره زنگ روبزن.
زنگ در رو زدیم:
_ا سالم اقا امیر خوش اومدید!
_سالم زهره خانم خوبید؟
_بله ممنون بفرمایید داخل.
رفتیم داخل.
خب چی میل دارید؟_هیچی زهره خانم!
_خب پس برم اقارادوین رو بیدارکنم؟
_نـــه!
_وای چی شد پسرم؟اروم خانم خوابه ها!
_ببخشید زهره خانم شرمنده ما خودمون میریم باال بیدارش میکنیم!
_باشه فقط کاری نکنید بعد بیان منو دعوا کنن.
_چشم زهره خانم با خودمون.
رفتیم با سهیل باال در اتاقشو باز کردیم دیدم هنوز خوابه
_خب سهیل برو گوشیش رو پیدا کن بده.
_باشه.
_وا این که همیشه اینجا میذاشت!
_بیا امیر اینجاست..
_کو؟ خب بیا این مخاطبین رو برام بیار.
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_بیا.
_برو تو گزارشات ،بدو!
_خب.
_کو شماره ناشناس؟! امممممممم..
_اهان اینا سهیل.
_کو؟ بیا پاکش کن بریم بدو!
_خب پاک کردم بریم.
_بریم.
داشتیم اروم میرفتیم که رادوین تکون خورد! خمیازه بلندی کشید.رفتیم پیشش:
_رادوین خوبی؟ صبح بخیر.شکمت بهتره؟ ههه.
_رادوین خوبی؟
_شما کی هستین؟؟
فکری به سرم زد به سهیل نگاه کردم و گفتم:
_همون دختری که زد تو شکمت!
سهیل داشت میمرد از خنده که یه هو رادوین پرید باالو گفت:
_کو ؟؟
_چی کو رادوین خوبی؟
_دختره!
_کدوم دختره؟!
انگار رادوین فهمید سر کارش گذاشتیم و افتاد دنبالمون و فوشمون میداد!
_بمیرید دوتاییتون! منو سر کار میزارید؟
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منو سهیل هم پریدیم تو ماشین و گاز دادم و رفتم! داشتیم تو راه میخندیدم.
رادوین _
وایسا وایسا میکشمتون ،بمیرید منو سر کار میزارید؟! االن حالیتون میکنم لعنتی.
امیر _:
زدم کنا ر ،هــهـــهـــه وای مردم هـــهـــهـــه
_وای سهیل دیدی؟ هــــهــــهــه
_نه فقط تو دیدی بی مزه! هــهــــهـــه
_کوفت هــهــــهــــه.
_بریم؟
_بریم.
دوباره هم دیگرو نگاه کردیم و باصدای بلندزدیم زیرخنده!
رادوین_:
داشتم بهشون فوحش میدادم وبا خنده اومدم تو خونه یهو یاد دیشب افتادم! اخمهام رفت تو هم یه لحظه
تصمیم گرفتم که به شماره ی نحسش زنگ بزنم و سرش روبه باد بدم! داشتم میگشتم که؛ وا پس کو
شمارش؟! وای نه! این تنها راه بـــــود! پس بگو اینا اینجا چی کارداشتن!
زهره خانــــم!_بله اقا؟
_شما نمیدونید دوستام چی کار داشتن اینجا؟
_نه اقا فقط نمی ذاشتن بیدارتون کنم میخواستن خودشون این کارو بکنن!
_ممنون زهره خانم شما برو.
پس بگو چه مرگشون بود! حاال نوبت منم میرسه صبر کن میکشم دوتاییتون رو..
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امیر _:
_وای امیر خیلی خوش گذشت! حاال اگه رادوین بفهمه چی کارمیکنه؟ هـــهــه
_هیچی سهیل جان به جای دختره میاد مارو میکشه! هـــهـــه
_هــهــهـه راست میگی ،فعال.
_فعال بای.
_راستی وسیله هاتو جمع کردی؟
_اره امیر تو چی؟!
_اره منم جمع کردم ولی رادوین رو نمی دونم! بزار بهش زنگ بزنم.
_هـــهـــه اره زنگ بزن!
شماره رادوین رو گرفتم و گذاشتم رو اسپیکر،گوشی رو برداشت:
_یعنی امیر و سهیل اگه یک ساعت مونده باشه از زندگیم اون رو میزارم صرف کشتن شماها فهمیدین؟!
بی شعورا مگه مرض داشتین؟ ا خب میدونید که من باید حساب این ادمارو برسم اون وقت شما ها کمک
میکنید این کارو نکنم؟
_ هـــهـــهــه شرمنده رادوین جان اخه دلم برا دختره سوخت چون تو هم زیاده روی کردی عزیزم!
( سهیلم داشت میمرد ازخنده)
_ خفه شو امیر بخدا سرتو از تنت جدا میکنم ببین!
_ طوری نیست رادوین جان منو سهیل منتظرت هستیم! فقط زنگ زدم بپرسم وسیله هاتو جمع کردی برا
فردا؟
_اره.
_خب چه خوب.
که سهیل گفت :خب رادوینم فردا کی راهی هستیم؟
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_وقت گل نی عزیزم! خوب گوش کنید فردا ساعت 0دم خونه هاتون باشین فهمیدین؟!
_هـــهـــهــه چشم رادوین جان فعال.هــهــه
_کوفت و فعال.
رادوین _:
با لب خندون قطع کردم و بیخیال دختره شدم البته سخت بود ولی چی کار میکردم هیچی ازش نداشتم تا
حسابشو برسم! رفتم به سمت صبحانه ولی خداییش چه زبونی داشت ورپریده! هـــــه.
حانیه _:
دوباره حس کردم یکی منو بد تکون میده! دیدم بله دوباره ثمین!
_ای درد چته؟ برو بیرون.
_پاشو اجی بابا اومده!
_کی اومد ؟
(پریدم باال رفتم پایین)
_سالم بابا خوبی؟ چه خبر؟ چی شد؟!
_اوی دختر اروم بابات خسته اس! منم اینجا چغندرم سالمم تو دهنت نیست نه ؟
_عه شرمنده مامان شما تاج سری!
که ثمین یهو گفت:پس من چیتم؟
_تو  .....هــهــهــ
_درد.
_تو جونت.
_حانیه!
_بله بابا؟
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_پس فردا میرین اونجا ،ادرس هم بهت میدم.میری صبح دم خونه دوستات زودهم حرکت میکنی که به
شب نرسی! میری دنبالشون و میرید به سالمت رسیدین هم زنگ میزنیدا فهمیدی؟
_چـــشم بابا جون.بازم ممنون بابایی!
_ خواهش ،فقط من به تو اعتماد دارم؛ هنوزم داشته باشم دیگه؟!
_اون که 000در 000بابا جونم!
_خب چه خوب.
رفتم دست و صورتم رو شستم و رفتم تو اتاق و به ریحانه و ایدا اس ام اس دادم که اماده باشن برا پس
فردا.اونا هم این قدر شکلک بوسو موسو خنده و اینا بهم دادن و ازم بابت این که اجازشون و گرفتم
تشکرکردن منم جوابشون رو دادم وخداحافظی کردم .اون روزم خودم و برا پس فردا اماده کردم .هر
دقیقه که میگذشت یه چیز یادم می امدو میزاشتم تو کیفم! از کارم خندم گرفت انگار میخوام برم استرالیا
یکی نیست بهم بگه بابا میخوای بری تهران تازه از اصفهان تا تهران که راهی نیست  2ساعته واالا!
باالخره شب قبل سفر رسیدو رفتم بخوابم که ساعتم و گذاشتم رو  5صبح وسایلمم گذاشتم جلو در به ایدا
و ریحانه هم گفتم ساعت  5اماده باشن گرفتم خوابیدم.
صبح بلند شدم ،بدونه این که بخوام غربزنم یاموبایلم و بزنم تو دیوار! از بس خوشحال بودم.هـــی رفتم
پایین دستشویی بعد رفتم اماده شم؛ یه شلوار دم پا پوشیدم که راحت باشم بایه مانتوی کوتاه مشکی
سفید ،همه چیز اماده بود! همه چیزارو شب گذشته اماده کرده بودم با مامانم .دیگه موقع رفتن بود با همه
خدافظی کردم وای از این لحظات خیلی بدم میاد انگار میخوام برم و دیگه نیام! همه ناراحت بودن همشون
رو بغل کردم و از زیر قران رد شدم .با کلی سفارش های مامان و بابا نشستم تو ماشین و حرکت کردم .از
اینه دیدم مامانم برام اب پاشیدو دور شدن منو نگاه میکردن.
_الو؟ بدو بیا ایدا پایینم.
_باشه اومدم.
دیدم ایدا با مامان و باباش اومد ،پیاده شدم و سالم کردم:
_سالم خاله صبح بخیر ،خوبید؟
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_سالم دخترم ممنون تو خوبی؟مامان خوبن؟
_بله همه خوبن سالم میرسونن.
_خب ایدا برو دخترم ،فقط حرفایی که بهت گفتم یادت نره ها رسیدی هم زنگ بزن!
_چشم مامان.
_حانیه دخترم اگه میشه اروم برو!
_چشم خاله.
_خوب برید به سالمت.
من ازخاله خداحافظی کرد م و نشستم تو ماشین ایدا هم با قیافه ی غمگین اومد نشست! داشتم از خنده
میمردم که خودم رو نگه داشتم و بعد از حرکت زدم زیر خنده که از اینه دیدم بله مامان ایدا هم برامون
اب ریخت .بعد یه مدت رسیدیم خونه ریحانه اون هم همین جور شد که برا ایدا گفتم؛ خب ریحانه هم با
قیافه ی غمگین سوار شدو منم حرکت کردم که دیدم بله مامان ریحانه هم برامون اب ریخت!
_ای وایــــی!
ریحانه و ایدا گفتن:
_ چی شد؟
_هیچی یه لحظه ترسیدم!
_چرا؟
_ اخه هر سه مامانامون برامون اب ریختن میترسم تو این ابا غرق بشیم! _بمیری حانیه ،بی مزه!
( باالخره خندوندمشون )
حرکت کردم تا از اصفهان بیرون زدیم دیدم دوتایشون خوابن! انگار من راننده شخصی شون هستم!
_اوفـــــف.
فکری به ذهنم زد ،ضبطو روشن کردم و شروع کردم به گوش دادن و باهاش خوندن هــهـــه.
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_بمیری حانیه مگه نمیبینی خوابیم؟
_چرا عزیزم ولی مگه من رانندم؟ بشینین منو بپایید خوابم نبره اگه مردیم چی؟
_نترس تو رانندگیت خوبه!
_ا؟ حاال نشونت میدم.
دیدم جاده خلوت فرمون رو تکون دادم به چپ و راست که دیدم دوتایشون پریدن باال!
_هویـــی چه کار میکنی درست برو! چشمت کردم نه ببخشید خدا.
_ای خفه شید دوتاییتون مگه نمیبینید من خوابم این پشت؟!
_نه نمیبینیم!
_کوریــــی؟
_اره!
_برو دکتر.
_چشم.
به راهم ادامه دادم و دوباره دیدم خوابیدن! چی کار کنم دیگه گناه دارن.
نزدیک تهران بودیم ساعت نزدیک 6ظهر بود .ماشین رو زدم کنارو بدون این که بیدارشون کنم ادرسو
دیدم و دوباره راه افتادم .ادرس رو نگاه کردم و درست رفتم تا به یه درب اهنی بزرگ رسیدم! اولش
فکر کردم اشتباه رفتم ولی بعد که ریموتو زدم دیدم بله این مال همین دره .ماشینو بردم تو .خدایش خونه
بزرگی بود! ماشین رو بردم تو پارکینگ.
یه بووووووق بلند زدمو دیدم دوتایشون پریدن باال!
_خب بلند شین خرسا رسیدیم.
_ا چه خوب_.
پاشین ببینم من باید خسته باشم یاشما که کل راه روخواب بودین؟
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_مرسی حانی جونم خسته نباشی.
دیدم ریحانه بلند شدو رفت پایین تا دره خونه رو باز کنه منم یه بوق بلند دیگه زدم و دیدم ایدا پرید باال:
_هوی چته؟ برو من ناهار نمی خوام ،برو با ریحانه بخورو زود بیا تابرسیم خونه ،کجاییم االن؟
_خونه!
_بی مزه.
_مگه باتو شوخی دارم؟
_اره.
_چشمات رو بازکن خودت ببین!
ایدا _:
چشمهامو باز کردم دیدم اره اینجا خونست! حانی راست گفت! پریدم باال دویدم بیرون.
حانیه _:
_هوی چته؟ خوب شد بهت گفتم! بیا کمک بدو ،بیا این وسایل رو ببر به رحی بگو بیاد کمک.
_اومـــدم.
_چه شادی تو! تا االن که داشتی میمردی از خواب.
_نه دیگه عزیزم ،راستی مرسی که مارو سالم رسوندی!
_درد.
_بی ادب تشکرم بهت نیومده!
_برو تا نیومدم ایدا.
_هـــه باشه
وسیله ها رو بردیم تو خونه بعد جمع و جور کردن خودمون و وسایل ها رفتیم هممون دوش گرفتیم و
همه امدیم نشستیم رو مبل ساعتو دیدم:
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_وای رحی به مامانامون خبر ندادیم ساعت  :ظهر!
_ای وایــــی! من برم زنگ بزنم باشه؟
_باشه .پاشو ایدا برو زنگ بزن بدو.
_باش.
زنگ زدیم و راحت شدیم نهارم که انگار تعطیل هیچی نداشتیم!
_ایدا ما االن ناهار چی بخوریم؟!
ریحانه _:
_حانی نگران نباش؛ مامانم چند تا کتلت دیشب درست کرد انگار میدونست ما برسیم ناهار نداریم! االن
گرم میکنم میخوریم.
_ا ،دست مامانت درد نکنه رحی.
_خواهش.
_وای بچه ها من خسته ام میرم دراز بکشم نهارحاضر شد صدام کنید.
_وای کشتی مارو ایدا ،باشه برو به جای این که من برم دراز بکشم این خانم که کل راه رو خواب بود داره
میره هـــه
_ا حانیه بی مزه ،خوب حسود تو بیا بریم باهم بخوابیم!
من به رحی نگاه کردم وگفتم:
_ نه تورو خدا برو خودت تنها بخواب من جام خوبه!
_برو بمیرفکرت عین این ریحانه منحرفه .ایـــش
_هــــه
_هـــه نخندید لوسا انگار دروغ میگم.
ایدا رفتو منم نشستم پای تلوزیون.
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ریحانه _:
_بیا حانی غذا حاضره من برم ایدا رو بیارمش.
_باش.
حانیه _:
رفتم پشت میز دیدم ایدا با ریحانه اومد سر میز نشستیم که گفتم:
_خب بچه ها امروزو استراحت کنید که فردا باید بریم برنامه های کالسامون با بگیریم.
_ا راست میگیا ،یه لحظه فکر کردم برا تفریح اومدیم! هــهــه
_هــهــه
_هــهــه ایشااهلل برا تفریحم میایم ریحانه جـــون.
ناهارو ساعت  4خوردیم و رفتیم خوابیدیم .خداییش خیلی خسته بودیم مخصوصا من!
بلند شدم و ساعت رو نگاه کردم؛ از تعجب شاخ دراوردم ساعت 00شب بود!  ،یعنی ما اینقدر
خوابیدیم؟! اون دوتارو بیدار کردم و اومدم پایین همه جا خاموش بود داشتم میترسیدم که یه دفعه چراغ
روشن شد! جیغ کشیدم و دیدم رحی میاد طرفم:
_چی شد حانی؟
_وا این چه طرز روشن کردن چراغ مگه تو االن باال نبودی؟!
_خب؟
_پس چه طوری با من رسیدی؟!
_وا! حانی خوب باتو اومدم پایین و دیدم همه جا خاموشه رفتم سمت چراغ و روشنش کردم!
ایدا _:
_ وای چی شده؟ رحی کی جیغ زد؟
_هیچی ایدا؛ حانی خانم شجاع ما ترسیدن!
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_هـــه واقعا حانی و ترس؟
_اره ایدا قیافشو ندیدی!
_ا چه بد ،رحی کاشکی فیلم میگرفتی!
_ای درد مگه ترسوندن من خنده داره؟ تازه من نترسیدم مال تعجبم بوده!
دیدم که ریحانه و ایدا باهم گفتم:
_ بله بله
_ وای ولی خدایشش چه صدایی داری حانی اژیریه برا خودش! هـهـــه
_کوفت ولم کنید حاال میدونید ساعت چنده؟
_نه مگه چنده؟
_00
_ 00صبح ؟؟
_یعنی تو واقعا نابغه ای ایدا! اخه 00صبح هوا تاریکه؟
_نگو 00شب که االن غش میکنم!
که ریحانه گفت:بعله  00شبه.
_هـــی!
_چی شد ایدا؟
_کیمیا رو ندیدم!
_اووو گفتم چی شده بی مزه ،خیلی فیلم مزخرفیه.
_برا تو اره ولی برا من نه! تو چی رحی خوشت میاد یانه؟
_امـــم من اگه باشه میبینم ولی زیاد پیگیرش نیستم.
_پس رحی جان نصف عمرت رفته!
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_بی مزه نشو ایدا .حاال چی کار کنیم حانی؟
_نمی دونم من که دیگه خوابم نمیاد!
_منم.
_منم همینطور.
_خب؟
_امـــم.
_بریم تو حیاط تو االچیغ چایی بخوریم؟
_اره فکر خوبیه؛رحی برو چایی و بزار تا منو حانی اماده شیم.
_باشه.
_میگم بچه ها سرده پالتو بیارم یانه؟
_نه بابا مگه برف اومده! یه سویشرت بپوش.
_اهوم باشه.
رفتیم اماده شدیم و منم تخمه رو ب رداشتم و رفتیم با ایدا تو االچیغ که دیدم رحی با یه سینی چایی امد:
_ممنون ریحانه خانم ایشااهلل چایی خواستگاریتون!
_ببند حانی تو دیگه ساعت 00شب خواستگاری کجا بوده!
_نمی دونم واال هـــهـــه
چایی و تخمه خوردیم و خندیدیم که دیدیم ساعت :شب هواهم سر شده بودو تصمیم گرفتیم بریم
دوباره بخوابیم .ساعتامون گذاشتیم روی  0قرار گذاشتیم فردا بریم دانشگاه برا کارامون وسیله هارو جمع
کردیم و رفتیم دوباره خوابیدیم.
_پاشو دیگه ساعت  0بلند شو.
_باشه حانی 5دقیقه دیگه!
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_ببند بلند شو ساعت  ،0پاشو پاشو پاشوپاشو پاشو پاشـــــو
_اه بمیری حانی برو رحیو بیدارکن گیر داده به من!
_تنبل منو رحی بیدار شدیم پاشو حاضر شو منتظرتیم.
_باشه باشه باشه.
_بدو بدو بدو
_اه حانیه الل شی ایشاهلل بیدار شدم!
_افرین دوستم.
هر سه تامون بلند شدیم و لباس پوشیدیم با مقنعه مشکی تیپمون خیلی باحال بود! هـــهـــه .سوار
ماشین شدیم و به سمت دانشگاه رفتیم..
_خب رحی تو برو برنامه هارو بگیر ،ایدا توهم برو کتابارو بگیر ،منم برم حاضری بزنم برا فردا! فقط
رحی تو یه برنامه بگیر ،ایدا توهم برو از هر کتاب سه تا بگیر یادت نره ها.
_باشه
از هم جداشدیم و کارامون روانجام دادیم ،کنار ماشین قرار گذاشته بودیم وقتی کارمون تموم شد رفتیم
وسوار شدیم:
_خدارو شکر از فردا کالسمون شروع میشه!
_ خب بچه ها امروز بیکار نباشیم ببینید چی نیاز داریم بریم بگیرم.
خب بعد اینکه چیزامون رو گرفتیم ناهارو بیرون خوردیم و رفتیم خونه ،نیم ساعتی خوابیدیم و بلند
شدیم برنامه فردامون رو جور کردیم و رفتیم شام نون و پنیرو خیار خوردیم و خوابیدیم چون فردا یه
کالسمون ساعت  00بود یکی ساعت  06یکی هم ساعت ! :
صبح ذوق داشتیم و هر سه تامون سر موقع بلند شدیم ،صبحونه خوردیم سوار ماشین شدیم .اهنگ
پاشایی به نام یکی هست رو گوش کردیم و تا رسیدیم ماشین و تو پارکینگ دانشگاه پارک کردم و پیاده
شدیم ،داشتم قفل فرمون رو میزدم که رحی گفت:
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حانی حانی حانی حانی!_هان چته تو مگه نمی بینی دارم قفل میزنم؟!
_حانی اون اون اون اون ماشینه!
_خب ماشین دیدی ایشاهلل یکی نصیبت بشه!
_چی میگی حانی نگاه کن بعد حرف بزن!
نگاه کردم به ایدا که دیدم اونم ذل زده به اون ماشین! منم نگاهم افتاد تو جام خشک شدم! این که همون
ماشینی هست که با رانندش دعوام شد! نمی دونم چی شده بودم که دستام یخ کرده بود ،حس بدی داشتم!
_ا بی مزه از کجا معلوم این همون؟ تازه اگه باشه خب چی کار کنم مگه دیوه دوسره؟! اینجا حتما قبول
شده یه رشته دیگه مگه ما فقط قبول میشیم اینجا؟
_چی چرت میگی حانی؛ اخه سپرشو ببین هنوز افتاده انگار نبرده درست کنه! ماشین پشتش به ما بود که
رفتم جلو دیدیم اره خود همون با همون ضربه ای که زدم! دوباره رفتارای همون شب یادم اومدوبازم
ترسیدم و اعصابم خورد شد.
_ا! خب باشه همون چی کار کنم؟
_ا ایدا حانی راست میگه خب چی کار کنیم؟!
_مگه میگم کاری کنیم؟ فقط میترسم مشکل ساز بشن یا بخوان تالفی کنن! وایی تازه اگه هم رشته ای
باشیم چی؟!
_ا خدا کنه که نباشیم تازه اونا هیچ غلطی نمی تونن بکنن! راستی ایدا کالس اولی رو چی داریم؟
_اهان االن فکر کنم سیستم داریم.
_خب پس بریم کالسمون رو پیدا کنیم.
با بچه هارفتیم داخل و از سرپرست اون جا ادرس کالس و بااسم استادش رو پرسیدیم.
_ ا حانی اقای قمبری یادته اومدبود هنرستانمون و برامون حرف زد؟
_ا راست میگی ریحانه تو یادته؟
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_اره ،وای چه قدر من سر کارش میزاشتم هـــه.
_ خب بریم تو کالس چون نمی خوام اولین روزو دیر برسیم هـــهـــه.
_بریم.
رادوین _:
_ا یه لحظه صبر کن دیگه بزار کتابم و بیارم نترس دیر نمی شه!
_بدو رادوین سهیل تا االن کالسارو با اسم استادو پرسیده ،بیا حالل زاده زنگ زد:
_بله؟
_پس امیر کجایین شما؟ بدو االن استاد میره هااا!
_باشه بابا این رادوین طولش میده.
امیر _:
داشتم حرف میزدم باسهیل که چشمم به یه 602مشکی افتاد! وای این خودشه!
_سهیل باشه اومدیم خداحافظ.
رفتم جوری روبه روی رادوین وایسادم که چشمش به  602نخوره!
_خب بریم دیگه بدو.
_باشه امیر خفه.
داشتم از استرس می مردم و کلی هم سوال تو ذهنم بود که این سهیل روانی هی زنگ میزد! ای بمیری
سهیل که همیشه بد موقع زنگ میزنی.
_هوی امیر کشت خودش رو!
_کی؟
_کی چیه؟ حواست کجاست گوشیتو میگم!
_اهان سهیل گیر داده!
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_بریم بابا.
_بریم.
توراه داشتیم میرفتیم و به سهیل اینارو که دیدیم و اس ام اس کردم اونم کلی سوال داشت بهش گفتم
خودمم همین سواالرو دارم فقط دعا کن سهیل هم رشته نباشیم!
با رادوین رفتیم داخل وبا سهیل به سمت کال سمون رفتیم:
_راستی امیر االن کالس چی داریم؟
_اممم نمی دونم سهیل برنامه رو داره ،سهیل چی داریم؟
_سیستم داریم با استاد قمبری.
_اهوم خب.
حانیه _:
_اینجا حانی این کالسمونه.
_خب بریم فقط بچه ها بریم صندلی عقب کیف داره!
درو باز کردم دیدیم اوه !صندلی هاش حالت پله پلس.با بچه ها رفتیم اون باالی باال نشستیم و شروع
کردیم به حرف زدن که دیدم ایدا هی با ریحانه قایمکی حرف میزنه:
_هوی در گوشی نداریما چی میگید شماها؟!
_حانی اخه راست میگه ریحانه؛ این همون ماشینه مطمئنم!
_خب؟
_خب چی؟ خب اگه اینا اینجا باشن که دخلمون رو میارن! اخه موقعی که داشتی ماشین رو روشن میکردی
پسر بیچاره سرش پایین بوده چشاشم میفشرد!
_ به من چه تقصیر خودشه میخواست اون حرفو نزنه که منم عصبانی نشم! تازه دیگه تمومش کنید من
دیگه داشت یادم میرفت هی شما یادم بیارید ،بااااشه؟
_اخه...
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_اخه و درد! ریحانه یعنی میخوای بگی بخاطر یه الف بچه انتقالی بگیریم یا ترک تحصیل کنیم؟ هان؟! من
این فکرو ندارم اگه شما دارید به سالمت دیگه شورشو در اوردید ا.
_ببخشید حانی اشتباه کردم.
یهو یکی از پسرا گفت :خب بچه ها استاد امد.
ما هم بلند شدیم و استادم امد داخل که دیدیم پشتش سه تـــا پسر اومدن تو؛ قلبم داشت میزد بدجور!
اینا اینجا چی کار میکنن؟! انگار مارو ندیدن و زود نشستن .تا استاد نفهمه به ریحانه و ایدا نگاه کردم و
دیدم با تعجب دارن نگاه میکنن:
_ا بشینید مگه روح دیدین؟
_ح..ا حا ح....ا حانی دیدی دروغ نگفتم؟!
_خب بابا اره دیدم.
_ای بمیری که هی میگی خب حتی تو لحظه های بد!
_خب بگم جانم خوبه؟
استاد شروع کرد به معرفی کردن خودش و با دیدن ما فهمید که یه بار اومد هنرستان ما تو حرفاش این
رو گفت و لبخندی به مازد.استاد شروع کرد به حضورو غیاب کردن:
سهیل_:
_اوفـــف اگه یه ذره دیر میکردینا به جای اینجا االن دم در بودیم اقا رادوین!
_خب حاال االن که نیستیم.
دیدم امیر داره به من چشمک میزنه سوی چشماشو گرفتم که دیدم وایــی اینا اینجان! که به امیر عالمت
دادم که نزاره رادوین برگرده .موقعی که داشتیم کتابامون رو درمی اوردیم چون کیفامون پشت بود به
رادوین گفتم:
_ا صبر کن رادوین من میارم کتابت رو.
_بی مزه مگه من چالغم سهیل خودم میارم!
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_نه بیا اوردم.
_امیر این چرا اینجوریه االن؟؟
_ولش کن رادوین بیا استاد شروع کرد ساکت.
حانیه _:
اخرای کالس اول استاد رفت و بعد همه بلند شدن و رفتن ،من میخواستم برم که ایدا نگهم داشت! فهمیدم
ب را چی بود به روی خود نیاوردم وبعد رفتن اون سه تا نره قول ماهم رفتیم.
_ا ولم کن ایدا من دوست ندارم اخرین نفربرم بیرون!
_خودت می دونی برا چی معطل کردم نمی خواستم روزمون خراب شه!
کالسا که تمام شدفهمیدم بعله؛ اونا هم رشتشون کامپیوتر! موقع رفتن بود که همه مون خسته و کوفته به
سمت ماشین می رفتیم داشتم میرفتم سمت ماشین که یکی دستمو کشید!
_هوی چته رحی چرا اینجوری میکنی؟!
_ح..ا حانی جون بیا بریم تو دانشگاه!
_چرا وا؟
_بیا تو.
_برو بابا خستم تو برو زود بیا..
دیدم ایدا هم داره اصرار میکنه!
_حانی جونم بیا تو حاال.
دیدم هی به پشتم نگاه میکنن نگاه کردمو دیدیم بعله اون سه تا دارن اونجا جلوی همون ماشین میخندن!
_هــان پس بگو چه مرگتونه! دوستای گلم مگه در من ترسی میبینید شما؟ هان؟ تازه ما قراره باهم چند
سال درس بخونیم در کنار هم اگه قرار اینجوری کنین که هـــمین االن تمومش میکنم!
داشتم میرفتم که ایدا گفت:
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_ باشه حانی غلط کردم االن ما خیلی عادی میریم تو ماشین باشه؟ ببخشید رحی بیا بریم.
_افرین دوستان خوبم ،حاال بریم
امیر _:
هــــه_هــــه
_هـــه الهی بمیری رادوین همش تو شرط بندی سهیل بدبخت میبازه هــــه
_ا اقا امیر باختنه من خنده داره؟ حاال به شما هم میرسیم هــــو مرض!
دیدم سهیل داره بهم اشاره میکنه منم دیدم رادوین داره میخنده دیدم وای؛ اون سه تا دخترا دارن میان
سمت ماشینشون! نمی دوستم چی کار کنم به سهیل عالمت دادم که دیگه نمی شه کاریش کرد االنم عادی
باش.
_هـــه خوب بچه ها بریم خیلی خندیدیم
_ا باشه رادوین جان بریم زود باش
_صبر کن ببینم ..
_بدو رادوین االن روده کوچیه بزرگه رو میخوره هاا بدو.
رادوین_:
_امیر ببند! صبر کن؛ اینا ،اینا همــونن! میکشمتون مخصوصا تورو.
دیدم سهیل اومد منو گرفت اخه میخواستم برم سمتشون که سهیل نذاشت:
_سهیل ولم کن.
_نه نمی کنم!
_با تواما.
حانیه _:
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حاااانی ف ف فکر کنم مارو شناخت!_خب چی کار کنم؟ رحی برو بشین.
_حانــی داره میاد طرفمون!
_وای برید تو ماشین دیگه .برگشتم دیدم اومد طرفمون بادوستاش ،دوستاش در حالت اماده باش بودن
که رادوین کاری نکنه ریحانه و ایدا هم کنارم بودن:
_بله اقا کاری داشتید؟ اگه ندارید برید کنار.
_ ببین دختره حالیت میکنم فکر کردی کار اون شبت یادم رفته؟ حاال فرصتش پیش اومده تا حالیت کنم!
_اقای محترم اگه الزم باشه این کارارو بازهم میکنم! فکر کردی من حرفی رو که زدی یادم رفته؟ نکنه
میخوای بگی من مقصرم هان؟! حاال برو کنار حوصلتو ندارم.
_ببین با بد کسی در افتادی حاال میبینی از فردا منتظر باش تا تو ودوستات نشون همه ی دانشگاه بشید!
_هه؛ اقای محترم اصال چرا محترم اصال لیاقت احترام نداری! ببین بچه برو با بزرگترت بیا ،ما قرار باهم
چند سالی رو تو یه کالس درس بخونیم من میخواستم این موضوع رو فرا موش کنم ولی تو نذاشتی حاال
بچرخ تا بچرخیم! اقایون شما هم بیکار نباشین این دوستتونو ببرید کنار از جلو ماشین میخوام رد شم نمی
خوام دوباره رفتار فیزیکی کنم بشینید بچه ها.
_خیلی پرویی دختره ی بی بی ....
اومدم پیاده بشم که بزنمش دیدم ایدا گفت:
_حانی بسه ولش کن بیا بریم.
_نه این انگار حالیش نیست!
داشتم میرفتم سمتش که دوستش امد جلوم رو گرفت وگفت:
_خانم ببخشید من از طرفش عذر میخوام شرمنده ،بسه دیگه شما هم تمومش کنید.
رادوین _:
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_خفه شو امیر من عذر خواهی نکردم؛ بذار میخوام ببینم چه غلطی میخواد بکنه هــان ،ولم کن سهیل با
تـــوام.
حانیه _:
_ببینید اقای محترم این دوستتون مشکل داره ،اخه من که کاری نداشتم اون شروع کرد من فقط مقصر
نبودم که حاال هم نمی تونم تحمل کنم یکی به من توهین کنه!
_میدونم ببخشید حاال این دفعه رو!رادوین _:
_امیر ببند من نیازی به ببخشیدنش ندارم
حانیه _:
بعد که این و گفت چنان با جیغ گفتم:
_بسه دیگه برید کنار.
رفتم طرف ماشینمو گاز دادم:پسره ی بی ...........
رفتم سمت خونه ریحانه و ایدا هم داشتن دلداریم میدادن تو راه!
امیر _:
_وای خدا چه صدایی داشت وای دلم ریخت!
رادوین _:
_سهیل ولم کن رفت دیگه ا.
اومدم سمت امیر و یقه لباسشو گرفتمو گفتم :احمق چرا اون حرفو زدی هان؟ االنم میگی چه صدایی
داشت نه؟!
_خفه شو رادوین یقمو ول کن نفهم! تقصیر خودت بود ،فکر کردی میذارم یه دختر رو اذیت کنی هان؟
تو که اینجوری نبودی اونم در حالی که در هر دو صورت دعوا تقصیر کار تو باشی! اون که باتو کاری
نداشت .خودشم گفت اون اصال میخواست موضوع رو تموم کنه اما تو نمی ذاری! حاال هم برو تو ماشین.
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_امیر همینی که هست ،میدونم از فردا چی کارش کنم! فکر کردی نفهمیدم تو کالس تو و سهیل
میدونستید این دختره اینجاست هان؟ از این به بعدم تو کارام دخالت نمی کنیا فهمیدی؟! چنان از فردا
شروع میکنم که شماهم نفهمید! اگرم پاتون رو از گلیمتون درازتر کنین با شما دوتاهم این کارو میکنم!
بسه ،دیگه نمیزارم یه دختر باهام این کارارو کنه مریم بس نبود؟
ایندفعه سهیل گفت:
_ رادوین جان میدونم چی میگی ولی این که مثه مریم نیست! چرا بعد مریم نسبت به همه ی دخترا
ایجوری شدی؟ خیلی مغروری االنم نمیزارم با امیر اینجوری حرف بزنی میدونم از همه دخترا بدت میاد
نمیدونم این رفتارا برا چیه ولی تو نباید که همشون رو به یه چشم ببینی!
_تو چی میگی بابا اه.
_باشه من حرف نمیزنم.
امیر _:
سوییچ رو از رادوین گرفتم رفتم با سهیل تو ماشین و منتظر رادوین موندیم تا بیادکمی نشستیم دیدیم
نیومد تو ماشین از تو اینه نگاه کردم دیدم سرش پایین دستشم رو قلبشه! ترسیدم به سهیل عالمت دادم
رفتیم پایین
_رادوین چی شدی خوبی؟ رادوین یه چیزی بگو داداش ،ببخشید نباید ناراحتت میکردم حواسم به قلبت
نبود رادوین!
سرشو اورد باال
سهیل _:
_ رادوین خوبی؟ چرا با خودت اینجوری میکنی؟! تازه خوب شده بودی که! اگه مامانت بفهمه از چشم ما
میبینه میگه چرا مراقب پسرم نبودید.
امیر _:
رادوین قرصاتو نخوردی ؟؟رادوین _:
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(بعد از جریان مریم خیلی حالم بد شد قلبمم یادگاری همون درده! ولی بعضی اوقات وقتی عصبی میشدم
قلبم درد میگیره؛ دکتر گفت دیگه نباید عصبی بشم .تو اون همه مدت امیرو سهیل پیشم بودن
نگرانیشونو میدیدم ولی من دیگه رادوین سابق نمیشدم! (بدون حرفی رفتم پشت فرمون نشستم )
امیر _:
دیدم بدون حرف رفت نشست پشت فرمان ،ماشین رو روشن کرد منتظر ما بود .یه نگاه نگران به سهیل
کردم اونم ناراحت بود! ما هم رفتیم نشستیم.
(تو راه خیلی عصابم خورد بود؛ خیل ی وقت بود رادوین دیگه درد قلب نداشت یعنی برا یه مدت بعد قضیه
ی مریم خوب شده بود نمی دونم چرا امروز عصبی شده بود! خیلی وقتا درد داشت به ما هم هیچی
نمیگفت هر وقت دردش شدید میشد میرفت تو خودش حرفم نمیزد هر سه تا مون از مریم کشیده بودیم
ولی رادوین از همه بدتربود چون اون مهردادو خیلی دوست داشت!
حانیه _:
حالم بهتر شده بود ولی دوباره وسط راه گریم گرفته بود مجبور شدم دوباره ایدا بشینه پشت فرمون.
رسیدم خونه ناهارم نداشتیم میخواستم حالم بهتر بشه و رفتارای امروز رو فراموش کنم به بچه ها گفتم
غذا بامن ،رفتم لباسامو عوض کردمو اون دوتا هم رفتن دوش گرفتن ،غذا هم من تونستم تو0ساعت یه
الویه ی خوشمزه درست کنم بعد دیدم نون نداریم به رحی سویچو دادم و گفتم بره خیار شورو سسو
مخلفات دیگه ی الویه رو بگیره رحی رفت و ایدا هم داشت فیلم میدید .رحی امدو کارای اخر الویه رو
انجام دادم گذاشتم برا  00دقیقه تو یخچال باشه بعد اوردیم سر میزو باهم خوردیم و خندیدیم و کلی هم
از غذا تعریف کردن.
امیر_:
همه با قیافه های ناراحت رفتیم تو خونه هر سه تامون به یه طرف رفتیم رادوین که صاف رفت تو اتاقش
منو سهیل هم رفتیم لباسامون رو عوض کردیم .زنگ زدم ازبیرون سه تا پیتزا سفارش دادم ،پیتزاهارو
اوردن و منو سهیل خوردیم مال رادوینم گذاشتیم تو یخچال ،بعد من رفتم نشستم به فیلم دیدن سهیل هم
رفت سر درساش .در اتاق رادوین بازشد و امد بیرون رفت سمت اشپز خونه غذاشو گرم کردو خورد و با
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همون لباس صبح و چشمای قرمز اومد نشست پیشم انگار گریه کرده بود! دلم داشت میسوخت براش
میخواستم بغلش کنم که نشد.
_ بچه ها ببخشید اگه حرفی زدم ولی من نمی تونم دیگه بی تفاوت باشم!
دوباره رفت سمت اتاقش
سهیل _:
_ وای امیر نمی تونم ببینم رادوین داره اینجوری میکنه با خودش ترو خدا یه کاری کن،خوب شده بود یه
مدت که!
_اره سهیل منم نمیتونم فکر کنم گریه کرده بود!
_مطمئنی ؟؟
_نمی دونم ولی چشماش قرمز بود!
حانیه _:
رفتیم تا کمی بخوابیم و بعدا کارای فردا رو بکنیم تا سرم رو گذاشتم رو بالشت تمام دعواهای امروز یادم
امد دوباره ناراحت شدم که دیدیم ریحانه و ایدا دارن نگاهم میکنن
ایدا _:
_ حانی جونم چرا دوباره گریه؟ ناراحت نباش بخدا نمی تونه هیچ غلتی بکنه.
_ ایداراست میگه دیگه؛حانی خودتو ناراحت نکن و بشو همون حانیه ای که از هیچ کس کم نمی اورد
باشه؟!
_باشه بچه ها ممنون اگه شما نبودین نمی دونستم تو تنهایی چی کار کنم! _برو بابا.
حاال هم بریم مسواک بزنیم و بخوابیمخندیدم و رفتم برا مسواک بعد اونم سه تایی گرفتیم خوابیدیم خدا رو شکر فردا یه کالس داشتیم اونم
ساعت  06ظهر.
صبح بلند شدم
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_هوی بچه ها پاشین بریم صبحونه.
_برو تو ما هم میایم.
_باش بدو اید.
صبحونه رو خوردیم و قرار شد رحی یه کتلت درست کنه تا بعد کالس که میایم غذا بخوریم رفتیم
اماده شودیم و رفتیم سمت دانشگاه اون جاهم استاد درس داد دوباره اون سه تارو تو دانشگاه دیدیم اه
حالم بهم میخورد ازشون کالس تموم شدو به سمت در رفتیم:
_وای بدوین دیگه گشنمه.
یهو رادوین از کنارم رفتو بهم یواشکی گفت:
_ بیا منو بخور خانم کوچولو منم نگاهش کردم که رفت بیرون با دوستاش همشون داشتن نگاهم
میکردن و میخندیدن!
_خب بریم حانی.
_بمیری ایدا ده بیا دیگه
_ حانی اومدیم دیگه چرا یهو گیر دادی به ما بیا پاچه
_درد شما باعث شدین بهم تیکه بندازه
_کی چی کجا هـه؟
_همون نره غوال
_هـــه ببخشید حاال چی گفت؟
برا شون توضیح دادم و داشتن میمردن از خنده!
_ هـــهــه و ..حاال منم تالفی می کنم رفتیم طرف ماشین و یه کاغذ در اوردمو به اصرار های ایدا و ریحانه
روش بزرگ نوشتم{:ههه ممن ون خوردنی } زدم این و با چسب به پشت ماشینش و رفتیم سوار ماشین
شدیم وبه سمت خونه حرکت کردیم.
رادوین _:
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وای رادوین چه تیکه ای انداختی خیلی خوب بود!
_ا شما که مخالف بودین!
_برخورد فیزیکی اره هــهــه
_فیزیکی؟ به اونجاشم میرسیم دوستانم!
دیدم دوتاشون دارن نگاه میکنن
_هــهـــه شوخی کردم بیاین باال االن از بس گشنمه میخورمتونا!
_ سوار شو سهیل شوخی کرد.
تو راه بودیم دیدم هر ماشینی که از کنارمون میره بوق میزنه و به ما میخندیدن!از اون بد تر چند تا دختر
به ما الیکک دادنو رفتن!
_وا! رادوین مردم چرا اینجوری شدن؟
رادوین داشت همین جوری به مردم نگاه میکرد که سهیل گفت:
_هههه میدونی چیه بچه ها مردم مارو دوست دارن!
_ نه بچه ها این قضیه بوداره!یا مردم عوض شدن تو یه روز که این امکان نداره،یا ما تغییری کردیم! راست
میگی.
رادوین زد کنارو خودمون رو نگاه کردیم که سهیل گفت:
_اخه خنگوال همه به ماشین نگاه میکنن نه به خودتون!
_ماشین چی؟
_پشت ماشین.
_هـــــی
_چی شده به منم بگید بفهمم!
دیدم سهیل رفت پایین و دو دقیقه بعد با یه کاغدو نیش بازبرگشت:
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_بیا تحویل بگیرید اینم تالفیش اقا رادوین؛با بد کسایی در افتادیم! هـــهـــه
_این چیه؟!
_وا مگه کورین خوب روشو بخونید!
_سهیل این که...
_ بله اقا امیر اینو اون سه تا دخترا نوشتن؛خانم باقری و جوانمـــرد و سردستشون خانم بهرامی!
_ میگم رادوین اینا هم مثل ماهستنا!فکر کنم شدن رقیب ما هــهــه.
رادوین _:
_راست میگی هــهـــه .ولی خوشم اومده ازشون با هر دختری که بودم بعدش میخواستن بهم بچسبن ولی
اینا نیستن! هــهـــه با خنده گفتم حتی مریم!
امیر _:
منو سهیل بهش نگاه کردیم،من که از تعجب داشت شاخم درمیومد تا حاال نشده بود بعد اون اتفاق اسم
مریم و بیاره یا با به یاد اوردن یه دختر بخنده!
رادوین _:
_ خوب ولی این تازه اولشه هنوز تالفی اون کتکشو ندادم!
_ ا رادوین فکر کردم تمومش کردی بابا بسه کاری نکن که بعد درد سر بشه بخدا برا خودتم بده خودت
خوب میدونم چند وقت قلب درد نداشتی ولی دوباره بعد اون مدت دیروز درد گرفت!
_ببینید شما ها منو میشناسین من تالفیشو در میارم.
دوباره همون رادوین سابق شده بود! ماشین حرکت کردو به خونه رسیدیم.
حانیه _:
_ خوب بچه ها کارامون رو که می کنیم زیاد نیست.میگم عصر بریم بیرون؟
_چی میگی رحی مثال کجا؟!
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_امـــم اهان؛ برج میالد
_ا راست میگه حانی منم نرفتم تاحاال بیا بریم
_ اره منم ندیدم تا حاال خب بپرید کارای فرداتونو انجام بدین که عصر بریم بیرون فکر کنم شامم
بیرونیم .هــهــه
_هـــورا
اماده شدیمو به سمت برج میالد رفتیم خدایش خیلی قشنگ بود!تو را یه اهنگ گذاشتم و صداشو زیاد
کردم و سه تا مون باهاش همخونی کردیم
_خب رسیدیم بیاین پایین
_وای حانی چه قدر درازه!
_هــهــه دراز چیه بلند! تازه میخواستی کوتاه باشه؟
_ هــهــه ایدا حاال ایند قدر تعجب نکن ،اخه حانی میدونی همش ایدا برج میالد روتو عکسو فیلما دیده
هـــهــه تا حاال از نزدیک ندیده!
_وای رحی راس میگی؟
_اصال راست نمیگی نه که خودت بیست بار اومدی!
_هــهــه نه بیست بار نیومدم ولی یه بار اومدم.
داشتم ریز به حرفاشون میخندیدم که گفتم:
_ ا بسه بابا االن اگه جلوتون رو نگیرم تا فردا همینجا باید بمونیم بریم تو دیگه هــهــه
من رفتم تو و ایدا و ریحانه دنبالم اومدن خداییش خیلی بزرگ بود سوار اسانسور شدیم رفتیم به همه
جاسرزدیم؛ رفتیم موزه و کلی عکس گرفتیم .ساعت  9شب بود که رفتم به طرف رستورانش.
ایدا _:
_بشینیم اینجا میخوام بقل پنجره باشیم،چه خلوته!
_خخخخ باشه ایدا ولی میاد رو پولشا!
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_برو بابا باشه خودم میدم
_هـهـه باشه بریم بشینیم.
نشستیمو غدارو سفارش دادیم:
_خب بچه ها کارا فرداتون امادس؟
_ اره،راستی حانی میگم اونا تا االن فهمیدن کار ما بوده به نظرت چی کار میکنن؟!
_ اه بابا یه شب میشه ما اینا رو یاد نیاریم؟ ایش خوب بفهمن اگه بچه باشن بازم ادامه میدن کاراشونو منم
تالفی میکنم تا تموم کنن انگار من شروع کردم این بازیارو!
_اوووووو دوباره این جبهه گرفت
گارسون اومدو شروع کردیم به غذاخوردن:
_وای چه خوشمزس!
_ا رحی خانم شما که گفتید من اومدم اینجا!
_بله اومدم ولی نه رستورانش
_اهان
غذامون تموم شد یه ذره گشتیم ساعت نزدیک  00بود رفتیم خونه بعدا طبق معمول رفتیم خوابیدیم.
احساس کردم یکی داره رو صورتم یه چیزی میریزه حالت قطره ای بود که فهمیدم داره میزانش زیاد
میشه!
_هـــی _پاشو پاشو پاشو پاشو _ای درد مردم از ترس این چه طرز بیدار کردنه؟! _هـــهـه حانی جون
میخواستیم جواب اون سوپرایزایی که به ما میدادی رو ما هم تالفی کنیم _ای بمیرین دوتایتو من کی یه
پارچ اب ریختم سرتون اخه یه شب دیر خوابیدما صبح شما برا اولین بار زود تر از من بیدار شدینا عه
ببین ببین چی کار کردن!
همه جام خیس بود منم دیدیم یه پار چ دیگه بقلمه دعواشون کردمو موقعی که داشتن میرفتم بیرون گفتم
_وایسین ببینم
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فیشششششششششششششششششششششششششششششششششششششش_هایییییییی دلم خنک شد
هههههههههههه _ هیییییییی حانی میکشمت افتادن دنبالم دویدیم تا به حیاط رسیدیم هنگام دویدن
گفتم _هوی چتونه من باید بیوفتم دونبالتون بیا بدهکارم شدیم هههههههه اخه چند نفر به یه نفر اخر منو
گرفتنو گرفتن به کتک اخرش سه تامون خسته با لباسای خونگی تو حیاط خوابیدیم رو زمین
_وایییییییییی وایییییییی واییییییییییی خیلی خوب بود _دردو خوب بود حانیه خانم _ههههههههه بلند شین
کالسمون دیر نشه _نترس وقت داریم هههه_اره رحی خانم شما که کاری ندارین همه کاراتونو سه سوته
میکنین _هههههه باشه بابا برو حانی صبحونتو بخور بریم
دانشگاه _:
حانیه _:
_عه بدو حانی یه قفل میخوای بکنی ماشینو بیا دیگه دیر شد _عه امدم _بدو حانی ایدا راس میگه بلد
نیستی قفل کنی _ عه ببندین دوتایتو اگه ماشینمو بدزدن کی جواب منو با بابامو میده _کی میخواد اخه
بدزده _بمیری خودتون میدونین کیارو میگم _ هههههههههههههههههه راس میگه حانی رحی بذار کارشو
با دقت بکنه _خب تموم شد بریم
نزدیک کالس رسیدمو انگار استاد رفته بود در زدمو رفتیم تو _سالم استاد ببخشید دیر شد شرمنده
_ عه امدین به موقع اومدین فقط دیگه تکرار نشه بیاین برین سر جاتون یه لحظه چشم افتاد به رادوین
داشت منو با چشماش میخورد اون دوتا دوستاشم داشتن رحیو با ایدا رو نگاه میکردن رفتیم نشستیم
سرجامون _بمیری حانی بیا دیر شد _به من چه میخواستین امروز صبح دلقک بازی در نیارین _بیا خانم
طلب کاره _همینه که هست حاال خفه شین میخوام ببینم استاد چی میگه
استاد _:
_ خب بچه ها امید وارم تو این چند هفته ای که گذشته شما منو شناخته باشین منم تا حدودی تونستم شما
رو بشناسم مخصوص ا فهمیدم کیا درس خونن و سال خوبی با هم داریم خب می خوایم گروه بندی کنیم
بعد میگم چی کار کنید
استاد دفتر اسامی رو باز کردو شروع کرد به حضورو غیاب کردن
_خب تموم شد
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میام سر گروه بندی خب همتون یه کاغذ بردارید و اسامیه گرو هتونو با سرگروهتون و کاراتونو مشخص
کنیدو به من تحویل بدید فقط یادتون باشه افراد کمتر از سه نفر نباشه خب معلوم بود دیگه رحی یه کاغد
برداشت و اسمای ما سه تارو با فامیلمونو نوشت سرگروهم قرار شد من باشم برا یه مدت ولی فهمیدم
منظور از یه مدت یعنی همیشه برگه هارو تحویل استاد داریم استاد بعد برسیه اسامی و کارامون که باید
اون روز میاوردیم گفت _ خب بعضی از گروه ها خوب تقسیم نشده من باید بعضی هارو جابه جا کنم از
لحاظ کاراتون که امروز به من دادید _ خب گروه خانم اکبری در گروه شما باید خانم مقیمی بیان بیرون
چون در یک سطح نیستید
گروه بعدی .....
همین جور داشت جابه جا میکرد که ایدا گفت _وای حانی ما جدانشیما همین جور داشتن رحی و ایدا دعا
میکردن که از هم جدانشیم
_خب گروه اقای فراز مند گروه شما مشکلی نداره میتونید با هم باشید
دیدم رادوین با خوش حالی از استاد تشکر میکنه پس فهمیدم فامیلیش فرازمنده
به شون حسودیم شد خدا کنه ماهم جدانشیم این اولین گروهی بود که استاد تغییرشون نداد
_خب گروه خانم بهرامی! وای داشتم میمردم از استرس _خب خانم بهرامی شما هم با گرو هتون
مشکلی ندارید _وای مرسی استاد ممنون _خواهش
ما سه تا داشتیم از خوش حالی میمردیم هه
_خب بچه ه ا انگار گروها تموم شد خب من اینارو وارد میکنم فقط اون گروهایی رو که تغییر ندادم
بایستن
ماهم ایستادیم
_ خب بچه ها من شما هارو تغییر ندادم چون باشما کار دارم شما باید یه پرژه ی سنگینی برام بیارید
چون مدیریت از من خواسته شاگردای خوبو انتخاب کنم واز هر کالسم دوگروه اجازه دارن برا همین
باید این پرژه رو بیارید چون میخواد اینا برن المپیاد برا مسابقه با بقیه ی دانشگاها اگر بتونید تو
دانشگاهای داخلی رتبه بیارید میرید المپیاد و بعد مسابقه اونجا برگذار میشه بقیه ی گروه ها هم باید یه
پروژه بیارن برای مسابقه ی داخلی کشور اونم جوایز خواص خودشو داره ولی فرق اون کشوریه ولی این
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داخلیه قرار شده برای این پرژه یه هفته به شما ها مرخصی داده بشه تا بنشنید رو پرژه کار کنین منم
شما هارو انتخاب میکنم اما بقیه مرخصی ندارن باید همراه درس و امدن دانشگاه پرژه هم بیارن که یکی
از پسرا گفت:عه ببخشید استاد جایزه ما چیه اگه رتبه بیاریم _نگران نباشید جایزش خوبه دستتونو به
دهنتون میرسونه هه
_پس استاد اگه مال ما اینه مال اون گروها چیه _اون دیگه با ما نیست مثال المپیاده ها خب بسه بعد خبر
روزشو بهتون میگم
میریم سر درسمون شماهاهم بشینید
_او ف حانی هم خوش حالم که جدا نشدیم ولی ناراحتم که با کیا افتادیم ادم قحطی بود حیف که کشوریه
وگرنه انصراف میدادم _وا مگه چیشده میخوان مارو بخورن ما پروژمونو درست میکنیم اخرش یا ما
میریم یا اونا یا هیچ کس _اووو ایدا حانی راس میگه تو خیلی از اینا ترسیدیا اروم باش _نترسم باید
بترسم ما بااینا مشکل داریم میترسم کاردستمون بدن یعنی چی اگه جدی بشه و یه بالیی سرمون بیاد چی
_نمیاد ایدا نترس ول کن استاد داره درس میده ساکت
رادوین _:
_ وای رادوین دیدی با کیا افتادیم حاال چی کار کنیم منو سهیل که داشتیم از نگرانی میمردیم که رادوین
گفت _ مسابقه میدیم مگه بده استاد بیچاره که نمی دونست ما با اینا مشکل داریم حاال خوب شد خوب
میشه اذیتشون کرد هه_عه رادوین بی مزه
_دردو رادوین منکه خیلی خوش حالم ساکت حاال استاد داره درس میده
کالس تموم شد همه رفته بودن استاد به ما دوتا گروه گفت وایسیم تا همه برن با ما کار داره ما هم رفتیم
سر میزش که اون سه تا هم اومدن
_خب بچه ها امید وارم موفق باشید میخوام با مدیدرت صحبت کنم مرخصی تونو بیشتر کنه تا نتیجه ی
خوبی بگیریم
سهیل گفت _استاد یه راهنمایی بکنید میخوایم یه پرژه ی خوب داشته باشیم _ببینید بچه ها فقط به کسی
نگید کمکتون کردما که هر شیش تامون زدیم زیر خنده یهو رادوینو دیدم وای چه قدر نازه این بشر
مخصوصا وقتی میخده
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_ بچه ها امید وارم موفق باشید ولی یه راهنمایی که میتونم بهتون بکنم اینه که من که تو بیشتر مسابقه ها
بودم کسایی که پرژشونو میدادن اکثرا مال شهر خودشون نبود یعنی هم برای شهر خودشون بود هم یک
شهر دیگه مثال پرژه های دوگانه میمونه که تو المپیاد امتیاز بیشتری داره
کمی با استاد حرف زدیم که استاد رفت
_خب بریم بچه ها
خانم بهرامی ببخشید دیدیم رادوینه بله
_ میگم شما نمی ترسید
_از چی
_از این که با مارقابت میکنید
_نه چرا باید بترسم
_ خب اخه تا حاال نتو نسته کسی از من ببره همشون وسطای راه جا میزدن خدا کنه شما اینجوری نباشین
_هه هه نه نترسید اقای فرازمند من به این زودیا کم نمیارم چون کشوریه دارم خودمو تو زحمت میندازم
وگرنه اگه د اخلی بود انصراف میدادم چون میدونید که داخلیا خیلی راحته پس به ما کشوری میخوره فعال
به امید دیدار نزاشتم جواب بده اومدیم با رحی و ایدا بیرون
_بدوین بچه ها حوصله کلکل با این پسره رو ندارم
_باشه باشه حانی ولی خدایش خوب جوابی دادی بریم بدو رحی منم حوصله شر ندارم هه
رادوین _:ه ه وای امیر نمی دونی چه زبونی داره این دختره خیلی ازش خوشم اومده حاال حالیت میکنم تو
مسابقه خانم کوچولو
سهیل گفت _:هه اره امیر خیلی زبون داره خدا به داد شوهرش برسه
_اوو هه راس میگین راستی من تعجب کردم رادوین چرا جوابشو ندادی
_اخه ام یر جان باهاش کاردارم بزار تو همین خیاالیی که برا بردن برا خودش کشیده بزار داشته باشه هه
هه هه
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_هه هه هه باشه بریم دیر شد تو عوض به شو نیستی _بریم
حانیه _:خب بچه ها چی کار کنیم برا ناهار
_امم بریم یه رستوران
نههههه میریم خونه یه غذادرست میکنیم میریم تو حیاط خونمون میخوریم باشه_ای بمیری حانی فکر کردم میخواد مارو دعوت کنه نفله ههه
_ههه ایدا جان دیگه همچین فکری نکن عشقم _
اه دیدگه پشت دستمو داغ کنم ههمچین فکری کنم ولی یادت باشه غذا باتوها _
اهان افرین باشه غذا با من میخوام قورمه سبزی درست کنم خوبه
_شوخی نکن حانی دیگه چی میخوای درست کنی ؟؟
_وا مگه شوخی میکنم خوب می خوام قورمه سبزی درست کنم
_ عه حانی خانم اگه راس میگی درست کن ببنیم خوب در میاری یانه
_باشه حاال میبینیم
رحی گفت
_ پس برو حانی خانم همه وسیله هاش خونه هست برین یه راست خونه راستی اگه خوب نبود ما چی کار
کنیم بیاین شرط اگه بد درست کردم بهتون  60000تومان میدم اگه هم خوب بود که باید تا اخر سال
برام غذا درست کنین
_این چه شرطیه بی مزه اگه خوب درست نکردی  60000تومان بهم مون میدی اگه هم خوب درست
کردی به مدت  00روز هر روز صبح یه ماچ منو ریحانه بهت می کنیم
_باشه فقط این کارو تو دانشگاه میکنین قبول
_باش بریم
_خب حاضره بدو رحی برو وسیله های حیاطو بزار
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_هههه باشه
_چرا میخندی
_اخه دلم برات میسوزه که میخوای به من 60000تومان بدی هه هه
_به همین خیال باش راستی ایدا کو
_داره با مامانش میحرفه
_اهوم
_تو چی به مامانت زنگ زدی
_اره
_خب برو
رحی تمام وسایلو برد رفتم باال که ایدا رو صدا بزنم که دیدم صدای داد میاد
_ نه مامان اصرار نکن من نمیام بخاطر این قضیه نه بگو نه من میخوام درس بخونم ارث بخوره تو سرم
نه نمی خوام وای مامان فکرامو کردم نه نه نه بابا زندگی خودمه شما نباید واسه من تصمیم بگیرید که
منم جوابم نه نه اعصابم خورد نیست که نه من خوبم وای مامان خوبم باشه خدا فظ اه خدا
_ وای ایدا چی شده عزیزم گریه نکن جونه من چی شده گلم ناراحت نباش االن دوباره نفست میگیره ها
بیا بریم پایین سر میز شام بهم بگو چی شده بدون گریه بدو _با ...با...شه _افرین
ای خدا این چرا اینجوری شد باید بفهمم ایدا چه شه
_بیابیا بیا بریم
رفتیم سر میز شام که رحی فهمید میخواست سوال بپرسه که بهش عالمت دادم هیچی نگه
_بیا عزیزم بشین خب بیا برنجتو بگیر
_ممنونم حانی
_خواهش عزیزم
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_بیا رحی جان
_ممنون
_خواهش دیدم ایدا بی مقدمه گفت  _:به مامانم زنگ زدم بعد کلی احوال پرسی مامانم گفت پسر عموت
اینا اومده بودن برا حرف ینی همون خواستگاری بیست بار بهشون گفتم نه این پسر مرد مورد عالقه ی
من نیست االن مامانم میگه دوباره اومدن منم دوباره گفتم نه مامانم میگه اگه قبول کنم تمام ارث پدر
بزرگم به من میرسه منم گفتم ارث بخوره تو سرم نمی خوام ای خدا من کی میمیرم راحت شم
منم میخواستم جو عوض کنم گفتم :
_ وای نه ایدا جان اینجا نمیر من دیه ندارم بدم جواب مامانتم ندارم بزار برگردیم پیش خودشون بمیر
باشه عزیزم
_ای بمیری حانیه که هی منو اذیت میکنی هه
_دیدی خندیدی
_هه هه هه هه
_ ببین ایدا جان من نمی خوام دخالت کنم ولی دست خودته گریه نداره دوباره بگو نه اگه نمی خوایش
بازم گیر دادا بگو نه مثل قضیه من که گیر ارمان افتاده بودم
رحی گفت _هه هه هه هه حانی اون که یه پدیده بود اصن یه چیزی بود برا خودش _هه هه هه حاال بسه
بیاین شامو بخوریم ببینم باید من پول بدم یا از فردا باید ماچ بگیرم ایدا گفت _:ههههه به همین خیال
باش _ راستی بچه ها استاد یادتون گفت پرژه هایی که تا حاال برنده شدن مال چند جا بودن میخواین برا
این پرژمون هم بریم از اینجا تحقیق کنیم هم از شمال چه طوره _وای حانی عالیه به نظرت مامانامون می
زارن
_نمی دونم میخوام به مامانم بگم میریم خاله ام شمال زندگی میکنه فکر کنم طبقه باالش هنوز خالیه
میریم اونجا
ایدا گفت _خیلی خوبه پس حانی االن بزنگ تا بعد ما بزنگیم
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_االن که نه شما باید جواب غذایی که خوردینو بدیدن رحی گفت _:خیلیی خوش مزه بود حانی _اهان
حاال شد شما چی ایدا جان _ اصال خوب نبود حانی عالیه _وای بمیری ترسیدم خوب پس از فردا ماچارو
افتادیم هه هه هه هه خوب شما بخورید تا من بعد من با مامانم بزنگم _هه باشه
_الو سالم مامان خوشگلم خوبی _شما _وا مامان _کوفت افتاب از کدم طرف طلوع کرده که یه زنگیم به ما
زدی اگه دیگه گذاشتم بری و دور از من باشی _الهی بمیرم مامان ببخشید خو بخدا این چند هفته درگیر
بودم ببخشید _عه خب حاال _وا حاال چیه مامان _ من تورو بزرگ کردم بچه میدونم هر وقت زنگ میزنی
یه اجازه ای از من میخوای اگه تورو نشناسم به درد موش تو اشغاال میخورم _وا مامان خدا نکنه اره کار
که دارم ولی باور کن نیت اول برا احوال پرسی بود به جان ثمین _عه چه جالب چرا جون بچموقسم
میخوری عه _عه داشتیم مامان _بله داشتیم حاال بگو چی کار داری کار دارم االن بابات میاد _باشه مامان
ببین .....
جریانو به مامانم مو به مو گفتم همشو مامانم گفت _:ببین من حرفی ندارم اگه کاردرسیه مشکلی ندارم
ولی اگه بفهمم مال تفریحه میام خفت میکنم دیگه هم نمیخواد درس بخونی فهمیدی _اره مامان پس به
بابا بگید بعد خبرشو به من بگید که جوابتون چیه چون ریحانه و ایدا منتظر جواب من هستن که اگه شما
مشکل نداشته باشین اونا زنگ بزنن به ماماناشون _باشه وروجک برا خودش میبره و میدوزه هه هه هه هه
_ مرسی مامان فقط زود بگو چون فکر کنم تا هفته ی دیگه باید به استادمون خبر بدیم که برنامه ی
مرخصیمونو از مدیر دانشگاه بگیره باشه
_باشه
_مرسی مامان بوس
_هه هه هه هه لوس باشه خدافظ
اوف رفتم پایین دیدم رحیو ایدا پریدن رومن رحی گفت :
_چی شد چی شد ؟
_اوهه بزار برسم هیچی قراره مامانم به من خبر بده البته مامانم مشکلی نداره چون درسیه وگرنه اگه
تفریحی باشه نمی ذاشت هه
_خب این از این پس باید منتظر جواب باشیم
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_ هییییی اره دیدم گوشیم داره زنگ میخوره رفتم برداشتم هی میگم الو کسی حرف نمیزنه انگار مرز
داره سه بار دیگه هم زنگ زد ولی هر دفعه حرف نمیزد این دفعه زنگ خود میخواستم فوشش بدم که
دیدیم مامانمه اوه خوب شد سوتی ندارم هه هه هه
_ بله جونم مامان عه واقعا خب پس مامان یه خواهش مشکل مامانای بچه هان میشه باهاشون صحمت
کنین

مرسی مامان باشه میگم زنگ بزنن باشه چشم چشم خدافظ رو به بچه ها خب بچه ها من خانوادم

مشکل ندارن االن برید به ماماناتون زنگ بزنید اینو بهشون میگید قراره مامانم باهاشون حرف بزنه _وای
حانی عاشقتم چشم من رفتم
_مرسی حانی من برم بزنگم  .منم اینا که رفتن سفره رو جمع کردم و نشستم پادرسام اخرای کارم بود که
اول رحی و بعد ایدا اومد
_چی شد
_هیچی مامانم گفته فعال منتظر بمونم تو چی رحی ؟؟
_مامان منم گفت با مامان حانی میحرفم
_ خب بچه هااین جور که معلومه باید دوروز بمونیم تا جواب بیاد من که کارام داره تموم میشه شما هم
بشینید پا کاراتون منم میرم چایی میزارم _باشه کارامونو کردیمو چاییمونو خوردیم رفتیم خوابیدیم
امروز خدارو شکر عین ادم بیدار شدیم اول من بعدم بچه ها بیدار شدن صبحونه خوردیمو امروز کالسمون
ساعت  6شروع میشد
_بدویین امروز نمیخوام دیر بشه
–وای اومدیم بریم
_اوف توراه بودیم که مامانم زنگ زد زدم کنار
_سالم مامان جان خوبی بله ممنون نه خونه نیستیم داریم میریم سر کالس اره االن یه کالس داریم نه
دیگه نداریم بععععله مامان زدم کنار خب چی شد عه چه خوب باشه بهشون میگم چشم مامان دیرم
شد بعد بهتون زنگ میزنم چشم فعال
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_ خب بچه ها ماماناتو قبول کردن ولی االن ممکنه بهتون بزنگنو بگن که اجازه دادن شما هم طوری نشون
بدین که برا درس میرید روی کلمه ی درس هم تاکید کنید باشه
_چش م حانی جونم لبخند زدمو راه افتادم رسیدیم به دانشگاهو ماشینو پارک کردم رفتیم داخل کالس
دیدیم استاد هنوز نیومده رفتیم سر جامون رادوینم دوباره نگامون میکرد محل ندادمو رفتیم سر جامون
_ سالم به دانشجویان خب بچه ها درسمون کجاست ؟؟؟ اهان راستی من گروه هارو انتخاب کردم؟؟؟
_بله استاد
_ خوب پس اون دوتا گرو ه برن پیش مدیر االن بین معاون و گروه ها جلسه هست بریداز جامون بلند
شدیمو رفتیم بیرون فکر کنم رادوین اینا پشتمون هستن نمی دونم داشتن به ما میخندیدن یا نه حیف که
پشت ماین وگرنه اگه مدرک داشتم دارین به ما میخندید میکشتمتون به سمت اتاق مدیررفتیم اومدم در
بزنم که دیدیم امیر درزد بعدم سهیل درو برامون باز کرد منم که تعجب کرده بودم رفتیم داخل اون سه
تا هم پشتمون امدن .....

_وای حانی چه قدر این معاونه حرف میزنه انگار میخواد مارو ببره ترکیه بابا یه مرخصی میخواد بده حاال
رضایت نامه از کوجا بیارم
_نمی دونم مثال معاونه مگه نمیدونه ما از اصفهان اومدیم اوفففففف رحی گفت :اهان تلگرام خوبه میگیم
کتبی بنویسن براش بفرستن خوبه ؟؟؟
_عه چه فکره خوبی عالیه رحی باشه خوبه پس ماماناتون که زنگ زدن بهشون بگید این کار را انجام بدن
منم دوباره مجبورم زنگ بزنم خب تا اومدیم ما شیش تا بریم سر کالسمون دیدیم بچه ها اومدن بیرون
مگه چه قدر تو اتاق بودیم ینی اینقدر حرف زد وااااااا
رادوین  :استاد شرمنده معاون محترم خیلی صحبت کردن حاال االن درس دادین یا نه
_ نه بچه ها نگران نباشید درس ندادم ولی چند تا مسعله حل کردیم همین اگه مسعله هارو میخواین از
بچه بگیرید همشون نوشتم مال خانم اکبری هم کامله
_عه ممنون استاد

72

ن و د ه ش ت ی ا ا و ل ی ن ک ت ا ب خ ا ن ه م ج ا ز ی د ر ا ی ر ا ن W wW . 9 8 i A . C o

معجون عشق و غرور| نگین بهرامی

کتابخانه نودهشتیا

_ خب بچه ها حاال که معاون حرفاشو زده فکر کنم با این وضع هفته ی دیگه مرخصی ها حاضر میشه اگه
من جای شما ها بودم میرفتم طرح بندی و چیز های اولیه رو انجام میدادم به هر حال موفق باشید
_ممنون استاد خسته نباشید
امیر :وای خیلی خستم رادوین بریم خونه دیگه پس این سهیل کجاست ؟؟ _نمی دونم بزار بزنگم بهش..
دیونه تو کوجایی داری دستشویی میسازی یا رفتی دستشویی بدوزود بیا

دیدم خانم بهرامی داره تنها

میره سمت ماشینش که بلند گفتم  :خانم بهرامی موفق باشید ....یه نگاهی به من کرده بدون توجه به من
سوار شد دیدم رفت جلوترو اون دوتا دوستاشم سوار کرد نو رفتن
دیدم سهیلم اومد گفتم ای بپکی سهیل بیا دیگه عه خستم خوابم میاد _وای اومد دیگه این قدر غر نذنید
بریم
حانیه :یک هفته عین برقو باد گذشتو ماهم وسایلمونو جمع کرده بودیمو اجازه هارو گرفته بودیمو به
خالمم خبر داده بودیم کال همه چیز اماده بود قرار بود فردا بریم دانشگاهو با استادم خدافظی کنیم بعد
فرداش به سمت شمال بریم
فردا :
_ پاشین کالس اخرمونو بریم از استاد خدافظی کنیم که فردا بریم
اماده شدیمو رفتیم به سمت دانشگاه که دیدیم رادوین اینا نیستن بعد از اتمام کالس پیش استاد رفتیم
_ سالم استاد خوبید
_عه سالم شما هنوز اینجایید
_ بله استاد مرخصیه ما از فردا شروع میشه میخواستیم ازتو خدافظی کنیم واز شما بخوایم برامون دعا
کنید
_ ممنون بچه ها باشه دعا میکنم ولی قول بدیدی تالش زیادی کنید نمی دونم چی شد که رادوین اومد تو
ذهنم
_عه ببخشید استاد اقای فرازمند نبودن امروز؟؟
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_بله قبلش به من خبر دادن که میرن از تهران بیرون برا پروژه برا همین از من اجازه گرفتنو امروز
رفتن_ اهان راستی استاد ما جزوه های درسو مال این یک هفته رو چی کارش کنیم _اهان راستی خوب
شد پرسیدی به خانم اکبری گفتم برا تون بنویسه بعد بگیرید ازش بعد برید کپی کنید
_بازم ممنون استاد
_خواهش خدا پشتو پناهتون موفق باشید
_خب بچه ها اینم از این بریم خونه دیگه
_بریم
_راستی حانی طرحو درست کردیم؟؟؟؟؟
_ نه برا همین میگم بریم که کمی روی طرحمون با اسمش فکر کنیم بعد وسایالشو تو خود شمال میگیریم
یه پاساژبزرگ هست که همه چیز داره فردا رفتیم اونجا باید بریم وسایلو از اونجا بگیریم _اهوم
امیر:خب پاشید رسیدیم
_درد بمیری رادوین خواب بودیما
_هه می خواستم بیدارتون کنم
_ اه بار اخرت باشه منو میترسونی بیا سهیل که هنوز خوابه یه بمبم بندازی بیدار نمی شه بگو میخواستی
منو اذیت کنی
_وای بیا خوبی کن باشه اقا ببخشید حاال بریم پایین دیگه اعصابم از دست رادوین خورد بود بلد نیست
ادمو بیدار کنه از ماشین اومدم پایین رفتم سمت وسایال سهیلم بیدار شدو اومد کمکم رفتیم داخل خونه
ی رادوین اینا رفتیم تو اتاقمون خدایشش خ ونه بزرگی بود اتاقاشم برا سه نفر خوب بود
حانیه :رفتم پایین همه جاتاریک بود رفتم سمت دست شویی امدم بیرون به ساعت نگاه کردم دیدم
نزدیک شیشه اگه برم دوباره بخوابم اذیت میشم دیگه نخوابیدمو رفتم بساط سفرو چاییو همه چیزو اماده
کردم ساکارم گذاشتم تو ماشین رفتم به طرف اتاق دیدم ایدا روتخت نشسته رفتم پیشش دیدم داره
گریه میکنه
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_ وای ایدا چی شدی چرا گریه میکنی ؟؟ فکر کردم بیدار شدی منو خوش حال کنی چی شده عزیزم
دیدم گریه اش شدت گرفت رحی بلند شدو گرفت تو بغلش نمی دونستیم چی شده بود رحی گفت :چی
شده اجی چرا اینجوری شدی تو _ایدا ده یه چیزی بگو مردیم از نگرانی چت شده قضیه نکنه مال پسر
عموته هان
_ بیا خودت بخون  ...گوشیشو طرف من گرفت منم اس ام اسشو خوندم پدر بزرگ ایدا فوت کرده
بود گوشیو سمت رحی گرفتم همون طور که ایدا تو بغلش بود اونم خوندو بیشتر ایدا رو به طرف خودش
کشید
_وای ایدا تسلیت میگم کی این اتفاق افتاد ساعت اس ام اسشو نگاه کردم دیدیم مال ساعت  :صبح یهو
چشمم به فردی که اس ام اسو بهش داده بود نگاه کردم دیدیم رضا پسر عموی ایدا این اس ام اسو بهش
داده اول شک کردم که نکنه بخواد ایدا رو اذیت کنه ولی بعد پشیمون شدم اخه کدون نفهمی کسیو که
دوست داره اذیت میکنه دیدم رحی داره دل داریش میده منم طرفش رفتمو دل داریش دادم حدودا ایدا
نیم ساعت داشت گریه میکرد اخرش که سبک شد رفت یه دوش گرفتو اماده شد باورم نمی شد
میخواستیم با شوخیو خنده به شمال بریم ولی انگار قسمت نبود همه تو سکوت اماده شدیم من یه مانتوی
مشکی با یه شلوار غواصیو یه شال قرمز پوشیدمو ارایش همیشگیمو زدم رفتیم پایین ایدا هنوز ناراحت
بود ولی من چون ایدا رو میشناختم زود خوب میشد ایه تلکرسی خوندمو راه افتادیم نزدیک ساعت 2::0
بود که راه افتادیم ساعت  2صبحم مامانم زنگ زده بود فکر کرد ماتوراهیم ولی موضوعو که بهش گفتم
اونم تسلیت گفت به ایدا و قرار شد موقعی که میخوایم راه بیوفتیم به مامانم اس ام اس بدم که دادمو
رفتیم تو جاده اصلی مامانم به اس ام اس جواب دادو دوباره کلی سفارش کرد اروم بریم منم گوش دادمو
توراه هم دیدیم د وباره ایدا هو ریحانه خوابن دیدم گوشی ایدا صدا خود ادم فضولی نبودم ولی حس
کردم در بارهی همون قضیه ی بابا بزرگشه گوشیشو باز کرم دیدم یه اس ام اس از طرف رضا داره
بازش کردم دیدیم نوشته (عزیزم ایدا جان ببخشید این خبرو بهت دادم اشتباه کردم پدر بزرگ نمرده
فق ط یه سکته کوچیک کرده نمی دونم حاال اگه از ساعتی که اون خبرو بهت دادم ناراحت شدیو گریه
کردی ولی اگه گریه کردی شرمنده اخه توکه اینقدر بابا بزرگمونو دوست داری چرا به حرفش گوش
نمیدو با من ازدواج نمی کنی اخه من که چیزی کم ندارم اگرم برات مهم نبوده پس دیگه هیچی

بازم

شرمنده )
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_ مردشورتو ببرم پسرهی عوضی مگه مرض داری چه ربطی داره ایدا بابابزرگشودوست داره چه ربطی
داره به تو اینارو داشتم بلند میگفتم دیدم یکی میزنه روشونم سرمو به طرفش گرفتم دیدیم از تو اینه
رحی داره به من اشاره میکنه که ساکت باشم راس میگفت اخه ایدا خواب بود سرمو تکون دادمو اس ام
اسو به رحی هم نشون دادم رحی گفت عجب ادمایی پیدا میشنا پسرهی روانی
_ همینو بگو حاال هیچی به ایدا نگو خودم به حال فرصت بهش میگم االن خوابه _باشه راستی حانی ساعت
چنده؟؟
_ 06ظهره نزدیک رشتیم
_اهوم خوب چایی میخوری حانی
_ اگه تو بریزی اره دیدم ایدا بیدار شد
_سالم ایدا خانم خوبی ساعت خواب بیا چایی میخوری یه نگاه به رحی کردمو دیدم ایدا ناراحت تو خودشه
منم که دیگه تحمل این نمایشارو نداشتم گفتم _هوی ایدا خودتو ناراحت نکن بیا اس ام اس پسر عموی
عاشقتو بخون این چایی هم بگیر
_اه حانی حوصلتو ندارما من کاریش ندارم
_ نفهم وقتی میگم بخون ینی بخون حاال که نمی خونی خودم میگم بابا پسر عموت اشتباه کرده بابا
بزرگت نمره یه سکته کرده بیا برو بخون دیگه _چیی _پیچ پیچی
_ حانی راس میگی وای خدا شکرت بده گوشیمو رحی
_خدایا شکرت چیه ؟؟؟؟هه هه هه بیا
_ ولی اقا رضا جواب این کار زشتتو بهت میدم
_اره حتما بده ایدا جان هه هه
_وای چه خوب شد حانی
_ خوب شد چیه ؟ زده به سرتا ایدا حاال خوبی ؟؟؟
_عالیم رحی جان مگه میشه بد باشم عزیزم هه هه هه
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_هه هه هه هه
رسیدیم شمال :سالم خاله جون خوبی
_سالم عزیزم خوبی خوش امدی چه خبر چه عجب یادی از ما کردی
_ای چه حرفیه خاله جون
_خب عزیزم ماشینو اوردی تو _بله خاله
_پس دوستات کوشن
_اونا خاله دارن وسایالرو میارن پایین
_سالم خانم امیری خوبید ببخشید مزاحم شدیم
_سالم خوبید دخترا چه خبرا خوبید ؟؟؟
_ممنون شما خوبید
_ممنون حانی دوستاتو معرفی نمی کنی
_ اووو ببخشید خاله خب این ریحانه این ایدا رشته هامونم یکیه برا یه کار پروژه اومدیم اینجا رو به ایدا و
ریحانه گفتم  :اینم خاله نسرین خاله ی خوبم _بسه اینقدر خود شیرینی نکن
_ هه هه هه راستی خاله علی و نازنین کجاهستن
_طبق معمول علی که سرکار دیگه نازنینم داره درس می خونه با دوستاش رفته کتاب خونه
_میدونه ما اومدیم
_نه بابا _امشب میان _ اره _ خوب خاله چیزی نگو بهشون میخوام سوپرایزشون کنم
_ باشه دختر فقط امشب بیاین پایین بامیرم چون میدونم وقت غذا درست کردن نداری اون موقع
سوپرایزشون کن
_هههه چشم خاله خب بریم
_برین خوب استراحت کنین ساعت  0شب بیاین برا شام
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_چشم
با هم رفتیم تو خونه مارفتیم طبقه باال خاله هم رفت شام درست کنه
_خب اینم کلید بریم باال
_هوی حانی خانم شما چیزی نیاری یه وقتا
_چشم عزیزم میدونم نگرانمی _بمیر بابا
_هه هه باشه برم درو باز کنم میام کمک
_ خب بچه ها من برم بخوابم یه ذره امروزم بیخیال شین از فردا میریم دونبال کارامون
_هه هه چه عجب حانی خانم داره یه بعد از ظهر میخوابه صبر کن منم میخوام بخوابم رحی تو چی خوابت
میاد _نه ولی میام دراز میکشم
_ باشه با با بیاین بریم باهم بخوابیم فقط ساعتاتونو تنظیم کنین برا شام امشب _عه راست میگی باشه
راستی حانی علی کیه ؟؟؟؟_به تو چه _عه اذیت نکن _هههه پسر خالمه _خوب چیکارس _پلیس اگاهیه
_اوووووو چه خطر ناک حتما از این خشنایی بی حوصلس _هههه نه بابا رحی چی میگی اینقدر شوخو خوبه
ولی سرکار خیلی جدیه حتی منم ازش میترسم _هههه اهان خوب بخوابیم _اهان راستی حانی چند سالشه
_ قصد ازدواج نداره _اوووو بی مزه کی خواستگاری کرد یه سوال پرسیدما لوس _
 60سالشه اگه بازجوییتون تموم شد بخوابیم _ایششششششششش_حانی نازنین چند سالشه ؟؟؟_اونم
فقط یک سال ازم کوچیک تره رشتشم تجربیه خب دیگه بسه بخوابیم دیگه

_پاشین ساعت_2::0اووووووووو چه قدر خوابیدیم حانی فکر کردم  :ظهره ناهارم نخوردیم _بدو من
حاضرشدم _ وای بیا بلند شدم ایش

اوناهم بیدارشدن منم یه مانتوی سبز ابی پوشیدم که کمی اسیناش

کوتاه بود خیلی قشنگ بود با شلوار چسبون مشکی باشال ابی اوناهم حاضر شدن به سمت در رفتیم .
_ خب بچه ها صبر کنید من میخوام علی و نازنینو سوپرایز کنم باشه فقط با من همکاری کنید _ههه باشه
ولی میخوایی چی کار کنی میخوای یه پلیسو بترسونی با یه دکترو هههه_اره حاال بببین اینا وقتی میان
خونه از یه بچه دوساله هم ترسو ترن مغروریو غلدریشون مال بیرون خونست خوب هیچی نگید شما
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_ الو سالم خاله اره منم حانیه اره جیغ نزنید نفهمن اره ارهداریم میایم میگم خاله علی و نازنین اومدن؟؟؟
خوب ببین خاله پس عادی رفتار کن االن میایم بدون این که جلب توجه کنی درو فقط باز کن ما پشت
دریم تو اتاقن دیگه اهان خوب عه خوب باشه _خب بچه ها بیریم _میخوای چی کارکنی حانی _عه
میخوام بتر سونمشون میخوام بریم تو مثال خاله رو به گروگان بگیریم در اتاق علی رو هم قفل کنیم یکی
تونم بره اتاق نازنینو قفل کنه میخوام بدونم چند مرده حالجن هههه _عالیه حانیه ههه _خب بریم خیلی
اروم گفتم _سالم خاله خوبی بیا _چیه دختر_ میگم خاله کیلید اتاق علیرو به من بده مال نازنینم بده به ایدا
_برا چی _بده تو خاله _باشه وایسا تا بدمت هه فقط بچه هامو نکشیا _هههه

خالم رفتو داشتم به رحیو

ایدا میگفتم چی کار کنن خالم اومدو کلیدو دادمن منم رفتم دم اتاقش یه نگاه کردم دیدم رو تختشه اون
موقع که داشتم این کارو میکردم رحی داشت خاله مجبور میکردن جیغ بزنه وقتی درو بستم قفلش کردم
همون موقع ایدا در نازنینم قفل کرد که دیدم خاله جیغ زد هههه علی گفت _وای مامان چی شدی عه چرا
نازنیم بهد علی گفت  :وا علی چی شده مامان خوبی مامان

در قفله مامان نازنین تروخدا جواب بدین
علی بیا این درو باز کن این مسخره بازیا چیه

_اگه یه کلمه دیگه حرف بزنید مامانتونو میکشم فهمیدین فنچ ها_تو کی هستی تو غلط میکنی تو بی جا
میکنی _ هویی حواست به حرف زدتن باشه دهنتو ببند

دیدم رحی هو خاله دارن میخندن یه برنامه

تفنگ داشتم تو گوشیم اونو فعال کردمو صدای شلیکو در اوردم _وای مامان مامان خوبی مامان

دیدم

داشت زهره ترک میشدن به خاله گفتم بگه خوبه
_ جانم بچه ها من خوبم _ مامان خوبی چرا میخندی اینا کین منو ایدا هم زمان با اشاره ی من قفالی درو
باز کردیم دیدم علیو نازنیم پریدن بیرون _مامااااااااااااااااااااان _سالم به علی جان پسر خاله خودم و به
دختر خاله ی عزیزم خوبین _کو _چی کو _اون نامردا شما خوبید _ههههه ینیارو میگی؟؟ _چی ینی .....
_ ینی اینکه پسرمو دخترم خیلی ترسوان هههه حانیه این کارو کرد بادوستاش
_واییییی مردم این چه طرز سالم کردنه _هههه های دلم خنک شد علی ههه_درد نخند مردم _چشم
ههه _من بعد به حساب شما میرسم البته جلو دوستات نمیشه صبر کن تنها شیم نشوتن میدم _هههه تو
بی جا کردی _ سالم خانما شرمنده خوبید

ایدا و رحی گفتن با خنده _ممنونیم شما خوبید اقا علی _بله

عالیم نازنینم که موضوعو تازه فهمید گفت  :سالم به دختر خاله ی خلم چه طوری مگه مرز داره عه لوس
بی مزه

79

ن و د ه ش ت ی ا ا و ل ی ن ک ت ا ب خ ا ن ه م ج ا ز ی د ر ا ی ر ا ن W wW . 9 8 i A . C o

معجون عشق و غرور| نگین بهرامی

کتابخانه نودهشتیا

_خب عه بچه ها بسه بیاین سر میز شاممونو بخوریم یه شوخی بود تموم شد دیگه نازنین رحیو ایدا
داشتن میرفتن منم پشتشون دیدم نازنین پشتمه اومدم بشینم یه نشکون خیلی محکم از بازوم گرفتو
رفت سر صندلیش خدایش درد داشت نمی تونستم جیغ بزنم داشت اونم میخندید به من گفت _خب
دختر خاله ی خوبم این تازه اولشه _ایشششششش

شاممونو خوردیم با علی و نازنینو بچه ها کلی

خندیدیم بعدم جریان رادوینو همه اینارو بهشون گفتم که اینجا چی کار میکنیم اونم گفت اگه اذیتمون
کرد بهش بگم دیگه تا ساعت  06شب خندیدیمو شوخی کردیم موقع رفتن
نازنینم_  :برو نفله ولی بدون تالفیه کاراتو در میارم _هههههه باشه بریم بچه ها بریم اقای و خانم ترسو
میخوان استراحت کنن_برو ورجکککککککک _رفتم بای بازم ممنون _باش فقط برو تشکر بت نیومده
_ههههههه شب بخیر _شب بخیر
_ خب بچه ها بریم بخابیم از فردا طرحامونو شروع کنیم عصرم میریم پاساژو وسیله هامونو میخریم
_باشه خوبه من برم مسواک بزنم _باشه برین مسواک بزنین
صبح _:
_صبح بخیرررررررررررررررررررررر_عه صب بخیر چه عجب مایه بار دیدیم خودتون از خواب بلند
شدین _عه دوباره چرتو پرت میگه ها _ههه باشه برید دست به ابو بیاین سر سفره

صبحونه خوردیمو

بعد م یه اسم برا پروژمونو انتخاب کرد و بعد ناهارم کتلت داشتیم به دست پحت ریحانه بعدم کارای
اولیه پرژه رو انجام دادیم ساعت  5عصر بود که گفتم _خوب بسه این اوالش که خوبه بریم کارامونو
بکنیم برید اماده شین _باااش _باش
_وای حانی چه پارکینگش بزرگه _اره ما همیشه خریدا با سوغاتیا رو میایم اینجا چون همه چیز داره
_اهان اومدیم پایینو ماشینو قفل کردم رفتیم داخل
رادوین_:
_بیا رادوین اینجا خالیه _نه صبر کن ببینم این ماشین خانم بهرامی نیست _ چی میگی بابا _نه امیر
رادوین راس میگه این ماشینشونه _وا ینی اینا هم برا پرژه اومدن اینجا _هههه اره امیر جان

دیدم

رادوین ماشینو جلو ماشینشون پارک کرد _عه رادوین چرا اینجا _چون دوس دارم پیاده شین _نه رادوین
حوصله شر ندارم _ عه بیا پایین دیدم رادوین یه کاغذ ورداشت رو نوشت (وایسا تا بیام ) گذاشت کاغذو
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رو دسته شیشه پاکنش _وای رادوین بیخیال بزار بریم کار داریم مثال با اونا رقابت داریما _وا بصر حاال تو
بذار منم تالفی کنم دیگه جنبه داشته باش سهیل گفت _:رادوین پس عواقبش دست خودت به ما ربطی
نداره _باشه جوجه ی من حاال بریم _اوففففففففف بریم از دست تو

_حانییییییییی _بله _حانیییییییییی _چیه دوباره دست شویی داری _اره حاالکه وسیله هامونو گرفتیم بریم
دست شویی؟؟ _ وای خدا ریحانه من نمی دونم هرچی تا حاال خوردیم به جای این که تبدیل به کالری بشه
همش هی تبدیل به دست شویی میشه تا حاال دوبار رفتیم دستشویی ایدا گفت _حانی منم دارم
_واییییییییی بریم اه _ عه حانی من که تا حاال نرفتم دست شویی که رحی رفته حاال این دفعه رو به خاطر
من بیا رفتیم دست شویی منم جالباسی شدم وسیله هاشونو گرفتمو دم در دست شویی منتظر شدم
دیدم یه لحظه دیدم دوست رادوین از اون روبه رو رد شد شک کردم ولی گفتم امکان نداره

فکرو

بیخیال شدمو دیدم اول ایدا بعد رحی اومد بیرون کاراشونو کردنو رفتیم سمت پارکینگ ساعتم نزدیک
 0::0شب بود _ عه این چرا گذاشته اینجااااااا عجب ادمای خلچلی کی به اینا گواهی نامه میده ایدا که
اینو گفت به ماشین دقت کردم دیدم وای این که ماشین رادوین همونن پرادوی مشکی رحی گفت
_مممایدا این ماشینه ادامه حرفه رحی گفتم _ماشین اقای فراز منده _چیییییییی وا ینی اینا هم اومدن
اینجا _ اینطور که معلومه بله رفتم سمت شیشه هاش که شاید یه کاغذ شماره ای باشه یه کاغذ دیدم
ورشش داشتمو خوندمش _عجب کنه هستن ایناها ول کن نیستن که اه ببین چی نوشته برا من _وای
حانی اینا دیگه کیه
ایدا گفت _بیا بعد بگو هیچی نمیشه بیا ما قله قافم بریم اینا میان _خب اگه میخواد ادامه بده منم بلدم
صبر کن حاال بشینیم تو ماشین تا بیان بعد

تو گوشیمو گشتم فکر کردم شمارشو دارم تو تماس های

گرفته شده ولی نبود پاک شده بود
_حانی حانی اومد این پسره _کوووووو از ماشین پیاده شدم بلند گفتم _حاال معلوم شد کی رانندگی بلد
نیست اه بلد نیستی پارک کنی _عه به خانم بهرامی خوبید شما شما کجا اینجا کجا _سالم میگم بلد نیستی
پارک کنی _چرا بلدم میخواستم شمارو اذیت کنم شرمنده _ایشششششش مریضی؟؟ ور دار ماشینو
کاردارم _چشم خانم کوچولو _زود باش اقا بزرگ
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کلیدو داد به سهیل منم دیده یه چاله اب رو زمینه پر از اب سوار ماشینم شدمو ماشینو روشن کردم
سهیل داشت میومد پایین گفتم _ببخشید میشه تو ماشین بمونید چند لحظه _چرا _االن میفهمید سهیلم
نشست تو ماشین منم دیدم رادوینو امیر دارن میخندن به من منم با گاز زیادی که به دادم رفتم تو چاله
وای چه چاله ای بود عمیقو پر اب ههههههه گاز دادمو رفتم روش اب هم رو صورت رادوین هم رو لباس
امیر پاشیده شد یه ذره هم به ماشین خورد
_ هاییییییییییییییی دلم خنک شد _وای هانی افرین هههههههههههههههههههههههه
_دیدم سهیل تو ماشین از خنده داره میمیره _درد مرض اه ببین چی کارا کردن بابا رادوین جان اینا از تو
بد ترن بیا بیخیالشون شو اگه اینو فهمیدی _ببند امیر بخدا تالفیشو سرشون در میارم خیلی پرو شدن
لعن تیا برو پایین سهیل میخوام بریم زود خونه بدو خیلی رو دادم بهشون
ماشینو پارک کردمو رفتیم باال سهیل رفت با نیش باز تو اتاقش منو امیر هم رفتیم تو اتاق به امیر گفتم
اول اون بره حموم اون رفتو منم رفتم تو اتاق _الو سالم امیر جان خوبی چه خبر

ممنون منم خوبم

اره میگم هنوز شمالی میخواستم بری
چند نفرو ادب کنی البته ادب ارومو لطیف چون دخترن هههههه
سر نشه برامون

اره سه تا دخترن

اره یه کارایی کردن ببین اروما درد

نه بابا من که از سه تا دختر نمی ترسم که امیر نمی زاره خودم

انجام بدم اره ادرسو مشخصاتشونو برات میفرستم فقط یه جا ادب کن که ماهم میخوایم بیایم ببینیم
اره بابا نمیخوام اونقدر شدت داشته باشه اره ممنون

یه کوچولو اذیتشون کن همین نهایتش ماشینشونو

پنچر کن ههههه اگه اب بریزب روشون خیلی خوبه
_رادویننننننننن بیا برو من اومدم _امدم امیر

_خب فعال امیر جان ممنونم من باید برم باشه

خدافظ خندیدمو رفتم حموم

حانیه _:
_اوففف چه قدر خوابم میاد _میگم بچه ها بریم دریاااااا _خلی رحی ما برا تفریح نیومدیم که _چه ربطی
داره خوب بعد این که کارامونو کردیم میرم خوبه؟؟ _اوففف باشه فقط اگه بخوایم فردا تا عصر کارمون
تموم شه باید زود از خواب بلند شیم _اره رحی حانی راست میگه _باشه من مشکلی ندارم پس صبح زود
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بلند شیم تا عصرم کارامونو میکنیم _خب باشه عصر کی بریم _ 2خوبه _اره خوبه _خب من برم بخوابم
شب بخیر _شبت بخیر رحی برو ماهم میایم

رحی رفت

_میگم ایدا چه خبر از پسر عموت _هیچی بابا جوابشو نمیدم _ههه خوب کاری میکنی بریم حاال رحی
فکر میکنه غریبست _ اره بدو بریم

صبح شدو بعد صبحونه نشستیم پایه طرحمون اندازه ی  60صفحشو انجان دادیم تا ظهر _خب بیاین
ناهار _اومدیم خب ایدا دستش نزن بیا بریم ناهار تا بعد _باش بریم ناهارمونو خوردیم خورشت قیمه
داشتیم خوشمزه بود دوباره رفتیم سرکارمون

رادوین _:
_ خب دوستان خوبم امروز عصر میریم یه جایی میخوام یه چیزی نشونتون بدم _کجا رادوین ماکه برا
تفریح نیومدیم که _میدونم امیر ولی میخوام یه چیزی نشونتون بدم _چی میخوای نشون بدی تازه مگه
کجاست حتما باید بریم بیرون کلی کار پرژه مونده _اره بیرونه حاال جاشو بعد بهتون میگم

یه دفعه

دیدم گوشیم صدا داد نگاش کردم دیدیم امیره جاشو بهم گفته بود رو به امیرو سهیل گفتم _خب بیا
جاشم معلوم شد میریم دریا _اوفففف حاال ساعت چند  5خوبه 2برگردیم _نه بابا چی میگی میخوام از
اول کار برسیم میخویم وسطاش برسیم  2شب میریم دیگه نمی دونم تاکی

سهیل گفت _اوووو حاال

کوتا  2بیا کارامونو انجام بدیم حداقل تا 00 2تا صفحه پرژه بنویسیم بیا رادوین بیا تا 2کار کن بدو برون
اون خط کشو از رو میز اتاقم بیار_باشه اومدم پس حله

حانیه _:
_حانیییییییی من امادم بیا دیگه _ امدم میگم رحی من دل شوره دارم میشه امشبو بیخیال شیم هان
گفت _:عه چرا حانی بیا دلشورت مال پروژس بیا بریم _اه از دست شماها بریم

ایدا

سوار ماشین شدیمو

اهنگ مورد عالقمونو گذاشتیم باهاش خوندیم _بیاین پایین باید ماشینو اینجا بزاریم بریم تو ماسه ها
بعدم دریا _نه حانی بریم دم دریا بزاریم _ باشه پس باید اینجارو دوربزنم
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_بیا اینم لب دریا بیاین پایین _ وایییییییی خدا چه قدر قشنگه دریا از دیدنش سیر نمیشم بچه ها نفس
عمیق بکشید _ باشه

رفتیمم سمت بازارشو چند تا تنقالت گرفتیمو اومدیم درم دریا نشستیمو شروع

کردیم به خوردن و صحبت کردن _خب بچه ها سات نزدیک  5 2:00دقیقه دیگه میشینیم میریم
باشه _باشه حانی ولی خیلی خوش گذشتا _اره
خوبی عزیزمممممم
لب ابیم

دیدم گوشیم زنگ زد دیدم مامانه _سالم به مامانم

ممنونم مامانی همه خوبن بابا چه طور ثمین چی خب خدارو شکر

نه مامان تا عصر داشتیم رو پروژه کار میکردیم گفتم بیریم یه ذره لب اب

اره بیرونیم
عه یه لحظه

مامان گوشی _عه بچه ها کوشیاتون کو نیاوردین _عه چرا حانی توماشینه چی شده _مامانم میگه
ماماناتون زنگ زدن دیدن جواب ندادین ترسیدن

_الو مامان چرا همراهشونه فقط تو ماشین بود

نیاوردن کنارشون اگه میشه به ماماناشون زنگ بزنید خبر بدید

چشم میریم زود خونه

چشم

خدافظ
_اوفففف اخه چرا نیاوردین با خودتون اگه دیگه ماماناتون بزارن باهم بریم مسافرت با این کاراتون
_خوب حاال من بعد به مامانم توضیح میدم

_عه بچه ها نازی اس ام اس داده _عه چی داده حانی _داده

کوجایینو از این چرتو پرتا االن جوابشو میدم درسو بهونه کرده با ما نیومده باید دلشو اب کنم .....
رادوین _:
_خب رسیدیم _ اوف ماشینو قفل کن بریم پایین _نههههههه نرین پایین _چرااااااااا_صبر کنید باید چیزیو
که میخوام نشونتون بدمو از توماشین ببینید سهیل گفت _خلی رادوین برا چی میخوام برم تو اب _عه
جوجه یه چند لحظه صبر کن االن میاندشون _کی کی میاد رادوین دارم میترسما _عه صبر داشته باش
نمی دونم چرا دستام یخ کرده بود من تونسته بودم خانم بهرامیو با دوستاشو پیدا کنم ولی هنوز به امیر و
رایا ن نشونشون ندادم
_بیا اومدنننن _کی رادوین کی دیدم یه سمند مشکی کنار ماشین ما وایساد راوین شیشرو داد پایین _عه
سالم داداش امیر خوبی چه خبر ممنون اره اینا دوستامن هههههههه اره برو کارو تموم کن میخوایم بریم
کارو زندگی داریما

امیر اینا رفتن _رادوین این کی بود؟؟ _خب ببینید بچه ها فقط االن تنها کاریو که

باید بکنید به ماشین امیر نگاه کنیدو بخندید _ چی میگی رادوین مرز داری برو میخوام برم خونه _عه نگاه
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کنید شما و بفهمید من هیچ وقت کوتاه نمیام نگاه کنید سهیل گفت _وا این که ماشین  602خانم بهرامی
که _ عه سهیل راس میگی میگم رادوین چرا امیر داره میره طرف اونا؟؟ _خب خودت ببین چرا
امیر _:
_وا دیدم رادوی ن داره نگاه میکنه منم نگاه انداختم به اونا نکنه نکنه ......

حانیه _:
_ایشششششششش حانی اینارو جا قحط بود اومدن صاف بغل ما گذاشتن _ولشون کن فقط حرفی زدن
محل ندید رحی گفت _  :میگم بچه ها ماشینشو یه جوری گذاشته پیش ما من میترسم

رو حرف رحی

نگاه به ما شین کردمو دیدم راس میگه اونجا یی که ما نشسته بودیم هیچی از دورو بر معلوم نبود دیدم یه
پسره وچهار نفر دان میان طرفمون بلند شدمو به رحیو ایدا اشاره کردم که پاشن بریم
_خانم کوچولو شماره بدم ؟؟ هیچی نگفتم _باتوام خانم خانما

محلش ندادم امدم دستو به دستگیره

ماشین ببرم یه نره قول وایساد جلوم _کوجا بااین عجله _برو انور حوصلتوندارم _هههه جواب منو
ندادی شماره بدم خانم کوچولو زنم شی ایدا داد زد _خفه شو مرتیکه ی بی ناموس برو انور مزاحم
نشومیخوایم بریم _عه عه عه بیاین بچه ها این ور این خانم انگار زبونش به دهنش زیادی کرده هاننننن
_ هوی کاری به اون نداریا نفله برو دنبال کارت من خیلیایو مثل تو ادب کردم برو اونور اومد طرفم
_اگه نرم چی خوشگله هههههههه دیدم بازومو گرفت _اه دست به من نزن عوضی برو اونور _خفه بمیر
بابا بگو ببینم کوچولو تو تا حاال کیو نفله ک ردی نکنه رادوینو میگی

چی رادوین نه خدایا اصال ازش

انتظار این کارو نداشتم ینی اون اینارو فرستاده بود _اره اونو ادب کردم تورو هم ادب میکنم برو اونور
_ هههه نوچچچچچچچچ

دیدم ایدا رو گرفته و داره اذیت میکنتش _هوی عوضی چه غلتی میکنی

ولش کن
میخواستم برم طرفش دیدم یک منو گرفتو انداخت رو زمین از درد داشتم میمردم وای اینا دیگه کین
رحیم وعض خوبی نداشت یکی گرفته بودشو ولش نمی کرد فقط جیغ میزد دیدم یه هواز دستش فرار
کرد افرین رحی برو کمک بیار بدو _ول کن عوضییییییییی

85

ن و د ه ش ت ی ا ا و ل ی ن ک ت ا ب خ ا ن ه م ج ا ز ی د ر ا ی ر ا ن W wW . 9 8 i A . C o

کتابخانه نودهشتیا

معجون عشق و غرور| نگین بهرامی

رحی _:
داشتم از ترس می مردم از اونا دور شدمو با گریه دنبال یکی میگشتم هیشکی نبود اونجا ای خداااااااااااا
کمکم کنننننننن دیدم یه پرادوی مشکی اونجاس رفتم طرفش
امیر_:
_ رادوین رادوین اینا چی کار میکنن احمق تو یه کثافتی رادوین تو چه غلتی کردی مگه مرز داری مگه
اونا چی کارت کردن دیدم رادوین بااعصبانیت گردن کج کرد سمت من
_ نمی دونم امیر بخدا نمی دونم من به امیر نگفنم این کارو بکنه فکر کردم یه شوخیه کوچیک میکنه
_ خفه شو رادوین تو مریضی مرز داری بخدا نمیشناختمت تا االن سهیل بیا بریم جدا شون کنیم میای
دیدم یکی میزنه تو شیشه شیشه رو اوردم پایین
_ تور خدا بیاین کمک خواهش میکنم دوستامو کشتم ترو خدا بیا ین کمک
دیدم سهیل سریع از ماشین پیاده شده رفت سمت ریحانه منم با رادوین پیاده شدم دویدم سمتشون
حانیه _:
دیدم صدا دادو فرداد میاد صداشون خیلی اشنا بود دیدم دیگه مارو ول کردن رفتن سمت اونا که برا
نجات ما اومده بود دیدم عه اینا که سهیلو امیر و رادوین محل ندادمو دیدم رحی اومد طرفم با گریه
گفت _خوبی حانی خوبی جواب بده _ خو بم _چت شد نمی تونی بلند شی سرت گیج
رادوین _:
_ هیچی برا مهم نبود رفتم داخل دعوا شدم مو یقه ی امیرو گرفتم _کثافت چرا اینجوری کردی من ازت
اینو خواستم عوضی خیلی عوضی لطیف بودنت این بود _چت شده رادوین مگه خودت نگفتی

گرفتم

امیرو به زدنو کتک اونم شروع کرد به زدن یه هو امیر داد زد _بریم بچه هاااااااااااا روانین همشون
رادوین بعد حساب این کتکاتو میرسم _برو گمشو امیر دیدم سوار ماشین شدنو رفتن

منم دماغم

خون داشت میومد _وای رادوین چی کار کردی با خودت دماغت _ولم کن امیر شما ها خوبید؟؟؟ _اره
ما خوبیم ولی رادوین دماغت _مهم نیست خانم بهرامی کو خوبه _بیا رادوین بیا با ماشین رفت
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_امیر بخدا نمی خواستم اینجوری میشه _رادوین فقط ساکت شو حال هیچ کدومشون خوب نبود خانم
باقری از حال رفته بود خانم بهرامی هم خون از دماغش داشت میرفت _باشه تقصیره منه حاال بریم
دنبالشون بدویین
امیر_:
_ دیدم رادوین حالت تعادل ندارو قرمز شده اصال ندیده بودم رادوین عصبانی بشه برا دختر _هوی اروم
برو رادوین خوبی _ نهههههههه هیچی نگفتم چون واقعا حال خودشم خوب نبود
حانیه _:
_رحی رحی _جانم حانی خوبی _اره فقط رسیدیم برو به برانکارد بیار _باباباشه
از ماشین پیاده شدم داشتم می افتادم همه شالم خونی بود رفتم طرف در ایدا درو باز کردمو دیدم رحی با
برانکاردو چند تا پرستار اومدن ایدا رو گذاشتم رو برانکارد _برو رحی دنبال ایدا من خوبم _ولی حانی
_نه برو پیش اون منم کم کم اروم میام _باشه
خیلی بددنمو پام مخصوصا درد میکرد
در ماشینو بستم رفتم سمت در اصلی بیمارستان چند جا داشتم می افتام چند تا از پرستارا منو گرفتم
حس کردم کسی پشتمه محل ندادمو رفتم یه راسن پیش

_چی شد رحی _ خوبی حانی جونم هیچی االن دکتر میاد بهمون میگه بیا بریم توهم پیش دکتر حال خوب
نیستا دماغن هنوز داره خون میاد _نه اول ایدا دیدم دکترش اومد بیرون _چی شد اقای دکتر _ خب چی
شده که شماها ضربه دیدید _اقای دکتر اگه میشه بگید حالش چه طوره _از ترس زیاد از حال رفت
مشکلی نیس به هوش بیاد خوب میشه _وای ممنون دکتر_خانم دماغتون خون داره میاد هنوز _رفع
میشه دکتر ممنونم
کمی برگشتم با ریحانه دیدم امیر هو سهیلو رادوین دارن نگامون میکنن دست ریحانه رو ول کردمو
رفتم طرف اونا دیدم دارن با نگرانیو شرمندگی نگام میکنن
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_ چیه چرا خفه شدین هان دیگه حال حرف زدن نداشتم دیدم ریحانه اومد طرفم _حاحاحانی پات
محل ندادم میخواستم بزنم تو صورت رادوین که یه هو همه جا تاریک شد افتادم رو زمین چشمام نیمه
باز بود رحی گفت _ حانی حانی چی شدی حانی یه چیزی بگوو دیدم یکی داره داد میزنه رادوین بود
_ پرستار پرستار بیاین کمک دیگه بدو امیر برو به پرستار بگو بیاد

دیگه چیزی نفهمیدم

چشاموبازکردم خیلی درد داشتم هنوز به درو برم نگاه کردم وقتی فهمیدم چه اتفاقی افتاده اشکم در
اومد دیدم رادوین کنارم رو صندلی نشسته بودو سرش رو لبه ی تخت بود گریم شدت گرفت _عه حانیه
بهوش اومدی خوبی االن به ریحا نه میگم بیاد
وا این چرا بامن صمیمی شده بود دیدم رفت بیرونو با ریحانه دوباره اومد داخل _وای حانی جونم خوبی
چه طوری سرت درد نمی کنه _نه ممنونم تو خوبی بهتری _اره عزیزم _ساعت چنده _ 06شبه _چی وای
نه تا االن فکر کنم خاله نگران شده هو به مامانم زنگ زده چی کار کنم _نه حانی نگران نباش نازنین
زنگ زدو بهش موضوعو گفتم اونم گفت داره با علی میان اینجا گفت خاله رو یه جوری پیچوندن هو
االنم خوابیده به بهانه خوشگذرونی علی دارن میان اینجا _اهان می خواستم بلند شم که درد بدی تو پام
گرفت جیغی زدم رحیو رادوین با نگرانی اومدن طرفن _چی شدی حانی بلند نشو تو پات شیشه رفته بود
بریده بد جور _اره خانم بهرامی بهتره بلند نشین عه این که االن گفت حانیه محلش ندادما گفتم
_:میخوام برم پیش ایدا چه طوره _ عه خب دیونه ازاول اینو میگفتی االن میگم بهت ایدا حالش خوبه
هوش اومده تا االن نگران تو بودیم دیدم در باز شدو ایدا همراه امیر و اومد داخل سهیلم بعدش اومد
ایدا گفت _:خوبی اجی بهتری _اره عزیزم تو خوبی _نه حانی من از ترس تو به هوش اومدم میخواستم
باهم بمیریم بغلش کردم دیدم رادوینو امیر و سهیل سرشون پایینه
رادوین گفت  _:بخدا شرمندم خانم بهرامی نمی خواستم اینجوری بشه شرمندم رحی گفت _:اقای
فرازمند شما که تقصیری نداشتین تازه به ما هم کمک کردین خیلی ممنون _ چه عجب شما معذرت
خواهی کردین اصن مگه بلد بودین نمی دونستم بله خیلی کمک کردین حاال هم برین دیگه نیازی بهتون
نیست نگام به اون سه تا بود خوب میدونستن منظورم چیه حیف که نمی تونم به ریحانهو ایدا بگم همش
زیر سر خود همین رادوین اقایی ک ه دارین ازش تشکر میکنین دیدم در با اضطراب بازشد نازنینو علی
بودن
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_حانی _عه سالم نازی جان خوبی _ وای خوبی اجی چرا اینجایی چی شده خوبی مشکل که نداری به
رحی عالمت دادم که ایدا رو ببره رحیو ایدا رفتن امیر هم با سهیل همراه ایدا رفتن

علی گفت :
_ببخشید شما؟؟ _عه ببخشید من دیگه میرم خانم بهرامی _نه صبر کنید اقای فرازمند
حانیه _:
_علی جان ایشون رادوین فرازمند همکالسیه من هستن _عه پس رادوین اقا شمایین هان _خب علی بزار
بره بیا من کارت دارم نازنین جاشو به علی دادعلی اومد طرفمو رادوینم رفت موقع رفتن بهش گفتم
_ اقای فراز مند لطفا در دسرس باشین برای کمک به من تا باعسبانیه این قضیه دستگیر شه با تعجب
دیدم گفت  _:بله خانم بهرامی حتما

رادوین رفتو درد بست منم تمام ماجرارو برا علیو ایدا تعریف

کردم وسطای داستان علی میخواست بره بزنتش که نازنینو من نذاشتیم
_ خب حانیه عزیزم چرا به من زنگ نزدی همون موقع مگه بهت اس ام اس ندادم _چرا نازی بعدش
اینجوری شد _خب بیخی حاال بهتری جایت زخم شده _اره پام یه شیشه رفته _بخدا یه بالیی یا سر تو
میارم یا سر اون رادوین _عه نازی حاال بیخیال برو با دکترا صحبت کن ببین میتونیم بریم من از اینجا بدم
میاد میخوام برم تو خونه اه پرژمونم کامل نیس فکر نکنم با این وضع رتبه بیاریم همون طور داشت
میرفت بیرون گفت _ رتبه بخوره تو سرت تو خودتو سالم برسون به اصفهان خودش یه رتبه عالیه برا من
_ههههههه _کوفت میخنده میدونی چه قدر دوروغ گفتم به مامانمو مامانت _عه راستی مرسی نازی علی
که چیزی بهشون نگفت خودم یه چیزی میگم بعد علی به جای نازنین رفت بت دکتر صحبت کنه رفتو درم
بست خدارو شکر دکتر اجازه داد بریم خونه منو ایدا اماده شدیم رفتیم با ماشین من خونه نمی دونم
علیو نازنین پیاده اومده بودن یانه چون با ماشین ما اومدن
رادوین _:

رسیدیم خونه من که ولو شدم رو کاناپه نمی دونم اون دوتا چی کار کردن چشام سنگین شدو خوابیدم از
سر درد چشامو باز کردم دیدم امیر باهمون لباس روی صندلی خوابیده سهیلم رو زمین دراز کشیده بود
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بلند شدمو رفتم تو اشپز خونه اب بخورم نمی دونم چی شد لیوان از دستم افتادو شکست منم پام رفت
رو شیشه هو داد زدم سهیلو امیر پریدن باال اومدن سمت من _وای رادوین خوبی چی شدی
_وای بچه ها عین سگ پشیمونم چی کار کنم _باشه داداشی بخدا ماهم تند رفتیم دیشب بلند شو _امیر
بخدا معذرت میخوام سهیل بخدا من ادم بدی نیستم _ میدونم داداشی بلند شو میدونم قصتت این نبوده
_وای سهیل بپر برو یه چسب زخم بیار _باشه _ولم کن امیر نمی خواد _عه چی میگی رادوین بیخیال
دیدم خودشم خیلی ناراحت و فهمیدم قصدش این نبوده بعد جریان مریم یه ادم دیگه شد یه ادم خشن
حالش از همه دخت را بهم میخورد ولی نمی دونم چرا ایندفعه با دیدم خانم بهرا می اینجوری میکنه اون از
دیشب که تو ماشین موقع رانندگی اینم از حاال برا اعجیب بود خدا کنه خوب شده باشه رادوین مریمو
فراموش کنه بتونه احساساتشو بروز بده
_بیا امیر اوردم _بده رادوین پاتو بیار عه جوراباتم در نیاوردی االن زخمت عفونت میکنه_به درک
چسبو براش زدمو لباسامونو عوض کردبیم بعد یه ذره حالمون بهتر شد رفتیم پایه تلویزیون دیدم
رادوین هنوز تو خودشه _چته رادوین چرا ناراحتی _نمی دونم چرا امیر غذاب وجدان دارم چی کار کنم
_می خوای بریم با هم معذرت خواهی کنیم _اخه چه طوری _ببین رادوین نمی دونم چت شده تو اصال از
هیچ دختری خوش نمیومد حتی نمی خواستی باهاش حرف بزنی بعد جریان مریم ولی نمی دونم چرا
حانیه تونسته تو یه ماه تورو عوض کنه _چون چون خوشم اومده ازش _چیییییی _خب بعد مریم این تنها
کسی بوده که از ش خوشم اومده چیه نگاه نکنید خودتونم االن اعتراف کنین از دوستاش خوشتون اومده
تو چی سهیل تو از ریحانه خوشت نیومده بگو دیگه _خب خب شاااااید _تو چی امیر تو چی تو از ایدا
خوشت نیومده _ خب خب منم شاید عه حاال چه ربطی داره ما باید ازشون معذرت خواهی کنیم اصال
باهاشون قرار میزاریم دیدم سهیل پرید باال _هوراااااااااا _سهیل انگار خوشت اومده ها
سهیل _:
_ خب امیر چی کار کنم بزار منم اعتراف کنم اره از ریحانه خوشم اومده نمی دونی با گریه اومده بود دم
شیشه چه حالی بهم دست داد انگار یکی داشت قلبمو تو دستاش میفشرد نگو که امیر تو از ایدا خوشت
نیومده _اره خوشم اومده خوب شد _ اهان حاال شد امیر جان من خودم بهشون زنگ میزنم شام دعوتشون
میکنم خوبه _نمی دونم قبول کنن یا نه
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حانیه _:
_ وای حانی چرا اومدی پایین زخم پات هنوز بازه ها پماداتو زدی _عه ایدا چیزی نیست خوبم ریحانه
کجاست ؟؟_رفته خرید _وای ایدا پروژه رو چی کار کنیم اومدیم اینجا االفی _وای حانی چی کار کنیم بیا
بابا یه پرژه رو میدیم که رتبه نیاریم خوبه امسالو بیخیال شیم دیگه _اره اگرم نخوایم میشه اخرش _حانی
_بله _میگم میشه شکایت نکنی _از کی _از رادوین اینا _عه چی میگی ایدا من بدنم درد میکنه دارم
میمیریم باید ادب شن _ حانی بخدا دیشب که تو رفتی خوابیدی منو ریحانه داشتیم حرف میزدیم
ریحانه گفت رفتم به اونا خبر دادهو هر ستاشون داشتن از استرس میمردن بابا بفهم نگرانمون شدن
گفت حتی رادوینم نمی دونی وقتی بی هوش شدی چی کار میکرد بیمارستانو گذاشت رو سرش اینارو
ریحانه گفت بخدا پشیمونن از کارشون _تو مگه میدونی تقصیر اونا بوده _بله ریحانه حرفاشونو با اون
پسر که اومد شنید _ باشه فقط بهم بگو چرا جوش اونارو میزنی _مرسی حانی جونم میدونم قلبت اندازه
کنجیشکه ولی دلت بزرگه _چرا جوششونو می زنی ؟؟؟

دیدم رحی از در اومد داخل _سالم به دوستای

مجروح خودم خوبید عه حانی اومدی پایین _سالم ریحانه جان خوبی _اره عزیزم توخوب باشی منم خوبم
میگم نازنین امد پیشم بهم گفت که برا شون پرونده ساخته فقط یه مدرک میخواد برا اثباتش نگاه به
ایدا کردمو گفتم _شکایت ندارم خودم به علی میگم _وای حانی خودتی ایدا بهش گفتی دستت درد نکنه
وای سهیل نمی ....ر....ه زنداننن _ چی میشنوم وای شما دوتا نکنه  ....وای نه ایدا پس بگو چرا جوششونو
میزنی واقعا اره _خب اره _وای رحی تو چی _ منم اره ولی حانی یه سوال میکنم تو عاشق رادوین نشدی
_البته که نشدم چی میگید شما اصال به من چه خوش بخت شین ایشااهلل
ولی تو دلمو که نگاه میکردم چرا دوسش داشتم ولی هنوز برا ابراز کردنش زود بود نمی خواستم مثل
رحیو ایدا ببازم اول اون رادوین اقا باید ببازه بعدا باید ثابت کنه خودشو
_حانی گوشیتتتتتتت _کیه _نمی دونم ناشناسه بیا _الو بله بفر مایید عه چرا ساکتین _اااااالو سالم حانیه
خانم
شناختم کیه رادوین بود ولی میخواستم خودمو بزنم به اون را ه
_بله شما _امممم منم رادوین _اهان خوب بگو چی کار داری _میخواستم برا معذرت خواهی شما و
دوستاتونو دعوت کنم شاممم _ نیازی نیست فقط تنها کاری که میتونین برام بکنین اینه که دست از سر
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منو دوستام بردارید _خواهش میکنم حانیه _باشه فقط دیگه تموم میشه دیگه _چی تموم میشه
_مزاحمتاتون _بله بله _خب کی _ امشب ساعت  2خوبه اگه ادرس بدین خودمون میای دنبالتون _نه یه
جا مشخص کنین تا ماهم با ماشین بیایم _باشه پس براتون اس ام اس میکنم _خیلی خب _میبینمتون بای
_ایشششششششش
در اتاقو باز کردم دیدم دوتاشون دم درن _ خوب شنیدین دیگه من چی بگم اماده شین برا 2امشب _برا
چی حانی بهش نزدیک شدمو فهمیدم خودشو میزنه ب اون راه گفتم _:برای دیدن معشوقت امشب
ساعت  2اماده باشه بد بخت _عه چی میگی حانی خیلی بی ادبی _هههه ولی خوب کاراتون بکنین چون
اخرین دیدارمونه _چی _همینه که شنیدی
رفتم پایین دیدم در میزنن وا کیه االن رفتم دم در _کیه _عمه قزی

هههه نازی بود درو باز کردم

دیدم با خاله و علی اومدن _سالم خاله خوبید _سالم دختر شما دیشب کجابودین _عه خاله خونه بودیم
جایی نرفتیم _عه من اومدم دم در نبودین که _اره خاله اولش رفتیم دریا ولی زود برگشتیم _خوش
گذشت یه نگاه به علیو نازی کردم گفتم _خیلیییییییییییی خاله _عه خاله چرا لنگ میزنی میای _چیزی
نیست خاله داشتم میومدم درو باز کنم پام پیچ خورد _االن خوبی میخوای بری دکتر اصن بزار من اول
ببینم _ نهههه خاله خوب میشه االن بریم تو

رفتیم تو از خاله پزیرایی کرمو رفتم چایی بریزم

نازی اومد تو _حانی _جانم _شنیدم نمی خوای شکایت کنی علی میخواد پرونده رو بفرسته پیش سر
هنگ

عه این از کوجا فهمید

_اره نمیخوام _ عه عقلتو از دست دادی اجی کتکت زدن میفهمی میگی نمی خوای شکایت کنی _عه ارو
م نازی خاله میفهمه _ ببین فقط میخوام بدونم چرا _اخه مدرک ندارم _ببین حانی خودت خوب میدونی
من مورو از ماست میک شم بیرو حتی بدون مدرک بس بهونه بی خودی نیار چرا نمی کنی _ چون میخوام
بدون سرو صدا حل بشه میدونی اگه مامانای ما بفمن چی میشه _نترس منو علی نمی زاریم چیزی بفمن
_ عه اذیت نکن نازی مجبورم نکن تازه نظر من فقط نیس بابا ایدا و ریحانه هم اونجا بودن ولی نمی خوان
شکایت کنن تو هم بیخی به داداشتم بگو بگو زیادش نکنه بریم دارم چایی میبرم برا تو سفارشیه پر رنگ
تره بیا _ از دست تو ولی من اخرش میفهمم
دیدم علیو نازی دارن با هم حرف میزنن خاله هم گیر داده بود به رحیو ایدا ساعت نزدیک  2بود خاله
اینا بلند شدن داشتم بل ند میشدم درد گرفت پام داشتم از پشت می افتادم نازنین منو از پشت گرفت
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بدون این که خاله ببینه منو بلند کرد وای دستش درد نکنه وگرنه میدید خاله پامو موقع خدا فظی به علی
لبخنده رضایتو تشکر زدم دیدم با اخم داره از کنارم رد میشه فهمیدم برا چی بود ولی چی کار کنم پسر
خاله نمی تونم همه چیزه بهت بگم نمی تونم بگم _خدا فظ حانی مراقب خودت باش _چشم خاله به
سالمت

_وای حانی بدو دیر شد _هوی چه قدر هولی اینجوری نشون ندینا ابرومون میره حاال انگار چه تحفه ای
هستن ایشششششش_حانی بخدا تو هم یه روز به درد ما دچار میشی
هه کوجایی ایدا خانم دچار شدم نمی خوام بروز بدم اماده شدیمو به ادرسی که رادوین داده بود رفتیم
_وای حانی چه رستوران شیکیه _اره خدایشش قشنگه _بریم
پیاده شدیمو رفتیم سمت رستوران دیدمشون داشت با دوستاش حرف میزد رفتیم طرفشون هنوز داشتم
لنگ میزدم هی فوش میدادم به رادوین
رادوین _:
_ سالم خوش امدین ممنون که قبول کردین بیاین _خوب زود بگید کارتونو میخوایم بریم به پرژمون
برسیم _ خانم بهرامی بشینید دیگه خواهشا به اجبار نشستیم گارسون اومد _خب چی میخورید شما چی
میخورید خانوما _اب من میخورم _ نه دیگه حانیه خانم اب نمیشه میشه از انتخاب من بخورید یه امشبو
_ اوففففف همه کاراتون که اجباریه باشه اینم روش میترسم بال دوباره بیاد سرم

وای چه قدر مهربون

شده بودن هر سه تا شون هر کدومشون داشتم باهم حرف میزدن منو رادوینم تو سکوت بودیو
اروم گفت _:پات بهتره _بله انقدر خوبه که لنگ میزنم قشنگ نبود داشتم میومدم ندیدید _بازم شرمنده
_ چی چیو شرمنده من نمی فهمم شما اونارو فرستادین االنم معذرت خواهی میکنین عجیب واقعا اگه
دارین مارو اذیت میکنین منم بلدم امیر گفت _ :نه اینطور نیس خانم بهرامی خود رادوینم نمی دونست
اینطوری میشه اصن نمی خواست _اهان معلومه
گارسون غذا هارو اورد کمی ازش خوردیم دیدم نه سلیفش بد نیست خوشمزه بود همه تو سکوت غذا
خودیم
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_خب ممنون اقای فرازمند بابابت شام با اجازه _عه کجا االن تازه سره شبه _خیلی ممنون رو به ایدا هو
رحی گفتم _من میرم تو ماشین شما هم بیاین زود بعد غذاتون
سرعتمو زیاد کردم

من رفتم بیرون دیدم رادوین دنبالمه

وای همون پایی که زخم داشتم پیچ خود افتادم

_اخخخخخخخ_عه خوبی حانیه چرا تند میری اخه اروم برو _اه کاری دارین با من دنبالم میاین
_ میخواستم بگم بازم شرمنده اگه میشه منو ببخشین _باشه فقط دیگه منو عذاب ندین میشه برم

پشت

کردم بهش یه قدم ورداشتم دیدم وای خونریزی داره هر قدمی میرفتم خون بیشتری میومد ازش گوشه
ی نرده های کنار جدولو گرفتم یه لنگه یلنگه رفتم جلو دیدم یکی بازومو گرفت
_اه چرا لجبازی دختر بیا پات خونریزی داره بیا کمکت کنم مجبور شدم نردهارو ول کنمو به کمکش
برم تو ماشین بشینم _ خب ممنونم اگه میشه به دوستاتون بگید بزارن دوستام بیاین بریم_باش
وای بمیری رادوین هی جون منو باال بیار با این حرف زدنت
خوب ممنونم بازم برا شام خدافظ

نمی دونم تو اون مدتی که منو رادوین تنها بودیم به رحیو ایدا چی

گذشت که انقدر خوشحال بودن موقع خدافظی رادوین گفت _مواقب خودتون باشین اگه میشه یه دکترم
برین شاید بخیه ی پاتون باز شده باشه به سالمت به اومید دیدار

این به اومید دیدار گفتنشو میزارم به

حساب دانشگاه نه چیز دیگه
_نه نیازی نیست خدا فظ

تو راه بودیم که _وای حانی پات شلوارت خونیه _مهم نیست _چیو مهم

نیس چی شده بریم درمونگاه _ اه وای خدااا

پام درد گرفت یهو نمی دونم حواس ایدا پرت شد

ترمز ترمز نگرفت خورد به ماشین جلویی
_هییییییی وای زدم که خدا کنه ران ندش ادم باشه
_ای خدا _ وای حانی پات اه وای رانندشو اه چه قرتی

من که از درد به خودم میپیچیدم سرم پایین بود
دیدم یکی میزنه رو شیشه انگار ارث باباشو

خوردم با سختی اومدم پایین
_ اقا شرمنده ببخشید دوستم حواسش به من بود نتونست ترمز بگیره حاال اگه میشه خسارتشو بگید چند
میشه تا من بدم
_ هوییییی چی میگی میدونی همین صاف کاریش چه قدر میشه ماشین خوشکلومو داغون کردی بیا اینجا
تا حالیت کنم
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دیدم مانتومو گرفتو برد سمت ماشینش _عه ولم کن مگه نمیگم میدم خسارتشو بگو چند میشه _بیاین
پایین بچه ها این هالیش نیست به کی زده ایدا گفت  _:وای هاال اینگار چی شده بگو خبرت چند میشه
مشکل داری دوستمو ول کن _ شما دخالت نکن خانم خانوما من با ایشون امشب کار دارم به شما دوتا هم
بعد میرسم یه کاری میکنم که دیگه پشت فرمون نشینی
_ببند دهنتو ولم کن میخوام برم
یهو دیدم یه صدا فریاد میاد:

_مثال میخوای چه غلتی کنی هان
وای خدا فرشته ی نجات بود رادوین بود انگار اومده بودن دنبالمون
_ عه به تو چه بچه تو چی کارشی زدن به ماشینم میخوام این یکی رو ادبش کنم برو خودتو تو درد سر
ننداز _هوی ببین به تو ربطی نداره چی کارشم مهم اینه که االن اینجام
دست پسررو کشید باعث شد مانتم ول بشه پامو گذاشتم رو زمین از درد پام داشتم از پشت می افتادم که
ایدا منو گرفت
_وای حانی مراقب باش خوبی _اره ولی پام از درد دارم میمیرم _اقا امیر بیان ببریمش درمونگاه _نه چی
چی درمونگاه خوب میشم ریحانه گفت _ نه چی چیو خوب میشی ماهم میام باهات باید بریم درمونگاه
خیلی خون رفته شلوارت خونیه

_هوی پسر تو دخالت نکن _ ببین ساکت شو بگو چه قدر شده و برو فکر کردی نمیدونستم میخواستی
باهاشون چی کار کنی برو تا بخاطر این کارت دارم میزارم زنده بری برو _هههههههه برین بابا بده اگه
داری بده میشه  500هزار تومن بده ببینم نمی دونم باهاش چی کارداری اصن چی کارشی ولی اگه اونو
با دوستاشو امشب بدی بهم من بیشتر این  500تومانو بهت میدم _برو گمشو پسرهی کثیف برو دنبال
کارت من مثل تو اینقدر کثیف نیستم
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_وای ایدا اینا چرا داد میزنن چرا اقای فرازمند اومد خودم باهاش حرف میزدم سهیل گفت _نه بابا این
چه حرفیه خوب شد اومدیم دونبالتون رادوین گفت پاتون زخمیه میخواست تا خونه اسکرتتون کنیم یه
وقت اتفاقی نیوفته که افتاد ایدا تو گوشم گفت _:حانی عاشقه ها مبارک باشه ببین چه طوری داره به
خاطرت داد میزنه _درد االن موقع این حرفاست
ریحانه اومد _:حانی خوبی بریم _اره خوبم چی شد _ هیچی اقا رادوین پسره رو رد کرد رفت _شما دوتا
رفتین دوباره پیش امیرهو سهیل چه قدر حرف میزنین عه _عه حانی خانم به شما هم میرسیم تو هنوز
مارو درک نمیکنید

_خوبید حانیه خانم _ممنونم حاال بگید چی شد خسارت گرفت _نه بابا این چه حرفیه بله گرفت _خب
بگید چه قدر من تقدیم کنم _ نه نمی گیرم اگه میشه بزارید پای اون شب میدونم که بازم کمه ولی بزارید
پایی اون چون باعث این مشکل منم اگه اون اتفاق نمی افتاد پای شما هم زخمی نمی شد که این طوری
بشه_ نه ممنونم ولی میخوام تقدیم کنم تا زه من اون موضوعو فراموش کردم ربطی هم به شما نداشت نمی
دونم چیشد پام توان گرفتن ترمز نداشت امیر گفت _:خوب شما ایدا خانم بشینید پشت فرمون وخانم
بهرامیو ببرید درمونگاه سهیل گفت _ :ریحانه خانم بشینید پیش خانم بهرامی ما هم پشتتون میام من
گفتم  _:نه نیازی نیست تا همین جاشم زحمت دادیم با اجازه بریم رادوین گفت  _:خانم بهرامی اگه
میشه یه خواهش دارم _بله بفر مایید _میشه ماهم بیایم درمونگاه _اخه چرا دیدم خیلی دلش میخواد ولی
نمی دونم چرا ولی چیزی نگفتم گفتم تصمیم با خودشه _خب اقای فراز مند تصمیم با خودتونه با اجازه
بشین بریم ایدا
رادوین_:
با امیر هو سهیل سوار ماشین شدیم _ میگم رادوین چی شد پسره چی میگفت یه هو داد زدی _هیچی
پسرهی هیز به جای خسارت از این دخترا میخواست ازشون امشب استفاده کنه _عجب ادمایی میگفتی
منم بیام کمکت _نه بابا در حد مانبود سهیل گفت _:چی شد رادوین بهش پول دادی _اره ازم پول
گرفت وگرنه نمی ذاشت بریم _چه قدر ؟؟؟؟؟_ 500هزار تومان _وای رادوین چرا این همه دادی سرت
کالگذاشته حتی اگه سپرشم اسپرت بوده باشه این قدر خسارت نمی بینه _حاال فدا سرم نمی دونی اگه ما
نبودیم سر این دخترا چی میومد _ هی رادوین خانم بهرامی خیلی برات مهم شده هاااا خبریه _عهههه بی
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مزه کمک میکنیم به دیگران فکر بد میکنن محل نذاری مگن مریضی واال نمی دونم به کدوم ساز
شمابرقصم _زبون هرکی که گفته مریضی الل بشه کی گفته خدا کنه همیشه همین طوری باشی البته از
لحاظ جنس مونث این نفر اولو اخر باشه به مذکر تا دلت میخواد کمک کن ههههههههه_هههههههههه اون
که بعله
ریحانه
_ وای رحی دیدی رادوین چه طور شده بود هههههههه امیرروبگو چه جیگری شده بود بابا اینا عاشقن
ببین داره عین این ایال بارا داره میاد دنبالمون _ههههههههه ایدا هیچی نگو االن حانی قاطی میکنه ولی
سهیلم دست ننداز هههههههه _اون که بعله _حانی ببین داره میان دنبالمون _وای حانی چشمات چرا
بستس بیداری وای خدا ایدا این چرا اینجوریه چرا سفید شده
با بی حالی گفتم _چی میگید شما وای خدا خوابم میاد فکر کنم کلی خون ازم رفته فشارم پایینه
نرسیدیم ایدا گفت  _:وای حانی جونم نخوابیا االن میرسیم رحی نزار بخوابه _با با شه حانی حانی منو
نگاه _ وای رحی ولم کن گوشم با توعه بزار چشمامو ببندم _نه نه چشاتو باز کن باز کن
ایدا

_:بیا رسیدیم بیا رش پایین رحی من برم برانکارد بیارم _باشه حانی پاشو رسیدیم حانی وا حانیییی –
هااااااان_وای بمیری نترسوندیم بیا رسیدیم میتونی بیای پایین _وای رحی حالم خوب نیست
حانیه _:
درد نداشتم ولی چشمامونمیتونستم باز کنم فقط حس کردم منو یکی بلند کرد گذاشت رو برانکارد دیگه
چیزی نفهمیدم

ریحانه  :داشتم با حانی حرف میزدم که نخوابه دیدم یکی میزنه به شیشه سهیل بود شیشرو دادم پایین
_بله _ببخشید ریحانه خانم حانیه خانم خوبن _ نه اقاسهیل نمی دونم چرا بیحاله حانی حانی منو نگاه حانی
وای خدا دیگه جواب نمیده پس این ایدا کوش

گریم گرفته بود _وای ریحانه خانم گریه نکنید االن

میاد _حانی حانی منو نگاه
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_رادوین رادوین بیا بدو _چی شده سهیل _نمی دونم حانه خانم بی حالن االنم دیگه جواب نمیدن _چی کو
؟؟؟ وا ریحانه خانم چرا حانیه اینقدر سفیده وای خدا خودت کمک کن خانم باقری بدویید
ریحانه :تو ذهنم به خودم کلنجار میرفتم که چه طوری حانیه رو بلند کنمو بزارمش رو برانکارد یهو دیدم
حانی نیست تو بغل وای خدا ینی ایدا بلندش کرده عه اینا که رفتن از ماشین اومد پایین رفتم طرفشون
دیدم نه شلوار اقا رادوین خونیه وای اون بغلش کرده اگه حانی بفهمه سر به تن منو ایدا نمیزاره

_هویی رحی کوجایی خوبی چی شد من رفتم یه هو _هان هیچی تو رفتی داشتم با حانیه حرف میزدم
سهیل اومد پشت شیشه سهیل چند تا سوال کرد که دوباره با حانی حرف زدم دیگه جواب نداد خیلی هم
سفید شده بود راستی کی حانیه رو گذاشت رو برانکارد تو ؟؟؟؟_نه بابا وقتی تو نتونی من بتونم رادوین
گذاشت امیر هم کمکش کرد خوش به حال حانی _ببند بابا میدونی اگه بلند شه سر به تن ما نمی زاره
_چرااا ؟؟؟؟_ چرا برا محز عرا نمی دونی حانی بدش میاد از پسرا حاال هم طوری شده بغلش کنه _عه
راس میگی وا خو مشکل خودشه میگیم نتونستیم بلندش کنیم خوب تازه از خداش باشه کاشکی من
جاش بودم _وای ایدا تو که اینجوری نبودی اه اه ترشیده _نکه خودت نمی خوای _نه نمیخوام
_ایششششششش_فیشششششش _بیا بریم پیش دکتر بینیم حانی خوب شد _بریم
_سالم دکتر چی شد خوب میشه _ بله چیزه خاصی نبود بی هوش شدنشونم مال خونی بود که ازشون رفته
فشار پایین بود تا زه بخیه شونم عوض کردم کمی باز شده بودسرمش تموم شد میتونید ببریدش
_ممنون دکتر _هوففففف بریم

_سالم حانیه جونم خوبی پاشو بریم دیر شده _وای چی شدم من یه هو _ههههه نگو که یادت رفته هیچی
تو راه بیهوش شدی بخیه ی پاتم دکتر عوض کرد پاشو سرمتم تموم شد بریم _بریم
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بهتر بودم رفتیم خونه البته بگم که اینو که امیرهو رادوینو سهیلم باهامون اومدن نمی خواستم خونمونو
بلد بشن ولی چی کار کنم دیگه یاد گرفتن خدافظی کردیمو رفتیم تو _میگم ایدا _جانم _چرا شلوار
رادوین خونی بود _عهههههههههه ولش من چه بودونم از رحی بپرس _وا بگو رحی _عه هیچی بابا مهم
نیست _ وایسین ببینم نکنه اون منو گذاشت رو تخت هاننننننننن_ اهوم _وای بمیرید مگه شما چال قید
ینی من این قدر سنگینم چرا شما منو بلند کردیم اه خدا چرا منو نکشتی نگاه کن ابرومو بردن ایش _نه
حانی جون خودش بلندت کرد ما اصال ازش نخواستیم _منو نگاه من شاخ دارم گوشام درازه _عه بسه
گوشم اینقدر جیغ جیغ نکن برو تو تختت استراحت کن _برین بابا همتون خولی اخالق منو میدوننا ببین
چی کار کردن رفتم رو تختمو خوابیدم
بعد اون شب دیگه ندیدمشون ما هم افتاده بودیم رو پرژه منم حالم بهتر بود امشب کارای اخر پروژه
رو انجام دادیم فردا جمعه بود باید برگشتیم تهران تو اون مدت مامانامون زنگ میزدنو احوالمونو
میپرسیدم از این قضایا هم به هم قول دادیم به کسی چیزی نگیم از علی همون شب قبل حرکت ازش
قول گرفتم اونم قبول کرد
پنج شنبه:
_ وای اینم از پرژو وسیله هاتون جمع کردین فردا صبح باید زود بریم
_بله حانی جونم اینم چایی _ممنون _ میگم بچه ها خیلی خوش گذشت بهمونا البته به بغیر از اون قضایا
_اهوم _میگم ایدا شنبه چی داریم درس _امم نمی دونم برنامه تو خونست فردا برگشتیم بهت میگم
_زحمت کشیدی _نه بابا چه زحمتی

ساعت نزدیک  2صبح بود
_پاشین همه چیز امادست پاشین اماده شین _باشه حانی برو گازو ابو ببند تا ما بیایم _نابغه پاشو اینارو
اخر دست میبندن پاشین میخوام به خاله زنگ بزنما پاشین_باشه پاشدم هویییییییییی رحی با توعم هستا
پاشو
.....
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_خب بریم _حانی میگم گازو بستی _اره بیا خاله دم دره بیا رحی برو ماشینو ببر دم در تا ما بیایم _باشه
من رفتم زود
حانیه _:
_بیا دیگه _امدم امدم بریم

درو بستمو رفتیم باهم دم در

_سالم خاله صبح بخیر ببخشید بیدارتون کردیم _نه بابا این چه حرفیه _خب خاله این کلید _ممنون خا له
حاال بیاین از زیر قران رد شی بعد برین

قرانو هر سه تا مون بوس کردیمو رفتیم سوار شدیم

_ شما برید تو ماشین تا من بیام به طرف علی و نازنین رفتم _خب پسر خاله و دختر خاله ی گلم ما
رفتیم کاری ندارین
نازی گفت _نه حانی فقط ترو خدا مراقب باش _ چشم باجازه
میدونستم منظورش چی بود
_خب خاله بای _خدافظ اروم بریا رسیدی زنگ بزن _چشم _میری اصفهان _نه خاله میرم تهران
دانشگاه اونجاس _اهان باشه موفق باشید خدافظ
حرکت کردیمو دیدم خاله برامون اب پاشید

_هوی حانی اگه پات درد میکنه بگو چون اینجا دیگه رادوین نیستا _اوال هوی ینی چی مگه اسم ندارم
دوما نخیر پام درد نمی کنه اگه درد گرفت به رحی میگم نه به تو _ایششششششش بهتر منم میگریم می
خوابم _ تو بخواب دنیارو اب ببره تورو خواب مببره من تا برم بنزین بزنم برا سه تایمون چا یی بریز تا
بیام
وارد پمپ بنزین شدمو پیاده شدم داشتم بنزین میزدم همه نگام میکردن انگار تا حاال ادم ندیدن ایشش
_ خب این از این دیگه بریم برا یه سفر طوال نی هر کدومتون یه سوره بخونید تا حرکت کنم _باشه
حرکت کردیمو ساعت  0ظهر رسیدیم تهران خدارو شکر که به سالمت رسیدیم اول کارکه رسیدیم به
مامانمو نازی زنگ زدم بعد رحیو ایدا رو بیدار کردم
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_پاشین رسیدیم رحی کلید درو بده _اه برو تو ساک عقب ماشینه _عه چرا اونجاست پس بیاین وسایلو
ببریم تو حیاط کلیدو بعد پیدا میکنم بیای ماشینو خالی کنیم بدویید
هر سه تا مون ماشینو خالی کردیمو کیلیدو به در زدیمو رفتیم داخل منم ماشینو گذاشتم تو حیاط بعد کمی
استراحت بدون این که وسایالرو جمعو جور کنیم رفتیم سه تاییمون بعد از دوش گرفتن خوابیدیممممم
چند ساعت بعد :
_هویی رحی و ایدا بیاین پایین بیاین وسیله هاتونو ببرید باال
_عه ببند دهنتو خوابیما دست به وسیله هام نزن _بمیر بابا چرا سگ شدی یه هو عه _خو خوابیما هی
اربده میکشی حاال رحی هیچی بهت نمیگه ولی من بهت میگم میشه یه روز ما رو اروم صدا کنی از وقتی با
هم هم خونه شدیم هی اربده میکشی فکر کردی خیلی کارت درسته _ چی میگی ایدا خوبی چرا اینجوری
شدی تو
ریحانه گفت :عه ایدا چی شده حانی کار بدی نکرده که چرا اینجوری باهاش حرف میزنی بیخی بابا
میتونی اروم ازش خواهش کنی دیگه داد نزنه _چی میگی رحی اصن مشکل داره دختره _ساکت شو ایدا با
من درست حرف بزن هر چی هیچی بهت نمیگم جو گرفتتش اه _اره گرفته پس دیگه طرف من نمیای
فهمیدی رحی گفت :عه بسه بچه دعوا نکنین _نه رحی صبر کن فهمیدم این دلش از کجا پره میدونی چیه
چند ساعت بیش تر از برگشتنمون نگذشته دلت برا امیر تنگ شده دخترهی ترشیدهی بد بخت میدونی
اصال بهت فکرم نمیکنه _دهنتو ببندچرا فقط به من گیر میدی یه نگاه به خوده سبکت بنداز بعد به بقیه
حرف بزن _ من سبکم خدا ببین کی به کی میگه من بودم هی قربون صدقه این نره قوال میرفتم حتما تو
بودی هی میگفتی تمومش کن هاان ریحانه تو بگو بگو بفهمه این همه مدت خودمو کنترل کردم با این
سبک بازیاش هیچی بهش نگم ببین ریحانه خودت قضاوت کن ببین به خاطر سه تا پسرکه یه سالم
نشده اومدیم دانشگاه رابطه ی دوستیمونو که از دبیرستانه ببین چه طوری زیر پاش له کرد من دیگه
کاری به کارت ندارم _ساکت شو حانیه منم دیگه بهت کاری ندارم تازه سبک خوتیو هفت جدو ابادت
دخترهی مغرور از بس مغروریو از پسرا زده شدی هیشکی نمیاد بگیرتت ولی من مگه همه مثل توعن
ترشیده هر دختری جای تو بود تاحاال واداده بود مسعله رو ولی نمی دونستم مغروری تا این حد _ برات
متاسفم منو اینجوری شناختی تو اصال لیاقت منو نداری هیشکی نداره کل جهانم ندارن لیاقت منو اره من
مغرورم با هیشکی هم نمیسازم تو با همین فکرا برو گمشو
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همونطور که اشک میریختم به طرف اتاق رفتمو سویچمو برداشتم با همون شلوار با یه مانتو رفتم بیرون
میخواستم از این خونه برم داشتم میرفتم بیرون که دیدم رحیو ایدا رو مبل نشستم و رحی داره دلداریش
میده این رفتار منو بیشتر حرص داد اینگار من ادم نیستم من احساس ندارم منم یه همدم میخوام ولی
هنوز پیدا نکردم من احمقو بگو فکر کردم رحیو ایدا همدمم دیدم سرشون گرمه از در به سرعت رفتم
بیرون
ایدا_:
_کی بود ؟؟؟_نمیدونم _حانی رفت بیرون؟؟ _به من چه بهتر بره _عه نگو اینجوری ایدا اگه با حال
خراب رفته باشه چی گناه داشت نباید اینطوری میکردی _چه طوری تو چی میگی اه؟؟_بیا بیا با منم
دعوا بگیر _ ببخشید اجی به خدا دستم نبود نمی دونم چی شد مردشور امیررو ببرم که فکرمو مشغول
کرده بخدا دس خودم نبود _من فهمید همون اول که داشتیم میخوابیدیم ولی حانی گناه داشت االنم
کجارفته گوشیشم که نبرده بیا نازنینم  00تا پیام بهش داده اگه جواب نده زنگ میزنه حاال نیست ما چی
جوابشو بدیم _ نمی دونم رحی چی کار کنم نمی دونی تا داد زد بیاین وسایالتونو وردارید چم شد حالم
دست خودم نبود حاال چی فکر میکنه راجب من وای خدا طوریش نشه ولی رحی اونم مقصر بود _اره ولی
میتونستی اروم تر بگی یابه منم بگی با هم اروم بریم بهش بگیم بیا بیا برو صورتتو بشو میادش حانی برو
......

_وای رحی بیا مامانشه چی بگیم بهش _کو وایی چی بگم بگم حمومه؟؟ _چی میگی کی ساعت00شب
میره حموم یه چیز دیگه بگو _عه پس چی بگم بگم رفته بیرون ساعت  00شب این که بد تره _خب باشه
حاال جواب بده همونو بگو _باشه تو هیچی نگیا
الو سالم خاله خوبید بله ممنون همه خوبن بله بله هست بله کار مهمی دارین

نه هستش ولی خاله رفته

حموم االن بله نمی دونم تازه رفته اگه کار مهمی دارید به من بگید فکر کنم طول بکشه حمومش
چشم میگم زنگ بزنه شما تا کی بیداری اهان بگم صبح زنگ بزنه اهان باشه چشم سالم برسونین
خدافظ _چی شد هیچی اینو که دکش کردیم ولی من میترسم ریحانه این کجاست االن چرا نیومد اگه اگه
تا صبح نیاد _عه نفوذ بد نزن میاد .....
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حانیه _:
تموم این مدت تو ماشین اهنگ گوش دادمو گریه کردم تو اتوبان دیدم خلوته چنان گازی دادم خودم
ترسیدم که این منم منم که هر کیو میدیدم تند میرفت فوش بهش میدادم که چرا تند میره اصال حالم
خوب نبود یکی از اهنگا شرح حال من بود اونو نزدیک  20بار گوش دادم گریه میکردم منه مغرور
داشتم تو تنهاییم گریه میکردم من که همه رو دلداری میدادم تو غم همیشه حرفام برا همدردی برا بقیه
اثر داشت ولی االن به خودم رسید از پس خودم بر نمیام چرا چرا خدا چرا دوستم باید همچین طرز
فکری از من داشته باشه وقتی دوستم اینو بگه انتظاری از بقیه نباید داشته باشمممم
کنار خیابون ایستادمو دوباره به اهنگ گوش دادم به ساعتم نگاه کردم ساعت  0::0بود تصمیم گرفتم
برم خونه برا خودم بهتر بود خونه بهتر از اینجاست عین دختر خرابا دارم پرسه میزنم به خودم امدم
دیدم هیچی همرام نیست حتی مبایلمم نیاوردم نگران رحیو ایدا نشدم چون مطمعن اونا گرفتن خوابیدن
نگران مبایلمم که تا حاال کی زنگ زده و ریحانه چی جواب داده خدا کنه چیزی بهشون نگفته باشن اصن
خدا کنه کسی زنگ نزده باشه .....
ایدا_:
_وای رحی ساعت  6شد چرا نیومد به خدا دارم از استرس میمیرم میخوای زنگ بزنیم به اون پسرا _وای
تو تو این موقع هم ول کن نیستی مثال سر همین با حانی دعوات شدا _خوب میگی چی کار نیم االن
دستمون جایی بند نیست ماشینم که نداریم بریم به پلیس اطالع بدیم تو که عاقلی بگو چی کار کنیم
میدونی تا حاال چند بار نازنین زنگ زد پیچوندمش اگه خرم بود تا حاال فهمیده یه طوری شده خدا کنه
نازنین به کسی نگه _نه نمیگه _عه صدا در میاد اومدش وای خدا شکرت خدا شکرت _کوکوکو؟؟؟؟_اینا
ببین _اوففف سکتمون داد
حانیه _:
از ماشین پیاده شدم خونه تاریک بود انگار اواژر پزیرایی روشن بود محل ندادم رفتم سمت خونه درو باز
کردم بعععله خوابن حدسم درست بود
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_ کجابودی تو دختر مارو کشتی روانی نگرانت شدیم مگه مرز داری مارو اذیت میکنی چرا االن میای االن
موقع اومدنه تو خجالت نمیکشی تا االن بی رونی مگه تو خرابی کشتی مارو اه اه اه
داشت اینارو بهم میگفت داشتم زل میزدم بهش دیدم رحی هم داره نق میزنه _حانی چرا بی خبر رفتی
فکر کردیم زود میای میدونی تا حاال چند تا زنگ داشتی دختر الاقل گوشیتو میبردی
اعصابم از دوتایشون خورد بود منو تحویل نگرفتم حاال هم دارم اینطوری میگنن انگار حس اقا بال سری
شون اوت کرده گفتم  _:ههههه تعجب نمیدونید کجا بودم شما که منو میشناسین مخصوصا ایدا خانم
پس نگرانیتو برا چی بود _ دختر ما چ بدونیم کوجا بودی تو تا حاال بیرون نبودی تا حاال بگو بگو کوجا
بودی

داد زدم _ تو ساکت شو ایدا خانم شما که منو خوب شناختی باید بدونی من االن کوجا بودم نمی

دونی االن بهت میگم من رفته بودم پارتی انقدر خوش گذشت هم میدادمو هم می گرفتم

دیدم گوشه ی

لپم بد میسوزه ایدا منو زده بود _ خفه شو حانیه من تورو این جوری فرض نکردم تو فکر کردی ....
خجالت بکش حانیه _ نه نه چرا بکشم خوب کردم برو برو تو منو همینجوری شناختی ببین بیا االنم باور
کردی زود دیدی دیدی ریحانه دیدی

بعد با گریه رفتم سمت اتاق درو محکم بستم _حانی حانی

جونم درو باز کن بیخی ایدا اشتباه کرد ما فکر کردیم زود میای خونه ایدا میخواست ازت عذر خواهی کنه
بابا خوب نگران شدیم حاال درو باز کن _تنهام برا ریحانه برووووووووووووو
ریحانه رفته بود پایین با صدای بلند زدم زیر گریه تا خوابم برد
ریحانه _:
_ اخه دختر نفهم چرا زدیش عه ینی تو باور کردی حانی تا االن ال اال له اال اهلل _ .....چی میگی رحی
معلومه که باور نکردم حقش بود نباید این حرفو میزد من هیچ وقت همچین فکری راجب به دوستم
نمیکنم ولی اون کرد اون فکر کرد من اونو یه دختر خراب شناختم بخاطر اشتباهش زدمش خیلی برا
گرون تموم شد ریحانه _ ایدا باشه تو درست میگی نمی تونی اروم بری باهاش حرف بزنی اخه _نه نه نه
نه _ برو بابا بیا برو وسیله هاتو جمعو جور کن فردا کالس داریم حاال بخیر گذشت فقط فردا دیگه تحمل
کن هم تو اشتباه کردی هم اون فردا باید این موضوع تموم شه
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فرداش ما ساعت  00صبح و  06و  :بعد از ظهر کالس داشتیم صبح ساعت  0::0با سر درد بدی بلند
شدم خیلی سرم درد میکرد خدارو شکر بلند شدم چون دیشبش حتی وقت نکردم ساعت زنگ بزارم
درو باز کردم رفتم پایین دیدم ایدا با ریحانه رو مبل خوابیدن و من دیشب کل تختو تسخیر کرده بودم
رفتم تو اشپز خونه یه مسکن خوردمو رفتم باال وسیله ها مو جمعو جور کردم پروژه هم دست ریحانه بود
باید مرتبش میکرد تا امروز به استاد بدیمش می خواستم مثل همیشه بیدارشون کنم ولی گفتم نه بزار
خودشون بلند شن چایی برا خودم ریختمو رفتم تلویزیونو روشن کردم دیدم تکونخوردن پس بیدار
شدم منم محل ندادمو داشتم برنامه هارو نگاه میکردم دیدم گوشیم زنگ خورد دیدیم نازنین زود جواب
دادم
_الو _سالمو درد دختر دیشب کوجا بودی _ سالم نازنینم خوبی چه خبر_خبر که دست شماست دیشب
 60بار زنگ زدم هی دوستت ور میداشت اول گفت حمومی بعدا گفت خوابی میخواستم تو اولین فرصت
بکشمت
تازه فهمیدم دیشب اینا چی گفتن
_ ببخشید نازی جون دیشب بعد حموم خیلی خسته بودم تا اومدم بیرون رفتم خوابیدم به رحیو ایدا هم
زمان ندادن بگن کی زنگ زده بود شرمنده _ای درد از این به بعد جواب ندادی پیاز داغشو زیاد میکنمو
تحویل خاله میدم _هه باشه ببخشید _ چه خبر االن امروز دانشگاه داری؟؟ _ اره عزیزم _خوب ایشااهلل
پرژتون بره باال تر _من که چشمی ندارم ولی خدا کنه با اون اتفاقایی که افتاد مطمعنم استاد ازمون ناامید
میشه _نه بابا خدا نکنه امید داشته باش _ االن دارم _چی _امید دیگه _مسخره میکنی _نه چه مسخره ای
_بزار بیام اونجا یا تهران یا اصفهان تالفیشو در میارم _باشه منتظرم عزیزم _پرو _هههههههه _خب دیگه
من برم کاری نداری _نه نازی جون ممنون زنگ زدی بای _نه بابا زحمت چیه بای
_عه صب بخیر حانی جونم خوبی چرا بیدارمون نکردی _اره خوبم من برم اماده شم اگه زود حاضر
میشید بریم اگه نه من میرم شماهم لطف کنین با اژانس بیاین _عه حانی
محلش ندادمو اومدم باال اماده شدمو رفتم پایین رو مبل نشستم دیدم دوتایشون با سرای پایین رفتم تو
اتاق ....
_بریم _بریم حانی جون _ریحانه بهش بگو اینقد ر به من نگه جون بگه حانیه خراب حانیه جنده....
اینو گفتمو رفتم سمت ماشین
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ایدا_:
_ وای رحی یه چیز به این بگو اعصابموداره خورد میکنه ها _عه باشه تو هیچی نگو بهش انتظار نداشته
باش دیگه االن بزار چند ساعت بگذره _اخه اونم بی تقصیر نیستا _میدونم _اه _تحمل کن خوب میشه
_بیاین دیگه دیر شد _اومدیم حانی بریم
سوار شدیمو رفتیم سمت دانشگاه تو سکوت بودیم اومد پایین بدون محل دادن اونا درو باز کردمو
اومدم پایین شروع کردم به قفل کردم برگشتم دوتایششون منتظرمن و هیچی نمیگن ....

_سالم استاد خوبید _عه سالم به شاگردام خوبید رسیدن بخیر چه خبر کی رسیدید _ممنونم استاد دیشب
رسیدیم _ خوب ایشااهلل جایی که رفتین هم تفریح باشه هم درس _بله همینطور
شنیدم ایدا اروم گفت _ههه بیمارستانشم خوب بود _ استاد پرژمونم امادست باید تحول شما بدیم _نه
االن نه بریم سر کالس باهم میگیرم با استاد به طرف کالس همه بلند شدن تو کالس ما هم پشت استاد
رفتیم داخل بدون نگاه به بقیه من رفتیم سر جامون همون جایی قبلیمون

استاد _:
_ خب بچه ها خوبید امروز دوتا گرو هامون امدن با پرژه های قوی

خب امروز چی کار داریم؟؟ _

بخشید استاد ینی پرژه هامون انقدر بده که شما این گروهارو انتخاب کردین ینی ما نمیتونیم؟؟ _اقای
احدیان من قبال برا همتون توضیح دادم که کاری به کسی ندارم من باید دوتا گروه انتخاب میکردم که
کردم این به این معنی نیست که پرژه شما مهم نیست ویا نمی تونید پرژه بیارید چون تک تکتون باید اخر
به من پرژه بدید پس فرقی نداره این فقط یه مسابقس که هر دوسال یه بار انجام میشه _استاد این
اجهافه ولی من پیش خودم فکر کردم ینی من نمی تونم که استار اینارو انتخاب کرده _اقای احدیان بسه
این موضوعو دیگه کش ندید شما باید کمک کنیم پرژمون تو دانشگاه وکشور قبول شه نه این که حسادت
کنید _ استاد من حسادت نمی کنم اگه شما اینو حسادت میدونید ببینید چند نفر با من هم عقیدن اگه این
جوریه همه بس حسودن خب بچه ها کی با من موافقا _اقای احدیان لطفا کالسو بهم نریزید
حانیه _:
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دیدم کل کالس دست گرفتن غیر از گروه ما هو گروه اقای فراز مند و یه چند نفر دیگه که اونا ادم بودن
پسره ی حسود اه اه من نمی دونم این چی داره همه ازش حساب میبرن حتما به خاطر این که مایه داره
خوب باشه پرو
استاد_:
_اقای احدیان بسه اگه ناراحتیت برید اعتراز کنید _بله اونو که میکنم ولی واقعا زشته یه پرژه به اون
خوبیو دا دین به چند تا دختر حاال گروه اقای فراز مند یه چیزی قابل تحملن ولی خانم بهرامی فکر نکنم
حانیه _:
اعصابم خورد شده بود بلند شدم _اقای حدیان همینه که هست نکنه شما میخواستید بریدبا پول پرژه کپی
کنید بیارید _هر چی باشه خانم بهرامی اگرم میخواستم پرژم قبول نشه ابرو مندانه قبول نمی شد دیدم
همه دارن میخندن

_براتو متاسفم _باشه نیازی به حرف تو نیست چون کسی گوش نمیده یهو

رادوین بلند شد  _:اقای احدیان میشه بحثو تموم کنید استاد مارو انتخاب کرده میخوای حرص بخور
میخوای نخور _وای بچه هاااا نگاه اقای فراز مند داره از چند تا دختر دفاع میکنه
کل کالس رفت تو هوا
منم داد زدم _ساکت شو مثال میخوای چی کار کنی
استاد داد زد  _:ساکت شین همتون خانم بهرامی از کالس اخراج لطفا با بغض از کالس رفتم بیرون
صدای رادوین میومد _:عه استاد تقصیر خانم بهرامی چیه اخه چرا اونو بیرون میکنید همش تقصیر اقای
احدیانه _ بشینید اقای فراز مند بسه دخالت نکنید وگرنه مجبود میشم شما رو هم بیرون کنم
دیگه چیزی نشنید رفتم به سمت ماشین داخل شدم میدونستم ساعت چند کالس تموم میشه تصمیم
گرفتم برم بیرون دور بزنم با ماشین رفتم بیرون دوباره گریم گرفت بیا اینم از صبحمون دیشب
اونجوری االنم این جوری خدا من چه گناهی کردم

ایدا _:
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 _:کالس تموم شد منو ریحانه تو شوک بودیم هنوز که االن نمیدونیم حانی کجاست بازم کالس خلوت بود
داشتیم میرفتیم بیرون که استاد گفت :خانم باقری پرژه دست شماست _نه استاد درست ریحانست _
رحی پرژه _ عه استاد ببخشید پرژه تو ماشینه سویچم دست خانم بهرامیه _خب برا ساعت بعدی کالس
دارید دیگه _بله _بیارید پروژه رو _چشم استاد منو رحی اومدیم بیرون _عه ایدا ماشین نیست _وای
دوباره این کوجارفت _بزار بزنگم
رادوین _:
_اه مردشور احدیانو ببریم پسره ی حسود _ خیلی پروعه امیر اعصابمو خورد کرده پول داره زیر پاش
ماشین مدل باال داره گیر داده به چند تا دختر حسود سهیل گفت _:رادوین جان خودتم گیر دادی
بهشونا حواست هست _اره سهیل اون اوایل اره ولی االن نه دفعه ی دیگه میدونم احدیانو _...وای بسه
رادوین ول کن این یکیو دیگه _ اخه اخه _....اخه نداره میدونم سختته ولی هنوز زوده ول کن

امیر

فهمید قضیه رو انگار نه اگار خودش بهم گفت خانم باقریو دوست داره همش صبوره اه _عه امیر خیلی
صبوری نکنه میخوای بعد تالفی کنی _هه بمیری رادوین بی ادب هههههه سهیل گفت _:بریم کافه _بریم

_عه بیا رحی اومد _کو ؟؟_اینا رفت تو پارکینگ _بریم
حانیه _:
ماشینو پارک کردم اومدم پایین _اوف حانی کوجا بودی خوش گذشت؟؟ _ سالم _سالم حانی _سالم
_ببخشید حانی معذرت
ایدا هو من همیگه رو بغل کردیم بعد ریحانه رو بغل کردیم _نه بابا این چه حرفیه منم اشتباه کردم
_همه اشتباه کردیم _بله بله هههههه

با هم اشتی کردیم رفتیم سمت دانشگاه تو راه دربارهی استادو احدیانو رادوین اقا که چه طوری از من
دفاع کرد حرف زدیم رفتیم تو کالس نگاه رادوینو رو خودن حس کردم نگاه نکردم انگار استاد پرژه رو
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میخواست منم بدون کالمی پروژه رو گذاشتم رو میز استاد ورفتیم نشستیم استادم یه لبخند بهم زد منم
جواب رو با یه لبخند دادم
ریحانه _:
_ وای بیاین کمک عه این همه وسیله رو دادن به من بیاین ایدا حانی _وای رحی چیه _هیچی میگم دستور
دیگه ندارید تعارف نکنینا _نه بابا تعارف چیه ما که با هم تعارف نداری _وای بپکی چه به خودش گرفت
بابا خستم بیا این خریدارو کمک کن میخوام بیا تو _خب بیا تو فقط چهار تا پالستیکم بیار نمی تونی؟؟ _نه
من که مثل تو انرژی ندارم تا االن تو دانش گاه بودیم بعد رفتیم خرید خانم کاری نکرده میگه مگه خسته
شدی _وای بده من بی عرضه _خودتی _ایششششششش _فیشششششششش _وای حانی کوجایی این
رحی خیلی غرمیزنه _ وای بس کنید تازه خوب شدیم باهمااااا حاال ناهار چی داریم
ایدا هو رحی به سمت اتاق رفتن برا عوض کردن لباسشون _وای حانی یه چیزی میخوریم کوفتم باشه
باشه من خیلی خوابم میاد _ اصن یه کاری یه چیز ساده میخوریم شب میریم بیرون خوبه _عالیه حاال بیا
بریم بخوابیم _باش بابا
حانیه _:
_هیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی واییییییی

من به سمتشون رفتم با ترس _وای چی شدی ایدا

خوبی _اره بابا مگه باید بد باشم _پس چرا اینطوری کردی _هیچی بابا اخه اگه بگم دعوام میکنی _واااا نه
بگو دعوا نمی کنم _ هیچی دیشب نبودی مامانت زنگ زد گفتم حمومی گفت بهش بگو به من فردا صبح
زنگ بزنه یادم رفت بهت بگم _ای وای با این حواست اوفففففففففف کو گوشیم االن مامانم میکشتم _اونا
رو اوپنه
به مامانم زنگ زدم کار خاصی نداشت خبر گرفت از دانشگاه همین بعد تلفن با هم سه تایی رفتیم
خوابیدیم

_وای حانی پاشو دیگه ما اماده ایم بدو _وایی مگه ساعت چنده __2عه بابا زوده بیاین بخوابین _پاشو
ببینم ما داریم اماده میشیم نیومدی مارفتیم تو نونو ماست بخور _اه برو اومدم _افرین دودقیقه دیگه
پایین باشششششششششش
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رحی رفت منم پاشدم اول موهای شونه کردم دوباره تیپ مشیکی زدم وای تو اینه قدی خودمو دیدم ذوق
کردم میخواستم مقنعه بذارم ولی منصرف شدم شال مشکی گذاشتم رفتم پایین
_وای حانی مگه میخوای بری عزا همش مشکی میپوشه

نگاشون کردم هر دوتاشون روشن پوشیدنو

طرح داد
_نه مثل شما بپوشم مگه داریم میریم عروسی _حاال عروسی یه چیزی _اوووو ول کن بابا خوب از مشکی
خوشم میاد ایشاااهلل شما ها مشکی نپوشین فقط برا عزا بپوشین ههههه_خدا نکنه اصن عزا نداشته باشیم
_ههههه خوب پس نظر نده بریم

رفتیم به یه رستوران خوب کلی خندیدیم وای خیلی خوش گذشت حداقل برا قبل امتحانا ی ترم این
تفریح خوبی بود این قدر پسرا رو مسخره کردیم رحی هم ادا در می اور منم فقط میخندیدم بعد شام
رفتیم سینما فیلمش عاشقونه بود اسمش نهنگ عنبر بود فیلم قشنگی بود اخرش اشک من که درومد ولی
رحیو ایدا خودشونم میزنن به کوچه علی چپ که مثال باحال نبود ههههههه
ایدا_:
_بچه ها بریم بستنی بخوریم _وای ایدا هنوز جا داری بپکی _عه چی میگی رحی خوب میخواستی تنقالت
زیاد نمیخوردی حانی تو چی میخوری _من برام فرقی نمیکنه اگه میخواین زود بگین که تا نرسیدیم به
اتوبان _ خب بریم میخوریم همه
بعد بستنی ساعت  06رسیدیم خونه خوش گذشت فردا دانشگاه داشتیم ساعت  6ینی ناهار خونه بودیم

دانشگاه :
امروز چون صبح کالس نداشتیم با حوصله و بدون استرس رفتیم دانشگاه حتی نیم ساعت زود تر رسیدیم
روی نیمکتا نشسته بودیم
حانیه _:
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_ وای فکر میکردم زود اومدن خوبه ولی نه بابا از فردا دیر میایم _چی میگی حانی _خوب راس میگم اه
حوصلم سر رفت
نزدیکای شروع کالس بود شیما یکی از همکالسیامون بلند شد واز همه خواست به حرفش گوش بدن
ماهم رومونو کردیم طرفش دختر خوبی بود بد نبود باباش بازرگان بود
_ خب دوستای عزیزم خوبید یه لحظه به من توجه کنین من میخوام تولد بگیرم از همتون خواهش میکنم
به تولدم بیاین یه دوره همیه کوچیکه تو ی باغ همه باید بیاین مگر این که دلیل موجهی داشته باشن
احدیان گفت :وای خانم واعظی مگه میشه کسی به این تولد نیاد همه باید بیاین خیلی خوش میگذره _بله
ممنون از اقای احدیان چون تعدادمون زیاد نیست دارم این پیشنهادو میدم وگرنه نمیگفتم اگه  50نفر
بودید تعدادو به من بگید همین االن

من داشتم به حرفاشش گوش میکردم که استاد اومدم به شیما

عالمت دادم اونم فهمیدو رفت نشست
استاد _:
_ خب بچه ها یادتون نره تمرینا رو من جلسه ی دیگه میخوام اگه نیارید منفی میگیرید جزوه هاتونم باید
کامل باشه خسته نباشید
شیما :
_ وای حانی دستت درد نکنه اگه نمیگفتی استاد پشتم هیچی دیگه ممنون _ههههههه خواهش شیما جان
_بیاین تولدما نیاین ناراحت میشم _راستش شیما جون خیلی دوست داشتم بیام ولی باور کن وقت نداریم
شرمنده ولی کادو تو برات میارم
دیدم هی یکی از پشتم نیشکون میگیره نمی دونم کار کدومشون بود
_عه ینی چی حانی باید بیای نمیشه اگه نیای خودت میدونی مگه اخه چی کار داری که وقت نداری سرکار
که نمیری فقط هم برا درس اومدی این جا از امروزم که دیگه با استاد اکبری داریم با مشیری که نداریم
بخوای تمریناشو حل کنی اکبریم کاری نداد بهمون میخوام تو این هفته بگیرم نگران نباش به درست لتمه
نمیخوره
_اوفففف باشه ولی ب هت قول نمی دم بزار ببینم ایدا هو ریحانه چی میگن چون اگه اونا نیان منم نمیام _
حانی اونا که از خداشونه نگاه کن قیا فه هاشونو از دستت ناراحتن _غلط کردن باشه حاال فعال بیخی بریم
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خونه حاال باید فکر کنیم _اوووو میگم حانی تو خواستگار داشتی بد بختو زجر کش میکنی تا میخوای یه
جواب بدی میایا _
شیما رفت
حانیه _:
_ ای بمیرید چرا منو نیشگون میگیرید اول بگید کدومتون بودید _دوتایمون حانی بیا بریم دیگه _نه من
نمیام رحی مهمونیش قاطیه میخوام یه بهونه بیارم _عه خوب باشه لولو که نیستن یه دور همیه _ای بابا
حا ال بیا این دوتارو راضی کن بابا تولد ندیده این اگه برگشتم اصفهان باور کن براتون یه تولد میگیرم که
عقده ای نشین _عه بیمزه نشو حانی باید بیای _ای خدا بابا قاطیه من میترسم مثال دختریم تازه من
شناخت کاملی از شیما ندارم _عه حانی دختر خوبیه نمیگیره تولدشو اونجوری که فکر میکنی باباشمثه ادم
قدیمیاس سنتیه از ترس باباشم شده اونجوری نمیگیره بیا بریم دیگه قبووووووووووووووووووووول _باید
فکر کنم بیریم حاال خونه دیدم ایدا میره طرف شیما _نه حانی خانم تو میای االن میگم ماهم میایم برا
اینکه تعدادارو االن داره مینویسه

تا خواستم چیزی بگم رفت

_ ای توروحت ایدا تو اللی رحی اصن تو راستی میخوای بری _خب خب اره چرا نریم اخه _ای خدااااااااا
توماشین بودیم نمیدونم چرا سکوت بود
_من گفته باشم من نمیاماااا _میای _نچ _میای _نچ _عه اذیت نکن _رحی من تا حاال جای قاطی نرفتم به
غیر از فامیال که اونم طوری نیست _ حاال بیا بریم بابا حانی این قضیه با قضیه ی دبیرستان فرق میکنه اون
تولدیکه تو دبیرستان دعوت شدیم هم من هم رحی مخالفت کردیم ولی این یکی این جوری نیسش اون
وعضش خراب بود _ من با ضمانت شما هامیاما اگه پلیس یا یکی حالش بد شد به من ربطی نداره هاااااا
_باشه باشه _وای خدا ینی انقدر به شیما اعتماد دارین _اره _اوفففففف

رادوین _:
_خب داداش رادوین چی کار کنیم بریم _نمی دونم امیر من مشکلی ندارم تو میخوای بریم _نمی دونم
سهیل تو میای _اره من هستم _خب میریم میگم بچه ها خانم بهرامی هم میان _نمی دونم رادوین ولی
شاید بیان ولی خانم بهرامی نیاد _چرا ؟؟؟_ چون دیدم خانم باقریو جوانمرد داشتن اصرار میکردن_اه
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_ حاال حرص نخور دعا کن بیان هر سه تاشون _امیر اقا شما هم دلتو صابون نزن چون اگه حانیه نیاد
خانم باقریو جوانمرد نمیان _وای زبونتو گاز بگیر میخوای زنگ بزنیم تحتوشو دربیاریم اصن یه کاری به
بهونه ی این که ما بلد نیستیم برا خانوما کادوبخریم ازشون کمک میگیریم اگه می خواستن بیان میگیم یه
کادو باهم میگیریم برا شیما چه میدونم یه سکه ای یه سرویس طالیی نمیدونم اگه نخواستن بیان فقط
مارو کمک میکنن خوبه _ اره خوبه باشه _پس بریم خونه عصر زنگ بزنیم _بریم
حانیه _:
_وای حانی ساعت  2عصر شد دوساعته دارم التماس میکنم بیای هی میگه میام هی میگه نمیام _نچ االن که
فکر میکنم _.....ای درد ای کوفت بمیری اه _ .....باشه باشه باشه حرص نخور میام چرا قرمز میشی زود
_همشششششششششششششش تقصیرتوعهههههههه _ باشه _اوففففففف بیا رحی قبول کرد _فقط ....
_فقط چی بگو _لباس _اهان نگران نباش فردا میریم خرید _وا همچین میگه انگار خودشون لباس دارن
_اره داریم _ واااا ایدا ینی تو برا دانشگاه لباس مجلسی اوردی؟؟؟؟؟؟ _وا خو یه درصد احتمال دادم از این
برنامه ها باشه _رحی هم اورده _اره فقط یه ساپورت میخواد چون پایینش لخته _وااااااا مال تو چی چه
جوریه؟؟ _ دیدی تو همون لباسه که ابیه که برا تولدت پوشیدم دامن داره یه تورم روشه روسینشم کار
شده _اهاننننننننن عه اون که حالت تاپی داره بازوهات لخت میشه که _نه یه شال دارم میزارم مثل شنل
روش _اوهوممممممم خو چرا نگفتی منم بیارم _اخه خنگول اگه میگفتم بهم میخندیدی تازه نمی اوردی
_اوففففف رحی کو؟؟ _اونا امد _چی شد ایدا قبول کرد _بعععله اولیا حضرت قبول کردن
_ههههههههههه خوب پس خرید میریم دیگه ؟؟؟_اره _حا حاحاحاحاحاحاحاحا نییییی _وا چته _بیا
گوشیت _کیه _نزده ...
الو بله
خب

سالم

ممنون

بله ماهم میایم

شما

اهان سالم اقای فراز مند

اهان باهم پول بزاریم

باشه کی

بله شناختم

خواهش میکنم

اهان

نه مشکلی نیست خودمون میایم

خدافظ
_وای حانی فراز مند بود چی گفت؟؟ _هیچی بابا گفت ما میخوایم بریم تولد بلد نیستیم برا خانم واعظی
چیز بخرن از ما کمک خواستن بعد پرسید ماهم میایم منم گفتم اره گفت پس یه پولی روهم بزاریم یه
چیز خوب براش بخریم برا پس فردا قرار گذاشتیم بریم بیرون برا خرید _وای ینی واقعا بلد نیستن
چیزی بخرن _ ههه وای ایدا چه ساده ای نه بابا از منو توهم بهتر بلدن میخواستم ببینن ماهم میایم یا نه
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_عه راس میگیا اصن چرا میخوان بدونن _ههههههه نمی دونم باید از توو ایدا پرسید _ببند بابا _پس فردا
برا من لباس میخریم پس فرداشم میریم با اقای فراز مند خرید خوبه؟ _نه همون پس فردا هم لباس
میخریم هم هدیه _ وای برو بابا من نمیام درک نداری من نمی خوام جلو اونا لباس مجلسی بخرم_اخه
حانی من که براخودم نمیگم فردا ساعت 4تا 2کالس داریم _خب بعدش میریم _حانی خانم شما از
فوالدی بعد کالس انرژی داری منو رحی نداریم ما باید بعد کالس استراحت کنیم _اه من تاحاال حریف
همه شدم االتو _الهی قربونت برم میسی _اوففففففف حاال براش چی بخریم _مگه نمی خوایم باهم
بگیریم _ عه راس میگی ولی اخه ایدا مسخرس شیش نفر یه کادو تازه ما حدود قیمت اونارو که نمی دونیم
من خودمم بکشم میتونم  000000تومان براش بزارم شماهارو نمی دونم تازه اقای فراز مند شاید
میخواد یه چیز گرون بخره بعد به پول ما نمی خنده پسره ی مغرور _خب ممممممممم _خب نداره زنگ
میزنم کنسل میکنم زشته خب
رحی گفت _:نه نه نه پس فرد ا بهشون میگیم ما فقط نظر میدیم خوبه اونا برا خودشون ماهم براخودمون
_ههههه رحی دم دراوردی شیطون توهم اره _اره حانی منم اره به توچه همچین میگه انگار خودش نیست
_ببند رحی_حاال بگید چی براش بخریم حانی _اممممم من میگم اگه قرار بگیم جدا بخریم کادوهامونو
من نظرم یه پالک خوشکله چه طوره ؟؟؟ راستی شما چه قدر میزارین _نترس حانی ماهم
000000تومان میزاریم _خب پس میشه خرید خوبه _اره قشنگه ولی میخوای به اقای فرازمند اینا چی
بگی اونا چی بخرن _ اوووو حاال تا اون موقع من فردا بعد کالس شما هارو میرسونم خونه میرم دنبال کارای
پال ک ببینم چه قدر درمیاد مال پسراهم بعد یه فکری میکنیم اصن میخوایم نفهمن چی گرفتیم میگیم ما
کادوهامونو گرفتیم اگه نظر مارو قبول دارن پس حرفمونو گوش کنن _مممممم اره خوبه باشه موافقم
_ خب پاشین کاراتونو بکنین یه شامم بهمون بدین راستی فردا یادم بندازین از استاد بپرسم جواب پرژه
ها کی میاد ؟؟؟_اممممم باشه ....
اون شبم گذشت منم داشتم به پس فردا فکر میکردم نمی دونستم باید با رادوین بعد اتفاقای شمال سرد
باشم یا گرم تو این مدت دستگیرم شد برا رحیو ایدا که فرقی نداره ولی من نمیدونم نمیتونم ازش متنفر
باشم یه حسی ب هم میگفت اتفاقایی که توشمال برامون افتاد بدبخت روح خود رادوین خبر نداشت نمی
دونم خدا کنه این طوری باشه فرداش تو خونه بودیم پای تلویزیونو درسامون ساعت  4رفتیم دانشگاه
طبق برنامه ی قبلی بعد اتمام ساعت درسی رحیو ایدا رو رسوندم خونه خودم رفتم پی پالک ساعت هشت
رسیدم خونه خداروشکر شام داشتیم یه دل سیر خوردم قرار بود تولد شیما پنج شنبه باشه فردا میریم برا
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خرید کادوی اقایون بعدم فرداش تولد بود نمی دونم چرا نگران بودم نه از رادوین نمی دونم دلم برا
رفتن به این تولد نبود ولی با اصرار ایدا و رحی و خوش حال شدن رادوینو امیرو سهیل دلم نیومد یهو
موقع رفتن نرم چون خودم از ادمایی که دقیقه ی نود یه کاریو کنسل میکنن بدم میاد

_ایدا بیا پارچو ببر ظرفا امشب با من _عه خانم کار کن شدن؟؟ _بودم _عه _پ نه پ
دیدم گوشیم زنگ میخوره شماره رو نگاه کردم ناشناس بود ولی فهمیدم رادوینه جواب دادم
الو بله بفرمایید

_ وای سالم ببخشید خانم بهرامی هستن یا اشتباه گرفتم

بله درست تماس گرفتید

_عه سالم اقای فراز مند

وای خانم بهرامی چرا پشت تلفن اینجوری حرف میزنین ترسیدم فکر کردم

به یه شرکتی یه اپراطوری زنگ زدم صداتون خیلی قشنگو باحاله (این چی گفت صدام قشنگه وای خدا
ذوق کردم ولی خودمو کنترل کردم )

اهان ممنونم شما لطف دارید کاری داشتید

اهان اصن یادم

رفت برا چی زنگ زدم میخواستم ساعتو با مکان فردا رو برا تو بگم که کجا بیاین
ایدا _:
_حاااااااااااااااااااااااااااااااانیییییییییییییییییییییییی کوجاییییییییییی در رفتی (یهو یه کلمه ی ناموسی گفت روم
نمیشه بگم از بس خجالت کشیدم قرمز شدم کلتو میترکونم ایدا دهن گشاد )
حانیییییییییییییییییییییییییییی رحیو برو این حانیو بیار من که عمرا بشورم اینارو
_اومددددددددددددددددددددددددددددددددمممممممممممممممممممممممممممم
فراز مند

_ بله میدنم دستتون بنده ناراحت نباشین براتو اس میکنم

_ببخشید اقای

خیلی ممنون فعال

بله

خداحافظ
ریحانه _:
_حانیییییییییییی در رفتی ورپریده بیا ایدا قاطی کرده _ای به درک زبون نفهما این چه کلمه ای بود که ایدا
گفت ابرومون پیش اقای فراز مند رفت من یه روزی این ایدا رو میکشممممممممممممممممم_وای حانی
داشتی صحبت میکردی هییییییییییییییی حواسش نبود با رحی رفتیم پایین پیش ایدا

_ چیچی

هواسش نبود بابا جلو دهن ولوشو بگیره مگه ندید گوشیم زنگ خورد اقای فراز مند فهمید اومد گفت
برید به کار تون برسید برا تو اس میکنم _هههههههههههه_درد حاال تنبیه میشه ظرفارو هم میشوری _نه
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حانی غلط کردم دیگه میبندم ببخشید _ نه ایدا باید ادب شی وای خداحاال راجب به من چه فکری میکنن
وااااااااااااااااااااایییییییییییی بیا اس داد فردا اماده باشید ساعت  .... 2....لباس خوب میپوشید قشنگ شیک
میکنیدا فقط یادتون باشه از هم جدا نمیشیمااااا سبک بازی هم در نمیارین فهمیدید
ایدا_:
_چششممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم_میگم حانی برا مو و ارایش بریم ارایشگاه
_امممممم دلم میخداد ولی گرون میشه اخه به خاطر یه تولد _حانی خانم نه اون ارایشاهو مدموها مگه
داریم میریم عروسی یه مدل های ساده برا تولد ساده میگیم که گرون نشه خوبه _اوفففف باشه حاال کی
هست _ نگران نباش خاله ی مهشیده ارایشگره میریم پیش اون خوبه _باشه پس االن برو بهش بزنگ
ببین اصال تهرانه یا نه _اهوم باشه _ میگم بچه ها اگه اونجا شربتی عرقی مشروبی دادن نخوریناااااااااااااا
خواهشا نخورین _نترس حانیه _من به شما مطمعنما _اون که 000در 000اخه بی مزه شیما خودش لب
نزده تا حاال به عرق چه طوری باباش میزاره برا تولدش که اونم قاطیه بگیره _حاال گفته باشم _نه نمی
خوام بگی خوب اول به حرفت فکر کن _برو دیگه _ایشششششششش _فیشششششششششش
حانیه _:
اون شبم با فکرو خیاالت همیشه گیم دراز کشیدم ومنتظر این بودم که بخوابم ولی خوابم نمیبرد اسمسی
رادوین بهم داده بودرو  :بار خونم عین این دختر ترشیده هاااا ههههههههههههههه شمارشو به اسم (اقای
مغرور) سیو کردم کمی بازیو اهنگو رمان خوندم تا خوابم برد

ساعت نزدیک  2::0عصرد داشتیم کارامونو میکردیم کارت بانکیو همه چیزو ورداشتیمو کفشلمونو
واکس زدیمو حرکت کردیم میخواستم دیر بریم اونارو اذیت کنیم که رحیو ایدا خانم نذاشتن بخدا انگار
باورشون شده اینا اونارو دوست دارن هههه
_به چی میخندی بگو ماهم بخندیم _مال سن شما نیست ههه_اهان بعد ببخشید مامان بزرگ شما چند
سال از من بزرگ تری _از لحاظ عقلی گفتم

نه سالو هیکل اون که مثل همیم _برو بابا بی مزهه_هههه

حاال ترش نکن بگوبه مهشید زنگ زدی؟؟ _اره _اوووو سوال به این بلندی جواب به این تندیو کمی
خب _خب چی _خب چی گفت تهرانه یا نه_بله تهرانه قرار گذاشتیم بریم خونه مهشید اینا تا خالشم بیاد
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_اهومممم میگم گرون نشه یه وقت_نه عزیزم تو مرفه بی دردی _چی میگی ایدا حتما تو گدایی عالمی
هنوز این طرز تفکرو داری چه قدر من از دبیرستان بهت پندو اندرز بدم اخه
ریحانه _:
_بسهههه خیر سرمون داریم میریم خرید شروع نکنین شماها دیگه_اخه ریحانه توهم دبیرستان بودی
خودتم شاهدی _اره ولی مال االن نیست این حرفا _اوف بریم بابا ببخشید کامتونو تلخ کردم
حانیه _:
دیدم ایدا دیگه حرفی نزد روشو کرد به طرف بیرون من یه نگاه به رحی کردمو خودمو اروم کردم
همیشه از دوران دبیرستان که با هم اشناشدیم همش از زندگی ش مینالید نه این که مشکلی داشته باشه
نه ولی خیلی زود ناراحتو بعضی وقتا سخت گیر میشه رحی با اشاره بهم گفت ولش چیزی نگم بعد دوباره
خوب میشه تو راه فقط سکوت بود حتی اهنگم نذاشتم ادرسی که رادوین داده بود زیاد دور نبود زود
رسیدیم اونا هنوز نیومده بودن ما هم با توافق رفتیم تو پاساژ تا لباسارو ببینیم تا اونا بیان
حانیه _:
_حانی بیا اینو ببین _وای ایدا نک ش اومدم

به ایدا نگاه کردم این تا دودقیقه پیش با من دعوا داشت

هههههه با هم به طرف دم مغازه رفتیم یه ماکسیه(لباس های بلند مجلسی) مشکی بود با طرح های قرمز
که انگار برجسته بود خیلی قشنگ بود ولی من گفتم _:وای ایدا خیلی قشنگه ولی من از ماکسی خوشم
نمیاد حیف که بلنده _اوووو حاال بیا بریم حداقل بپرسیم داره کوتاهشو یا نه _اوففف شما ها صبر کنید من
میرم بپرسم _رحی اگه کوتاه داشت بگو _ههه باشه ولی سلیقه ایدا هم قشنگه هاا _رحی ببین مثل همین
نیمه استینو داشته باشه لخت مخت نباشه هااا _هههه باش ....
رحی رفتو سرشو از در اورد بیرون منم داشتم به بقیه یه لباسا نگاه میکردم _هوی بچه ها بیان تو بدو
_چیه داره؟؟ _اره بیا _وای دیدی حانی داره بیا بریم _چیه خوب بریم
رفتیم تو چه عجب فرو شنده خانم بود هههههه لباسم تو دست رحی بود من سالم کردم که ایدا منو هول
داد تو اتاق پرو رحیو لباسو بهم داد _اوی چهتونه حاال انگار اندازم میشه _میشههههه نشه من
میکنم_ههههههههه
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لباسو پوشیدم وای خدا خیلی قشنگه فقط پاهام لخت بود که با ساپورت حله فقط پشتم به اندازهی یه کف
دست باز بود درو باز کردم _هوی کوشین شما _اینا اینجایم پوشیدی وای حانی چه بهت میای وای ایدا
بیا ببینش _کو هییییییییی حانی گفتم قشنگه صورتمو پایینو غمگین نشون دادم _حانی دیدی خودتو
سرتو بیار باال چته بیا همینو ور دار _نمی خوام _چرااااااااااا ؟؟؟؟؟؟؟ _اخه پشتش بازه دوتایشون
میخواستن منو اون لحظه خفه کنن _حانی همینو ور میداری تا همین جا نزدمت لباس لباستو عوض کن بیا
بیرون _اخه زشته پاشو به ساپورت حله ولی پشتشو چی کار کنم _حانی بابا لباس مجلسی همینه ای بابا
بپوش بیا بیرون شال بزار روش بیا زود باش تازه نیمه استینم داره از این پوشیده تر پیدا نمی کنی
_گوشیم زنگ نخورد پس اینا کوشن _نه بیا بیرون تو یه زنگ بزن _باششش
پول لباسو حساب کردیم رفتیم بیرون _خب بچه ها خیلی قشنگه فقط یه ساپورت مونده _میخوای اونم
ول کن شی _ ببندید شما دوتا بخاطر شما این لباسو خریدم وگرنه چون پشتش بازه من نمیگرفتم عه اینو
دیگه میگیرم وگرنه نمیام کم مون ه ...الاله اال اهلل اینا چرا نیومدن گفتم یه ذره دیر بیایم شما دوتا نذاشتیم
اینقدر بدم میاد منتظر یه ادم بد قول باشم _خوب حانی بزنگ _ من تا حاال نزدم و نمی زنم میریم تو
ماشین تا بیان _گوشیتو بده من بزنگم _ نابغه هر کاری کنی شماره من می افته چه تو زنگ بزنی چه من
_خوب تو بگو چی کار کنیم عه _باشه بابا ولی این اولین بارو اخرین باره هاااا
گوشیو ور داشتم به سختی شما رشو گرفتم این دومین باره دارم بهش زنگ میزدم بار اول که اشنایی
خوبی نبود سر ماشین تو اصفهان اعصابم خورد بود هم االن که مارو معطل کردن
_ سالم اقای فرازمند کجایید شما

_ بیرون

_ (عجب ادمیه ها) می دونم بیرونید ولی یه ساعت مارو غال گذاشتید تو پاساژمگه ما قرار نداشتیم چرا دیر
کردین
ی دوم

_ اهان اومدیم شما کجای پاساژین؟ (وای خدا زورش میاد یه ببخشید بگه اه اه ) _ طبقه
بدون جواب قطع کرد وای خدا چه بیشعوره اه اه

_چی شد _ هیچی دارن میان بیاین بشینید تا بیان بیا حاال باید من حانیه بهرامی منتظر چندتا پسر بشینم
وقتمو تلف کنم _ اووووو اینو یکی بگیره سرو بین دستام گرفتم دیدم صدا سالم کردم ایدا هو ریحانه
میاد چشمامو باز کردمو بلند شدم سالم کردم
امیر گفت _ وای ببخشید خانما میدونم معطل شدید یه کار یپیش امد مجبور بودیم دیر بیایم میخواستم
زنگ بزنم رادوین نذاشت شرمنده سهیلم داشت حرفشو تایید میکرد وای خدا چه اینا با شعور بودم
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خوش به حال رحیو ایدا رادوینم داشت قدم میزد حتی نیومد سالم کنه ایششش مغرور از خود رازی
_ طوری نیست اقا امیر شما که تقصیری نداشتید مقصرش باید معذرت خواهی کنه
رادوین _:وای بیاین بریم دیگه دیر شد _ببخشید اقای فراز مند شا خیلی وقته مارو اینجا قال گذاشتید
دیرمون شده انگار ما کار نداریم بعد بجا معذرت خوای میگید دیرم شد _خانم بهرامی امیر که گفت چرا
یه کاری پیش اومد _ اهان پس زود بگید چی میخوای برا شیما بگیرید تا ماهم زود بریم کلی کار داریم
_باشه بریم
داشتیم بی هدف قدم میزدیم که رادوین گفت _ خب چی بگیریم شما چه قدر میزارید دیدم ایدا هو رحی
خفه شدم ینی این قدر این پسر ترسناکه _ اقای فراز مند ما میخوای یه پالک از اسمش براش کادو ببریم
شما هم یه چیزی انتخاب کنید وفقط ما نظر بدیمو بریم ما کارای پالکو انجام دادیم _اهان پس به خاطر ما
امدید ( نمی خواستم بفهمه کم نیاوردم)
_نه اقای فراز مند من خ ودم یه کار کوچیک داشتم تو اون زمان که شما مارو معطل کردیم انجام شد
بعدش گفتم منتظر باشم تا شما بیاین _اهان خوب حاال بگید ما چی برا خانم واعظی بخریم ایدا گفت
_ساعت چه طوره؟
رحی گفت _:یا یه دست بند طال خوبه ؟
منم گفتم _یا یه عطر انتخاب با خودتون
امیر هو سهیل میخواستن نظرشونو بدن که یه دفعه رادوین گفت _:عطر خوبه بریم عطر دهن امیر هم
سهیل باز موند

وا این که تا االن با من دعوا داشت االن به نظر من یه چیزی میخره راه افتادیما پسرا

جلو بودن ما هم پشتشون
امیر:
_میگم اقا رادوین بد نبود نظر مارو هم میپرسیدیا _درمورد ؟؟_وااا کادوی خانم واعظی دیگه _وا مگه
نمی خواستین عطر بخرین _نه _خب به من چه _خیلی پرویی رادوین _اوووو امیر گفتم حاال چی شده
_سهیل این چشه؟ _ولش داداش تو که اخالق اینو میدونی لجبازه _ اوف دغم میده خدا کی میاد اینو
بگیره _هههههه امیر چی میگی رادوین باید یکیو انتخاب کنه نه یکی بیاد
حانیه _:
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_ اه پسرهی پرو با ادم دعوا داره بعد به جای معذرت خواهی نظر منو قبول میکنه نمی خواد قبول کنی
_حانی خیلی مغروره نذاشت امیر حرف بزنه _سهیلو یادت رفت _اره رحی راست میگه دهن دوتاشون
باز بود _حاال میخوام تالفی کنم شما هاهم هیچی نمیگید _عه نه حانی _ببند ایدا هر سه تا شون باید تنبیه
شن ببین بیا ما قایمکی میریم تو این عطر فروشی بزار اونا برن هههههه
کارو انجام دادم نزدیک دوبار ایدا هم رحی میخواستن لومون بدن من نذاشتم
_بیا رادوین عطر فروشی _کو ؟؟؟_اینا خب خانمااا رسی  ...وا اینا کوشن ؟؟؟_مگه پشت ما نبودن _چرا
بزن زنگ بزن به خانم بهرامی _ای بابا قایم موشکشون گرفته
حانیه _:
_ایدا و رحی هیچی نمیگیا حرفی زدن عین خیالتون نباشه تا بیان _بببین حانی چی کار میکنی ماحاالباید به
خاطر توهو اقای فرازمند ازهم دورباشیم _اوووووو رحی بیا اینو بگیر بیا حالل زاده هم هست
بله _کجایین شما چرا اینجوری میکنید نمی تونستین یه خبر بدین کجایین _ ما به شما خبر دادیم
حواستون نبود از همون راهی که اومدین برگردین دم فروشگاه مریمه

بدون خدافظی قطع کرد

_ وا چه پرو _چی شد _دارن میان ههههه حالم جا اومد

_خب زحمت کشیدید که اومدید کمک بزرگی بهمون کردیم _خواهش میکنم _لطفا به کسی نگید برا
خانم واعظی چی خردیم وگرنه ماهم لومیدیم
همه خندیدن من ناراحت بودم خب منم دخترم خر که نیستم میفهمم تو عطر فروشی سهیلو امیر برا رحیو
ایدا یه ع طر خریدن همونیو که دوست داشتم به عنوان هدیه اما اصال رادوین پیشم نبود ببینه من از چی
خوشم میاد که مثل دوستاش برام بگیر از یه عطر خوشم اومد ولی خیلی گرون بود مجبور شدم یه عطر
ارزون بگیرم هه حانیه خانم چه فکرای داری معلومه بهت حسی نداره خدارو شکر از هرکی خوشم
میومد زود میفهمیدم بهم عالقه ای نداره زود خودمو کنار میکشیدم که بیشتر ضربه نخورم از همه زود ترم
خودم میفهمیدم خدا شکرت اگه قضیه ی رحیو ایدا راستی باشه خدا کنه خوشبخت شن خوش بحالشون
شانس اوردن
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_ خیلی خوش گذشت _اره خیلی _ میگم ایدا به خاله ی مهشید زنگ زدی چی گفت _اهان راستی اره
گفتم گفت تهرانه فردا ساعت  5بریم پیشش _خب میگم بچه ها اینم از این من یه پیشنهاد دارم اگه
بخواین قبول کنین _بگو حانی جون _خب من میگم نزدیک عید مثال  60اسفند برگردیم اصفهان پیش
خانوادهامون سوپرایز شن _ وای حانی عالیه من که دلم واسه مامانو بابام تنگ شده تو چی رحی _من که
از خدامه بریم حانی _ وای فکر میکردم قبول نکنین پس میریم رسیدیم خونه افتادیم رو تخت
رادوین _:
_ وای رادوین چه سلیقشون خوبه هر دفعه خواستم عطر بگیریم میگیم بیان خوبه _ههههه اره سلیقشون
که عالیه بیا اینم اروم بزار پیش بقیه _این چیه _ چی کار داری عطره _ کلک این که زنونس _عههه پرو
نشو بزار بیا بشین بریم _وای سهیل رادوین _....ببند امیر _ههههههه چشم بعد بهت میگم سهیل فقط
بهت بگم رادوین ماهم پرپر داره میزنه مثل ما _امیراااااااااااا _ هههههههههه باشه باشه
حانیه_:
_وای حانی  5شد لباساتو ورداشتی _اره بابا بریم _پالکو چی _اره بریم سوار ماشین شدیمو رفتیم
خونهی خاله ی مهشید خاله ی مهشید یه زنه تپل مهربون بود چون اخالقشو دوست داشتیم نظر دادیم هر
کدوممونو جدا ارایش کنه بعد همدیگرو ببینم یه هویی قبول کرد کار سختی بود تا  2::0طول کشید با
موها
_خب حانیه خانم تموم شد وای چه خوشکل شدی _ممنونم نظر لطفتونه _خب بیا وایسا اینجا تا بگم
دوستاتم بیان اونا هم خوشکل شدن ببند چشماتو خب شماهااااااااااااااااا که تو اتاقین ببندین
چشماتونووووووووووو خب بیاین
اروم اروم اروم خب سه دو یک گفتم بازکنید  .0.6.:باز کنید
_هییییییییی وای اینارو چه خوشکل شدین _وای حانی چه ناز شدی ههههههههه_هههههههههههههه وای
ممنونم مهشید جون خیلی توپ شدیم
_وا من که کاری نکردم تازه گفتین زیاد کاری نکنم واال اون موقع چی میشدین باور کنید تا حاال بعضیایی
رو ارایش میکنم که انقدر زشتن که با یه من ارایشو مواد شیمیایی بازم زشتن اما شما ها با یه ذره ارایش
خیلی ناز شدین امشب مراقب خودتون باشین _هههه بازم ممنونم خاله جون _خب برید حاضر شیدو
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برید فکر کنم دیرتون شد خیلی دیرشد میدونم ببهشید _عه نه خاله اتفاقا االن خوبه ماکه صاحاب مجلس
نیستیم هر چی دیرتر بهتر زود تر تموم میشه
با مهشید خداحافظی کردیم سوار شدیم من یه پالتوی بلند پوشیدم رحیو ایدا هم یه ماتوی بلند پوشیدن
_وای بچه ها تا حاال اینجوری نیومدم بیرون زود ادرسو بگو بریم بیرونم نگاه نکنیدا محلم ندین _نترس
حانی یه ایه الکرسی میخونم تو برو فقط عجله نکن _باشه

اروم رفتیم ادرس کمی دور بود به یه در

اهنیه بزرک مشکی رسیدیم صدای اهنگ تا اینجا میومد _حانی بزنگ به شیما _باشه
شیما _:
_الو سالم شیما خوبی _سالم حانی جون کجایی _پشت دریم _اهان باشه ببین درو باز میکنم ماشینتو بیار
تو _باشه
در انگار باریموت باز شد منم ماشینو بردم تو وای چه قدر ماشین عععععععععععع از ماشین پیاده شدیم
انگار شیما بود داشت میومد به سمت مون نزدیک تر شد دیدیم نیست _سالم خانم _سالم _من خدمتکار
اینجام خانم گفتن شما رو راهنمایی کنم تو اتاق منتظرتونن _ باشه بریم
رفتیم داخل وای چه قدر شلوغه بدون نگاه و سالمو احوال پرسی رفتم تو اتاق شیما جلویی اینه بود _وای
سالم بچه ها خوبین وای چه خوشکل شدین داشتم نا امید میشدما _ببخشید شیما جون داشتیم کارامونو
میکردیم دیر شد بفر مایید اینم کادوی ما سه نفر به شما _وای ممنونم چرا زحمت کشیدین مرسی
خب من برم به مهمونا برسم شماها هم لباساتونو عوض کنیدو بیاین
حانیه _:
شیما رفت ماهم لباسامونو عوض کردیم رفتیم پایین وای چه قدر شلوغه همه وسط داشتن میرقصیدن
شیماهم داشت با ارمین میرقصید پسر عموش بود قرار بود چند وقت دیگه باهم عقد کنن اگه اون نبود
نمیرفت وسط برقصه نشستیم روی صندلیا داشتیم نگاه میکردیم بعد از پزیرایی ایدا گفت _وای بچه ها
امیررو ببینید چه جیگری شده _عه سهیل منو دست کم گرفتی نگاش کن

داشتم بهشون میخندیدم

بدون دلیلی به طرفی که داشتن نگاه میکردن نگاه کردم وای خدا این رادوینه چه کت و شلوار بهش میاد
هی خداااا اصال به من چه خدا برا مامانو زنش نگه داره دوست داشتن یه طرفه رو از دوران دبیرستان
دوست نداشتمو ندارم
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موقع باز کردن ک ادو ها رسید همه دور میزی که کادو ها بود جمع شدن از بس جمعیت زیاد بود ما سه تا
عقب همه بودیم فقط صدا میشندیمممم شیما داشت کادو هارو باز میکر د از پسرا تشکر میکرد و
دخترارو بغل میکردو ازشون تشکر میکرد به کادوی رادوین رسید _خب خب این مال اکیپ اقای
فرازمنده ببنیم چی خریدن  ...وای ممنونم من عاشق این عطرم زحمت کشیدین _نه خواهش میکنم
قابلی نداشت
هههههههه شیما میدونستی این عطرومن انتخاب کردم
_ خب اینم فکر کنم اخریه اره مال خانم بهرامیه کوشن حانییییی رادوین گفت _:مگه خانم بهرامی هم
امدن _بله مگه میشه نیاد
منم دیدم همه دارن برمیگرن بلند گفتم _مگه قرار بود نیایم همه کنار رفتنو شیما بااخره دیده شد مارو
بغل کردو ازمون تشکرکرد سنگینی نگاه خیلیارو روم حس کردم مخصوصا رادوین کادو هارو دادیمو
نشستیم سرجامو اهنگ مورد عالقمون شروع به خوندن کرد ماهم باهاش همراهی کردیم
_وای حانی اهنگ ما بودا _اره من که هنوز عاشق این اهنگم اهنگ بعدی خیلی ارومو قشنگ بود داشتم
گوش میکردم دیدم احدیان اومد سمت ریحانه _ سالم خانم جوانمرد افتخار میدی

دیدم رحی هیچی

نمیگه خودم جواب دادم عجب پسر پروعه _نه نمیاد _من با شما بودم _ به هر حال من جواب میدم
ریحانه با شما هیجا نمیاد مزاحم نشید

احدیان انگار کفری شده بود از بغل من رد شد گفت :زبونتو

میچینم منم اروم جواب دادم _مال این حرفا نیستی و رفت
_خاک تو سرت رحی اللی نکنه میخواستی بری _نه حانی ترسیدم ازش _اخه این ترس داره اگه قراره از
همه بترسی هیچی دیگه ای بابا پسرهی پرو
احدیان رفت سر ظبط و خاموشش کرد همه اعتراز کردن میخواست اهنگ خودشو بزاره از شیما اجازه
گزفت و اهنگشو گذاشت
_ اه اه حانی ببین چی گذاشته _ همین جا میشینین جوم نمی خورید اهنگشم مثل خودش گندو خرابه اه اه
نگاه مو کردم طرف رادوین اونا هم نشسته بودن انگا اونا هم رقصیدن با این اهنگو دوست نداشتن
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_ای وایییییی_چی شد ؟؟_ دوباره گوشیمو نیاوردم االن حتما دوباره مامانم 60بار زنگ زده _عه وای
حاال تو اتاقه _نمی دونم میرم ببینم اگه نبود حتما تو ماشینه _می خوای بیام _نه بابا دارم میرم حیاط فقط
خواهشا از اینجا جم نخورین _برووباشه بلند نمیشیم تا بیای
رفتم باال تو اتاق بعلههه نبود سویچو ورداشتم چیزی نپوشیدم یه شال انداختم رو شونه هام رفتم پایین
ماشینو باز کردمو گوشیم اونجا بود خدارو شکر کسی زنگ نزده بود ماشینو بستم داشتم گوششیمو نگاه
میکردم دیدم رادوین زنگ میزنه وا چرا االن زنگ میزنه تا خواستم جواب بدم قطع شد صدایی از پشتم
شنیدم _به به خانم خوشکله اینجا چی کار داره وای این که احدیانه _به تو چه ؟؟ داشتم میرفتم یکی
منو کشید عقب سفت خوردم به ماشین کمرم خورد شد رادوینم داشت هی زنگ میزد _دست به من نزن
کصافت ولم کن برو اونور همین طور نزدیک تر میشد _چرا نزدیک نشم گفتم زبونتو میچینم خودت
خواستی انتخابم تو نبودی ریحانه بود ولی خودتو انداختی وسط عجب جان فشانی دختررر _برو عقب
میخواستم هولش بدم با یه دستش دستام و گرفت وای خدا نه ترو خدا نه صورتشو نزدیک به صورتم
حالم داشت بهم میخورد خودشوچسبود بهم مثل خودشو میمالوند بهم سست شده بودم حالم خوب نبود
استرس داشتم نباید تسلیم میشدم توانمو جمع کردمو جیغ کشدم خدا کی صدا مو میشنوه اشکام اومد
یهو دیدم احدیان پرت شد اونور
وای خدا فرشته ی نجات حالم خوب نبود افتادم پایین چشمامو بستم فقط صدا میشنیدم وای رادوین بود
خدارو شکرت حال نداشتم صدای رادوینو امیر باسهیل میود چشمامو باز کردم ولی نای بلند شدن
نداشتم صدای موزیک اینقدر زیاد بود که هیشکی نفهمید بیرون چه خبره
رادوین _:
_ کصافت چه غلطی داشتی میکردی عوضی مجید خیلی کصافتی
داداش ولش کن کشتیش ولش کن بی ناموسو _ولم کن امیر

صدای مشتو لگد شروع شد _رادوین
دوباره پرید رو سر احدیان _بگو چه

گوهی خوردی هان مگه مرز داری پسرهی کثیف _وای سهیل بیا رادوینو بگیر _داداش ولش کن
_باشههههههههههههههه ولممممممممممم کنننننن
احدیان از روی زمین بلند شود باصدایی از ته چاه می امد گفت _:ههه چی کارشی ککککلک چرااااا
ااااتتتیشی ششدی تا حا حا حاال ندیده بودم رادوین غیرتی شه نکنه تو میخوایش معامله میکنی رادوین
دوباره عصبانی شد دوباره احدیان یا همون مجیدو زد _کصافت خفه شو برو با خواهر خودت معامله کن
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من همه کارشم اره میخوامش دوسش دارم به تو چه ها مجید مجید اگه بالیی سرش اومده باشه میکشمت
زندت نمی زارم
_رادوین بسه ولش کن ادب شد
احدیان زد زیر خنده ورفت
رادوین میخواست دوباره بزنتش _نه این ادب نشد ولم کنید _نه داداش می خواد اعصابتو خورد کنه
همون لحظه:
ریحانه:
_ای وای چرا نیومد حانی _ایدا ایدا _هان چی شده _ایدا بدبخت شدیم حانی حانی _حانی چی ؟؟_نه حانی
امده احدیانم نیست رادوین اینا هم نیستن تو حیاطن _یا خدا بدو بریم ببینیم چی شده
رفتیم تو حیاط رادوین داشت احدیانو میزد وای خدا چی شده حانیه کو ؟؟؟ _وای خاک به سرم حانی
حانی چی شدی

حانیه رو بغل کردم وای خدا چی کار کرده بود احدیان _حاحاحانی چی شده

تا منو دید زد زیر گریه
_ وای چی شده حانی نکنه نکنه وای نه حانی بگو فکرم اشتباس رادوین اومد طرف ما گفت _:ولش کنیم
من پیششم برید وسیلهاشو وسیله هاتونو بیارید امیر توهم برو وسایلمونو بیار
باید بهش اعتماد میکردم اون حانی رو نجات داد اذیتش که نمی کنه با ایدا بدو بدو رفتیم تو خونه

داشتم گریه میکردم شنیدم رادوین چی گفت بهشون لباس ریحانه رو سفت گرفتم ولی دستم ول شد
میترسیدم حتی از رادوین که نجاتم داد دستمو گذاشتم رو چمنا و چمنارو چنگ زدم دستی دستمو گرفت
گذاشت رو لباسش رادوین بود لباسشو چنگ زدم زیر گریه کنارم نشست بغلم کرد
_گریه نکن عزیزم من اینجام دیگه تنهات نمی زارم ببخشید باید بیشتر مراقبت میبودم گریه نکن
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بیشتر رفتم تو بغلش اروم شدم تکونی به خودم دادمو اونم بلند شد روبه رو نشست _خوبی حانی درد
نداری کمرت درد نمی کنه ؟ _ننننه_میخوای بریم دکتر _نههه میخوام برم خونه _باشه باشه عزیزم االن
میریم کاشکی کاشکی ....
حانیه _:
یهو دستمو ول کرد دیدم بلند شد رفت پیش امیر حرفشو نزد چون رحیو ایدا اومده بودن اماده شدمو
نشستم تو ماشین دوباره گریم گرفت تو بغل ایدا نمی دونم کی پشت فرمونشست فقط یادمه ریحانه
رفت تو ماشین رادوین اینا فکر کنم رادوین باهاش کار داشت حاال بعد که حالم بهتر شد ازش میپرسم
تمام مسیرو تو خماری بودم از بس گریه کردم فقط وقتی رسیدیم با یکی رسیدم رو تخت وخودمو سپردم
به خواب دیگه چیزی یادم نمیاد
نصف شب با سردرد بدی بیدار شدم دیگه شده بودم یه مرده متحرک فقط گریه اخه یه پسر چه طوری
میتونه پست باشه حالم از همشون بهم میخوره نمی دونستم چه طوری تو روی دوستام نگاه کنم االن چه
فکری میکنن راجب من وای رادوین اینا چی وای کاشکی ....ابروم رفت وای خدا دیگه کشش ندارم نمی
تونمم به کسی بگم تا خالی شم اگه به خانوادم بگم هیچی دیگه باید باید درسمو نصفه ول کنم بشینم تو
خونه خدا کنه تموم شه این دوران خدا کمکم کن
بخاطر سردردم سرم گیج میرفت تو این فکرا که بودم دیدم ایدا و ریحانه کنارم خوابیدن هم نمی
دونستم ساعت چنده هم تشنم بود وای خدا جواب شیما رو چی بدم خدا کنه چیزی بهش نگفته باشن
وگرنه کل دانشگاه وای خدا فکرشو بکن اروم امدم پایین رفتم سمت پله ها بخاطر سرگیجه نرده هارو
گرفتم اما بازم نشد پله ی اخر پام پیچ خورد و افتادم زمین درد بدی تو بدنم پیچید همون جا نشستم
گریه کردم بلند
ریحانه _:
_ وای حانی جونم بیدار شدی خوبی چرا گریه میکنی عزیزم منو ببین نگام کن حانی چرا نگفتی به من یا
ایدا نگفتی کار داری چی کار داشتی پایین
ایدا داشت بهم اشاره میکرد چیزی نگم ولی نمی تونم دوستم االن حالش خوب نیست باید بهمون میگفت
پایین چی کار داشت که براش انجام میدادیم
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حانیه _:
من که حالم بهتر شده بود با صدای گرفته گفتم _ببخشید بیدارتون کردم اب میخواستم با قرص سرم
خیلی درد میکنه _ وای اجی جونم این چه حرفییه رحی راست میگه تو با این حالت نباید میومدی باید یا به
من یا به ریحانه میگفتی عزیزم حاال چرا گریه میکردی _هیچی پام پیچ خورد افتادم _وای وقتی من میگم
نباید تکون میخوردی برا این میگم
بعد بلند شدم به کمک رحی رفتیم رو مبل نشستیم ایدا هم با یه لیوانو مسکن اومدو نشست
ایدا _:
_حانی اجی میتونی حرف بزنی _اااره _اجی میدونم االن موقش نیست میخوام بدونم چیشد تو تولد ینی
وقتی تورو با احدیان کصافت تنها دیدیم اعصابمون خورد شد میخواستم پسره ی عوضی رو خفش کنم
منو ریحانه موقعی رسیدیم که رادوین داشت احدیانو میزد میگی چی شد ؟؟؟
حانیه _:
مسکنو خوردم و با لیوان تو دستم بازی میکردمو براشون تعریف کردم از تهدیدش تو تولدو کارایی که
باهام کرد حتی حمله کردن رادوین به احدیان اخرشم دیگه هر دختری جای من بود زدم زیر گریه فقط
دعا میکردم رادوین فردا تو دانشگاه به رو نیاره انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده خدا رو شکر حرف ایدا دلمو
گرم کرد بهم گفت که به شیما بهونه ی سر دردو کردیمو اومدیم رادوین اینا هم به بهونه ی کار زود
اومدیم ولی میدونم خدایی شیما خیلی ناراحت شد حاال تو دانشگاه باید به هزار نفر به خصوص شیما جواب
بدم که چرا زود رفتم وای خدا احدیانو چی کار کنم حالم ازش بهم میخوره پسره ی ....
_ خب حانی جونم گریه نکن دیگه خدارو شکر اتفاق بدتری نیوفتاده حاال هم میتونی با شکایت حال
پسرهی عوضیرو در بیاری _ نه منکه از پسر جماعت نمیترسیدم اما دارم االن اعتراف میکنم از همشون
میترسم از همشون به هیشکی نمی تونم اعتماد کنم _وای حانی جونم میفهمم چی میگی ایشااهلل تموم
میشه میریم اصفهان پیش خانوادهامون دیگه این موضوع هم تموم میشه _خدا کنه
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فرداش بلند شدم ح الم بهتر شده بود فقط استرس داشتم که اگه احدیانو ببینم چی کار کنم اون چی کار
میکنه وای خدا کی میشه تموم شه این دانشگاه اه بد بخت ریحانهو ایدا همش باهام مدارا میکردن با
اخالق گندم ولی خدا کنه زود بتونم به همون حانیه ی سابق برگردم داشتیم اماده میشدیم که
 _:میگم رحی تو موقعی که داشتیم برمیگشتیم خونه تو ماشین رادوین اینا چی کار میکردی _ هیچی بابا
رادوین میخواست یکیمون من یا ایدا بریم تو ماشینش باهامون کار داشت ایدا گفت من میرم پیشه حانیه
منم مجبور شدم برم تو ماشینشون امیر نشست پشت فرمون تو با ایدا عقب بودین _خب حاال چی کارت
داشت ؟؟_ هیچی ولی حانی عجب پسریه ها بخاطرت تو

تو ماشین از دماغش خون اومد از من پرسید

تو با احدیان مشکلی داشتی یا نه منم تمام اتفاقایی که بین توهو احدیان افتاد رو گفتم هر دعوایی حرفاشو
ولی تهدیدشو نمی دونستم اونشب که دیشب فهمیدم _وای خدا خیرش بده اون منو نجات داد میخوام
ازش تشکر کنم ولی روم نمیشه _ می دونم چی میگی فقط ازش یه تشکر بکن میخوای من بجات بگم _نه
رحی چی میگی میخوام نفمه خجالت میکشم _ واال نمی دونم ولی اگه حرفش پیش اومد توهم بگو دیگه
_اره این بهتره ایدا کو ؟؟_دست به اب _اهان بریم _بریم
_ایداههههههههههههههههه بدووووووووووووووو
رفتیم دانشگاه از همون دم در رادوینو با دوستاش دیدیم نمی دونم چرا باهاش راحت بودم وای اگه اون
اونجا نبود معلوم نبود چی میشد داشتیم از کنارشون رد میشدیم هی من میخواستم نگاه نکنم اون تو تخم
چشام بود دوستاشم به به
_خانم بهرامی _بببله_خوبید _ ممنونم

رحیو ایدا رفتم طرف سهیلو امیر خدا خفتون نکنه اه االن باید

می رفتید
راودین گفت _:مطمعنید _چی مطمعنم _ که خوبید ؟؟؟_بله من خوبم کاری داشتید _ من از طرف
احدیان از شما عذر خواهی میکنم حسابشو رسیدم خیالت ون راحت امروزم نتونست بیاد

بااجازه

داشت میرفت می خواستم تشکر کنم هم بحثش هنوز داغ بود هم خوب اونم بی مقدمه گفت منم میگم
رفتم دنبالش گفتم _:ببخشید _بله
سرمو انداختم پایین گفتم _بابت اون شب ممنونم خیلی خیلی ممنونم اگه نبودید

داشتم بقیه

حرفمو می گفتم دیدم داره میاد جلو تر وای خدااا االن فوشم میده من به خدا خیاالت ندارمممممم
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داشتم همین جوری تشکر میکردم هم فکر میکردم که گفت _:خواهش میکنم خانمی وظیفه بود بیش تر
مراقبتم

بعدم رفت

وای خدا این این چی گفت
ایدا _:
_هوییییییی حانی تو هپروتیااا گفتی؟؟ _ههاااان _اوووو بیا بابا کالس االن شروع میشه _باششش _میگم
گفتی _چیوووو ؟؟؟_اه تشکرو دیگه _اره _ خب اینم از این دیگه دینیم نداری بدو استاد داره میره _وای
حانی رفتیم به احدیان نگاه نکنیا اصن فکر کن نیست مرده _نیومده _چی ؟؟؟_میگم نیومده _تو از کجا
میدونی _ رادوین گفت _وا به اون چه _ واال نمی دونم گفت حسابشو رسیدم امروزم نیومده _وای چه خری
حانی ینی رفته تا حد مرگ زتدش نتونسته بیاد _چیییییییییییییییییی_پیچ پیچی اه ینی نفهمیدی _دوروغ
میگی _دوروغ بگم که چی شه _وااییی
حانیه _:
زود این ماجرا هم گذشت دیگه نزدیکای عید بود ما هم طبق قرار قبلی قرار گذاشتیم که عید بریم
اصفهان
اخرین کالسمونم تموم شد این هفته اخرین هفتمون بود خیلی زود تموم شد حاال باید کم کم برا تعطیالت
اماده میشدیم به خانواده هامونم زنگ زدیمو ازشون حرف کشیدیم که تو تعطیالت میرن جایی یا نه خدا
رو شکر جایی نمیرن پس رفتن ما  60اسفند قطعیه تو راه برگشتن بودیم رسیدیم خونه
_واییییییییییییییی_چی شد ایدا _وای میخواستم امشب کشک بادمجون درست کنم _خب _ خب نابغه
بادمجون نداریم میری بگیری حانی منو رحیو رو بزار خونه _وای ایدا خستم بیخی نمی خواد نونو پنیر
میخوریم _نه چی می گی تنبل برو _من نمی رم خودت برو یا ریحانه _نه من کاردارم ریحانه هم بیاد
کمکم _ واییی میرم ولی نمی دونم رحی چه نقشی تو کمک کردن تو داره مشکوکینا ولی بیخی چند روز
دیگه میخوام از دستتون راحت شم _کوفتتتت هیچم مشکوک نیست
بچه هارو رسوندم خونه خودمم رفتم پی بادمجون و موادی که ایدا بهم گفت
ایدا:
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_خب رحی بدو تا نیومده گوشیمو بیار _چی میگی برو شامودرست کن _ببند بابا شام حاضر موادش _وا
پس حانیه رو  _....خنگول برو گوشیمو بیار تا بهت بگم فقط بدو تا نیومده _واااا

 ...بیا _خوب گوش

کن بعد نظرتو بده هاااا _باشه _ببین ما میخوایم  60اسفند بریم خب بعد من میگم بدون این که حانی
بفهمه به رادوین اینا هم بگیم بیان _وا خوبی ایدا شاید نخوان برن اصفهان _وا چی میگی اونا هم خانواده
دارن ینی نمی رن _خب برن ولی شاید روزش فرق کنه _خب ایکیو منم همینو میگم برا همین زنگ
بزنیم _واال نمی دونم نکنه خوششون نیاد _ چی میگی خب نیاد در اخر میگن نمیان حاال بزنگم _نمی دونم
_ ممنونم از نظرت اره یا نه تو دوست نداری سهیلو ببینی _ههههههههه باشه بزنگ _اهان حاال شد تو برو
تو اشپز خونه یه کاری کن که حانی اومد نگه شما که کاری نکردین تا من زنگ بزنم _اوفففف باش فقط
بدوووو _باشه برو
شماره امیر رو گرفتم

تو رستورانی که رفتیم بودیم در نبود حانی شماره هاشونو بهمون دادن مثال برا

جزوه ولی این طور نبود
_الو _بله _سالم _سالم ایدا خانم خوبید _ممنونم تو خوبی _ممنون منم خوبم_ یه در خواستی ازتون
دارم البته اگه دوست داری قبول کن _بله بگید_خب امیر ما میخواستیم  60اسفند برگردیم اصفهان
پیش خانوادهامون می خواستم بدونم برنامه شما برا عید چیه _مممم ما هم میخواستیم بریم اصفهان البته
نظر من بود سهیل و رادوین قبول کردن ولی نه اینقدر زود نمی ریم مثال یکم یا بعدش _اهان خب ما
میخواستیم لحظه تحویل سال پیش خانوادهامون باشیم می خواستم اگه دوست داشته باشین موقع
برگشت باهم همسفر باشید البته اگه بتونید همون  60کنید برنامه رو چون خانم بهرامی نمی دونن می
خواستم سوپرایزشون کنم نظرتون _ وای ایدا ما که مشکلی نداریم ولی ممکنه ماهم مثل شما مشکل
رادوینو داشته باشیم شاید اونم هم بیخبر بزاریم مثل خانم بهرامی بعد تو اتوبان همو ببینن _خب من که
میخواستم حانیه رو بی خبر بزارم ولی برا شما اگه شما هم بخواین اقای فراز مندو بی خبر بزارید بد نیست
ولی اگه خوشششون میاد بهشون بگید شاید خوشحال شن _واال نمی دونم ولی فعال قطع میکنن ما مشکلی
نداریم تا ببینم مزه دهن رادوین چیه اگه میل داشت بی خبرش میزاریمش و تاریخ حرکتم جلو میندازم
_ ممنونم پس فکراتونو بکنید به من خبر ببدید که اگه نیومدید ما بریم دیگه _بله حتما _خیلی ممنونم
خدا حافظ _خدا نگه دار
امیر_:
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_رایاااااااااااااااااااان سهیلننننننننننننن_ چیه چرا این طوری میکنی _سهیل االن  ...صبر کن رادوین
کوش_نترس ماشینو برده کارواش _ خب بهتر ببین اینی که بهت میگم بین منو تو بمونه _واای بگو دیگه
_هیچی خانم باقری زنگ زد .......

_واقعااا _اره میگم اگع بشه خیلی خوش میگذره هاااا _اره امیر

خوش میگذره منم حرفی ندارم ولی رادوینو چی کار کنیم _چه میدونم میخوام بهش نگم اخه خانم باقری
میخواد به خانم بهرامی نگه ما هم به رادوین نمی گیم اگه دیدیم به هیچ صراتی مستقیم نمیشه دیگه بهش
میگم ولی خدا کنه رادوینم قبول کنه بی خبر باشه بعد هم دیگرو ببینن تو اتوبان وای چه قدر قشنگو
جالب میشه قیا فهاشون هم این از این بدش میاد هم اون از اون ولی خیلی دوست دارم رادوین قضیه
مریمو ول کنه سرو سامون بگیره ما که تا اخر پیشش نیستیم نمی تونم رفیقمو اینجوری ببینم همش
بخاطر مریم اشغال مهردادم نباید اینجوری میکرد _اره راس میگی باید بین یه جای امید هست چون
خودت گفتی براش عطر خریده پس ما هم باید کمک کنیم اینا بهم برسن _امممممممایشااهلل بشه اونا
میخوان تحویل سال اصفهان باشن ما برا بعد عید قرار گذاشتیم _اهان _خب رادوین اومد فقط میخوام
روزشو عوض کنما چیزی نگو اصال تو فقط گفتم در جریان باش _اهان باش
ایدا _:
_ خب چی شد

هووووووووووووووووی ایدا خوبی _هاااان _کوفت تو هپروتیا میگم چی شد _اهان

هیچی گفت ماهم میخوستیم بریم ولی بعد عید _بیا دیدی گفتم نمیشه اه _وای یه دقیقه هیچی نگو من که
حرفم تمون نشد که _وا پس چی میان ؟؟؟؟_گفت که ما مشکلی نداریم انگار اونا هم میخوان با اقای
فرازمند چیزی نگن یا بگن چه فرقی میکنه _وا سهیل چی گفت _امیر گفت ما مشکل نداریم گفت بزار
مزه ی نمی دونم چی چیه رادوینو ببینیم بعد بهتون خبر میدیم _وای ایدا دعاا کن این شازده قبول کنه
وگرنه نمیشه هااا _ وای راس میگی حانی که خبر نداره اره انگار معطل این شازده ایم _فکر کن رادوین و
حانی هههههههههههههههههههههههه _هههههههههههه چه میان به هم هههههههه_دوتا کله شق
_هههههههههههههههههه_ههههه غذا چی شد _هیچی بابا تا یجارو درست کردم که حانی نفهمه مواد
داشتیم که بگم منتظر مواد اون بودم _اهان خب من برم دوش بگیرم
رادوین_ :
اوفففففففففففف خسته شدم _وای رادوین چه ماشین تمیز شد _بله بایدم تمیز شه یه نفر باید بره تو صف
بمونه بقیه هم تو خونه راحت باشن غیر از اینه _وای قربونت برم داداشی _برو اونورد سهیل تا کتلتت
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نکردم _بکن داداش کتلت کن دلت میاد _وا چه سوالیه معلومه که میاد
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه_کوفت گفتم حاال میگه نمیاد اه _اوووو لوس امیر
کو ؟؟؟_توعه _خب بریم
داخل شدیم با سهیل امیر رو دیدم تقویم دستشه
_سالمممم داش امیر خوبی _عه سالم رادوین خوبی خسته نباشی _بله ممنونم ببین سهیل یاد بگیر نصف
توعه هههههههههههه_هوی رادوین نمکدون دیشب تو نمک خوابیدی _نه تو بغل شما بودم _ای بی ادب
_هههههههههههههههههه همینه که هست _ میگم رادوین تو مشکلی نداری زود تر بریم _کجاااا؟؟_عه
خنگول نشو دیگه

( میخواستم اذیتشون کنم )

_وا چی میگی کجا میخواستیم بریم _وایی خدااا

منو از دست این نجات بده _سهیل این چشه ؟؟_ وا رادوین خوب راس میگه مگه قرار نبود بریم اصفهان
تعطیالت __اهااااااااااااااااااااااان نمیریم _چیییییییییییییییییییییی
؟؟؟؟؟؟؟ _ههههههههههههه میریم _درد بگیری _ خب حاال بگو چی داشتی میگفتی اهان چرا زود بریم؟؟
_ امممممم اخه خانوادم میخوان همون روزی که میخواستیم بریم اونجا میخوان برن روستامون نیستن اگه
میشه زود تر بریم هم من پیش خانوادمم هم لحظه ی تحویل سال اونجاییم _امممم باشه  69خوبه _نه
_نهههه پس کی ؟؟ میخوای االن بریم _  60بریم _نه بابا من باید ماشینو ببریم چکاپ زوده _ 60وای
رادوین امیر راس میگه گیرت تو یه روزه خب فردا صبح ببر _وا حاال چرا شما دوتا کیلیک کردین تو 60
چیزی شده _ نه داداش چه ربطی داره من میخوام زود تر برم روم نمیشه بهت بگم اخه سروار توعیم هم
خونه مال توعه هم ماشیه ما اماده خوریم _نه امیر این چه حرفیه ما اومدیم باهم اینجا درس بخونیم همه
چیزش مشترکه این حرفارو نداریم دوستای برای این که تورو با از این طرز فکر بدت دور کنم همون
 60میریم _اخه _ ....اخه نداره این چه حرفیه شما زدید ناراحت شدم دفعه اخر باشه هاااا _ممنونم
داداشی من فکر بدی راجبت نکردم ولی دیگه وجدان دیگه _برو بابا با وجدانت من استسنام _هههههههه
اره داداش
رفتم سمت دستشویی اب به صورتم زدم پس از فردا باید اماده رفتم شم کلی کار دارم ولی یکم شک
کردم
سهیل :
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وایییییییییییییییییییی امیرااااااااا افریننننن تو چرا بازیگر نشدی پسر _هیسسسسس میشنوه هاا _ وای امیر
منم داشت باورم میشد _خب حاال لوس بازی درنیار _وای نه باریک اهلل نه باریک اهلل نه باریک اهلل نه
_....اوووو باشه بابا _هههههههه برم گوشیرو بیارم _نه االن خره فردا که رادوین رفت ماشینو بده سرویس
میزنگم _باشه وایییییییییییی خداااااااااااا باید اهنگ بزارم _ای درد بگیری تا مارو لو ندی راحت نمی شی

ایدا :
_ایداهههههههههههههه_بلهههههههههههههههه _بیااااااااااااااا _امدمممممممم

چیه _بیا تلفن امیریه _عه

_وایسا وایسا _چیه _حانی کوش _پایین پاتلویزیون من میرم پایین شک نکنه _اره برو

الو _سالم خانم باقری خوب هستید _سالم ممنونم شما خوبید _ممنون _خب چی شد _هیچی ماهم
مشکلی نداریم فقط زنگ زدم بهت ون بگم رادوینم نمی دونه از این به بعد با اس ام اس در ارتباط باهم
باشیم چون رادوین نیست االن خونه زنگ زدم _اهان خیلی ممنونم خبر دادی پس بقیه ی حرفارو بهتون
پیامک میزنم اخه حانیه خونست _اهان باشه _خب _...کاری نداری _اهان نه بازم ممنون _مراقب خودت
باش بدون جواب قطع کرد
وای اینو چیکارش کنم بزارخب منم بگم بهت اه دفعه ی بعدی نوبت منه اقا امیر رفتم پایین دیدم وعض
همون بود خدارو شکر نه ریحانه اومده بود باال نه به ریحانه عالمت دادم بیاد باال اونم امد
_ خب رحی برو تو وسایلتو جموجور کن اینو بده من برو _چی _برو دیگه حله برو _واقعاا وای خدااا باشه
_ وای اینو این از من مشتاق تره ریحانه رفت یهو حانیه از در اومد تو
_مشتاق براچی ؟؟؟؟_عه حانی چرا اینجوری میای وای ترسیدم _چرت نگو نترسیدی حاال بگو ریحانه برا
چی مشتاقه _اووووو خب داریم فردا میریم اصفهان دیگه گفتم بره وسایالشو جمع کنه _مگه قرار بود
نریم _ ای بابا چه گیری دادی تو هم برو وسایلتو جمع کن تا منم کارم تموم شه بیام راستی فردا چه ساعتی
میریم – نمیدونم اخه تا اونجا که  2ساعت بیشتر راه نیست اگه بشه موقعی بریم که چمیدونم خانواده
خونه باشن بدموقع نرسیم عصرم که فکر کنم مامانم میره بیرون شب خوبه ؟؟_وای حانی خطر ناک
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نیست _اخه ایدا شب شب که نه مثال ظهر راه بیوفتیم شب برسیم اونجا _اهان ممممم خوبه اره _تو چرا
امروز شیش میزنی _ من نه دارم میگم خوبه ساعتش من برم به ریحانه بگم _وااا باشه برو
وای عین جن میمونه این حانی

_ریحانه ریحانه _بله _ببینم قرار شد فردا ظهر بریم شب اصفهان باشیم

_خب _خب خره به بهونه تو اومدم به امیر اس بدم _اهان _گوشیم کوووو اهان ایناش
ساعتو برا امیر اس کردم بعد دودقیقه جواب داد {سالم ممنون فقط جای قرارمونم بهمون بگید } منم
جواب دادم باشه _میگم ریحانه کوجا وایسیم اوناهم بیان _ممم نمیدونم پلیس را خوبه _اره فقط به چه
بهونه ای وایسیم _امممم میخوای همون جا بهش بگیم یه همسفر داریم _ههههههه وای اره باشه خوبه
همون موقع حانیه اومد باال _خب ایدا کارم تموم شد _عه خب من برم دستشویی شما وسایالتونو جمع
کنید تا منم بیای
رفتم تو دستشویی به امیر اس دادم {اقا امیر قرار شد بغل پلیس رای  .....بایستیم شما هم بیاین همون جا
} بعد جواب داد {خانم باقری ببخشید چجوری رادوینو نگه داریم اون واسه دستشویی تو راهی هم کلی
غر میزنه اصال بی دلیل واینمیسه } عه اینا هم مشکل مارو داشتن پس جواب دادم {اقای امیری ماهم
مشکلمون همینه قرار شد همون جا که ما نگهه داشتیم به حانیه بگم یه همسفر داریم شماهم اگه موافقید
همینو به اقای فراز مند بگید } جواب داد {بله این خوبه ممنون از کمکتون } گفتم {خواهش میکنم پس
من برم فعال فر دا میبینموتون }{منم ممنون بای }{بای } از دستشویی اومدم بیرون منم بدون کاری رفتم
تا وسایلمو جمع کنم
امیر :
_چی شد امیر _هیچی قرار شد بغل پلیسرا نگه داریم _ههه خوش خیال رادوین که _...می دونم واسه
اونم برنامه دارم _عه خب به رادوین ساعتشو گفتی _نه _من برم بگم _نه خدا زیادت کنه نمیخواد خودم
میگم _هههه باشه برو تازه رسیده تو اتاقشه _هههههو....
رفتم به طرف اتاقش در زدم جواب نداد اروم درو باز کردم هههههه اخی بد بخت خوابیده امروز به جا
ماشین فکر کنم دهنش سرویس شده ههههههههه نشستم لب تخت تکون خورد منو نگاه کرد _عه
ببخشید داداش بیدارت کردم _ نه تازه چشام گرم شده بود کار داشتی بگوو خوابم میاد _هههه میگم
داداش میخواستم ساعت حرکتمونو من بگم اگه اجازه بدی _ههههه نکنه خانوادت میخوان فردا برن باشه
هر وقت تو گفتی میریم فقط به من بگو تا منم حاضر شم _راس میگی _وای دوروغم چیه خوب روزش که
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با توعو سهیل بوده ساعتشم با خودتون من فقط رانندم که شما را سالم برسونم هههههههههههه_ای کوفت
چه حرفیه میزنی نزار حرف دیروزمو بگم دوباره که خونه _ ....باشه نگو هیچی نگو غلط کردم _افرین
پس اگه اجازه بدی فردا ظهر راه میافتیم _اوووو گفتم حاال میخواد ساعتو  4صبح بگه خوبع که عالیه منم
صبح ماشینو میبرم چکاپ واقعا االن نمیکشیدم برم خب برو من بگیرم بخوابم فردا میریم تو دره هااا
_ ههههههه باشه داداش تو از بس دست فرمونت خوبه شکسته نفسی نکن _وای امیر گوه خوردم برو بزار
بخوابم _باشه رفتم ههههه

رحی :
ایدا ایداههه _هیس بخواب دیگه خوابم میاد اه _عه صداتو بیار پایین _چیه چیکار داری _ بیا امیر اس
داده _وای کوووووووووووو _ای درد اروم حانی بیدار نشه _گوشیمو بده _نه ولش من بهت میگم چی داد
گفته ما مشکلی نداریم فردا همون ساعت میان بگیر بخواب گفتم خبر بدم _نه بده گوشیمو _نخیر بگیر
بخواب _رحیییییییی _درد میخوای حانی بفهمه خراب شه _اصال رمز گوشیمو چرا تو میدونی _وای دوباره
شروع کرد _ حاال میدونم چی کارت کنم حیف که حانی وسط خوابیده _باشه مامان بزرگ
_ عه بخوابین دیگهههههههه مثال فردا من باید بشینم پشت فرموناااااااااااااااا_ببخشید حانی شب بخیر
_ساعت چهار صبحه میگه شب بخیر ایشششششششششش_ببخشید

صبح روز بعد :
حانیه _:
_رحییییییییییی _بله _مسواک من کو ؟؟؟؟_وا حانی من چه به دونه _اخه دیشب اینجا گذاشتم _گفتی
کجا گذاشتی ؟؟؟_اینجا باال سرم _اهااااان نه من نمی دونم _باشه برو _زود بیا حانی یکی میخریم بیا
پایین وصبحونه بخور
ریحانه :
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ایدا _بله _دیونه مسواک حانیه رو دوباره ور داشتی _نه _پس صبح کی بود مسواکارو جمع کرد _اوو من
بودم خب _خب برو بهش بده داره دنبالش میگرده _اوووو حاال یه بار مسواک نزنه میمیره _اره
نمیشناسیش _ایششش بیا بشین تو صبحونتو بخور تا بیام

حانیه :
صبحانمونو خوردیم قرار شد واسه ناهار کتلت درست کنیم تو راه بخوریم که رحی و ایدا نذاشتن گفتن تو
خونه بخوریم نمیدونم چه شون شده رحی که هی منو نگاه میکنه لبخند میزنه ایدا هم سرش تو گوشیه
بعد صبحانه وسایلو تو ماشین گذاشتیمو ناهارمونم خوردیم
_خب پاشین بریم دیگه _نه حانی زوده _چی چی زوده میخوای حتما شب برسیم عه پاشین _وا حانی
وایسادی دیگه نیم ساعتم روش _اوفففف اب جوش گذاشتی _اره
نیم ساعت که نه یک ساعت موندیم بعد دوتایشون اجازه دادن بریم همه چیزو چک کردیمو رفتیم به
طرف اصفهان کمی از راهو رفتیم که :
_ خب کمر بندارو بستین نزدیک پلیس راهیمااا ایداههههههههههه _هااان _خوابی میگم کمر بندتو ببند
نزدیک پلیس راهیم _چییییییی _ای بابا نبستی که _نه نبند _چرا _خوب شد بیدارم کردی _وااا _بغل
پلیس را نگه دار _چراا دستشویی داری _امممم اره _ایدا بزار راه بافتیم _عه رحی هم دستشویی داره
مگه نه رحی ؟؟؟_هاااااا اره حانی منم دستشویی دارم _ای بابا
ایدا :
وای خدا چرا دوروغ گفتم بهش هی رحی نگام میکرد امیر هم از اون طرف هی اس میداد کجایید نه باید
بهش بگم نمیشه اینجوری
_خب بریدو بیاین _چیی ؟؟_وا برید دستشویی دیگه من اینجا وایمیسم تا بیاید _اهان باشه بیا رحی پایین
ایدا _:
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رفتیم پایین که رحی گفت _:عه ایدا چرا اینجوری گفتی االن اگه اونارو ببینه که سکته میکنه _اره میدونم
اشتباه کردم بیاحاال بریم تو دستشویی تهش بعد بهش بگم _از دست تو بدو ووو

بعد چند دقیقه اومدیم

بیرون حانی داشت چایی میخورد _خب چه عجب اومدین میخواستین نیاین بشینید بریم _نه وایساا _وااا
چی کار داری بازم _نه حانی میدونی چیه ماااقراره بریم اصفهان خب _خب _میخواستم بگم ما چیزه یه
همسفر داریم _چیییی وا چرا بهم نگفتی ؟؟ حاال کیه نکنه شیماست ولی اون که اصفهانی نیست _نه اون
نیست _پس کیه ؟؟
ریحانه _:
_وای ایدا چرا نمیگی عه ترسوندی بد بختو _عه توکه بلدی بگو ریحانه خانم _میگم ببین حانیه ما یه
همسفر داریم داره هم االن میاد قرار اینجا گذاشتیم _واا خوب چرا به من نگفتین حاال کیه اون قندم به
من بده _بیا اخه ترسیدیم قبول نکنی واقعا طوری نیست _نه وا چرا طوری باشه نگفتی حاال کیه
؟؟_رادوین ایناااااااا
تا اینو گفتم چایی پرید تو گلوش وای هم داغ بود هم وای خاک به سرم داره خفه میشه _وای حانی چی
شدی حانی وای خاک تو سرم چرا چشات اشک میاد دیدم داره عالمت میده بزنیم پشتش ایدا سریع
گرفت زد پشتش _وای حانیه چت شد _ایدا برو اب بیار داره خفه میشه سریع رفت پایینو اب اورد تو
ماشین حالش بهتر شده بود میتونست نفس بکشه کمی اب خوردو با صدای گرفته گفت _:چی گفتی کی
داره میاد چه غلطی کردین چرا بهم نگفتیم هاننننننننننن _اخه فکر کردیم نمیزاری _معلومه که نمیزارم
این چه قراری بود هاااااان خیلی نفهمید دوتایتو پس بگو کارا تون چی بود مشکوک میزدید _وای حانی
چیزی نشده _ چیچی نشده شما میدونید بدم میاد خجالت میکشم بهد دوباره کار خودتونو کردین _حانی
بخدا میخواست ن اوناهم برگردن اصفهان فقط میخواستن بعد برن فقط ما ساعتو روزشو تعیین کردیم
_شماها غلط کردیم ساده هاا اه ابرومو بردین _نترس رادوینم نمیدونه –چی _منو ریحانه هو امیر هو
سهیل میدونیم تو با رادوین بی خبرید _ وایییییی چه غلتی کردیم حاال که اینجوری شد ما میریم اونا هم
بیان _نمیشه _نمیشه چی نمیشه حاال ببین _اخه اومدن
حانیه _:
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میخواستم اون لحظه دوتایشونوخفه کنم کودنا خدا خفتون کنه اه من با رادوین رودروایسی دارم خجالت
میکشم اینا هم بهم نزدیکش میکنن میخواستم برم بدون شوخی که ایدا گفت اومدن از اینه عقب دیدم
بعله اومد با لگنش وای ایدا بزار برسیم اصفهان دوتایتونو جر میدم

امیر _:
رادوین پلیس را وایسا _وای دوباره دستشویی _نه _پس چی –اخه میخواستیم با یکی برگردیم ینی یه
همسفر داریم تو پلیس را قرار گذاشتیم _چی وا چرا بهم نگفتین –همین جوری حاال نگه دار تا خودت
ببین _کین حاال ؟؟_خانم بهرامی اینا –چیییییی _رادوین داداش میخواستم بهت بگم ولی میدونستم قبول
نمیکنی بهت نگفتیم _ پس ینی ساعتو روزو اینا همش کشک خانوادتن نمیخوان برن روستا _نه _اخه من
چی به تو بگم هان اعصابمو خورد کردین اه امیر من دیگه غلط بکنم با شما برگردم اخه یه درصد فکر
نکردی زشته _رادوین بخدا اونا بهمون پیشنهاد دادن _چرت نگو حانیه همچین پیشنهادی هیچ وقت
نمیده _ افرین خوب شناختیشاا نه اون نداده دوستش داده خود خانم بهرامی هم نمیبدونع فکر کنم تا االن
فهمیده اونم مثل تو قاطی کرده _از دست شما دوستا من نمیدونم با شما چی کار کنم بیا این پلیس راه
کوشن ینی امیر بزار برسیم اصفهان تو با سهیلو میکشم حاال ببین

وای نمی دونستم رادوین همچین

رفتاری کنه فکر کردم یه حسی به حانیه داره ولی با کار امروزش تمام فکرامو نقش بر اب کرد مجبور
شدیم تو سکوت پیاده شیم انگار ایدا اینا هم ناراحت بودن خانم بهرامی هم خیلی قرمز بود فکر کنم
عصبانیه
_سالم خانم باقری خوبید _ عه سالم اقای امیری خوبید ممنونم که اومدید خب دیگه بهتر راه بیافتیم _بله
سهیل بریم میگم بچه ها میخواین جاهامونو عوض کنیم یهو دیدیم رادوین برگشت منو با خشم نگاه کرد
خانم بهرامی هم ه مین کارو با ایدا کرد وای با اینا چه جوری میخوام به اصفهان برسیم که یهو خانم
بهرامی گفت  _:ممنونم اقای امیری ما این طوری راحت تریم من با میل خودم نیومدم با اجازه
وقتی اونا نشستن تو ماشینشون رادوین با مشت اومد طرفم فقط چشمامو بستم حس کردم با فشار بازومو
گرف ته منو میکشونه طرف ماشین سهیلم قایم شده بود پشتم از خشم اژدهااااااااااااااااااا
تو جاده :
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حانیه :
اعصابم خیلی خورد بود ولی نمی تونستم اروم باشم اتفاقا خوش حال شدم همسفرم رادوین ایناست از این
اعصابم خورده که دوستایی که میشناختم به من نگفتن موضوع به این مهمیرو اخه چرا باید ناراحت بشم
اونم کی کسی که روحمو جسممو بهش مدیونم خدا میدونه اگه حواسش تو اون مهمونیه لعنتی نبود معلوم
نبود چه بالیی میخوست سرم بیاد تو جاده بودیم که با اهنگ هایی که داشتم گوش میدادم اروم تر شدم
که ایدا فهمید
_حانییییی_چیه_میگم مارو میبخشی_نه_چرا _چون که _خب ببین من واسه همین بهت نگفتم _اخه
خنگول فکر کردی من واسه این ناراحتم که چرا رادوین باهامون اومد نه خره از این ناراحتم که دوستای
من این موضوعو از من پنهون کردن _ وای حانی زود تر میگفتی از اون موقع تاحاال دارم خودمو میکشم که
بفهمم خدا حانیه چه مشکلی با رادوین داره ولی نگو که از ما ناراحته حاال ما معذرت خواهی میکنیم
ببخشید دیگه _دفعه ی اخرهاااا _چشم هاال اخماتو وا کن سفرمون زهر نشه _واسه تو که نمیشه _عه
حانیییییی_ حانی نداری تارسیدیم اصفهان موقع برگشتن با دوتا بچه میاین فکر کردی من خرم _ببین
ریحانه دامنمونم به لطف بهترین دوستمون لکه دار شد _ههههههههه باشه بابا

امیر _:
رادوین _چیه _میگم از من ناراحتی _اره _چرا _خودت فکر کن چرا _اخه داداش من چه میدونستم تو
قبول میکنی فکر کردم اینم مثل بقیه نمیخوای قبول کنی ببخش دفعهی دیگه حتما بهت میگم _الزم نکرده
_ حاال میبخشی واسه توکه بد نشد مگه نمی خواستی با حانیه بیشتر اشنا بشی زن زندگیت باشه _بسه امیر
االن موقع این حرفا نیست _پس ینی رفتیم اصفهان نمیری خاستگاریش _عههه ببند دیگه امیر تو با سهیل
مگه قراره با دوستاش ازدواج کنید
من بدون مکث _بلهههههههه_وایی ینی میخوای؟؟ _اره رادوین ما تصمیممونو گرفتیم تو به فکر خودت
باش _ من به فرصت نیاز دارم امیر میدونی اخه نمیخوام قضیهه ی مریم دوباره پیش بیاد _مگه تموم نشده
_ چرا ولی خودت دیدی بد ضربه ای خوردم طول کشید تا دوباره بلند شم واسه تو با سهیل این رابطه
رابطه ی اولتونه ولی من چی من که یه بار بد شکست خوردم اونم نه شکست عشقی شکست رفیق اعتماد
بد گول خوردم _ می دونم رادوین پس زود به فکرش باش چون شنیدم خاستگار کم نداره هااا _میدونم
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باشه _رادوین _بله _ ببین سهیل خوابه بیدار نیست که گیر بده میای با خانم بهرامی کورس بزاری _تو
نگران کورسی یا دلت واسه خانم باقری تنگ شده _تو فکر کن دوتاش _هههههه باشه پس بزن بریم

حانیه :
ایدا بعد نیم ساعت روزه خوندن برا من خسته شدو خوابید منم اروم داشتم میرفتم رادوین اینا هم
پشتمون بودن یهو حس کردم رادوین عین جت از بغلم رد شد از ترس جیغ کشیدم ایدا با ریحانه مشااهلل
بیدار نمیشن که رادوین جلوم بود سرعتمو کم کردم که دیدم اونم کم کرد میخواستم سبقت بگیرم
نذاشت اهان پس دلت کورس میخوا هان حاال که ظهره همچین دوربینا ازت عکس بگیرن که نگو فرمونو
به شدن پیچوندم وبدون معطلی رفتم بقلش سبقتمو گرفتمو پام تا اخر رفت رو گاز ول کن نبودم که اونم
نبود خدا کم نکنه ولی ماشین اون کجا مال من کجا دوباره از من سبقت گرفت که رسیدیم به ایست
بازرسی که نمیدونم چیشد افسره به من عالمت داد نگه دارم توقف کردم توف تو ذاتت رادوین که جریمه
هم شدم پیاده شدم رفتم عقب دیدم رادوینم وایساده داره با پلیسه حرف میزنه وای چه خوش سانسم
وای اینو گرفتن نه من برا اینکه حرصش بدم رفتم جلو
_سالم جناب سرهنگ چی شده _هیچی شما _ من چیزه من با این ماشینم اقا رادوین چی شده گرفتنتون
_ببخشید خانم شما چه نسبتی با هم دارید ماشین شما کجاست _امم جناب سرهنگ اون  602ماشین منه
فکر کردم منو گفتید نگه دارم ولی اشتباه شد ببخشید

خواستم برگردم که سرهنگ گفت :ببخشید

نگفتید نسبتتون چیه _اممم ما ما چیزا
که رادوین گفت _:نامزدم هستن _اهان خب اینم جریمتون سرعتتون باال بوده میتونید برید تکرار نشه
وگرنه دفعه ی بهد ماشین خوابونده میشه _ممنون
این این این االن چی گفت پسره ی ...به چه حقی منو نامزدش ختاب کرد خاک بر سرت حانیه همش
تقصیر خودته نمی خواد حال بگیری مجبوری خاک  ....با اخمای توهم رفتم تو ماشین که ایدا سوالش
شروع شد منم به قرمزی جوابشو دادم
_هیچی جنابالی خواب بودی اقا هم بامن کورس گذاشتن باختن _وا افرین حانی چرا بیدارم نکردی وا
این ناراحتی داره _ نه این نداره این ناراحتی داره که کورس گذاشته سرعتش باال بوده پلیس گرفتتش منه
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خنگم رفتم رو کم کنی که این پلیس فضول پرسید شما نسبتتون چیه _خب _خبو _....وا چی گفته وای
باید بریم پاسکا نه حانی _نخیر _پس چی _گفت نامزدمه _چیییییی _پیچ پیچی اه _وای حانی واقعا نگاش
کردم اونم ساکت شد
_ریحانه ریحانه _وای چی شده _چه قدر میخوابی بلند شو دیگه _وا حانی چرا گیر میدی عه _حرف نزن
_عه ایدا این چشه _هیچیم نیست مگه خودم زبون ندارم از خودم بپرس _واا
ایدا _:
یا خدا حانی چش شد به ریحانه عالمت دادم دهن به دهن نشه بعد براش تعریف میکنم ریحانه هم ساکت
شد وای خاک برسرت رادوین اه نمیدونه حانیه حساسه حاال یه بار نجاتش دادا حانیه هم شل گرفت چون
حالش بد بود وگرنه نمیزاشت دست هیچ احدی بهش بخوره منم ساکت شدم که دوباره حانیه شروع کرد
_ ینی من برسم اصفهان میدونم باشماها چیکار بکنم که دیگه بدون اطالع من هیچ غلطی نکنید وای خدا اه
_حانیه اروم برو بزن کنار من بشینم _حرف نزن _ماکه معذرت خواهی کردیم _ساکت میشی یانه من
همه رو فکر میکردم غیر از اینا که با ما بیان ینی هرکی حتی استادمون نگو _.....حانیه جون من بزن کنار
بزن حانیه چرا هروقت اعصابت خورده فشار میاری رو گاز
یهودیدم زد کنار به صورت ناگهانی زد رو ترمز ریحانه که ازترس جیغ کشید منم کمربند بسته بودم وای
حانی فرمون رفت تو شکمش سرش رو فرمون بود _حانیه چی شدی وای خدا چرا اینجوری ترمز کردی
پیاده شدم رفتم طرف درش که همون موقع رادوین ایناهم اومدن
_ حانیه خوبی منو ببین

پاشو پاشو برو من بشینم اروم از همون جا رفت اونور منم نشستم که شیشه

صدا خورد امیر بود شیشرو دادم پایین _:چیشد خانم باقری چه قدر سرعت رفتین مانتونستیم پیداتون
کنیم ترسیدم االنم که اینجا خاک بلند کردیم فکر کردم رفتین تو گاردریل خوبین خانم بهرامی چرا تند
رفتین _ اقای امیری ببخشید حانیه یهو حالش بد شد حاال پیاده شده من بشینم چیزی نیست _باشه پس
بزارید ما جلو بریم _بله اختیار دارید بفرمایید امیر رفتو حانیه صندلیو خوبوند و استراحت کرد

امیر _:
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_اوفف بریم _چی شد خوبن ؟؟_ینی رادوین خیلی نفهمی که هنوز خانم بهرامیون شناختی _چی شده
؟؟_ هیچی گفتی نامزدته تند رفته گمش کردیم ایدا بهش گفته بزن کنار خانم بهرامیم اینجوری زده کنار
اه _وای خداااا نمی دونستم اینجوری میشه _ حاال راه بیوفت همشون خوبن برو گفتم ما جلو بریم _عجب
غلتی کردیما چی میگفتم میگفتم دوست دخترمه مارو میبردم پاسکا خوب بود یا میگفتم قصد اشنایی
داشتم برا ازدواج اونم تو جاده _ نه میگفتی خواهرمه من که میدونم برا چی اون حرفو زدی بسه دیگه
فقط تا اصفهان دیگه گاف نده تا برسیم اینجوری میخوای بهش بگی دوسش داری میخوای اونم بگه نه –
باشه بابا
سه ساعت بعد _:
ایدا:
_ایدا ایدا_چیه اروم حانی خوابه _میگم من دستشویی دارم گشنمم هست _باشه یه زنگ بزن به سهیل
بگو بهش ما میخوایم وایسیم یه چیزی بخوریم غذامون که از بس امروز حرص خوردیم هضم هضم شد
_اره گوشیت کو ؟؟_تو کیفمه جیب کوچکیه

_حانیه حانیه _بله _پاشو _چی شد رسیدیم –نه پیاده شو یه چیزی بخوریم بیایم ریحانه رفته دستشویی
_وای بابا میرفتی یه سره زود میرسیدیم _غر نزن پاشو اب بزن به صورتت –باشه راستی ساعت چنده
__4::0اوفف بده سویچو تو برو ریحانه میاد؟؟ _نه گفت میره دستشویی میره تو رستوران رادوین اینا
هم اونجان _خب من چیزی نمیخوام میرم دستشویی زود بیاین _عه بی مزه هیچی نخور بیا اونجا مارو
نگاه کن _چرت نگو حوصله هیچ کدومشونو ندارم _حاال بیا

سویچو ازش کشیدمو رفتم عقب _بدو

بدو برو بیا _ایداههه_جانم _کیلدو بده _نچ بدو بیا من رفتم _ای تو روحت اه

حانیه _:
با اخمای توهم رفتم پیش میز بغل ایدا نشستم _چی میخوری _هیچی _حانی اذیت نکن _نمی خوام هیچی
غر نزن ایدا ساکت شد
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_خانم بهرامی _بله_چی میخورید _هیچی _ه یچی که نمی شه ما گرسنمونه چه برسه به شما که امروز که
خیلی حرص خوردین ( چرا تیکه میدازی عه) _نگران من نباشید _میگید یا خودم سفارش بدم

(

عجب زوریه هاااا شیطونیه منم گل کرد میخوام بدونم سمجه و سلیقش چه شکلیه) _من چیزی نمیخورم
دیدم گارسونو صد ا زد اومد همه سفارشاشونو دادن برا منو خودشم بستنی گرفت وای من عاشق بستنیم
برا اینکه کم نیارم گفتم _من بستنی خواستم _بله _من کی خواستم من چیزی گفتم _نه مگه باید حتما
بگی (یا خدا ینی من بلند گفتم پس چرا ایدا چیزی بهم نگفت ) یهو بی مقدمه گفت _من بابت حرفم تو
پلیسرا ازتون جلو بچه ها معذرت خواهی میکنم

که همه ساکت شدم و مارو نگاه کردن منم دلم

نیومد بگم نه من که لوس بازی بلد نبودم که نازمو بکشه از مردای زن زلیلم بدم میومد _خواهش میکنم
اخماش باز شد منم یه لب خند کم رنگی زدم و گارسون سفارشامونو اورد

ساعت نزدیکای  2::0بود که نزدیکای اصفهان بودیم کمی دیر رسیده بودیم چون بخاطر استراحتی که
کردیم وقتمونو گرفت تو راه کمی هم ریحانه پشت فرمون نشت که رسیدیم به ریحانه گفتم قبل پل
کشوری نگه داره تا خدا فظی کنیم موقع خدافظی رفتیم پایین اونا هم نگه داشتنو اونا هم رفتا پایین که
رادوین گفت  _:خب دیگه ببخشید زحمت دادیم خیلی خوش گذشت االن همه خستن بریم زود تر که
تاریک تر نشده ایشااهلل بعد هم دیگرو میبینیم _بله اختیار دارید ماهم خوشحال شدیم منو رادوین هم
دیگرو نگاه کردیم که یه هو دوتایمون به بچه ها نگاه کردیم که دارن با دهن باز نگاه میکنن وا اینا چرا
اینجورین هیوال دیدن
– خب اقا رادوین بچه ها خیلی خستن بریم دیگه _بله بله بریم با اجازه _به سالمت
نشستیم تو ماشینو و به سمت خونه رفتیم اول ریحانه رو رسوندیم وسایالشو برداشتو از هم خدا فظی
کردیم منتظر موندیم بره داخل بعد داخل شدنش به سمت خونه ایدا رفتیم –خب اینم خونه شما _وای
حانی چه روزی بود میدونی چه قدر خستم _بله بله _بعد بهت زنگ میزنم _باشه برو
ایدا هم رفت منم رفتم به سمت خونه داشتم از پادرد میمردم ماشینو پارک کردم رفتم سمت خونه زنگ
زدم نمی دونستم چه رفتاری انجام بدم خسته باشم جیغ بزنم شاد باشم درباز شد ثمینو دیدم
_ وای اجی اومدی چرا نگفتی ماماننننننن ماماننننننننننن باباااااااااااا _اوووو انگار ده سال ندیده اروم باش
اومدم عید پیشتون باشم خوبی چه خبر _ مرسی اجی تو خوبی چرا نگفتی داری میای _میخواستم
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سوپرایز شی ههههههههههه

دیدم مامانو بابا از اتاق اومدن دویدم طرفشون اول بابا رو ماچ کردم بعد

کلی صحبت نوبت به مامان رسید بابا رفت برام چای بزاره منم رفتم تو بغل مامانو زدم زیر گریه چه قدر
دلم براشون تنگ شده بود تو دلم گفتم :سالم مامانی سالم مامان جونم خوبی چقدر تنها بودم مامانی
وای نمی دونی چی به من گذشت اگه بدونی دخترت اذیت شده اونجا وای مامان اگه بدونی چی به من
گذشت مردم چه قدر اون لحظاها اغوشتو میخواستم من نه فقط دوستام همه داشتیم از تنهایی دغ
میکردیم ولی پیش هم موندیم تنها نزاشتیم همو تا بتونیم دوم بیاریم برگردیم وای مامان نمی دونی چند
تا پسر به من نظر داشتن میدونی تا مرز تجاوزم رسیدم ولی نجات پیدا کردم اونم به وسیله ی کسی که
االن دوسش دارم بهش عالقه دارم ولی نمی تونم بگم چون اون هیچ حسی به من نداره اون حتی از من
بدش میاد اون حتی گفته بیان منو بزنن وای مامانی مامانی مردمو زنده شدم مامان دخترت عاشق شده
اونم عاشق کی کسی به قول خودت مثله خودمه تازه از منم بدش میاد وای مامان
مامانم منو گرفتو کشید عقب دیدم چشا اونم خیسه انگار دردامو فهمیده گفت _چی دخترم چرا گریه
میکنی چرا خبر ندادی عزیزم خوبی چه خبراا درسا خوبن وای چه قدر خونه جات خالی بود _مرسی مامان
جونم خوبم دل منم تنگ شده بود گفتم سوپرایز شین _الهی برو وسایالتو جعمو جور کن لباستم عوض
کن دوش بگیر بیا پیشمون بدو کلی برات حرف دارم _ههههه مامان حرف یا غیبت _وای برو ببینم
فسقلی بدو دوباره تیکه هاش شروع شد

رفتم به طرف اتاقم درو باز کردم وایییییی همون شکلی بود هیچی تکون نخورده بود وسایلمو گذاشتم
روتختو همرو جابه جا کردم یه راست رفتم تو حموم چه دوشی گرفتم انگار خستگی این چند ماهو ازم به
در کرد اومدم بیرون انگار کارگری کرده بودم بدنم کوفته بود نمی دونم چرا بخاطر همین تصمیم گرفتم
برم بخوابم از همه معذرت خواهی کردمو رفتم خوابیدم البته قبلش ثمین اومد داخلو اتفاقی بخیه ی پامو
دید منم یه جوری توضیح دادم که نه سیخ بسوزه نه کباب ازشم قول گرفتم به مامان و بابا چیزی نگه منم
تا سرمو گذاشتم رو بالش دیگه چیزی نفهمیدم ....

روز بعد سرحال بلند شدم خیلی خوشحال بودم راحت راحت گوشیم چک کردم انقدر خوابم میومد که نه
االرم گوشیمو فهمیده بودم نه زنگای همیشگیه ایدا رو دوباره انگار کار داشت ههههه احتماال کله منو میکنه
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چرا جوابشو ندادم بیخیالش شدمو رفتم دستو صورتمو شستم طبق عادت همیشگی مامان خرید بود بابا
هم سرکار ثمینم خواب یه چیزی خوردم رفتم زنگ بزنم به ایدا
اه

بیا حاال این جواب نمیده تالفی میکنه

گوشیمو گذاشتم رومیز دوباره روز از نو من بیکار نمی دونم چی کار کنم االنم تعطیالته منم که تازه

از سفر اومدم پس چی کار کنم کمی تلویزون دیدم
یک هفته بعد :
تو این مدت بد نبود با خانواده ها رفتین بیرون یه بارم با ایدا هم رحی رفتیم بیرون کال برا من تعطیالت
خوبی بود
تو این مدت امیر باسهیل اینا رفته بودن خاستگاری دوستام منم خوب چرا دروغ بگم منم خب دوست
دارم با کسی که مث ل خودم باشه دوسم داشته باشه ازدواج کنم حسودیم شده بود بهشون امروز ایدا قرار
بود جواب بده به امیر اینا میدونم جوابش مثبت فقط ناز میکنه ولی چه کنیم دیگه ریحانه هم معلوم نیست
هنوز میگه دودلم منم بهش گفتم بهتر از سهیل پیدا نمیکنی هنوز تو فکره بنده خدا ولی از ایدا مطمعنم
هههههههه
کال یه هفته دیگه وقت داشتیم بمونیم تو اصفهان بعدشم که باید بر میگشتیم تهران ایدا وریحانه به اون
دوتا جواب مثبت دادنو یه صیغه محرمیت و مهربرون یا همون نشان کردن انجام دادن بیرون رفتنامونم
باهم بودهمش به واسطه ی دوستان منو رادوین هم باهاشون میرفتیم یادمه روز دوشنبه بود من عصرش
باشگاه داشتم بچه ها میخواستن برن بیرون منم گفتم باشه شماها برید منم بعد میام پیشتون وقتی ادرسو
از ریحانه گرفتن فهمیدم میخوان برن شهر بازی باشگاهم ساعت  2تموم شد رسیدم خونه تا کارامو بکنم
شد ساعت یک رب به  0به ما مانم خبر دادمو رفتم تو پارکینگ و با ماشین راه افتادم به سمت شهر بازی
رادوین :
_خب چی شد ریحانه ؟؟؟_چی چی شد _حانیه چی گفت ؟؟_اهان هیچی یادم نبود امروز باشگاه داشت
گفت شما ها برید منم بعد میام

منم به راننده گیم ادامه دادم که ایدا پرسید _:راستی رشا _جانم _میگم

این رادوین نمی خواد حرکتی کنه _چه حرکتی ؟؟؟_واااا خیلی خلی _اهاننن واال نمی دونم باید منتظر
باشیم ههههه_ اخه امیر میترسم حانیه از دست بره

یهو ریحانه هو سهیلم خندیدن ولی رادوین بجا خنده

زد کنار برگشت طرف ما گفت _:ایدا چی گفتی ؟؟ خاستگار اومده واسش ؟؟؟قبول کرده ؟؟؟؟_وا
رادوین چرا زدی کنار برو دیر شد ههههههه _جواب منو بده عه _وا مگه میشه دختر به اون کماالت

145

ن و د ه ش ت ی ا ا و ل ی ن ک ت ا ب خ ا ن ه م ج ا ز ی د ر ا ی ر ا ن W wW . 9 8 i A . C o

معجون عشق و غرور| نگین بهرامی

کتابخانه نودهشتیا

خاستگار نداشته باشه معلومه داشته ولی _....ولی چی ؟؟؟ _ههههه ولی به همه جواب رد داده اما این
اخریه خیلی سیریشه نمی دونم به تو جواب مثبت میده یانه ولی یه حرکتی بکن خب ممکنه یکی بیاد یا
به همین اخریه قانع شه جواب مثبت بده _باشه امشب ازش خاستگاری میکنم با مامانمم صحبت میکنم
ایدا :
_ وفتی رادوین این حرفو زد هممون داشتیم از خوشحالی بال درمیاوردیم منو ریحانه با سهیل داشتیم
میخندیدیم امیرهم چون جلو بود نمیتونست بخنده اخه رادوین خیلی جدی بود خخخخخ جلو خندشو
میگرفت ...

حانیه
_ :نزدیک شهربازی بودم چند بار زنگ زدم به ریحانه هو ایدا ولی جواب ندادن نمی دونم چرا شماره
شوهراشونم نداشتم که ولی شماره رادوینو داشتم _وای خدا من از دست اینا چی کار کنم اه شوخیشون
گرف ته حاال دوست ندارم مثل اون سری باهام طلب کارانه حرف بزنه اه

شمارشو گرفتم به بوق اولی

جواب داد واییی االن منو میخوره
_الو _الو سالم حانیه خانم خوبید _بله ممنون ببخشید مزاحم شدم هر چی به ریحانه ایدا زنگ میزنم
جواب نمیدن میشه ادرسو بدید من رسیدم ماشینم پارک کردم _اهان بله ما رفتیم داخل شما بیاین من
میام اونجا دونبالتون _اهان باشه پس دارم میام فعال _بله بیاین فعال
رفتم طرف درب پولو ورودیو حساب کردمو رفتم داخل _وای حاال تو این شلوغی بیا پیداش کن حاال
کم کم رفتم جلو
_حانیه حانیه _برگشتم دیدم پشتمه اوه اوه چه تیپی هم زده وای خدا به من چه چرا من اینو .میبینم
دستام یخ میکنه اه دوباره پسرخاله شد خب صدام نکن اخرش که دیگه همدیگرو نمیبینیم که منو وابسته
خودت نکن اوفففففف
_عه سالم اقای فرازمند خوبید _ رادوین _چی ؟؟_میشه از این به بعد بامن راحت صحبت کنی منو فراز
مند صدا نکن میگم بگو رادوین سخته ؟؟؟
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تو دلم گفتم اه تو چه میدونی من چه حسی به تو دارم نمیخوام بشم مثل اون دخترای بیجنبه که وقتی
راحت شم باهات دیگه دل نتونم ازت بکنم بهت عادت کردم بزاری بری میخوای عذابم بدی
_حانیه حانیه _بله _چرا خشکت زده _هان هیچی _پس قبول دیگه هم من با تو راحت باشم هم تو باشه
_اخه _..اخه نداره بگو باشه _باشه _افرین حاال بریم پیش بقیه کنار هم تو سکوت رفتیم پیش بچه هااا
رادوین :
با فکر بچه ها قرار شد اونا گویشونو جواب ندن تا حانیه به من زنگ بزنه من برم دنبالش همین طورم شد
زنگ زد به من بعد تماس بچه ها گفتن تو برو ما اینجا منتظرتیم منم رفتم دم در منتظر موندم تا بیاد
وقتی اومد چند لحظه محو نگاش بودم که دیدیم داره میره جلو رفتم صداش کردمو .....
حانیه
_:باالخره بچه هارو پیدا کردیم _سالم خوبین چرا گوشیتونو جواب نمیدین اه _وای حانی مگه زنگ زدی
ببخشید اجی نشنیدم _اهان ینی هیچ کدومتون نشندین _..نه _اهان حاال من بعد کاردارم باهاتون _ههههه
باشه

رادوین یهو گفت _ وای حانیه طوری نیست که حاال به من زنگ زدی بد گذشت بهت تا این جا

_ خخخخخ نه بابا چرا بد بگذره اخه

راه اوفتادیم به خودم گفته ای خدا اینا که همش باهم نبودن

همیشه بیرون ما سه تا باهم اون سه تا باهم نمیدونم امشب چی شده طرح زوجین راه افتاده هر کی پیش
اقاشه حاال میدونم چی کار کنم اگه دیگه من اومدم بیرون رادوینم از اون موقع تو سکوت داره بغل من
میاد اوففف _میگم حانی راس میگیا خخخخ _چیو راس میگم _همینی که االن گفتی _من چی گفتم
_خخخخ همین که طرح زوجین _وای مگه شنیدی _اره خخخخ _من که تو دلم گفتم این جا هم که خیلی
شلوغه _خب _خب اصال کار خوبی نمی کنی حرفامو گوش میدی _خخخخ اخه بلند گفتی منم شنیدم تازه
دارم حرف میزنم بهت بد نگذره بگی تو سکوت داریم میریم _خخخخخخخخخخ وای اونم شنیدی
_ خخخخخ اره حواسم بهته من حرفای دل ادامای خاصو گوش میدم که برامهمن _چی ؟؟؟
دیدم بچه ها بغل یکی از یه دستگا ه وایسادن میخواستن اونو برن رادوینم از کنارم رفت پیش اونا منم تو
فکر حرفش بودم وای خدا ینی براش مهمم ینی اونم منو .....
خیلی خوش گذشت من با رادوین راحت تر شده بودم یه حسی هم بهم میگفت اونم منو دوست داره ولی
به خودم گفتم االن زوده حانیه االن زوده تا کی اخه خدااااا
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به پیش نهاد من اخرین بازی چرخ و فلک بود بچه ها هم قبول کردن خیلی به چرخ و فلک عالقه داشتم
دوباره موقع نشستن طرح زوجیت اینا اوت کرد به قول خودشون میخواستم راحت باشن دیونه هااا دوباره
منم باید با رادوین یه جا مینشستیم تو طول حرکت خیلی خندیدم اون از عالقه هاش گفت منم حرف زدم
وقتی پیاده شدیم قرار گذاشتیم بریم رستوران برا شام از شهر بازی اومدیم بیرون سمت ماشین من
گفتم _خب کجا میرید بامیرم شما انتخاب کنید یا من _اووه بچه ها میخواد حانیه مارو مهمون کنه _نخیر
امیر خان جاش با من پولشو یکی دیگه بده میبرمتون یه جای خیلی شیک _هههه باشه تسلیم پولشو کی
میده ؟؟؟_هرکی دوس داره _خب سهیل تو میدی _نه داداش من یه دفعه دیگه کیف پولمو جا گذاشتم
همه خندیدین
_من میدم _ هوراااااااااا رادوین میده خب برید بشینید پشت من بیاین تا بریم من رفتم سمت ماشین که
راه بیافتم
ریحانه
_:خب رادوین برو دیگه _کجاا ؟؟_دیونه ماکه هممون جا نمی شیم تو ماشین تو برو با حانیه ماهم میام با
ماشینت _اخه _اخه چی االن موقشه برو بهش بگو دیر شدااا _باششه اینم سوییچ _باش موفق باشی
خخخخخ_میگم بچه ها نزنه منو خخخخخخخ_نه حانیه نمیزنه خخخخخ _باشه
رادوین :
_ وای خدا دیگه موقش بود اوففف نمی دونستم انقدر سخت باشه رفتم طرف ماشین _حانیه _عه چی شد
جات گئاشتن خخخخخ_اره دوباره طرح زوجینشون اوت کرد خخخخخ_خخخخخخخ باشه بیا باهم بریم
_میشه من بشینم _اره دیگه بیا بشین _نه پشت فرمون _خخخخخخخخخخ اهان باشه بیا جاهامون
عوض شد راه اوفتادیم
حانیه
_خب رادوین _جانم ( وای این گفت جانم وای خداااا ) _بگو حانی چرا خشکیدی _اهان میگم ادرس
شب نشینو بلدی _اره ای شیطون اوناجا که خیلی باکالسو گرونه _عه ببخشید نمی دونسنتم میخوای تو
پولشو بدی بریم هرجا خودت میخوای _ نه بابا شوخی کردم میبرمت هرجا دوست داری بگو ببرمت
_واقعا خخخخخ ایول پس بریم _بریم سبقت بگیریم ازشون _اره بریم
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دیدم ازشون سبقت گرفت گاز داد رفت _ وای رادوین اروم تر پیداشون نیستا راهو بلد نیستنا وایسا تا
بیان _ نگران نباش گوشیتو بگیر زنگ بزن به ایدا یا ریحانه بگو رستورانو _وا چرا داریم میریم دیگه _تو
بگو فضولی نکن _خخخ باشه
_الو _الو جونم حانی _ میگم رحی میخوایم بریم رستوران شب نشین رادوین ...گوشیو ازم گرفتو به رحی
گفت  _:الو ریحانه منم رادوین اره رستوران شب نشین سهیل بلده شما برید ماهم میایم اره میخوام بگم
اره باشه گوشی
گوشیو دوباره داد دستم منم تعجب کرده بودم _الو _الو حانی جونم نترسیا رادوین کارت داره میخواد
یه چیز بهت بگه ما میریم شماهم زود بیاین باشه _اخه _اخه نداره حرفشو گوش بده بیاین خب خوش
بگذره عشقم فعال
خدایی هر دختری جای من بود میترسید منم کمی ترسیدم ولی از شناختی که از ریحانه و رادوین داشتم
فکر نمی کنم که قصد اذیت داشته باشن اصن ریحانه چه جوری به رادوین اعتماد داره منو تنها گذاشت
باهاش همین طور که داشتم با خودم کلنجار میرفتم ماشینو نگه داشت
_خب اینجا خوبه ؟؟_کجا چرا وایسادی ریحانه چی میگه _کارت دارم خب _نمیخوام اصن چرا کارتو
پیش بقیه نگفتی اصن ریحانه چی میدونست که گذا شت منو بیاری اینجا اصن چی کاارداری اصن میخوام
برم خونه منو ببر خونه

نمیبری خودم میرم

به سمت دستگیره رفتم دیدم درو قفل کرد

_ چرا درو قفل میکنی باز کن میخوام برم دیدم نفس عمیق میکشه یا ابالفضل ریحانه خدا خفت کنه
_تو ساعت  9::0شب تنها تو این خیابون نمیری خونه _باشه نمیرم خودت منو ببر میخوام برم خونه
اصنواسه منم ادا غیرتیا رو در نیار _ وای حانیه یه دقیقه دندون به جیگر بگیر من حرفمو بزنم عه هی
حرف میزنی خوبه به ریحانه گفتم باهات حرف بزنه که فکر بد نکنی نترسی ولی انگار افاقه نداشت _اون
خودش بدتره اصن ول کن بگو کارتو _ اوفففف خب ببین اگه حرفامو تا اخر گوش بدی بعد جواب سواالتو
میدم نظر توهم خیلی برام مهمه خب فقط میخوام االن یه اوکی ازت بگیرم که ببینم توهم میخوای یانه
میخواستم بیشتربه خودتو خودم وقت بدم ولی با چیزی که امشب فهمیدم خب ترسیدم _ای بابا بگو دیگه
از چی ترسیدی کی چی گفته ؟؟؟_ ببین حانیه اول جواب منو بده این سوال برام خیلی مهمه _خب بگو
؟؟_تو خاستگار داری ؟_وااا این چه ربطی به تو داره عه _باشه باشه گوش کن به کسی جواب مثبت دادی
؟؟؟_ای بابا خب چه ارتباطی به تو داره _خب بگو
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بخواد جواب مثبتم ندادمو نمیدوم دیگه فضولیت تا کجا کشیده؟ _اوففف خدا چه سخته ببین حانیه
_هومممم _باهام ازدواج میکنی ؟؟؟_چی ؟؟؟_ببین بخدا عالقه پیدا کردم مال یکی دوزه هم نیست مال تو
دانشگاس بهتم گفتم میخواستم از خودم مطمعن شم که شدم فقط منتظر یه اشاره از تو بودم به ریحانه
ایدا سپردم که رفتاراتو کاراتو زیر نظر داشته باشن که اگه حرفی زدی من بیام جلو ولی نه اونا حتی
خودمم حستو نسبت به خودم نمیدونم میخواستم بیشتر باهم در ارتباط باشیم با همین بیرون رفتنامونو
دانشگاه ولی با موضویی که دوستا ت بهم گفتن یه ذره نگران شدم برا همین ازت پرسیدم که جواب مثبت
دادی به خاستگارات یانه چون وقتی ریحانه گفت تا حاال جواب مثبت ندادی خوشحال شدم ولی وقتی گفت
یکیش سیریشه بخدا حس بدی بهم دست داد تروخدا فکر بد نکن ببین میخوام فکر کنی خب تا فردا االنم
میبرمت خونه تا فکراتو بکنی ببین حانیه اومید وارم توهم یه حسی به من داشته باشی بخدا همه کاری
میکنم که خوشحالت کنم اگه االن به من اوکی بدی من با مامان میام برا خاستگاریت خب؟؟؟

یه حسی داشتم نه خوشحال بودم نه ناراحت میخواستم برم خونه فقط گریه کنم خدارو شکر خودش
فهمی د منو برد خونه خیلی سرم درد میکرد وای خدایا ینی رادوین مرد اینده ی منه ینی االن خودش این
حرفارو زد خدایا چی کار کنم به حرف دلم گوش بدم یا اینم مثل بقیه بگم نه اوفف وای خدا سرممممم

رادوین
از وقتی که حرف زدم دیگه هیچی نگفت یه ذره نگران شدم گیر داده بود به بیرون یه نگاهم به من
نمیکرد نمی دونم خدا اشتباه کردم یانه نمیدونم سکوتشو پای چی بزارم اعصبانیتش نگرانیش شوک
رضایت نارحتیش  ...اوف خدایا خودت کمکم کن رسوندمش خونه بدون خدافظی رفت باال منم ماشینو
گذاشتم کنار خیابون سویچشم گذاشتم پشت تایرش با کلی فکرو خیال رفتم سمت خونه تو راه به امیر
اس دادم( من میرم خونه حانیه رو هم گذاشتم خونه خوشبگذره شب بخیر) گوشیمو گذاشتم بیصدا رفتم
خونه همه چی بستگی به جوابه حانیه داره
امیر
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_وای بچه ها من گشنمه کی میان اینا _ وای امیر زشته شکمو بعد تو خونه من غذا نمیزارم جلوتا _عههه
ایدا تلف میشم که _خب بشو خخخخ
امیر جان غصه نخور منم همین کارو با سهیل میکنم ههههههههههه _ریحانه به ما چه مشکل اینا عه مگه
فضولیم _هههههه
_ اوه اوه اوه بچه ها رادوین اس داده ( من میرم خونه حانیه رو هم
گذاشتم خونه خوشبگذره شب بخیر) وااا چی شده _چی شده خب _هیچی اس داده من حانیه رو گذاشتم
خونه خودمم رفتم خونه _واااا امیر زنگ بزن بهش _بیا جواب نمیده شماها یکیتون به حانیه زنگ بزنین ...
ریحانه
_حانیه هم جواب نمیده واااا چه شون شده ایداهه _هومممم _به خونشون بزنگ ببین خونس _باش
امیر
_باشه ایدا زن گ بزن ولی محض اطالع رادوین و حانیه خونن مطمعنم فکر بد نکنین _عههه امیر _خب
همین طوری گفتم
ریحانه
_اوففف امیر باالخره ....چی شد ایداههههه ؟؟_هیچی خونس _خب پس ماهم بریم خونه دیگه _اره یه
شب دیگه میایم
امیر
_باشه پس شوما رو برسونیم بریم

حانیه
سرم خیل ی درد میکرد نمی دونم چرا چه جوری با این سردرد فکر کنم اخه اه تف به این زندگی بدون
خدافظی رفتم باال وسط راه یاد ماشینم افتادم با هزارتا فوشو دری وری به عالمو ادم رفتم دم در دیدم
نیست کسی پس ماشینو برده به درک اومدم برم تو خونه که چشم به پالک ماشین افتاد نه انگار ماشین
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منه رفتم پیشش کنار خونمون پارک کرده بود دراهم قفل بود پس کیلیدو برده بود اوفففف بدون این که
کاری کنم رفتم تو خونه درو که باز کردم اولین چیزی که به چشم خورد یه دست گل بزرگ بود بعد
ساعتو نگاه کردم ساعت  6::05بود مثل همیشه پدرم خواب ثمینم تو اتاقش و مامانمم تو اشپز خونه به
مامانم خبر دادم که اومدم ولی نذاشتم قیافمو ببینه زود رفتم تو اتاق لباسامو عوض کردم رفتم قرص
خوردمو داخل رخت خواب شدم که همین موقع مامانم اومد تو اتاق _چه خبر خوشگذشت _اره مامان
خیلی خوب بود _خب کجاها رفتین _شهر بازی _چه خوب میگم دوستات دارن ازدواج میکنن ؟؟؟_عه
شوما از کجا میدونید _مامان ایدا رو دیدم امروز _عه اره دارن ازدواج میکنن البته االن نه بعد که
درسشون تموم شد یه صیغه خوندن که چون میخوایم برگردیم تهران دیگه تو دانشگاه مثال کسی نیاد
براشون _خب ایشااهلل خوشبخت شن به مامان ایدا تبریک گفتم امروز _خب مامان من بگیرم بخوابم
_باشه فقط |؟؟_هومممم_خودت چی ؟؟_من چی ؟؟_کسیو در نظر نداری _وای مامان بیخی جون من نه
ندارم _ اخه _..اخه چی یکی دیگه پیدا شده خب بگو نه مادر من بگو نه _اوفففف نمیپرسی اون دست گل
مال کیه ؟؟؟_نه چرا بپرسم _ارمان اورد برات امروز _چی ؟؟؟؟؟؟ _امروز تنها اومده بود دم خونه گفت
که نتونسته تورو فراموش کنه این گلم خرید برات _تنها بود ؟؟؟_اره _عجب ادم پرویه هااا _خب اخه
 _...مامانم عزیزم شروع نکن سرم درد گرفتا بزار بخوابم دفعه ی دیگه جوابشو نده بهش بگو دخترم
نمیخواد ب ا تو ازدواج کنه من با این کارا که رضایت نمیدم حاال بره یه وانت گل بیاره شب بخیر _باش شب
بخیر
تا مامانم رفت رفتم تو فکر اول به کار مزخرف ارمان بعد م به پیشنهاد رادوین
واقعا نمیدونستم چی کار کنم با کلی فکرو خیال خابم برد
صبح پلکام با نور خورشید باز شد ولی سرم سنگین بود فک کنم مال سردرد دیشبه دیشب اصال نتونستم
فکر کنم یه هفته عین برقو باد گذشت ما هم برگشتیم تهران اصال دوست نداشتم رادوینو ببینم دوباره
نمیدونم چرا اصال هیچ جوابی براش نداشتم هیچی

اونم خدارو شکر دیگه به چیزی اشاره نمیکرد

تهران  :دانشگاه:
ساعت اخر کالسمون بود خیلی خسته شده بودم برنامه نویسی واقعا یه درسه وحشتناک سخته
_ خب دانشجو های عزیز من جلسه ی دیگه پروژه هاتونو میخوام و دیگه صحبتی ندارم خسته نباشید
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_وای تموم شد حانی خسته شدم _اره منم خسته شدم بریم خونه یه استراحت توپ بکنیم ناهارم که طبق
معمول باید درس کنیم _حانی _جونم _چیزه
دیدم دوتاییشون دارن منو با قیافه خنده دار نگاه میکنن _وا چتونه چی شده _هیچی اجی فقط میخواستیم
بگیم ما برا ناهار نیستیم _ وا نیستید ؟؟؟ اهان فهمیدم اشکالی نداره که عزیزانم شماها برید بهتون خوش
بگذره منم می رم خونه یه چیزی میخورم بعدم میخوابم فقط ایدا کیلید داری ؟؟_اره دارم
حانی _هوممم_میگما خوب تو چرا نمیای باهامون _وااا خخخخخ من قاطی مرغا نشدم هنوز من بیام چی
کار بین شما ها بشم نخود اش خخخخخخخ
_ نه باما بیای اگه تو بیای به رادوینم میگیم بیاد تا تو تنها نباشی
یاد حرفای اصفهانش افتادم یهو قاطی کردم
_ دارم برا اخرین بار میگم دیگه از اینجور پیشنهادا به من ندید من میرم خونه بهتون خوشبگذره مواظب
خودتونم باشید

داشتم از کالس میومدم بیرون که ....

_حانی صبر کن یه دقیقه ای بابا با توعم _چیه ایدا _تو چت شده از موقعی که برگشتیم تهران عوض
شدی هیچیم که به ما نمیگی قضیه ماشین تو اصفهان با رادوینو که خوب پیچوندی به ما هم نگوفتی ما
هم راحتت گذاشتیم ولی فک نکن ما خریم نمیفهمیم خوب فهمیدیم مربوط به همون شب لعنتیه که
بعدشم منو ریحانه خودمونو کشتیم هیچی بهمون نگفتی بعدش که کالسا شروع شد
هر وقت با امیر اینا قرار میزاریم تو نمیای بعد چهار سال دیگه خوب شناختمت باشه نیا ولی من دلیل این
نیومدنتو با موضوع اون شب تهشو در میارم حاال ببین
دیدم ایدا دست ریحانه رو کشید و از کالس رفتن بیرون خدارو شکر سوییچ ماشین دستم بود اونام که با
امیر اینا میرن من رفتم سمت خونه

ایدا :
ایدا __....ایدا __....ایدا _کوفت چیه _چرا اینجوری حرف زدی دوباره _چه جوری دختره دیوانه نمیگه
تو ماشین چی گفت رادوین که از اون موقع قاطی کرده _خب بابا اگه میخواست بهمون میگفت _ حاال من
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جواب رادوینو چی بدم بگ م نتونستم دوباره بیارمش ینی ریحانه خاک تو سرم که نمیتونم از عهده این کار
بر بیام _ ایدا تو که نمیتونی زندانیش کنی بیاریش که خودش باید بخواد رادوینم هیچی نشون نمیده
همش دوستاشو با منو تورو واسطه قرار میده خب بابا بگو اونم یه حرکتی بکنه اگه نمیتونی من بگم بهش
_ نمیخواد بابا تازه رادوین نمی دونم تو ماشین چی گفته حتم بیچاره پا پیش گذاشته حانیه خل شده
چندتا تا داد میزنه بعد میره
نزدیک ماشین پارکینگا بودیم که..
_بیا ریحانه خانم عین خیالش نیست رفت _کووو ؟اهان بزار بره خونه استراحت بکنه خسته گی از
چشاش میبارید
رفتیم طرف ماشیین هر سه تا شون منتظر ما بودن از دور قیافه رادوین ناراحت بود هر چی میرفتیم
عصبانی تر میشد
_سالم _سالم خانوما خوبید خسته نباشید _ممنون امیر تو هم خسته نباشی _ممنون
_ خب چی بگم خودتون که میبینید دونفریم طبق معمول نیومد رادوین بخدا تالشمونو کردیم نمیاد یه
چیز دیگه ما به ای نتیجه رسیدیم تو خودتو هی قایم میکنی همش مارو واسطه قرار میدی یا مارو یا امیر و
سهیلو بابا خودتم باید یه حرکتی بکنی بخدا حانیه خنگ نیست میفهمه تازه قضیه ی ماشینم که نه اون
میکه نه تو
دیدم داره با اعصبانیت به یه جا خیره شده
امیر :
_ داداش ایدا راس میگه بخدا منظور ایدا این نیست که خسته شدیم نه ما تا اخرش پشتتیم ولی ببین ما تا
حاال دوبار پیشنهاد دادیم یه بار گفتی خودم شخصا زنگ به حانیه بزنم دعوتش کنم که دیدی نشد االنم
که دوستاش نتونستن پس ما هر کاری بکنیم نمیشه باید خودت دست به کار بشی

ریحانه :
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_ تازه رادوین من نمیدونم تو اصفهان اون شب تو ماشین چی بینتون گذشته ولی احتماال چیزی خوبی نبود
چون حانیه از اون موقع عوض شده میشه به ما بگی چی شده بود ؟؟
رادوین :
وای خدا همه داشتن حرف میزدن من فقط داشتم به یه جا نگاه می کردم با این کاراش داره غذابم میده
حیف که غرور دارم نمی تونم چیزی نشو بدم به اینام نمیتونم بگم بخاطر غرورم اونارو واسطه قرار میدادم
یه هو ریحانه ازم پرسید قضیه اصفهانو ینی واقعا حانیه چیزی بهشون نگفته ؟؟؟ چرا؟؟؟ منم نگفتم به
دوستام همه داشتن منو نگاه میکردن ...
_ وقتی حانیه نگفته بهتون حتما دوست نداره منم بگم پس اصرار نکنید امیر منو تا یه جایی برسون بعدم
برید خوش بگذره من میرم خونه _باشه داداش
رادوین:
امیر منو تا نزدیکای خونه رسوند با کلی چرت پرت گفتنای همیشه گیش پیاده شدم اونام رفتن تلفنم
زنگ خورد شمارش ناشناس بود
_بله ...
_سالم عزیزم خوبی ...
_ببخشید شما ؟؟
_ وای رادوین ینی واقعا حرفاتو باورکنم تموم شد ؟؟؟
_چی میگی بابا دیگه مزاحم نشو ...
_ باشه باشه بابا وایسا قطع نکن نمیدونستم به این راحتی منو از یاد میبری ولی من حرفای اون روزو باور
نکردم فکر کردم شوخیه تو حتی شمارمم پاک کردی
کنجکاو شدم اصال نمیفهمیدم چی میگفت فکر کردم مثل همیشه یکی از دخترای ولوی دانشگاست
گذاشتم حرفشو بزنه اما اخرش دوزاریم افتاد فهمیدم کی بود کسی که با من بازی کرد بخاطر این که به
یکی دیگه برسه ازش متنفر بودم اگه امیر و سهیل نبودن منم با خودش تو منجالب خودش میکشوند با
عصبانیت گفتم
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_ چی میخوای دوباره نکنه کارت گیر کرده دیگه به من زنگ نزن تا بال سرت نیاوردم عوضی
_رادوین چی میگی من من _حرف نزن مریم حوصلتو ندارم فهمیدی _رادوین من باید دلیل این کاراتو
بدونم چرا اینجوری میکنی بعد این همه مدت که برگشتم میخوام ببینمت میشه بگی این رفتارت مال چیه
(دختره ی عوضی منو خر میکنه دختر بیچاره هنوز فکر میکنه من از هیچی خبر ندارم )
_ مریم یک بار دیگه زنگ بزنی من میدونمو تو فکر کردی من گول تو رو میخورم هاااان با مهرداد خان
خوش گذشت المان چیه دوباره چیز ی میخوای زنگ زدی که به واسته من بدستش بیاری هاننن مریم
حالم ازت بهم میخوره
_رادوین بزار برات توضیح بدم _ ببند دهنتو از عکسات پیدا بود خیلی داره بهتون خوش میگذره دیگه نه
صداتو بشنوم نه شمارتو ببینم به مهردادم بگو نبینمتون وگرنه ما ادمام پدرتونو در میارم پدرمو که یادت
نرفته منم پسر همون پدرم
گوشیو قطع کردم دختره ی عوضی

(مریم دختری بود که اصال قصد ازدواج نداشتم باهاش اصال دوسشم نداشتم تو کالس کنکورامون چند بار
هوامو جلو استاد داشت منم میخواستم جبران کنم ولی منه خر گول حرفاشو خوردم فقط تو این چند وقت
از من پول تلکه می کرد که ویزاشو بره درست کنه مهردادم اون موقع مثه امیر و سهیل همیشه همرامون
بود در اصل ما چهار نفر بودیم نه سه تا اخرش با کلی بدهی که باال اورده بود فرار کرد رفت المان
میخواستم برم دنبالش که امیر عکسای کثافت کاریاشو بهم نشون داد با مهرداد ریخته بودن رو هم .....
خیلی ازش متنفر بودم اخرش همه ی بدهی هاشو مجبور شدم تصویه کنم چون اصال مسعله پولش نبود
ولی بد نارو زد از مهردادم که به هیچ وجه انتظار چنین خیانتی رو نداشتم مثه راشو سهیل دوسش داشتم
مثل برادرم بود ولی اون اخرای رابطمون اونم از من پول میگرف گول دوتا ادم عوضی و خوردم فقط برا
پولللل فقط برا عشقو حال حاالکه مریم میدونه دیگه بدهی نداره برگشته نمی دونم برا چی )...
حوصله نداشتم از یه طرف حانیه که واقعا دلیل کاراشو نمیدونم از یه طرفم زنگ مریم همون جا ماشین
گرفتم رفتم خونه
حانیه :
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سریع رفتم خو نه هیچ وقت با استاد این درس حال نمیکردم و مطمعنم اخرش یه ترم منو میندازه یه
لحظه فکرم رفت پیش رادوین میخواستم بدونم حاال که من نرفتم چی کار کرد رفت باهاشون یا نه ؟؟؟
باالخره باید جوابشو بدم دیگه گناه داره هنوز تو این مدت فک میکنم کم شناختمش ولی خودمم نسبت
بهش بی حس نیستم وای وقتی فکر فیلم بازی کردنامو تو این مدت می افتم خندم میگیره کاشکی قیافه
ایدا رو امروز ازش فیلم میگرفتم تو این فکرا بودم که گوشیم زنگ خورد خسته بودم ولی دیدم شمارش
ناشناسه کنجکاو شدم جواب دادم ....
_الو _الو سالم ببخشید خانم بهرامی ؟؟؟ _بله خودم هستم _ ببخشید من مریم ساالری هستم میتونم
شمارو ببینم _ چرا میخواین منو ببینید من اصال شمارو نمیشناسم _بله میدونم ولی کارم مهمه نه شما
منو میشناسین نه من من تازه از خارج امدم میخواستم راجب پیشنهادی که بهتون داده شده یه راهنمایی
بهتون بکنم قبل این که جوابشو بدین _ببخشید من متوجه نمیشم کدوم پیشنهاد ؟؟؟؟ _پیشنهادی که
رادوین بهتون داده در مورد ازدواج _چی شما کی هستید ؟؟ _ من اگه شمارو ببینم خیلی چیزارو بهتون
میگم خودمم بهتون معرفی میکنم
خیلی تعجب کردم حس خوبی نسبت به این مریم نداشتم خیلی کنجکاو بودم
_باشه کجا بیام _ممنونم قبول کردین امروز کاری دارید ؟؟؟
دیدم رحی و ایدا هم نیستن بهترین فرصته تنها برم
_نه بیکارم _پس من مکانو ساعتو براتون اس میکنم _ باشه _خدافظ _.....
یه حالی بودم میخواستم به رادوین زنگ بزنم ولی بعد به خودم گفتم نه ولش
دختره کاری نداره که تو این فکرا بودم برام پیام اومد خداروشکر ساعتو مکانش خوب بود تو نیم
ساعت که زمان داشتم کارامو کردم یه چیز سرسری خوردمو راه افتادم اخه رادوین به این چی کار داشت
نکنه .....
قرار شد وقتی رسیدم بهش پیام بدم جواب بهم داد که تو ماشین باشم تا بیاد چند لحظه بعد یه دختر
اومد تو ماشین این ماشین منو از کجا فهمید مال منه از قیافشم هیچی نپرسین که بد نبود من دوست
نداشتم
دم ادرس ایستادم یکو یکی اومد تو ماشینم
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_سالم حانیه خانم خوبی _ممنون _خب حانیه خانم چه خبرا _سالمتی _....چرا میکخوب شدی نترس
کسی باهام نیست حاال حرکت میکنی _کجا برم ؟؟_ برو تا بگم
راه افتادم بغل پارک بهم گفت وایسم _خب مریم خانم کارت چیه _هیچی عزیزم فقط من اومدم یه
راهنمایی بهت بکنمو برم چون چند وقت دیگه باید برگردم المان __.....ببین من نزدیک دو سال پیش با
رادوین دوست بودم ما عاشق هم بودم خیلی زیاد هنوزم عاشق همیم فقط تو این مدت یه مشکلی برام
پیش اومد که باید میرفتم المان االنم برگشتم که با رادوینم برگردم المان پس لطفا اگر بهت پیشنهادی
داده واسه سرگرمی خودشو دوستاش بوده نیازی نیست چیزی بپرسی اگه مدرک میخوای همه چیز تو
این پاکت هست وقتی رفتم بازش کن فقط بعد این که این ماجرارو برات تعریف کردم دیگه نبینمت
پیش رادوین
داشت از ماشین میرفت پایین که بهش گفتم _ مریممم با نگاه بدی برگشت _ یه سوال تو چه طور زنی
هستی که شوهرتو یه سال اینجا ول میکنی میری خودت که میدونی گرگ اینجا زیاده ممنون از
راهنمایت ولی میتونستی با خودت دو سال پیش ببریش المان این بی عرضه گی تو رو نشون میده دیگه
زنگ نزن _ با شه من بی عرضه ولی فک نکنم دختری مثل تو دوست داشته باشه بشه زن دوم یا معشوقه
دومه یکی دیگه بشه نزار فردا تو دوستو اشنایات پخش شه جنده بازیات چون اگه ببینمت پیششون
ابرو برات نمیزارم ..
خیلی حرفش سنگین بود بغض داشتم دیگه نمی تونستم جوابشو بدم گازشو گرفتمو رفتم دختره ی
عوضی
رفتم خونه پاکتو باز کردم کلی عکسو بود با یه فلش عکسا همشون سهیلو امیر رادوین توش بودن با
مریم پس راسته منو بازی داد فلشو زدم به سیستم یه فیلم بود از تولد که بعدش فهمیدم تولد مریم بود
یه پسر دیگه هم اون جا بود که من نمیشناختمش ولی چه فایده رادوین منو بازی داد گریه کردم خیلی ...
اخر شب بود که ایدا یا ریحانه برگشتن قیافم داغون بود میدونستم منو ببینم میفهمم وفتم رو تخت
خودموزدم به خواب اونام دیدن خوابم کاریم نداشتن االن پیچوندمشون فردا رو چی کار کنم
صبح سرم درد میکرد ریحانه منو واسه صبحانه بیدار کرد رفتم پایین
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_سالم حانییییییییی صبت بخیر _سالم _خوبی _اره _ببینمت ؟؟_نمی خواد _واااا گریه کردی ؟؟؟_نه _برا
چی چشات داد میزنه می خوای اینجوری بری دانشگاه _ بشین کارتون دارم _ بگو ؟؟؟ _ من میخوام
انتقالی بگیرم _چییییییی شوخی میکنی _ نه _ امروز میرم کاراشو میکنم _چی داری میگی _شنیدی من
برم لباس بپوشم یه چیز دیگه اگر رادوینو دیدین بگین جوابم منفیه بی برو برگشت _حانیه چی میگی
صب کن _هیچی نگین _ خب بگو چی شده اخه از دیشب اصن بعد این که ما رفتیم تو کجا رفتی
؟؟؟_قبرستون _وا .....
فضا سنگین بود پشت چشام باد کرده بود هر کاریش کردم بادش بخوابه نشد لباس پوشیدم رفتم تو
ماشین منتظر بچه ها شدم یه خورده دیر کردن تو ماشین حرفی نزدیم تا رسیدیم دانشگاه
_حانیه مارو دم دانشگاه نگه دار _ چرا ؟؟_کار داریم _باش هر جور راحتی منم میرم کارا انتقالی رو بکنم
تو کالس میبینمتون _فعال _فعال
اصن حوصله اصرار نداشتم که گیر بشم ببینم میخواستن کجا برن دم در دانشگاه پیدادشون کردم ماشینو
بردم تو پارکینگ خودمم رفتن دفتر اداری تا درخواست انتقالی بدم ....
ایدا :
_ریحانه _هومممم_این یه چیزش شده دیشب ما نبودیم _اره معلومه حاال میخوای چی کار کنی میخواد
انتقالی بگیره هااا_ به نظرت به امیرو سهیل بگیم کمکمون میکنن نه ؟؟؟_اره بگیم زنگ بزن کجان
_ الو سالم امیر خوبی نه خوب نیستیم تو کجایی ؟؟ سهیل پیشته ؟؟ بیا میگم بهت رادوینم هست ؟؟
خب بهتر اونم بگو بیاد بیاین تریا دانشگاه باش میبینمت خدافظ
_چی شد؟؟_ هیچی بریم تریا _بریم
امیر :
نمی دونم چی شده بود ایدا خیلی ناراحت بود
_رااااااااااایانننننن_هان _بیا _چیه چی شده _رادوین کو برو پیداش کن باید بریم تریا دانشگاه _چرا
؟؟_نمی دونم فک کنم یه چیز شده
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با هم رفتیم تریا ایدا رو دیدم با ریحانه ولی مثل همیشه حانیه نبود _سالم خانما خوبین _سالم امیر خوبی
_ ما هم خوبیم
ایدا _:
_ میرم سر اصل مطلب چون اعصابم خیلی خورده
رادوین _:چی شده دوباره ؟؟؟
_رادوین حانیه میخواد انتقالی بگیره االنم رفته کاراشو بکنه
_چییی میگی شوخی میکنی
_ من االن قیافم شبیه کسایی هست که شوخی میکنم میگم رفته درخواست داده
_رادوینننننن رادویننننننن صبر کن
امیر_:
_ایدا چی میگی راس میگی ؟_ امیر من شوخی دارم دیشب انگار مانبودیم مطمعنم یه چیز شده چون
همین االن که داشتیم میومدیم بهمون گفت _وای
سهیل :
_امیراا _هوممم _مهرداد _چی ؟؟_تو ایستا پست گذاشته تو تهرانه _کو ؟؟؟_وای نکنه مریمم باهاشه
_وای دوباره اومد اه
ریحانه _:
_سهیل_جونم عزیزم _ مهردادو مریم کین میشه برا ماهم توضیح بدی _ریحانم چیزی نیست دوتا اشغال
بعد مدت ها برگشتن دارن زندگی مارو خراب میکنن
....
حانیه :
_ممنونم خانم خلقی پس کی جوابشو بگیرم _اخه دختر خوب چرا میخوای انتقالی بگیری ؟؟_یه مشکلی
بیش اومده باید برم اونجا دیگه _باشه پدر مادرت میدونن میخوای برگردی ؟؟ _بله امروز بهشون اطالع
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میدم _ باش ولی بهت قول نمی دم چون دانشگاها پره اگه اندازه یه نفر جا داشته باشن اجازه میدن من
درخواست میدم ولی دیگه بقیش بستگی به دانشگاه اصفهان داره _باشه ممنونم خانم خلقی با اجازه _برو
به سالمت
نزدیک ساعت کالس بود
خدارو شکر استاد هنوز نرفته بود برای گوشیم پیام اومد فکر کردم معصومس ولی رادوین بود ( بعد
کالس دم در کالس وایسا کارت دارم ) عوضی باش تا وایسم دیگه گولتو نمی خورم وفتم پیش دوستام
تا استاد امد و درس داد ....
کالس که تموم شد سرم خیلی درد گرفت یه نگاهی به ایدا و ریحانه انداختم خیلی ناراحت بودن می
دونم چرا منم اعصابم خورد بود نمی خواستم از پیششون برم ولی چاره ای نبود باید تمومش کنم هم
خودم به زندگیم برسم هم دوستام اسیب نبینن هم رادوین با مریم خوشبخت شه اگه کسی قراره داغون
شه من باشم نه بقیه
_خب بچه ها بریم خونه یا جایی کار دارین _حانی _جونم _رفتی ؟؟؟_کجا ؟؟_پیش خانم خلقی
؟؟_اهان  ...اره رفتم _ اخه تو چه جور دوستی هستی واقعا می خوای بری نمی خوای بگی دیشب ما
نبودیم چیشده ؟؟_هیچی نشده ؟؟؟
بریم دیگه _حانیه _بله _تو چرا بیخیالی ؟؟_نیستم _چرا هستی _اوففف ایدا بیا بریم _نمیام _دم در
دانشگاه منتظرتونم
بدون حرفی رفتم بیرون خداروشکر زود رفتم که گیر رادوین نیوفتم تو راه امیر و سهیلو دیدم اما بدون
حرفی رفتم طرف ماشین تو پار کینگ هیشکی نبود اومدم درو باز کنم یکی درو بست سرمو بردم باال
خودش بود رادوین قلبم داشت تند میزد
_ برو کنار .....با توهم  .....درو ول کن رادوین ..جیغ میکشم برو کنار _....بزن _چی؟؟_بزن جیغ بزن
جیغ بزن همه جم شن داد بزنم ازت بپرسم داری چی کار میکنی حداقل جلو اونا به من جواب بدی فقط
قبل این که جیغ بزنی بهم بگو _چیو بگم _ چرا داری انتقالی میگیری _به خودم مربوطه _نه نشد تو به
پیشنهاد منم جواب منفی دادی این دوتا یه ارتباطی بهم داره بگو _رادوین ولم کن نمی خوام دیگه تو
تهران درس بخونم زوره _اره زوره _برو کنار _نمیرم حانیه باید بگی _میخوای بشنوی ؟؟_اره

161

ن و د ه ش ت ی ا ا و ل ی ن ک ت ا ب خ ا ن ه م ج ا ز ی د ر ا ی ر ا ن W wW . 9 8 i A . C o

معجون عشق و غرور| نگین بهرامی

کتابخانه نودهشتیا

_ چون حالم از تو بهم میخوره از تو از همه همجنسات همتون سروته یه کرباسین همتون با صد نفر
میرین بعد میرید دنبال یکی دیگه دارم میرم که تمومشه بی سرو صدا که کسی اسیب نبینه _د اخه بگو
کی پرت کرده چرا نمی گی ؟؟_هه هیشکی خودم دوباره گول پسرای مثل شمارو خوردم
یه لحظه دستشو برد باال فکر کردم منو میخواد بزنه چشمامو بستم ولی صدای خیلی بلندی اومد
چشمامو باز کردم چشماش قرمز بود خیلی اعصبانی بود دستشو زده بود رو سقف ماشین
_ تا نفهمم کدوم کصافتی حرف زده ولت نمیکنم االنم برو اونور بشین خودم میرونم
یه لحظه دیگه اعتراض میکردم گریم میگرفت رفتم نشستم اونم نشست
خیلی گاز میداد خیلی تند میرفت داشتم سکته می کردم
_رادوین  ....رادوین ترو خدا اروم برو
نگاش کردم دستاش سفت مشت فرمون بود وای خدایا
_رادوین _....تا نگی چی شده تند میرم _رادوین بس کن بخدا دلیل ندارم _ده لعنتی داری دوروغ میگی
همون موقع گوشیش زنگ خورد انگار امیر بود جواب داد اینقدر ترسیده بودم نفهمیدم چی شد تلفنش
تموم شد سرعتشم کم شد ولی هنوز اعصبانی بود کنار اتوبان نگه داشت
_رادوین منو برسون خونه حالم خوب نیست داری اشتباه میکنی ما راهمون از هم جداست
به طرفم برگشت خیلی اعصبانی بود
_مریم زنگت زد ؟؟؟
(مریمو از کجا فهمیده بود من تا جایی که یادئمه حرفی نزدم )
_نشنیدم ؟؟؟؟؟ اون زنگ زددددددددددد
_رادوین چی میگی ؟؟؟_زنگ زد یا نه ؟؟
_اره
_کی ؟؟
_دیشب
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_چرا بهم نگفتی چیا بهت گفت
_هیچی نگفت
– حانیه اعصابمم خیلی خورده یا میگی یا خودمو میندازم جلو ماشین
دیدم درو باز کرد
_رادوینننننننننن باشه میگم بشین
نشست درم بست تمام ماجرا دیشبو براش تعریف کردم
_میریم خونه اون پاکتو میدی من _چرا ؟؟_همین که من میگم _رادوین چرا اصرار میکنی خب اگه
میخوای بری برو باهاش منم دارم انتقالی میگیرم که تو با مریم بری _د لعنتی چرا زود قضاوت کردی چرا
در ماشین باز کرد رفت پایین ترسیدم که بزنه به سرش منم رفتم پایین ولی کنار گاردریل وایساده بود
_رادوین نمی گی چی شده ؟_حتما چند تا عکس بهت داده با یه تولد درسته ؟؟؟_خب  ....ا...ره _دختره
ی عوضی بریم خونه تا برات بگم _صبرکن من هنوز سر تصمیمم هستم _فکر کنم موضوعو بشنوی
منصرف شی _امیر چی بهت گفت ؟؟
جوابی نشنیدم سوار شدیم تا خونه روند
رسیدیم که همه اونجا بودن رفتم داخل کسی حرفی نزد فقط دیدم امیر پای لب تاپمه اون پاکته هم
جلوش بازه سهیلم پای گوشیش بود ایدا با ریحانه هم با اعصبانیت نگام میکردن
_سالم

امیر :
به رادوین زنگ زدم معلوم بود خیلی اعصبانی بود وقتی موضوع پاکتو مریمو بهش گفتم قرار شد بیان
خونه تا قضیه رو برا هر سه تایی شون بگیم میخواستم مهردادو مریمو تا حد مرگ بزنم بعد این که فرار
کردن نزاشتن یه اب خوش از گلوی رادوین بره پایین حاالم که برگشتن قصد کصافت کاری دارن تو
فکرا خودم بودم که رادوین اینا رسیدن
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_سالم بیاین بشینید
حانیه :
سالم کردمو رفتم رومبل تکی نشستم رادوینم ایستاده بود پیش امیر انگار داشتم یه چیزایی به هم
میگفتن سهیلم داشت یه چیزی به رادوین نشون میداد یهو رادوین داد زد:
_ شما ها نباید به من چیزی بگین هااان هیچی نگفتین این بسات پیش اومد اگه حانیه به من گفته بود من
نمیزاشتم دیروز تنها بره شما دوتا هم اگه بهم پست مهردادو نشون میدادین میدونستم چی کار کنم

می خواستم برم ارومش کنم ولی نمی تونستم باید کم کم ازش دل بکنم الاقل برا خودشو دوستام که مریم
براشون مشکلی پیش نیاره خودم به درک

امیر _:
_ رادوین اروم باش سهیل همین امروز پست مهردادو وقتی تو رفتی بهم نشون داد بعدم دیگه ندیدمت تا
االن حاالم که بدتر نشده من االن براشون توضیح میدم قضیه چیه
( دوستی ما مال دوسال پیش از موقع هنرستان شروع شد چون مدرسمون غیر انتفایی بود تعداد مونم کم
بود فک کنم اون سال سینزده نفر بیشتر تو یه کالس نبودیم ما تو اون دوسال خیلی باهم صمیمی بودیم
وسطای سال مهرادم چون از یه شهر دیگه اومده بود هنرستانشو انتقالی گرفت تو مدرسه ما اوالش پسر
خیلی خوبی میومد چند بار باهاش بگو مگو کردیم دیدم بچه ی خوبیه کم کم که باهاش اشنا شدیم دیگه
راجب دوست دختراش حرف میزد یه سال که گذشت ما باید بعدش دیپلم میگرفتیم دیگه با هم صمیمی
شده بودیم کالس کنکور میرفتیم خب کالس کنکورای ماهم جای معینی نبود چون استاد خصوصی درس
میداد همش کالساش دخترو پسر با هم بود بود یه روز مهرداد با یه دختر اومد به نام مریم از نگاه اول
دختر خوبی بود ولی وقتی از مهرداد پرسیدیم کیه گفن دوست دخترمه ما هم دیگه چیزی نگفتیم دیگه از
اون روز مریم همه جا با مهرداد بود هر جا ما میرفتیم مهرداد مریمم می اورد امتحانای پایانیمون بود که
تو چند تا از امتحانا مهرداد نیومده بود وقتی هم ازش خبر میگرفتیم می گفت مریضم امتحامونم تموم شد
دیگه باید برا کنکور میخوندیم تو بین خوندنامو کارورزی هم میرفتیم کال اون سال سرمون شلوغ شد تا
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این که یه روز مهرداد امد پیشمون و گفت پول الزم داره و با باباش چند وقته قهره اون موقع وعض
رادوین خیلی از لحاظ مالی از منو سهیل بهتر بود رادوین کمکش کرد ولی از اون به بعد ما سه تارو قلک
میدید ی ه بار از من میگرف یه بار از رادوین یه بارم سهیل بیشتر از رادوین میگرفت اخرای رابطمونم که
مریم گیر داده بود رادوین
چند روز گذشت که سهیل به ما خبر داد که مهردادبا مریم فرار کرده
بازم اینا به جهنم ولی حیف ااون پوالیی که بهش دادیم چون معلوم نبود باهاشون چه کصافت کاری میکرد
چون بعد فرارش کلی طلبکار ریختن سر ما کاغذایی نشونمون میدادنو میگفتن اینو مهرداد بهمون داده
و گفته برید پوالتونو از این سه نفر بگیرید خب ماهم خیلی اعصبانی شدیم که چرا این کارو باهاون کرد و
مجبور شدیم بدهی هارو بدین ولی چون رادوین وعضش بهتر بود بیشتر بدهی هارو اون داد ماهم کمکش
کردیم دیگه کل ماجرا همین بود بعد که بدهی هارو دادیم حاال برگشته نمی دونم دنبال چیه اون تولدی
هم که فیلمشو داده ما سه تا هیچ نقشی توش نداشتیم اون تولدو مهرداد برا مریم گرفته بود چون اون
روز مهرداد دیر رسید مجبور شدیم ما سه تا مهمونیو بچرخونیم تا مهرداد برسه برا همین مریم فقط
همون قسمتیو برات فرستاده که مهرداد نبود بعدشم که مهرداد میرسه ولی این اخرای نم دونیم موضوع
چی بود مریم چسبیده بود به رادوین جلوی مهرداد نمیفهمیدیم بی غیرتی تا کی بعد این که فرار کردن
رادوین ک ه بیشتر مهردادو دوست داشت بیشتر کمکشون میکردم از اون ورم از یه دختر گول خورده بود
خیلی ضربه خورد بعد فرارشون ما کلی سختی کشیدیم تا رادوین االن شده
حانیه :
تو موقعی که امیر داشت برامون تعریف میکرد تو فکر بودم که چه قدر میتونه یه دختر پستو کثیف باشه
موقعی که امیر گفت (حاال نمیدونم مریم براچی برگشته ؟؟) میخواستم بگم اومده که رادوین منو ببره یه
نگاهی به رادوین کردم اونم داشت منو نگاه میکرد فکر کنم فهمیده بود وقتی صحبتای امیر تموم شد بلند
شدم داشتم میرفتم سمت اتاق
ایدا و ریحانه رفتن پیش سهیلو امیر که سواالشونو بپرسن کاشکی منم میتونستم برم پیش رادوین بهش
بگم من از اول به تو شک نداشتم فقط میخواستم بدونم مریم کیه که فهمیدم هیچ ربطی به تو نداره چرا
اخه باید خوشحالیمو نشون ندم همین االنشم رادوین پیش منه حتما مریم مارو دیده باید تمومش کنم تو
فکرای خودم بودم که رادوین دستمو گرفت کشید
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_حانیه _ ...بله _...چی شد ؟؟؟ _چی چیشد ؟؟_هنوزم میخوای انتقالی بگیری هنوزم جوابت منفیه ؟؟
_من بیرونم بهت گفتم نظرم عوض نمیشه
یهو رادوین دستمو کشید چسبوندم به دیوار یه خورده ترسیدم با اعصبانیت گفت_:
_حانیه چرا نمیگی هان چت شده شاید زبونت بتونه گولم بزنه ولی می میفهمم چی میگذره تو کلت میگی
یا برم از خود مریم بپرسم یه چیزی شده اگه االن به من نگی خودم میرم پیش مریم این فکرم نکن
وقتی که رفتم اونجا سالم بتونم برگردم
حانیه _:
با تعجب نگاش کردم این حرفش ینی چی ینی خودش میدونست
رادوین :
_ مریم تهدیدت کرده چی گفته من مطمعنم انتقالیتو جواب منفیت به این ربط داره  ........باشه من میرم
پیشش  ..........اصن چرا وقت تلف کنم همین االن میرم میرم بپرسم چی بهت گفته که بهم ریختی به منم
نمیگی
حانیه :
نمی دونستم چی کار کنم ین ی واقعا خودش میدونست مریم میخواد بهش اسیب بزنه ینی امیر و سهیل
میدونن پس چرا بیخیالن دیدم رادوین دستمو ول کردو داشت با سرعت میرفت پایین وقتی فهمیدم
سریع رفتم دونبالش صدامو نمیشنید تا دستم خورد به لباسش زیر پام خالی شد دیگه چیزی نفهمیدم
نمیاد
رادوین _::
اعصابم خیلی خورد بود یه چیزی شده که حانیه رو بهم ریخته باید بفهمم مریمم خوب میشناسم اگه رفتم
نمیزاره راحت بیام بیرون مخصوصا االن که مهردادم باهاشه ولی مهم نیست دستشو ول کردم با سرعت
رفتم پایین صداشو میشنیدم ولی محلش ندادم یهو صدای بدی به گوشم خورد تا برگشتم دیدم افتاده رو
زمین بی هوش من تو شوک بودم تا اینکه به خودم امد رفتم طرفش هر چی صداش زدم نفهمید امیررو
صدا زدم گفتم اب بیاره وقتی اورد یه ذره پاشیدم تو صورتش که چشاشو باز کرد ولی انگار سرش گیج
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میرفت مجبور شدم بزارمش رو مبل امدم بلند شم که لباسمو کشید بلند شد هرچی ایدا گفت دراز بکش
قبول نکرد

گفت:

:رادوین جایی نریا تروخدا نرو پیش مریم خودم بعد برات تعریف میکنم خب ؟؟
بدون حرفی رفتم تو حیاط تا حانیه استراحت کنه

حانیه :
سرم خیلی گیج میرفت باید دراز می کشیدم لباس رادوینو گرفتم ازش خواهش کردم جایی نره بعد
بدون حرفی رفت بیرون امیر انگار فهمید رفت دنبالش منم استراحت کردم

امیر_:
تا حانیه گفت پیش مریم نره دوزاریم افتاد ینی رادوین انقدر خر شده بود که میخواست بره پیش مریم
پس حانیه هم واسه همین افتاد رادوین رفت منم رفتم دونبالش که نزنه به سرش اما تو حیاط بود
_ رادوین

صب کن ببینم تو میخواستی بری پیش مریم انقدر خر شده بودی مگه خودت نمیدونی چه

ادمیه رادوین با توام _امیر مریم حانیه رو تهدید کرده _خب اینو که گفته بود _نه همشو نگفته بود _ینی
چی ؟؟_ مریم فقط منو یا حانیه رو تهدید نکرده اون از حانیه خاسته از من دور بشه که هم من در امان
باشم هم شما ها هم دوستاش هم خودش  ....برا همین اصرار داشت نرم پیش مریم بغییر از ما سه تا
کسی از اخالق مریم خبر نداشت ولی وقتی داشتم میرفتم پایین امد جلومو بگیره که افتاد االنم دوباره
اصرار کرد که نرم _وااااییییی خب حاال میخوای چی کار کنی _نمی دونم از یه طرف میخوام برم پیش
مریم حقشو بزارم کف دستش چون به غیر از مریم یه خورده حساب با مهرداد دارم ولی اینم میدونم که
اگه برم نمی زاره به راحتی برگردم نمی د ونم چی کار کنم عوضی همه راهارو برام بسته چی کار کنم
امیر ؟؟
_ غمت نباشه داداشم اگه قراره تو تو خطر باشی پس ماهم هستیم فقط مریم چرا تورو داره اذیت میکنه
_ هه مگه یادت نیست موقعی که مهرداد نبود چقدر بندال من بود
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تو فکر بودیم که سهیل اومد بیرون
_رادوینننننننننننن گوشیتتتتت _کیه ؟؟؟_شمارست نمی دونم
رادوین _:
گوشیو گرفتم حوصله جواب دادن نداشتم ولی با خودم گفتم شاید مریم باشه
_بله _ ....سالمم رادوین جونم خوبی _چی کار داری؟؟ _عه چرا عصبانی هستی چی شده حتما اون
دختره هرزه اومده همه چو گذاشته کف دستت اره ؟؟/
_ مریم دهنتو ببند اره گفته تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی _اینقدر مطمعنی از من ؟؟؟  ....هههههههههه بزار
یه راهنمایی بهت بکنم از بابت خودت نگران نباش من که به عشقم صدمه نمیزنم ولی اگه ادامه بدی برا
معشوقتو دوستات بد سرنوشتی در انتظارشونه االنم خیلی پیش رفتی گفتم بزار زنگت بزنم یه اوانس
دیگه بهت بدم اهان یه چیز دیگه خودت خوب میدونی که شوخی ندارم و خوشحال میشم بیای پیشم بعد
یه مدت باهم دلی از عزا در بیاریم دوستاتو نیاریا خوشم نمیاد ازشون  ....مهردادم سالم میره سونه بیا
پیشمون تا برنامه هامونو برزیم بعد که قبول کردی دیگه کاری به عزیزات ندارم به معشوقت سالم
برسون بگو پیشتر مراقب باشه ایند دفعه مغزش نپوکه

_مریم خودم میکشمتتتت کصافت
تا امدم جواب بدم قطع کرد با عصبانیت داشتم میرفتم پیش مریم که امیر جلو گرفت _چته رادوین
داری کجا میری ؟؟ چته پسر _ولم کن میکشمش _کیو کی بود تلفن ده حرف بزن _مریم هرزه دیگه
خیلی زر میزنه ولم کن امیر _رادوین اروم باش ببین االن منم ازت میخوام نری پیشش اون االن تحریکت
داره میکنه اروم باش بیا بریم پیش حانیه _امیر نمی تونم دست رو دست بزارم اون مارو زیر نظر داره
االن میدونست چی تو خونه گذشت میفهمی _ده دیوانه االن اگه بری حل میشه یا بدترش میکنی اصن بیا
خدافظی کنیم بریم خونه فکرامونو بزاریم رو هم _امیر دیگه میترسم اینجا تنهاشون بزارم اگه بریم یه
اتفاقی می افته اگرم بمونیم بازم اتفاق می افته _ میدونم ولی اگه بمونیم مریمو مهرداد به اونا اسیب میزنن
االن بین بدو بدتر باید بدو انتخاب کنیم پاشو بریم برم وسیله هارو جمع کنم نری جاییا بیا تو خدافظی
کن
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وقتی که امیر به طرف خونه رفت فکرم خیلی درگیر بود که باید چی کار کنم هیچی به ذهنم نمیرسید
موقع خدافظی خیلی سخت داشتم جلوی خودمو میگرفتم که بعد این که رسیدیم خونه نرم پیش مریم
ولی نمی تونستم برم ا میر راست می گفت اگر میموندم حتما یه اتفاقی برا شون میافتاد اگرم االن برم پیش
مریم یه بالیی سر خودمو دوستام میاد پس بهترین راه االن صبر بود که داشتم به سختی باهاش سر
میکردم
سهیل :
موقع خدافظی امیر درگیر خدافظیو سفارش به حانیه اینا بود منم وقتی خدافظیمو کردم رفتم کنار ماشین
منو رادوین منتظر امیر بودیم تا حرفش تموم شه بیاد بریم یه نگاهی به رادوین انداختم اصال حواسش
نبود توی باغ دیگه بود حتی دوبار صداش زدم نشنید تا این که تکونش دادم به خودش اومد خدا میدونه
به چی داشت فکر میکرد ولی خدا کنه  .....نباشه
_رادوین رادوین خوبی ؟؟؟؟_چی ؟؟ _چی چیه صدات کردم نشنیدی حواست کجاست پسر _خوبم
کاریم داشتی _ مطمعنی حالت خوبه می خوای من بشینم پشت فرمون ؟؟؟_اره اره بیا _نگران نباش
رادوین بخدا حل میشه فقط نمی خوام تو کاری کنی که هم مارو هم خودتو پشیمون کنی باشه
؟؟؟.......باشه ؟؟؟ _باشه فهمیدم
امیر اومد من راه افتادم وسطای راه امیر با اشاره ازم پرسید که چرا من نشستم منم گفتم بعد برات میگم
رادوینم گیر داده بود به گوشیش معلوم نبود داشت با کی چت می کرد
حانیه _:
امیر خیلی بهمون سفارش داده بود بعد که رفتن همه جارو چند قفله کردیم اخه خدایا این چه گرفتاری
بود که ما باید بکشیم اعصاب هر سه تاییمون خیلی خود بود بدون حرفی هر کدوممون رفتیم خوابیدیم
من به رادوین پیام دادم که مراقب خودش باشه ولی منتظر شدم جوابی نداد به امیر پیام دادم گفتم نزاره
کار خطایی بکنه که بهم جواب داد ) رادوین داره با تلفن خونه حرف میزنه گوشیشی پیشش نیست حتما
مراقبشم شما هم مراقب خودتون باشین( دیگه جواب ندادم گرفتم خوابیدم
امیر :
دیگه جوابی از حانیه نگرفتم گوشیمو گذاشتم کنار وفتم پیش سهیل
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_ سهیل میدونی داره با کی حرف میزنه ؟؟؟_نه واال ولی خیلی داد میزنه _وا_وا نداره خب برو خودت دم
اتاق بشنو
رفتم دم اتاق راس میگفت سهیل خیلی داد میزد از چیزایی که پشت در دسگیرم شد این بود که
میخواست چند نفرو بفرسته پیش ویال حانیه اینا ولی فکر کنم اجازشو نمی تونست بگیره اخه پدر رادوین
ادم گردن کلفتی بود و بعد از فوتش همه مالو ثروتو ادمای باباش به مامانش رسید حاال میخواست بدون
این که مامانش خبر دار بشه چند نفرو بیاره ولی انگار اونا قبول نمی کردن دیگه صدایی نشنیدم از در
فاصله گرفتم رفتم پیش سهیل که با اعصبانیت اومد بیرون
_رادوین ........چی شده چرا این قدر داد میزنی _هیچی نشده
جلو رادوینو گرفتم _ رادوین نمیشه که هر کاری دوست داری بکنی قرار شد ما باهم باشیم از اول این
ماجرا منو تو بودیمو سهیل پس با هم تمومش میکنیم _امیر اعصابم خیلی خورده برو کنار _رادوین نمیشه
که هر کاری دوست داری بکنی به ما هم هیچی نگی ما هم به اندازه ی تو نگران اونا هستیم پس جوری
رفتار نکن که برا ما مهم نیست _باشه من هیچ جوری فکر نمی کنم میشه االن ول کنید ؟ _ باشه فقط االن
به من بگو با کی داشتی داد میزدی _امیر هر وقت اوکی شد بهتون میگم
رادوین رفت تو حیاط من یه نگاهی به سهیل کردم اون بیچاره هم فقط نگاه میکرد ولی تو دلش غوغا بود
نمی دونستم میخواد چی کار کنه
رادوین_:
خیلی اعصابم خورد بود خیلی بده همه چی داشته باشی ولی اختیارشونو نداشته باشی تو موقعی که بابام
زنده بود هیچی دستم نبود فکر میکردم بعد بابام همه چی دست منه نمی گم هیچی نیست ولی به شرطی
که مامانم خبر د ار میشه که تو این موضوع اصال نمیخوام مامانم بفهمه داشتم فکر میکردم که چی کار کنم
تنها کار این بود که چند تا ادم استخدام کنم که هزینش زیاده تازه حقوقم میخوان که اخرش مامانم شک
میکه میفهمه نزدیکای امتحاناتم هست همه چی توهم بود منه خر میخواستم برگشتیم اصفهان برم
خاستگاری حانیه ولی با این اوضا نمی دونم چی کار کنم از یه طرف دوستام از یه طرف حانیه قلبم داشت
شروع میکرد به درد گرفتن دستمو گذاشتم روش نفس عمیق کشیدم باید با مریم معامله کنم نباید بزارم
اتفاق بدی بی افته
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میخواستم به مریم زنگ بزنم که امیر اومد پیشم
_رادوین  ...خوبی ؟؟؟_نه _ میدونم بیشتر فشارا رو توعه ولی به خدا نمیزارم کاری تنهایی بکنی ترو خدا
یه ذره به فکر خودت باش رفتیم اصفهان حتما بریم پیش دکترت که چرا قلبت درد گرفته دوباره _چیزی
نیست عصبیه _د لعنتی اون سری هم همینو گفتی _امیر خواهش میکنم بخدا اگه بزاری این موضوع حل
بشه هر جا گفتی میام شما که مشکل نداریم برین سر خونه زندیگیتون دیگه _رادوین اروم باش فقط به
من بگو میخوای چی کار کنی _فعال هیچی چون نزدیگه امتحاناته فقط مریم گفت اگه نزدیک حانیه بشم
مشکل پیش میاد منم نمیشم تا امتحانا لعنتی تموم شه خیلی سخته
بین خودمون باشه امیر قول بده :
_بگو داداش تا حاال شده رازتو فاش کنم بگو _ میخواستم رفتیم اصفهان برم خاستگاری حانیه میخواستم
زندگی تشکیل بدم خیلی حانیه رو دوست دارم میخواستم عطریو که براش خریدمو بهش بدم _میدونم
رادوین منو سهیل همچین فکری کردیم ولی چیزی نگفتیم تا خودت بگی حقته یه زندگی داشته باشی با
ارامش این حقته بعد اون همه فشاری که روت بود _ممنونم داداش میشه منو تنها بزاری االن _باشه
میدونم به حرفم گوش نمیدی ولی گفتنش شاید فرجی بشه من االن میرم ولی غصه نخور
امیر رفت منم شماره مریمو گرفتم
بعد چند تا بوق برداشت _ سالم به زندگیم چه عجب سراغ مارو گرفتی خوبی ؟_چی میخوای ؟_هه چه
زود رفتی سر اصل مطلب _بگو چی میخوای پول ؟؟_یه چیزه باال تر از پول ببین رادوین تواگه با ما بیای
همه چی حل میشه من دوست دارم چرا نمیفهمی _هه مهرداد جونت چی ؟؟_اون بره به درک اون فقط یه
پل بود برای من که به تو برسم _ برو گمشو مریم فکر کردی من خرم همش بخاطر پوله فکر کردی من
میام فکر کردین نفهمیدم منو میخوای تا شرکتو از چنگم در بیاری حالم ازت بهم میخوره تو این مدت
کدوم گوری بودی برو همونجا با مهردادت به مهردادم بگو خیلی کصافته نامرده _رادوین هر جور
میخوای فکر کن ولی اگه با من نیای نمیزارم به حانیه برسی اول اونو میکشم بعدم خودمو فهمیدی ولی یه
راه دیگه هم هست من بیخیال تو میشم فقط شرکتتو که بعد مادرت بهت میرسه به نامم کن تا دیگه ول
کنم _هه از اول معلوم بود برا پوله _حاال هر جور دوست داری فک کن _اگه نکنم ؟؟_اگه نکنی جنازه
حانیه جونت با دوستاتو برا پست میکنم میدونی که اینکارو میکنم خیلی راحتم میتونم برگردم المان (به
دوروغ بهش گفتم )
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_ باشه قبول فقط میشه تا امتحانات تمومشه بهم وقت بدی فکر کنم _هه میخوای امتحانات خراب نشه ؟؟
باشه ولی شرطم سر جاشه _کدوم شرط ؟_ تا اون موقه طرف حانیه نبینمت میدونم همه چیو براش تعریف
کردی ولی اگه جونشو دوست داری نزدیکش نمیشی تو هم میتونی زود کارارو تموم کنی تا زودتر بهش
برسی رادوین میخوای باور کن میخوای نکن من عاشقت بودئم ولی تو محلم نمیدادی
دیگه بعد از رفتنم به المان ازت منتفر شدم فقط میخواستم بیام انتقام بگیرم مهرداد خیلی از تو بهتره و
هوامو داره تو ادم نبودی لیاقت عشق من نداشتی دیگه بعد تو تنها چیزی که دوست دارم پوله پول_هه تو
هم اون مهرداد نامرد خیلی به هم میخوریداون هم مثل تو عاشق پوله خود عوضیش میدونه چه قدر بدهی
باال اورده منم همشو دادم بعد فرار برو گمشو مریم ( دیدم بدون حرف قطع کرد )
قلبم شروع کرد به درد گرفتن مسکنو خوردمو رفتم دراز کشیدم تنها راه ارتباط با حانیه اس ام اس بود
بهش مختصر توضیح دادم که فعال مشکل حله فقط برا یه مدت نباید نزدیک هم بیایم تا امتحانارو خوب
تموم کنیم خیلی برام سخت بود میفهمیدم برا اونم سخته خیلی کنجکاوی کرد منم نمیتونستم همه چیو
بگم چون میدونم اخالقشو بدتر میشه بهمش گفتم به بهونه امتحانا پیش هم نباشیم تا تموم شه ولی بازم
ازم خواست سر مریم کار خطایی نکنم شب بخیر گفتمو خوابیدم
حانیه _:
تو مدت امتحانا همش منو ایدا و رحی میرفتیم کتابخونه تو عمق درسامون بودیم تا امتحانا کوفتی تموم
شه دیگه کم کم چون خبری از مریم نبود یادم رفته بود کاراش ولی رادوین هر شب با من اس ام اس
میداد از تلفنام میپرسید از ادمایی که باهاشون حرف زدم وقتی میدیم خبری از مریم نیست بحثو عوض
میکرد میرفت تو فاز ازدواج ههههههه دوباره قرار گذاشتیم بعد امتحانا با هم برگردیم اصفهان رادوینم تو
اس ام ساش بهم گفت که رفتیم اصفهان میاد خاستگاریم منم خیلی خوشحال بودم
امتحانا که تموم شد برنامه گذاشتیم بریم بیرون ولی رادوین تا کید کرد که نه من برم باهاشون نه خودش
میاد منم فهمیدم برا چی میگفت بچه ها میرفتن بیرون اونا هم ناراحت بودن ما نمیتونیم بیایم از رادیون
میپرسیدم کی این مسخره بازیا تموم میشه میگفت خیلی زود مامانمم از اون ور زنگ میزد که کی میاین
اصفهان منم می گفتم به زودی چون ایدا و ریحانه دوست داشتن بیشتر پیش شوهراشون ههههه باشن منه
بد بخت بخاطر یه دختر پست عوضی باید تحمل کنم نزدیکه سه روز به این روال گذشت که :....
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ایدا _:
_وای حانی جونم امشبم می خوایم بریم سینما میای ؟_عه ایدا خودت که میدونی من که نمی تونم بیام
_ وای اصال حواسم نبود چه قدر بده درکت میکنم گلم ایشاااهلل رادوین مریمو بکنه زیر خاک تا تو هم به
شوهر ت برسی یه ذره دیگه تحمل کنه چون مریم ادم خطرناکیه هم تو خدایی نکرده طوریت میشه هم
رادوین _اخه ایدا االن چند هفتس تازه من تعجبم چرا به پلیس نمیگه منم خسته شدم بخدا _میدونم
عزیزم بخاطر خودته ببین از اون موقع هر شب داره رادوین باهات حرف میزنه پس نگرانته حتما یه
مشکلی هست نگران نباش _باشه عزیزم بریم خوش بگذره _ممنونم حانی جونم خدافظ _خدافظ
حانیه _:
ایدا و ریحانه طبق معمول رفتن منم موندمو تنهاییم رفتم پا تلویزیون فیلم میدیم که مامانم زنگ زد با
مامانم حرف زدم
رادوین _:
تو اون مدت که ازش وقت گرفتم خیلی کارا کردم رد مریمو زدم شماره حانیه رو هم داشتم چک میکردم
خدارو شکر امین یکی از بهترین دوستام تو اصفهان داشت به من اطالعات میداد بهش گفتم مورد
مشکوکی دید از ح انیه بهم خبر بده تو اون موقع به پلیسم گفته بودم که دوباره پرونده چند سال پیشو باز
کرند و حاال که مریم برگشته دوباره افتاده تو جریان تا بگیرنش مریم تو چند روز بعد از امتحانامو زنگ
زدو سراغ پولشو گرفتو دوباره تهدیداشم میگفت همون شد که امیر و سهیل رفته بودن سینما امین بهم
زنگ زد ....:
حانیه _:
بعد که تلفن مامانم تموم شد اروم شده بودم که پشت سرش شماره ناشناس زنگ خورد منم جواب دادم
فکر کردم رادوین با یه شماره دیگه _بله ؟؟_سالم حانیه خانم ؟_بله شما ؟_من یکی از دوستای نزدیک
رادوینم از من خواست به شما بگم بیاین به این ادرسی که گفته کمک نیاز داره _وای چی شده االن خوبه
طوریش شده ؟؟؟_ن خانم بهرامی فقط چون نمی تونه خودش زنگ بزنه گفت من زنگ بزنم ادرسو
براتون اس میکنم _اهان باش (بدون خدافظی قطع کرد )
پنج دقیقه بعد اس داد منم سوییچو ور داشتم رفتم دونبال رادوین خدا کنه توریش نشده باشه
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رادوین _:
گوشی برداشتم _الو سالم امین جانی خوبی _ سالم رادوین ممنون رادوین برد تلگرامتو چک کن یه
تماس مشکوک داشت حانیه _چیی؟؟؟_ برات فرستادم فایل صوتیشو بدر فقط کاری نکنا به پلیس اطالع
بده
حرفای اخرشو نفهمیدم بدون حرف قطع کردم فایلی که امین دادو چک کردم
داشتم سکته میکردم این من نبودم مریم عوضی کار خودشو کرد خدا کمک کن هر چی امین زنگ میزد
جواب ندادم داشتم به حانیه زنگ میزدم ولی جواب نمی داد _د جواب بدههههه لعنتی وای خدا
حانیههههههه
به امیر زنگ زدم :
_امیراااا کجایی مریم کارخودشو کرد حانیه رو دزدیده من دارم میرم دنبالش _رادوین کجایی نه خودت
نرو تنهایی رادوین  ....رادوین .....
حانیه _:
به سرعت رفتم به همون ادرس ولی خیلی خلوت بود ترسید م نکنه رادوینم توریش شده باشه تا وسطای
راه رفتم گوشیمو جا گذاشته بودم تو ماشین اومدم برم گوشیمو ور دارم چشمام سیاهی رفت دیگه هیچ
نفهمیدم .....
امیر _:
_بچه ها پاشین حانیه _حاینه چی امیرا چیشده _سهیل زود زنگ بزن به امین ببین چیه قضیه _امیر
رادوین کجاست ؟؟_ خنگ رفته دنبال حانیه تنهایی بردنش االنم دیگه جواب نمیده زنگ بزن سهیل
سهیل زنگ زد به امین ماجرارو برا م ون تعریف کرد ما هم زنگ زدیم به پلیس داشتیم از نگرانی
میمردیم به رادوین گفتم نره
پنج ساعت ازشون هیچ خبری نداشتیم امین بهمون گفت گوشیه رادوین رد یاب داره ولی گوشی لعنتیش
خاموش بود تنها کاری که از پلیس بر میومد این بود که برو به اون ادرس برا جستو جو یکی هم داشت
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چک میکرد ببینه گوشیه رادوین روشن میشه یا نه ماشین حانیه با گوشیشو تو همون ادرس پیدا کردن
اوردن هیچ اثری نبود
حانیه _:
چشمامو اروم باز کردم سرم درد داشت همه جا تار بود کم کم فهمیدم تو یه اتاق خرابم ترسیدم من چرا
اینجام که در باز شد دیدیم مریم بود با یه مرد دیگه که فک کنم مهرداد بود
_سالم حانیه خانم خوبی __....چیه اللی ؟_رادیون کجاست ؟؟_هههههههه رادوین خونشون _چی
؟؟؟_ ببخشید سرکارت گذاشتیم اخه پولمونو نمی ده رادوین یه ذره بد قوله گفتم تو رو بکشونم اینجا
ببینم میاره پولمو یا نه
یه مشت محکم مهرداد زد تو صورتم که خون تو دهنم اومد که مریم گفت :
_ به رادوین احمق گفتم پولمو بده وگرنه حانیتو میکشم گفتم نزار کار به اینجا بکشه ولی اینگار جونت
براش مهم نیست ولی االن چون تورو اوردم اینجا میخواد پولمو بیاره داره میاد _تو یه کثافتی مریم اشغال
خیلی پستی بس نبود اذ یتش کنین چرا ازش پول میگیرید هان چرا نامردی کردی بهش عوضیا
مشت دومم خوردم
_ هه بزار یه راهنمایی بهت بکنم نمی تونم قول بدم دوتا تون سالم میرید بیرون فقط یکیتون حق زنده
موندن داره فهمیدی _باشه به رادوین بگو بره کاری باهاش نداشته باش _هه اخه دختر خر تو چی داری
بخاطرش بکشمت من پولشو میخوام پس اون میمیره _نهههههههههههه ترو خدا نکن _دیگه دیره زنگ
زده داره پولمو میاره
رادوین :
زنگ زدم به مریم میدونستم حانیه پیششه گفتم ب اون کار نداشته باشه تا پولشو بیارم بهم گفت برم به
همون ادرس پیاده شدم یه چیز خورد تو سرم چیزی نفهمیدم دیگه
چشمامو بازکردم دیدم منو بستن همه وسیله هامم اون طرف افتاده بود گوشیمم خاموش کردن که
مهرداد اومد تو
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_سالم رفیق خوبی _هه مهرداد چیه دوست داری من اینجوری ببینی_هه اره خوشم میاد _خیلی نامردی
مهرداد من تو رو مثل داداش میدونستم چرا این کارو ک ردی همش زیر سر مریمه اره اون دختر هرزس
بفهم
یه مشت زد تو شکمم
_خفه شو رادوین پول کجاست ؟؟؟_اول حانیه

دیدم مریم اومد تو

_سالم عزیزم خوبی ؟_خفه شو مریم حانیه کجاست ؟؟_همونجا که باید میبود _اون بزار بره تا پولتو بدم
_هه فکر کردی من خرم تو اشغال گولم زدی موقعی که اوردمت اینجا هیچی باهات نبود غیر این اشغاال
حاالفکر کردی راحت میزارم بری ؟؟_تو ماشینه _چی ؟_تو ماشیهههههه _باشه میرم میبینم وای به حالت
نباشه برگشتم هم توروم میکشم هم حانیه رو
تا رفتن دستمو با هر زحمتی بود باز کردم دستام زخم شده بود اولین کا ررفتم گوشیو روشت کردم این
تنها کاری بون میتونستم بکنم اگه تا االن پلیس در جریان باشه منو پیدامیکنن رفتم بیرون حانیه رو پیدا
کنم کلی نگهبان اونجا بود شکممو قلبم خیلی درد میکرد قایمکی رد شدم چون نمیتونستم درگیر شم
سرگرد پناهی :
_قربان عالمت داره میده _کو ؟؟_سریع واحدارو خبر کن مختصاتشم ثبت کن

امیر _:
چی شد سرگرد _انگار تونسته گوشیشوروشن کنه مختصات داده _پس ما هم میایم _باشه فقط سریع
رادوین _:
به یه در رسیدم درو باز کردم
حانیم رو صندلی بسته بودنش بیحال بود قلبم بیشتر تیر کشید رفتم نزدیکش بقلش کردم _حانیه .....
حاینه عزیزم _رادوین خودتی چیشده چرا اینجوری شد _مگه من لعنتی بهت نگفتم کسی زنگت زد
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ناشناس جواب نده _من چه میدونستم فکر کردم تویی _گریه نکن من حاال اینجام نگران نباش _رادوین
_جونم _قول بده سالم بریم بیرون خب _اره حتمی عزیزم دیگه گریه نکن
نیم ساعت بعد
دیدم صدای پا میاد مریمو مهرداد بودن
مریم _:
_ چه صحنه ی قشنگی برید به درک عوضیا منو گول زدی رادوین تو پول نیاوردی حاال کدومتونو بکشیم
دوتایتونو یا یکیتونو نه این کار مهردادمه
حانیه _:
مهرداد اومد جلو رادوینم گارد گرفت حمله کردن بهم رادوین افتاد زمین مهردا داشت میزد
_نزن عوضی نزن ولشششششششششش کن نزننننننن ترو خدا
دیدم مریم اومد طرفم
مریم _:
_ مهرداد ولش کن میخوام خوب بینه حانیشو میکشم ببین خوب ببین _نهههههه مریم ولش کن ترو خدا
ولش کن نزن _ببین میخوام قیا فتو ببینم
رادوین _:
مه رداد منو گرفته بود داشته حانیه رو میکشت _نه نکش مریم ترو خدا نکن
ولم کن مهرداد ولم کن نامرد نزنننننن
صدای اژیر پلیس اومد
مریم _:
_اه لعنتی مهرداد بدو بریم گیر افتادیم
رادوین _:
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دیدم مریمو مهرداد رفتن بیرون صدای شلیک شروع شد رفتم دستشو بازکردم گرفتمش تو بقلم زد زیر
گریه _گریه نکن تموم شد بین سالمیم اروم باش

امیر _:
ما تو ماشین موندیم تا بعد که سرگرد گفت بریم پیش رادوین صدای شلیک اومد مردیم از ترس دعا
دعا میکردی چیزی شون نشده با شه ایدا و ریحانه فقط گریه میکردن _اروم باشید ترو خدا گریع نکنید
دعا کنید چیزی نشده منو سهیل میریم بعد میگیم شما بیاین
منو سهیل رفتیم پایین دیدم مریمو مهرداد و گرفتن رفتیم طرفشون مریمو دیدم گفتم _برو به درک
عوضی
دیدم سهیل جلو مهردادو گرفت تو یه لحظه یه مشت زد
رفت کنارسربازه سهیلو گرفت برد اونور
_سهیل اروم باش بیا بریم پیش رادوین
رفتیم داخل اتاق داشت گریم میگرفت داداشم زخمی شده بود بیچاره حانیه چندتا خانم اومد ن طرف
حانیه بردنش بیمارستان با چشم نگاش کردم گفت خوبم
من رادوینو گرفتم
_داداش چی کار کردی چرا عجله کرد ببین چی کار کرد با خودت _امیر _جونم داداش _ممنونم _خفه
شو رادوین خیلی منو سهیل از دست اعصبانیم _میدونم
داشتیم میرفتیم رادوین گفت :
_تموم شد دیگه _باشه رادوین حرف نزن االن بیا بریم بیمارستان _حانیه _دوستاش پیششن
داشتیم میرفتیم طرف ماشین دستشو گرفت رو قلبش افتاد زمین منو سهیل دویدیم سمتش
_رادوینننننننننن  .........رادوین

(گرفتم تو بغلم با گریه) چی شدی رادوین پاشو ترو خدا _امیر یادته

گفتی تو حق داری تو ارامش زندگی کنم _ اره که چی پاشو دیگه تموم شد مگه حانیه رو نمی خواستی
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پاشو _ شاید دیگه نشه شماها خیل برام کار کردین مثله داداشم بودیم _چی میگی رادوین حرف نزن
االن میریم بیمارستان برمیگردیم اصفهان تو میری با حانیه

سهیل
دویدم کمک بیارم _یکی بیادددددددد داداشم افتاده
امیر _:
_ رادوین تنهام نزارا رادوین خراب نکن دیگه تو خوب میشه گفتم برو دکتر گوش ندادی _چرا گریه
میکنی گریه نداره _چرا حرفامو گوش ندادی _مواظب حانیه باش
(دیدم چشماشو بست )
_ رادوین .....رادویننننننننننن پاشوووووووو نروووووووو تنهام نزار خودت گفتی درست میکنی این مشکلو
سهیل _:
با کمک برگشتم دیدم امیر داره داد میزنه رفتم جلو
_رادوین پاشووووووو کمک اوردممممممم
با گریه امیررو گرفتم برم عقب تا دکترا کارشونو بکنن اخر بلندش کردن گذاشتن تو امبوالنس ما هم
رفتیم تو راه داشتیم گریه میکردیم رفتیم طرف ماشین ریحانه و ایدا نبودن حتما با امبوالنس حانیه رفتن
بیمارستان ما هم داغون با ماشین داشتیم پشت امبوالنس میرفتیم

حانیه _:
تو امبوالنس بودم خیلی خوشحال بودم که سالمیم دوباره غرای ایدا و ریحانه شروع شده بود تو اون لحظه
این غرا بهترین حرفایی بود که میشنیدم یاد رادوین افتام
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_ باشه بابا اروم باشین من اشتباه کردم دیگه تموم شد حاال که اینجام چرا گریه میکنید فقط یه ذره
ترسیدم یه خراش کوچیکم برداشتم _درد حانیه خیلی بی مالحظه ای ما سکته کردیم چرا فکر مارو
نکردی _ بابا ولش کنید دیگه ایدا یه زنگ به امیر بزن ببین رادوین چه طوره بیچاره خیلی کتک خورد
_مگه نگفتی خوبه _اره حاال تو زنگ بزن _باش _راستی مامانم که زنگ نزد _نه –اوففف ترو خدا این
ماجرا ها بین خودمون باشه _باشه
ایدا _:
میخواستم به امیر زنگ بزنم گفتم بزار رسیدیم زنگ میزنم نزدیکای بیمارستان بودیم شمارشو گرفتم
منو ریحانه پیاده شدیم حانیه رو بردن گفتم ریحانه باهاش بره به حانیه هم گفتم خبرشو بهت میدم
_الو امیر سالم خوبی (دیدم داره گریه میکنه ترسیدم ) _الو ایدا _چی چی شده امیر چرا گریه میکنی
_ایدا رادوین _ رادوین چی ؟؟ (گریش شدت گرفت منم ترسیدم ) امیر حرف بزن ترو خدا رادوین چی
شده _ نمی دونم حانیه رو که بردن داشتیم میومدیم یهو افتاد رادوین داداشم چشماشو بست نمیدونم چی
شده
_ خب شاید از درد اینجوری شده حانیه میگه خیلی کتک خورد (گریش بند نمیومد با داد گفت )_ایدا
رادوین مشکل قلبی داشت موقعی که افتاد قلبشو گرفت ایدا داداشممممم
من از تعجب الل شده بودم نباید اینجوری بشه من جواب حانیه رو چی بدم ینی چی رادوین مشکل قلبی
داشت چرا به ما نگفتن به خودم اومدم ا میر تلفنو قطع کرده بود با گریه رفتم تو به ریحانه زنگ زدم بیاد
بیرون

حانیه _:
منو بردن ریحانه باهام اومد
_ایدا کو ؟؟_گفت زنگ بزنه میاد تو استراحت کن تا دکتر بیاد _باشه
ریحانه _:
پرستارا داشتن کارا حانیه رو میکردن گوشیم زنگ خورد ایدا بود :
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_الو (دیدم داره گریه میکنه )_الو ریحانه بیا بیرون فقط حانیه نفهمه نزار هیچی بفهمه بگو میخوای بری
دارو بخری _اخه ایدا چرا _...هیسسسس هیچی نگو فقط بیا بیرون بیمارستان
این چرا اینجوری کرد
حانیه _:
_چی شده ریحانه _هیچی حانی ایدا زنگ زد پول نیاز داره برم بهش بدم _اهان باشه برو عزیزم
ریحانه _:
رفتم بیرون دیدم ایدا رو جدول نشسته رفتم طرفش
_ چی شده ایدا چرا گریه میکنی؟؟ چیو حانیه نفهمه؟؟؟ _ریحانه رادوین اصال حالش خوب نیست امیر با
گریه گفت حالش خیلی بده بهش گفتم مال کتکاییه که خورده گفت _....چی گفت ؟؟_گفت رادوین
مشکل قلبی داشته داغون بودن ریحانه چی بگم به حانیه _یا خدااا بزار به سهیل زنگ بزنم

 ........اه

جواب نمیده خب االن که صالح نیست بهش اینارو بگیم حال اونم بد میشه بزار وقتی مرخص شد بهش
میگیم _ریحانه چرا حانیه نباید زندگیشو بکنه چرا این همه اتفاق براش میافته _باشه االن اگه با گریه بری
میفهمه رفتیم بگو حالش خوبه زودم میاد پیشش ایدا ترو خدا خودتو جمع کن االن نباید بفهمه _باشه
با هم رفتیم تو همینارو به حانیه گفتیم دکتر گفت چند ساعت بمونه تو بیمارستان تا جواب ازمایشاش
بیاد تا اگه مشکلی نبود مرخص بشه
امیر _:
رسیدی م بیمارستان رفتیم دنبال رادوین مجبور شدیم پش در یه اتاق لعنتی صبر کنیم تا دکتر بیاد
چند دقیقه بعد دکتر اومد
_چی شد دکتر ؟؟_نسبتتون با بیمار چیه؟؟ _اقای دکتر فعال تو تهران ما هستیم وگرنه خانوادش اصفهان
کسی غیر ما نیست تو تهران ما دوستاشیم _به هرحال ممکنه یه اتفاقی بیوفته باید حتما به خانوادش اطالع
بدین _بله حتما خبر میدیم _ وضعیت بیمارتون اصال خوب نیست اینطور که من میبینم حمله قلبی بوده ولی
شدتشو هنوز معلوم نیست االن تو  Icuرفته اگه ده دقیقه دیرتر میرسید دوستتون فوت کرده بود باید صبر
کنیم تا بهوش بیاد اگه این اتفاق نیوفته دیگه کارنمیتونیم براش بکنیم ایشون سابقه بیماری قلبی دارن
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؟؟_ بله دکتر ولی دکترش اصفهانه یه مدت خوب شده بود دکترش گفت قرصاشو قطع کنه ولی با
مشکالتی که جدیدن اتفاق افتاده بود چند ماهی بود دردش شروع شده بود _پس بدن االرم خودشو داده
بوده ومحل نداده حاال به هر حال من به پرونده بیماریش نیاز دارم یا اگه نمیتونید به دکترش زنگ بزنید
من باهاش مشورت کنم قطعا حملش عصبی بوده _دکتر تروخدا کمک کنید بخدا ما برادرس اومدیم _ما
همه تالشمنو میکنیم دیگه تو این مرحله بستگی به بیمار داره _میتونیم ببینمش _فقط چند دقیقه _ممنون
دکتر رفت
منو سهیل رفتیم داخل پشت شیشه بود دوباره گریم گرفته بود _ترو خدا پاشو رادوین ترو خدا پاشو
_ امیر اروم باش رادوین قویه برمیگرده باید برگرده ریحانه به من زنگ زده جواب ندادم _سهیل جواب
حانیه رو چی بدم من خر میدونستم مشکل قلبی داره چرا بیشتر مراقبش نبودم _امیر خودت میدونی که
هیچی از این قضیه به ما نمیگفت ما از کجا میفهمیدیم اخه همش تقصیر خودشه ولی نباید بره نباید بره
(زدم زیر گریه ) _سهیل میخواست زندگی کنه میخواست با حانیه ازدواج کنه _میدونم بیا بریم پیش
دکتر شماره دکترشو پیدا کنیم اینجا باشیم کاری از دستمون بر نمیاد
شماره دکترشو پیدا کردیم دادیم به دکتر فقط ازش خواهش کردیم چیزی به مادرش نگه منو سهیل
پشت در نشسته بودیم داغون
ایدا _:
ریحانههههههه _چیه اروم یه ذره حانیه خوابیده _دکترش میگه مشکل نداره بیدار شد مرخصش میکنه
_خب خدارو شکر _ریحانه رادوین _فقط دعا کن فقط دعا بخدا حانیه دیگه تحمل اینو نداره _چی جوری
بهش بگیم _نمی دونم

فرداش حانیه رو مرخص کردیم ریحانه ماشین حانیه رو گرفته بود اورد نشستیم تو راه افتادیم مجبور
بودم راه بیمارستانو بگیرم
حانیه _:
ازدست رادوین ناراحت بودم که نیو مده بود پیشم موضوع مریم که تموم شده بود چرا نیومد حتی سهیلو
امیر هم نیومدن _ایدا رادوین زنگ نزد (دیدم جواب نداد) ایداه _جونم _میگم رادوین زنگ نزد _نه
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عزیزم ( دیدم مسیر خونه رو نمیره ) ریحانه کجا داری میری خونه که این طرف نیست _میدونم حانی
_پس کجا داریم میریم _االن میرسیم خودت ببین _وا خب کجا؟
(یه ذره شک کردم نگرانم شد ) دیدم رفتیم تو بیمارستان _چرا بیمارستان چرا اینجوری میکنید خب
بگید چی شده _حانی رادوین هنوز بیمارستانه _چرا مگه نگفتی خوبه مگه نگفتی چیزیش نیست من االن
مرخص شدم بعد اون هنوز بیمارستانه چرا ؟؟؟_بیا برم از خود امیر بپرس _چرا از امیر بپرسم از خود
رادوین میپرسم
با عصبانیت رفتم تو ینی چی رادوین هنوز اینجاست اصن ایدا گفت چیزیش نیست
_حانیه بیا از این ور
داشتیم میرفتیم منم ترسم بیشتر شد چرا داشتیم میرفتیم  Icuچه خبر شده داشت گریم میگرفت جلو
رفتیم از دور امیر با سهیلو دیدم رفتم جلو
_امیر رادوین کجاست مگه نگفتی رادوین خوبه _اروم باش حانیه من نگفتم
_ ایدا مگه تو نگفتی خوبه چی شده یک به من بگه من اینجا چی کار میکنم رادوین کو ؟؟
(داشتم گریه میکردم )
ایدا _:
امیر اومد طرفم _:ایدا مگه نگفتین بهش ؟_ نه من نمیتونستم بگم تازه مرخص شده بخدا تحمل اینو نداره
دیگه _میدونم ولی نباید بهش دوروغ میگفتین _امیر من نمیتونستم تو میتونی برو بگو
امیر _:
رفتم طرف حانیه
_گریه نکن حانیه _امیر چی شده ما چرا اینجاییم ترو خدا بگو رادوینم کجاست _اروم باش ترو خدا بیین
رادوین مشکل قلبی داشت اصال اهمیت به خودش نمیداد بعد که تورو بردن بیمارستان حالش بد شد االنم
تو بیمارستانه اینجاست حالش خوبه خوب میشه

باید خوب شه _چرا چرت میگی هانن اخه کی وقتی

خوب میشه میبرنش  ICUچرا دوروغ میگی (روبه امیر با سهیل گفتم ) شما خیلی نامردین چرا به من
نگفتین حداقل چرا بیشتر مواظبش نبودیم من خر چرا نفهمیدم چرا نگفتین مگه دوستش نیستیم _حانیه
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_ ساکت شو همش تقصیر توعه اگه حواستون بود اینجوری نمیشد دکترش کو من دیگه نمیخوام از تو
چیزی بشنوم همتون دوروغ میگین
نشستم رو صندلی فقط گریه کردم

_ حانیه چرا اینجوری میکنی اره حق باتوعه باید بیشتر مواظبش میبودیم اره کم کاری از ما بود قبول دارم
ولی اینو بدون رادوین االن اصال دوست نداره تورو اینجوری ببینه _االن کجاست ؟_میخوای ببینیش
؟_میشه ؟_اره سهیل تورو میبره
حانیه با سهیل رفت
منم رفتم طرف ایدا
_باید بهش میگفتین _من نمیتونستم بگم امیر _اوففف حاال ول کنید چیزی خوردین ؟_نه از دیروز تا
حاال پیش حانیه بودیم _بیاین بریم یه چیز بخریم بیاریم بخوریم ما هم هیچی نخوردیم
ریحانه گفت  _:نه من اینجا پیش حانیه میمونم شما برید _اوکی باشه فقط ریحانه خبری شد به ما هم بده
_باش
ایدا _:
_رادوین چه طوره ؟_بیا تو راه میگم _فقط باید یک نفر اینجا باشه _فکرشم نکن امیر حانیه نمیاد خونه
_ای بابا نمیشه که من با دکترش درجریانم حانیه باشه نمیتونه کاری کنه _میدونم ولی من بهش میگم ولی
تو هم بگو _باشه حالم خیلی بعده ایدا اگه رادوین طوریش بشه هیچ وقت خودمو نمیبخشم _امیر اروم
باش تقصیر تو نبود که _ به هر حال من میدونستم چشه باید بیشتر مواظبش میبودم االن کلی عذاب
وجدان رومه _ میفهمم حاال اروم باش بیا بریم بیرون یه ذره هوا بخور مامانش زنگ نزد ؟؟_به گوشیش
نه ولی به خونه چون نیستیم نمیدونم
سهیل _:
حانیه رو برم تو هنوز داشت گریه میکرد بردمش کنار شیشه گریش شدت گرفت نشوندمش رو صندلی
خودمم داغون بودم
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_سهیل میخوام برم تو _نمیشه حانیه ما هم میخواستیم بریم نذاشت گفت فقط پشت شیشه _ترو خدا
خواهش میکنم _اخه  .....باشه برو من اینجا مواظبم کسی نیاد بهت عالمت دادم بیایا وگرنه پرستار ببینه
نمیزاره هیشکی دیگه بیاد تو _باشه
حانیه رفت تو منم مراقب بودم بعد یه ربع اومد بیرون گفت میخوام برم پیش دکترش رفتیم بیرون دیدم
ریحانه اونجاست رفت پیش حانیه رفتیم پیش دکتر همون توضیحایی که به امیر داده بود به حانیه هم
داد خیلی دلم به حالش سوخت خدا کنه اتفاقی نیوفته داشتیم میومدیم بیرون دکتر منو نگه داشت به
ریحانه عالمت دادم حانیه ببره تا من بیام
دکتر _:
_ اقای احمدی میخواستم یه موضوعی رو به شما بگم ولی حال این خانم خوب نبود گفتم به خودتون بگم
بعد به دوستتونم بگید _بله حتما بگید _ بیمارتون از دیروز تا حاال هیچ تغییری نکرده و به معاینه ای که
امروز کردم اگه تا دو روز دیگه به هوش نیان دیگه نمیشه کاری کرد چون با این وضعیت تا اون موقع مغر
کارش کم تر میشه و درصد هوشیاری میاد پایین به زبون ساده بیمار دچار مرگ مغزی میشه _اقای دکتر
مطمعنید من حاال باید چی کار کنم ینی هیچ کاری نمیشه کرد ؟؟؟_تو این موقعیت ها هیچ کاری از دست
کسی برنمیاد فقط خود مریض باید بخواد که به هوش بیاد
بااجازه من باید برم
سهیل _:
دکتر رفت من تو شوک بودم ینی چی ینی ....نباید بشه دکتر که رفت زدم تو اتاقش زیر گریه شب
شده بود نمی دونم امیر کجا بود بهش زنگ زدم
_الو _سالم سهیل خوبی _نه خوب نیستم _چی شده ؟سهیل _کجایین شما ها _رفتم برا خوردن یه چیز
بگیر بیام سرگرد زنگ زد گفت بیا این جا برا تعدادی از سواالمنم تازه کارم تموم شد چی شده خوبی
؟؟_نه خیلی بدم زود بیا تابهت بگم به ایدا نگو منم به ریحانه نگفتم میترسم حانیه بفهمه _سهیل رادوین
_....تو بیا بهت میگم خدافظ
قطع کردم فقط گریه کردم رفتم بیرون پیش حانیه خیلی حالش بد بود ریحانه پیشش بود چه طوری این
خبر دکترو بهش بدم نه نمیتونم بگم تو این فکرا بودم ریحانه گفت _:سهیل _جونم ؟_خوبی _اره خوبم
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_چی شد نیومدی ؟_هیچی دکتر گفت بیشتر باید مراقب باشیم _مراقب چی ؟_رادوین _رادوین که_ول
کن ریحانه _چی شده سهیل چرا پریشونی _جلو حانیه نمیتونم بگم بعد بهت میگم_باش
تو فکر بودم امیر با ایدا اومدن با یه پالستیک شیرو کیک پالستیکو دادم دست ایدا با امیر رفتم بیرون
_امیر _ چی شده سهیل چرا اینجوری گفتی چیو به ایدا نگم _امیر دکتر گفت اگه تا دوروز دیگه عالمتی
نشون نده مرگ مغزی میشه میفهمی ینی چی ینی میشه ه تیکه گوشت رو تخت ینی اعضاشوو ...
زدم زیر گریه دیدم امیر دست به سر تکیه داده به دیوار
_سهیل مطمعنی ؟ -اره حانیه میخواست از دکترش بشنوه چی شده بعد که حانیه رفت دکتر به من گفت
اینو امیر نباید اینجوری بشه رادوین (گریم بد تر شد )

رفتیم تو دیگه اخر شب بود
امیر _:
خب اینجا باید یه نفر باشه شما ها برید خونه من هر خبری شد بهتون میگم _من میمونم تو برو _حانیه
من هستم تو بر خونه استراحت بکن _ نه امیر دیگه اینجا مثه شماها تنهاش نمیزارم باید خوب شه خودم
میمونم _ حانیه تو دوروزه چیزی نخوردی حالت بد میشه برو خونه فردا صبح اول وقت بیا _نه امیراا
نمیرممممممم
(رو به بچه ها گفتم )
_ای بابا خب شماها برید منو حانیه اینجا میمونیم _امیر بی خبرمون نزارااا_باشه سهیل فقط مواظب ایدا و
ریحانه باش ببرشون خونه توهم برو استراحت کن فردا بیارشون _باشه داداش خدافظ_به سالمت
اونا رفتن منم رفتم پیش حانیه
_حانیه اینو بخور هیچی نخوردی مگه نمیخوای تا صبح پیشش باشی اینجوری میخوای باشی
_نمیخوامممممممممم امیر ولم کن _چرا اینجوری میکنی بخاطر رادوین بخور _نه اگه خوب بشه میخورم
_ حانیه اخه چرا اینجوری میکنی شاید اصن (...حرفمو قطع کردم نباید میفهمید ) _چی میگی امیر رادوین
باید خوب شه نباید بمیره امیر نباید منو تنها بزاره من نمی تونم _باشه اروم باش
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تو میخوای بری پیشش من بیرون وایمیسم _اره _باش برو
حانیه رفت تو منم دم در بودم نشستم رو صندلی
صبح روز بعد _:
حانیه  _:سرم خیلی درد میکرد چشمامو بسته بودم ولی بایه صدا میپریدم باال نزدیکای ساعت شیش صبح
بود خیلی خلوت بود رفتم دم درو سر زدم بیچاره امیر خوابش برده بود اونم داغون بود
رفتم داخل اتاقش دستشو گرفتم تو دلم باهاش حرف زدم میدونستم میشنید (رادوین ترو خدا پاشو منو
تنها نزار من تو این دنیا فقط عاشق تو شدم ترو خدا پاشو نزار غصتو بخورم مگه خودت ناراحت نمیشدی
وقتی من ناراحت بودم پس نزار بد تر از این غصه بخورد )
باچشمای گریون بلند شدم رفتم بیرون نشستم رو صندلی گریه کردم سرم خیلی درد میکرد با دستام
سرمو گرفته بودم صدای باز شدن درو شنیدم سرمو اوردم باال دیدم دکتر رادوین با چند تا پرستار رفتن
تو اتاقش داشتم سکته میکردم من از پشت شیشه داشتم نگاش میکردم انگار دکتر داشت معاینه میکرد
امیر با اضطراب امد تو پیشم ازم پرسید چی شده ولی نمیتونستم جوابشو بدم
امیر_:
چشام سنگین بود ولی صدای رفتو امد میومد از خواب پریدم دیدم دکتر رادوین داره با چند تا پرستار
میره تو با تر س رفتم تو دیدم حانیه پشت شیشس رفتم طرفش هر چی پرسیدم جوابمو نمیداد به رادویی
نگاه کردم دکتر داشت معاینش میکرد همونجا نشستم رو زمین فقط خدارو صدا میزدم تا این که دکتر
اومد بیرون منو حانیه رفتیم طرفش
_چی شده دکتر _انگار خدارو شکر بیمارتون دستاشو تکون داد سطح هوشیاریش اومد باال و چشماشو باز
کرد _وای دکتر راس میگید ینی خوب شده _خوب خوب که نه باید کنترل بشه ولی اگه همیجوری سطح
هوشیاری باال باشه چند ساعت دیگه میاد تو بخش
من برم بااجازه
داشتم از خوشحالی بال در میاوردم خیلی خوشحال بودم به سهیل زنگ زدم حانیه هم خیلی خوشحال بود
همون جوری داشت رادوینو نگاه میکرد
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_ الووووو سهیل سهیل رادوین به هوش اومد سهیل بدو بیا داداشم برگشت _راس میگی امیر وای خدایا
االن میایم خدافظ _خدافظ
برگشتم سمت حانیه دیدم افتاده رو زمین رفتم طرفش دیدم بیهوشه هر چی صداش کردم جواب نداد
پرستارو خبر کردم بردنش تو بخش بهش سرم وصل کردن

_چیشده دکتر ؟_ چیزی نشده فشارشون خیلی افت کرده بود هم شکه شده بودن هم انگار غذا نخورده
بودن درسته ؟_ بله دکتر خودشونم تازه دوروز پیش مرخص شده بود از بیمارستان بعد اومد اینجا دیگه
چیزی نخورد تا االن _پس مال همونه نگران نباش خوب می شه _ممنونم دکتر _خواهش
بیرون موندم تا سهیل بیاد
_امیراااااا _ وای سهیل خوبی (چنان سفت همو بغل کردیم ) سهیل رادوین به هوش اومد _واقعااا ؟؟ چه
جوری _نمیدونم دیشب حانیه پیشش بود_وای خدایا شکرت
ایدا پرسید _:حانیه کو چیزی خورده _نه هیچی نخورده بود رادوین که به هوش اومد فشارش افتاد االن
تو بخش بهش سرم وصل کردن _وای خدا کدوم اتاقه _اتاق _66بیا ریحانه بریم پیش حانیه

امیر _:
خیلی خوشحال بودم سه ساعت گذشت تا ساعت  00رادوینو اوردن تو بخش رادوین خر بیهوش بود
نمیدونست چی به ما گذشت نشسته بود داشت به منو سهیل میخندید منو سهیل گریمون گرفته بود
سهیل _:
چرا میخندی رادوین میدونی به ما چی گذشت _بابا اروم چرا گریه میکنید _عوضی چرا دغمون دادی
رادوین مردیمو زنده شدیم تو این سه روز
امیر _
رادوین اگه طوریت میشد میدونستی خودمو نمیبخشیدم _وای داداش شلوغش نکنید دیگه _رادوین بسه
دیگه خسته شدم از این حرفت چقدر شلوغش نکنیم نمی دونم دوست داری سکتمون بدی مگه نگفتم برو
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دکتر _ میدونم امیر نگرانمی ولی اگر طوریم میشد تقصیر خودم بود _ساکت شو رادوین خیلی اذیتمون
کردی هیچ وقت نمیبخشمت _حاال که زندم میخوام داداشیمامو بغل کنم
رادوینو بغلش کردیم خیلی حالمون بهتر بود
رادوین_:
خیلی سهیلو امیر رو اذیت کردم از اون موقع که مشکل قلبی پیدا کرده بودم اصال به نگرانیشون اهمیت
نمیدادم نگرانیشونو میدیم ولی دیگه منو نمیبخشت بخاطر این سه روز چون میدونم چی کشیدم یاد سه
روز پیش افتادم که چی شده بود اخمام رفت تو هم
_امیر حانیه کو ایدا ریحانه ؟؟_ هه رادوین فقط ما زجر نکشیدیم که حانیه بیچاره دغ کرد تو این سه روز
هیچی نمیخورد از بیمارستان مرخص شد اومد اینجا پیشت موند هیچی نخورد تا االن _اخه چرا اینجوری
کرد مگه مراقبش نبودی _چرا بودم ولی خیلی لجباز بود حالشم بد بود نمیتونستم زیاد اصرار کنم_االن
کجاست ؟ _همین جاست میاد _امیر چرا نیومد اینجا کجاست االن ؟_رادوین تو به هوش اومدی شکه شد
چون چیزی نخورد بود فشارش افتاد االن تو بخشه سرم بهش وصله تموم شد با دوستاش میاد_ینی چی
ینی بخاطرمن چیزی نمیخورد اینجوری فکر میکرد من خوشحال میشدم چرا خودشو زجر داد_اروم باش
رادوین تقصیر خودته _تقصیر من ؟؟_ بله اگه یه ذره حواست به خودت میبود اینجوری نمیشد ماکه برات
مهم نبودیم حداقل بخاطر حانیه میرفتی دکتر _بسه امیر
حانیه _:
چشمامو باز کردم مثله همیشه ایدا و ریحانه خله پیشم بود
_خوبی حانی ؟_اره خوبم _ببین چیزی نخوردی چی شدی ؟_رادوین کجاست ؟_ای بابا بزار بلند شی بعد
سراغشو بگیر بزار به پرستار بگم سرومتو در بیاره بریم پیشش
سرمم دراوردم با عجله رفتم به طرف اتاق رادوین رفتم داخل امیر وسهیل اونجا بودن تا رادوینو دیدم
رفتم توبغلش باالخره اومد پیشم دیگه تموم شد انقدر سفت بغلم کرد انگار چند ساله همو ندیدم تو
بغلش گریم گرفت
امیر _:
به بچه ها اشاره کردم بریم بیرون این دوتا یه ذره تو ارامش باهم حرف بزنن
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رادوین _:
امیر بچه هارو برد بیرون چه قدر دلم براش تنگ شده بود از بغلم جداش کردم _منو ببین  ....منو ببین
_ چرا اینجوری کردی با من مگه من از اهنم که به همین راحتی سه روز اذیتم کردی _بمیرم واست فکر
کردی برا من راحت بود تازه ازت خیلی ناراحتم _نخیر تو خیلی بدی چرا مشکل قلبتو به من نگفته چرا
منو تو این سه روز کشتی منو از ترس _باشه من اشتباه کردم ولی اشتباه تو خیلی بزرگه _چرا مگه چی
کار کردم _ برا چی چیزی نخوردی تو این سه روز فکر نکردی من با این کارات زجر میکشم میدونی چه
قدر ناراحت شدم اینارو از امیر شنیدم _امیر غلط کرد اینارو گفت _خوب گفت برا چی غصه خوردی ؟_تو
چرا منو سه روز تنهام گذاشتی _گریه نکن حانیه من که اینجام االن قربونت برم بزار از این بیمارستان
مرخص شم بریم اصفهان برات یه عروسی بگیرم تمومه این روزارو فراموش کنی _هههههههههه _اره
عزیزم بخند خندتو بینم ببخشید اگه اذیتت کردم تو این سه روز _دیگه نمیزارم اینجوری بشی هواسم
بهت هست _الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی _کوفت _تو هم دیگه این کارارو نکن با خودت _تو
اذیتم نکن تا منم نکنم قبول ؟_باشه جوجه
حانیه _:
یه روز رادوین تو بیمارستان تحت مراقبت بود دوباره شبش من موندم پیشش البته رادوین نمیدونه ولی با
کلی اسرار بچه ها رو فرستام خونه که استراحت کنن مخصوصا امیر پیش رادوین بودم ولی اون خواب بود
گوشیم زنگ خورد اومدم بیرون اتاق مامانم بود
_الو سالم مامانی خوبی _سالم دختر تو قصد اومدن نداری دلمون تنگ شده _هه چرا مامان من که دلم یه
ذره شده براتون (مجبور شدم دوروغ بگم ) ما مانی امتحانامون تازه امروز اخریشو دادیم دیگه اگه بشه
فردا پس فردا میام اصفهان _راستی اقای عباسی تا حاال سه بار اومده با بابات حرف زده خیلی اصرار میکنه
_ ای بابا عجب سیریشه ها مامان بهش بگو داره با یکی دیگه ازدواج میکنم _چی میگی دوروغ بگم _نه
مامان دروغ چرا بگو واقعا میخواد ازدواج کنه _حانیه با من داری شوخی میکنی _نه بخدا حاال برگشتم
برات تعریف میکنم ولی فعال چیزی به کسی نگو فقط به ارمان بگو تا ول کنه _وای خدایا شکرت باشه
عزیزم میگم پس هر وقت داری حرکت میکنی به من خبر بده بیا منتظرم حرفاتو بشنوم _چشمممم
_خدافظ _خدافظ
تلفنم تموم شد برگشتم تو اتاق هنوز رادوین خواب بود منم نشستم رو صندلی که چشمام سنیگین شد
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صبح حس کردم یکی داره منو ناز میکنه بلند شدم دیدم رادوین بلند شده
_سالم خانم خانوما _عه بیدار شدی چرا یه دفعه خوابم برد ساعت چنده _ 9صبح چرا دیشب نرفتی خونه
امیر کجاست اون باید میموند _رادوین ناراحت نشیا دیشب با کلی اصرار گفتم برن من بمونم _به هر
حال نباید امیر میزاشت شمارشو بگیر ببینم _عه رادوین اینجوری نکن خودم ازش خواستم به اون بیچاره
چیکار داری خودم دوست داشتم بمونم _از دست تو اگه بخوای اینجوری بکنی دیگه نمیام بیمارستان
_زبونتو گاز بگیر برا چی اصن دیگه بخوای بیای _از دست لجبازیای تو کارم میکشه به اینجا _نگو رادوین
گریم میگره هااااا _باشه عزیزم _امروز مرخص میشی میریم خونه دیگه تموم شد_ههههه اره تموم شد
فردا هم میریم اصفهان _چیییییییی ؟_ترسیدم حانی وای _ببخشید چی چیو بریم فردا استراحت میکنیا
هر وقت خوب شدی میریم _من خوبم حانیه _نخیر _ده دیوانه میخوام زود بیام خاستگاریت _کوفتت
صبر کنی به اونم میرسی _ میدونی که عصبی بشم برام بده یا فردا میریم یا من حرص بخورم سه روز دیگه
برم کما یا اصن بمیرم _(با گریه گفتم ) اصن واقعا امیر بیچاره راست میگفت نه به خودت اهمیت میدی
نه حرف مارو گوش میددی _دوباره گریه کردی حرص دارم میخورماااا باشه پس فردا خوبه ؟_اره خوبه
_باشه عزیزم _به مامانت گفتی _تو نگران مامان من نباش با تلفن حله_باش

چند دقیقه بعد بچه ها اومدن امیر رفت با دکترش حرف بزنه دکترشم همون سفارشای همیشه گیو داده
بود باالخره از اون بیمارستان اومدیم بیرون خدافظی کردیمو رفتیم به سمت خونه
ایدا _:
من پشت فرمون نشستم رفتم به سمت یه رستوران که غذا بگیرم
_ایدا داری کجا میری _ حانی دارم میرم رستوران غذا بگیرم نمی دونم واقعا تو چه طور تو این چهار روز
زنده موندی نه خوابیدی نه چیزی خوردی حاالم که رادوین خوب شده اگه نخوری دیگه نه من نه ریحانه
_بابا چرا شلوغش میکنین مگه به من سرم نزدن _اخه سرم غذاست _خب اون منو تا االن نگهداشته دیگه
_حانیه بخدا میزنم تو سرتا _باشه قرمز نشو بریم
حانیه _:
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رفتیم غذا خوردیم رفتیم خونه یه دل سیر خوابیدم فرداش به امیر زنگ میزدم حال رادوینو میپرسیدم تو
اون سه روز خیلی ضعیف شده بود به امیر گفتم حواسش به رادوین باشه اون بیچاره هم از ترس میگفت
باشه
یه ماه بعد _:
یه ماه خیلی زود گذشت ما برگشیم اصفهان رادوین با مامانش اومدن خاستگاری باالخره منم جواب
مثبت دادم ولی خانوادم هیچی از اتفاقاتو نمی دونستن اونام خیلی تعجب کردن که من به رادوین جواب
مثبت دادم فقط به مامان بابام گفتم که یکی از پسرای دانشگاهمونه از من اجازه گرفت بیاد منم گفتم بیاد
تابستون خیلی خو بی داشتیم هممون گاهی تنهایی میرفتیم بیرون ورادوین کلی چیز برام میخرید بعضی
وقتا هم با بچه ها میرفتیم
قرار گذاشتیم نامزد بکنیم بعد درسامون ازدواج کنیم این پیشنهادو هممون قبول کردیم دوباره مهرماه
اومدو ماهم برگشتیم تهران با کلی تغییرات زیاد
درسامونو شروع ش ده بود خیلی خوشحال بودم منو رادوین عاشق هم بودیم مامان رادوینم تو خاستگاری
از من خوشش اومد همه چی عالی بود
چهار سال بعد .....
حانیه _:
بعد گرفتن مدرک لیسانس هممون برگشیتیم اصفهان تو این چهار سال من رادوینو خیلی بیشتر شناخته
بودم از بچه گیش بهم گفته بود ت ا به االن حتی یه روز که دور هم جمع شده بودیم از خاطراتی که هممونو
داغون کرد میگفتو بعضی جاهاش ناراحت کننده بود بعضی جاهاشم از سوتیای هم دیگه از خنده غش
میکردیم تو تابستوناشم برمیگشتیم اصفهان پیش خانواده هامو
توراه برگشت به اصفهان بودیم تو تابستون
(ایدا )_اه رادوین کولرو بزن پختمممممم تروخدا بزن
(حانیه )_ عه ایدا چته باشه ارومم میتونی بگیا رادوینم داره راننده گی میکنه حواسشو پرت میکنیا
(ایدا )_ اوووو حاال چی شده اه اه ادم شما دوتارو میبینه با این کاراتون باال میاره
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(امیر)_حانیه خانم عشق منو اذیت نکن
(حانیه )_بیا حاال خودشون حال بهم زننا
(رادوین )_ بابا باشه دعوا نکنین کسی حق نداره به عشق کسه دیگه توهین کنه حاال حانی خانم یه بوس
بهم بده تا کولرو بزنم
(امیر  .سهیل .ایدا  .ریحانه باهم )_اه اه رادوینننننننننن
(حانیه )_عه چتونه دوست داره االن از زنش بوس بگیره به شما چه روتونو کنید اونور
رفتم رادوینو بوس کنم یه چیز تو گوشم گفت از خجالت سرخ شدم برگشتم عقب
(حانیه )_ رادوین خیلی بی ادبی
(رادوین )_رادوین فدات شه چرا قرمز شدی فقط چند ماه دیگه مونده هااااااا
(حانیه )_بجا این حرفا کولرو بزن
(رادوین )_ای به چشم ولی حانی خانم فقط من نیستم اینو به تو گفتما امیرو سهیلم میخوان
(امیر )_ اره پس همینو که رادوین گفت به حانی من به ایدا میگم چه قرمز بشه چه نشه باید گوش بده
(ایدا )_امیرررررررر
(امیر )_جون امیرر
(سهیل )_ او شماها خیلی عقبین من گفته باشم من بچه میخوامااا
هممون زدیم زیر خنده ریحانه بیچاره قرمز شده بود به سهیل نگاه میکرد نمی دونم مال عصبانیت بود یا
خجالت ولی قیافش خیلی خنده دار بود ریحانه یه نشکون از سهیل گرف که خندمون بیشتر شد
(سیهل ) _ خدا خفت کنه رادوین ببین چی کار کردی با ایالو زندگی من اقا بچه نخواستم چند ماه دیگه
عروسیو میخوای چی کار کنی ای بابا
(ریحانه )_سهیل میکشمت ما میرسیم اصفهان حالیت میکنم
(سهیل )_ خانومم ببخشید خو
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ما همین جور داشتیم ریز میخندیدم سه ساعت بعد رسیدیم اصفهان

وقتی رسیدم دم خونمون تلفنم زنگ خورد فکر کردم رادوینه ولی دیدم ناشناس بود سه بار زنگ زد ولی
هر سه بار کسی حرف نمی زد رفتم باال با همه سالمو علیک کردم رفتم دوش گرفتم کلی هم وسیله اورده
بودیم از اصفهان همشونو داشتم جمو جور میکردم که اس ام اس امد برام
(حرفمو گوش نکردی منتظر عواقبشم باش )
شمارشو نگاه کردم دیدم همونیه که از اون اول هی زنگ میزد ولی حرف نمیزد فرستادم (شما ؟) داد (
کم کم اشنا میشیم ) از اون لحظه هر چی پیام دادم جواب نداد _مریض برو دنبال کارت مسخره
محل ندادمو رفتم ادامه ی وسیله هامو جمع کنم
قراره عروسیمونو گذاشتیم 60مهر روز تولد من تاا اون وقع فقط یه ماه برا انجام کارداشتیم همه کارارو
کرده بودیم تاالر لباس همه چی اماده بود یه پنج روز مونده بود به شب عروسی تو اون یه ماه از مامان
رادوین خیلی خوشم اومد یه زن کامال پخته با کلی تجره بودو مهربان هر موقع میرفتم خونشون برام
همیشه یه تجربه از زندگیشو بهم میگفت و همیشه نگران بود که من اشتباه بکنم
منتظر رادوین بودم که بریم خونشون امشب اونجا باشم
دیدم زنگ زد منم رفتم پایین
_مامان من رفتم خدافظ رادوین اومده _باشه عزیزم کی میای ؟_فردا دیگه _مراقب باشا دختر کار
دستمون ندیا یه هفته به عروسیته _چشم مامانی خدافظ _به سالمت
رفتم پایین سوار شده
_سالم خانم خانماا خوبی _اره به خوبی تو منم خوبم_قربون خانومم برم _خدا نکنه _مامان اینا خوب
بودن _اره خوبن سالم میرسونن _خب بریم _بریم
تو راه بودیم تا رسیدیم خونه
_بفرمایید اینم خونه _میسی شوهر جون _فقط ؟_فقط چی _حواست باشه خودشیرینی نکنیاااا جلو مامان
وگرنه خودت که میدونی امشب دیگه پیش منی حسابتو میرسما _اوال شما اون لگد اولین دیدارمونو یادت
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بیار بعد حرف بزن _ نه ددیگه عشقم اون موقع میخواستم بکشمت ولی امشب باید یه جور دیگه زبونو
کوتا کنم فقط این روش مخصوصا منه _من عاشقشم ولی خواهشا به موقش _عاشق چی ؟_کوتاه کردن
زبون دیگه _ای بال ای بال _مامانم یه چیز میدونست لحظه اخر سفارش دادا _عه اگه مامان اجازه نداده
باشه امشبو خوب در رفتیم چندروز دیگه فقط منو توییمااااا _بیا بریم انقدر بی ادب نباش _چشمممممم
رفتیم باال
_سالم عروس گلم خوبی _سالم مامان جان ممنونم منم خوبم _بیا بشین اینجا ببینمت یه هفته دیگه
مونده به عروسیت اره ؟_اره مادر جون ؟_ خب رادوین برو من میخوام با عروسم خلوت کنم
رادوین
_وای مامان پشت سر من نگیاا _نخیر برو به کارت برس _چشم مامان جون حانیه خانم شما هم حواست
باشه ها _هوی پسر حواسم هست چه جوری به عروسم نگاه میکنیا _باشه بابا ما تسلیم
رادیون رفت
_زهره خانمممممم دوتا شربت بیار _چشم خانمممممم
_خب چه خبرا عروس گلم _سالمتی مادر جون _ شربتتو بخور بریم باال یه چیزی بهت نشون بدم _چشم
_چشمت بی بال

حانیه _:
شربتو خوردیم با مادر جون رفتیم باال رفتیم تو ی اتاق که اینگار اتاق خودشو بابای رادوین بود رفتیم
سمت مبل نشستیم روش
_ حانیه میدونی وقتی اومده بودیم خاستگاریت فکر کردم رادوین تورو میخواد برا سرگرمی ولی وقتی
تورو دیدم به رادوین شک کردم که ایا واقعا پسر من بعد از فوت باباش عاشق کسی شده ایا واقعا میخواد
زن بگیره اما با رابطه ای که بینتون میبینم شکم برطرف شد رادوین تورو واقعا دوست داره چون من
مادرشم میشناسمش قول بهم بده هیچ وقت تنهاش نزاری ببین دخترم تو زندگی ایندتون خیلی لحظه ای
ها در انتظارتونه چه خوب چه بد ولی بهم قول بده تو لحظه های بدتون هیچ وقت حرمت همو نشکنین
همیشه پیش هم باشین
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منو پدررادوین عاشق هم بودیم ولی برای رسیدن به هم خیلی به مشکل برخوردیم حتی باعث شد ما از
خانواده هامون ترد بشیم ولی هیچ وقت نزاشتم رادوین تنهایی بکشه از این که هیچ فامیلی دورمون نیست
اما از االن دی گه متعلق به توعه من پسرمنو به تو میسپارم نزار تنهایی بکشه نزار غصه بخوره بابای خدا
بیامرزش خیلی نگران رادوین بود وقتی که داشت منو تنها میذاشت قسمم بداد که مراقبش باشم من
دیگه کارمو تموم کردم دیگه از االن به بعد این وظیفه ی توعه از طرف من و بابای رادوین مراقبش باشی
رادوین خیلی سختی کشیده دوست دارم وقتی با تو هست دیگه به ارامش برسه
این موضوعارو زود بهت میگم چون فکر نمیکنم دیگه وقت بشه منو تو تنها بشیمو حرف بزنیم یا شاید
عمر من کفاف نده _ نه خدا نکنه مادر جون من با تمام وجودم به شما این قولو میدم چون من خودم
نمیتونم بدون رادوین زندگی کنم واصال دوست ندارم تو این زمان از این حرفا بزنین ایشاااهلل شما همیشه
پیشمون باشین _ به هرحال دخترم این وظیفه ی من بود که به تو بگم فقط بعد این که من از این دنیا رفتم
دوست دارم تو به کمک رادوین اون شرکتو بگردونین از االنم بگم چون میدونستم بعد مرگم مشکل پیش
میاد سر ارث و میراث من وصیت نامه ای نوشتم که پیش اقای مرادی وکیل خانوادگیمونه تا االن هیشکی
خبر نداره فقط تو میدونیو من با اقای مرادی خواهشا تا اون موقع به کسی چیزی نگو _(با گریه گفتم ) ترو
خدا دیگه از این حرفا نزنین مادر جون _گریه نکن عزیزم اگه میدونستم که زودی گریه میکنی که به
رادوین میگفتم بهتر بود که یه هفته به عروسیته نباید که گریه کنی نگران نباش بعد مرگ من نوبت
شماها هم میرسه فقط فرقش اینه که من زندگیمو کردم شما ا اول زندیگیتونه
حانیه _:
با گریم رفتم تو بغل مادر جون واقعا دوسش داشتم منو از بغلش کشید گفت _:
این انگشتر خانوادگیمونه از مادرم بهم رسیده چون من از نعمت دختر محروم بودم دوست دارم بدم به
عروسم _وای چه قشنگه مادر جون ولی چرا االن بهم میدین ؟_چون من دوست دارم _خیلی برام
حرفاتون و این انگشتر برام با ارزشه مطمعن باشید مراقب هر جفتشونم _افرین حاال بریم پایین که االن
رادوین گرسنشه بچم غذا میخواد
با هم رفتیم پایین شاممونو خوردیم شبشم که رادوین جلو مادر جون سوتی داد و گذاشت ما پیش هم
بخوابیم خیلی شب خوبی بود من تو بغل رادوین به خواب عمیق رفتم
یه هفته بعد شب عروسی _:
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ارایشمم تموم شده بود ایدا یا ریحانه اومدن تو
ایدا _:
وای حانی چه خوشگل شدی مثه ماه شدی بیچاره رادوین _ایدا میزنم تو سرتا شما هم خوشگل شدیناا
_اره ولی با این لباسو ارایش امشب عروس نیستم که تو عروسی _اووو حاال تو هم عروس میشی _اخه
امیر یه ذره به مشکل مالی برخورده منتظریم خونه بگیرم امیر من که مثه رادوین شما شرکت نداره که
_ وای ایدا این قدر چرب زبونی نکن ریحانه اینو ببر بیرون _باشه ببخشید هههه
_میگم بچه ها استرس دارم
ریحانه _:طبیعیه عزیزم هههههه
_ وای ریحانه تو چه میفهمی اخه بزارخودتون عروس بشین میفهمین من چی میگم
ایدا _:
_عه بدو بریم امیر اینا اومد _وای ایدا امیر اومده شما برین من میام _اخه خنگول قرار شد هر سه تاشون
با هم بیان _وای ینی رادوینم امده _اره دیگه زود اماده شو بریم
حانیه _:
خودمو پوشوندمو رفتم پایین دوتا ماشین پایین بود یکی سهیل و امیر بودن یکی هم گل زده که شوهر
جون خودم بود اون دوتا رفتن سوار شدن رادوین اومد طرفم
_وای عروس منو ببین چی شده _عه رادوین اذیت نکنا _اذیت چیه صورتتو که خوب ندیدم بریم تو
ماشین ببینمت بخورمت _عه زشته ارایشم خراب میشه بازم صبوری کن عه _ینی نگاتم نکنم _باش ولی
کلک نزنا _چشم خانومم
نگاکن چه ماه شده وای خداا کی میشه بریم خونه _رادویننننننن _باشه ببخشید
با کمک رادوین سوار شدیم اونم نشست با کلی اصرار شنلو از سرم برداشتم
_وای نیگاش کنن بیا بریم خونمون _رادوینننن _باشه عشقم شوخی کردم اخه خیلی خوشکل شدی باید
دخل ای ن ارایشگرو بیارم من حاال رسیدیم اونجا چه طوری تورو ول کنم کاشکی قاطی نمیگرفتیم _رادوین
_جون رادوین _تو چرا امشب شنگولی مشکوکیاااا _ شنگول نباشم چی کار کنم من نباید خوشحال باشم
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به عشقم رسیدم _نه خوشحال باش ولی مشکوکی حواست باشه ها امشب خبری نیستا _عه حانی اذیت
نکن دیگه خودت گفتی صبور باش االن دوماهه االنم اومدم بوست کنم بوس ندادی میگی ارایشت خراب
میشه _ههههه اگه شوهر خوبی باشی باشه قبول _فدات شم
تو راه بودیم یه دفعه دیدم سرعت رادوین خیلی کم شد نگاش کردم :
_یا خدا رادوین خوبی چرا قلبتو گرفتی درد میکنه _نه عزیزم نگران نباش مال خوشحالیه االن خوب میشه
یه ذره تیر میکشه _ وای خدایا اصال به فکر خودش نیست از درد نمیتونی رانندگی کنی مگه بهت نگفتم
برو دکتر دوباره گوش ندادی (گریم گرفت ) رادوین نگه دار _چرا دوباره گریه میکنی ؟ _چرا گوش
ندادی به حرفم قرصتو اوردی ؟؟_اره
قرصو در اوردم ولی اب نداشتیم
_پیادشو من بشینم بریم دم سوپری برات اب بگیرم _باشه
جامونو عوض کردیم
_رادوین گوشیتو بده من به امیر زنگ بزنم _ نمیخواد حانیه من این قرصو بخورم خوب خوب میشم
_بخدا اگه پس فردا نرفتی دکتر دیگه نه من نه تو _باشه میرم
من نشستم دم سوپری نگه داشتم
رادوین _:
(اخه االن موقع درد گرفتن بود اه)
_کجا میری ؟؟_اب بگیرم دیگه _اینجوری ؟؟؟ _اشکال نداره _بیا بشین خودم میرم _رادوین بزار برم
تو نمیتونی راه بریم میترسم بیافتی _بحث نکن با من بشین تا بیام
حانیه _:
دوباره ترسیدم که طوریش بشه ولی راستم می گفت من با اون سرو وعض برم تو سوپری چی بگم
نشستم اروم اروم رفت اب گرفت اومد نشست پشت فرمون بهتر شده بود
_خوبی ؟؟_عالیم عزیزم بریم ؟_رادوین میخوای بریم دکتر ؟؟_شوخی میکنی ؟_نه بخدا _بیمزه کلی
مهمون منتظرمونن _میدونم اخه من نگرانم
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بی معطلی یه بوس جانانه ازم گرفت
_رادوین _جونم االن خوبه خوبم دکترم تویی دیگه _فرصت طلب
دیدم امیر زنگ زد
_ الو سالم امیر خوبی ....اره تو راهیم .....باشه تند تر میایم  ....باش خدافظ
_تند برو رادوین دیر شد _چشم بریم

وارد باغ شدیم کلی سروصدا دستو جیغو هورا میومد رفتیم با هم جایگاه عروسو داماد خیلی خوشحال
بودیم همه وسط بودن داشتن میرقصیدن امیرو سهیل پیش رادوین بودن ریحانه و ایدا هم پیش من
اخر شب بود کلی سکه و طال سرویس بهم رسید خیلی خوشحال بودم یه ساعت خوشملم برا رادوین
اوردن که خودم دستش کردم بعددد کلی عروس کشونو بوق و دستو رقص چون دیر شده بود دیگه به
باال اومدن خونه نکشید همه رفتن خونه هاشون ما هم رفتیم تا با هم اینده بسازیم خیر سرمون هر دومون
از بس رقصیدیم ماچو بوسو اینا خسته بودیم داغون دوتامون از صبح امروز اینورو اونور بودیم قیافمون
خیلی خنده د اره بود وارد خونه شدیم یه خونه سه خوابه که با سلیقه ی من چیده شده بود با همون لباس
رفتم تو اتاق لباسامون عوض کردم اخیشش راحت شدم خیلی سنگین بود صورتمو شستم رفتم تو
پزیرایی دیدم رادوین رو مبل خوابیده دستاشم روسرش این همون ادمی بود که مثال میخواست امشب
شب عاشقونه برام بسازه خندم گرفت رفتم طرفش نشستم پایین مبل به قیافش دقت کردم که ببینم
سرکاریه یا نه دیدم نه واقعا بی هوشه یه بوس رو لپش کردم بیدار شد
_ رادوین چرا اینجا خوابیدی پاشو بر روتخت بخواب لباساتم عوض کن _ساعت چنده ؟ __ 6:05عه پس
وقت داریم _وقت چی ؟_هیچی من برم لباسامو عوض کنم بخوابیم
رادوین رفت تو اتاق منم رفتم تو اشپزخونه اب بخورم دیدم نه خیلی لباس کندنش طول کشید حتما
دوباره خوابش برده رفتم تو اتاق دیدم نبود یهو از پشت یکی منو هول داد رو تخت افتادیم رو تخت .....
نویسنده (_:خب دیگه بقیش به ما چه زیاد پیگیر نشین خخخخخخخخ)
دوماه گذشت :
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از خواب بلند شدم دیدم رادوین نیست حتما رفته شرکت دوماه از ازدواجمون میگذشت خلی خوب بود
ارامش داشتن کنار کسی که دوسش داری بهترین لحظه ی زندگی هر ادمیه تو اون مدت خیلی از فامیال
مارو دعوت کردت چند بارم به مامان بابا مون سر زدیم ساعتو دیدم دیم ساعت  00صبحه صبحونه رو
بیخیال شدیم گفتم بزار برا ناهار که رادوین میاد قصد کرده بودم قرمه سبزی درست کنم مشغول درست
کردن بودم که گوشیم اس ام اس اومد دوباره همون شماره ناشناس بود اعصابمو خورد کرده بود
گذاشتمش تو لیست سیاه ولی خی لی فکرمو مشغول کرده بود همش چرتو پرت میدا میگفت زندگیتو
خراب میکنم هر روزمون پر از عشق بود هیچ مشکلی نداشتیم
روز بعد _:
در حال تمیز کردن خوه بودم که تلفن زنگ خورد
_الو سالم ایدا خانم چه عجب یادی از ما کردی _ سالم بیشعور رفتی قاطی مرغا شدی دیگه خبری ازت
نیست _کوفت بیکار که نیستم که خونه داری واقها سخته _اره چند وقت پیش که دیدمت دیدمت چه
قدر ضعیف شدی دختر تو چرا انقدر چاق شدی ؟_چی میگی تو مگه منو کجا دیدی؟_تو ماشین بودی
دیروز کجا بودی؟ _رفته بودم یه سر به مامانم بزنم _وای حانی مراقب اندامت باش _اووو ایدا اذیت نکن
دیگه فوقش دو سه کیلو اضا فه کردم _ پس خانم بهونه نیار ریحانه هم ازت شا کیه همچین میگه کاردارم
اینگار چی کار میکنه دختر فکر کردیم الغرتر شدی نگو خانم اب رفته زیر پوستت _مرز بزار شما دوتا
ازدواج کنین ببینم چه شکلی میشین اینا همه از عوارض ازدواجه _باشه بابا من برم امیر اومد دونبالم بریم
خونه ببینیم _باشه گلم به سالمت خدافظ
همون موقع زنگ زدم به مامان رادوین
_ الو سالم زهره خانم خوبید مادر جون هستن  ....عه خب پس غذا درست نکنید بگید من غدا درست
میکنم میام اونجا به رادوینم میگم بیاد  ....باشه حتما ...خدافظ
نیم ساعت بعد غدام حاضر شد اماده شم رفتم طرف خونه مادر جون
_سالم مادر جون خوبید _سالم عروس گلم خوبی ؟_ممنونم به خوبی شما
_زهرههههههههههه خانم میزو اماده کن _چشم خانم
_دختر گلم برو غذاتو بده به زهره خانم تا میزو اماده کنه _چشم
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رفتم تو اشپزخونه قابلمه رو دادم به زهره خانم رفتم نشستم رو مبل به رادوین اس دادم که بیاد اینجا برا
ناهار
نیم ساعت بعد اومد
_سالم به خانومم خوبی _اره عزیزم خسته نباشی ؟؟ مامان کجاست ؟_سر میزه عزیزم _عه بریم غذا
بخوریم که من خیلی گشنمه _باشه _حاال ناهار چه کردی _قورمه سبزی _به به
سرمیز ناهار بودیم داشتیم ناهار میخوردیم رادوین خیلی تعریف میکرد ماد جونم قربون صدقم میرفت
وقتی نارمون تموم شد کمک زهره خانم میزو جمع کردم
_زهره خانم ؟؟_بله خانم _چرا مضطربی؟_من من من خانم نه من خوبم خانم _سرما که نخوردی ؟_نه
خانم یه ذره استرس دارم _براچی ؟_همینوجوری خانم از صبح اینجوریم _پس حتما یه ازمایش بده
_چشم خانم ممنونم کمکم کردین _خواهش
_مادر جون رادوین کجاست ؟؟_رفته تو حیاط
نشسته بودیم که مادرجون یهو نفسش گرفت هرچی سرفه میکرد خوب نمیشد هرچی زهره خانمو صدا
زدم جواب نداد افتاد روزمین گرفتمش داشت خون باال میاورد خیلی ترسیدم
_ (با گریه )مادرجونننننن چی شدی رادویننننننننن رادویننننننننن کجایی ؟_جانم مامانننننن چی شدی
؟_زنگ بزن رادوین به ارژانس _چیشد یه دفعه _نمیدونم نفسش گرفت افتاد پایین
دیدم رادوین با اضطراب داره زنگ میزنه نمیدونم تو این موقعیت زهره خانم کجارفته بود نگاه مادر
جون کردم حالش اصال خوب نبود به روز یه چیزایی میگفت
_عروس گلمم مراقب رادوین باش
دیدم مادر جون چشماشو بست هرچی صداش کردم جواب نداد
_رادوین بیا اینجاااااا ترو خدااا پس این اورژانس چی شد _اومد ماماننن طاقت بیار
رادوین با امبوالنس رفت منم میخواستم ماشینو ببرم بیمارستان که زهره خانم پیداش شد _کجا بودی
زهر خانم _یا خدا خانمم چی شده _حالش بد شده بیا بشین بریم بیمارستان _باشه مشت علی مراقب
خونه باش تا بیام
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را افتادیم سمت بیمارستان
تو راهرو ها دنبال رادوین میگشتم جلو تر رفتم دیدم دم یه اتاق نشسته روزمین رفتم طرفش
_رادوین ردوین چی شده مادر جون کجاست _حانیه _جونم _مامانم مرد (گریه شدید )_چی ؟؟ امکان
نداره _دیدی تنهام گذاشت دیدی
رادوینو بغل کردم تو بغل هم گریه کردیم من خیلی مادر جونو دوست داشتم زهره خانمم داشت گریه
میکرد
دکتر اومده بیرون
_اقای فرازمند _بله دکتر _ مرگ ایشون خیلی مشکوکه _ینی چی ؟_مادرتون هیچ سابقه بیماری نداشته
و هیچ نشانه ای ازسکته مغزی و قلبی وجود نداره علت مسمومیت بوده من مجبورم به پلیس اطالع بدم
_ینی چی ؟؟_صبر کنید تا پلیس بیاد این یه قتل محسوب میشه

رادوین _:
حالم خیلی بد بود ینی کی مادرمو کشته بود
باالخره پلیس اومد موضوع خیلی جدی بود مادر منو یکی کشته بود باید بمیره اون که مادرمو کشته
پلیس از هممون بازجویی کرد
حانیه _:
همه تو شک بودیم که چه طور این اتفاق افتاده ینی چی قتل کی ممکنه این کاروکرده باشه سر خاک
بودیم من پیش رادوین بودم چشماش کاسه ی خون بود همش مراقب بودم براش اتفاقی نیوفته امیرو
سهیل رادوینو اروم میکردن منم گریه میکردم واقعا عین مادر خودم دوسش داشتم تو جمعیت مامان و
بابامو دیدم رفتم پیششون سالمو احوال پرسی کردم همه ناراحت بودن همینجور داشتم گریه میکردم
حواسم همش پیش رادوین بود ولی دیدم یکی پشت رادوین ایستاده خیلی برام اشنا بود اولش شک کردم
ولی وقتی که نگام کرد شکم بر طرف شد ارمان بود باورم نمیشد اون اینجا چی کار میکرد یه ترسی تو
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وجودمو گرفت نکنه اون شماره ناشناس قتل همش تق صیر اون بود یاد حرف شب خاستگاریش افتادم اصال
باورم نمیشد اخه اون اینجا چی کار میکرد
مراسم که تموم شد رفتم پیش رادوین همه خدافظی کردن مامان بابامم رفتن فقط سر خاک منو ایدا
ریحانه با سیهلو امیر بودیم رادوین داشت گریه میکرد اومدیم بریم خونه که بازرس پرونده اومد پیشمون
بازرس اکبری _:
سالم اقای فراز مند _سالم چیشد تونستی پیداش کنید _به صورت قطعی که نه ولی با اعترافات مستخدم
خونتون ما اجازه دستگیری متهمو داریم _ینی چی متهم کیه _همسرتون خانم حانیه بهرامی _.....

امیر_:
_اقای اکبری مطمعنید مستخدم چی گفته این غیر ممکنه _حاال برا اطمینانش بعد متوجه میشیم ولی
ایشون یکی از مضنون های این قتلن خانم لطفا دستیگرشون کنید
حانیه _:
تو شک بود اصال حالم خوب نبود ینی چی ینی من مادر جونو کشتم نه من اینکارو نکردم دیدم یه خانم
اومد سمتم دستبند زد بهم دیدم رادوین برگشت طرفم
رادوین _
حالم اصال خوب نیود قلبم تیر میکشید ینی حانیه مادرمو کشته خدا این چه غذابیه دیگه برگشت طرفش
که خودش بهم بگه اینکارو نکرده
_حانیه تو کشتی ؟_ نه رادوین بخدا من نکشتم اینا بخدا پاپوشه من اصال روحمم خبر نداره رادوین باور
نکن من نکشتم _خفه شو حانیه _رادوین ....
سهیل _:
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_رادوین چی میگی این غیر ممکنه حانیه اینکارو نکرده _میخوام برم خونه هیشکیم باهام نیاد
ایدا _:
_رادوین حانیه اینکارو نکرده اون مادرتو به اندازه ی تو دوست داشت
حانیه _:
داشتم گریه میکردم منو بردم تو ماشین از پشت شیشه ارمانو دیدم وای خدایا من اینکارو نکردم حالم
خوب نبود نگران رادوین بودم حرفای مادر رادوینو چی کار کنم

رفتیم پاسگا منو تاروز دادگاه انداختن بازداشگاه برای جرم نکرده تو اون مدت رادوین حتی نیومد پیشم
خیلی غصه خوردم
روز دادگاه _:
قاضی _:بنا به پرونده قتل خانم ماه نوش مهرجویی از شاهد قتل خانم زهره زینتی درخواست میشود که به
جایگاه بیان
حانیه _:
دیدم زهره خانم رفت طرف جایگاه پس ینی زهره خانم دروغ گفته چرا اخه رادوینم پشت من نشسته
خیلی شکسته شده بود تو اون دوروز
زهره _:
اون روز حانیه خانم گفتن غذا درست نکنم چون گفتن من غذا درست کردم میارن اونجا دور هم بخوریم
بعد که اومدن برای چیدن میز به من کمک کردن خانمم رو مبل نشسته بود برای میز من نزدیکه
اشپزخونه بودم دیدم حانیه خانم دارن یه چیز میریزن تو خورشت خانم یه حالت پودر مانندی بود فکر
کردم نمکه ولی دیدم فقط برا بشقاب خانم ریختن تا رفتم تو اشپز خونه دستو پاشونو گم کردن ظرفای
خورشتو بردن سر میز من اول مشکوک شدم اما نمیدونستم که سمه موقع غذا خوردن هیچ اتفاقی نیوفتاد
ولی بعد غذا خوردن خانمم حالشون بد شد
قاضی _:
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لطفا متهم را به جایگاه بیارید
حانیه _:
به سمت جایگاه رفتم اصال باورم نمیشد که زهره خانم داشت دوروغ میگفت
_ اقای قاضی من مادرشوهرمو نکشتم اینا همش دورغ بود نمیدونم کی برام پاپوش درست کرده ولی من
اصال ادم نکشتم زهره خانم داره دوروغ میگه من اصال برای چیدن میز به ایشون کمک نکردم من رو مبل
منتظر رادوین بودم
قاضی _:
چه مدرکی برای اثبات این صحبتهاتون دارین
ایا شاهدی دارین
_نه
_پس چه طور حرف شمارو قبول کنیم
_ اقای قاضی رادوین هنوز نیومده بود من تو پزیرایی پیش مادرجان بودم زهره خانمم تو اشپزخونه من چه
شاهدی بیارم اخه
حانیه_:
دیدم امیر برگه ایو داد به جناب قاضی
قاضی _:
بنا به تصمیمه پسر مقتول در این برگه در این جلسه حکم قراعت میشود
حکم _:
بنا به قتل خانم ماه نوش مهر جویی پسر ایشان از متهم هیچ شکایتی ندارن و ازاد میشوند ولی پرونده به
صورت مفقود باقی میماند و اقای رادوین فرازمند چه نانچه بخواهد قاتل پرونده پیدا شود با تصمیم ایشان
پرونده بار دیگر به جریان میافتد به دست بازرس پرونده اقای علی اکبری و خانم حانیه بهرامی هم بعد
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از ازادی هنوز متهم این پروندن و از طرف دادگاه ایشون تا پیدا شدن قاتل ممنوع خروج شده و متهم این
قتل محسوب میشوند ختم جلسه ...
حانیه _:
سرم خیلی درد میکرد دو روز بود تو بازداشگاه بودم االنم که تو دادگاه هیچی نخورده بودم نمی دونم چرا
رادوین این تصمیمو گرفته اون به من ایمان داره اون میدونه من نکشتم نباید اینجوری کنه االنم اگه ازاد
بشم بازم متهمم ای خدااا باید خودم پیدا کنم قاتلو باید با ارمان حرف بزنم چرا اونجا بود زهره خانم چرا
این حرفارو زده بود
دیدم بچه ها اومدن طرفم
ایدا _:حانیه  ....حاینه _بله _بیا بریم _رادوین کو ؟ میخوام باهاش حرف بزنم
امیر  _:گفت تو ماشین منتظرته
_بچه ها بخدا من نکشتم شما که حرفمو باور میکنید _اروم باش حانیه اره معلومه تو نکشتی ولی یه عوضی
اینجوری کرده که تو متهم بشی _اخه ریحانه من روحمم خبر نداره _میدونم عزیزم بیا حاال بریم سهلو
امیر میرن دنبالش نگران نباش
سهیل  _:حانیه نگران نباش رادوین تو این چند روز خیلی داغون شده برو پیشش کمکش کن منو امیرم
میرم دنبال کسی که این کارارو کرده _بی رین پیش زهره خانم این داشت مثل سگ دروغ میگفت _باشه
بیا بریم حاال
با بچه ها رفتیم پایین رادوین تو ماشین بود حتی نیومد پیشم پس هنوز فکر میکنه من کشتم با بچه ها
خدا فظی کردم اونا رفتم منم نشستم توماشین رادوین با گاز شدیدی حرکت کردن میدونستم خیلی
عصبانیه ت ا خونه هیچی نگفتیم باید حتما روشنش کنم داره اشتباه میکنه اگه قراره من همه چیو درست
کنم اول بای اطرافیانم از این فکری که روم دارن از اشتباه در بیان
با هم رفتیم باال رفتم لباسامو عوض کردم اومدم بیرون دیدم نشسته رو مبل سرش تو دستاشه کنارش
نشستم
_رادوین  .....رادوین _چیه ؟_چرا اینجوری میکنی با خودت _چجوری میکنم هاان جوری توی عوضی
مامانم کشتی میخواستی به چی برسی _رادوین بخدا من نکشتم بخدا داری اشتباه میکنی _دوباره گول
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خوردم دوباره گول یه دختر هرزه رو خوردم که بخاطر پول همه کاری میکنه چیه فک میکنی االن شرکت
به نامم میشه تو پولدار میشی تو هم مثل همون مریمی ولی به روش دیگه وارد شدی
با گریه داشتم میرفتم تو اتاق باورم نمیشد رادوین با من اینجوری کنه با داد بهش گفتم _من هرزه
نیستم رادویننن اینجوری باهام حرف نزن
اومد از پشت لباسمو کشید برم گردون چسبوند منو به دیوار گفت  _:حانیه ازت متنفرم خودم بالیی که
سر مامانم اوردیو سرت میارم _ پس چرا گذاشتی ازاد شم برا چی منو بخشیدی میزاشتی منو اعدام
میکردن بخاطر یه گناه نکرده برا چی منو ازاد کردی االن دوست دارم بمیرم تا این که هزار بار سر کاری
که نکردم سرکوفت بخورم از کسی که دوسش دارم _اخه لعنتی چرا این کارو باهام کردی من که عاشقت
بود چی برات کم گذاشتم _رادوین نگو اینو ترو خدا االن دوباره قلبت درد میگیره هااا
دست بردم سمت شونش دستمو پس زد
_گمشو تو اتاق _رادوین
میخواست با اون حال بره بیرن جلو درو گرفتم
_نرو تروخدا نرو رادوین بخدا حالت بد میشه باشه من میرم تو اتاق تو اینجا بشین بخدا تا فردا صبح نمیام
بیرون
چنان منو هول داد اون ور که افتادم رو زمین اخرش رفت بیرون
همون جا گریه کردم حالم خیلی بد بود هیچی از تو گلوم پایین نمیرفت تنها کاری که میتونستم بکنم این
بود که دوتا قرص خوردم رفتم تویه اتاق دیگه خوابیدم
از خواب بلند شدم سرم خیلی درد میکرد حالم اصال خوب نبود چهار روز بود هیچی نخورده بودم با قرص
خودمو میخوابوندم تا از معده دردم خالص شم بلند شدم یه قرص دیگه بخورم گوشیم زنگ خورد نگاه
کردم دوباره همون شماره ناشناس بود
_الو_....سالم خانم بهرامی خوبین _شما ؟_بنده ارمان عباسی هستم به جا میارید _ همش تقصر تو بود ؟
اره ؟_ اوو چه تند رفتی سر ااصل مطلب انگار خیلی زندگیت اشفته شده اره ؟_تو یه عوضی هستی برا چی
اینکارو کردی _اروم باش اره من کردم اگه میتونی ثابت کن تو اون چهار سال بهت اخطار دادم ولی اعتنا
نکردی یادته بهم چی گفتی اقای عباسی شما هیچ مشکلی ندارید مشکل منم منم نمیخوام ازدواج کنم من
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اون موقع عاشقت بودم خودت بهم گفتی مشکل ندارم پس این اقای فرازمند تو اون چهار سال از کجا سبز
شد هان _تو دیونه ای روانی من دوست نداشتم با تو ازدواج کنم _عه اشکال نداره منم دوست نداشتم تو
با کسه دیگه ازدواج کنی بهت گفته بودم نمیزارم زندگی کنی فهمیدی _حاالکه زندگیمو خراب کردی
دلت خنک شد تو یه کصافتی
تلفنو قطع کردم سرم گیج میرفت رفتم تو اشپز خونه چشمام سیاهی رفت افتادم
چشمامو باز کردم تو بیمارستان بودم سرم هنوز گیج میرفت دیدم رادوین اومد تو
_رادوین _چیه ؟_من چرا اینجام _هیچی اومدم خونه افتاده بودی روز زمین اوردمت اینجا _چرا نزاشتی
بمیرم ؟_هه چون فعال نمیزارم به این راحتی از دستم خالص شی _رادوین بخدا داری اشتباه میکنی من
میدونم کار کیه _منم میدونم کار توعه _نه نیست _پاشو بیریم خونه دم در بیمارستان منتظرتم
تو ماشین بودیم
رادوین گفت _:
هفته ی دیگه برات سوپرایز دارم فک کنم خیلی خوشحال بشی _چیه ؟_هفته ی دیگه میریم پیش وکیل
خانوادگیمون دیروز بهم زنگ زد گفت مادرم وصیت کرده باید بریم اونجا بچه ها هم دعوت کردم بیان
رفتیم تو خونه همش داشتم به این فکر میکردم حتما رادوین فکر میکنه من برای ارثش دندون تیز کردم
یه هفته بعد _:
یه هفته بود من از رادوین جدا میخوابیدم زندگیمون شده بود زهر مار صبح میرفت شرکت ظهر ناهارمنو
نمیخورد میگفت بیرون خورده منم دیگه دلو دماغ غذا خوردن نداشتم به قدری میخوردم که مثل اون
سری فشارم نیوفته
امروز روزی بود که باید میرفتیم خونه مادر جون تا وصیت مادر جونو اقای مرادی برامون بخونه
گوشیم زنگ خورد رادوین بود
_الو  _ ....سالم ساعت هفت شب اماده باش یکی میاد دنبالت میارتت خونه منم از شرکت میام اونجا
ماشینش یه تویتاس
بدون حرفی قطع کرد انتظار داشتم میومد با هم میرفتیم
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رسیدیم خونه هیشکی نیومده بود نه رادوین نه بچه ها در زدم رفتم تو زهره خانم خونه بود رفتم داخل
دیدم یه سالم کرد رفت تو اشپزخونه تا خونه رو دیدم یاد کلی خاطره افتادم گریم گرفته بود
_ خانم اقا به من گفتن وقتی شما اومدید من برم کاری ندارید ؟_چرا دارم زهره خانم اون حرفارو از کجا
اوردی _کدوم حرفا ؟_ من مادر جونو کشتم بگو کی تورو مجبور کرده این حرفارو بزنی تو دادگاه _خانم
بخدا من چیزی نمیدونم _من میدونم کی اینکارو کرده اگه میخوای نگی نگو ولی وقتی با مدرک پیداش
کردم تو شوهرت به جرم کمک به قاتل میرید زندان _نه خانم ترو خدا اینکارو نکنید _زهره خانم زندگیو
منو با حرفات زیرو رو کردی همه فک میکنن من کشتم به من کمک کن تا نزارم اتفاقی بی افته _خانم
بخدا .....
حرفش نصفه مون که رادوین اومد تو خونه
_سالم اقا _سالم مگه نگفتم برو _چرا اقا داشتم میرفتم با اجازه
زهره خانم رفت ولی باالخره گیرت میارم ارمان
رادوین اومد نشست
یکی یکی بچه ها هم اومدن چند دقیقه بعدم اقای مرادی امد همه منتظر بودیم وصیت نامه رو بخونن
مرادی
خب ما اینجا جمع شدیم که وصیت نامه ی خانم فرازمندو بخونیم
رو به رادوین گفت:
_ اقای فراز مند واسه ی خوندم وصیت نامه فقط باید خانواده درجه یک حضور داشته باشن چون خانواده
ای ندارید فقط خود شما باید اینو بخونید
_ بله اقای مرادی در جریان هستم ولی دوستانو برا خوندن وصیت نامه نیومد اینجا همچنین شما هم
اومدید اینجا تا یه کاری بارم بکنید _بفرمایید من درخدمتم

نمیفهمیدم رادوین می خواست چی کار کنه مرادی راست میگفت چرا امیرو سیهلو دوستای منو دعوت
کرده بود همه داشتیم نگاهش میکردیم
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_اقای مرادی من از شما میخوام که اینجا در حضور دوستان از همسرم جدا شم _اقای فراز مند مطمعنید
_بله _پس من کاراشو درست میکنم _ ممنونم ومن برای خوندن وصیت نامه خودم شخصا میام دفترتون
تنهایی
اقای مرادی رفت هممون تو شک بودیم
امیر  _:رادوین داری چی کار میکنی دیونه شدی _نه _رادوین حانیه مادرتو نکشته اون عوضی که این
کارو کرده همینو ازت میخواد میخواد زندگیتو خراب کنی
با گریه رفتم طرف رادوین
_ امیر ولش کن من خودم صد بار بهش گفتم داری اشتباه میکنی ولی هنوزم فکر میکنه من مادرجونو
کشتم ببین رادوین من میدونم کی انکارو کرده ولی چون مدرک ندارم نمیتونم حرفمو بهت ثابت کنم ولی
اینو بدون من بعد طالق نمیتونم بدون تو زندگی کنم تورو نمیدونم برات مهم هست یا نه ولی اینوبدون
زهره خانم همه چیرو میدونه اگه عرضه داشتی میتونستی ازش حرف بکشی بجا اینکه دو هفته زندگیمونو
زهرمار کنی کار ارمان بود خاستگار قبلیم منو تهدیدم کرد که اگه بهش جواب رد بدم نمیزاره دیگه
ازدواج کنم تو این چهار پنج سال هزار با بهم اخطار داده بود زنگ میزد ولی محلش نمیدادم نمیدونستم
همیچین کاری میکنه حاال میخوای باور کن میخوای نکن اون اشغال زهره خانمو مجبور کرده بود تو
غذای مادر زهر بریزه منه لعنتی عرضه نگه داشتن زندگیمو نداشتم اگه داشتم مدرک پیدا میکردم
زندگیمو حفظ میکردم ولی نمی تونم
با حالت داغونوبا گریه رفتم بیرون سر خیابون تاکسی گرفتم رفتم سمت خونه حالم اصال خوب نبود من
نمیتونستم بدون رادوین زندگی کنم حتی نمیتونم طالق بگیر باید قبل طالق از این وعض زندگیم خالص
شم اصال باورم نمیشد برا رادوین انقدر راحت باشه طالق دادن من من عاشقشم رسیدم خونه گوشیمو
نگاه کردم چند میس کال از رادوینو ایدا داشتم گوشیمو خاموش کردم با گریه از اون خونه با تموم
خاطراتش خدافظی کردم سوییچ  602برداشتم راه افتاد نمیدونستم کجا میخوام برم فقط میخواستم
هرچی زجر تواین دوسه هفته سختی کشیده بودم سر گاز ماشین با گریه در بیارم اصال حالم خوب نبود ....
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رادوین _:
وقتی حانیه رفت قلبم شروع کرد به تیر کشیدم حرفاش عین مته به سرم میخورد با اعصاب خیلی خورد
زنگ زدم به زهره خانم وقتی اومد اعصبانیت منو دید همه ی حقیقتو گفت میخواستم همون جا کار دست
زهره خانم بدم ولی سهیل جلومو گرفت همه تو شک بودیم از اونور نمیدونستم حانیه کجا رفته از اونور
امیرو سهیل میگفتن دیدی اشتباه کردی
گفتم  _:ایدا ترو خدا زنگش بزن ببین کجاست شاید گوشیه تورو جواب بده _رادوین همش تصیر توعه
اگ ه اجیم توریش بشه همش تقصیر توعه گوشیشو خاموش کرده _اه لعنتی باید زود تر بهم میگفت

امیر _:
هممون نگران حانیه بودیم سهیل و ریحانه داشتن با زهره خانم حرف میزدن ایدا داشت زنگ میزد منم
پیش رادوین بودم
_رادوین دیدی چی کار کردی _باید بهم میگفت امیر چرا نگفت االن کجا رفته دیدم حالش خوب نیست
قلبش دوباره درد گرفته بود
_رادوین چی شدی دوباره درد گرفت _اره لعنتی دوباره شروع شد _ سهیل بیا اینجا بدو رادوین حالش
خوب نیست _ امیر تو کشو باال تو اتاقم قرص هست بیار بخورم باید برم دنبال حانیه _لعنتی طاقت بیار تا
بیاره _امیر ترو خدا حانیه رو پیدا کن فک کنم رفته خونه _باشه حرف نزن بیا اینو بخور تا همه بریم
دنبالش
رادوین _:
حالم بهتر شد با ماشین من همه رفتیم سمت خونه فقط خدا خدا میکردم تو خونه باشه باید بهش بگم اونم
برام مهمه منم بدونم اون نمیتونستم زندگی کنم خیلی اذیتش کردم نباید بزارم اتفاق براش بی افته رفتم
دم خونه رفتم باال همه جا خاموش بود چراغو روشن کردم نه خونه نبود دیگه داشتم نگران میشدم خونه
رو گشتم ولی سوییچ ماشینشو پیدا نکردم رفتم پایین که
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_وای خدایا خونه نبود سوییچ ماشینشم نبود _وای خدایا ینی کجا رفته میخوای به خونشون زنگ بزنم
_ نه ایدا نمیخوام مامانو باباشو نگران کنم اونا حتی از موضوع حانیه خبر نداشتن فکر کردن مادر بر اثر
ایست قلبی فوت کرده
امیر  _:دیگه چاره ای نیست باید بریم به پلیس اطالع بدیم فقط قبلش باید بیمارستانارو با ترمیناال چک
کنیم _باش
تا ساعت  00شب د اشتیم دنبالش میگشتیم ولی هیچ خبری ازش نبود میخواستم اونموقع خودمو .بندازم
جلو ماشین اعصابمون خیلی خورد بود من خیلی اشتباه کرده بودم
تو فکر بودم گوشیم زنگ خورد _:
به استرس جواب دادم
_بله _الو سالم اقای فراز مند ؟_بله خودم هستم _شما با خانم حانیه بهرامی چه نسبتی داریم _همسرم
هستن _پس خودتو برسیونین بیمارستان _..چی شده _بیاین اینجا بهتون میگم خدافظ .
قطع کردم
امیر  _:چی شد ؟
ریحانه _:رادوین ترو خدا حرف بزن حانیه بود ؟
_سهیل _:رادویننننن
رادوین  _:باید بریم بیمارستان
_ایدا _:یا ابلفضل چی شده
رادوین _:نمیدونم باید بریم اونجا
رفتیم سمت بیمارستان
_دکتر چی شد ؟_نسبتتون ؟_همسرم هستن _با سرعت زیاد در حال رفتن بودن تو جاده سر پیچ از
سرعت زیاد چپ میکنن خدارو شکر اونجا دره نبوده وگرنه معلوم نبود چی میشه _االن چه طوره
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؟_نگران نباشید دست راستشون اسیب دیده چندتا از سرشونم ضربه دیده باید تا فردا به هوش بیان
_ممنون دکتر
_ ای خدایا ببین با زندگیم چی کار کردم چرا باید اینجوری بشه اون اشغال کصافتو میندازم زندان _اروم
باش رادوین حاال که حانیه اینجاست _امیر من اینکارو باهاش کردم خیلی اذیتش کردم _حاال اروم باش
دوباره قبلبت درد میگیره _ (رو به بچه ها ) بچه ها شرمنده ممنونم که اومدین خودم پیشش میمونم شماها
برید خونه دیگه _مطمعنی؟_اره داداش تا االنم خیلی اذیتتون کردم _نه بابا این چه حرفیه پس مراقب
ماشین باش میخوای برم دونبال کاری ماشین _نه داداش فردا حانیه مرخص شد خودم میرم دنبالش
_باش خدافظ _خدافظ
بچه ها رفتن منم از پرستار اجازه گرفتم رفتم پیش حانیه میخواستم باهاش حرف بزنم بگم که اشتباه
کردم میخواستم بگم همش تقصیر منه ولی حیف ک صدامو نمیشنید دستاشو گرفتم دستاش یخ بود گریم
گرفته بود همونجا تو دلم باهاش حرف زدم
حانیه _:
با صدا های نامفهومی چشمامو باز کردم دورو برمو نگاه کردم اصال تمرکز حواس نداشتم ولی بعد چند
دقیقه فهمیدم بیمارستانم با یاد کارای دیشب دوباره حالم بد شد گریم گرفت با تعجب زیاد دیدم رادوین
اومده باال سرم دستامو گرفت
_حانیه خوبی  ....عزیزم یه چیزی بگو ....
دیدم رفت سمت پرستاری دکترو صدا کرد سر از کاراش در نمیاوردم همش همینجور بود دکتر اومد باال
سرم بعد معاینه منو فرستادن تو بخش
_اب _ جونم اب میخوای بیا حانیه چرا دیشب یهو رفتی چرا اون جریانارو بهم نگفتی بخدا خیلی
پشیمونم بخدا منم عاشقتم هنوز ولی منم خیلی تو فشار بودم اصال نمیدونستم دارم چی کار میکنم
همون جوری داشتم نگاش میکردم خیلی خوشحال بودم رادوین حرفامو باور کرده بود
_رادوین _...جون رادوین _دیگه طالقم نمیدی _اخه دیونه این چه سوالیه اشتباه از من بود ببخشید اون
حرفارو زد _رادوین دیگه هیچ وقت اون کارارو باهام نکن من دیگه طاقت ندارم ممکنه دفعهی دیگه
_......هیس سسس نشنوم دیگه همینجا بهت قول میدم دیگه تکرار نمیشه _رادوین حاال چه جوری حرفمو
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باور کردی _دیشب بعد اینکه تو رفتی ایدا همه حرفاتو راجب اون ارمان عوضی تایید کردبهم گفت
اوندوران که امدده بود خواستگاری همه چیو براش تعریف میکردی حتی گفت که خیلی خاستگار
سیریشی بود نهایتش از زهره خانم حرف کشیدم انگار ارمان تهدیدش کرده بود که زهره خانمو با
شوهرشو میکشن اینام میترسن زهره خانمم مجبور میشه زهرو تو غذای مامان بریزه _میشه یه خواهش
بکنم _تو جون بخواه _زهره خانمو ببخش اونم مثل منو تو اشتباه کرد اونم قربانی بود اگه کسی قراره
مجازات بشه اون ارمانه _ باشه عزیزم هرچی تو بگی ولی بهش میگم به واسته ی تو نجات پیدا کرد
_ممنونم رادوین
من همون روز مرخص شدمو زندگیمو دوباره برگشت به همون زندگیه عاشقانه ای که من سعی داشتم
برشگردونم بعد چند جلسه دادگا ارمان اعتراف کرد و با رضایت منو رادوین زهره خانم بخشیده شد
وبرگشت سر کارش ارمانم به سزای عملش رسید
مثله همیشه سه ما خیلی زود گذشت و امروز تولد رادوینم بود همه چیو اماده کرده بودم منم براش یه
کادوی خیلی جانانه داشتم بچه هارو دعوت کرده بودم مامان بابای منم با ثمین شمال بودن وگرنه اونام
دعوت بودن کادشونم دادن وبا کلی عذرخواهی نتونستن بیان ولی قول دادن حتما بعد بهمون سر بزنن
شب بود رادوینو با کلی کلک امیرو سهیل کشوندن بیرون منو ریحانه وایدا خونه رو اماده کردیم تا بیان
خدارو شکر چند ماهه دیگه هم عروسیه ایدا وریحانه بود خیلی خوشحال بودن
_خب بچه ها اماده باشین دارن میاد  .... :....6....0چرا غارو روشن کردیمو شروع کردیم براش تولد
خوندن بیچاره تو شک بود رفت تو بغلش یه ماچش کردم تولدت مبارک اقای خونم _وای مرسی بچه ها
عالی بود کارتون دست خانومم درد نکنه (اومد دم گوشم گفت) امشب جبران میکنم نفسم _فعال که
نمیشه
همه نشستیم رو مبل شروع کردیم به شادی کله جشن به روال همه ی جشن تولدا گذشت بعم شام
نشستیم تا رادوین کادوهارو باز کنه امیرم داشت ازمون فیلم میگرفت
_خب این مال کیه این از طرف امیرو ایداست
رادوی ن کادشو باز کرد یه ساعت خیلی قشنگ بود بلند شد امیروبغل کرد از ایدا هم تشکر کرد
_خب اینم مال سهیل با ریحانس
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کادوی سهیل وریحانه یه جفت کفش اسپرت قشنگ  NIKEبود رادوین سهیلو بغل کرد از ریحانه هم
تشکر کرد
_اینم مال پدر مادر عزیزم که االن نیستن ولی بعد حتما میان
کادوی پدر مادرم یه عطر خوشبو با یه کراوات بود
_وای حانیه این بوش عالیه حتما از باباو مامانت تشکر کنم
_باشه عزیزم منم کادوتو بعد بهت میدم _نه دیگه االن بده دیگه
ایدا  _:حانیه مشکوک میزنیا ؟ یا کادو داری یا اصن نخریدی اگه داری همین حاال بده میخوام بدونم چیه
_وا ایدا خب خصوصیه بعد میدم بهش
سهیل _:نه حانیه ما مخفی کاری نداریم
با اسرار بچه ها و رادوین مجبور بودم کادرو بیارم
_خب ما هم برات یه کادو داریم که _ (رو به دوربین گفتم ) که به اجبار خیلیا مجبور شدم االن بدم ولی
خودت شاهد باشا من میخواستم بعد خصوصی بدم بهش
ریحانه  _:وای حانی خوبی با کی داری حرف میزنی کسی قراره بیاد ؟_نه
ایدا  _:حانیه با کی داری حرف میزنی حالت خوبه _اره عالیم
(رو به رادوین گفت )_اینم کادوی ما
رادوین با تعجب نگاه کرد جعبه رو از دستم گرفت _ما؟؟؟ حانیه دارم میترسماا کسی غیر ما اینجا نیست
که سوپرایز بعدیه ؟_نه عزیزم حاال باز کن هم خودم میفهمی هم این فضوال
چندتا بوس سمت دوربین فرستادم بچه هااا داشتن از تعجب میمردن قیا فشون خیلی خنده دار بودن
رادوین _:
جعبه رو گرفتم با کنجکاوی زیاد بازکردم ولی هرچی باز میکردم حجمش کم تر میشد تا بعد چند تا جعبه
رسیدم به یه پاکت اول فک کردم سرکاریه بازش کردم دیدم ....
حانیه _:
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تا پاکتو باز کرد بلند گفتم
_رادوین جونم بابا شدنت مبارک عزیزمممممممم اینم کادو من تولدت مبارک
دیدم همه با تعجب دارن نگام میکنن رادوین که داش میمرد از تعجب تو چشماش قشنگ برق شادیو
میدیدم واسه یه دقیقه همه تو سکوت بودن منم فقط میخندیدم
_ چیه بابا مگه کادومو نمیخواستین ببینید رادوین داره بابا میشه منم مامان
یهو دیدم همه دستو جیغ کشیدن امیر اینقدر دوربینو تکون داد فک کنم بعدادیگه نشه این فیلمو دید از
بس تکون داد رادوین داش میخدید اومد منو سفت بغل کرد
_ الهی من فدای تو اون وروجک بشم ممنونم عزیزم این بهتری کادویی بود که گرفتم
از رادوین جدا شدم
_ایداو ریحانه _:وای حانیه ینی ما خاله میشیممممممممم _ههههه اره
_امیرو سهیل_:ما هم عمو میشیممممممممممم _ههههههه
ارتین یه پسر کوچولوی قشنگ که ثمره ی عشقی بود که با کلی غمو شادی و دردسر به وجود اومد .....

امید وارم دوست داشته باشین

92\5\2
 ::50نصف شب
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