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 خالصه/مقدمه/سخن آغازین نویسنده:

عادتی به خالصه گویی درباره ی نوشته ام ندارم ولی شعری که در هر اول کتابم 

 به عنوان مقدمه منتشر میشه خالصه اشه.

 

هرچند که هرگز نرسيدم به وصالت"   
!عمری که حراِم تو شد ای عشق، حاللت  

گنجی ابدی نيستزيبايِی امروِز تو   
زوالتخوشِی روبهبيچاره تو و دل  

ام از عشق و جوابی نشنيدیپرسيدی  
 بشنو که سزاواِر سکوت است سؤالت

بار به اصراِر تو عاشق شدم ای دليک ! 

"! بار اگر اصرار کنی، وای به حالتاين  

فاضل نظری-  
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 فصل اول

 

گذاشتم و کمی از جام روبروم خوردم و دوباره جامو روی ميز 

 مشغول بازی با پايه اش شدم.

صدای بابا واضحا ميومد:ببين راميار من کاری ندارم داری چه 

غلطی با زندگيت می کنی ولی بدون تو تک پسر من و وارثمی 

اين همه الواطی بازيات يه وقتيم واسه من و کار و بايد کنار 

 خانوادت بزاری.

ريخت. يه نخ ديگه حرفای تکراريش داشت اعصابمو بهم می 

سيگار از جا سيگاری طاليی  جديدم برداشتم و 

 گفتم:باشه!تمومه؟برم؟

م ميگی باشه و عين خيالت نيس.بابا_عه هرچی من ميگ  

با فندک زيپو سيگار شکالتيمو روشن کردم تا از طعم مطبوعش 

 لذت ببرم.

باشه ميام سرکار پيش تو خوبه؟_  

جه نيستی.بابا_نه خوب نيست تو اصن اصل حرفامو متو  

پوفی کشيدم.خانواده کليشه است و دست و پاگير..کام  توذهنم

محکمی گرفتم و گفتم:چرا متوجه شدم شما می خواين من بشم 
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برده اتون يه بند بگم چشم تا زير دستاتون بگن به به جناب اديب 

 چه پسری تربيت کرده.

بابا_واسه همين ميگم متوجه نشدی....ميدونی چند وقته دور هم 

مع نشديم؟اصال از خانوادت خبر داری..؟ج  

تا اومدم حرف بزنم با جديت بيشتری گفت:نه ديگه!يه پات تو 

 ديسکو لندنه يه پات تو ويالی کيش.

امشب ميام خونه خوبه؟_  

 بابا_ميای خونه تا اساسی حرف بزنيم.

 _باشه من برم؟

 بابا_برو پسرم.

باالخره تموم شدی زمزمه کرد.ذهنم   

کت مخمل سياهمو از پشتم برداشتم و همينجوری که بلند شدم و 

 کام ميگرفتم با يه خداحافظی از اتاقش زدم بيرون.

 منشی با عشوه بلند شد و گفت:به سالمت آقای اديب.

 لبخند جذابی زدم:خدافظ خانم شکوه.

قتی آسانسور بياد دکمه ی آسانسور رو فشار دادم و شايد تا و

همه با گفتن "چه عجب" کون دادم و واسه صد نفر سرت

 ميخواستن بگن خيلی وقته منو نديدن.

شرکت ايستادم و نگهبان ماشينو جلوی پام اورد ساختمان جلوی 

درو واسم باز کرد.و با احترام سری تکون داد و   
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سری تکون دادم تراولی به سمتش گرفتم و سوار شدم و به 

شد. محض نشستن دکمه ای زدم و سقف کنار رفت اينجوری بهتر  

فيفتی سنت ديوار صوتی اطراف شکوند.صدای   

Yeah 

Uh-huh 

So seductive 

I'll take you to the candy shop 

I'll let you lick the lollipop 

Go 'head girl don't you stop 

Keep going 'til you hit the spot, whoa 

 

 پامو تا آخر روی گاز فشار دادم تا ماشین از جاش کنده شد.

گوشیم شروع به لرزیدن کرد و عکس شایان رو گوشی و 

 نمایشگر ماشین نقش بست.

 لبخندی زدم و تماسو انتقال دادم به اسپیکر ماشین.

 _سالم پسر چطوری؟

کجایی؟شایان_سالم رامیار .. چطوری داداش؟  

 _هیچی از شرکت بابا زدم بیرون .

 شایان_باز جناب ادیب چیکارت داشت؟

ه._حرفای همیشگی دیگ  

من جا بابات بودم میدادم سرتو از تنت جدا کنن بندازن جلو شایان_

 سگاتون.

 دوتایی خندیدم.قهقه ام کشدار شد:چرا؟

 شایان_از بس که حرصش میدی.
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االن خودمو از يه روضه ،_شایان نری باال منبر که حالشو ندارما
 ديگه نجات دادم.

 شايان_باشه بابا ما گردنمون از مو نازک تر.
 _برنامه آخر هفته چيه؟

 شايان_ميريم گيالن و ماسال بعدم رامسر.
حالم بهم خورد ديگه.،_نه بابا چيه همش دريا  

 شايان_مگه باز کجا بودی؟
 _دبی.

شده عين شهرای بين راه..هرجا ،شايان_حالمو از دبی بهم زدی
 ميخوای بری اول يه سر ميری اونجا..حاجی بکش بيرون از دبی.

کيا هستن حاال؟،_کم زر بزن  
شراره دوتا ام ،فرنوش،آيدا،علی،شهريار،فرشاد،رضا،شايان_من

قراره خبر بدن...اتفاقا باغ يکی از اينايی که نميشناسم مهرداد 
 مهمونيه ميای؟
 _کدوم مهرداد؟

 شايان_چه ميدونم ازش شناسنامه نگرفتم که حاجی.ميای ؟
ميام._امشبو که از ذهنت بيرون کن ولی اگه شمال نباشه   

 شايان_امشب خبرشو ميدم.
 _باش منتظرم.

 شايان_اوکی خدافظ
 _خدافظ.

رسيدم دم برج.با تک بوق نگهبان سرشو از کانکس در اورد و با 
ديدنم با چاپلوسی گفت:سالم آقای دکتر رسيدن بخير خيلی خيلی 

بفرماييد بفرماييد.خوش اومدين دلتنگتون بوديم   
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باال داد و وارد شدم ترمز سری تکون دادم بست جلوی برج رو 
 کردم و دستمو باال بردم براش تکون دادم تا بياد.
 با نفس نفس سريع سمتم رسيد و گفت:جانم آقا؟

 _زنگ بزن کارگر بفرستن برای تميز کاری و غذا.
 _االن آقا؟

._آره ديگه بدو سريع ميخوام بياد شروع کنه  
 چشم آقايی زمزمه کرد و سريع رفت.

دم و پياده شدم.ماشينو پارک کر  
 کتمو برداشتم و سوت زنان به سمت آسانسور رفتم.

خونه ی من پنت هوس طبقه آخر بود واقعا نمای فوق العاده ای 
 داشتو بهترين گزينه برج محسوب ميشد.

رو فشردم. 04وارد آسانسور شدم و طبقه ی  

 خودمو تو آينه چک کردم و دستی تو موهام کشيدم.
ور بيرون اومدم. کارتو وارد قفل کردم و بعد واستادنش از آسانس

انگشتمو به سنسور پايينش گذاشتم به محض نارنجی 
رمزو زدم تا سبز شد در با صدايی باز شد.،شدنش  

وارد خونه شدم..خونه تاريک بود ولی نور اجازه ميداد خونه 
 روشن بمونه..

رو از روی جاش برداشتم و تمام چراغها رو روشن  ريموت
ته بود که اومده بودم هف 3يا  2ر شد..بعد کردم.خونه غرق نو

 خونم.
کت رو روی مبل که يه خروار چيز روش بود انداختم به هر حال 

 بايد شسته بشه...
نشيمن جای سوزن انداختن نبود لباس روی لباس خونه ساخته 

رد سومين اتاق شدم.از راهرو گذشتم وا . بود  
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روی اتاق خودم که اصال گفتن نداشت.حوله ی تن پوشم کثيف 
 تخت افتاده بود.

در کمد چسبيده به در حموم رو باز کردم و يه حوله ی ساده ی 
استخری سفيد برداشتم لباسمو در اوردم و وارد حمام اتاقم 

کثيف و توی وان پر خيلی شد.اوووف اينجا که نميشه حمام کرد 
وسيله بود. از  

مجبورا رفتم حمام نشيمن و وارد سرويسش شدم چون خيلی کم 
 ازش استفاده ميشد تميز بود.

مين دوش  04مشغول دوش گرفتن شدم و زدم زير آواز...بعد 

گرفتن رفتم جلوی آينه بخار گرفته ايستادم و با حوله بدن و 
موهامو خشک کردم و حوله رو به کمرم بستم و با يه گره سفتش 

 کردم.
از حمام بيرون اومدم حوله کوچيکی رو روی موهام 

گردنم گوشم شدم که صدای ،مشغول گرفتن آب موهام،انداختم
 جيغی از جا پروندم.

 سرمو باال بردم با دختری تو نشيمن چشم تو چشم شدم.
 هردو وحشت زده همو نگاه کرديم که سريع چشماشو گرفت.

آب روی عضله هام می  به بدنم کهتازه متوجه لخت بودنم شدم 
با يه تاق شدم.لباسامو پوشيدم . رقصيد نگاهی انداختم و وارد ا

دست حوله رو روی سرم گرفته بودم و آب موهامو 
 ميگرفتم..دمپايی های راحتيمو پوشيدم از اتاق زدم بيرون.

روبروی همون دختری که رو مبل نشسته بود و  رفتم تو نشيمن
س جا پيدا کرده بود ايستادم.خروار لبا اون يه جا از بغل  

 _شما؟
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همونجور که دستاشو تو هم با استرس فشار ميداد گفت:مگه 
 کارگر نمی خواستيد؟

 _می خواستم.
 با من من گفت:خب ديگه...

 _چجوری وسط خونمی بدون اينکه درو باز کنم.
 بلند شد و گفت:درو باز بوده يا باز گذاشتيد اومدم داخل.

شب تموم 7شه کارتو شروع کن تا با،اوکیيکم فکر کردم:

آشپزی بلدی؟،شه  
وباره دستاشو گره کرد و جوری بهم فشارش داد که بند بند د

انگشتاش سفيد شدن از شدت فشاری که ميداد...چرا جون ميکنه 
 حرف بزنه؟

 با دندونای بهم فشرده جواب داد:نه زياد.
 _اوکی باشه.

 چشه؟شونه ای بی توجه باال انداختم..
بود.00نگاهی انداختم  به ساعت  

پذيرايی نسبت به بقيه جاها خلوت تر بود.،به طرف پذيرايی رفتم  
 گوشيمو برداشتم و مشغول شدم.

تره اعصابمو يک ساعتی گذشت صدای داد و بيداد و کارهای دخ
 تحت فشار گذاشته بود.پر واضح بود مبتدی و اعصاب خورد کنه!

 _دختره.
گفت:بله؟صدای پاهای بی اعصابش اومد و   

 سرمو برگردوندم:تلفن خونه رو بيار.
يه لحظه گارد گرفت جوابمو بده ولی بعد پشيمون شد و رفت بين 

اون همه خرت و پرت تلفن رو پيدا کرد و مثل طلبکارا گرفت 
 سمتم.
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:دختره..صداش زدمبره تلفنو گرفتم تا اومد   
با عصبانيت غير قابل باوری پريد وسط حرفم:اين دختره اسم 

اره.د  
 

 لبخندی زدم:اسمت چی هست؟
 _افسون.

 _منم راميارم.
 با خستگی گفت:خوشبختم.

 بهش نگاه کردم.
پيشنبدی که بسته بود پر از کف بود شال بجای اينکه رو سرش 
بوده باشه شل ول و نامرتب دورش پيچيده بود و دستکشای 

 ظرفشويی تا به تا و ناهمرنگ بود.
خته با يه کش قرار بوده مرتب موهای حالت دار نسکافه ايشم شل

ولی شاخ شاخ بيرون زده بود بدتر از همه هم رژ و ريملش  هباش
 پخش شده بود.

 
 
 

هر جنبده ای با ديدنش سر درد می گرفت.گمونم خودشو هنوز 
ود اگه ببينه هم خوشو هم منو قتل عام ميکنه!نديده ب  

 _کارگر تازه کاری؟
ماهه.3بله دستکشای پر کفشو بازم فشار داد:بله   

 _چندسالته؟
سالمه.01افسون_  
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 _آها خب برو به کارت برس.
 

رفت و دوباره صدای ظرف و ظروف و جيغ های يواشش کل 
 خونه رو پر کرد.

آقا ام با اين کارگر اوردنش. حسيناَه اين   
 البد رفته فک و فاميل خودشو اورده

دو زنگ زدم نيلوفر..دوست دخترم بود بگی نگی..خونه با گوشی 
 سه ماهی بود باهم وارد رابطه شده بوديم.

ماهم همش مسافرت بودم.3از اين   

تا بوق برداشت.سر و صدای خونه کم شد يا از فوضوليشه 5بعد 

 يا باالخره ياد گرفته بدون صدا هم ميشه کار کرد
.نيلو_الووو سالم   
چطوری؟،_سالم نيلوی من  

عشقم تو چطوری؟ خوبمنيلو_  
چخبر؟منو نميبينی خوش ميگذره؟چيکار ميکنی؟،_خوبم بيبی  

نم کم شده دارن ميبرن بستريم کنننيلو_آی نگو راميار خو  
داری ميری بيرون؟ _راميارت فدات شه  

 نيلو_آره عشقم پاساژ دم خونمون
اينکه چيکار ميکنه هم واسم نبود ولی بلد ،عميقا واسم مهم نبود

و همش بهم فکر کنه و بودم بازی راه بندازم..کاری کنم ذوق کنه 
چون دوست داشتم مدام کاری کنم که احساس کنه . ميکردم 

چيزی که دست رو هر دختری ،راميار هميشه يه چيز ديگست 
 ميذاشتی اينو ازش ميشنيدی!

_لباس عشقم که مناسبه؟من کنارت نيستم دوس ندارم کسی 
 نگاهت کنه ها.
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ا رفت.اينو گفتم و دستمو جلوی گوشی گرفتم قهقه ام هو  
ون صدقه رفتناشو نشنيدم.بو صدای قر  

 
 _اومدم ايران کی ميای پيشم؟

 جيغ بعديم کشيد:درووووغ نگو اومدی؟
 آيکيو جلبک از اين بيشتره خوبه با تلفن خونم زنگ زدم بهش

ره بيب._آ  
 نيلو_االن بيام پيشت؟

 _نه ولی قرار ميزارم باهات.
 نيلو_اوکی عشقم بی صبرانه منتظرم.

بيب فعال خدافظ_اوکی   
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 فصل دوم
 

 

مامان داشت ،برم پیش بهار از صبح که بیدار شدم حاضر شده بودم

میکرد. تناهار درست میکرد و تلفن صحب  

رژ رو رو لبام زد و لبامو بهم مالیدم و عطر ورساچمو رو نبضم 

 زدم. و توی کیفم گذاشتم

 کیفو برداشتم و از اتاق بیرون رفتم

من میرم پیش بهار _مامان  

...نه الله جون سالم به دخترای گلت ؟مامن_واسه نهار میای

 برسون خدافظ.

 _نه میمونم پیشش دلم واسش تنگ شده

 مامان_ماشینو میبری؟

 _سرویس بردیش؟

 مامان_ای وای نه..

کن آژانس میگیرم برگشتن بیا دنبالم_پس ولش   

 مامان_باشه.

 در واحدو باز کردم

تست کره و خامه  اومد دم در می پوشیدم مامانداشتم کفشامو 

شکالتی رو به طرفم گرفت:افسون اینو بخور صبحونه فقط یه 

 کاپوچینو خوردی مامان جان..ضعف میکنی.

کفشامو پوشیدم و بلند شدم تست رو گرفتم و بوسیدمش و 

خدافظ.گفتم:مرسی افسون فدات شه.  
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 مامان_خدافظ.

خودمو چک کردم.سوار آسانسور شدم و تو آینه   

همه چیم اوکی بود نفس راحتی کشیدم.خط چشم چشماممو کشیده 

تر و درشت تر کرده بود و کنار رژ و رژگونه کالباسی صورتمو پر 

 تر و قشنگ تر نشون میداد.

 گوشیمو در اوردم و تو آینه ی آسانسور عکسی از خودم گرفتم.

ده بود چشمای قهوه ای تیره و با ابروهای پهنم خوب مکمل ش

لبای قلوه ای اما ریز نقش صورتی و بینی که به لطف عمل سرباال 

 بود.

داشتم. و وزن متعادلی 561قدم   

آژانس آماده داشت سوار آژانس شدم زنگی ،وارد دفتر آژانس شدم
 به بهار زدم بعد از چند ثانيه آهنگ پيشواز باالخره برداشت.

 _الو
 بهار_الو سالم افسونی

رفت چطوری؟_سالم بهار بی مع  
بهار_خفه آخرين بار من زنگ زدم..دست پيش نگير شکر خدا تو 

 خوبی؟
 _خوبم 

 بهار_چه خبر؟
 _سالمتی تو چخبر؟بهاری کجايی دارم ميام پيشت؟خونه ای؟

 بهار_نه سرکارم
 _ای بابا مگه امروز روز بيکاريت نيست؟

رييسمون گفته اضافه کاری واستم ، بهار_اضافه کاری واستادم
کمکم ميکنه بيشتر  
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 _وضعيت مامانت تغيير نکرده؟

 بهار_نه
منم ناخودآگاه بغض کردم ولی بايد حال و هواشو عوض می 

 کردم:آدرس اون شرکت فکستنيتو بده ميخوام بيام پيشت.
 بهار_مسيج ميزنم واست.

 _باشه منتظرتم.
 قطع کردم و بعد چند دقيقه آدرس اومد.
رغر راهشو عوض کرد.آدرس رو واسه راننده خوندم با کلی غ  

آخه خونه بهار اينا جنوبی ترين نقطه تهران بود و محل کارش 
 باالترين نقطه تهران نزديک خونه خودمون.

 رسيدم شرکتشون.
 يه شرکت بزرگ خدماتی بود.

يه زنگ زدم بهار و گفتم طبقه پايين شرکت تو رستوران 
 منتظرشم.

کرديم.رسيد به محض اومدنش همو سفت بغل  هدقيق04بعد   

 از بغل هم بيرون اومديم:دلم برات يه ذره شده بود.
 بهار_وايييی منم بخدا

 رو صنذلی نشستيم با دلخوری گفتم:آره معلومه از خبر گرفتنات.
 بهار_بخدا انقد کار ميکنم که فقط وقت ميکنم شبا بخوابم.

بهار قبل تر ها تو محله ما زندگی ميکرد و هم مدرسه ای بوديم 
ورشکست شد رفتن منطقه های پايين تر خونه اجاره پدرش که 

کردن و چند سال بعدشم مادرش بخاطر تصادف سختی که کرد تو 
ساعته کار ميکردند تا پول 20با پدر و بردارش بهرام  و رفت کما

 عمل های مختلف و پول بيمارستانو پرداخت کنن.
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د.بهار ديگه  مثل ما وارد دانشگاه نشد و دو جا مشغول کار ش  

بهرام انصافا پسر به شدت جذابی بود جای برداری هميشه توقع 
داشتم مدلی بازيگری چيزی بشه ولی انقد کار ميکرد که اصال 

..بعيد ميدونم تا حاال اين تو ذهنش اومده باشه  
حتی باباشم با اين که ديگه توانشو نداشت ولی به نوبه خودش 

 کار ميکرد.
بفهمه به پدرش تا جايی که مامان هر از گاهی نميذاشت بهار 

 بهش برنخوره کمک ميکرد.
دستمو روی دستش گذاشتم:متوجهم عزيزم ولی االنو بيخيال بزار 

 کنار هم باشيم خوش بگذرونيم باشه؟
و نيمه االن ناهار بخوريم؟ 04بهار_آره باشه ساعت تازه   

 _نه زوده.
تلفنش زنگ خورد سريع جواب داد:بله؟الو سالم..وای راست 

مرسی ممنون لطف کرديد...ميام بله حتما ميام خدافظ.يد؟ميگ  
از خوشحالی گريه اش گرفته بود بعد قطع کردن تلفن با خوشحالی 

 خنديد و اشکشو پاک کرد
 _چيشد بهاری؟

بهار_وای افسون اون مرکز که بهت گفته بودم ميخوام معلم 
 خصوصی بشم خيلی خفنه..

 _خب..
ايشاال استخدام بهار_قبول کردن برم مصاحبه بعدم  

 _انقد خوشحالی داشت؟
بهار_حقوقش انقدی باال هست که نخواد برم دو جا دوجا کار کنم 

 ولی مشروط به اينه که مصاحبه رو برم اول.
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 _ايول 

 
بغلش کردم:مطمعنم سريع قبولت ميکنن بهاری غمت نباشه من 

 ميدونم ميتونی..االن بايد بری؟
عوض کنم ... بعدش بريم.بهار_آره بيا بريم باال جامو   

 سوار آسانسور شديم ورفتيم طبقه سوم.
 بهار رفت پيش يه خانمی و بهش گفت:خانوم عظيمی من ..

 
 

 طيد وستا اومد حرفشو بزنه خانم عظيمی با خشم پر
صحبتش:هيچ معلومه کجايی بهار ده بار زنگت زديم اشغال بودی 

 همش از زير کار در ميری
يد من...بهار_خانوم عظيمی ببين  

جا..يکی از مشتريای نعظيمی_يه نفر کارگر خواسته بايد بری او
از اون موقع مهممونه ..خراب کنی ديگه به خواهشاتم کار ندارم 

!کار برکناری بهار  
 و رفت.

.بهار همينجوری مات موند  
 رفتم پيشش صورتش از فشار بغض قرمز شده بود 

 بغلش کردم و به خودم فشارش دادم
گفت:افسون ديدی شانسمو؟يا اين کارو از دست ميدم يا با هق هق 

وام بابا و بهرام با اين همه مشغله رو درگير کنم اون کارو...نميخ
 بفهمن..
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قطره اشکی رو صورتم سر خورد:غصه ،با بغضش بغض کردم

چيو ميخوری بهاری؟مگه افسونت مرده؟من ميرم جای تو...تو 
 برو مصاحبه.

:واقعا؟با تعجب بيش از حدش گفت  
اشکشو پاک کردم و گفتم:دروغم چيه؟پس من به چه دردی 

 ميخورم؟
 

سفيد نميزنی؟مگه ه بهار_اما تو خونتون دست به سيا
 همينجوريه؟
که خره که چی؟بايد از يه جا شروع کنم چه بهتر _برو بابا باال

ليت داشته باشم.قولشم داده باشم و مسئو  
تو نميدونی چقد سخته بهار_آخه...مگه..آخه ..تو..واست سخته   

!_چيه مگه؟با اينکارت دعای مامانمو بدرقه خودت کردی بخدا  
_افسون تو اين پولدارا رو نميشناسی انگار ننه باباشون بهار

 دکتر مهدنسن بايد حتما از دماغ فيل افتاده باشن.
يه نگاه به قيافه ی وا رفته من کرد:تو نه تو عشقی خودتو با اينا 

منظورم تو نبودی خره.. مقايسه نکن بخدا  
ميدونم بابا ميخواستم اذيتت کنم.خنديدم:  

 
مشتی به بازوم زد.با بدجنسی خنديدم و گفتم:خب حاال فکرشو 
نکن مگه چقد سخته...تميز کاری که مياد خونمونو تميز ميکنه 

 رو ديدم بلدم يه چيزايی فکرشو نکن...آدرسو بگير بريم.
 

*** 
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م نور خورشید نمیذاشت دباال بر روبروی برج واستادم و سرمو

 ببینم قراره این آسمان خراش تا کجا ادامه پیدا کنه.

 سوتی زدم:اوالال....مشتری هاتون تو حلقم.

 گوشیم زنگ خورد از تو کیف دستیم گوشیمو در اوردم.

 _جونم بهاری؟

 بهار_رسیدی؟

 _آره روبروی برجشونم.

قم کردی محاله بهار_افسون این کارت و همه ی کارایی که در ح

یادم بره مامانم که از اون تخت پا شد دونه به دونشو برات جبران 

 میکنم.

خيالتم راحت ،_نشد از این حرفا بزنیا بعدشم خانوم جبران شدست
 ميزنم به حسابت بعدا پدرتو در ميارم...کجايی؟

با اون صدای پر از گريش خنديد:تو اصن بيا برو رو سرم اگه 
ترافيکم.حرفی زدم..تو   

 _باشه پس من برم..فقط يه چيزی!
 بهار_جانم؟

نم متوجه نشه زنگ زد بگو پيش هميم .ا_مام  
 بهار_باشه عشقم.

 _اوکی پس فعال خدافظ.
 بهار_فدات شم خدافظ.

 
 گوشيو تو کيف انداختم.

 به طرف کانکس نگهبان رفتم و گفتم:شما کارگر ميخواستيد؟
 نگهبان_بله.

 _بايد کجا برم؟
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آخرين طبقه.،_پنت هوسنگهبان  
 _آها

 نگهبان_جسارتا کارتتون؟!
 کارت بهار رو در اوردم و دادم چون عکس نداشت به نفعم بود.

 نگهبان_بهار ميرزايی؟
 _بله!

 کارتو بهم برگردوند و درو باز کرد.
 وارد ساختمان برج شدم و به طرف آسانسور رفتم.

 
ون و به طرف بيراز آسانسور ،سانسور متوقف شدبعد چند دقيقه آ

 در تک واحد اونجا رفتم.
 دستی که به سمت زنگ بردمو پس کشيدم..درو باز گذاشته!
 خب مسلما همينجوری که باز نميزاره واسه من باز گذاشته.

وارد خونه شدم و از کفشای مردونه دم در حدس زدم که بايد 
 کفشامو در بيارم و دمپايی راحتی بپوشم.

سرمو باال بردم انگار وارد جنگ جهانی وقتی وارد خونه شدم و 
لباس عليه وسايل خونه شدم از اون خونه ی لعنتی لوکسش فقط 

 کثيفی پيدا بود.
ه حتی من با اون همه سابقه درخشانم تو شلختگی به اين درج

ل نشدم.نائ  
قدمی به سمت جلو برداشتم سرمو باالتر بردم يه مرد لخت با يه 

د با يه حوله ديگه داشت موهای حوله پايين تنشو پوشونده بو
 سرشو خشک می کرد.

 از ديدنش وحشت کردم به من گفته بودن کسی خونه نيست.
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سرشو باال اورد با وحشت  و چشمامو بستم. جيغ بلندی کشيدم
 منو برانداز کرد و بعد به طرف اتاقش رفت.

 
دستمو روی قلبم گذاشتم به طرف مبل بغلم رفتم و لباسارو هل 

ی همون جايی که باز شد نشستم.دادم و رو  
 بعد چند مين در اتاقش باز شد.

 دليل اصلی بهم ريختگی پيداش شد.
 انصافا به شدت خوشيتيپ و جذاب بود.

زير چشمی نگاهش کردم در حالی که اخم گيرايی داشت با يه 
 دست حوله رو سرشو گرفته بود و موهاشو خشک ميکرد.

فت:شما؟جلوم ايستاد و با صدای بم خشدارش گ  
وای نکنه بهار همش مياد اينجا کار ميکنه؟حاال منو نشانخته؟آخه 

 بهار چيزی به من نگفت!!!
 از استرس دستامو تو هم فشار دادم.

 _شما مگه کارگر نميخواستين؟
 

 دوباره زير چشمی نگاهش کردم.
 پسره_می خواستم!

 _خب ديگه..
اينکه به چشماش چرخی داد و گفت: چجوری وسط خونمی بدون 

 درو باز کنم؟
ديگه طاقت نگاهشو نداشتم بلند شدم و گفتم: درو باز بوده يا باز 

 گذاشتيد اومدم داخل.
شب تموم 7باشه کارتو شروع کن تا ،سرشو تکون داد: آها 

آشپزی بلدی؟،شه  
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 از عصابنيت دستامو فشار دادم.
دستور شنيدن وحشتناک بود و اينکه تا حاال کسی بهم دستور 

به سياه سفيد  خونمون دستتو ،ود مزيد بر علت بودنداده ب
نميزدم چه برسه آشپزی..اووووف بهار اولتيماتشو داد افسوِن 

 خنگ!
 _نه زياد..

 دستاشو تو شلوار گرمکنش کرد:اوکی باشه.
ه کرد و به طرف پذيرايی رفت.ابه باال سرم نگ  

 خب از کجا شروع کنم؟
يدا ميکنی.ماشاال هر جارو نگاه کنی يه کار جديد پ  

به طرف آشپزخونه رفتم يه پيشبند بستم دستکشی دستم کردم و 
چون دستکش جفتيش سوراخ بود ناگريز يه دسکش ديگه دست 

 کردم.حتی با نگاه بهشم سر درد ميگرفتم سبز و صورتی!
و يه لباس مدل مردونه زير مانتوم داشتم در اوردم مانتومو 

ل توربان جمع کردم که آستيناشو جمع کردم و شالمو رو سرم مد
 تو دست و بالم نباشه.

يکساعتی بود مشغول درست کردن آشپزخونه بودم بماند کلی زخم 
 شدم ولی از نتيجه ی کار داشت خوشم ميومد.

فای جديد ی که ميخواستم به ماشين ظرفشويی در حال کار رظ
اضافه کنم عمق فاجعه بود همين که در ماشينو باز کردم کف 

و صورت و لباسم! پاشيد به سر  
 چرا مامان نگفته بود که نبايد در حال کار درشو باز کنم آخه..

 يدفعه صدای پسره اومد:دختره..
 ظرفا رو چيدم و بدو رفتم سمت پذيرايی

 همين که رفتم سمتش گفت:تلفن خونه رو بيار.
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انگار نوکر باباشم..خودتو جمع کن برو بگرد برش دار خب...منو 
بهش..دست نداری خدايی نکرده يا پا؟صدا ميزنه بدم   

قول دادی افسون نپر بهش خراب نکن به بهار قول مسؤليت 
 پذيری دادی.

 کارمو خراب نميکنم.
رفتم سمت هال يه جايی اينجا تلفن خونه رو ديده بودم..زير جعبه 

 پيتزا پيدا کردمش و براش بردم..
 اومدم برم که دوباره گفت:دختره..

فت!مسؤليت پذيری و کو  
انقد عصبی از طرز حرف زدنش شدم که با خشم گفتم:اين دختره 

 اسم داره.
 

 توقع داشتم اونم عصبانی شه ولی گفت: اسمت چی هست؟
 کمی از طرز جواب دادنش که گارد نگرفت آرومتر شدم:افسون!

هيعــــــی!درِد افسون..بايد ميگفتم بهار...حاال اگه کارت بخواد  
 چی...وای گند زدم.
 پسره_ منم راميارم!

 _خوشبختم.
 يه کم به ريخت هنريم نگاه کرد.

 بعد گفت:کارگر تازه کاری؟
 اووووووف افسون تو عصبانی نميشی.!

 _بله بله سه ماهه.
 راميار_چند سالته؟

 بگم بهش بتوچه ناراحت ميشه يعنی؟
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سالمه.01_  

_آها خب برو به کارت برس.راميار  
 منتظر دستور جنابعالی بودم!

 رفتم سمت اتاقا يکی يکی مشغول به تميز کردنشون شدم.
آخه يکی نيست بگه افسون جان نونت کم بود؟آبت کم بود؟ديگه 
چرا جلوی بهار سوپر وومن ميشی رو من نميدونم؟تو مامانت 

 اجازه ميده بشقاب غذاتو جا به جا کنی؟
غر نزن عوضش ياد ميگيری پس فردا شايد بخوام شوهر کنم 

بلد باشم خب!دوتا چيز   
وارد اتاق شخصيش شدم و از کجا اطمينان داشتم اتاق 

 شخصيشه؟
!دونفره اش باالی تخت خودشيفته خان درسته عکس بزرگ  
ومد جارو برقی رو با پا خاموش کردم و که ا صدای حرف زدنش
 گوشمو تيز کردم..

از حرف زدنش ادای حال تهوع رو در اوردم...اوق زن داره؟يا 
ه زنشه که چرا خونشون به اين حال و گادوست دخترشه؟

 اوضاعه؟
به در و ديوار اتاقش نگاه کردم اگه زن داشت حداقل تو يکی از 

 عکساش ميبود يا حلقه ای داشت.
خودش تنها بود يا با يه اکيپ بودبيشترشون يا  تواما   

اسم راميار به ا زياد نبود..خدايی تو چهرش بنظر چيزی کم ي
کل خودش ميومد موهاشو مدل جديدی زده خوبی چهره اش و در 

بود که صد برابر بنظرم جذاب تر از اين عکساش بود..عکسا 
 آنچنان قديمی  نبود ولی مدل موهای االنش از همش سرتر بود
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چشمای مشکی در حصار مژه های بلند و فاصله ی خوب و 
چشم و ابروی جذابی بهش  داشت با ابرو هاش که استانداردی
.بخشيده بود  
که رد بخيه ونه ای داشت و بينی مرد و مردونه ای لب متناسب

هاش لو ميداد عمل کرده ولی انقد نامحسوس بود که اصال 
هيچکس متوجه نميشد و بايد به دکترش آفرين می گفت...ببينی 
غضروفی و مردونه ولی در عين حال انقد بی نقص بود که فقط 

هيچکسو متوجه ميشد گفت بايد جراح چيره دستی ميبوده که 
 نکرده.

شو به نمايش يه ته ريش منظمی رو صورتش بود که خط فک
ورتش اضافه کرده بود.ميذاشت و به جذابيت ص  

به عنوان يه مرد شرقی و آريايی بنظر چهره ی اصيل و بشدت 
 مردونه و جذابی داشت...

و خب هيکل رو فرمی که ميشد گفت باشگاهشو رها نميکنه و با 
خوبی به اين جذابيت کمک می کرد.قد بلندش به   

شده بود.3 مبه ساعت نگاهی کرد  

صدای قار و قور شکمم بلند شد.اتاقش تقريبا تميز شده بود رفتم 
 بيرون ... اووووف بميری که انقد شلخته ای!

خواستم برم اتاق بعدی رو تميز کنم که صداش اومد:افسون بيا 
 ناهار.

پسرخاله ميشدی حاال!به طرفش چرخيدم چايی می خوردی بعد   
 به طرف آشپزخونه رفتم دوتا پيتزا با مخلفات روی ميز بود.

 نشستم رو صندلی و مشغول شديم.
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مشغول خوردن بوديم که گوشيم زنگ خورد بلند شدم از کيفم 

 گوشيو برداشتم..اوه مامانه..نشستم و جواب دادم.
 _الو سالم مامانی

 مامان_سالم افسونم...خوبی مامان؟
 _آره عزيزم شما خوبی؟از مطب اومدی؟

بود. و زايمان مامان دکتر زنان  
 مامان_آره االن رسيدم.

 _ميری بيمارستان؟
 مامان_نه نميرم ديگه..کجايی؟

 
به من من افتادم به راميار نگاه کردم گهگاهی نگاهم  واضحا  

 ميکرد و مشغول غذا خوردن بود.
بهارم..سالم _ اِ خب...خب معلومه...معلومه ديگه پيش 

 ميرسونه.
با استيصال راميار چشماش گرد شد و نوشابه پريد تو گلوش.

 دستمو رو بينيم گذاشتم که چيزی نگه.
 مامان_گوشی رو بده کارش دارم..

 دستپاچه شدم و گفتم:چيکارش داری؟
 مامان_ميخواستم ببينم اجاره خونشون چی شد؟

گلوش االن رفت با دستپاچگی مشهودی گفتم:بهار نوشابه پريد تو 
 دسشويی ميدونين که حاال حاال هام بيرون نمياد.

_تازه دارين ناهار ميخوريد؟تا االن گرسنه موندين؟ميدونی چقد 
 بده

 مدام داشتم سوتی ميدادم.
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 _آره يکم بيرون دور دور کرديم ناهارو گرفتيم اومديم خونشون.
 مامان_کی بيام دنبالت؟

 _خودمون ميايم
ميام خب..ماشينو تازه از سرويس اوردن. !نمامان_نه چرا خوتو  

بهرام و بهار منو ميارن نگران نباش  ،_نه عزيزدلم مامانجان
 خسته ای برو بخاب.

 مامان_ببين مزاحمشون نباشيا..مراقب خودتونم باشيد خدافظ.
 _خدافظ.

 
با بهت گفت:االن من بهارم؟يا خوونه ی  قطع کردم راميارگوشيو 

مامانت دروغ گفتی؟بهاری؟واسه چی به   
 سرمو باال بردم:نه!

نبايد توضيح ميدادم پای کار بهار وسط بود...جوابی که نگرفت 
 دوباره هردو مشغول خوردن شديم.

 
 

*** 
 
 

 با خستگی خودمو روی مبل انداختم.
 خونه از تميزی برق ميزد و خيلی واسم لذت بخش بود.

بود. 0334به ساعت ايستاده ی قهوه ای رنگ نگاه کردم   

االن تازه زيبايی خونه تو چشم بود..يه خونه مدرن بزرگ که 
 راضيم کرده بود وقتمو الکی نذاشم.
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يکم خودمو ماساژ دادم بدنم خيلی درد ميکرد تو کل زندگيم اگه 
دقيقه های کار کردنمو ميزاشتی کنار هم انقدر نميشد و من به اين 

 شدت از بدنم تا حاال کار نکشيدم.
و اومد بيرون. اتاقشو باز کردراميار در   

نقطعه عطف اين جذابيت قطعا خوشتيپيشه!چه رسمی هم تيپ 
 زده!

مشکی خوش دوختی پوشيده بود با جليقه و کروات کت شلوار 
کرم رنگ جذابی ست کرده بود و در آخر پالتوی کرم رنگی هم 

 پوشيده بود.
 موهاشوو باال داده بود و ته ريششو زده بود.
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 فصل سوم 
 
 

عطر جلوی آينه قدی اتاقم واستادم. کروات کرممو سفت کردم.
بولگاری ِمن اين بلک رو رو نبض های مختلفم زد تا اتاق از 

راضی روی ميز گذاشتم. عطروبوش اشباع شد و  
 سوييچ و گوشيمو از روی ميز برداشتم و به اتاق نگاهی انداختم.

خونه مثل اولين روزش شده با اينکه به شدت مبتدی بود ولی 
 بود.

کف زمينو انقد تميز کرده بود انعکاس براق خودمو توش 
ميديدم.پاکت انعام اضافه بر حقوقشو برداشتم و از اتاق بيرون 

.به طرف نشيمن رفتم.زدم  
 

با ديدنم روی مبل لم داده بود و با بی خيالی منو نگاه ميکرد.
..زد یلبخند  

 شتنم داد...لبخند جذابی داشت..صورتشوک عجيبی اين لبخند به 
 معمولی و خوشگل بود اما لبخندش...

 وا ديوونه شدی راميار حسابی!دختره خل بود خلت کرد!
اين افکار ماليخوليايی از سرم بپرن.پاکتو به تا سرمو تکون دادم 

 طرفش گرفتم.
 بلند شد و گفت:اين چيه؟

 اصوال هر کارکنی ميدونست اين چيه!!
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 _انعامت...خونه برق افتاده.

 دستشو تکون داد:نه نه ممنون!
 ابروهام باال پريد.

 _زشت نيست دستمو رد کنی؟فک کنم بهش احتياج داری!
 به چشمام نگاه کرد ...لبشو زير دندونش برد.

متوجه احساساتش نميشدم مگر نه اينکه اين کارو ميکرد برای 
 حقوقش؟

گفت:بله ممنون. بعد از کلی اين دست اون دست کردن  
 کيفشو باال اورد و گفت:لطفا بزاريد تو کيفم.

خندم گرفته بود.نميخاست از دستم بگيره؟پاکت رو توی کيفش 
 انداختم

به حساب شرکت که من  ميريزم با اين حساب کل دستمزدشو 
 بهش ندم.

 اينجور که معلومه اصال حس خوبی نداره.
نبود؟!؟،عجيب غريب بود  

 
ديدن مارک کيف متعجب شدم. در کيفشو بست با  

برند اين کيف رو ميشناختم و ايتاليايی بود.همينو يه رنگ ديگشو 
 از ايتاليا برای روشنک اورده بودم.

 به نظر نمياد وسعش به خريد اينجور برند ها برسه.
 و اون چاخانای پشت تلفنش...اَه اصن به من چه!
اول اون بره سرمو تکون دادم و درو باز کردم و منتظر شدم تا 

 بيرون.
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 کتونياشو پوشيد

بود.و از صد  (...)اين ديگه تو باورم نميگنجه.کتونياش برند 
اصل بودنشو تشخيص بدم. فرسخی ميتونستم  

 
من خودم برند بازم و بايد همه چيم برند باشه تا استفادشون کنم 

تشخيص ميدم. براحتی و خوب هرچيزی رو برند يا برند نبودنشو  
دختر سر تا پاش مارک بود.و اين   

 واقعا تميز کار بود؟
کفشامو پوشيدم و باهم وارد آسانسور شديم به ساعتش نگاهی 

 کرد و گفت:اينجا دفتر آژانس داره؟
 مارک ساعتش پتک فيليپ بود..مگه ميشه؟

خودم اجازه  ثل مته مغزمو سوارخ ميکرد ولی بهسواالم داشت م
هرام نامی بياد دنبالش اصال؟پرسيدنشو نميدادم.مگه قرار نبود ب  

 _نه فک نکنم تا چهارراه اصلی دفتر آژانس باشه.
 سرشو تکون داد و گفت:آها باشه.

از آسانسور بيرون رفتيم.با خداحفظی از هم جدا شديم به طرف 
 پارکينگ رفتم و سوار ماشين شدم و سقف رو باز کردم 
رمز از پارکينگ بيرون زدم وارد خيابون شدم بغل افسون ت

 کردم:سوار شو تا چهارراه ميرسونمت.
 افسون_نه ممنون.

_تعارف نکن تو اين خيابون تاکسی خيلی کم رد ميشه تا چهار 
راه زياده.،راه  

 بازم لبخند قشنگی زدو بعد گفتن"مزاحمتون نباشم"سوار شد.
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 مغلوب لبخند اسرار آميزش شدم.

 
 شونه ای باال انداختم و راه افتادم.

ايستادم در حالی که پياده ميشد گفت:ممنون آقا راميار دم چهارراه 
 لطف کرديد.

 
کردم. یسرمو تکون دادم و با گفتن "شب خوش" ازش خداحافظ  

مين رسيدم خونه بابا. 04و بعد   

بوقی زدم عباس آقا درو باز کرد با ديدن من بلند گفت:به به سالم 
 آقا...چشم آقای اديب و خانوم روشن خوش رسيدين.

داخل حياط. بردم کنترل درو باز کرد سری تکون دادم و ماشينوبا   
برگای درختای تنومند خونه با شروع پاييز  از ماشين پياده شدم

 رنگ پس ميداد و زرد ميشد و حياطو پوشيده از برگ کرده بود..
ميکردم چه وقتی بچه بودم چه وقتی بزرگ  یخوب يادمه چه عشق

مشدم صدای خش خش شون رو می شنيد  
لی رو ايجاد شگوکه به اين برگا ميخورد صدای خ و حتی بارونايی

 ميکرد
خوب يادمه با عباس آقا سر جارو کردن و جمع کردنشون چقد 
بحث ميکردم من دوست داشتم باشن و عباس آقا بابامو بهونه 

 ميکرد هی ميخواست تميز کنه.
 برعکس زمستون که اينجا چقد بی روح و سرمازده ميشد.

 
گالخی رو به سمت ساختمون طی کردم و از خش خشون راه سن

 همچنان لذت عجيبی ميبردم.
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تا قبل از قبولی دانشگاه اينجا بودم ولی با قبولی تو دانشگاه بابا 

که نشون کرده بودم برام گرفت.به عنوان کادو پنت هاوسمو   
 

ترمه گرفتم و ديگه ارشد رو ادامه  0ليسانس دارو سازی رو 

 ندادم.
از وقتی که وارد  مقول خانوادم يه الواط خوش گذرون شده بودبه 

سالمه. 20دانشگاه شدم تا االن که   

در خونه رو باز کردم موجی از گرما و نور به سمتم خوش آمد 
 گفت.

طبقه بود و مدل اشرافی چيده شده بود. 2خونه ی بابا   

 روبروم از دو ور پله ميخورد و ميرفت طبقه دوم.
نجا بود.اتاق منم همو  

شرويی با لحجه ی غليظ شماليش وزری خانوم به سمتم اومد با خ
گفت:سالم آقا جان خوش آمدين چه عجب از اين ورا...خانه رو 

 نورانی کردين .
 

_سالم زری خانونم گل مرسی ممنون تو چطوری؟عباس آقا 
 کمرش بهتره؟

يکم فکر کرد بعد انگار که چيزی يادش اومد گفت:آره تی بال 
سال و نيم پيش عمل کرد خدا خيِر آقا اديبو بده.0 ميسر  

وقتی عباس آقا رو ديدم کمرش  ،از اينجاودم پس من چقد غافل ب
 درد ميکرد.

 _مامان اينا کجان؟
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 زری_همه تو نشيمنن.

 به طرف نشيمن طبقه اول رفتم.
وشنک با ديدنم بلند شد و دويد سمتم از گردنم آويزون شد.ر  

داداش چه عجب من تو رو ديدم...يادت ميره روشنک_سالم آقا 
 يه خواهر کوچولو اينجا دلش واست تنگ ميشه بی معرفت.

به کشيدن لپش که انقد  بغلش کردم و لپشو کشيدم از حرص ديگه
توجه نکرد. بدش ميومد  

_قربون روشنک کوچولو برم..چه بزرگ شدی 
 وروجک!چندسالت ميشه پس فردا خانوم اديب کوچک؟

سالم ميشه ديگه.01عاشقتم داداشی...ی تولدمو يادته؟جيغ زد:وا  

دستمو رو موهای بلندش کشيدم:سن طاليی رو داری 
سالگيت؟01ميگيريا...خب چی ميخوای به عنوان کادوی   

يه ذره فکر کرد به نتيجه نرسيد اما با چشمای ستاره بارونش 
 گفت:يه چيزی که با هميشه فرق داشته باشه.

 
 _باشه وروجک من.

جلوی سمت مامان و بابا رفتم که نظاره گر مکالمه ما بودند. به
ا اخم سر برگردوند.ن با يه پا نشستم مامان بپای ماما  

 _واسه عرض عذر خواهی اومدم بانوی مـــن.
 بابا با رضايت نگاهم کرد.

هميشه دوست داشت مثل خودش رضايت خانوادمو بدست بيارم 
من هميشه احترامشو خودشم يه شخصيتی داشت که باعث ميشد 

 بدست بيارم و داشته باشم.
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 مامان_خودتو لوس نکن راميار

 
_نه جدی ميگم بانوی من!...اين بنده ی سراپا تقصير منتظره 

 عذرخواهيش پذيرفته شه.
...چرا يادت ميره ن خيلی واست تنگ شده بود رامياردلمومامان_

 خانوادتو؟
ده بودم._من هيچوقت شمارو يادم نميره،فقط سرگرم ش  
 مامان_با سرگرميات خانوادتو فراموش کردی.

بلند شدم و بغلش کردم و گفتم:ديگه فراموشی بی فراموشی دفعه 
 بعد تکرار شد با گيوتين سرمو جدا کن باشه؟

خنديد و دلم آروم گرفت...تن ظريفشو به بغلم فشار دادم و 
 عطرشو به ريه هام کشيدم و روی موهاشو بوسيدم.

همه رو مبل ها نشستيم. هدقيقبعد چند   
 بابا_خيلی وقت بود اينجوری دور هم نشسته بوديم.

روشنک_بابا من امسال کنکورم خب بيست چهار ساعت تو کالس 
 و درسم.

 
 بابا نگاه دلگيرشو از روشنک به من داد.

ن گرفتم،حق داشتن آخرين چيزی که واسه من اولويت عذاب وجدا
 داشت خانواده بود.

سرزنش بابا رو نگاه کرد.هميشه مدافعم!مامان با   
يه جورايی فهميدم با نگاهش چی گفت که بابا سنگينی نگاهشو 

 ازم برداشت.
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 ميگفت حاال که بعد مدتها اومدم نبايد خاطره بد برام بوجود بياره.

من برم لباسامو عوض کنم بريم شام._  
 مامان_باشه ما منتظريم مامان.

با يه تيشرت و شلوار ورزشی عوض وارد اتاقم شدمو لباسامو 
 کردم.

 کسی در زد.
 _بيا تو.

روشنک وارد اتاق شد.جلوی آينه مشغول درست کردن موهام 
 بودم.

زدم.از تو آينه روشنک رو ديد   
 _چيزی شده وروجک من لب برچيده؟

سالمه چرا ميگی وروجک؟!! 01روشنک_داداش من ديگه   

توله_تو چهل سالتم بشه هنوزم وروجک منی   
 رفتم سمت کتم و گوشيمو در اوردم.

ش.اروشنک_داد  
 _جونه داداش؟

 روشنک_تو هدفت چيه تو زندگی؟
سرمو که تو گوشی بود باال اوردم و به روشنکی چشم دوختم که 

 روی کاناپه اتاقم نشسته بود و چشماش هيچ نوری نداشت.
چيشده به فکر هدف داداش تکيه به ديوار پشتم دادم و گفتم:

 خوشگذرونت افتادی؟
 روشنک_هيچی همينجوری،آخه من خودم هدفی ندارم.
 _اوه پس واسه همينه منو بازخواست ميکنی وروجک.
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روشنک_تو خيلی آزاد و راحتی،مامان بابا به من اين اجازه رو 

 نميدن.
ن باش اين اجازه رو ام يه کوچولو ديگه بزرگتر شی مطمئ_تو

بزرگتر شی وارد دانشگاه شی  ميدن...همين که وارد يه اجتماع
 ببينن ميتونی از پس خودت بر بيای خيالشون راحت ميشه.

سالم شده01روشنک_من ديگه   

بازوهاشو گرفتم و  گوشی رو تو جيبم انداختم و رفتم طرفش
 بلندش کردم.

سالگی فصل استقاللت نيست،تو هنوز کوچولو ی خانواده 01_

 اديبی.
 روشنک_خب نميخوام کوچولو باشم.

 بعد با حرص بامزه ای گفت:ديگه هم لپمو نکش من بزرگ شدم
حرص نخور وقت واسه بزرگ شدن :ملپشو کشيدم با خنده گفت

 زياد داری،چی ميشه بيشتر وروجک داداش راميارت باشی؟
 با خنده گفت:باشه بازم وروجک توام زورگو.

 باهم پايين رفتيم.
افه شديم و مامان بابا سر ميز نشسته بودن ما هم بهشون اض

 مشغول خوردن غذا شديم.
م آويزون شد وبعد شام دوباره تو نشيمن نشستيم. روشنک به باز

واسه تولدم هستی ديگه؟ و گفت:  
 تا اومدم جوابشو بدم تلفنم زنگ خورد،از روی ميز برداشتم 

 _جانم شايان؟
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صدای آهنگ خيلی زياد بود واسه همين شايان داد زد:سالم 

هفته افتاده کيش و شهرای تو راهمون قراره با  2 راميار فردا تا

 ماشين بريم وسايل بيارن بعضی جاها کمپ کنيم،هستی ديگه؟
 روشنک_داداش جواب منو ندادی؟

به مامان بابا و روشنک نگاه کردم صدای شايان هم تو گوشی 
 خطابم کرد:راميار جواب منو ندادی هستی؟

 باالجبار گفتم:نه تولد خواهرمه.
 شايان_ديوونه شدی پسر؟ما بخاطر تو برنامه رو تغيير داديم.

 روشنک_ايول عاشقتم داداشی 
 دست تو موهام کشيدمو و لبخندی به روشنک تحويل دادم

 _من خودمو بهتون ميرسونم.
شايان_باشه ما از تهران ميريم سمت اصفهان.تو بعد اصفهان 

 ميای؟
 _چند روز ميمونيد اونجا؟

روز0شايان_  

م هماهنگ ميشم باهات_اوهو  
 شايان_اوکی خداحافظ

 _خدافظ
 

 گوشيو قطع کردم و روی ميز انداختم.
بابا لبخندی به روم زد و چشماشو با آرامش خاطر باز و بسته 

 کرد..بهم فهموند کار درستيو کردم.
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 کار درستی کردم؟!جدی؟درست اون يا درست خودم؟

بين دوتاش گير ولی من ذهنم پيش بچه ها بود و يه جورايی 
 افتاده بودم.

 
روشنک با خالت اينا بريم مامان_راسی راميار ميخوايم بعد تولد 

 اردبيل سرعين.
 _چرا؟

 زری خانوم با سينی قهوه وارد شد و به طرف بابا رفت
 همامان_چرا نداره مامان جان،خواهرت هوايی تازه کنه يکم دور
 هم باشيم بعد مدتها...يه مسافرت خانوادگی ميچسبه عزيزم.

 از تو سينی فنجون شيری طاليی رو برداشتم 
 بازم انداختن تو مخصمه..

تا اومدم مخالفتمو ابراز کنم روشنک با ذوق گفت:وای آره داداش 
 خيلی وقته با هم نرفتيم بيرون،دو سه سالی ميشه.

ون بريد.کمی از قهوه ام خوردم:نه شما خودت  
 بابا_چرا پسرم؟ما که امروز اينهمه باهم صحبت کرديم
 _بله بابا اما من يه برنامه ای دارم نميتونم تغييرش بدم

 مامان_اما راميار...
 _مامان خواهشا ديگه..

 با بقيه صورتم ادامشو فهموندم.
روشنک دمغ شد و تو مبل فرو رفت.يه سکوت بدی حکمفرما شد 

ازش گرفتم و روی صبانيت هم ميزد رو قهوه ای که داشت با ع
 ميز گذاشتم

 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            41

 
 _تهش سوراخ شد وروجک

 روشنک_خب داداش چی ميشه با ما بيـ ..
 نگاهمو که ديد حرفشو خورد و دمغ تر سکوت کرد

درسته من همه کاری واسه روشنک ميکردم اما اون بشدت ازم 
 حساب ميبرد.

ميگذروندی؟چی ميشد توام با خانوادت وقت زير لب غر غر کرد:  
 سرشو باال اورد نگاهشو ازم دزديد و زيرلب زمزمه کرد:ببخشيد.

مامان_پس با اين اوصاف تولد روشنک رو فرداشب ميگيرم 
 خوبه؟

سری تکون دادم و فنجون رو روی ميز گذاشتم.به ساعتم نگاهی 
بود. 1334انداختم   

روشنک بلند شد و گفت: من ميرم باال سر درسام..شب بخير 
مامان فردا يادت نره بيای دفتر مدرسه شب بخيربابا..  

 مامان بابا جوابشو دادند
 نگاهی بهم انداخت:شب بخير داداش.

 _شب بخير وروجک
با تلفن  هم مامانچند دقيقه بعد نگاه دلگيرشو ازم گرفت و رفت.

 خاله ام مارو تنها گذاشت.
 بابا_راميار

روشن کردم.جعبمو در اوردم و سيگاری از بينشون در اوردم و   
 _جانم؟

 بابا_از فردا بيا شرکت
 دودو کالفه وار بيرون دادم خسته نميشه انقد که ميگه؟!
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 _اما بابا ميدونی رشته من ربطی به کار شما نداره.

 
بابا_مگه مهمه؟مگه رشته من ربطی داشت؟من مهندسی مکانيک 
خوندم ولی کم کم راه افتادم..فکر کردی هرکس بازرگانی ميخونه 

يد تاجر شه؟با  
ت واردات فرش و لوازم خانگی بابا شرکت بزرگ صادرا

داشت...يه شرکت خانوادگی که خواهان زيادی داشت..اما من اهل 
کار نبودم،وقتی پول ميخواستم بابا واسم می ريخت يا اگه لج و 
لجبازی ميشد کار به دعوا می کشيد زنگ ميزدم بابابزرگ اون 

ديمی بود منم تنها نوه ی حلش ميکرد چون بشدت افکارش ق
 پسری پسرش ميشدم خيلی هوامو داشت 

وارثش بودم و براش حايز اهميت بود جوری که صدای اينکه 
ت خون واصالت و وارث که انقد نوه پسری بقيه رو در اورده بود

و ادامه دادن نسلش براش مهم بود. خون  
بود وقتی واسه عمم خواستگار ميومد يکی از شرايط اصال همين 
نام خانوادگی داماد می بايست بشه اديب و همينطور ادامه پيدا 

 کنه!
 و کدوم مرديه که قبول کنه؟

بابا_راميار من ديگه حال و حوصله قبل رو ندارم وظيفه ی 
 توست که شرکتو بگردونی و بيشتر از قبل شکوفاش کنی پسر.

 يه پک ديگه زدم و متمدد بيرون فرستادم.
تونم همه وقتمو.._اما بابا من که نمي  
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بابا_من که نگفتم همه وقتتو می خوام من فقط ميگم از االن بيا 

 ياد بگير بعد اون وقت مفصل راجبش باهم حرف ميزنيم.
بدجوری منو تو خواسته اش گير انداخته بود.حق داشت اما من 

 اهل کار کردن و بدو بدو نبودم
 _باشه روش فکر ميکنم.

 بابا_تا کی؟
ديگه_دو سه ماه   

 کام بعدی رو گرفتم و بيرون دادم.
هفته ديگه يعنی پايان آبان ماه جوابمو 3بابا_خيلی ديره..تو تا 

 بده.
 _اما بابا..

قدم راه بيا. تابابا_اين همه من باهات راه اومدم حاال تو دو   
 سيگار رو تو جا سيگاری له کردم:باشه.

 
 
 

    *** 
 
بشينيم.نيلوفر_راميار عشقم بنظرم اينجا   

 _نه بريم اون کافه.
 دوباره دستشو دور بازوم حلقه کرد:بريم.

وارد کافه شديم و روی ميز نزديک پنجره نشستيم.بوی قهوه 
با هوای گرفته  ه بودبينيمو قلقلک ميداد و ترکيب خوبی شد  
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-نارنجی پاييز و ويو روبروم که خيابون پوشيده از درخت زرد

 نارنجی بود 
تا قهوه و کيک رو دادم و با سکوت به 2سفارش به ويتر ميز 

 بيرون خيره شدم.
بابا بود  و امروز مغزم درگير حرفای ديشب  

نيلو خسته از جو ساکت و سنگين بينمون گفت:اَه چته امروز 
 راميار؟

تا اومدم جوابشو بدم گوشيش زنگ خورد نگاهم از اون سريعتر 
"   امرو اسکرين گوشيش که رو ميز بود افتاد " حس  

ممنون..آره سريع برداشت و جواب داد:سالم نرگس جون خوبی؟
 دقيقا..باشه..پس بعدا بهت زنگ ميزنم..خدافظ.

اين  به وضوح رنگش پريد. پوزخندی لبمو کج کرد..من آخرتِ 
 کارم بعد منو ميپيچونه !

 به بخار متصاعد از قهوه چشم دوختم.
 _کی بود؟

 نيلو_فاطی ديگه دوستم.
چيزيو راست ميگفتن دروغگو کم حافظس!از قديم يه   

 فاطی کجا نرگس کجا!!
خودمو زدم به اون راه همراه با نيشخند دلفريبی گفتم:عه فاطيی 

 که ميشناسيم؟سالم می رسوندی.

شروع  6بود تولد روشنک  5به ساعتم نگاه انداختم،يه ربع به 

 ميشد.
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کرد ضرب گرفتم..نيلو فکر می  انگشتامروی ميز با يکی از 

 حواسم پی وراجی های اونه.
 نگاهی بهش انداختم اينم امروز تاريخ مصرفش تموم شد.

 نيلو_حاال بنظرت بهش بگم..راميار..با تواما..معلومه کجايی؟
بوليوار..سنگين بود اما دلم واسه يه سيگار از جعبه در اوردم..

 کشيدنش تنگ شده بود.
 روشنش کردم و کام محکمی گرفتم.

رو اعصابمه نيلو. _ديگه حرفات  
 با جيغ جيغ گفت:حرفای من رو اعصابته؟

 
 _آره بهتره صداتو ببری.

دود سيگار رو توی صورتش فوت کردم و پول ميز رو روی ميز 
 گذاشتم و پالتومو برداشتم از کافه زدم بيرون.

نيلو دنبالم اومد و بازومو چسبيد با خشونت بازومو بيرون کشيدم 
 هاج واج منو نگاه کرد.

 نيلو_دليل اين رفتار يهوييت چيه؟
 کامی گرفتم بيرون دادم.

نميخواستم غرورمو قربانی اين رابطه ی دوزاری بکنم اقرار به 
اينکه خيانتشو ديدم ينی اون تموم کننده رابطمونه اما تا وقتی که 

 من اين طرف رابطم محاله ممکنه..منم که تمومش ميکنم!
 

بزار واضح واسه همين گفتم بيای.._دليلی وجود نداره نيلو..اصن 
 بهت بگم...دلمو زدی..روشنه؟
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 پوزخندی زد:معلوم نيست کی دلتو برده که حاال من دلتو زدم.

پک آخرو زدم و بعد سيگارو زير پام له کردم و دودشو با چشمای 
 ريز حسابگری تو صورتش فوت کردم.

 _هرکی..مهم اينه که به رابطه با تو فکر نميکنم.
آره خب چون هر وقت عشقت کشيد بدو بدو خودمو رسوندم نيلو_

خونت و هرجور دلت خواست باهام بودی توقعت رفته 
 باال..هرکسی جای من بود..

_خودت ميدونی داری چرند ميگی...با هرکس بودم رابطه هم 
 بوده همه جورشم بوده..خودتو بيخودی از همه جدا ندون.

هيچ پلی وجود نداره باهم  گردی ديگهنيلو_مطمعنی راميار؟اگه بر
 باشيما.

 
 _من برگردم؟

 پوزخندی زدم:شبيه اونام که چيزيو باال بيارن دوباره بخورنش؟
 عينک آفتابيمو زدم و گفتم:خوشبخت شی!

ديگه برنگشتم پشت سرمو نگاه کنم  هردومون از اين پايان 
راحت به نظر ميومديم.حداقل من يکی که از اين راحت تر 

 نميشدم.
گرفتن کادوی روشنک به سمت خونه راه افتادم.زنگی به بعد 

 شايان زدم.
 _الو شايان.

 شايان_سالم چطوری؟
 _خوبم کجاييد؟
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 شايان_دوساعت داريم به اصفهان.

 _اوکی تا کی هستيد؟
 شايان_فردا صبح..کی ميای؟

._منم فردا ظهر پيشتونم  
 شايان_اوکی منتظرتيم.

داختمگوشيو قطع کردم و رو صندلی بغل ان  

مين رسيدم خونه ماشينو پارک کردم و پياده شدم..ساعت  01بعد 

بود و صدای آهنگ تا بيرون ميومد. 7نزديک   

وارد خونه شدم..فاميل ها و دوستای خانوادگی و دوستای 
 روشنک مشغول خنديدن و صحبت و رقص بودن.

اولين کسی که متوجهم شد روشنک بود که با جيغ بطرفم اومد و 
هميشه از گردنم آويزون شد.مثل   

 روشنک_سالم داداشی.
 

 _سالم وروجک تولدت مبارک
 روشنک_مرسيييييی.

از خودم دورش کردم و يه دور چرخوندمش:واوووو...پرنسس 
 خانوم شما داريد ميدرخشيد

 خنديد و گفت:مرسی که اومدی.
بوسه ای رو گونش کاشتم و به سمت خاله و عمه و بقيه رفتم 

احوالپرسی حسابی رفتم جايی که همه جوونا جمع بعد يه سالم 
 بودن.
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پاکت هديشو رو ميز هدايا گذاشتم و به طرف بهراد پسرخالم که 

رفتم. داشت واسه دوستای روشنک حرف ميزد  
 با ديدنم با خوشحالی گفت:چطوری پسر خاله؟خيلی وقته نديدمت.

 _خوبم تو چطوری؟
 بهراد_منم خوبم درگير دانشجو هامم
 _اوه اوه پس حسابی سرت شلوغه.

سالش بود و به تازگی استاد دانشگاه شده بود.23بهراد   

از سينی خدمه ای که به سمتمون اومد جام مشروبی برداشتم و 
به سمت دوستای روشنک که مشغول صحبت با بهراد بودند 

 برگشتم.
 _سالم من بردار روشنکم راميار..خوش اومديد

رمی جوابمو دادند.همشون تشکر کردند و به گ  
 يکيشون گفت:بله بله تعريفتونو خيلی شنيديم.

يکی ديگشون با هول زد به دوستش که ساکت شه اونم سريع 
 جمعش کرد:ينی از روشنک جون خيلی دوستتون داره.

 
 

و بعد صدای آرومشو که به دوستش گفت "من چرا الل نميشم؟" 
 رو شنيدم.

کردم.خندم گرفت...با لبخند مشروبمو مزه   
بهراد_داشتيم با خانوما راجب تعيين رشته بعد کنکورشون 

 صحبت می کرديم.
 _عه..آها.
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:آقا راميار شما چی خونديد؟پرسيديکی از دخترا   
 _دارو سازی.

يکی محکم زد پشتم با خنده تو گوشم گفت:که اونم بابات کلی 
 سکه بارون کرد استادا رو تا نندازنت.

گفتم:خفه عليرضا.با آرنج زدم تو شکمش و   

سالش بود  30هردومون بلند خنديديم.عليرضا پسرخاله ام بود 

 همه جوره عمران ميخوند و به قول خودش استادش
منم..دختربازيو به خوبی ازم ياد گرفته بود ولی با پس گردنيای به 

موقع من کلشو ميکرد تو درسش وگرنه به قول خودش عجيب 
ميکرد. غريب وحشی ميشدم اگه زياده روی  

 همون دختر گفت:وای البد خيلی سخت بوده مگه نه؟!
_آره خب يه رشته ايه که عالقه ميخواد،اگه کسی نداشته باشه 

 بهتره سمتش نره.
عليرضا تو گوشم پچ زد:آره عالقه ام از تو فوران ميکرد،از 

  01روز دانشگاه همش تو پيچ بودی و کارای +2

ی اونجاتم بريدی.زمزمه کردم:بميرم برات که مرتاض شد  
هردومون زديم زير خنده.بهراد عجيب غريب نگاهمون 

کرد..بهراد دقيقا همون کسی بود همه مامان باباها تو فاميل 
 ميزدن تو سرت و ميگفتن فالنی رو ببين،از فالنی ياد بگير!

 _شماها چی ميخونيد؟هم رشته ی روشنکيد ديگه؟
تش چی بودکاش رشتشونو بگن روم نميشه بگه نميدونم رش  

 همون دختر اوليه گفت:آره مدرسه ما تخصصی رياضيه.
 سری تکون دادم.
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دخترا از ما جدا شدن پيش روشنک رفتن و بهراد به بزرگترا 

 پيوست.
عليرضا_اون سفيد مفيد لنز آبيه چه خوبهههه..بنظرت سنگ رو 

 يخم نميکنه؟
 با چشمام اون دخترو اسکن کردم.

..فقط نه بابا_سليقتم به خودم رفته پدر سگ،جووون 
 دبيرستانيه..مشکل نداری بچه مچه اس؟

 
تو نخش رفته بود.بد   

 _برو مخش کن ببينم.
همون روندی که بهش ميگفتم رو عليرضا به طرفش رفت.

 دبيرستانيا جوابه رو پيش ميبرد..
 بهنوش و فرناز با جيغ به طرفممشغول نگاه کردنشون بودم که 

،بهنوش خواهر بهراد و همسن روشنک بود و فرناز دختر اومدن

شت.ساله به اسم فرحناز دا5عموم بود که يه خواهر   

بهنوش_به به راميار خان چه عجب چشممون به جمال شما 
 روشن شد.

 فرناز_راست ميگه خجالت نميکشی يه خبر نميگيری.
يکردم سرمو گرفتم:بخاطر شما دو تا جغجغه از خودم رونمايی نم

 نميتونيد آرومتر جيغ و داد کنيد؟
آروم باشه ميشه زمزمه.بهنوش_اسمش روشه جيغ!  

سانتيش کوبيد رو کفشم:بچه پررو  01فرناز با اون پاشنه های 

نوش.بيا بريم فراشکال از ماست که فک ميکنيم مثل ما آدمی،  
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 بهنوش با استيصال گفت:روانيم کردی بابا بخدا بهنوشم.

 
ببرتش بازوشو گرفتم و کشوندم سمت خودم:کجا دستشو کشيد 

 دختره ی لوس؟!!
 بهنوش_خودتی!

 با فرناز متعجب نگاهش کرديم.
 _مگه با تو بودم بچه پررو؟

بهنوش_با فرناز که بودی..باقالی که نيستم بايد از همه همجنسام 
 در مقابلت دفاع کنم.

هر سه خنديديم.هردو شونو بغل کردم و گفتم:دلم واسه جيغ 
 جيغاتون تنگ شده بود.

 از بغلم در اومد و هردو منم همينطوری گفتن.
_شما چرا شور رفتين؟پاشنه اندازه خودتون پوشيدين هنوز 

 کوچولو موندين که
 فرناز_جنابعالی دراز تشريف داريد.

 _مرد بايد خوش قد باال باشه وگرنه کوتوله که شما هستين ديگه.
دهانم دوختی...عيد با بهنوش_بی شرف..انصافا حق داشتی 

 مايی؟
 لپشو کشيدم و گفتم:تازه آبانه کو تا عيد؟

 بهنوش_قراره بريم شمال ويالی شما داشتن برنامشو می ريختن.
 _آهان.

 فرناز_تولد من که هستی؟
 _کی ميشه؟
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 فرناز_هفته ديگه.

 _آخی چند سالت ميشه کوشولو.. هنوز تولد ميگيری؟
ام:بدجنس خوبه يکسال ازت زدم زير خنده..دوباره زد رو پ

 کوچيکترم.
 _وحشی شديا ... نه نيستم.

 فرناز_عه راميار..خيلی بيشعوری.
 گوششو گرفتم پيچوندم :کی بيشعوره؟
 فرناز:آی آی آی باشه ببخشيد ولم کن.

 گوششو ول کردم:دفعه آخرت باشه به بزرگترت فحش ميديا.
دستتم سنگين شده  همچين گنده و عضله ای شدیآخ ! فرناز_

 همچين دخترکش شدی رفته،بازوهات جون ميده واسه ..
کن...حاال تو رو کشتم يا نه؟ن_ترشحات ذهنتو به من منتقل   
 فرناز_منو که خيلی وقته کشتی.

 بهنوش عقی زد:بيايد بريم پيش بقيه.
 

به سمت سالن پذيرايی رفتيم.عمه ساناز که بهش ميگفتم خانوم 
جيغی زد:وای راميار خودتی؟دارم درست ميبينم؟کوچيک با ديدنم   

 _چخبره امروز هرکی منو ميبينه جيغش ميره هوا؟
نيمت،رو نما ميخوای؟من دارم ساناز_از بس که سال به سال ميبي

جواب تماسای منو نميدی؟واست،  
 

 _سرگرم بودم يادم ميره کال بک کنم.
 ساناز_بعدش چی؟
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 _ديگه بعدش بتوچه؟خصوصيه.

از پيش دستی برداشت و سرشو بطرفم گرفت. کارد رو  
ما اينجا خصوصی نداريم همه چيو بايد اعتراف کنی.ساناز_  

کاردو از دستش گرفتم و گفتم:ای داد صد دفعه گفتم اين وسايل 
 تيزو جلوی دست بچه ها نزاريد.

 با جيغ گفت:بچه خودتی.
 _عه خانوم کوچيک جيغ نزن ديگه.

 ساناز_کار خصوصيت چيه؟

عه.01سنت نميخوره +_به   

ام. 37ساناز_بهنوش گوشتو بگير چون من که   

سالته.9_از ديد من   

 ساناز_راميار!!
 _جونم؟

 نگام کرد و گفت:هيچی.
سکوت کردند ههمه که به کل کل ما ميخنديدن يدفع  

 فرناز_عه ساناز چی ميخواستی بگی؟
با يه  ساناز با چشم و ابرو به من اشاره کرد و گفت:اين کلک

نم گفتن چندتا دخترو کشته؟جا  
_واقعا که پدر جون تو تربيتت کوتاهی کرد،خانم کوچيک که 

 فوضول نميشه.
 گوشيم زنگ خورد از جيبم در اوردم فرشته يکی از دوستام بود.

 _جانم؟
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ساناز_همه ساکت،شازده دوباره گفت جانم،معلوم نيس کی پشت 

 خطه.
 فرشته_سالم راميار خوبی؟

دستمو به اسپيکر گوشی گرفتم و به ساناز همه خنديدن 
 گفتم:فوضولی موقوف!
 و از جمع فاصله گرفتم.
 _قربانت تو چطوری؟

 فرشته_مرسی،ميگم دلم پوسيد امشب پايه ی درکه هستی؟
 _چه ساعتی؟کيا هستن؟

 فرشته_اکيپ خودمون ديگه.

به بعد ميتونم بيام دم رستوران حسام اينا 00 01_اوکی 

 ميبينمتون.
 فرشته_باشه ميبينمت پس.

 _ميبينمت خدافظ.
 فرشته_خدافظ.

برگشتم پيش بقيه..پراکنده شده بودند عده ای مشغول رقص و 
 عده ای حرف ميزدند.

 فقط ساناز هنوز نشسته بود.بغلش نشستم.
 _کشتيات چرا غرق شد؟
 ساناز_ميگما راميار.

 _جانم؟
 ساناز_ميخوام بورس شم دانشگاه آکسفورد.

ميدن اونجا؟! _آخه راهت  
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ساناز_آره نميدونی مگه؟دوتا تست و آزموناشو قبول شدم.فکر 

 کردم سهيل بهت گفته.
 لپشو کشيدم:ايول به تو...نه بابا به من نگفت.

 ساناز_مرسی بنظرت پدرجون اجازه ميده؟
 _من نديدم پدر جون مخالف درس خوندن باشه.

دنيا توام ساناز_پس بنظرت بگم بهش؟محبوب ترين پسر و نوه 
 باهاش حرف ميزنی؟نديدم اصال روتو هيچ وقت زمين بندازه!
_اوهوم،چرا که نه...يه خانوم کوچيک که بيشتر نداريم..فقط 

 اومدم آکسفورد جبران ميکنيا..!
 ساناز_تو جون بخواه..

 و ماچ محکمی رو گونم زد.از پيشش بلند شدم.
شکالتی  در کتمو در اوردم و کراتمو کمی شل کردم.يه سيگار 

 اوردم و روشنش کردم.
 يکساعتی گذشت و کيک و رقص چاقو انجام شد.

موقع باز کردن کادو همونجوری که حدسشو ميزدم کادوی من 
 بيشتر خوشحال و هيجان زدش کرد.

فقط خودم و خودش! کاليفرنيا يه سفر به  
ش دنيايی!کی ابغلم کرد و بوسم کرد:مرسی داداش،تو بهترين داد

 ميشه؟
 

!ميترکونيم ه هفته ديگه يه تعطيالت يه هفته ای داريم دوتايی_س  
 روشنک_آخ جون.
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و بعد دوباره مشغول باز کردن بقيه کادو ها شد.بعد تموم 

شدنشون همه بزرگترا رفتن تو پذيرايی و ما هم مشغول رقص و 
 بزن بکوب شديم.

با  خستگی خودمو روی مبل انداختم ولی همه بدون خستگی 
غول رقص و نوشيدن بودند.هنوز مش  

سيگار دانهيل رو از جعبه در اوردم و گوشه لبم گذاشتم و روشن 
 کردم.

 
يکی از دوستای روشنک خودشو روی مبل بغلم انداخت.. بوی 

 عطرش تيز بود اونقد که اخمم درهم رفت.
نگاهش کردم.پستی و بلندی بدنش توی اون نيم وجب لباسش به 

غليظی رو صورتش داشت.خوبی معلوم بود و آرايش   
 

کامی گرفتم و توی هوا فرستادم.دوباره چراغارو خاموش کردند و 
 نورای رنگی خاموش روشن ميشدند.

_شما دخترا چجوری بدون خستگی با اين پاشنه ها انقد راه 
 ميريد؟

؟!نگام کرد:کی گفته خسته نميشيم!  
 طرز ادا کردن کلماتش و نازی تعمدی که تو حرف زدنش ميريخت

به خوبی مشخص ميکرد جزو کدوم دسته از تايپ های دخترا 
 قرار ميگيره.

 دستشو جلو اورد:من الله ام دوست روشنک آقا راميار.
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دستشو صميمانه اما خيلی کم فشردم:راميارم نه آقا راميار...الله 

 خانوم!
 چشمکمو با چشمِک لوندی جواب داد:منم الله ام.

عميقی دودو  تو هوا رها کردم. با طوالنی با دميبعد مکث تقر  
 _دوست پسر داری؟
 الله_نه ولم کرد.

 _ميتونم بدونم چرا؟
 الله_ميتونم راحت باشم؟

 دود سيگار تو گردنش رها کردم:البته!
منم از اين طرز فکرا حالم نبودم،نجيب تر ميخواست، الله_دختر

 بهم ميخوره.توافقمون نشد.
درست در اومد.ابرو باال انداختم،حدسايی که ميزدم   

 _اوهوم.
با اشاره دستم خدمتکار سينی بدست بطرفمون اومد جامی به الله 

 دادم و جامی برای خودم برداشتم.
روشنک رو دنبال می ، با نگاهم خيلی آروم و بدون جلب توجهش 

کردم که مارو نيبنه؛با دوستاش تو سالن اونوری مشغول صحبت 
 بودند.

مزه مزه کردم ولی اون يه ضرب لب جامو ظريف بهم زديم.من 
 خورد.

انقد قوی بود که دستشو روی گلوش گذاشت وآه کوتاهی 
 کشيد..پوزخندی زدم و مزه کردم.

گرفتم  شخواست بقيشم بخوره برای اينکه کار دستم نده جامو از
 و سيگارمو توش خاموش کردم تا نخوره.
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جوری که شونه اش رو  اخم ظريفی بهش کردم .  بهم تکيه داد

.گرفتروی باال تنه ام قرار   
پاهاش گذاشتم. کمی خوردم و دستم روی رون برهنه ی  

همونجوری که انتظارشو داشتم نه تنها پس نزد بلکه دستشو 
 روی دستم گذاشت و مشغول ور رفتن با انگشتام شد

خدمتکاری جلومون اومد و ويسکی رو با جامی جلوم روی ميز 
.گذاشت و رفت  

تا الله خواست خم بشه برداره رونشو با دستم فشردم و آخ 
 آرومی کرد.

با صدايی که کمی خش برداشته بود پچ زدم:آ آ بسته ديگه..اين 
 واسه منه تو بچه ای ميوفتی رو دستمون.

 
 الله_حداقل بزار برات بريزم هومممم؟

خم شد طرفم و سری تکون دادم.جامو تا نصفه برام پر کرد و 
گرفت جوری که خط و مط و همجاشو برام به نمايش بطرفم 
 بزاره.

ا سه رخ با تعلل ازش گرفتم.کمی ازش خوردم و به الله ای که ب
و نفس هاشو نمايشی از سينش خارج  بدنش کامل به سينم چسبيد

 می کرد نگاه انداختم.
 نيشگونی از رونش گرفتم.

 _نخورده اينی؟!!
داخت.با دستش خودشو باد ميزد و نگاهم نن  

 _گرمته؟
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 الله_اممم قوی بود خب.

خوای بريم اتاق من؟تراسش رو به حياطه خنکه!_مي  
 بدون تعلل سری تکون داد.

نيشخندی زدم و با خيال راحت و از عمد کشش دادم و جاممو 
 تموم کردم.

 صبرش به حدش رسيد:ميخوای راه اتاقتو بهم بگی خودم برم؟
در حالی که بهم تکيه داده دستمو تا اون سر شونه اش بردم و 

 بود بلند شد.

 30کردم.واضحا تفهيمش کرده بودم تا  اول روشنک رو چک

سالگی حق نداره سمت نوشيدنی های الکلی بره..تا مثل امثال اين 
دوستاش نبينمش و االن که ديدم دست دوستشو برا جام مشروب 

 پس زد لبخندی به لبم اومد.
حرفام انقد ارزش قائل بود نتيجه اين که انقد حد گذاشت و برای 

اين بود که از هيچکدوم اين کارهام روحش خبر نداشت و جلوش 
 خيلی رعايت ميکردم.

 و برای همين نبايد به هيچ وجه منو ميديد اونم با دوستش!
درو قفل کردم. وارد اتاقم شديم .  

و اولين دکمه امو باز کردم. اتمو در اوردموکر  
شو باز کرد تا باد بخ سرش رفته بود دم تراس . در

بخوره.شصتمو گوشه لبم کشيدم تا خندمو کنترل کنم..امان از بی 
 ظرفيتيه اين بچه دبيرستانيا.

 باد ال به الی موهای کوتاه مصريش ميرفت و ميومد
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از پشت بغلش کردم آروم تو بغلم طرفم برگشت سرشو روی سينم 

 گذاشت.
 دست ال به الی موهاش بردم.

شدی؟_خنک   
اورد و رو نوک پاش بلند شد لبمو بوسيد و  خنديد و سرشو باال
 گفت:خنک بود؟

خنديدم...انگشتشو تو چالم فرو برد و زمزمه کرد:عوضش چال 
 جذابت روحمو گرم ميکنه و مغزمو يخ!!!

 خم شدم بوسه اشو پاسخ دادم و عقب کشيدم...
 هدايتش کردم رو تخت و بوسه بعدی رو چالم زد

تی اين چالت کل صورتتو شيطون ميکنه.الله_لعن  
و باز عقب کشيدم..چشماش خمار شد و پر  ملباهاشو نمدار کرد

 اشتياق تر برای بوسه های بعدی...!
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 فصل چهارم

 
 
 

وارد دانشگاره شدم به مهرناز که يه بند حرف ميزد و از دوست 
رفت.پسر حال بهم زنش تعريف ميکرد گفتم:بسه مهرناز سرم   

 مهرناز_وااا دلتم بخواد.
 حاال که نميخواد..وای فرض کن اينو بگم سرمو ميبره.

وارد کالس شديم خودمو رو صندلی وسط انداختم و جزومو روی 
 ميز گذاشتم.

 مهرناز_بيا بريم آخر کالس.
 _وای حال اين ميرزا و نوچه هاشو داريا..همينجا بشين.

رزا و دوستا و نوچه تموم شدن حرف من همانا و وارد شدم مي
 هاش همانا!

 _اووووف چه حالل زاده.
مهرناز ريز خنديد..ميرزا با اخم بهش نگاه کرد مهرنازم نيششو 
بست.يه چشم غره به طرفش رفتم  و سرمو به طرف مهرناز 

 برگردوندم.

نفرشون آخر کالسو اشغال کردند ..تقريبا اکيپ ميرزا و  01هر 

و کل دانشگاه ميشناختن.نوچه هايی که دور خودش داشت ر  

شروين،آيدين.،نفر بود؛ساسان،مهرداد،ايمان 5اکيپشون کال   

نفر ديگه فقط دور اطراف اينا بودن. 5و   
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نفر شاخای دانشگاه بودن و دخترا از اينور اونور واسشون 5اين 

 يکيشون تو رابطه نميبود صف دختر هالک بودن و خدانکنه
 شايسته تشکيل ميدادند ببينن ايندفعه قرعه با کيه..

 
از حق نگذريم منم وقتی نگاهشون و يا لبخندشونو به خودم 
ميديدم خودمو ميباختم هی نکنه نکنه راه مينداختم ولی ابدا و 

 اصال به روی خودم نمی اوردم.
بلند شد و عرض اندامی کرد،داد نفر اول اکيپ  مهرداد شکوهی 

د چرا نمياد؟وقت مارم ميگيره...زد:پس استا  
برگشتم طرفشون..همه کالس داشتن تاييد می کردند اونم يه اخم 

 کرد و دوباره صداشو انداخت پس کله اش!
 ايمان صبوری نفر دوم اکيپ گفت:من رفتم واسم حاضری بزنيد

که حکم نردبون دزدارو داشت از شروين محسنی نفر سوم اکيپ 
اومد:کجا داداش؟ هم به حرف ،شدت قد بلندش  

 ايمان_بابا کارم داره ميرم ببينم چی کارم داره.
 شروين_اوکی.

باالخره ساسان ميرزا نفر چهارمی که رو صندلی نشسته بود و 
مشغول ور رفتن با گوشيش بود سر بلند کرد:به آقای صبوری 
بگو يه تک پا اگه وقت داره بياد کارگاه ما بابام رفته دم حجره 

چندتا ورق بازيه بايد دوتاشون باشن.هاتون نبوده   
انقد داد بيداد ميکردن الزم نبود من جلوشون باشم که بتونم گوش 

 بدم.
 ايمان_باشه.
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نفر نيست 5از اين جذابتر تو اين  اقرار کنم و نفر پنجم که ميتونم

تو کل دانشگاه باالخره پرسيد:کدومتون ماشين اوردين؟ حتی و  
از اون ور کالس خودشونو جر اون پنج نفر نوچه هاشون 

 داد"من اوردم..منم اوردم ميخوای؟...منم دارم آيدين.."
 
 
 

 ساسان ميرزا_ميخوای چيکار؟باز ددی ماشينو گرفت؟
آيدين زارعی يه نگاه َمکوش َمرگ ما انداخت بهش و به 

 صندليش تکيه داد:تو هم وقت گير بيار مسخره کن!
د شدايمان که کالس رو ترک کرد استاد وار  

دانشگاه بوديم و بعدش با مهرناز تا يکی از کافه های  2تا ساعت 

 اطراف دانشگاه رفتيم غذا بخوريم.
 مهرناز_افسون.

 يه گاز به پيتزام زدم:هــــوم؟

تا زبان رو باهم ميخونی؟3مهرناز_تو خسته نميشی   

 _نه اوکيم.
من هم رشته انگليسی هم آلمانی ميخوندم.تو دانشگاهم هر دوشو 
ميخوندم منتها آلمانی رو با هماهنگی از سمت دانشگاه تونستم 

 برم سر کالساش.
 مهرناز_من راستش اصال نميخواستم بيام يونی

 _اووووف ميدونم صد بار گفتی ننه بابات مجبورت کردن.



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            64

 
و گفت:بی شعور بی احساس. ادامو در اورد  

 
!تقصير منه که ميرم با نچسب ترين دختر دنيا رفيق ميشم خب  

 
يه نگاه بهش کردم و باز مشغول خوردن شدم.خدارو شکر نگاهم 
اصال جذبه نداشت که فرد مقابل خفه خون بگيره...اصال انگار نه 

 انگار!
 مهرناز برای بار هزارم از داليلش برای اومدن به دانشگاه گفت.
منم مدام سرمو تکون ميدادم که يعنی "آره...ُخب..چه عجيب و 

قد حيرت انگيز" جالب..چه جذاب...چ  
بيشتر معنی واقعيش اين بود که"ميشه خفه شی؟ديگه تک تک 

 دليل هاتو حفظم"
 بعد از دانشگاه رفتم خونه. 

مطب بود به ساعت نگاه کردم نيم ساعت  4طبق معمول مامان تا 

 به اومدنش مونده بود.

مطبم  4يه يادداشت مثل هميشه گذاشته بود "افسون جان من تا 

و ناهارتو بخور من واسه خودم بردم،گرسنه منتظرم نمون 
 نمونيا..بوس مامان"

 بلند گفتم:باشه عشق هميشه نگران من!
 

 لباسامو عوض کردم و ناهارمو خوردم.
دوتا کار برای درسای فردا داشتم انجام دادم بعد خودمو روی 

 تخت پهن کردم.
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به اون روزی که رفتم خونه اون پسره فکر کردم..تجربه جالبی 

 بود.
هر وقت به بهار می گفتم از اين تجربم خوشم اومده ميخنده 

 ميگه"مثه خر کار کردی ذوقم ميکنی؟"

نفر فکر کردم..فکر کن آيدين بهم 5لت ديگه ای زدم و به اون غ

 بگه عشقم...از تفکرم مثل خر ذوق کردم و جيغ کشيدم.
 در با شتاب باز شد مامان با هول وال گفت:يا خدا چيشدی؟خوبی؟

 از تخت بلند شدم لبخند خيلی بزرگی زدم 
 _شما کی اومدين؟همينجوری جيغ زدم خوبم بخدا.

ن_بخدا مرض داری افسون.امام  
 از اتاق بيرون رفت. منم پشتش روون شدم

 بوسش کردم:خسته نباشی خانوم گل.
 رفت تو آشپزخونه:سالمت باشی گل من،غذا خوب بود؟

 _عالی مثل هميشه
عوض کنم اسشو عوض کنه منم رفتم لباسمو رفت داخل اتاقش لب
 قرار بود بريم خريد.
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 فصل پنجم
 
 

ترکيش ايرالين به  707خانم ها و آقايان مسافران محترم بويينگ_

..ساعت به وقت  فرودگاه لوس آنجلس اينترنشنال خوش آمديد 
بعد از ظهر می باشد لطفا تا توقف کامل هواپيما و باز 2محلی 

بابت نا شدن دربهای خروجی صندلی های خود را ترک نفرماييد 
از طرف خلبان آرامی احتمالی در سفر صميمانه پوزش می طلبيم.

 و ساير کاکنان اين پرواز اميدواريم از پروازتان لذت برده باشيد.
 

ز کردم و روشنک رو بيدار کردم.کمربندمو با  
روشنک روشنک بلند شو رسيديم._  

 چشماشو باز کرد:عه چه زود.
 غر زدم:کل راهو خواب بودی خانوم خوش سفر.

بلند شو ديگه..االن  از جا بلند شدم به روشنک گفتم:سريعتر
 ماشين منتظرمونه.

بافت سرمه ايمو از کمد بغلم برداشتم.روشنک هم کيفشو برداشت 
از تو آينه موهاشو درست کرد و پالتو شو پوشيد و از هواپيما و 

 خارج شديم.
از هواپيما بيرون اومديم دونفری که  وسايلمونبعد گرفتن ساک و 

به استقبالمون اومده بودن ساکمونو گرفتن و سوار ماشين شديم 
 به طرف هتل محل استراحتمون رفتيم.
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اتاق مستر  وارد اتاق شديم يه سوييت بزرگ با دوتا
  ..روشنک به محض رسيدن رفت دوش بگيرهداشت

تولد روشنکو به ياد اوردم. روی مبل پهن شدم و حرفای روز  
 

 "منشی قهوه رو روی ميز گذاشت و بيرون رفت.
بابا_راميار سه هفته ديگه تو تعطيالت منو مامانت بعد مدتها 

بستن مدارا و فروش و اميخوايم بريم سفر دو نفره و جلسه سه
داد فرشای تبريز افتاده همون هفتهقرار  
 _خب

 کمی از قهوه ام خوردم و منتظر مابقی حرفاش شدم.
 بابا_تو تا کی سفری؟

 _دو هفته ديگه..بعدشم..
 پريد وسط حرفم:اون هفته تعطيل دقيقا موقع بيکاريته.

 _اما من نگفتم بيکارم.
اين سفر رو بابا_ببين راميار من از تو کاری نخواستم ولی اگه 

 بهم بزنم شرمنده مادرت ميشم.
اين اولين خواهش پدرم بود.فنجونو روی ميز گذاشتم و دستم 

 توی هم قفل کردم .
 _چند روزه؟

بايد بری کاليفرنيا.بابا_دو روزه،  
 _اوکی،وکالت ميخواد؟

 بابا_آره اونو امجد درست ميکنه فقط امضاتو ميگيره.
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شروع کرد به توضيح دادن بعد با خوشحالی ازم تشکر کرد و 

 نکات اوليه و خيلی مهم!
بعد يکساعت بحث و توضيح رو به بابا گفتم:من واسه تولد 

روشنک اون هفته تعطيل رو يه سفر هماهنگ کردم برای پاريس 
 برم تغييرش بدم؟

بابا_آره خودم به امجد ميگم بره برا دوتاتون برای کاليفرنيا 
 بگيره.

 سرمو تکون دادم"
 

 
تکونم داد:راميار راميار خوابيدی؟ روشنک  

 دستمو از صورتم برداشتم:نه..عافيت باشه.
 روشنک_مرسی من گرسنمه تو گرسنت نيست؟

_ميرم دوش بگيرم االن به رستوران هتل غذا سفارش ميدم 
 خوبه؟

 سری تکون داد.
 
 
 

*** 
 

 وارد شرکت شديم.
 روشنک_راميار

 _جانم؟
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ميکشه؟بعدش کجا ميريم؟روشنک_اينجا چقد کارت طول   

 _يه دو سه ساعت طاقت بياری بعدش ميريم ساحل
يه دختری سمتم اومد مو بلند چشم مشکی و صورت کک مکی به 

 انگليسی گفت: خوش اومديد آقای اديب همه منتظر شمان.
 

 متعجب گفتم:من که هنوز خودمو معرفی نکردم
 با خوشرويی گفت:اينجا همه شمارو ميشناسن زودتر اگه

خاطرتون باشه با آقای امجد ويديو کنفرانس داشتيد برامون 
فرستادن و تمام اطالعات رو ايميل کردن،منم جوليام امور مالی و 

 حسابداری.
 

 _درسته..معاونی که قرار بود راهنمام باشه کجاست؟
 جوليا_اوه تينا يکم کم کار هست و تنبل االن بايد پيداش بشه.

 _اوکی من ميرم جلسه.
روی مبل نشست من وارد اتاق کنفرانس شدم. روشنک  

روش کار کرده بودم.با بابا و امجد  چون قبلش حسابی  
 خيلی مسلط شروع به مذاکره کردم.

 
چهار ساعتی وقتمو گرفت ولی رضايت برای خريد و -يه سه

فروش تو چشمشون موج ميزد.مهلت يک روزه برای قيمت 
ميرسن يا نه.پيشنهادی من خواستن تا ببين به توافق   
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از اتاق بيرون رفتم يه دختر فوق العاده جذاب و خوشگلی پشت 

 ميز معاونت نشسته بود.
 ای جــــانم!!لبخندی زدم و شصتمو گوشه لبم کشيدم.

ت من بود اهيو حس کردم روشنک خيره به حرکاسنگينی نگ
 سريع خودمو جمع و جور کردم

 اصال حواسم به حضور روشنک نبود.
ا همون تينا بلند شد و گفت:سالم آقای اديب.دختره ي  

و منی که نميتونستم نگاه از بدنش بگيرم باالخره بی تفاوت نگاه 
 تو چشماش انداختم:سالم.

 روشنک به سمتمون اومد:تمومه؟
 

 _آره.
 دستشو جلو اورد:تينا فريچ هستم معاون کمپانی.

 دستشو فشردم:خوشبختم.
 چشمکی زد:منم!
ذهنم مدام  زدم ولی زود جمع و جور کردم و توناخودآگاه لبخندی 

 تکرار کردم "راميار گوساله يه هفته روشنک پيشته عادت کن
 بفهم نبايد تصوير ذهنيشو نسبت به خودت خراب کنی!"

رو اون به بعد تشکيل ميشه، 2م:فردا جلسه اخمی کردم و گفت

 ساعت جلو ميريم.
 تينا_بله.

وشگله ها.روشنک به فارسی آروم گفت:راميار خ  
تا اومدم اضهار نظر کنم تينا دست پا شکسته به فارسی 

 گفت:ممنون...لطف داشت شما.
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 با تعجب گفتم:فارسی بلديد؟

 تينا_بله مامی ايران است و ياد می داد.
دست و پا شکسته ميگفت ولی متوجه شدم مامانش ايرانيه و 

 بهش ياد داده.
 خداحافظی کرديم و از شرکت بيرون زديم.

عصر ساحل بوديم و تا شب پاساژهای اطراف رو می گشتيم. تا  
روشنک داشت با ذوق يکی از خاطره های مدرسشو ميگفت که 

 نگاهم به مغازه ی روبرو و تينا افتاد.
تينا هم متعجب از ديدن من با ذوق به طرفم اومد:وای سالم چه 

 سوپرايزی.
سی بود.روشنک به زبان انگلي نقطعا برد من تو سفر مسلط نبود  

از خوشگليش هم تو اون لباس اسپرت با شلوارک سفيد نميشد 
 گذشت.

 _اوه سالم خانم فريچ.
 تينا_تينا صدام کن راميار.

 تو جون بخواه..!
 با اخم به روشنک گفتم:بريم باال روشنک.

 تينا بازومو گرفت:منم همراهتون بيام؟
که  دختر همراهش عادی به ما نگاه ميکرد..جدی آويزون بود؟من

 هنوز حتی شکارمم شروع نکردم.
به سختی خودمو حفظ کردم و جدی بازومو از دستش آزاد کرد..و 

 واييييی قيافه متعجب و دهن باز روشنک عالی بود!!!
اين مدليشو نديده بود. ،پررو بازی   
 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            72

 
:من همراه دارم...بريم روشنک.مبه تينا روشنک رو نشون داد  

ز پاساژ بيرون زديم و سوار ماشين تينا همراهم شد بعد از خريد ا 
 کرايه ای شديم.

خواستم گازشو بگيرم که ديدم تينا و دوستش منتظر تاکسی 
 واستادن.

رو به روشنک پرسيدم:تينا اينا اونجا ايستادن ميخوای تو 
 راهمون برسونيمش؟

 روشنک نگاهی بهشون کرد:آره بريم سوارشون کن.
وار شن تا جلوی پاشون ترمز کردم ازشون خواستم س

 برسونيمشون.
 به دوستش نگاهی کرد و بعد موافقتش سوار شدند.

 
 اول دوستش رو رسوندم و بعد خودشو.

پدرش شريک نصف کمپانی بود و  .خونه وياليی بزرگی بوديه 
 دليل معاونت تينا هم پدرش بود.

 تا لحظه ای که بره زير نظرش گرفتم و بعد رفتم
 
 
 
 

*** 
ساحل ديگه.با جيغ گفت:بيا بريم   

؟1دستی تو موهام کردم...اوووف چقد جيغ زد..چندسالشه مگه؟  
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اين يه هفته رسما کوفتم بود نتونستم حال بکنم نه هيچی رسما 

 پسر پيغمبر شده بودم.
 چقدر گنِد اين ايده ی سفر با خواهر!!!!شت!

 رسما دست و پام بستس.
مسرمو از گوشی در اوردم..شلوارک پوشيده بود  

نصفه آستين خنکی از باال سرم برداشتم و پوشيدم .پيرهن   
 کليد ماشينو برداشتم و گفتم:آماده شو بريم.

 با خوشحالی دست زد و رفت لباسشو عوض کنه.
 يه روز مونده طاقت ميارم و ديگه از اين ايده ها نميدم.

 حاضر آماده جلوم ايستاد:آماده م.
 
 
 

شلوغِی  چون روز تعطيل بود حتی اين ساحل خصوصی هم
 خودشو داشت.

روشنک وارد کانکس شد و بعد عوض کردن لباساش اومد 
 بيرون.

 يه مايو پوشيد و پانچ حريری هم روش پوشيده بود.
 روشنک_خب بريم.

 عينک از چشمام برداشتم و دکمه های لباسمو باز کردم 
سوييچ و عينکمو بهش دادم:اينارو بزار تو کيفت..دو سه ساعت 

ظرتم.ديگه همينجا منت  
 با لبخند گفت:باشه داداش.
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 _گم نشيا مثل دفعه پيش...کم خنگ بازی در بيار وروجک.

 و با خنده موهاشو بهم ريختم.
خنگم؟لب ورچيد:عه داداش من   

 
 _خيلی دوست داشتم با غرور بگم نه!
 تو بازوم کوبيد:بدجــــــنسی،بدجنس!
 شيطون خنديدم:چون بدجنسم جذابم..

 
رفتمممممم بای بای.روشنک_من   

 _کجا ميری حاال؟
با دست جايی رو نشونم داد:اونجا،دفعه پيش مسابقه گذاشتن 

 بعدشم آفتاب ميگيرم.
 
 
 

از هم جدا شديم..يکم تن به آب زدم و بعد روی صندلی کنار ساحل 
 دراز کشيدم.

در اوردم و چشمامو بستم صدای آشنايی با لحجه لباسمو 
 آمريکايی گفت:راميار.

 چشمامو باز کردم تينا باال سرم ايستاده بود.
بيکنی سبزی سِت چشماش پوشيده بود..انقد ناز شده بود هر 
مردی جز من خيره نگاهش ميکرد.صندلی بغلم که چسبيده بود 

 دراز کشيد و موهای پرکالغيشو به پشتش فرستاد.
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 تينا_تنهايی؟

 _اوهوم.
ريد؟ديگه نميای تينا_منم تنها اومدم...خواهرت کجاست؟کی مي

 شرکت؟
 متوجه حرفاش نبودم ، نگاهم به هيکل بی نقصش بود.

 دستی جلوم تکون داد_باتوام..هی.
 _بريم تو آب؟

مثل فشنگ بلند شد:آره منم از وقتی اومدم نرفتم تو آب...ميترسم 
 يکم..حاال که تو هستی بريم.

با شست گوشه لبم رو لمس کردم و خندمو قورت دادم..تالش 
نده دار بود.هاش خ  

 
بلند شديم به سمت دريا رفتيم و هی عمق بيشتری رو جلو 

 ميرفتيم.با جيغ خودشو از گردنم آويزون کرد.
ميترسی؟با خنده پرسيدم:  

 
 تينا_االن که پيشمی نه!

دست دور کمرش پيچوندم..يه ابرو باال انداختم:و چرا انقدر به من 
 مطمئنی؟

 تينا_چون ازت خوشم مياد..
محکمی به بدنم خورد..بوسيدمش و زير آب رفتيم..و ادامه موج 

 دادم اوردمش باال.
شوکه موهاشو از صورتش کنار زد و دست نامطمئن از اتفاق 

 افتاده رو لبش گذاشت.
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 با شوق گفت:يعنی توام دوستم داری؟

ه اين دختر.وای که چقدر جوگير  
 چيزی نگفتم و نيازی نميديم بزنم تو ذوقش.

 
همراهيم کرد و موج هايی که بهمون ميخورد هم باعث  هايندفع
گاها به زير آب بريم.ميشد   

 چشمکی بهش زدم:ديگه که از آب نميترسی؟
 محکم بغلم کرد:وای راميار خيلی خوبی خيلی دوستت دارم.

و نميدونم چرا به اين دختر که انقدر همه جور خوب بود هم حسی 
قرار نيست عشقی که  نداشتم...بعضی وقتا شاکی ميشدم که من

مردم ميگن رو درک کنم...از تظاهر به دوست داشتن دوست 
 دخترام و .. خسته ميشدم گاهی!

بيشتر وقتا برام مهم نبود!وقتی دوست داشتن يا نداشتن کسی و 
که هرچيزی و هرکسی رو اراده ميکردم داشتم و باهاش پيش 

 ميرفتم..
 اصال  کی به عشق فکر ميکنه!

 
ونم کارت پيش ميره!وقتی بدون ا  

روی شن ها دراز کشيديم.تينا تو بغلم دراز کشيد.دست ال به الی 
 موهای خيسش کشيدم.
 تينا_کی ميری ايران؟

 _فردا.
 با ناراحتی گفت:عه چرا انقد زود؟نميشه نری؟!
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 انگشت زير چونش بردم تا سرشو باال اورد.

 _واسه چی نرم؟
 با ناخناش روی سينم نقش ميزد.

من ديگه._واسه   
 _وقت پيدا کنم بازم ميام.

چرت و پرت محض!من بخاطر اين دختر بيام اين سر 
 دنيا؟محاله..چيزی که زياده امثال تينا و حتی بهتر اطرافم.!

 دست روی صورتم گذاشت و بوسيد و همراهش شدم.
 صدای "هيعــــــــــی" ما رو از جا پروند.
 از تينا جدا شدم و باال سرمو نگاه کردم.
 روشنک دستشو رو دهنش گذاشته بود.

 هرچقدر اين يه هفته مراقب بودم اين روز آخر بَد خودمو فنا دادم.
 تا اومدم بلند شم روشنک سرخ شد با يه "ببخشيد" دور شد.

دست تو موهام کردم.با کالفگی   
 
 تينا در حالی که با پايين موهاش ور ميرفت پرسيد:خيلی بد شد؟

 
تصويرم جلو چشمای خواهر کوچولوم خراب ميشه.مثل اينه داره   

 کالفه بلند شدم و لباسمو پوشيدم.
 نگاهی به تينا که شرمنده همچنان به موهاش ور ميرفت کردم

 
 _امروزو فراموش کن.

 به سمت کانکس رفتم تينا دنبالم دويد.
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 تينا_ينی چی فراموش کن؟ما االن چيز ديگه ای رو تجربه کرديم.

 
می گفت...روشنک لباس پوشيده با سری پايين پيشم پشت هم هی 

 ايستاد.
 گره اخمم تو هم رفت

 به فارسی به روشنک گفتم:بريم.
 

سوييچ و عينکمو بهم داد موهامو با دست باال فرستادم و عينکمو 
 زدم.

تينا_کجا ميری راميار؟با توام؟چرا گوش نميدی؟مگه تقصير منه 
 که خواهرت مارو ديده؟

ديم و روشنک با سکوتی که عجيبش کرده بود سوار ماشين ش
 کنارم نشست.

ر لوِس کنه!تتينا هم با جيغ پا کوبيد زمين.دخ  
 پامو روی گاز گذاشتم..دقيقه ها تو سکوت سپری شد.

روشنک با من من گفت: راميار...ببين..باور کن يه کاريت داشتم 
که..هوف که اومد..اومدم نميخواستم مزاحمت بشم داداشی 

 ....واقعا ببخشيد اينجوری بهم اخم نکن.
سری تکون دادم و حرفی نزدم نفس راحتی کشيد:مرسی که 

 بخشيدی.
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 فصل ششم
 

 
و سرمو باهاش تکون ميدادم. گذاشتمآهنگو تو گوشم   

دوباره صدای داد مامان بلند شد:افسون بيدار شدی؟ديرت ميشه 
 ها.

 بنده خدا نميدونست بيدارم.
کردم و و روی سرم تنظيمش کردم.مقعنمو سرم   

دوباره يه نگاه به تيپ تازه ام انداختم.بنظرم که خيلی متفاوت و 
 خوب شده بودم.

بارونی خوش دوخت و کرم رنگی به خوبی به موهای قهوه ای 
تازه بالياژ شدم ميومد و احسنت به اين رنگ که انقد بهم ميومد 

نه.هر دفعه هم همينو ميزارم انقد که نازم ميک  
رژ رو با سخاوت رو لب هام کشيدم..و موهای نسکافه ايمو چپ 

صورتم ريختم و مرتب شون کردم...نميدونم چرا انقد امروز 
.دوست دارم خوشگل و خوشتيپ برم يونی  

 عکسی از خودم گرفتم . کيفمو برداشتم از اتاق بيرون زدم
م خب اينجا چی داريم . تصوير مامانم که با لبخند و تعجب نگاه

 می کنه و چند ثانيه بعد شروع کرد حرف زدن.
خب حاال چی هست؟تصوير بدون صدا..بجاش رو صدای مامانم 

 صدای سيروان خسروی داشت هنرنمايی ميکرد.
 هنذفريو باالخره از گوشم در اوردم و گفتم:منم موافقم.

 لبخندی زد و گفت:مرسی عزيزم.
 حاال چی مرسی عزيزم؟!روحمم خبر نداره!!!
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*** 
 

 وارد کالس شدم و سرجام نشستم..
 ساسان و آيدين و شروين با دعوا و سر و صدا وارد شدند.

آيدين با پوزخند همون اول کالس  دم در به ساسان گفت:بهتر 
 اصال  حقته.

 ساسان به سمتش جستی زد که شروين حائل شد و گرفتش.
 ساسان_خفه شو آيدين، حرف دهنتو بفهم.

ش کرد و گفت:نمی فهمم..تا تو باشی جلوش آيدين دستشو تو جيب
غرور داشته باشی بدبخت ،کاش انقد خر فرضت نکنه...هرچی 

ره اون يميگ خودشو بيشترموس موس ميکنی واسش 
 آشغال..راسته که ميگن ميمون هر چی زشت تر اداش بيشتر.

ساسان طاقتش سر اومد و با خشم بيشتری شروينو کنار زد و يقه 
گرفت:خفه شو.ی آيدينو   

آيدين با يه آرامش عجيبی نگاهی به ساسان کرد و پيرهن ساسانو 
صاف کرد:خری ديگه رفيقم خر شده..خفه نميشم چون تو ..کور 
 شدی نميبينی مجبورم داد بزنم اون آشغاله کثيفه هرزس بَِکنه.

 ساسان مشتی تو دهنش زد.
 آيدينم وقتو تلف نکرد با مشت محکم تری جوابشو داد.

تا نفهميديم به )تـ**( يدين_اصن به جهنم، موس موسشو کن آ
 اسم منم نمياری.
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 ساسان رفت اون آخر سرجاش ولی آيدين اون آخر پيش بقيه

..صاف اومد بغل من نشست.نرفت  
بغل لبش خونی شده بود دستمالی از کيفم در اوردم و سمت آيدين 

 گرفتم:آقای زارعی.
 بی حواس برگشت سمتم.

؟آيدين_بله  
 _گوشه لبتون.

دستمالو گرفت و ترديد وار گذاشت کنار لبش تا باور کرد خون 
 اومده.

 آيدين_مرسی.
 لبخندی زدم:خواهش ميکنم.

 پاشو رو پاش انداخت:االن با کی کالس داريم؟
 _تقوی.

 لبخند خبيثی زد و گفت:عه آها..چه خوب.
مشغول از منظور لبخندش چيزی نفهميدم شونه ای باال انداختم.و 

 بازی با خودکار تو دستم شدم.
 

زن خوشچهره و کم سن و سالی بود و اومد تو. که خانوم تقوی  
و شروع به تدريس کرد و کی بود که نفهمه چشمش دنباله 

 ساسان ميرزا ست؟!
آيدين تمام وقت کالس به جای گوش دادن رو کاغذ زير دستش 

 نقاشی می کرد و لبخند از رو لبش پاک نميشد.
آخر که تموم شد اومدم برم که آيدين گفت:خانِم...؟ کالس  
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 _رادمان هستم.
 آيدين_بله خانوم رادمان..ميتونم وقتتونو بگيرم؟

سری تکون دادم..آيدين با من چيکار داره؟با ذوق و کنجکاوی 
 نشستم.

 _بله بفرماييد.
آيدين_نميدونم چجوری بگم که سوء برداشت نشه..ميخواستم اگه 

ن آزاده به من بديد و با من بياين تا يه جايی.امروز وقتتو  
 

 _کجا؟
 

آيدين_قراره امشب اکيپی با دوست دخترامون بريم درکه..دعوای 
 منو ساسانو که ديديد...ميتونم بخوام به عنوان همراهم بيايد؟

 با تعجب چشمامو گرد کردم:خب دعواتون چه ربطی به من داره؟
 

اما اگه مقدوره من رو کمک کامال واضحه که ربطی نداره آيدين_
 شما حساب کنم.

_اما من که قضيه رو نميدونم نميتونم کمکتون کنم يهو ميفهمن 
 که من واقعا همراهتون نيستم.

آيدين_درسته...اما يکساعتی تا درکه فاصله هست تو اين 
 يکساعت واستون توضيح ميدم.

 _آها
 آيدين_حاال قبوله؟
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دادم. اربا استرس و ذوق دسته کيفمو فش  

 
 

 _مشکلی نيست...فقط بايد به خونه اطالع بدم تا کی اونجاييم؟
شب. 02 00آيدين_ تا   

 _اوه..
 چهره اش مسخره شد:ديره واستون؟

 با تعجب نگاهشو بهم داد..
اَه حاال ميگه چقدر البد پاستوريزه ام!از اينام که بايد قبل تاريکی 

 شب خونه باشم؟
يه شب که هزار شب نميشه. درسته يه جورايی صدق ميکنه ولی  

لبخندی به پهنای صورتم زدم:نه بابا چه ديری؟پس من به خونه 
 اطالع ميدم که نگرانم نشن.
 نيشخندی زد:اوکی منتظرم.

 و خيره نگاهم کرد.
فکر کرده ای مرِض کوفت!نگا چجوری با خنده داره نگاهم ميکنه.

 من مثل دخترای دورشونم ول و بی سر صاحاب!
اوردم و به مامان زنگ زدمگوشيمو در   

تا بوق برداشت:الو سالم نفس مامان. 0بعد   

 _سالم عشق خودم چطوری؟خسته نباشی
مامان_مرسی مامان با صدای دخترم خستگيم در رفت...تو 

 چطوری؟
 _خوبم فدات شه دخترت
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مامان_آی آی گوشام داره دراز ميشه..زود تند سريع بگو چی 

 ميخوای؟
فهميدی؟_خدايی از کجا   

 
اينو داره ميگه:خير  ابروهاشو با شونه هاش داده باال کهمطمعنم 

 سرم مامانم!
 02_خب پس مامان خانوم من اطالع ميخواستم بدم که من امشب 

 ميام خونه
 مامان_بله بله چه غلطا..واسه چی؟

ديگه 02_با بچه ها قراره بريم درکه تا برسم خونه ميشه   

 مامان_نميشه
 _مامان عه

ان_جاِن مامان؟آخه من تا اون موقع دلم هزار راه ميرهمام  
 _مگه چند بار اينکارو کردم؟همين اين دفعه باشه؟

 مامان_آخه..
 

 _آخه نگو ديگه...جلو دوستام ضايع نکن بچه که نيستم
باشه عزيزم شما خانوم خودتی اما قول يه چند ثانيه سکوتی کرد:

زندگيم دارم باشه  بده مراقب خودت باشيا من فقط يه الماس تو
 الماس مامان؟

 _چشم افسون فدات شه...کاری نداری؟
 مامان_نه ماشينو الزم نداری؟پول چی؟

 _نه مرسی مامان همه چی هست.
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 مامان_دورت بگردم مراقب خودت باش قلب من خدافظ

 _خدافظ دورت بگردم.
تلفن رو قطع کردم و به طرف جايی که نشسته بوديم برگشتم به 

ه نظاره گر مکالمم بود و دستشو زير چونش زده بود آيدينی ک
 گفتم:خب اطالع دادم.

 
 
 

 آيدين_اجازه گرفتی!
 _بله؟؟

 با پوزخند گفت:اطالع ندادی اجازه گرفتی.
 چشم غره ای رفتم:مشکليه؟قبضش مياد دم خونه شما؟

 بلند شد و گفت:بريم.
 دنبالش راه افتادم و از دانشگاه بيرون رفتيم.

ل ميدونستم مال آيدينه که از قبهيوندای سوپراسپرت قرمزی دم 
:سوار شو.ايستاديم  

 سوار شدم کمربندمو بستم.
 کمربندشو بست و راه افتاد.

 _خب؟گوشم با شماست آقای زارعی!
آيدين_من امشب آيدينم نه آقای زارعی پس لطفا بيخيال اون 

ی طوالنی...نميخوای که آبروم بره؟فاميل  
ه!_معلومه که ن  
 آيدين_خوبه
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 دوباره سکوت تو ماشين حکمفرما شد.

خسته از سکوت و کنجکاوی که داشت مثل موريانه منو ميخورد 
 گفتم:منتظرم

 مشخص بود دلش نميخواست بگه
آيدين_هرچند که دلم نميخواد کسی سر از کارم در بياره ولی خب 

 اين مورده استثناء..
 
 
 

روش بيارم که من به خيلی بهم برخورد ولی مجبور بودم به 
 خواست خودشه که اينجام.

_منم قصد سرک کشيدن تو زندگيتونو ندارم چون اصال واسم 
 جالب نيست..من واسه خواهش خودتونه که اينجام.

تيز پيچ رو دور زد:درسته منم عادت ندارم حرفمو دوبار تکرار 
کنم ولی ناچارم تکرار کنم منو جمع نبند،چون عادتت ميشه و 

هم همينکارو ميکنی و خب همه نميگن اگه خانوم رادمان اونجا 
 دوست دخترته چرا باهم اينجوری صحبت ميکنيد؟

چه توقعاتی داره انگار هر روز باهاش صحبت ميکنم يدفعه ای 
 راحت شم باهاش.
 _اوهوم باشه.

_راستی اسمت؟آيدين  
يی که کرد هنوز اسممو نميدونه.بيا با اين سخنرانی ُغرا  

 _افسون.
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سری تکون داد:من چند وقت پيش با يه دختره به اسم ساناز 

دوست شدم فقط فکر تيغ زدنم بود منم عادت ندارم کال از دوست 
دخترم کارم زندگيم به کسی بگم حتی به ساسان که از بچگی 

دوست بوديم...بعد يه مدتی که سانازو شناختم و دلمو زد  مثل 
ساسان اومد که من ش يه چند وقت بعددستمال انداختمش دور...

عاشِق ساناز..هرچی بهش گفتم ساناز  اونم عاشق شدم و فالن
 اوکی نيست که عاشقش بخوای بشی گوششو کرده بود دروازه..

 
 

نفس عميقی کشيد و ادامه داد:ميگفت از رو حسادتمه...چون 
ساناز با من نيست دارم حسادت ميکنم که برا خودم ُغرش کنم 

رتيب داده که به خيال خودش منو بسوزونه امشب اين برنامه رو ت
بهش بفهمونم درد منم با کسی نيستم ولی با بودن با تو ميخوام 

من بودن با اون بَِکن نيست و ساناز هيچ ارزشی برام نداره و 
 سريع با کس ديگه ای رفتم تو رابطه.

_خب بهش می گفتيد اين دختره اونجور دختريه شبيه عابر بانک 
يکنه..به همه نگاه م  

 آيدين_فکر ميکنی نگفتم؟
 _پس چرا ازش فاصله نميگيره؟

 
آيدين_تو هنوز سانازو نديدی..امشب که ببينيش ميفهمی چه مار 

خوش و خط خاليه..جونوره..يه جونور مورد پسند هر 
پسری..ولی واسه من اينجور آدما ارزش نگاه کردنم ندارن چه 

 برسه دوست داشتن.
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انداختم.از تخسيش ابرو باال   

بعد نيم ساعت رسيديم آيدين به کسی زنگ زد:الو..سالم شروين 
 کجايين؟..آها ما هم رسيديم ..اومدم خدافظ.
 دستشو سمتم اورد و گفت:اجازه هست؟

 نگاه به دستش کردم.
 دستمو گرفت....گرمای دستاش به دستم منتقل شد.

 _کجان؟
 

 _سفره خونه .. پاتقمون.
قدم زدن کرديم هوا داشت تاريکی رو به آغوش  شروع به

ب ميکشيد و گرگ و ميش شده بود..چراغای رنگارنگ درکه و آ
 پاشی رستورانا فضارو خوشگل کرده بود.

 
 آيدين_چندتا بچه ايد؟
 _تک فرزندم.تو چی؟

 آيدين_من دوتا بردار دارم.چندسالته؟
و تو؟ 01_  

22آيدين_  

يم.دقيقه رسيد 5سرمو تکون دادم بعد   

شروين با يه دختره که آويزون بودنش به شروين ميشد فهميد 
دوست دخترشه،بغلش مهرداد با دوست دخترش و ايمان با دوست 

دخترشم بغل ساسان نشسته بودند.دوس دختر ايمان،شادی 
.همکالسی خودمون بود  
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ند روی تخت با ديدن ما همه شروع به سالم احوالپرسی کرد

و دوست دخترش و روبروی ساسان و  نشستيم،بغل شروين
 ساناز!

مهرداد سوتی زد وبه آيدين گفت:باور کن قبل اين که بيای داشتيم 
حدس ميزديم دوس دخترت کيه تا مادربزرگت به ذهنمون رسيد 

 جز خانوم رادمان.
 همه زديم زير خنده.من به تبسمی بسنده کردم.

 
 

يزم بيرون...به ايمان با خنده گفت:آخ چه حالی ميده پته اتو بر
 خانوم رادمان بگم پشت سرش چيا گفتی.

همشون از خنده سرخ شدن،آيدين دستمالو از وسط برداشت 
 صاف زد تو کله ی ايمان.

يکم فک کردم آخه چی ميتونسته پشتم بگه..اصن چرا بايد پشت 
 من حرف بزنن؟

 با کنجکاوی گفتم:ميشه بگيد آقای صبوری.
يی که فکر ميکرد نامحسوسه آيدين با خونسردی و چشم ابرو

 گفت:خفه ايمان.
گی خنديد و خودشو بغل ساسان رها کرد.از مساناز با خنده ی ه

لوندی رو حق نگذريمممم به راحتی تو تک تک رفتاراش ميشد 
 ديد.

من دخترم و به راحتی ميتونم بگم چه رفتاری فيک چه رفتاری 
نداشت انگار يچ قصدی ساناز از نظر من هبدون قصد و رفتارای 

 تو خونش بود انقدر ناز بريزه و صورتش انقد ناز داشت.
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موهای لخت بلوند تا روی شونه اش ريخته بود و ميکاپ خيلی 

 سنگينی نداشت و ولی چشماش داد ميزد لنز آبيه!
داشت. سر باال و عروسکی یو بينی عملگونه و لبای پری   

چجوری به جونم ايمان با خنده گفت:يادته دفعه قبل شادی رو 
 انداختی وقتم باشه وقته تالفيه مستر زارعی..آرهـــــــه!

بعد برگشت سمتم:اشکال نداره که افسون صدات کنيم،چون توام 
 ديگه با مايی..تو اکيپمون.

 
 

_نه راحت باشيد،فقط بگيد چی پشتم گفته خيلی دوست دارم 
 بدونم.

ت.ايمان و بقيه از خنده سرخ شدن ولی کسی چيزی نگف  
 برگشتم سمت آيدين و ناز تعمدی گفتم:عه  آيديـــــــن!!

 و دست مشت شدمو به سينش کوبيدم.
 دستمو گرفت و بوسيد:جانم؟

خودمو باختم بدم باختم...ای مرضو جانم..اين چه حرکتی بود 
 آخه؟

منم پرو پرو موهاشو از صورتش کنار زدم:چرا اذيتم می کنی 
 آخه...

م کرد..اَه بعد ميگن دخترا شوک زده و بدون پلک نگاه
خنگن...منو ميخوای کيش و مات کنی بعد منم بر بر نگات کنم 

 البد؟!
 چشمک نامحسوسی بهش زدم و چشمامو چرخی دادم.
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موهای لختش که هميشه سر ميخورد رو صورتش و يه جورايی 
صورتشو هپلی و سيسشو خسته نشون ميداد،باز سر خورد روی 

 پيشونيش
زت ياد نکرده بخوبی ادتو افسون..زياد شروين:کشتی خو

به  کی با اين دوست ميشه و بيشتر.ايشون..ميگه بچه خرخونه 
 درد اين ميخوره که ترشيش کنی.تازه اينا خوباشه.

 همه از خنده ترکيدن.
 با بهت برگشتم سمت آيدين.

 
خترش بودم که واسش اساسا  داشتم اگه واقعا  دوس د  

شوخی اينارو به من  و پشتم ميگفته اما اگه واقعا بدور از هر 
تا بودن 5پس چرا از من ميون اون همه دخترايی که هالک اين 

 اومد و پيشنهاد داد؟
 با خنده موهاشو با سرش باال فرستاد.

و نگاهم کرد و کم کم خنده اش جمع شد..ترس افتاد توی 
 چشماش!

ی ميتونستم همين االن بلند شم برم و حرفاشو با اين حرکت تالف
کنم تا يه تو دهنی بزرگ باشه..و نقشه اش جلوی دوستاش خراب 

 شه و سنگ رو يخ شه.
 ولی نامردی نکردم

 يه ابرومو باال دادم..نشونت ميدم
افتادم روش و با مشتای ظريفم سينه و بازوشو هدف گرفتم و 

 حاال نزن کی بزن.
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هدفم؟سکوت آيدين جلوی همه به اين که دارم ميزنمش..و کوتاه 

ودن زبونش جلو ی يه دختر..چون مجبور بود.ب  
با دستاش هی ميخواست مشتمو بگيره ولی فرز مشتمو جای 

 ديگه فرود ميوردم.
آيدين خيلی اولدرم بلدرم و من خيلی خاصم و منم که سرم داشت 

و حاال جلوی همه از من داشت مشت ميخورد و ميخنديد تا 
 طبيعش کنه و سکوت ميکرد.

يه مناسبی براش بود.و همين بنظرم تنب  
 خنده و هر کر دوستاش منو تشويق ميکرد ادامه بدم.

 
 

 با جيغ گفتم:آيدين خيلی خيلی...اَه آيدين..
 با خنده بغلم کرد:جاِن آيدين؟

لبمو به دندون گرفتم...ای فرصت طلب..از هيجان پشت لبم عرق 
 کرد.

 ؟بدرد ترشی انداختنمآروم تو گوشش گفتم:من خرخونم بچه مثبت
 ميخورم ديگه؟

بلند جوری که همه بشنون گفت:ای بابا ببخشيد عشقم شما عشق 
 منی آخه قبال نميشناختمت که.

چون ميدونستم داره نقششو اجرا ميکنه پس سريع از بغلش در 
 اومدم و گفتم:درست ميگی عزيزم.

 مهرداد_جون بابا ببين چقدر آيدين خاطرتو ميخواد.
 _چطور؟
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چنان قاطی . مهرداد_محاله کسی نوک انگشتش به آقا بخوره 

 ميکنه که بيا و ببين...چه برسه بهش مشت بزنه و هيچی نگه.
 
 

.اييييی چه سوسول   
 نيشخندی زدم و خب پس به هدفم رسيده بودم.

سرمو به سمت آيدين برگردوندم و چشمامو با مظلوميت بهش 
 دوختم که ينی من چقدر پشيمونم!هاها!

شمکی زد و دوباره با دستش موهاشو باال برد.چ  
 

 
ارش اومد همه سفارش هامونو داديم و پيشخدمت برای گرفتن سف

 رفت.
از پيش  وهاش و لوندیکردم و عشوه  دقتبه کارهای ساناز 
 چشمم ميگذروندم..

 اگه واقعا حق با آيدين باشه پس ساناز مار خوش خط و خاليه!
قليون دادن.بعد از خوردن شام سفارش   

و نيم بود.1به ساعت نگاه انداختم   

زنگ ميزد..اومدم خم شم کفشامو واسه بار سوم بود که مامان 
..شروين که رفته بود سرويس رسيد برم جواب بدم برگردم بپوشم

دم تخت با شندين صدای زنگ گوشيم با حرص گوشيو از بغلم 
کی پشت  :معلوم نيستدرحالی که فرار ميکرد گفتفرز برداشت و 

 خطه که انقد قربون صدقه ی هم ميرن.؟
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پوشيده بودم بلند شدم و اون يکی  ی کهبا همون يه لنگه کفش

لنگه رو پرت کردم به سمت شروينی که گوشی به دست داشت 
 ازم فرار ميکرد.

ی که پشتش با کشيد کنار و به پسرشروين سريع خودشو 
 دوستش داشت رد ميشد خورد.

واااااای..._هيعــــــی   
پسر با تعجب سرشو برگردوند به سمت من که انقد خوب نشونه 

 گرفتم .
 اِاِاِاِاِ اين پسره...اَه اسمش چی بود..آهان راميار..!

 
 

 با يه پا لی لی کنان به سمتشون رفتم.
 و کفشمو پام کردم.

 کم کم آيدين و بقيه هم داشتند جمع می کردن بيان سمت ما.
و چشمای ريز شده داشت نگاهم ميکرد تا راميار هم با تعجب 

 اومدمم عذر خواهی کنم يدفعه گفت:اِ اين کلفته..
نگاه به دورم انداختم شروين داشت واسه بقيه توضيح ميداد که 

 ميومدن سمتمون.
 لبمو به نيش گرفتم:ببخشيد واقعا،از عمد نبود..چيزيتون که نشد؟

 
 راميار_افسون بودی ديگه؟همون که اون روز...

خب خيلی دستمو با عصبانيت مشت کردم و پريدم وسط حرفش:
 خوبه که چيزيتون نشده.
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همه کنارم رسيدن اومدم برگردم که شانس مضخرفم زد و مهرداد 
با خوشحالی گفت:راميار تويی پسر؟؟؟کجايی چند وقته خبری ازت 

عه شايان تو همونی نبودی که اومدی باغ کردان؟نيست؟  
آشنايی باهم دست دادند.راميار در حالی که شايان و مهرداد با 

سلطانی داداشم،چند وقته عجيب غريب باهاش دست ميداد گفت:
 گرفتارم
:از کجا افسونو ميشناسی؟پرسيدراميار  از آيدين  

راميار همينجوری که با مهرداد و الی انتها دست ميداد به آيدين 
 گفت:آخه يه بار اومد..

شروين که دادش مانع از ادامه زودترش با آرنج زدم تو پهلوی 
 حرف راميار شد.

 شروين_وحشی هستيا افسون.
 _تا شما باشی دست به موبايلم نزنی شروين خان.

 
 آيدين_کجا اومد؟

راميار تا اومد دهن باز کنه سر شروين داد زدم تا دهن باز نکنه 
 آبرو شرفم رو جلوی اکيپی که تازه اومدم توشون به باد بده..

ميشد که اگه اينا ميفهميدن و بدون شک حرفش دهن به خيلی بد 
 دهن ميشد..اصال افتضاح ميشه.

 
 _شرويننننن موبايلمو بده عه هنوز نگه داشته تو دستش.

موبايلمو بهم داد:خب بغل گوشتم چرا داد ميزنی؟اصن ما چرا 
 واستاديم بريم بشينيم..
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 آخ خدا از دهنت بشنوهههه.
تنهايی؟ مهرداد_آره بريم..راميار  

 نکنه اينم ميخوان باهامون راه بندازن؟وای نه!
 راميار_آره با شايانم.

مهرداد_چه عجب من تو رو سينگل و تنها ديدم..مثل کوسوف 
سال يه بار اتفاق ميوفته.044  

 با دوسش همون شايان نام هار هار خنديدن.
 مهرداد_بيا با ما پس.

 
واسش خدا شرف و خدايا نه مرگ افسون بگه نه..کار پيش بياد 

آبرومو ميبره...اين رامياری که من ميبينم کرمش گرفته منو جلو 
 همه سکه يه پول کنه.
 خدايااااا قبول نکنه.

..مزاحمتون که نيستم؟؟راميار_اوکی،بريم شايان  
 
 

 نع!!قبول کرد..خدايا اصن ميشنوی دارم چی ميگم؟؟!
 مهرداد_نه داداش چه مزاحمتی.

وان رفتن و ميزو حساب کردند.چندتاشون به سمت پيشخ  
 ساسان_بيايد بريم اين پايين.

 به همون سمتی که ساسان نشون کرد رفتيم.
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بود رو به رو هم کت خيلی بزرگ نيم دايره طور متو دل کوه يه ني
 همه روی اونها نشستيم.

 نگاه راميار روی من بود..براش لب زدم:نگو باشه؟
کشيد. موذيانه خنديد و شصتشو گوشه لبش  
 وای مشخصه ميخواد آبرومو ببره!
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 فصل هفتم

 
 

 روی تخت دراز کشيدم..
ديروز تازه از کاليفرنيا رسيده بودم و طبق معمول خونه انقدر بهم 

 ريخته بود که کارگر مشغول تميز کردن بود.
شب بود.7به ساعت نگاهی انداختم...  

تخت نشست.شايان از دستشويی اومد و کنارم رو   
 

 _اووووف شايان خسته اما.
شايان_خوبه واال همش ددر دودور باشی آخرم خسته باشی..حاال 

 چرا؟
_حاجی اصال به چيز خوردن افتادم با روشنک رفتيم 

مسافرت..عذاب عليم که ميگن يه همچين چيزی..بايد از بيخ و بن 
 اون داستانا تعطيل باشه..بابام ميديد منو کيف ميکردا.

زد و گفت:آخ جيگرمو کباب کردی...خواجه شده بودی يه  قهقه
 هفته پس.

 _هرچند که گه زدم آخرشو.
شايان_هنوزم از اين خر بازيت موندم من..با اينکه آخرم دست 

پيش گرفتی ولی خب ديگه ر*يدی تو تصوراتش نسبت به 
 خودت...فدا سرت...

و زمزمه کردم:خستم خسته!نفس فوت کردم  
ه ای؟شايان_ از چی خست  

 _از بابام..ديروز تا حاال که رسيدم يه بند داره ميگه بيا شرکت.
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 شايان_چرا نميری؟کار راحت..هلو تو گلو!حاجی تو گاوی!
 _من واسه کار ساخته نشدم شايان.

شايان_نه کار ميکنی،نه ارشد ميری بگيری،نه زن ميگيری 
 واسشون نوه بياری نه هيچکاری فقط تفريح و عشق و حال.

مگه چندسالمه خودمو پا گير اين چيزا کنم؟بعدم تو که الاليی  _من
 بلدی چرا خوابت نميبره؟
دو سه  ق داره..يه ماه کامل وردست باباممشايان_من وضعيتم فر

 ماه به بهونه خستگی و ريکاوری ميپيچم.
 _من اصن تجارت و کسب و کار و اين مزخرفا تو خونم نيست.

و عموت همينجوری تونستن و  شايان_وقتی بابابزرگت و بابات
 جنمشو داشتم تو چرا نتونی..آخرش که چی؟

 _آخرش هيچی..ولم کن نرو باال منبر.
گوشی شروع به لرزيدن کرد..نيلوفر بود.جواب دادم و گذاشتم رو 

 گوشم:سالم راميار.
 _ميشنوم.

صداش با تاخير و کشيده کشيده ميومد:دلم..دل من ..واســــت 
 تنگ شده.
و انداختم بغلم.يه پوزخند چاشنيش کردم. قطع کردم  

 شايان_کی بود؟
 _نيلو

شايان_همون که تو باغ سپهر باهاش دوست شدی؟چيکارت 
 داشت؟
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 اداشو در اوردم:دلم واست تنگ شده..

با اخم ادامه دادم:زنيکه انقد ميخوره نميفهمه داره چيکار 
 ميکنه...

ودی همشون زدن خنديد و گفت:يه چند وقته خيلی با اين و اون ب
 زير دلت.

سری به عنوان تاکيد تکون دادم:دختر خوب نيست يه ذره گرمم 
کنه به رابطه..بخدا يه هفته تو رابطه بودن با بعضيا زياديشونم 

 هست.
 شايان_کجا ديگه هست مگه؟هيچ آسی نبوده پاس نشده باشه.
 سری بعنوان تاسف تکون دادم:هرچيم آويزونه تو اقبال ماست.

ولش کن کی اهميت ميده...بلند شو بريم يه دور بزنيم.شايان_  
 _ولم کن حاجی دوِر چی آخه؟حال داريا.

شايان_ديگه داری گو*ه ميخوری رامی..پاشو بزنيم بيرون..اين 
 وزنو تکون بده.

 
 _َدَدری!

شايان_الهی بميره نيلو برات که يه بند تو خونه ای..تب کردی 
ميگی..توهمات ناشی از انقد نشستی تو خونه داری هذيون 

 افسردگی خونه نشينيه ها پسر!
 _خدايی خيلی چرت ميگی.

 محکم زد پس کلم.
 _آی مرتيکه لندهور..چته رم ميکنی؟
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لوس ميگی ددری که انگار من ديروز از  من شايان_يه جوری به

اومدم هنوزم نرسيده بهت دستور دادم واسه هفته ديگه يه  آنجلس
.برنامه رديف کنی  

 
 خنديدم و دستمو زير سرم بردم.

 باز يه مشت حوالم کرد:د پاشو تن لشتو جمع کن حاجی.
 _باشه انقد عر نزن اين دختر کارگره رو صداش کن بياد.

 شايان_اسمش چيه؟
 _چه ميدونم کارتش رو کنسوله.

 به سمت کنسول خم شد و کارتو برداشت:چرا کارتشو داده؟
ش تموم بشه بايد پيش من _چه ميدونم خودش ميگه تا وقتی کار
 بمونه..ولی کارگر دفعه قبلی ندادا..

 شايان_بيا خل و چل شد
 دستشو با بشکون جلو چشمام اورد و زد:کم ِچت بزن عمو.

 _هرچی بده ببينم کارتو.
 کارتو گرفتم و از رو اسمش بلند صداش زدم:بهار،بهار!

 به دقيقه نکشيد اومد دم در : بله آقا؟
 _کارت تموم شد؟

 بهار_بله آقا تقريبا تمومه...فقط براتون ميز شامو بچينم؟
 با مشت زدم تو رون شايان_کيف پولمو بده

 شايان بلند شد و از رو کنسول کيف پولو پرت کرد تو بغلم.
چندتا چک پول از تو کيف پول در اوردم و بلند شدم رو کارتش 

ا کارت و بگذاشتم:دستت درد نکنه نميخواد..اينم انعامت..دستمزدت
 پرداخت کردم به شرکت.
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 ازم گرفت:چشم آقا ممنون.

هر سه از اتاق بيرون رفتيم به سمت مبل رفت کولشو برداشت با 
 خداحافظی از خونه بيرون رفت.

 
 

رفتم تو آشپزخونه در قابلمه رو برداشتم بوی برنج و قرمه 
 سبزی همه جا پيچيده بود

ميکنه بره بيرون پيتزا  داد زدم:کدوم ابلهی اين لعنتی رو ول 
 پاستا سق بزنه.

آخ چقد دلم لک زده بود برا دستپخت خونگی اين غذاها..لعنتی 
مردی به شکم پرستی من چجوری هی اينور اونور غذا ميخورم 

 خودمو محروم ميکنم از اين غذاهای بهشتی؟
 از آشپزخونه بيرون رفتم و شايان حاضر آماده جلوم سبز شد.

 _کجا به سالمتی؟
 خودمو ولوی کاناپه کردم.

 با پاش به پام زد_پاشو هيکلتو تکون بده،پاشو.
 _شايان به موال حسش نيست.

 
 شايان_قسم مسم نخور،سه سوته حاضر ميشيا.

م با تو بيرون م اين غذای بهشتيو ول ميکنه مياسگم که دار_
 بخدا.

با عصبانيت از بغلش رد شدم و عصبانيتمو تو مشتی که بهش 
کردم. زدم خالی  
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رو پوشيدم و ساعتمو  لباس خاص و خوبیی با وسواس عجيب

 بستم و جلوی آينه واستادم.
اين عطر  اصوال  زدم..فورد رو تو دستم گرفتم به خودم عطر تام 

االن بدون  لیرو وقتی ميزدم که ميخاستم دختريو شکار کنم و
 دليل زدمش..شونه ای باال انداختم پس واجب شد!

 
 

ماشين شديم.و راه افتاديم..هردو سوار   
بی هدف رانندگی می کردم و به يه نظر واحد برای رفتن 

 نميرسيديم.
.ميوزيدهم  سوز داریبادای   
ندی؟يخ زدم.اين سقف وامونده رو ميب شايان_  

 و دست برد سمت دکمه اش تا ببنده
با خنده حرفی که تو پارکينگ زدو تکرار کردم:هوا خوبه که 

 سقف باز باشه.
 
رجاش نشست.سدامو در اورد و منصرف ا  

تکون قهقه ای زدم و سرمو با آهنگ آمريکايی که پخش ميشد 
 داد.

 شايان_بريم درکه؟
 _باالخره يه نظر خوب،بريم.

دور زدم و راهمو کج کردم..بعد نيم ساعت رسيديم.ماشينو پارک 
کردم و شام رو تو يکی از رستوران ها خورديم و بعد شام شروع 

رفتن و صحبت کردن کرديم.به راه   
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با شايان گرم  صحبت کردن بوديم که چيزی با قدرت به پهلوم 

 خورد.
 با تعجب سر باال بردم و نگاه انداختم ببينم کی اينکارو کردش.
 پسری نزديک ما ايستاده بود و گوشی به دست از خنده ترکيد

نگاه کرد..پس اين زده..عجب ضرب  دختری با شرمندگی مارو
داره. دستيم  

 
 

 چقدرم که آشناست..
چشمامو ريز کرده بودم دنبال آشناييش تو مغزم ميگشتم مطمعنم 

 يه جا ديدمش.
اومد جلومون و کفششو برداشت که بپوشه االن ميتونستم واضح 

 ببينمش.
 و هنوز بی نهايت برام آشنا بود

همين که کفششو پوشيد و سرشو باال اورد نگاهم به ساعتش 
ميدونستم از يه جايی ميشناسمش.خورد...آهان   

 به شايان گفتم:اِ اين کلفته ...
صورت گوجه شده ی دختره رو از نظر گذروندم ساکت همين که 

 شدم.
 افسون_ببخشيد از عمد نبود،چيزيتون که نشد؟

اکيپی که کنارش روی تخت نشسته بود به سمت ما می 
 اومدند..ميدونستن اين دختره چيکارس؟
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سر و وضع دوستاشو از نظر گذروندم..سوييچ بی ام و ، لندکوزر 

اينو نشون نميداد که با دختره تو يه ِلِول  حتی مارک لباساشونو 
 باشن هرچند که خود همين دخترم همينطور بود..

 به هر حال شيطنت تو وجودم بيداد ميکرد..کمی تفريح بد نبود.
ی.._افسون بودی ديگه؟ همون که اون روز اومد  

به سرعت نور پريد وسط حرفم جوری که خندم گرفت:خب خيلی 
 خوبه که چيزيتون نشده.

اومد برگرده بره.. با صدايی از روبروم غافلگير شدم..مهرداد  
 بود دوست دبيرستانم.

 
 راميار تويی پسر؟؟؟کجايی چند وقته خبری ازت نيست؟ مهرداد_

 عه شايان تو همونی نبودی که اومدی باغ کردان؟
 پس شايان اين مهردادو ميگفت؟عجب دنيای کوچيکيه.

 
سلطانی داداشم،چند وقته عجيب  دست همو با صميميت فشرديم:

.غريب گرفتارم  
 و بعد با دوستاش که کنارش بودند به نوبت دست دادم

از کجا افسونو  پسری بغل مهرداد ايستاده بود رو به من پرسيد:
 ميشناسی؟

پسره گفتم:آخه يه بار اومد...به همون  افسون نگاهم کرد  
بود در اومد و حرفمو  ارميهو صدای داد همون پسره که اول کن

وحشی هستيا افسون. قطع کرد:  
 افسون_تا شما باشی دست به موبايلم نزنی شروين خان.
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هزارجور سوال در مورد افسون تو ذهنم چرخ ميخورد اما اين 

دختر شبيه گوجه  سواال مانع اين نميشد که کرم نريزم و اين
 نشه..

 همون پسر قبليه پرسيد:کجا اومد؟
معلوم بود واسش مهم شده که هی سوال ميپرسيد و ميخواست 

بدونه.افسون سرخ تر ميشد و مگه ميشه من اين تفريحو از دست 
 بدم؟؟

شرويننننن  تا اومدم دهنمو باز کنم..صدای داد افسون بلند شد:
تو دستش.موبايلمو بده عه هنوز نگه داشته   

شروين موبايلشو بهش داد:خب بغل گوشتم چرا داد ميزنی؟اصن  
 ما چرا واستاديم بريم بشينيم..

آره بريم..راميار تنهايی؟ مهرداد_  
 به شايان که تا االن ساکت ايستاده بود اشاره کردم: آره با شايانم.

 
 

مهرداد_چه عجب من تو رو سينگل و تنها ديدم..مثل کوسوف 
ار اتفاق ميوفته.سال يه ب044  

 با شايان خنديدن منم تک خنده ای کردم و دستی به فکم کشيدم.
 مهرداد_بيا با ما پس.

اومدم بگم نه که نگاهم به افسون خورد...با حرص افتاده بود به 
عن بودم.مجون پوست لبش عاجزانه ميخواست من گم شم برم مط  
کردم اونم دستای مشت شدشو از نظر گذروندم..نگاه به شايان 

مشخص بود حوصلش سر رفته و دلش ميخواست آخر اين قضيه 
 که افسون ممانعت ميکرد سر در بياره.
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..مزاحمتون که نيستم؟؟اوکی،بريم شايان _  

 شايان سری تکون داد که مشکلی نداره.
 مهرداد_نه داداش چه مزاحمتی.

 

 همشون سمت پيشخوان رستوران رفتند

معرفيشون شد مهردا بغلم ايستاد و مشغول  

تا رسيد به نفر آخرشون؛ساسان و سانازی که به بازوش آويزون 

 بود رو ديد زدم که پيشنهاد داد بريم پايين.

ساناز بد تيکه ای نبود..يعنی ميشد رو شکارش فکر کرد ولی 

ساسان معلوم بود يه تعلق خاطر عجيبی بهش داشت که همه مردا 

 رو مثل قاتال نگاه ميکرد.

 

 
ازشون گرفتم...روی نيمکتايی نيم دايره نشستيمنگاهمو   

دوتا نيم دايره رو به رو هم تو دل کوه.   
 افسون از رو به رو برام لب زد:نگو باشه؟

 خنديدم و شصتمو گوشه لبم کشيدم.
 آيدين با کنجکاوی ازم پرسيد:دوست دخترتون نيومده؟

نزديکيش به افسون نگاه کردم..االن از نگاه های ما حس کرده  به
 بايد حد مرز مشخص کنه؟
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 _ندارم

مهرداد بود که از خنده منفجر شد:عجبه ها..االن هشتمين عجايب 
 دنيا رو رقم زدی.

شايان هم با خنده تاييد کرد:هيچکس باورش نميشه البته آقا تو 
دل زده بود از دخترا تايم استراحتشونن تا ده دقيقه پيش که  

 همه خنديدن.
 آيدين نگاه مشکوکی به من و افسون انداخت..دوست پسرشه؟
 با خنده ای که قطع ميشد گفتم:اما نگفتم سينگل ميمونم که.

شروين سرشو از بغل گوش آيدين اورد اينورتر از من 
 پرسيد:نگفتی افسونو از کجا ميشناسی؟

سه!تک خنده ای کردم..خودش نميخواست بپر  
افسون رنگ پس ميداد و رنگ می گرفت با شيطنت ابرو باال باال 

 انداختم:افسون ماه پيش بود که..
 افسون يدفعه داد زد:راميار..

سرمو سمتش برگردوندم و خندمو قورت دادم با بی تفاوتی 
 نگاهش کردم:هوم؟

 
 

 افسون_ای بابا يادم رفت ...اممم چی ميخواستم بگم؟..
.بگو...شروين جان منتظر جواب سوالشه_ حاال يادت اومد   

رو به شروين و آيدينی که مثال وانمود ميکرد براش مهم  دبع
 نيست گفتم:افسونو از اونجايی ميشناسم که اومده بود برای.. 

.گوشيم زنگ خورد و مانع ادامه حرفم شد   
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 بدون نگاه کردن جواب دادم:بله؟

غمگين همزمان  صدای تو دماغی و داغون نيلو با صدای آهنگ
:الو راميارم...کجايی؟ميومد  

 قطع کردم و انداختم رو پای شايان
 _بزارش بلک ليست.

 شايان_کيو؟
 _اين دختره ی کنه رو...ول کنم نيست

 
خنديد و گفت:خاطرخوات شده خره..خاطرخواهات سريسمون 

 کردن.
 بی خيال خنديدم و دست الی موهام کشيدم:آويزونا نه خاطرخواها.

سمت شروينی که با دوست دخترش حرف ميزد  بعد به
 برگشتم:نميزارن جواب سوالتو بدم که

 افسون بلند شد اومد سمتم جلوی نگاهای زير چشمی آيدين
:ميشه بيای کارت دارم.زمزمه کرد  

 
 شونه ای باال انداختم:کاری داری؟دارم جواب ..

 
 افسون_ميدونم االن يادم اومد ميخوام چی بگم..بلند شو.

ام بلند شدم و همراهش رفتماز ج  
بين  از همشون دور شديم يه جايی به دور از چشمشون و

 سرويس بهداشتی و چندتا درخت ايستاديم.
 دست تو جيبم فرو کردم:خب؟!
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 با عصبانيت بامزه ای گفت:خوشت مياد حرصم ميدی؟
 بدون رودرواسی و با شيطنت تو چشماش زل زدم:آره!

خونسرد باشه .. خودشو کشيد باال سعی  کرد مثل خودم پررو و 
 تا بلکه همقدم بشه تو چشمام زل زد:چرا؟
 _حرص ميخوری بامزه ميشی خوشم مياد.

لبشو با عصبانيت جمع کرد:شدم تفريحت ديگه؟چون خوشت مياد 
 ميخوای ادامه بدی؟؟

 لبمو به طرف راست بردم لبخندی زدم و سر تکون دادم.
کلفتی؟ دورش چرخی زدم:به دوست پسرت گفتی  

 به سر و لباساش نگاه کردم
عمرا باور کنم اين تميز کار باشه پول لباساش و مارک ساعت و 

 گوشيش سر به فلک می کشيد
افسون_اوال  کدوم دوست پسر؟من دوست پسر ندارم..در ثانی کی 

 کلفته؟
 و بعد از چيزی که انگار نبايد ميگفته و گفته لبشو گاز گرفت.

شتش بودم زد..سرمو جلو بردم و صاف و نيم چرخی به من که پ
 تو چشماش نگاه کردم.

 
 _تو!

همچنان که لبشو از حواسپرتی زير لبش نگه داشته بود 
:البته که آيدين دوست پسرم نيست ولی بنا به داليلی من گفت

 امشب نقش دوست دخترشو بازی ميکنم...
کشيده بعد انگار چيزی رو نبايد گفته باشه رو گفته با صدای زير 

يعنی..اَه ميشه فکر کنی دوست پسرمه؟شده ای گفت:  
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قدمی به سمتش برداشتم .. دستپاچه شده بود و من امشب ازش 

.داشتم چيزای زيادی ميفهميدم   
.ناخوداگاه آتو ميداد دستم   

افسون_ببين راميار يه دوست دارم از نظر مالی واقعا تنگ دسته 
بهت بگم ولی ميگم که  و شايد راضی نباشه و درست نباشه اينو
..اون روز بهش زنگ بدونی ول کنی،دوستم تو چندجا کار ميکنه

زدن که بايد بره واسه مصاحبه کاری جای ديگه بعد تو هم 
درخواست کارگر داده بودی شيفت دوستم بود که بياد منم جای 

دوستم اومدم خونت..واسه همين هيچی بلد نبودم خيلی گند 
به سياه و سفيد نميزنم. ميزدم،چون تو خونه دست  

 سر تکون دادم
 _منم باور نميکردم کلفت باشی،اسم دوستت چيه؟

چشم بهم زد با عصبانيت رو کلفت خطاب کردِن من کفری شده 
 بود.

افسون_من اينارو گفتم چون ميدونستم دوستمو نميشناسی من 
نميخوام آبروشو ببرم  چون شايد راضی نباشه و ممکن باشه 

کنيش.بخوای گزارش   
 

 
يرم يقشو اين باشه نم ام اسم هرکی ،_حاال نه من عقده ايم 

از اين به بعد بگم اونو بفرستن اگه  ..فقط ميخوام؟بگيريم اوکی
احتياج داره.ميگی   
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افسون_امممم...اسمش بهاره..فقط لطفا از اين قضيه خبر دار 

هم خودش هم شرکتشون...به اين کار احتياج ،نشه که ميدونی 
 داره.

 _بهار...همون دختر کلفته که امروز اومده بود؟خيالت جمع.
انقد کلفت کلفت راه ننداز...هفت جد و آبادت يهو با جيغ جيغ گفت:

 کلفته..
 

 چونشو با انگشتم گرفتم با اخم گفتم:چی گفتی؟دوباره بگو.
قدش به من برسه  بلکه با اخم اومد باالتر که کوچولو  

سينم از تالشش خنده ام گرفته بود ولی انگشتشو با تشدد زد به 
 از اخمم چيزی کم نکردم.

 افسون_گفتم کلفت هفت جد و آبادته.
 با يقه اش کشيدم سمت خودم:حرف دهنتو بفهم..

افسون_هاها ترسيدم..تو رو خدا منو نخور..يکم ادب داشته باشی 
 چيزی ازت کم نميکنه چه بسا زيادتم بکنه.

  ديگه داشت ميرفت رو اعصابم
 تا اومدم دهنمو باز کنم صدای آيدين باعث شد به طرفش برگرديم

 
 آيدين_افسون موبايلت دار..

 با ديدن وضعيت ما تو تقريبا تو بغل هم حرف تو دهنش ماسيد
 سريع ازم فاصله گرفت.

 آيدين با اخم نسبتا  غليظی گفت:افسون مامانت داره زنگ ميزنه
سريع گوشيو گرفت و افسون نگاه تندی به من انداخت و بعد 

 رفت..
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 آيدين اومد نزديکم

 آيدين_افسون چيکارت داشت؟
 _شما؟

 آيدين_دوست پسرش..معرفی شده بوديم.
هه!اگه افسون نگفته بود االن با اين حساسيت بيخودش فکر 

 ميکردم يه چيزی ورای دوست پسرشه!
پوزخندی زدم و بی توجه به سوالش گفتم:آيدين اسم دختر 

 نيست؟؟
ای بهش زدم تا کشيد کنار ..به راه افتادم که گفت:چيکارت  و تنه
 داشت؟

از بازی که به راه انداخته بود خوشم اومد و خواهشی که افسون 
 سر هر دو موردی که چيزی نگم تو سرم چرخ ميخورد.

سر بگردوندم سمتش:مگه نميگی دوست پسرشی؟پس چرا بهت 
 نگفته؟

 همقدم با من اومد کنارم:پس نميگی؟
شخندی زدم و دستمو تو جيبم فرو کردم:آيدين اسم دختره ها!ني  

 و به طرف بقيه رفتم.
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 فصل هشتم
 

 
 _باشه مامانی قربونت برم،زود بخواب فردا زايمان داريا.

مامان_يه جوری ميگی بخاب انگار خودم ميخوام بزام!يه بچه 
 اس که خودش به دنيا مياد فداتشم من نگرانيم تويی.

نباش عشقم من نگران اون بچم که با اين اخالقت نزنی  _نگران
 بکشيش.

 مامان_نگران نباش،تو جواب منو بده
 _نيم ساعت ديگه اينجورا پا ميشيم ميايم..کاری نداری عزيزم؟

 مامان_نه عزيزم ميبينمت خدافظ
 

تلفنو قطع کردم..رفتم سر جام نشستم بعد يکمی که گذشت راميار 
من نشستاومد و خيلی پررو بغل   

نگاه کرد  و آيدين با حرص به جاش که توسط راميار اشغال شده 
 بعد کنار شايان نشست.

 آروم پرسيدم:جات راحته؟
همگی مشغول صحبت بودن و جز آيدين هيچکس به ما حواسش 

 نبود
 

 فقط آيدين نگاهش به ماست
راميار لبخند جذابی زد و گفت:آره،توام احساس ناراحتی 

اسم دختر نيست؟ نکن...ميگم آيدين  
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 _نه
يه نگاه به من و لبخند مسخره ام کرد و بعد فقط به لبخندم خيره 

 موند...
 سرشو تکون داد.

نگاه ِوِزه و سرتقی بهم کرد...انصافا از چهره و چشماش شيطنت 
نقطفه ی عطف شيطنتشم چال گونه هاش بود.ميريخت.  

 
 راميار_بگو چی؟

 _چی؟
آيدين تو رقابتنراميار_فهميدم ساسان و   

 ابرو هام با جا خوردگی پريد باال
 _از کجا فهميدی؟مهرداد بهت گفت؟

 راميار_پس باهم تو رقابتن!زدم به هدف.
از گافی که دادم لبمو گاز گرفتم افسون خدا لگدت کنه فقط سوتی 

 ميدی..
 _خب باشن چی به تو ميرسه؟

 راميار_تو!
 جا خوردم..يعنی چی؟!
من چه_وا رقابت اونا به   

خبر رسوندم به راحتی به تو ربط پيدا ميکنه... راميار_کالغا  
.دلم ميخواست واقعا شيطون تو چشماش رو با کمربند خفه کنم  
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ببينم  و خوشگلش رو از کله اش بکنم بلکه يا اون موهای براق

 چی تو سر اون لوسيفر درونشه!!
 
 

ت پسر راميار_بنظرت اول بگم کلفتی يا بگم رابطه تو و دوست
دختر نمات تقلبيه برای رو کم کنيه؟نظر منو ميخوای اول شغلتو 

 ميگم مجلس که گرم شد رابطه رو، رو ميکنم بشه بمب جمع
_چيش به تو ميرسه؟گفتن يا نگفتنش چی به تو اضافه 

ميکنه...در ضمن زياده روی نکن من برات تعريف کردم که چرا 
 اومدم خونت...برای دوستم

ت:حاال فکر کن باعث تفريحم ميشه..بعدشم تا تو با موذی گری گف 
بيای برای اينا بگی چرا اومدی خونم و داستان چيه تمومه حرفش 

 تا دانشگاهم رفته..رابطه هم که نور الی نور
 _چی قراره گيرت بياد اگه بگم اينکارو نکن؟

راميار_دعوت من به تو به يه رستوران و شايد يه رابطه واقعی 
ين خانوم.نه مثل اون آيد  

 
 زل زد تو چشمام و لبخند دندون نمايی تحويلم داد

همه ی صدا ها تو سرم دعوت به سکوت شدن و آدما پيش 
 چشمام شدن نقشای تو داستانم و همه کدر،بی نور شدن..

 فقط راميار پيِش چشمام بود که نور داشت
 سر تکون دادم تا اين حس يهويی و چيزی که تو سرم اومد بره 
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 راميار_قبوله؟

با بهت گفتم:نـ..نـ..نمبدونم يهويی گفتی..ما شناختی نداريم از هم 
 آخه که..بعدشم..

 
 

 راميار_دوس پسر داری؟
 _نه

راميار_آشنا شدنم که ما هم می خوايم همينکارو بکنيم آشنا شيم 
 بريم بيايم و باهم باشيم ديگه مشکل خاصی داری؟

برای دوست شدن..من اينجور _نه ولی به شرط اينکه زمان بديم 
 روابط رو يهويی دوست ندارم..ترجيحم به آروم پيش رفتنه.

 راميار_پس اوکيه؟
 سری تکون دادم:باشه 

 گوشيشو در اورد وگفت:پس شمارتو بهم بده
 تا اومدم دهنمو باز کنم سنگينی نگاهيو حس کردم

 آيدين بهم نگاه ميکرد..لبخند احمقانه ای به روش زدم اونم بهم
و با يکی از دستاش موهاشو باال برد تا توی صورتش  لبخندی زد

 نباشه
 سرشو به سمت ايمان که داشت باهاش حرف ميزد برگردوند

 انقد صدا زياد بود که صدا منو راميار شنيده نميشد
 راميار تلفنشو تکون داد شمارمو گفتم

بعد اينکه شمارمو زد يه چشمک زد اشاره زد:آيدين با نگاش 
که.. خوردت  
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 _آيدين؟

 سری تکون داد برگشتم سمتش هنوز نگام ميکرد
 
 

*** 
 
 

 مقنعمو تو آينه ی مهرناز چک کردم 
 مهرناز آينه رو از دستم کشيد تا خودشو چک کنه

 وارد راهروی دانشگاه شديم.
مهرناز طبق معمول داشت مغزمو با حرفاش و تعريف دوس 

 پسرش مسموم ميکرد
با ديدنم گفت:سالم افسونوارد کالس شديم ايمان   

 _سالم ايمان
 شروين_سالم سليطه خانوم

 با چشمای گرد شده گفتم_سالم خودتـــــی!
 و بعد به ترتيب جواب سالم مهرداد و ساسان رو دادم

 تا رسيدم به آيدين سالم کردم سرشو کج کرد و نگاهم نکرد
ا تعجب ابرو باال انداختم و اخم کردمب  
 
 

که بهت زده ايستاده بود نشستم و صندلی بغل مهرناز 
 غريدم:بشين مهرناز
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مهرناز اومد بغلم بشيينه زودتر از اون دختری روی صندلی کنارم 

 نشست
مهرنازم رفت دوتا صندلی اون ورتر بشينه با عصبانيت گفتم:مگه 

 نميگن اينجا بشين؟!
 

 مهرناز با مظلوميت اشاره زد:آخه اين نشست
 _بلندش کن بشين

.بلند نميشمپررويی تمام پاشو رو پاش انداخت:سحر با   
 

 بچه اس؟چقد تو مخمه!با عصبانيت پوزخند زدم:مجبورت ميکنم.
 

با خودکار زير دستش مشغول بازی روی ميز شد..با عصبانيت 
 زدم زير خودکارش پرت شد جلوتر

يه نگاه لجباز سمت من انداخت و بلند شد که بره بياره کيفشو 
همونجا که رفت خودکارشو بياره:به سالمت.برداشتم و انداخت   

 به مهرناز اشاره زدم:بيا بشين
مهرناز مات و مبهوت نگام کرد عصبانيتمو سرش خالی 

 کردم:مگه نميگم بيا بشين
مهرناز اومد سمت صندلی که سحر داد زد:سمت اون صندلی 

 نميری مهرناز
 با تحکم گفتم:بشين مهرناز

پوزخندی  روی صندلی نشستبه من و سحر نگاه کرد باالخره 
 بهش زدم
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مين دعوايی بود تو اين ترم که با سحر داشتم  و 5يا  0اين 

 دعواهامون مصداق کامل آبمون تو يه جوب نميره بود.
 سحر کيفشو رو شونه اش انداخت و جلوی مهرناز واستاد

 سحر_پاشو
 _نميشه

 نگاهی به مهرناز کرد:پاشو
 _نميشه

 
تو زبونشی؟با عصبانيت داد زد:مگه   

 بلند شدمو با داد گفتم:آره زبونشم که چی؟حرفی داری؟
 شروين،ساسان،ايمان،مهرداد يدفعه اومدن و پيشم واستادن.

لبخندی زدم و سرمو برگردوندم سمت آيدينی که هنوز نشسته بود 
و طبق معمول موهاش رو صورتش ريخته بود.پوزخندی زد و با 

 تلفنش مشغول شد
اين ژست لش آيدين دل هر دختری رو  نيست؟ اين يعنی واسم مهم

 ميبرد اال من که ازش کفری بودم
 شروين ازم پرسيد:چيشد افسون؟

 دندونامو با خشم ساييدم:هيچی سِر جا داره دعوا ميکنه
 ساسان با تمسخر و خنده به سحر گفت:آخی چندسالته عمو؟

 صدای خنده کل کالس بلند شد
تکيفمو برداشتم و گفتم:ارزونی خود  

 مهرداد آهسته پرسيد:کالس نميمونی؟
 سرمو به معنی نه تکون دادم چشمکی زد و گفت:حله!
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رشو متوجه نشدمومنظ  

 
 مهرداد به ايمان اشاره کرد

ايمان هم رفت سمت سحر و شونشو گرفت و رو صندلی تقريبا 
هلش داد که باعث شد کيفش بيوفته رو زمين و و خودش بيوفته 

 رو صندلی
و دستشو روی ميز گذاشت و شروين تو دست  ساسان خم شد

ديگش يه شکالت گذاشت همون شکالت رو روی ميز 
تی اومدی :شکالتتو بخور عمو..سرجا دعوا نکن ناسالمانداخت

دوستای من تو اين دانشگاه يا هرجای  دانشگاها...ديگه هم دور
 ديگه نميچرخی ،شاخ و شونم چی؟!نميکشی..افتاد؟

 
ميگفت اومد بلند شه بره که ايمان دوباره سحر تحقير شده چيزی ن

 هولش دادو محکم خورد به صندلی
 ساسان_افتاد؟

سرشو با ترس و بغض تکون داد.مهرداد کيف سحر رو انداخت 
 تو دلش و گفت:خوبه بريم!

سحر لب برچيد و با بغض سرشو جلو بچه ها پايين انداخت تا زير 
 نگاه سنگين بچه ها ذوب نشه

اينجوری بودن و االن که دوست شده بوديم من اين اکيپ هميشه 
ديگه جزو ببينده های اين ياغی گری هاشون نبودم رسما ازم 

د.حمايت کردن  
از کالس بيرون رفتم...شروين شونه به شونه ام اومد بقيه هم 

 برگشتن سرجاشون
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 با تعجب به شروين گفتم:نميمونی سرکالس؟

 خنديد:نه حسش نيست
ه رفتيم باهم به محوطه دانشگا  

تربيت  کالسایيه جای ساکن آروم بودم که سرسبز بود و نزديک 
 بدنی که اصوال ظهر به بعد خالی از سکنه ميشد

 دوتا نيمکت روبروی هم بود نشستيم
 شروين_چيزی شده؟

 سری تکون دادم:نه بابا چيزی نشده
 شروين_چرا يه چيزی شده...!

 
 

 _نه بابا چيزی نشده
 شروين_واقعا؟

چيزی نشده. _نه بابا  
شروين_ای بابا بايد از برق بکشمت بيرون چرا يه بند همينو 

 ميگی نه بابا چيزی نشده؟!؟
 _خب..

 پريد وسط حرفم:نه بابا چيزی نشده
 هردو خندمون گرفت

 با خنده بيشعوری حوالش کردم
 

 شروين_پس چرا رفتاراتون اينجوريه؟
 با تعجب تکرار کردم:رفتارامون؟رفتار کی ديگه؟
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 شروين_تو و آيدين

 با گنگی گفتم:من و آيدين؟خب؟
 شروين_وای افسون خنگ..چرا انقد باهم سردين؟

 _آها
 شروين_جای شکر داره باالخره از آی کيوت استفاده کردی.

 خنديدم و سکوت کردم
 شروين_نگفتی؟!

 
 _چه ميدونم البد حالش گرفتس،اون داره سردی ميکنه نه من

چيزی نداشتم بگمالبته که جز اين چاخانا   
 ميگفتم چی مثال؟که من فقط يه شب نقش دوست دخترشو داشتم؟

 
 
 

يا ميگفتم البد حضرت آقا خودشو در حد من نميدونه؟من که سر 
دخترش نيسم ت از اون کلش در نمی اوردم،ميگفتم من واقعا دوس

 که برم پيگير شم؟يا هزارتا دليل ديگه..؟
بزن،دليشو بفهم..چرا  شروين_خب برو بغلش بشين،باهاش حرف

 بايد رابطه به اين خوبی الکی الکی سرد بشه
دليل ديگه ای اوردم:ميدونی که دوست نداره کسی تو زندگيش 

 سرک بکشه
 شروين_آره قبول،اما تو دوست دخترشی

 پوزخندی زدم:آره راست ميگی
 شروين _نيم ساعت ديگه کالس بعديه ببينم چه ميکنيا
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 يه چشمکم زد
دراز کشيديم رو نيمکتامون و از هردری حرف زديم و نيم ساعتی 

 گفتيم و خنديديم
همين که نوبت کالس بعدش شد بلند شد و خودشو لباساشو صاف 

 و صوف کرد:بريم که دير شد بلند شو
با خستگی دستام از هم کشيدم:ول کن انگار حوصله اين کالسم 

 ندارم
ه ی ننه قص دست به کمرش زد و باال سرم واستاد:دوساعته دارم

تو گوش خر ميخونم؟!!!پاشو بينم کلثوم تعريف ميکنم يا ياسين  
 _حسشو ندارم شروين ميخوای تو برو

زير  کيفمو از سرم کشيد و بعد بازومو گرفت و به زور بلندم کرد
 لب نچ نچی کرد:گشاد!

 
 زدم تو بازوش:مرض..خودتی

سمت کيفمو از دستش کشيدم و شونه به شونه شرويِن دراز به 
 کالس رفتيم

وارد کالس شديم  شروين اشاره ای به صندلی خالی کنار آيدين 
 کرد که من برم

شونه باال انداختم خواستم برم پيش مهرناز که برام دست تکون 
ميداد قدم برنداشته ويشگونی از بازوم گرفت و گفت:رو حرف من 

 حرف نباشه گرفتی؟بدو بينم بچه!
لب " وحشيی"نثارش کردم جای ويشگونش رو ماليدم و زير  

 بغل آيدين نشستم با بی محلی مشغول گشتن تو گوشيش بود
.منم گوشيمو در اوردم و با بی محلی مشغول ور رفتن شدم  
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مهرداد و ساسان و ايمان و شروين به ترتيب از رديف بغل 

 نگاهشون به ما بود
که با نگاه مچگيرانه من سرشونو برگردوندن سمت هم و مشغول 

زدن شدنحرف   
خندم گرفت خيلی آروم به آيدين گفتم:به دوستات می گفتی حداقل 

 باهم بهم زديم
ه آروم جواب ل من بدون اينکه چشم از گوشی بگيرآيدين هم مث

 داد:از توام پرسيدن چرا باهم سرديد؟
 _مگه از توام پرسيدن؟

 آيدين_همشون
 _خب بهشون بگو

 
 آيدين_به اونا چه

 مرسی ادب!
اری زدم و يواش ادامه دادم:مجبور نبودی منو ببری لبخند بالجب

 که حاال واسه همه سوال ايجاد بشه
 آيدين_راميار باهات چيکار داشت؟
 از سوال بی موقعش جا خوردم.

نگاهمو از گوشی گرفتم و به آيدين که همچنان موضع رو حفظ 
کرده بود و چشم به گوشی دوخته بود و اخم غليظی رو پيشونيش 

ده بود دادم.جا خوش کر  
 

دوباره نگاهمو به گوشی دوختم و با من من گفتم:کار خاصی 
 نداشت..اممم..ميگفت که آيدين اسم دختره يا پسر؟
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 سنگينی نگاهشو به خودم حس کردم.سر برگردوندم سمتش

سالمه؟از قابی که اونشب تو بغل هم ساختيد  7آيدين_فکر کردی 

 حتما  مشخِص مفتش اسم من بوده..
گفته باشه به تو ربطی نداره،تو مگه دوست پسر _هرچی 

 ساختگيم نبودی نقشمونم تمومه الزم نيست اداشو در بياری
و کاش ميگفت ميخوام از اين به بعد واقعی باشه،نقش نباشه.. 

 مثل همه فيلما و داستانا!
با عصبانيت قرمز شد و خواست چيزی بگه اما دهنشو بست و 

کرد:به درک گوشيشو به ميز کوبيد و زمزمه  
د.نفر بغلمون اينبار با تعجب نگاهشون به ما دادن 0هر اون   

با حرص شونه باال انداختم خواستم بلند شم برم که گوشيم زنگ 
 خورد

 
 شماره ناشناس بود با ترديد جواب دادم:الو
 صدای بم مردونه ای تو گوشم پيچيد:سالم

 با ترديد گفتم:سالم
گفت:نشناختی؟راميارم!خنده ی مردونه ای کرد و   

 _آها
 راميار_خوبی عزيزم؟چطوری؟

به آيدين که کنجکاوی تو چشماش داد ميزد نگاه کردم..شيطنت تو 
 وجودم لبريز شد

 _مرسی عزيزم تو خوبی؟
 راميار_فدای شما خانوم گل..کجايی؟
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 _من که دانشگاهم عزيزم تو کجايی؟

 راميار_من خونم 
فت:ميدونی که کجاست همون جا بعد با خنده ی پر از شيطنتی گ

 که يه بار اومدی..
 با حرص دندونمو بهم ساييدم

 هرچی ميخوام باهاش خوب باشم خودش نميزاره
 

آروم بدون اينکه گوشيو از گوشم جدا کنم قطعش کردم ولی جلو 
آيدين همچنان ادامه دادم:آره عشقم منم دلم واست تنگ 

نداری؟...فعال همه کسم.شده...قربون دل تنگت برم...خب کاری   
تلفونو از گوشم برداشتم و سريع سايلنت کردم تا صدای زنگش 

 نياد 
 آيدين پوزخندی زد

 کوليمو برداشتم با همه خدافظی کردم جز آيدين!
 واسه سومين بار بود که راميار زنگ ميزد از دانشگاه بيرون زدم

بله؟باالخره جواب دادم:  
دی؟با عصبانيت گفت:چرا رد تماس مي  

 _چون به خودم ربط داره
 راميار_يعنی انقد جنبه ات پايينه؟

 _واسه چی؟
 راميار_واسه اون حرفم

 _آها پس خودت فهميدی حرفت زشت بوده
 راميار_خب بابا چه ريز بين...يه شوخيه ديگه

 پووووف کشداری کشيدم و تو دلم گفتم "تو خوبی"
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 _اوکی

 
 

 راميار_کجايی؟
دانشگاهم_ميخوام برم خونه   

 راميار_بيام دنبالت ببينمت بريم به قرارمون برسيم 
شب پيش ديدی2_  

مدام روت زوم بود  ميخواد باز ببينمت،اون شبم آيدينراميار_دلم 
 نشد به دلچسب ديدت..امروزم ميشه فرست ديتمون خانوم خانوما.

 _آهان.. داری قانعم ميکنی با دليالت
دانشگاهتو بدهراميار_پس ميام دنبالت،آدرس   

 
.و_خيابون ... تو پيام ميفرستم لوکيشن  

 راميار_اوکی نزديکه تا يه ربع ديگه پيشتم
 قطع کردم

 دوباره رفتم دانشگاه و بعد وارد سرويس شدم
مقعنه مشکی با بارونی سرمه ای و شلوار لی روشنی پوشيده 

 بودم کيف مشکيمم روی ميز روشويی گذاشتم..
گ انداختناشناخته ای به قلبم چن س و هيجانسترابی دليل   

  هوارو از پنچره سرويس نگاه کردم
 ابری و گرفته بود

 رژ کالباسی رو لبم پررنگ کردم که حراستم بهم گير نده
که حاال ريشه های مشکيمم در اومده موهای اليت نسکافه ايمو 

 بود رو يه طرف صورتم درست کردم
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اومدمتجديد عطر کردم و از در سرويس بيرون   

سعی کردم نفس عميقی بکشم تا استرس اين مسير جديدی که 
 شايد قرار بود رقم بخوره رو نگيرم

مين بعدش گوشيم زنگ خورد:بله؟05  

 راميار_بله و بال سيو کن نامبرو ليدی..روبرو دانشگاهتونم
 _اومدم خدافظ

 از رو صندلی بلند شدم و به راه افتادم
نور باال ميزد..سردش نميشه بی ام و کروک مشکيش دم دانشگاه 

 سقف بازه؟
 به سمت ماشين رفتم

 
خاص خودش درو از داخل برام باز کرد خم شد با پرستيژ  

سوار شدم   
ماشين پر از بوی عطر لعنتيی شده بود که نفس کشيدنشم همراه 
بود با اون شگفتی و ترکيب اولين ديت و پاييز و جذابيت مرد 

 کنارم!
 _سالم

اورد..آروم دست جلو بردم و کمی مردد دست دادمدستشو جلو   
 باطمينانه دستمو فشرد:سالم چطوری؟

 _مرسی تو خوبی؟
 راميار_آره دانشگاه چطور بود؟

 مضخرف بود..
 ولی لبخندی زدم و گفتم:خوب بود

گره کردم و گفتم:کجا ميريم؟ به راه افتاد..دستمو تو هم  
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ک چهاره بريم به ساعتش نگاهی کرد:ساعت ديگه کم کم نزدي

 ناهار؟
 _اما من االن گرسنم نيست

 
 راميار_پس کجا بريم؟

 _نميدونم واال فعال که من گرسنم نيست..بريم جای ديگه
 راميار_اوکی 

 راهنما زد و دور برگردونو برگشت
 راميار_خب چخبر؟

 
 

 _خبری نيست تو چخبر؟
 راميار_منم بی خبر..همه چی رواله؟

چی؟ سر تکون دادم:اوهوم..از تو  
 راميار_عالی ..سوالی نداری؟

 _چرا تعداد نامحدودی..من هنوز نميشناسمت که
 

 سری تکون داد_اوهوم منم همينطور ولی آشنا ميشيم
 _نه بابا چشم بسته غيب ميگی؟!

 خنديديم
ساله ليسانس دارو سازی و  02صداشو صاف کرد:راميار اديب 

 شما ليدی؟
ساله دانشجوی 01رادمان خنديدم و منم اداشو در اوردم:افسون 

 زبان
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 راميار_اوهوم..چندتا بچه ايد؟

 _يکی يدونم تو چی؟
 رو بينيم ضربه زد:خِل ديوونه،من يه خواهر کوچيک دارم

 _چند سالشه؟
شده01راميار_امسال وارد   

 سر تکون دادم
 روبروی يه پارک واستاد و گفت :جای خوش آب و هواييه خوبه؟

 _اوهوم
 

ماشينو پارک کرد پياده شدم..سقف ماشينو بست و   
 دستمو گرفت و شروع به قدم زدن کرديم

 راميار_اونا اکيپت بودن پريشب؟
 _نه تازه رفته بودم بينشون..شاخای دانشگاهن

 راميار_همشون همراه داشتن اما و تو آيدين باطنا  نه..چرا؟
 _داستانش طوالنيه.
 راميار_بگو ميشنوم

توضيح دادممختصر واسش   
 سرشو تکون داد

 تو آالچيق نشستيم 
 نيشخندی زد:شخصيت آيدين جالبه

 _چطور
راميار_اگه اينجوريه که ميگی پس چرا اون شب منو خفت کرده 

 بود سيم جين تو رو ميکرد
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 _واقعا ؟چی می پرسيد؟

 راميار_مهم نيست.
 _عه بگو کنجکاو شدم
 راميار_ميگم مهم نيست

 
يخوام بدونم_خب واسه من مهمه م  

اخمی کرد و ابرويی باال انداخت:چه غلطا!!واسه تو جز من چيز 
 مهمی نبايد وجود داشته باشه ها افسون خانوم!

 _بچه پررو..نرسيده صاحب شدی؟!
 

 خنديد منو تو بغلش کشيد:معلومه عزيزم
قلبش و  ضربانصدای  تا مغز استخونم نفوذ کردبوی عطرش 

گرمای تنش و ترکيبش با اين عصر پاييزی ضربان قلبمو عجيب 
 برد باال

 سکوت کردم
 راميار_چيشد ساکت شدی؟زبونتو موش خورد؟

 زبونمو در اوردم:نه دارمش
 

 با خنده گفت:موش کوچولوی زبون دراز
 منم خنديدم و مشت بی جونی به سينه ی عضله ايش زدم

..با سرانگشتش صورتمو نوازش کرد  
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گر گرفتم و کی ميتونست عادی باشه اونم منی که تو اين چيزا 

 صفر کيلومتر بودم
 بهونه اوردم و از بغلش بيرون اومدم:کمرم درد گرفت

ر حاشا بلنده اگه ميگفتم خجالت ميکشم دست ميگرفت ديوا
 ميخنديد اونم راميار شيطون!

ار آالچيق تکيه دادم و سر پايين انداختموبه سنگ دي  
بخندی زد و با سخاوت چال هاشو به نمايش گذاشت:خجالت ل

 کشيدی؟
 لبمو گاز گرفتم:نه بابا

 راميار_من که ميدونم خجالت کشيدی
 سر باال بردم:نه خـــــير!

 
 خنديد:کشيدی.

 با جيغ گفتم:ميگم نه!عه!
 شصتشو گوشه لبش کشيد:باشه جيغ نزن...اما کشيدی

 _آره کشيدم که چی اصال؟
 راميار_چرا؟

 _من زياد تو اين روابط نبودم..به طبع يکم سختمه
 راميار_چندتا دوست پسر داشتی؟

 _يدونه..که با اونم زياد راحت نبودم و همش دور بوديم 
 راميار_چرا؟

 _انگليس بود چندبار بيشتر نيومد ايران و زود تموم شد
 راميار_پس چرا؟خانوادت مذهبين؟بابات گير ميده؟
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 _نه اتفاقا

 راميار_روابطتتو به مامان بابات ميگی؟حد ميذارن؟
 _پدرم فوت شده

 راميار_خدا رحمتش کنه عزيزم
 _مرسی

 راميار_پس نميگفتی؟
 

زياد چيز عجيب _چرا ميگم..مادر پدرمم قبال باهم دوست شدن 
زياد رو اين روابط گير نيستن غريبی نيست واسش   

 سری تکون داد
 راميار_خوبه

 
ری صحبت کرديم و قدم زنان و به سمت يکی يکم ديگه از هر د

از رستورانای همون پارک رفتيم و بعد صرف غذا به سمت 
 ماشين رفتيم.

 نشستيم و راه افتاد
 راميار_از کدوم سمت برم؟

 آدرس خونمونو دادم و ساکت شدم.
 

جو حاکم داخل ماشين به سکوت می گذشت..سرمو به سمتش 
 برگردوندم و به قيافش دقت کردم
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 صداهايی تو سرم اکو شد..

 " آيدين_دوست دخترتون نيومده؟
 راميار_ندارم

مهرداد از خنده منفجر شد:عجبه ها ... االن هشتمين عجايب 
 دنيارو رقم زدی.

دوستش شايان هم با خنده تاييد کرد: هيچکس باورش نميشه 
البته آقا تو تايم استراحتشونن تا ده دقيقه پيش که دل زده بود از 

 دخترا "
صدای بم راميار منو از عالم هپروت بيرون کشيد: شاخ در اوردم 

 رو صورتم؟
 با گيجی گفتم:هوووم؟!

 راميار_دو ساعته زوم کردی رو صورتم؟تو فکری؟
 از بهت در اومدم:ها؟؟آره آره ذهنم مشغول بود

سرمو برگردوندم.خدايا کار درستی بود بهش جواب مثبت دادم و 
که نداشتن دوست دختر باعث تعجب و خنده دوست شدم؟رامياری 

ی دوستاش شده بود و حتی هشتمين عجايب دنيارو رقم زده و 
منی که فرناز وقتی شنيد ميخوام برم تو رابطه از تعجب آب پريد 

 تو گلوش و فکر کرد دارم شوخی ميکنم.
نميدونم...اه نکنه با احساساتم بازی کنه و ولم کنه..همون کاری 

رکه با اون دختره کرد..که اون شِب د  
 

"تلفنش زنگ خورد و باعث شد جواب دادنش به شروين به 
ی سر دادم.خير بيافته..از خوشحالی نفس آسوده اتا  
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 راميار_بله؟

دختری که پشت خط بود چيزی گفت و راميار به ثانيه نکشيده 
تلفنو قطع کردو انداخت رو پای دوستش شايان:بزارش بلک 

 ليست.
 شايان_کيو؟

 و من اونجا بود که فهميدم دختری رو از سر خودش باز کرد
 راميار_اين دختره کنه رو...ول کنم نيست.

نشايان_خاطر خواهت شده خره..خاطر خواهات سرويس کرد  
بی خيال و بی توجه به احساساتی که لگدمال کرده بود خنديد و 

 جواب دوستشو داد:آويزونا نه خاطر خواها! "
 

بازی بگيره و منو جلوی يکی ديگه مثه اين  شايد احساستمو به
دختره مسخره کنه و بهم بگه آويزون و شکستن غرورم براش 

 آب خوردن باشه..
راميار به طبع قيافه ی خوبی که داشت استايل و تيپ و وضعيت 

فه ی معمولی و مالی خيلی خوبی داشت و شايد واسه منی که قيا
 خوبی دارم زياده خواهی بود

خواه نباشم ميتونم غرورمو حفظ کنماگه زياده   
دلم نميخواد باهام بازی کنه  بعد مثل يه دستمال کاغذی بندازتم 

 دور 
 قلبم لرزيد

 من دستمال هيچ کسی نيستم
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خونه اشو که تميز می کردم و باز راميار داشت قربون و صدقه 

 ی يه دختر ديگه ميرفت.
بابا افسون کجايی؟دو ارج شدم:ای با صدای بلند راميار از فکر خ

ساعته دارم با خودم حرف ميزنم..کجايی؟به چی انقد فکر می 
 کنی؟

 دهن باز کردم:تو!
 ريز خنديد:عاشقم شدی؟

 اين کوه اعتماد به نفس و خود خواه از عشق چه ميفهمه؟
معلومه دخترای اطرافش غرورشونو قربانی عشقشون به اين آدم 

براحتی  با احساساتشون کردن و ايشون هم براش مهم نبوده و 
 بازی کرده و نفهميده عشِق چی کشِک چی ..!!!

 وای خدايا يدفعه چرا اين همه حس بد به من سرازير شد؟
تصميممو گرفتم من با غرورم شروع ميکنم که نخوام آخرش به 
غرورم با اين مرد ببازم انقد تو چشماش غرورمو پررنگ کنم که 

 نتونه ناديده اش بگيره
و با سخره باال انداختم:آدم قحطيه بيام عاشقت شم؟يه ابروم  

 
 خنديد:همه همينو گفتن ولی بعدش مهمه که وا ميدادن

حدسم درست بود..دلم بهم پيچيد حس بد و خوب از طرف راميار 
 توم بهم می پيچيد

 با کنجکاوی پرسيدم:اونوقت تو در مقابلشون چيکار می کردی؟
تو فکر می کنی واقعا عاشقم  بی خيال خنديد نگاهی طرفم انداخت:

 بودن؟
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 شونه ای از ندونستن باال انداختم.

راميار_نه عزيزم ساده نباش اونا موقعيتمو ميديدن و عاشق 
موقعيت خودم و بابام ميشدن،وقتيم دستشونو می خوندم ميرفتن 

 همين سناريو رو واسه کسه ديگه اجرا ميکردن.
 ناخوداگاه گفتم:پس اون دختره...

حرفمو خوردم سريع   
وی رو صورتم گردوند و بعد دوباره ظن و کنجکاچشماشو با سوء

 مشغول رانندگی شد
 راميار_کدوم دختره؟

ه اون شِب درکه جلو همه ی ما مثل ناچار گفتم:همون دختره ک
 دستمال انداختيش دور

راميار_آهان نيلو رو ميگی...اون که همزمان با يکی دو نفر 
 ديگه ام بود.
پر کشيد و  مکشيدم..حس بد مثل پروانه ی سياه از دل نفس آسوده

بال زدن کرد.رفت و يه پروانه سفيد تو دلم شروع به   
 

 _راميار
 راميار_جانم عزيزم؟

گفتم:ببين شايد يکم زود يا نبودن حرفم با من من از درست بودن 
نيستم...زير و رو کشيدن بلد باشه اما من مثل دخترای دورت 

ميگم؟ نيستم..ميدونی چی  
راميار_ای جانم..ميدونم منم واسه همين از تو خوشم اومده 

عزيزم...من دورامو زدم حقيقتا افسون االن فقط دنبال 
 آرامشم..دوست دارم اين آرامشو از تو بگيرم باهم درستش کنيم.
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 اميدوارم همينجوری که ميگی باشی!

 لبخندی سمتش زدم و دلهره ام با حرفش آروم گرفت.
 
 

*** 
 

ز پنجره به بيرون نگاه کردم برف هنوز يواش يواش ادامه ا
 داشت گمونم بشينه ديگه برعکس اين چند روز قطع نميشد

 اواسط دی ماه بود
مامان سرمای بدی خورده بود جوری که ديگه بيمارستان و 

 مطبش نمی رفت و روبرو کاناپه و جلوی تی وی دراز کشيده بود 
 دوباره رفتم سراغ گاز

االن رب بزنم؟_مامان   
 مامان_آره اول يه تفت ريز بده

 رب رو سرخ کردم به سوپ اضافه کردم
 يکم هم زدم و درشو بستم

مامان_يه ربع ديگه آماده ميشه اونوقت زيرشو خاموش کن بزار 
 چند دقيقه خاموش بمونه ترشيش جا بيوفته..آبليموشو ريختی؟

 و يه سرفه بدی کرد
سرمو تکون دادم.قرص و ليوان آبی براش بردم و   

 _آره باشه..بيا قرصاتو بخور
 قرصاشو خورد و دوباره دراز کشيد 

  غذا که آماده شد و ميزو چيدم 
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خودم هنوز نچيشده بودم اولين باری بود که آشپزی ميکردم و 

 سوپ درست کردم
 مامان هم اومد سر ميز واسه خودم و خودش کشيدم

 يه قاشق از سوپش خورد 
دم:چطور بود؟بی صبرانه پرسي  

چهره شو جمع کرد:دستت اصال به نمک نميره،اصن نمک 
نداره..هويجاش نپخته،ربشم انقد سرخ شده تيکه سياه داره،تندم 

 شده.
 يه قاشق خوردم..اييييييی چجوری خورد اين زهرمارو؟

حتی تو تعريف کردنشم انصاف به خرج داده صد پله بدتر از 
 چيزی که گفته بود شده

گفتم:پس چرا دست تو انقد خوبه؟از من انقد افتضاحه؟با نااميدی   
مامان_همه که آشپز به دنيا نميان افسونم،منم انقد خراب کردم 

دش حواسمو جمع می عشفته کردم سوزوندم تا تونستم..دفعه ب
 کردم تا قلقش دستم اومد

 _يعنی از منم ميشه؟
 مامان_معلومه.

طالقم 7پخت نازم  _من ميدونم که آخر شوَورم به خاطر اين دست

 ميکنه.
 مامان_اوه چه غلطا،اسمش چی بود طرف؟

 _راميار؟؟!
 با قلدی گفت:آها آره ببين افسون من باالخواهتم چپ نگات کرد...
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 به قلدری هاش با لبخند نگاه کردم:خب!

لبخند خجلی زد:هيچی ديگه،خوب کاری ميکنه چه معنی ميده 
گناه داره.آشپزيت انقد گند باشه؟اه اه دامادم   

 _اوه مای گاد،چه طرف داريم ميکنه،هنوز که دامادت نشده.
مامان_افسون تو ميگی خيلی قبال دختر باز بوده ولی االن با 

توعه چون تو دختر پاکی هستی دختری که من بهت ايمان دارم 
صداقتو از تو چشماش ميخونی باهاش بمون و همو از دست اگه 

ش فرقش زمين و آسونه سريع نديد اما اگه ديدی حرفش و عمل
رابطتو بهم بزن و خودتو نجات بده و عشق وجودتو با اينجور 
آدما حيف و ميل نکن..گرگ زياد شده مامان جان،من به تو از 
چشمام بيشتر اعتماد دارم يادگار فردين..عشق وجودم..ميدونم 
وقتی تا االن نرفتی تو رابطه و االن رفتی تو رابطه و منم محرم 

چقدر ماهی ،و دوست خودت ميدونی همون اول ميگی خودت 
...حاال ديگه خودت مسئول زندگيت و حرفات و رابطه ات هستی 

 به خوبی از پسش بر بيا و من و باباتو سربلند کن.
اشک تو چشماش حلقه زد.اسم بابا و ياد بابا برای به آتيش 
 کشيدن چشماش و قلبش کافی بود..دستشو گرفتم و بوسيدم

ت برم من عشقم._قربون  
 مامان_دلم شورتو ميزنه..تو امانت باباتی تو دستام.

_قربون اون دل کوچولوت برم،من شکر بخورم رو حرفات حرف 
بزنم،تو تنها دارايی من همه کسمی هرچی شما بگی همونه عشق 

 من.
 با دستای ظريف و خوشگلش رو صورتم کشيد 
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ا اين همه زيباييش مامان تو اوج جوونی که پدرمو از دست داد ب
به عشق بابام تو قلبش خيانت نکرد و ازدواج  دوباره رو بوسيد 

 کنار گذاشت
 خودشو وقف من کرد...وقف بزرگ کردن ثمره ی عشقشون.

هميشه وظيفه ی خودم ميدونم کنارش باشم و فداکاريشو ستايش 
 کنم.

گاهی اوقات مامان بابای بابام و حتی خانواده ی مادرم به مامان 
يگن ازدواج کن اما هميشه رو ترش ميکنهم  

هم 04منم بنظرم بايد تنهاييشو با کسی تقسيم کنه هنوز حتی وارد 

نشده..چون زود ازدواج کرده بود االن هنوز جوون و ظريف و 
 زيبا بود.

 
جلوی تی وی نشستيم و مشغول فيلم ديدن شديم.يدفعه گوشيم 

.زنگ خورد..عکس راميار رو صفحه گوشی نقش بست  
ون گرفت نگاهم کردمامان چشم از تلوزي  
 جواب دادم:الو جانم؟

 راميار_سالم افسونم چطوری؟
قند تو دلم آب شد يک ماهی بود باهم بوديم  و دوبار سه بار ديگه 

 هم باهم بيرون رفته بوديم.
 _سالم عزيزم خوبم تو خوبی؟

 راميار_منم خوبم عزيزم چه خبر؟
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رفتم.بلند شدم و به سمت اتاقم   
 _خبری نيست تو چخبر؟

 راميار_منم دلتنگ توام و جز دلتنگی شما خبری نيست.
 لبخندی از پروانه های به پرواز در اومده تو دلم رو لبم نشست.

 _دل به دل راه داره عزيزم.
راميار_آره نه که خيلی خبر ميگيری از آقاتون...ببينی مرده است 

 يا زنده.
نو نکشته جون به عزراييل تقديم _زنده ی زنده!!!اين آقا تا م

 نميکنه.
خنديد و گفت:بی شعور يه دور از جونی چيزی حاال..بچه پررو 

 بگيرمت کشتمت.
 ريز خنديدم و گفتم:حاال حاال ها دستت بهم نميرسه.

 راميار_چرا تا چند لحظه ديگه ميرسه..
 ابرو باال انداختم:چطور؟

وشگل و حرف از اونجايی که خانومه من يه خانوم خراميار_
گوش کنه االن ميره يه تيپ راميار کش ميزنه و منتظر ميمونه تا 

 آقاشون بياد دنبالش باهم برن خريد.
 _و از کجا ميدونی اين خانوم حرف گوش کنه؟

 راميار_از اونجايی که نبايد رو حرف آقاشون حرفی بياره.
 

 خودخواِه مغروِر سرتق!
 _نبايدی وجود نداره آقا.

من به وجود ميارم برات.راميار_داره،  
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 _ببينم تو چرا انقد زورگويی؟
 راميار_مرد و زورگوييش!

اداشو در اوردم:مرده و زورگوييش،سوتون موتون نريزه 
 روتون..کم پپسی باز کن برا خودت َمــــرد!

راميار_کم زبون بريز همينجوری از من کلی چک و لگد و گاز و 
نکن سر ماه نميتونی بدی بوس طلب داری خودتو بيشتر طلبکار 
 به مشکل ميخوريما از من گفتن بود.
 _من خوش حسابم نگران من نباش!

 راميار_بهتره سريعتر آماده شی من دارم راه ميوفتم.
 _نميتونم.

 راميار_اونوقت چرا؟
 _مامان خونه اس سرمای بدی خورده بايد مراقبش باشم.

افسووووون دلم تنگته خب دختره.راميار_  
لحظه گوشی._يه   

 رفتم پيش مامان که هنوز داشت فيلمو ميديد گفتم:من برم بيرون؟
 مامان_تو اين برف؟نه سرما ميخوری.

 _مواظبم برم ديگه باشه؟!
 مامان_با کی؟

 _راميار.
 لب زد:پشت خطه؟

 سر تکون دادم
 مامان_تا کی؟
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 _چند ساعت ميشه ديگه.

ک ميشه دلم مامان_باشه مواظب خودتون باشيد زود بيا تاري
 هزار راه نره.
 _باشه عزيزم.

 پريدم و بوسش کردم سرم داد زد:بوس نکن سرمامو ميگيری.
 به راميار خبر دادم ميام و رفتم حاضر بشم.

پالتوی فوتر قهوه ای رنگی با شلوار کرم رنگ جذبی پوشيدم 
زيرش يه بافت کرم سفيد پوشيدم.شال کرمم رو روی سرم 

 انداختم.
رو صورتم نشوندم.يه شال گردن کرم دور گردنم آرايش مناسبی 

 انداختم
 عطر سی آی محبوبمو از رو ميز برداشتم رو خودم خالی کردم.

 از اتاق بيرون رفتم.
مامان نگاهی به تيپم انداخت با همون صدای خش دار گفت:اوالال 

 خانــــوم شماره بدم؟
 خنديدم خواستم بغلش کنم جيغ زد

 با ترس گفتم:مامان!
 
لبخنده دندون نما گفت:صد بار گفتم بغلم نکن سرما ميخوری. با  

 لپشو کشيدم:من فدای شما بشم..هرچه از دوست رسد نيکوست.
 تلفنم زنگ خورد.سريع جواب دادم:جانم؟!

 راميار_سالم عزيزم دم خونتونم.
 _سالم عزيزم اومدم.
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 قطع کردم از مامان خدافظی کردم 
وار آسانسور شدم.از هيجان پشت بوت چرم قهوه ايمو پا کردم س

لبم عرق کرد..هميشهه همين وضعيتو دارم هر موقع مياد پيشم و 
پيششم از هيجان به اين روز ميوفتم و صدای ضربان قلبممو 

.ميشنوم  
 سوار ماشينش شدم

 _سالم.
بغلم کرد:بغلو بده،سالم به روی ماهت به چشمون سياهت دختره 

 و البته بينی سرخت.
مهردو خنديدي  

 از بغل گرمش بيرون اومدم
 _لپای خودتم دست کمی از من نداره.

نگاه به آينه و خودش کرد:راست ميگيا..اصالحم کردم بيشتر 
 معلومه.

 _دروغم کجا بود؟!
 و ابرو باال انداختم.

 شيطونی زير لب نثارم کرد و راه افتاد.
 _کجا ميريم؟

گفت:پاساژ در حالی که با دقت دنده عقب می گرفت و دور ميزد 
 )...( بريم بگرديم و خريد کنيم نظرت؟

 _خوبه..
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 نگاهی بهم انداخت:آخه اگه بخوايم جای ديگه بريم سرده.
 _آره دقيقا موافقم

 مدتی تو سکوت گذشت.
 راميار_خب چخبرا؟تعريف کن
 _خبر خاصی نيست تو چخبر؟
 راميار_منم بی خبر.فردا ميرم.

 _باز کجا؟
انداخت پقی زد زير خنده:چيه؟چرا نگاه به چهره ی محرصم 

 ميزنی؟
 _دو هفته پيش يه هفته رفتی پاريس بازم ميخوای بری؟اوووف.

 راميار_خب نرم که ميپوسم.
 _اين همه آدم نميرن پوسيدن؟منم نميرم.

راميار_باز شروع کرد حرص خوردن و غر زدن..به تو ميگم بيا 
 بهونه مياری نميای.

ت مامانمه...نگرانت ميشم خب._من که وضعم معلومه اجازم دس  
 با خجالت از اين اعتراف صريح سرمو پايين انداختم.

 
 با دست آزادش سرمو بغل گرفت و بوسيد

دوباره خون با سرعت عجيبی تو قلبم شروع به پمپاژ کرد و گرم 
 شد

 
 راميار_چقد تو خانومی.
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 _قول ميدی مواظب خودت باشی کجا ميری؟
اکيپمون، قول قول که مواظب خودمم هستمراميار_ميريم شمال با   
 از بغلش بيرون اومدم 

 اين حس وابستگی داشت واسم نگران کننده ميشد
 از آخر اين رابطه ميترسيدم

نکنه تا اخر با هم نباشيم...من چطور ميتونم ازش جدا باشم...اين 
 چه حس بالتکليف مضخرفيه اخه!

ــود!منی که حتی نگران مسافرتاش می شدم و حتی حس  
 حسادت مثل االن داشت منو تجزيه می کرد

نامحسوس پرسيدم:از دوستات فقط شايانو ميشناسم،اونم 
 مياد؟ديگه کيا هستن؟

راميار_آره عشقم اونم هست بدون شايان که نميشه..ديگه محمد 
و علی و دوس دختراشونو و شراره و مهرنوش و شهريار..اينا 

از نزديک با همشون آشنا  هستن حاال يه بار يه برنامه می چينم
 شی.

 
 لبمو گاز گزفتم پس دختر هم باهاشون هست

دستمو تو پنجه اش قفل کردم و در حالی که خون خونمو ميخورد 
از اينکه من نيستم چندتا دختر هستن عادی گفتم:اون دوتا دخترا 

 دوس پسر ندارن؟!
 نگام کرد و قاه قاه خنديد:چقدر ضايعی..
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دستم رو شد.. با گيجی الکی خودمو زدم اون لبمو گاز گرفتم 
 راه:وااا چرا؟!؟!

 پشت چراغ قرمز ايستاد
با دوتا دستش لپامو کشيد و زمزمه کرد:ندارن حسود کوچولوی 

 من.
 ابروم پريد باال..چقدر تيزه سريع دستمو خوند  

 انقد حرفه ای بود که تا ح رو گفتم فهميد دارم حسادت ميکنم.
 

پارکينگ پاساژپارک کرد:حسادت کار دستت دميده ماشينو تو 
 ها..پياده شو.

 پياده شديم و دست در دست هم وارد پاساژ شديم
باز  ششو آزاد کنم که انقد زود دستم پيسعيم بر اين بود فکرم

 نشه.
ولی خدايا کمکم کن که اگه مال هم نيستم وابستگی مضخرفم که 

بين بره روز به روز داره بيشتر شبيه عشق ميشه از  
 يا تا آخرش مال هم باشيم.

لبخندی زدم و سرمو تکون دادم و مشغول ديدن ويترين مغازه ها 
 شدم

 هنوز که هنوز بيشتر ويترين ها کريسمس طور چيده شده بود
نگاه کرديم و راه ميرفتيم و نظر ميداديم و بعضی وقتا وارد مغازه 

 ميشديم
تزی و بامزه ای داشتبغل مغازه ی لباس يه مغازه بود چيزای فان  
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که شال گردن  يه گوی برفی خوشگلی بود که يه دختر و يه پسر

ست داشتن و دست تو دست هم بودن و پشتشون يه خونه ی 
بامزه بود و يه چراغ باال سر خونه بود که روشن بود و برف 

 ميومد توش
 با ذوق باال پايين پريدم
 _راميار راميار اينو

وم بود خوشش اومدهبا ديدنش لبخند زد معل  
 راميار_دوسش داری؟
 _وای آره خيلی فانتزيه

 دستمو گرفت و وارد مغازه شديم
 فروشنده با ديدن ما با احترام بلند شد:خوش اومديد بفرماييد
 راميار سر تکون داد:اون گوی پشت ويترين تونو ميخوام

 فروشنده_کدوم اون سبزه؟
 راميار_نه اون برفيه که سفيد

پس يه لحظه ببخشيد تا من برم بيارم فروشنده_آها  
 فروشنده رفت بياره

که تو نوکش يه طومار خوشگل راميار  چشمش يه پرنده فانتزی 
 داشت و تو يه قفس طاليی بود رو گرفته بود.

مرده با اون گوی اومد رو بهش گفتم:ببخشيد آقا اگه ميشه اون 
 پرندهه رو هم بياريد

 مرده باز رفت و برگشت
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رو روی ميز گذاشت بعد بهم گفت:اين طومار تو نوکش خاليه همه 
 ميتونيد توش اگه دوست داشتين چيزی بنويسين.

 سری تکون دادم و لبخند زدم
 قيمت هردو رو گفت سريع کيف پولمو در اوردم تا حساب کنم

 راميار با اخم نگاهی به کيف پولم انداخت:يعنی چی؟
 _آخه من...

اين کار زشتت،بذار تو کيفت..چه معنی  پريد وسط حرفم:آخه نداره
 ميده با مرد بری بيرون دست تو جيبت کنی؟!

 به  باکس پرنده اشاره کردم:پس من اينو حساب ميکنم
 با عصبانيت سمتم زمزمه کرد:تو زبون آدميزاد حاليت نيست؟

 کارتشو به طرف فروشنده گرفت:حساب کنيد.
 

دم.برگشتم طرف راميار:اما اونو واسه کسی خري  
 راميار_تو اصل قضيه فرقی نکرد.

 
 _آخه کادوئه نميخوام تو حسابش کنی.

راميار_کادو و غير کادو نداره تو اخالق منو ميدونی،ميدونی 
چقدر از اين حرکت که با منی دست بکنی تو جيبت و يا هرچيز 

 ديگه بدم مياد.
اما لطفا همين يدفعه._ميدونم بدت مياد   
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بحث ما خيره شد و به کارتايی که جلوش  فروشنده با تعجب به
 گرفته بوديم:چيکار کنم؟

راميار با عصبانيت دستی موهاش کشيد و با عصبانيت نگاهم 
 کرد:از دست تو دختره!

 بازوی عضله ايشو فشردم:آقايی!
بعد از خريد از مغازه بيرون زديم...ميدونستم پرستيژ و غرور و 

ما چون ميخواستم کادو بدم اينجور چيزا براش مهم و حياتی بود ا
خودمو بهش  دلم راضی نميشد اون پولشو بده...با قهر قدم ميزد

 نزديک کردم و بازوی بزرگشو تو دست ظريفم گرفتم و فشردم
 _قهری؟

جواب نداد و با ابروی باال انداختش يه نيم نگاه حسابرس طور 
 موضعشو مشخص کرد.

شيد_جناب اديب اين بنده ی سراپا تقصير رو ببخ  
چون فهيد نازکشش تا چه اندازه سمجه تا بخشيده بشه بيشتر ناز 

 کرد.
 

 _راميار ، راميار جونم ... آشتی؟
نگاهی سمتم انداخت...برای بيشتر جلب کردن توجهش رو پنجه پا 

 بلند شدم و گونشو بوسيدم .
سرخ شدم از  با خجالت جلوی آدمايی که بی تفاوت رد ميشدن

م و به قدمام سرعت بخشيدم و جلوتر راه کارم و بازوشو ول کرد
 افتادم.
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صورتم از خجالت گر گرفته بود و قرمز شده بود اولين باری بود 

که من بوسش ميکردم و هيچ پيش بينی از چند ثانيه بعد 
نداشتم..فقط نميخواستم باهام قهر بمونه قلبم داشت ميترکيد از 

 اخم و نگاه حسابرسش!
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 فصل نهم

 
با بهت ايستادم افسون اما با سرخی بی حد صورتش چند قدم 

 جلوتر رفت
 دست رو جای بوسه اش گذاشتم.. از افسون بعيد بود

وقتی بغلش می کردم و می بوسيدمش سرخ ميشد و از خجالت 
 نگاهم نميکرد

اما حاال خودش برای آشتی يه قهر مسخره تو مرکز خريد عمومی 
و بوسيده بود..نه اين که بوسيدنش عجيب جلو اين همه آدم من

هرکس بود تعجب نمی کردم پيش خودم می گفتم داره خرم باشه 
ميکنه اما جنس نگاه جنس احساس افسون با همه فرق داشت 
اونجوری بهم نگاه ميکرد که تا حاال از هيچ دختری اون نگاهو 

 نديدم..
 

هامو تو با کالفگی دست تو موهام کردم به سمتش رفتم و پنجه 
 پنجه هاش قفل کردم نگاهم کرد دوباره رنگين کمون شد.

 افکارمو سرو سامون دادم..راه افتاديم ديگه صحبتی نميکرد
با ديدن پالتوی زيبايی برای اينکه قفل زبونشو بشکنم اشاره 

 زدم:افسون
 افسون_بله؟

 دوباره تکرار کردم:افسون
 افسون_جانم؟
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 _حاال شد.

ده اشو زد...راز زيبايی اين لبخند که از همون لبخند افسون ش
روز اولی که ديدمش منو به خودش خيره کرد هنوز برام مجهول 

 مونده...اين لبخند هر مرديو گرفتار ميکرد.
 

 به ويترين ديگه اشاره نکردم و بردمش داخل مغازه.
که پشت ميز ايستاده بودن گفتم:پرو به اون دوتا خانوم فروشنده 

و ويترنتونو ميخوام پالتوی مانکن ت  
 يکی از اون خانوم سمتم اومد و لبخند پر عشوه ای زد:کدومو؟

 _سمت چپيه تکه..آبی آسمونيه
ابروشو باال انداخت منو کامل از نظر گذروند با لحن پر نازی 

 گفت:چه خوش سليقه واسه خواهرتون می خوايد؟
 و به افسون اشاره زد.

رفت و فشرد از غيظش افسون شد ديگ مواد مذاب .. بازومو گ
 ويرم گرفته بود بخندم

 _عشقم
جوری نگام کرد که تا جواب دلخواهشو بدم بلکه سرمو بيخ تا 

 بيخ نبره
 _جانم خانومم؟

 
نگاه زير چشمی و پيرزوشو به اون خانوما شکار کردم چشم غره 

 ای به طرفشون رفت سرشو به طرفم برگردوند 
لی دمده است بريم.افسون_من از اين پالتو خوشم نمياد خي  
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 از مغازه بيرون اومديم.
جعبه سيگارمو از جيبم در اوردم و روشنش کردم و پکی 

 زدم.بوی شکالت تلخ و اسکاچ تو فضای اطرافم پراکنده شد.
به افسون نگاهی کردم بازومو گرفته بود و با اون دستش تند تند 

 مشغلول اس ام اس دادن بود.
 _چيکار ميکنی؟

حواسش به گوشيش بود جواب داد:هوم؟!همونجوری   
 _گفتم چيکار ميکنی؟
 افسون_پيام ميدم.

 _به کی؟
 و پک عميقی زدم

 صادقانه نگاهم کرد:شروين
دود غليظشو بيرون دادم که باعث شد چشمامو جمع کنم و با 
 غيضی که نميدونم از کجا اومد گفتم:به شروين چيکار داری؟

داخت با من من لبشو گاز گرفت و گوشيو تو کيفش ان
 گفت:هيـ..هيچی بابا.

 _موبايل!
 با چشما درشت تو چشمای پر غيظم نگاه کرد:چی؟
 سيگارمو خاموش کردم و توسطل زباله بغلم انداختم

 افسون_گفتم که هيچی نيست بابا..
 _افسون!

 افسون_جانم؟
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 _سريع...عجله کن!
م اخالقم عوض شده بود.. يه ماهه رو مود تغيير کردنم و برا

 تعجب برانگيزه اينا نمايشی نيست حس هام واقعيه..
"مهم نيست،ولش کن،تو که برات مهم نيست" مال بقيه دخترا بود 

 نه اين دختر.!
دوباره لبشو گاز گرفت و گوشيشو از تو کيفش در اورد و سمتم 

 گرفت.رمزشو که ميدونستم وارد کردم
 پيام هاشو باز کردم
فرناز،بهار،شروين،من!چندتا تبليغاتی بود و   

 صفحه ی شروينو باز کردم.
تا پيام داده بود محتوای همش اين بود که "توضيح بده 5شروين 

 چيشده چرا اينجوری شديد " افسونم نوشته بود از آيدين بپرس.
اونم جواب داده که از اون سگ کی جرئت داره بپرسه افسون هم 

 نوشته بود پس از منم نپرس.
وندم اونم گرفت و بی توجه به صدای پيامی که گوشيو بهش برگرد

 براش اومد انداخت تو کيفش.
 معنی دار و سنگين نگاهش کردم...معنی نگاهمو سريع فهميد.

 افسون_دفعه آخرمه.
 _خوبه.

 لبخندی به پهنای صورتش زد منم در جوابش چشمکی زدم
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 فصل دهم

 
 

 از چشمکش لبخند رو لبم وسيع تر شد
ببين چه ضعفی کردم براش..اين جديتی که با يه نگا نگا منو 

 چشمک تمومش کرد به اندازه ی کافی دل ضعفه داشت.
 همگام باهم راه ميرفتيم .

ظاهر شد جفت کفش  5همينجوری که نگام به زمين بود جلو روم 

و همزمانش راميار ايستاد حس بدی گرفتم با همون حس بد سر 
 باال بردم 

غل آيدين مهرداد بغل ايمان مثل ساسان جلوی روم شروين ب
هميشه رديفی ايستاده بودن و دست هاشونو تو جيباشون کرده 

 بودند
تو اين يک ماه و خرده ای شده بودن جزو بهترين دوستام تو 

 دانشگاه و هميشه همه جا پشتم بودن و حمايتم می کردند
 البته جز آيدين که طبق معمولش سرد نگاه و رفتار می کرد.

دست من که دور بازوی راميار بود علنا  جا  با ديدن
خوردند..ميدونستم آيدين هيچ بروز نداده منم به تبع بروز ندادم 

 ولی شروين بو برده بود واسه همين ول کن نبود
دوبار هم من به  الحق تالش می کردن مارو دوباره باهم آشتی بدن

 آيدين پيشنهاد دادم بهشون بگيم ولی غدوار قبول نميکرد.
 

 مهرداد اول از همه خودشو جمع و جور کرد و با طعنه گفت: 
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 به به مشتاق ديدار جناب اديب و خانوم اديب!
همشون خنديدن..و من بدون پلک زدن نگاه ميکردم..توقعشو 

 منداشتم انقد سريع موضع عوض کنن.
بازم نگاه های خاصی بينشون رد و بدل شد آيدين در آخر سری 

منم مثل هميشه از معنی نگاه هاشون عاجز براشون تکون داد 
 بودم.

 مهرداد_افسون خوب تيپی بهم زدی 
تا اومدم دهنمو باز کنم ادامه داد:دقيقا  شدی همونی که راميار 

 ميخواد.
 به راميار نگاه کردم

 با اخم و غرور بهشون نگاه مينداخت.
سردرگم از معنی حرف مهرداد ساکت موندم...پشتش يه معنی 

يخواستم جواب الکيی بدم که بشم مضحکه ی دستشون.داشت نم  
 

ايمان با قهقه گفت:خيلی زودتر از اونچه که موقعش بود روی 
 واقعيتو نشونمون دادی.

ساسان_حاال دارم ميفهمم آيدين چرا بهت ديگه رونميداد اون با 
 امثال تو در حد خودتون رفتار ميکنه.

دونم چرا همچين نگاهم راميار هم با تعجب نگاهشو به من داد..نمي
 ميکرد.

زودتر از من خودشو جمع و جور کرد و نگاه تيره و تارشو به 
 همشون  داد.
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راميار_ميدونی که گربه دستش به گوشت نميرسه چی مجبوره 
 بگه؟!!

آيدين با همون خونسردی غيرقابل تحملش گفت:ميگه خيلی زود 
 دلمو زد.

 و دوباره خنديدند.
افتاد ساکت ايستاده بود و رنگ صورتش به نگاهم به شروين 

 قرمزی ميزد و به من با يه حس عجيبی نگاه ميکرد.
 

بغض گلومو به سوزش انداخت.آروم به راميار گفتم:راميار بيا 
 بريم.

تا اومديم بريم مهرداد گفت:راستی راميار بهش گفتی با تو به 
 تهش فکر نکنه چون وقتی دلتو بزنه برات از دستمال يکبار

 استفاده شده هم دور انداختنی  تر ميشه؟!؟!
دست راميار مشت شده بود و انقد بهش فشار اورده بود که به 

 سرخی ميزد
 آيدين_واسه من که در حد دستمالم نبود.

شروين لبو شده بود با عصبانيت و صدای کنترل شده ای 
 گفت:بچه ها بياين بريم ... من رفتم شمام بيايد.

ای رفيقاش چيزی نثارم نميکرد..اونم فهميد چرا شروين پا به پ
 خورد شدم ديگه نخواست بيشتر خوردم کنه.
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راميار با غيض سينه به سينه ی مهرداد واستاد و با پوزخند 
گفت: االن ميفهمم وقتی نازی اون باال رو سرت گذاشت و 

توخماری گذاشتت چه حسی داشتی همش جمع شده توت مثل يه 
شو پرت ميکنی.غده به همه ترکشا  

 و بعد به منی که تو بهت و بغض بودم گفت:بريم عشقم.
دستمو گرفت و رد شديم.لحظه ی آخر نگاه خشمگين مهرداد 

 نصيب من شد.احتماال نازی کسيه که عاشقش بوده
سرم از فشار اشک پشت چشمام درد می کرد.لبمو گزيدم  . 

 بغضمو قورت دادم
 _مهرداد چی ميگـ...

حرفم:اراجيف ميگه توجه نکن.پريد مابين   
 _اما...

 راميار_گفتم که شر و ور محضه
 

صدای اس ام اس گوشيم بلند شد.گوشيمو در اوردم بازم شروين 
 بود.

يه پيام داده بود قبال که نخوندم همون موقع که گوشی دست 
 راميار بود و يه پيام االن فرستاده بود

..( چيکار ميکنی؟"پيام اوليه نوشته بود " افسون تو پاساژ ).  
پيام دوم نوشته بود " حرفای بدی شنيدی من به جای اونا ازت 
معذرت ميخوام نميدونم آيدين و بقيه چه مرگشون شده ولی اينو 
ميدونم تو مقصر هيچی نيستی که اينا ريختن سرت همو بعدا 

 ميبينم  واسمون توضيح ميدی سوءتفاهما برطرف ميشه اوکی؟" 
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خوب بود اين پسر! نفسی کشيدم چقدر  
 پيش فرض قضاوت نمی کرد.

 براش نوشتم "اوکی..چرا تو مثل اونا نشدی باهام؟"
 و جوابی که بعد چند روز تو دانشگاه بهش رسيدم.

 راميار_بريم کافه طبقه باال؟
 سر تکون دادم:بريم.

 
 بعد دادن سفارش هرکدوممون تو خودمون غرق شديم.

 حرفاشون تو سرم ميچرخيد.
دم نتيجه گيری کنم راميار با درگيری ذهنی دهن باز تا اوم

 کرد:چرا پته ی آيدينو رو نکردی پوزش به خاک ماليده شه..؟
_نميدونم.. دوبار بهش گفتم الاقل به بچه ها بگو بهم زديم هی 

 گفت به اين چه به اون چه.
راميار_اگه يه بار بشونيش اينجوری سرجاش دفعه ديگه جلوت 

 موش ميشه.
ن دادم.سر تکو  

پاکت اون پرنده رو از بغلم برداشتم و روی ميز گذاشتم:برای 
 عشقم.

 متعجب با لبخند گفت:مگه مال منه؟
با لبخند سرتکون دادم:معلومه مال توعه،واسه همين نميخواستم 
تو پولشو بدی آخه درست نيست آدم پول کادو خودشو خودش 

 بده.
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 و نيشمو شل کردم.
آقا منشانه ای بوسيد.دستمو گرفت با لبخند   

با سليقه ای.چقدر  توراميار_مرسی خانوم خانوما..  
از حرارت زياد داخل بدنم فهميدم گونه هام گل انداخته سرمو با 

 خجالت پايين انداختم
 با اين کارم سوژه شدم برای خنده های دلبرانه اش.

 از دل ضعفه لبمو گاز گرفتم
 راميار_بسه اونا مال منه کنديشون.

باال بردم و منگ نگاهش کردم با  شيطنت به لبام اشاره کرد.سر   
 سر زير انداختم و با ريشه های شال گردنم ور رفتم

 راميار_آخ که من کشته ی اين حيای خوشگلتم.
 لبخندی زدم

 
 

 
 

*** 
 صدای خنده هامون کل شهربازی رو گرفته بود.

فس نشستم رو چمن تا نفسم جا بيادبا نفس ن  
اثت باال سرم واستاد:همين بود اين همه کری راميار با خب

 خوندی؟جا بزنی من بردما.
 اداشو در اوردم:من عمرا  جا بزنم بابا سرده ميخوام نفسم باال بياد
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نشست روبروم تو چمنا به فاصله ی خيلی کم جوری که بينمون 
 فط هوا رد ميشد 

 راميار_راستی راستی سردته؟
 لب برچيدم:اوهوم خيلی نگا.

کردم بخارای سرما از دهنم بيرون اومد. ها  
بلند بلند ريخت اگه کسی اطرافمون بود يا روی نيمکتای اطراف 

 نشسته بود قطعا ميشنيد
 دل من ريخت برای چال های خوشگلش.

 سرمو بغل گرفت و با خنده گفت:من قربون عشق خنگ برم.
 زدم رو سينش:خنگ خودتی بی ادب.

 
بخار مياد از دهنش بيرون يودای من.راميار_هرکی االن ها کنه   

_مردم عشقشونو عشقم نفسم عمرم زندگيم صدا ميزنن تو به من 
 ميگی يودا؟!
 نچ نچی کردم

خم شد تو صورتم بينيشو به استخوون گونم کشيد.نفسای گرمش 
رسما  منو تبديل کرد به گرمترين و کوبنده ترين قلب دنيا..قلبم به 

دديگ مواد مذاب تبديل شده بو  
 گر گرفتم و همه جا ی بدنم نبض ميزد

ريز ريز شروع کرد بوسيدنم..تو شهربازی روی چمنا و پيش يه 
عده آدم که بی خيال ما مشغول کارشون بودن داشتم از خجالت آب 

 ميشدم
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 هر آن نگران بودم بيان بهمون تذکر بدن يا بگيرنمون
تو جيبش!لعنتی فکر کردی اينجا پاريسه... عقلشو به کل گذاشته   

 با هول الکی گفتم:زشته راميار مردم دارن نگاهمون ميکنن.
کنار لبم،باالی لبم،بغل پلکم،ريز ريز می بوسيد و نفساشو پخش 

 صورتم می کرد.
با خجالت ناليدم:خواهش ميکنم راميار زشته االن ميان جمعمون 

 ميکنن.
جلوش   تپش قلبم رو همه ی اعمال حياتيم اثر گذاشته بود و

ام ميکرد.رسو  
با صدای بمش زمزمه کرد:اقرار کن يودای منی تا ادامه ندم 

 هووووووم؟!
 دلم ضعف ميرفت لعنتی ..!

برای اين لحن ميمردم .. با اين بوسای ريزش از مرض قند 
 ميمردم مطمعنم

دلم ميخواست بگم گور بابای همه منو تو اين لحظه تا ابد حبس 
 کن که دارم غش ميکنم واسه اين قاب.

دستشو دور هودی بزرگ مدل يودا و سبز من گرفته بود و با يه 
 دستش تو بغلش کشيده بودتم 

 کاله هوديمو سرم کشيده بود و موهام از دو ور دورم ريخته بود.
 خودشم هودی مشکی پوشيده بود و کالهشو سرش کشيده بود
 و نور ماه و نور باال سرمون کمی سايه روشنمون کرده بود.

دور فقط مشخص بود که راميار منو بغل گرفته از بيرون و 
 کالهامون وضعيت بينمونو کامل استتار کرده بود.
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 راميار_تو االن کيه منی؟
 _مـ..من..من عشق توام.

از گرمايی که بهم وارد ميکرد رسما مثل بستنی در حال آب شدن 
 بودم

بوسه هاشو ادامه داد:آفرين مثل اينکه يکی اينجا نترس 
ه چيه منی؟شده..ديگ  

 _راميار عشقم زشته خواهش ميکنم بيا بريم تو ماشين.
گردنم که هودی به بوسه هاشو گسترش داد..لبشو به زير چونم و 

رس گذاشته بود اورد.ی تو دستراحت  
رسما ميخواستم زمين دهن باز کنه دوتايی بريم زير زمين تا آخر 

 عمرم ادامه بده.
زخ بهشت گونه ای گير کرده آخ خدا از اين دوگانگی رسما تو بر

 بودم.
 _راميارم...

 صدای بم و خمارش تير آخر بود.
 راميار_نگی بدتر ميشه خواهش کنی بدتر بدترش ميکنم.

با بيچارگی سعی کردم از خمار و لرزش صدام کم کنم:آخه من کجا 
شبيه يودام؟يا "دختره" که بهم ميگی، من يودا 

 نيستـ....هيعيعيعی.
کردم تا صدام بيشتر دستمو رو نکنه. تالش کردم لبمو رو هم قفل 

 از جدا شم ولی مگه ميتونستم و گذاشت؟
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واقعا بدتر کرد.از بوسه گذشته بود و رسما اگه جلوی دهنمو نمی 
 گرفتم خودمو رسوای دنيا می کردم.

برای فيصله دادن و اينکه کار به جای باريکی نکشه با صدای پر 
ردم:من يودای توام...قبوله!لرزش و افتضاحی اعتراف ک  

لبشو آروم و باطمينانه جدا کرد نفسشو همونجا تو هالل گردنم 
 رها کرد تا بيشتر تو اين گرمای بی حد و حصر بدنم بسوزم.

 آروم ازم جدا شد.
چشماش با شيطنت خط و نشون می کشيد.انقد شيطنتش زياد بود 

 که ميخواستم محو شم فقط
سرم قطع نميشد ولی با همون حال بدنم صدای قلبم تو لرزش 

 زمزمه کردم:خيلی بدجنسی.
 دستامو مشت کردم و رسما افتادم تو بغلش و حاال نزن کی بزن.
 کل بدنمو ضعف گرفته بود و قلبم گرومب گرومب تو سرم ميزد
صدای خنده اش بلند شد مشتامو گرفت:جووون تو فقط به من 

 بگو بدجنس.
 

کرد دل منم تو عمق چال هاش  خنديد و با چال اش فخر فروشی
 غرق کرد.

با ديدن دوتا پليس امنيت اخالقی که صاف رو ما زوم بودند مثل 
 فشنگ از جا پريدم:وااااای راميار گشت ارشاده بدو بريم.

 راميار برگشت پشتشو نگاه کرد 
 راميار_اوه بدو که االن چوب ميکنن تو يه جامون.

 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            168

 
 

دويدن. از جا بلند شديم و شروع کرديم به  
 از ترس هم يخ کرده بودم هم خندم گرفته بود.

دوتا پليسا تا يه جا دنبالمون دويدن نفس کم اوردن و ديگه 
 نيومدن 

 منو راميار بدون استپ تا پارکينگ شهربازی دويديم.
 از کمبود نفس دستمو به زانوهام گرفتم و خم شدم 
ندارم._وا...واسـ...تا..رامـ..يار ديگه جا موندن نفـ..فس   

راميارم مثل من با نفس نفس کنارم اومد دست به قفسه سينش 
 گرفت ، نفس تازه می کرد.

 نگاهمون بهم تالقی پيدا کرد ترکيديم از خنده
 از شدت خنده روی زمين افتادم
 انقد خنديديم دلم و لپم درد گرفت.

راميار_عالی بوديم..خيلی حال داد..تا حاال گشت ارشادو نپيچونده 
 بوديم

اشک چشممو پاک کردم:لپم درد گرفت وای..آی خدا خيلی حال 
 داد.

خم شد بازومو گرفت و بلندم کرد:من فدای لپ شما بشم .. کثيف 
 ميشی دختره.

 _خدانکنه عزيزم.
هردومون پشت هم که خاکی شده بود رو تميز کرديم.دست تو 

 دست هم به سمت ماشين رفتيم
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طرف خودمو پايين اوردم و  همين که ماشين نشستيم آينه ماشين
 گردنمو تو آينه ديدم.

 رسما همونجا کبود و قرمز ،خون مرده شده بود..ميدونستم!
 _راميار نگاه چيکار کردی..من تو خونه چيکار کنم مامانم ميبينه

 راميار_ببينم.
با خجالت به طرفش برگشتم و سرمو باال بردم و کاله از سرم 

ش قرار دادم.افتاد و گردنمو کامل تو ديدرس  
راميار_چه گردن خوشگلشو اينجوری طرفم ميگيره..باز دندونامو 

 تيز می کنی که.
 _عه.

ابروشو باال انداخت:عه؟!لب برميچينی؟من ُمهر زدم..اين اثر 
 هنريه.

_من رو ديوار کی يادگاری می نويسم توروخدا..معلومه واسه تو 
 مهم نيست

که ُمهرومومت کردم  چالشو به نمايش گذاشت:اتفاقا واسم مهمه
 نشون بدم مال کيی!
 _راميار عهههه.

 از تشرم نيششو بست.
از پارکينگ بيرون اومديم نگاهشو اول به خيابون و بعد به من 

 انداخت و دوباره نگاهشو به خيابون داد.
بريم بافت يقه اسکی بگيريم؟راميار_اوکی افسوِن ضد حال،  
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دو قسمت مساوی تقسيمم  _من ضد حال نيستم مامانم از وسط به
 ميکنه ..بافت يقه اسکی دارم نميخواد.

 راميار_نه اونجوری بيشتر ضايعی..بريم بخريم بهتره.
_چرا ضايعس؟...سرده ديگه تابستون نيست که گرم باشه ضايع 

 باشه.
 راميار_نه از اون نظر که.

 _پس از چه نظری؟
تی که راميار_من بافت برات ميگيرم بعد اونو ميپوشی تا وق

کبوديت بره اگه مامانتم بخواد شک کنه ميگی کادوی رامياره 
دوست دارم همش تنم باشه بعد چندروزم تنت باشه شک برانگيز 

 نيست جا اينکه هرروز يه مدل يقه اسکی جلوش بپوشی.
 صدای خندم هوا رفت

 _خيلی کلکی..يعنی تو راميار شيطونو درس ميدی.!
 با من خنديد:ما اينيم ديگه.

 
 
 
 

*** 
وارد دانشگاه شدم ... بچه ها که حاال بيشتر تحويلم می گرفتن با 

 ديدنم سری تکون ميدادن منم يا تکون سر جوابشونو ميدادم
وقتی وارد اکيپ ساسان اينا شده بودم همراه اونا مطرح شده 

 بودم.
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جای خالی فرناز دوستم تو ذوق ميزد و نبودن مهرناز هم به چشم 
 ميومد

ميدونستم شماله مهرناز که  
تا بوق داشتم نا اميد ميشدم که 5يا  0به فرناز زنگ زدم بعد 

 برداشت.
 فرناز_الو.

 _الو سالم فرناز خوبی کجايی؟
 فرناز_تو چطوری؟

 _مرسی خوبم کجايی؟چرا نيومدی؟
پر سروصدا بينيشو باال کشيد و گفت:صدامو نميبينی مثل خروس 

گفتم بيام بدتر سرما  شده..بدجور سرما خوردم االنم که برفه
 ميخورم.

مايوس سر تکون دادم:آها آره خوب کردی..باشه پس خوب 
 استراحت کن بعدش ميام بهت سر ميزنم

 فرناز_باشه خواستی بيای نوتال و کمپوت آناناس فراموش نشه
با خنده گفتم:خفه شو خوبه مريضی ميخوام بيام پيشت هوس 

شکستم ميکردی.نوتال ميکنی همينجوری ميخواستم بيام ور  
فرناز_خوبه حاال دوتا چيز ميخاستی بخری چه الم شنگه ای راه 
انداختی تو دانشگاه بايد چو بندازم افسون کنس،مهرناز نچسب 

 اومده؟
_عزراييل واسه اين جونتو نميگيره که ميترسه رو اونم لقب 

.ولی الحق نچسبهبزاری..نه شماله.  
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 هردو خنديديم
اينا وارد کالس شدن. همون موقع اکيپ ساسان  

 خندمو خوردم
دخترا با ذوق به هم ميزدن و خوشحاليشونو بروز داد و پسرا 
عده ای مشتاق و عده ای بی تفاوت و بی توجه بهشون نگاه 

 کردند.
 خاطره پاساژ چند وقت پيش از جلو چشمام دوچرخه وار رد شد
فقط  واسه همين بهم سالم نکردند شونه ای بی تفاوت باال انداختم

 شروين بود که سری با صميميت برام تکون داد.
 

 فرناز_به مرحمت خدا رفتی پشت گوشی؟الووووو..
سرمو به چپ راست تکون دادم:وای تو هنوز که پشت خطی 
عزراييل ميدونست پيگيری که پيگيرت نميشه ها فری..برو 

 بتمرگ تو تختت کاری نداری؟
افظ.فرناز_نه من برم بتمرگم تا منو نخوردی خد  

 _خدافظ.
 تلفنو قطع کردم.

سنگينی نگاهيو حس کردم وقتی برگشتم نگاهم با نگاهم گرم و 
 مخملی مشکِی شروين تالقی کرد.

صدای صبح بخير گفتن استاد باعث شد نگاهمونو بشکنيم و از 
 هم بگيريم

 چه حرفی داشتن اين چشما؟
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 وسط درس بوديم و سکوت کالس به شدت مارو به تدريس استاد
 محو کرده بود که در کالس زده شد

بعد چنددقيقه صحبت بلند گفت:خانوم رادمان  استاد درو باز کرد
 حضور دارن تو کالس؟
 با تعجب گفتم:بله استاد.

 به در اشاره کرد
 _با من کار دارن؟

صدای تمسخر آميز ساسان بلند شد:استاد مامانش واسش لقمه 
 اورده؟

 همه زدن زير خنده
کردم و دندون قروچه ای کردمدستمو مشت   

 نگاهمو به بچه ها ی کالس الخصوص اکيپشون آخر کالس ندادم.
بلند شدم و خواستم برم سمت اون خانومه دوباره صدای ساسان 
بلند شد:شايدم جلسه اوليا مربيانه تو و مامان جونتو خواستن 

؟01.75ببينن چرا اين ترم معدلت شده   

 دوباره همه خنديدن.
نگاه خشمگينمو نثارش کردم. برگشتم و  

 ساسان_وای بگيد اينجوری نگام نکنه استاد من ميترسم.
و بازم صدای خنده ی کل کالس جز شروين که از اول سٌم بکم 

بخت النصر نشسته بودعين   
استاد_آقای ميرزا شوخی قشنگی نبود لطفا شاّن و نظم کالسو هم 

 تراز خودتون نکشيد پايين.
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لبخند از اين تيکه ی سنگين استاد رو سراسر حاال من بودم که 
 صورتم نقش بست

با اجازه ای گفتم و با خانوم تقوی که دم در منتظرم بود بيرون 
 رفتيم.

 _بله خانوم تقوی؟کارم داشتيد؟
 تقوی_آره عزيزم بريم اتاقم..

 خانوم تقوی مديرآموزش دانشگاه بود
صندلی رفتيم اتاقش پشت ميزش نشست و منم روبروش روی 

 نشستم.
 تقوی_خب...

 عينکشو زد و چندتا برگه جلوشو از نظر گذروند
تقوی_افسون رادمان فرزند فردين ورودی )..(..پدرت فوت شدن 

 ديگه؟
 _بله.

تقوی_خدا رحمت کنه عزيزم...اين برگه توضيحاتو نوشته ولی با 
تای برتر 04توجه به همه شرايط و نمرات و اينکه جز 

نفرتونو 5ی تو شرايط بورسيه رو داری کال دانشجوهای دانشگاه

يه نفر يا دونفر ميتونن بورس بشن..تو جزو ميتونيم ثبت کنيم 
درصد ميتونی.14اونايی که   

 با بهت گفتم:واقعا؟
 سر تکون داد و عينکشو روی بينيش جا به جا کرد.

 شروع به توضيح دادن از روی برگه کرد.
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نه ای که ميشنوه ازم واقعی باشهبنده خدا چندبار ازم پريسيد تا   
من کال دخترا وابسته و احساسی بودم چه برسه تک و تنها پاشم 

 برم انگليس.حتما تو گريه هام غرق ميشدم.
خانوم تقوی بازم راضی به "نه" من نشد و بهم مهلت چند روزه 
داد و گفت با خانوادت مشورت کن و فرصت خوبيه و از دستش 

 نده
ش بيرون اومدم ديگه حال و حوصله ی کالسو با تشکری از اتاق

 نداشتم  رو نيمکت تو راهرو بغل کالسمون نشستم.
 

اگه با خانوادم و اينا مشورت ميکردم مطمعن بودم مامان هم برای 
اينکه حمايتم کنه به ضرب و زور اقامتشو اونجا ميگرفت و 

 نميزاشت نه بگم.همينطور خانواده ی طرف پدرم.
زيادش خوبه و از هر راهی بايد ارتقا پيدا کنی کال معتقدن درس 

 و تا دکترا بخونی خودشونم همه همينجوری بودن.
 موقعيتی که توش بودم آرزوی کل کالس و دانشگاهمون بود

درسته بهم ميگفتن خر خون و امثال لفظای ديگه ولی سينه جر 
 ميدادن برای موقعيت االن من.

 
صورت جوابم نه هست چرا شونه ای باال انداختم من که در هر 

 بهش فکر ميکنم.؟!من پر از وابستگيم اينجا.
ذهنم پرت شد سمت اکيپ ساسان اينا...عادتشونه انقد سريع رنگ 

 عوض کنن؟
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 پس چرا شروين عين اونا رفتار نميکنه؟
مگه من نميتونم با يکی ديگه دوست شم وا...!سر روی زانوم 

شد و استاد با چندتا  گذاشتم نميدونم چقدر گذشت که در باز
خرخون ريختن بيرون.بلند شدم و با کسلی به سمت کالس و 

 صندليم رفتم.
تاشون با ژست لشی به صندلی هاشون تکيه داده بودن و به 5هر 

 محض ورودم نگاهشونو به قدم هام و اسکن طور به من دادند.
چندتا دختر مثل پروانه دور ورشون می پلکيدند بلکه توجهشونو 

کنن.جلب   
 سرمو چرخوندم پوزخندی زدم و به سمت کيفم رفتم.

گوشی رو از روی ميز برداشتم چون نتونستم جزومو کامل کنم از 
روی تخته و درس استاد يه عکس گرفتم.گوشيو تو دست گرفتم و 

کيفمو رو دوشم انداختم خواستم برم که مهرداد با يه پوزخند 
اميار تموم شد و گفته گفت:کجا با اين عجله؟نکنه باالخره صبر ر

 بيا پيشم امشب؟
 لب فرو بستم هيچی نگفتم..ولی حاال بگه اونش به توچه!

قدم بعديو که برداشتم ايمان در حالی که با موهای يه دختر بازی 
ميکرد گفت:مگه ميشه پسری مثل راميار برای اين انقد دست 

 دست کنه زود بدسش مياره زودم دلشو ميزنه.
هاشون بلند شد دوباره صدای خنده  

حرمت دستی بينمونو شکستن پس چرا من حفظش کنم؟تک تک 
 شونو از نگاهم گذروندم.
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_کافر همه رو به کيش خود پندارد ... نه خودتون از اين دخترا 
سو استفاده ميکنيد بعد ميريد پيش دوس دختراتون ادای پسر 

 پيغمبر رو در مياريد فکر می کنيد همه عين خودتونن.
 

ن_ببينين اينجوری که نگام ميکنه و اينجوری که ميگه بيشتر آيدي
 عاشقم ميکنه .

ايندفعه دخترا هم با شدت بيشتری خنديدن.وقتی خود دخترا با 
وجود اينکه ميدونن دوست دختر فابريکم دارن دوست دارن 

دستمال دست اينا باشن من چرا حرصشو ميخورم؟ولی اينکه فکر 
شونه اذيتم ميکرد.کنن راميار من هم تراز خود  

مقعنشون رو شونه هاشون افتاده بود و مانتوهاشون شون همه 
يه تاپ تنگ  پوشيده بودن که دار و ندارشون به تو دل باز بود و 

نمايش تو دسترس ميذاشت،اغلب يا رو پاشون نشسته بودن يا 
 روی ميز و دسته ی صندلی

جرئت جز شروين که اساسا  زده تو برق هيچکدوم از دختر 
 نميکردن برن سمتش.

 تو دلم برای شروين ارزش خاصی قائل شدم.
حراست دانشگاه عمال  نميتونست بهشون گير بده و همشون 

 خرشون بدجور ميرفت علی الخصوص خر باباهاشون!
 

 ساسان_حرفات رامم کرد عشقم.
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و دختر تو بغلش با صدا و ناز تعمدی و بقيه به حرف بی مزه اش 
 خنديدند

ا دلقک بازی به دختر که ته رييشو بوسيد گفت:بوسم نکن و ب
 مهتاب مگه نميبينی حضرت افسون حرام کرده؟

شروين دختری که ميومد سمتش رو با دست پس زد و نگاه بدی 
حوالش کرد از صندليش بلند شد با عصبانيت کالسو ترک کرد و 

 در کالسو جوری زد بهم که لوالهاش جيغ کشيدن.
بدرقش کردم چش شد فقط واسه دختری که هی  با نگاه متعجبم

ميخواست يه جوری توجهشو جلب کنه اينجوری کرد يا چيز 
 ديگه؟!

 بقيه هم دست کمی از من نداشتن.
 ساسان_اين شروين ديوونه چش شده؟!

ايمان_نميدونم...ولی کال چند وقتيه کال بد داره پاچمونو ميگيره 
سبی اينجوری آب رحمم نداره ديروز به آيدين ميگفت مگه ا

برابر اضافه فرض کن.0ميخوری. عادت ماهانه ی دخترا   

 از کالس بيرون رفتم
سمت روبرو شدم به  بعديمبا سولماز و آرش هم کالسيای کالس 

 سلف رفتيم و يه چيزی بخوريم.
بعد خوردن يه هات چاکلت و کيک و صحبت کردن  از هم جدا 

ی تم از جلوی تابلوعديمون رفتيم.داششديم و به سمت کالسای ب
 اعالنات بغلم ميگذشتم که صدای ريزی توجهمو جلب کردم
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 تو اون سر و صدا اتفاقی سر و صدا رو گوشم شکار کرد
  دنبال صدا اينور اونور گشتم

خودمو پشت ستون کشيدم و با ديدن منبع صدا و صحنه ی روبرو 
 چشمام گرد شد.

و زير پله و  چون پشت سلف بود و منطقه ی بدون رفت آمد
 پشتشون انبار بود کسی نبود و ديد کمی داشت.

شروين يقه ی آيدينو چسبيده بود و دوتا مشت حواله ی آيدين 
 کرده بود..

 شروين_شماها چتونه؟
آيدين_ما چمونه؟تو چته؟عين سگت شدی.   

ببين با اون افسوِن بنده  خودتوشروين_من چمه؟رفتارای )کـ***( 
خدا، دليلش چيه؟چت شده؟همه رو به جونش انداختی؟چرا کات 

 کردين؟چرا چيزی نميگی و ميزاری همه خوردش کنن؟
 آيدين_تو چرا سنگ اونو به سينه ميزنی؟

 داد کنترل شده ای زد:سوالمو با سوال جواب نده آيدين.
هم دوست آيدين_خب باشه آروم باش شری...من و اون اصال با

نشديم اون فقط نقش دوست دخترمو جلو ساسان بازی کرد که 
 آبروم نره

 شروين_يعنی تو..يعنی..
 آيدين_تو چته شری؟ها؟
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شروين بی توجه به سوال آيدين با عصبانيت گفت:اون آبروتو 

انوقت تويه بالنسبِت خر خريده هيچوقتم نيومده بگه خانومی کرده 
و باهاش داری ميندازی سر جنگ چيکار ميکنی تو کل دانشگاه

ملعبه ی دست منو توعه مگه؟بجا اينکه پناه اون دختر بشی شدی 
سوهانش؟چرا ميزاری باهاش اين رفتارو بکنن؟نگو که دلت 

 نميخاست جا راميار باشی؟
 آيدين_تو چرا انقد برات مهم شده؟
 شروين_تو چرا باهاش لج افتادی؟

االمو از جفتشو بگيرم مشتاقانه گوشمو تيز کردم تا جواب سو
 يدفعه دستم رو شونم زده شد.

 سريع برگشتم و چشم تو چشم سولماز شدم.
 _جونم؟

سولماز_هيچی نگرانت شدم،چند دقيقه است به يه جا زل زدی و 
 تکون نميخوری،استادم االن ميره سرکالس.

نفسی از سر آسودگی کشيدم و خوشحال از اينکه مچمو انگرفته 
نديده گفتم:آها نه خوبم عزيزم مرسی بريم و آيدين و شروينو  

تو دلم فحشی نبود که نثار سولماز بخاطر حضور بی موقعش 
 نداده باشم.

 جوابای اون چندتا سوال واقعا برام مهم بودند.
 وارد کالس شديم تو اين کالس فقط آيدين  بودش.

سرجامون نشستيم مشتی از عصبانيت روی پام کوبيدم و به لبخند 
لبخند پر حرصی زدم و تو دلم گردنشو شکوندم..سولماز   
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چند دقيقه بعد آيدين قيافه مرتب تری از چند دقيقه پيش وارد 
 کالس شد و گوشه لبش خون ميومد.

 نگاه سردی روونه ی هم کرديم و رفت آخر کالس نشست.
 
 

*** 
 بشکنی جلوی صورتم زد

 راميار_خانوم خانوما تو فکری؟!
 لبخندی زدم:آره

 راميار_چه فکری؟
 _رفتارای اکيپ ساسان اينا.

 راميار_مگه بازم مشکلی درست کردند؟
سری تکون دادم و اتفاقات اخير تو سرم چرخ خورد.حتی با اينکه 

تايی تو مخم 0شروين به آيدين فهمونده بود بازم ادامه داد و 

ميرفتن و هر روز يه برنامه ای بود.اتافاقاتی که دليلشو 
 نميدونستم.

تو بغلش فشار داد نوم  
راميار_بيخود ذهنتو مشغول کردی تو که بهشون نميگی و آيدينو 
ضايع نميکنی اينام دارن ميسوزن که چرا با دستشون نموندی 

اومدی با پسری که يه روزه آمارشو در اوردن و صالح ندونستن 
 با من باشی بدون اجازشون..از زير آب زدنشون واضحه.
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آغوششو به ريه هام فرستادمبا ولع عطر   
_من يه تار موتو و اين بغلو با اراجيف و به قول خودت زير آب 

 زدناشون عوض نميکنم.
 روی نيمکت پارک نشسته بوديم و من تو حصار آغوشش بودم 

 چقدر اين آغوشو ميپرستم و حسم توش عالی بود.
 بوی دوست داشتن ميداد!

م يک پارچه گرم شد.با حرارت بوسه اش روی گردنم تمام بدن  
دستامو تو هم فشار دادم و از گرمای بوسه های مکررش ذوب 

 شدم.
عقب نکشيدم چون خودم دلم اين ابراز عالقشو و بوسه هاشو 

 ميخواست بلد بود چجوری من معتاد اين بوسه هاش کنه.
سه چهار ماه بود که بهم اعتماد کرده بوديم  پس ميخواستم 

..اعتمادو از رفتارم بخونه  
به عادت هميشه اش نفس عميقی از گردنم کشيد و منو مثل يه گل 
بو کرد و چشماشو بست مثل يه معتاد که مواد استنشاق ميکنه 

 دقيقا همينجوری..
 

سه ماه کم نيست واسه ی يه دوستی ساده و اعتماد به جنس 
مخالفی که همه ميگفتن هفت خطه و هر روز با يه دختره..ولی 

دش ميخواست و منم اونو تمام کمال برای االن منو واسه خو
 خودم ميخواستم.
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دستمو گرفت و با دستاش گرمش کرد:سردته عزيزم؟بريم اين 

 کافه روبرو؟
 به سمت کافه اون ور خيابون رفتيم..دنج و خلوت و بامزه بود.

 آهنگ ماليمی پخش ميشد
 سفارشمونو داديم.

اينکه اسفند بود..اما از پنجره بغلمون بيرونو نگاه می کردم.. با 
 هنوز سوز زمستون سرجاش بود.

 راميار_ديگه تا بعد عيد دانشگاه نرو.
 

 _چرا؟آخه من..
راميار_همين که گفتم!دانشگاها اسفند تق و لقه تا هفته ی بعد 

 عيدم تق و لقه..نرو که اعصابت خورد نشه.
 سر تکون داد و دستمو تو دستاش گم کردم.

 _واسه عيد کجا ميرين؟
راميار_شايان ترکيه رو رديف کرده شايد بعدشم بيام ايران که 

 بريم شمال
 _با خانوادت؟

با خانواده عيدو نيستم..با دوستامم خنديد و گفت:نه بابا چند ساله 
 اصوال.
 _آها

 راميا_تو چی؟
 

_مامانم که ميگه با خانواده بابام بريم ويالی شمال هنوز معلوم 
 نيست.
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بابات هنوز باهاشون رابطه داريد؟راميار_مگه بعد فوت   
_آره ناسالمتی من نوه شونما،بعدشم مامانبزرگ بابابزرِگ باباييم 

 عاشقه عروسشونن.
 راميار_راستی چيشد که بابات فوت کرد؟

_بابام دکتر طرح بود و آخرای طرحش مونده بوده وقتی شهر 
ر )..( زلزله مياد داوطلبانه ميره واسه کمک تو راه برگشت گرفتا

ريزش کوه ميشه .. نجاتش ميدن اما ميره تو کما دو روز تو کما 
سالم بوده.1ميمونه بعد ميميره...اون موقع من   

 قطره های اشک سمج روی گونمو پاک کرد
 دستمو گرفت:نميخواستم ناراحتت کنم افسونم ، خدا رحمتش کنه.

 لبخند تلخی زدم:نه اشکالی نداره،ممنون.
ر ماشين شديم به راه افتاد.از کافه بيرون زديم سوا  

 راميار_خب خانوم خانوما افتخار ميديد بريم خونه ی من؟
 به تقليد از خودش ابرو باال انداختم:خونه ی شما چخبره؟

 راميار_ناهار در خدمت باشيم.
 _نه مرسی بايد برم مامانم نگران ميشه.
 راميار_خب زنگ بزن بگو ناهار با منی.

خونه باشم .. االنم که دو سه ساعت از _آخه هميشه بايد ناهار 
 تايم ناهار گذشته تازه.

 راميار_نکنه بهم اعتماد نداری که هی بهونه مياری؟
_نه ديگه اين چه حرفيه،من که يه بار اومدم خونت االنم که بهت 

 اعتما دارم
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 راميار_پس؟
 _ميترسم مامان دلخور شه.

 راميار_اونوقت من دلخور شم مهم نيست؟
 _واااا راميار چرا الکی ربط ميدی معلومه که مهمه.

 راميار_پس ناهار با منی.
 ناچار گفتم:باشه.

 و پوفی از سر کالفگی کشيدم.يه دنده!
به مامان اطالع دادم که با دوستمم و دير ميام چون اگه راستشو 

 ميگفتم قشقرق به پا ميکرد.
يمماشينو تو پارکينگ پارک کرد باهم سوار آسانسور شد  

تو چشمام با شيطنت زل زدميخواست باز کم بيارم و سرمو پايين 
بندازم ولی زدم تو پررو بازی کم نيوردم و صاف تو چشماش 

 نگاه کردم و بازيو ادامه دادم.
آسانسور ايستاد و شيطنتی که تو نگاه هم ميرختيم هنوز ادامه 

 داشت.
ش اشاره با ابروهام اشاره کردم بره ولی نزديک شد و با ابروها
 کرد من برم ابرو باال انداختم باز به خودش اشاره کردم

با خيره سر بازی واستاده بوديم  هيچکدوم از رو نمی رفتيم و  
 يدفعه دستشو اورد زير زانوم و گهواره ای منو تو بغلش کشيد.

 جيغ يواشی کشيدم:منو بزار پايين ديوونه..ولم کن راميار.
ون بازوش و سينه اش پنهان کرد انقد جيغ جيغ کردم که سرمو مي

 تا ساکت بشم 
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راميار_سرتق کوچولو ميخوای رو منو کم کنی؟من راميار نيستم 

 روتو کم نکنم..
 حرف ميزد و من هيچی نمی فهميدم

مسخ بوی عطرش شدم که داشت مغزمو سوراخ ميکرد و خودشو 
 ميرسوند به بند بند سلوالم.

داشت سرمو داخل سينه  بازوهای ورزيده اش رسما با زوری که
 اش حل ميکرد.

 تپش قلبم لعنت بهش..اون بود که ميخواست رسوام کنه!!
با صدای خندش به خودم اومدم:نه به جيغ و دادت نه به االن که 

 هرچی ميگم ايسگاه آخره پايين نميای.
 لب گزيدم لعنتی بد خجالت ميدادا

م نميدونم به خواستم خودمو از بغلش آزاد کنم و بيام پايين که پا
 چی گير کرد که با سر افتادم رو يه برج لباس

 راميارم هم که توسط من کشيده شده بود روی من افتاد.
قشنگ داشتم زير هيکلش به زمين پرس ميشدم..چرا انقد 

 سنگينه؟!
 _جات خوبه؟

آره دلت نخواد خانومم بغلم کردهبا آسودگی لبخند زد:  
افتادنش دستمو از دور کمرش با تعجب و شرم از چگونگی اتفاق 

 باز کردم..کی من بغلش کردم..چقد تو ضايعی افسون!
راميار_آخ نميدونی وقتی اينجوری گوجه ميشی چقد دلم ميخواد 

 بخورمت تموم شی.
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آروم سرشو نزديک صورتم اورد و رو کل صورتم گردوند اول به 

 لبام و بعد به چشمام پر سوال خيره شد
نجوری و بدون کالم ازم گرفت غرق لذت بی از اجازه ای که اي

 حدی شدم..رسما ديوونم ميکنه اين مرد!
 چشمامو برای تاييد باز و بسته کردم..

خم شد و اين نفسی که به پشت لبم خورد سر آغاز بند اومدن 
 نفسام شد.

و ثانيه ای بعد بازی هنرمندانه لب هاش روی لب هام و گرمی 
همراهی نيازمندانه ی من..!پمپاژ خون تو رگ هام از اين   

 
 
 

*** 
مامانجون )مادر پدرم( پيشونيمو بوسيد منم لپ های تپلشو 

 بوسيدم.
_عيدتون مبارک مامانجون ايشاال صد سال ديگه سايتون باال سر 

 ما باشه.
مامانجون هم بغلم کرد:ای شيطون هرچی به باباجون گفتيو به منم 

 بگو چی در گوشش گفتی؟
انداختم:ديگه ديگه باباجون صالح بدونن خودشون ابروهامو باال 

 دست به کار ميشن
 بابا چون بلند خنديد:پدر صلواتـــی!
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نيشمو باز کردم و از بغل مامانجون بيرون اومدم و بغل مامان 
 نشستم.

 بعد چند دقيقه در ويال باز شد و حسام اومد داخل.
عمو زن حسام پسر عموم بود و در کنارش هم هديه خواهرش و 

 عمو وارد شدند.
با لبخند هممون بلند شديم.برای استقبال جلو رفتيم ال به الی دست 

 و روبوسی ها عيدم تبريک می گفتيم.
چون سال تحويل ظهر بود واسه همين ميز ناهار رو چيديم 

 مشغول خوردن ناهار شديم.
بعد از اون عمو و باباجون به سمت باغ ِ ويال رفتند.مامان و زن  

هم رفتن سراغ شستن ظرف ها. عمو  
حسام بغل من نشسته بود سرش تو گوشيش بود هديه هم داشت 

 با تلفن صحبت ميکرد.
 حسام و هديه دو قلو بودن و از من دو سال بزرگتر بودند

منم بيکار روی مبل نشسته بودم و هر وری هديه می رفت سرمو 
 می چرخوندم 

 
واسه همين با داد انقد راه رفت صدای جيغ گردنم در اومد 

 گفتم:هديه بشين حرف بزن عه گردنم درد گرفت.
تازه متوجه شد برای چی گفتم با خنده ولو شد روی مبل روبروم 

 و باز  حرفشو از سر گرفت.
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 گوشيمو برداشتم تا جواب تبريکی که به راميار دادمو ببينم
 اونم تبريک گفته بود و آرزو کرده که ای کاش پيشش بودم.

با اکيپ هميشگيشون رفته بودن ترکيه يعنی بازم اون دخترا هم 
رفتم اصال تو طول سفرشون باهاشون گبودند و من از راميار قول 

دم خور نشه اخمم کنه درسته راميار بهم گفت بچه ام اما حداقل 
 قول داد و خيالم راحت شد.

مشغول ديدن عکسای دو نفريمون بودم که صدای حسام از بغل 
اومد:بهم مياين.گوشم   

 سريع سمتش چرخيدم و گوشيمو به سمت خودم متمايل کردم
 حسام_عه داشتم ميديدما لــوس!

 _لوس خودتی،به چه حقی بدون اجازه عکسامو نگاه می کردی؟
 حسام_برو بابا حاال انگار چيشده.بيار ببينم.

 دندون قروچه ای کردم:به يه شرط
 حسام_چی؟

 _منم عکس دوس دخترتو ببينم.
 اول گردن نگرفت:من ؟ دوست دخترم کجا  بوده؟

 _نابغه،المپيادی،عکستون رو اسکيرين گوشيت بود.
 سرشو خاروند:جهنم و ضرر باشه

انگشت اشارمو با تهديد سمتش گرفتم:بپيچونی خودت 
 ميدونيا..زودتر بگمممم.

باشه ديگه ديدی فايده نداره بگم اين داستان داره.حسام_  
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اگه نگی سر هر رابطه ای،پسر بودنت ميره زير  _تيکه کالمی که
 سوال.

 "دقيقا  " گفت و دوتايی خنديديم.
ماه رو ديد و تک تک در مورد هرکدوم اظهار نظر 0عکسای اين 

 ميکرد.
 بعد تموم شدن عکسا ازم پرسيد:اسمش چيه؟

 _راميار.
 حسام_چند سالشه؟

_23.  

 حسام_چيکاره اس؟چی خونده؟
داروسازی._بيکاره،ليسانس   

پس با چه پولی هر روز اينو اونوريد؟حسام_بيکاره واقعا؟  
شرکت رو باهم _پوِل باباش،باباش بيچاره خيلی ميگه بيا مديريت 

 بگيريم دستمون ولی نميره.
 حسام_آها،بعدا به مشکل ميخوره ها..وقتی باباشو نداشته باشه.

 شونه ای باال انداختم 
 _چطور؟

و ازش بگيره يا يه چيزيش بشه اين حسام_باباش ممکنه حمايت
ای ليت بگيره برئوپسر نه مستقل ميشه نه ميتونه اداره کنه و مس

تو خيلی بد ميشه اگه بخوايد جديش بکنيد بايد تا ابد جيره خور و 
زير سايه ی پدرش بمونيد و هيچوقتم نميتونی به هيچی اعتراض 

نشده باشی کنی بنظرم االن پسربچه اس..البته اميدوارم ناراحت 
 خودت گفتی چطور..نظر شخصيمه!
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توجهی به حرفش نداشتم،اخه حاال مگه نميتونه بعدا مستقل 
 شه؟تفکرش که مستقله.

 برای اينکه کم نيارم و دفاعی داشته باشم تو چشماش نگاه کردم.
 _نه اوکيه ولی خب تو که از همه چيز خبر نداری.
انگار عقل کل  حسام_حق داری که موضع بگيری و فکر کنی من

ام ولی واقعيتش از ديد يه مرد داشتم به قضيه نگاه ميکردم..تو 
افسون دختر احساسی هستی و احساست به همه کارات چيره اس 
الزم ديدم بگم تو به يه مرد مستقل و مسئوليت پذير احتياج داری 
يکی که عالوه بر مرد تو بودن بتونه جای عمو خدابيامرزو برات 

گارد نگير ولی چيزيه که من ازت ميبينم اينی که  پر کنه..لطفا
گفتِم و اين اصال بد نيست همه يه اخالقی و ويژگی دارن که ربطی 

 نداره به اينه که خوِب يا بد!
 

گی هارو داره._راميار هم دقيقا همين ويژ  
دستاشو باال انداخت و با اکت بدنش گفت:من که از خدامه 

ديد!انشالله همينی که ميگی باشه.دختر..انشالله..خواهيم   
 ثابت ميکردم و االن واسم اهميت نداشتم.

 با فوضولی گفتم:حاال نوبت توئه.
و عکسای خودشو و دوست دخترشو  پوشه ی عکساشو باز کرد

 نشون داد.دختر معمولی و نمکی بود.
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بدون اينکه سوالی کنم خودش شروع کرد توضيح دادن:همسن 
امسال دانشگاهمونه از يه خانواده متممول توعه ولی ورودی 

عين خودمون،باباش همکار باباس تو يه بيمارستانن،اونم مثل من 
 راه خانوادگيشو ادامه ميده و پزشکی ميخونه.

 سر تکون دادم:چه عالی از هر نظر بهم ميايد خيلی تو دل بروعه.
 _مرسی.

 مامان و زنعمو از آشپزخونه بيرون اومدند.
 

فن صحبت کردن فارغ شد پيشنهاد داد بريم واليبال هديه از تل
 بازی کنيم.

 مامانجون درد پاش رو بهونه کرد و باال موند.
به سمت باغ رفتيم باباجون و عمو هم از پيشنهادمون استقبال 

 کردند،دو گروه شديم و شروع به بازی کرديم.
 خانواده ی پدريم همه دکتر بودند و جز من و مامان جون.

معتقد بود که اين يه شغل ارثيه و بايد همه پزشکی رو  باباجون
ادامه بديم. واسه ی همين با رشته ی من مخالف بود اما نتونست 

 منو منصرف کنه.
خانواده ی مادريم رشته ی خاصيو دنبال نمی کردن.دوتا خاله 

سالی از من 0دارم که از مامانم بزرگتر بودند و يه دايی که 

 بزرگتر بود.
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مريم خاله بزرگترم که بازنشسته ی تربيت معلم هستش و يه  خاله
دختر بزرگ داشت.خاله مونا تا ديپلم خوند ولی ادامه نداد اونم يه 

 دختر از من کوچيکتر و يه پسر بزرگتر داره.
هرسال عيد رو هفته ی اول با خانواده ی پدريم و هفته ی دوم با 

 خانواده مادريم هستيم.
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 فصل یازدهم
 
 

صدای جيغ جيغ شراره به بقيه سر و صداها اضافه شد:اين 
 راميار چرا انقد ميخوابه...اه تن لش.

خواب اين اه کرده..هميشه بخاطر يارو سخنديد : رو خرسشهريار 
همه کارامون ميوفتيم.از خرس زمستونی   

به پشتم. علی يه لگد جانانه زد  
بيرون. ميخوايم بريمتن لشتو جمع کن ديگه علی_  

انداختم. با يه چشم به ساعت ويال نگاهسرمو از بالشت برداشتم   
 يه "برو بابا" گفتم و سرمو رو بالشت گذاشتم. 

صدای شايان اومد:باشه ميريم تو هم انقدر بخواب که خواب به 
 خواب بری.

 مهرنوش:عافيت باشه.
 

 شايان_مرسی آب گرمه ميخوای برو.
 مهرنوش_اوکی.

نه اين راميار بيدار بشو نيست.محمد_  
صدای تی وی رو که آهنگ پخش ميکرد تا آخر زياد کرد بچه ها 
هم با جيغ و داد باهم حرف ميزدند.دو ور بالشتو روی گوشام 
 گذاشتم.نه فايده نداره تو اين سرو صدا خواب به من حرومه.
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طرف محمد پرت بلند شدم و يه لگد نثار علی و بالشت رو به 
با سر و صدا کف کردم.بچه ها انگار کار خودشونو انجام دادن 
 دستاشونو بهم کوبيدند و ايول بلندی گفتن.

نيشخندی زدم به طرف سرويس بهداشتی رفتم بعد مسواک و 
 شستن دست و صورتم بيرون رفتم 

صورتمو خشک کردم.همشون مشغول خوردن صبحانه بودند 
نشستم.حوله رو پشت صندلی انداختم و روی صندلی باقی مونده 

 مشغول صبحانه خوردن شدم.
 

صبا دوست دختر علی رو به من گفت:حداقل رو به روی من 
 نشين دارم صبحانه کوفتم ميکنم.

 همه خنديدن.
 لقمه رو تو دهنم گذاشتم و به صندلی تکيه زدم.

 _اصال  از عمد جلو تو نشستم صبحونه رو کوفتت کنم.
خب تيشرتتو بپوش. صبا_عه راميار  

صبا زياد از حد وسواس به خرج ميداد وگرنه هيچ کس مشکلی 
 نداشت و جز علی همه پسرا بدون بلوز سر ميز نشسته بودند

_توفيق اجباری صبا مجبوری از منظره رو به روت فيض ببری 
چون االن هر وريو نگاه کنی صبحونه کوفتت ميشه حداقل من از 

هتره تيکه اس.همشون يه سروگردن بدنم ب  
 

دخترا خنديدن و پسرا صداشون با داد در اومد.بعد چندتا لقمه 
 ليوان آبميوه مو سر کشيدم
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 از سر ميز بلند شدم خواستم برم که مهرنوش گفت:کجا؟کجا؟

 _برم بشينم رو مبل.
 مهرنوش_آقای زرنگ ميزو دخترا چيدن مردا جمع ميکنن.

عمل کردشو از نظر به طرف مهرنوش رفتم. همه اجزای صورت 
فشار دادم:چييی؟نشنيدم؟ گذروندم بينی کوچولوی عروسکيشو  
 نفس کم اورد داشت بال بال ميزد.

 _نشنيدم چی گفتی؟بلندتر بگو همه فيض ببريم.
 با جون کندن گفت:با...باشه..با..شـ..ـه..ما جمع می کنيم.

همه خنديديم.بينيشو ول کردم..صورتش سرخ شده بود.با جيغ 
خونت حالله. گفت:راميار  

حاال من بدو اون بدو..بچه ها به گرگم هوای ما با خنده نگاه می 
 کردند.

آخرش بغلش کردم و روی کولم انداختم. به من مشت ميزد و جيغ 
 ميزد ولش کنم.

 روی کاناپه انداختمش:ديگه واسه من خط و نشون نکشيا.
ر شديم با حرص نگاهم کرد هيچی نگفت.بعد صبحانه همگی حاض

به سمت مراکز خريد آنتاليا رفتيم.انقد راه رفتيم که پاهای من 
دادش هوا رفت.درسته من خريد کردن رو دوست دارم اما نه تا 

ساعت.3يا  2اين حد در حد   

بقيه مشغول گشت گذار بودند که شايان بازوی من رو کشيد و 
 باهم به سمت خيابون رفتيم.
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سر باز بود که محوطه ی تو خيابون کنار مرکز خريد يه کافه ی 
 قشنگی داشت.

 يه ميزشو دوتايی اشغال کرديم 
شايان_آی آی آی پام آی خدا پام..ديگه فلج شدم...ديگه نميتونم 

 راه برم خدااا.
بدنمو از هم کشيدم:دهنمو سرويس کردن چقد راه رفتن محمد و 

علی و شهريار انگار نه انگار دهن سرويسا..تالفی همه 
اشونو االن در اوردن دخترا.خريد  

 محمد_آره بی شرفا...يکدومشون يه آخ نگفت بگم خسته شده.
 

از تو جيبم جعبه ی سيگارمو در اوردم يدونه ميان لبم 
 گذاشتم.جعبه رو به طرف شايان گرفتم يدونه برداشت.

 شايان:دانهيله؟
 سرمو به نشونه مثبت تکون دادم 

با فندک روشن کردم و کام  جعبه رو به جيبم برگردوندم سيگارو
 محکمی گرفتم.

 فندک رو برای شايان انداختم اونم روشن کرد و انداخت رو پام.
 از روی پام سر خورد و افتاد رو سنگ فرش کافه.

 _وحشی
 خم شدم فندکو برداشتم و تو سويشرتم گذاشتم.

سرمو ول کردم چشمامو بستم و کامی گرفتم.طبق عادت هميشه ام 
انگشت اشاره و شصت ام گرفتم و از لبم دور  سيگارو با سر

 کردم و دود غليظشو بيرون دادم.
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 با خستگی کام می گرفتم و آرامش و سکوت می بلعيدم.
چشم باز کردم ماه و ستاره ها امشب درخشش بيشتری 

داشتند.سيگار بعدی آتيش زدم که گوشيم لرزيد.پيام از طرف 
ته بود خيلی دوستت دارم.د که آخرشم نوشافسون بود يه شعر بو  

يکی از پيام های ذخيرمو بدون خوندن واسش فرستادم.اون فقط 
می خواست عاشقانه باشه واسه ی من اهميتی نداشت.گوشيمو 

 رو ميز گذاشتم.
 شايان سيگارو زير پاش له کرد:افسونه؟

 دودشو بيرون فرستادم سری تکون دادم:اوهوم.
 شايان_چی ميگه؟

فرسته._پيامای عاشقونه مي  
 شايان_دختر خوبيه.

 _آره اما داره خسته کننده ميشه.
...اين و ميزنن اما اينو بعيد ميدونستمشايان_دخترا زود دل تو ر

دختر با بقيه فرق داره اهل دو دره بازی و خيانت و تيغ زدن 
 نيست، واقعا عاشقت شده.

شايان چند باری باهامون بيرون اومده بود و به نظرش افسون 
انوم و با اصل و نصب بود.خواقعا   

_اينم بنظرم تو اين چندماهه حيا و خانوميش جالب بوده اما اينکه 
هی حيا و خجالتش باعث شده ما باهم رابطه نداشته باشيم و هی 

 قرمز شه ورنگ بده و پس بگيره دلمو زده کرده
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 شايان_بهمش ميزنی؟
 
 
 

 _نميدونم فعال مغزم خوب کار نميکنه.
ادامه دادم:باورت ميشه بيشتر از مامانم نگران رفت و با پوزخند 

 آمد و خورد و خوراک و سفرامه.!
 با خنده گفت:پس چک ميشی.

سر تکون دادم:بگی نگی،برا خودم تا چند وقت پيش مهم بود 
حس های خاصی نسبت بهش داشتم که گيجم ميکرد اولين بار بود 

 ولی االن فقط شر و ور تحويلش ميدم.
بين سريع تمومش کن عوضی بازی در نيار.شايان_پس ب  

 _تا چی پيش بياد.
بچه ها بهمون ملحق شدن بعد خوردن شام تو يکی معروفترين 

 رستوران های ترکيه به ويال برگشتيم.
 

ويال دوتا اتاق بيشتر نداشت علی و صبا و محمد و آتنا اون دوتا 
 اتاق رو گرفتن و به سمت اتاقا رفتن.

اختيم و بغل هم خوابيديم.شراره که بغل من بقيمون تشک وسط اند
خوابيده بود دستاشو از دو طرف با خستگی از هم باز کرد باعث 

 شد بخوره تو صورت من.
 _راهنماتو بزن شری..دهان و دماغمو يکی کردی.

شراره نقطه مقابل مهرنوش خيلی ملوس و آرومتر و عشوه هاش 
 مشهود تر!
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اليدم رو از چشمام دستمو که داشتتم چشمم رو ميم
برداشت:چيشد؟اوخ ببخشيد اصال حواسم نبود..چقد سريع قرمز 

 شد.
 صدای داد شهريار بی مالحظه اومد:خوابيديما،بکپيد.

شهريار مثل ما کال به واسطه قيافه و موقعيت مالی عاليش 
برعکس من که همه دورم بودن اون با غد بازی و غرور بيجا و 

يروند.االنم بی توجه به هرکس به بی محلی همه رو از خودش م
 خوابش اهميت ميداد.

چراغها رو مهرنوش خاموش کرد و رفت سمت تشکش و 
 خوابيد.

امروز چندمه؟شايان که اونور تر خوابيده بود آروم پچ زد:  
 منم آرومتر پچ زدم:چطور؟

 شايان_چطور داره شهريار باز موقع عادتشه اخه.
 همه خندمون گرفت.

شايان باز تو حال خوابيدی باحال شدی مثه شهريار_هرهر 
 اينکه..کپه تو بزار.

 شايان خندش گرفت:نه برج زهرمار باشم خوبه.
شراره نزديکم شد جوری که اندازه چند بند انگشت فاصله داشت 
باهام با انگشتای کشيده اش نرم چشممو باز کرد و توشو فوت 

 کرد.
 

 کمی جا خوردم اما شونه ای باال انداختم
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 _بنظرت قرمزيش رفت؟
 
 

بوسش کنم خوب ميشه.امتحانش کنم؟ شراره_اوممم  
تو چشماش نگاه کردم سکوتمو مبنی بر رضايت در نظر گرفت و 

 خودشو نزديک کردو نفس گرمش رو پخش صورتم ميکرد
چشممو بوسيد و با لبخند عقب برگشت:االن خوب شد ولی باز 

 ببين خودت.
خوابت نمياد بيا بريم. _ميخوام برم پايين تو حياط اگه  
 شراره_نه خوابم نمياد بريم.

من که فقط شلوارک پام بود شراره هم روی تاپ و شلوارکش يه 
 سوييشرت تن زد و باهم به سمت حياط رفتيم

متری بود و فقط يه تاب دونفره فلزی 02کل حياط اندازه يه اتاق 

ه گوشش بود که تشک داشت و بقيه حياط با درخت و بوته پر شد
 بود.

رو تاب نشستيم.از هوای نيمه شب لذت ميبرديم.با کمک پاهام 
تاب رو هل ميدادم يه باد خنک اومد و البالی موهام پيچيد نگاهمو  
به شراره دادم لرزش گرفت و خودشو بغل کرد و کاله سوييشرتو 

 سرش کشيد.
 _سردته؟

سر تکون داد.يکی از دستامو دورش حلقه کردم خودشو بهم 
تر کرد و تو سرشو روی شونم گذاشت.نزديک   

از تو جيب شلوارکم سيگارمو در اوردم و مابين لبام گذاشتم تا 
فندکو در بيارم با چک کردن هر دوتا جيبم صدامو با پوفی از گلوم 

 خارج کردم:لعنت..فندکم باال مونده.
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سيگارو از بين لبام برداشتم که آتش فندک شراره روبروم روشن 
 شد

ن همراهم بود.شراره_م  
سيگارو بين لبام قرار دادم و به سمت دست شراره سرمو بردم و 

 شراره برام سيگارمو روشن کرد.
 پک اول و بعد پک دوم رو زدم

 شراره_اومممم چه بوی خوبی ميده.
 _دوس داشتی؟

 شراره_آره خيلی.
 صورتمو خم کردم تو صورتش و سيگارو جلوی لبش گرفتم

گرفتن سيگار کام محکمی گرفت منم کامی نگاهی بهم کرد و بدون 
 گرفتم ..تو صورت هم دودشو بيرون داديم
 خندمون گرفت ولی به لبخندی بسنده کردم.

 
 زير لب زمزمه کردم:شيطون.

 يه ابروشو باال داد با ناز پچ زد:جذاب!
 صورتشو نزديک صورتم کرد..

سيگار از البه الی انگشتام برداشت و پک محکی زد و آروم 
هشو به من داد و دودشو به سمت لبم فوت کردنگا  

تا اومد حرف بزنه لبمو نزديک بردم و ازش کام گرفتم که باعث 
 شد سيگار از دستش بيوفته رو زمين.
*** 
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شهريار باز شروع کرده بود غر زدن نميشد جلوشو گرفت:ديگه 
حالم داره از ترکيه و ساحل هاش و هر کوفتی که داره بهم 

 ميخوره.
به نوعی تو فکر بوديم اين دو روز آخری رو کجا  همه

پيشنهاد دريا و ساحل ميداد االن  بريم.شهريار هميشه خودش
نميدونم منتظر چه پيشنهاد ارزشمندی تو ترکيه بود وقتی آخرش 

 به همينجور جاها ختم ميشد.
شايان_توقع داری دستتو بگيرم دوتايی عاشقانه بريم دولما 

که؟!!باغچه قدم بزنيم مرتي  
محمد و آتنا از اتاق بيرون اومد با خنده شروع کرد حرف 

 زدن:بچه ها من...
شايان_قبل از زر زدن رژ پايين لب و رو چونتو پاک کن چيکار 

 ميکردين؟کشتی کج با اين طفل معصوم ميگيری؟
 ترکيديم از خنده.محمد و آتنا رو مبل نشستن 

 محمد کوسن بغلشو برداشت و پرت کرد سمت شايان
شايان تو هوا گرفتش آتنا ريلکس خنديد و گفت:حاال هی محمد 

 منو اذيت کن بال گرفته.
 علی_چقدرم تو دفاع ميکنی.

صدای خنده ها باال رفت شهريار اومد بشينه رو مبل که با پا به 
علی ضربه زد:پاتو جمع کن اندازه يه گراز جا اشغال کردی با 
اون خنده های مکش مرگ ما.علی در حالی که ميخنديد پاشو 
جمع کرد و شهريار نشست تا اومد دهن باز کن صبا با صدای 
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اشم به اين قشنگی دلتم جيغ جيغيش گفت:پاشو ور نميداره خنده ه
 بخواد،بخند علی جونم!

 
 جمع رو سکوت از صدای جيغش فرا گرفت.

 نه به آتنا نه به صبا!
يه چند دقيقه ای تو سکوت سپری شد ..صبا يکم جديت زيادی به 
خرج داده بود شايان سکوت رو شکست:يه ترکيه اومد اين علی 

 کنس از شانسش تو قرمزی که..
حتی خود صبا هم ميخنديدجمع ترکيد از خنده   

 _محمد چی ميخواستی بگی؟
جا رو محمد _آها يادم رفت بگم..دوستم که بويوک آدا ساکنه يه 

 اونجا معرفی کرده عکساشم فرستاده اگه ميخوايد بگم اوکی کنه.
 _چ جايی؟

_يه باغ و استخر داره و خصوصيه و همه جور امکانتيم داره 
بند و بساط هست کلی ازش  چون چند جور عذب داريم با دختر و

 تعريف کرد يک ساعتم راهه اگه پايه ايد بريم جزيره گردی.
 رو به جمع گفتم:هرکی نظرشو بگه.
 همه موافق بودند اال شهريار نق نقو.

 _محمد اوکی کن.
 گوشيشو در اورد:اوکی

 
 بعد از هماهنگی های محمد آدرسو گرفت و راهی اونجا شديم.

مثل نگين جزيره روی روف و تو يه باغ ويالی بزرگ بود 
حياطش استخر بود تو حياط سرسره ی آبی و جايگاه شيجره ی 

 بلندی منتهی به استخر داشت
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 همه جا با گل و دار و درخت پوشيده شده بود
 
 
 

به محض ورودمون چندتا دختر بهمون خوش آمد گفتن و ما رو 
 به سمت ويال هدايت کردن لباسامونو عوض کرديم گوشيمو از
سايلنت در اوردم و بغل ساکم گذاشتم.شهريار با مايو به سمتم 

 اومد:مايوتو بپوش همه ميريم استخر روف
 _اوکی ناهارو کی بزنيم؟

شهريار_شايان گفت دوساعت مونده تا شب با شام يکی کنيم ..من 
يه بچه  ته بندی کردم توام برو کالبی ساندويچی از يخچال اينجا 

 چيزی بخور بيا باال
تکون دادم و پيرهنمو کندم و کنار ساکم رها کردم سر  

موبايل به دست به طرف يخچال رفتم يه دختر ترک زبان تو 
آشپزخونه مشغول کار کردن بود و تدراک مزه استخر باال بود يکم 
نگاه نگاه کردم باالخره چشمم به پنينی بيکن افتاد هرچند واقعا 

کردم و باال پيش بچه دلم ناهار ميخواست به همون پنينی بسنده 
 ها رفتم.

 
وارد روف شدم شراره با بيکينی قرمز مشغول شنا بود به محض 
ورود من از شنا واستاد و چشمکی زد رو بدنش آب می رقصيد 

لبخند يه وری به سمتش زدم و با دست موهامو باال دادم و شايان 
سوت زد:ببين کی خودشو قبل عيد تو باشگاه خفه کرده..آقا 

شيش تيکه ی گل..با اومدن تو اين دخترای تُرک مارو  راميار
 سگ محل ميکننا گمشو راميار پايين..بلکه يه شکار ريز بکنيم.
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گوشيمو رو ميز گذاشتم يه دست مبل حصيری اينجا چيده شده بود 
با صندليای مخصوص آفتاب گرفتن و همه به يه بار جمع و جور 

 خوبی ديزاين شده بود
زدم:شــــايــــانداد   

 شايان از اونور داد  زد:جونم سسکی؟
 _کم زر بزن.

 شايان_به روی چشم..اه خاک تو سرت مهرنوش حکم دل بود.
مهرنوش ورقارو ريخت رو ميز و گفت:من حوصله ورق ندارم 

 شری ميای کرم ضد آفتاب بدن منو بزنی.
ده علی و محمد با دوس دختراشون روی صندليا کنار هم دراز کشي
بودن..شهريار و شايان و مهرنوش هم ورق بازيميکردن که با 

جدا شدن مهرنوش بازی بهم خورد و هرکس مشغول کار خودش 
 شد.

دختر چشم رنگی با بيکنی سبز به طرفم اومد منتظر بودم به 
ترکی حرفشو بزنه که فارسی گفت:اگه ماساژ يا هر چيزی 

 خواستی منو صدا کن سوگل هستم.
رسی صحبت کردنش و بی توجه بهش به طرف متعجب از فا

 استخر رفتم و شيرجه زدم..مشغول شنا شدم
بعد چند دور شنا به لبه استخر تکيه دادم و شايان که نزديکم بود 

 گفتم:هی شايان.
 شايان حرفشو با شهريار بريد :جونم؟
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 _دختراش ايرانين؟
نداره شايان_آره محمد اسکل به يارو گفته ايرانی باشن..مغز 

رکه با يه دختره راحته..اون يکی که همش به من ور ميره فقط تُ 
 چشم مشکيه که بيکنی مشکی پوشيده اونجا دم بار واستاده.
.سر تکون دادم و موهام که ريخته بود تو صورتم رو باال دادم  

به ديواره استخر تکيه دادم و دستامو باز کردم و دو طرف لبه ی 
 استخر گذاشتم.

نظر ميگذوروندم که جامی جلو صورتم اومد سرمو به  همه رو از
دختر مو مشکی ِ  طرفش بردم خورشيد کمی چشمم رو زد.همون

م تکيال تُرک بود جامو ازش گرفتم نزديک بينيم بردم استشمام کرد
 بود.

لبخند لوندی رو صورتش نشونده بود و هنوز منو وجب ميزد و 
خاّصمو به روش  منتظر يه اشاره بود يکی از همون لبخندای

 زدم..
از لب استخر پايين اومد و نزديکم شد.طيق عادت تکيال رو مزه 

مزه کردم...جامو نصفه رو لبه استخر گذاشتم و دستمو دور 
 گودی کمرش حلقه کردم و به طرف خودم کشيدم..

 
از گردنم آويزون شد، بدنشو رو بدنم می کشيد تمام برآمدگی و 

قوس های هيکلشو از نظر گذروندم از نگاهم مشتاق شدو 
 جرئتشو بيشتر کرد 
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کرد تر ديک کرد عمدا پيچ و تاب هاشو رو بدنم مشرف سرشو نز
 و بيشتر..!

باالخره از اينکه عکس العمل من فقط نگاه سرشو دور نکرد و 
توه اومد و لبامو بوسيد.بود به س  

 رهاش نکردم و ادامه دادم..
لند سرشو دور برد و چرخشی به صورتش و موهای خيس ب

اورد تا لبشو به سرشو نزديک صورتم دورش داد و دوباره 
صورتم بزنه شهريار دويد طرفم و تلفنمو سمتم گرفت مستاصل 
نگل اما تند تند خط بهم:داداش افسون پشت گوشيه گفتم اومديم ج

گوشيت تو ماشين جا مونده که نشنيدی...گوشی افسون،از من 
 خدافظ.

 
گوشيو دستم داد به اون دختر تو بغلم اشاره کرد و زمزمه 

 کرد:خاک تو سرت بی لياقت.
 اينجوری ميخواست بهم بفهمونه سوتی ندم.
 گوشيو با شونم روی گوشم ثابت نگه داشتم.

 _الو سالم عزيزم.
چطوری؟افسون_سالم آقايی   

 _مرسی خانومی چه خبر؟چه عجب يادی از ما کردی..
 افسون_منم خوبم مرسی.

دختر تو بغلم رو به سمت راستم هدايت کردم و تلفنو به دست چپ 
 دادم.
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 پر صدا خنديدم:چون ميدونستم خوبی نپرسيدم عشقم..کم نياريا.
افسون با خنده ادامو در اورد:بچه پررو چه دست پيشيم ميگيره 

بعد به من من يک ساعته دارم زنگ ميزنم معلوم نيس کجايی 
 ميگه خبر نميگيری تو معلوم نيست سرت کجا گرمه..کجاييد؟

مگه نگفت؟!جنگليم. ر_شهريا  
شهريار که بغل شايان بود داد زد:داداش بيا بريم چوب جمع کنيم 

ش.واسه آتي  
 و هردو ترکيدن از خنده اما شايان سريع خنده شو جمع کرد.

 خودمم با خنده لبمو گزيدم
افسون_وااا حاال که داری با من حرف ميزنی ياد چوب 

 افتادن..راميار چرا صدا خنده مياد؟
_هيچی نفسم..بچه ها دارن سر به سر هم ميذارن ، تو اونجا 

 چيکار ميکنی؟کجاها رفتی؟
که االن بيکارم ديروز با حسام و هديه رفتيم  افسون_آهان،منم

 سورتمه تنکابن بعدشم رفتيم دريا.
 _حسام کی بود؟

 افسون_پسر عموم ديگه.
ابروهام توی هم گره شد:با اجازه کی رفتی شما؟ناخودآگاه   

دختره که ميخواست ببوستم صورتم رو با درگيری فکری دور 
 کردم.

 افسون_با اجازه خودم.
سرتق خانوم._دارم برات   
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 ريز ريز خنديد
از خندش اخمام باز شد..شايان از اون ور حالتامو زير نظر 

 داشت..و تعجب کرده بود.
_ببين برو وقتی من رسيدم تهران قايم شو که پوستو ميکنم 
ميخورمت...که برای من بلبل زبونی نکنی اونم بدون اجازه 

 عشقت.
 افسون_حاالااا..اون دوتا دخترا کجان؟

بخند شيطنت آميزی رو لبم نشست به دخترا نگاه کردم مشغول ل
خوردن مزه های مختلف بودن و کمی مشروب های مختلف چيده 

 شده رو تست ميکردن.
 _کيا؟

 افسون_همون دوتا..منو عصبی نکن.
به لحن محرصش لبخندی زدم..و يه دروغ ديگه سر هم 

 کردم:رفتن با بقيه بازی.
 افسون_تو چرا نرفتی؟

 
همون دختر تُرک ايندفعه با شيشه تکيال اومد سمتم و جامو برام 

 پر کرد و بهم چسبيد جامو با لبخند پر عشوه ای بهم داد.
 نامطمئن لبمو کوتاه بوسيد

 _آخه خانومم گفته طرف هيچ دختری نرو
ترکيدن از خنده.ولی شايان با اخم با همون دختر فارسی يهو همه 

ر بيرون رفتن.قبلشم يه چشم غره  زيلنه که بغلش بود از استخ
 توپ سمتم رفت.
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من ميدونستم شايان خيانت رو نميتونه تحمل کنه ولی واسه من 
حس ميکردم افسون جذابيت قبل رو نداره..اون خودشو ازم دريغ 

 می کرد.
 

ه تو اون واسه همين چيزاش گيه صدايی تو ذهنم گفت " م
پسری با اون مگه از اينش خوشت نميومد که هيچ نخواستی؟

 بودنو تجربه نکرده و دستمالی همه نشده.."
ولی سريع اون صدای کوفت کننده رو در دم خفه کردم و بهش 

 اعتنايی نکردم.
 با اخم گفتم:بچه ها دارم صحبت ميکنم آروم باشيد.

 دوباره صدای خنده هاشون باال رفت
 افسون_چيشده؟

._دارن بازی ميکنن شراره افتاد زمين بهش خنديدن  
شراره با بهت برگشت سمتم دستمو به معنی سکوت  رو بينيم 

 گذاشتم.
 شراره و مهرنوش ريز ريز خنديدن و سری تکون دادن.

 افسون_آها باشه عشقم برو مراقب خودت باش کاری نداری؟
 _نه خانومی مواظب خودت باش خدافظ

 افسون_خدافظ.
 گوشيو کناری گذاشتم و مشغول شدم.
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 فصل دوزادهم
 

 
با خستگی دوتايی پاکتای خريد رو روی اپن آشپزخونه رها 

 کرديم.
ماه 0روزی بود که تو اين ماه از عيد گذشته بود و امروز اولين 0

.ميرفتيم اومده بوديم خونش.که همش بيرون بعد عيد   
 شالمو در اوردم و روی مبل انداختم

 درو زدن راميار سوويچو انداخت رو اپن به طرف در رفت
باز کرد نگهبان برج بود.درو   

آقا؟ حسينراميار دست کشيد با خستگی به پلکش:بله   
آقا_به به خسته نباشيد دکتر جان...من تميزکار اومد  حسين

راهش دادم باال خانومم باال سرش واستاد تا کارش تموم شد اينم 
 کليدتون.
کيف پولمو  افسونم آقا از خانومتم تشکر کن حسينخوبه _راميار
!مياری؟  

کيف پولشو از اپن برداشتم به سمت در رفتم با حسين آقا سالم 
 عليک کردم.

راميار چندتا چک پول از کيفش برداشت و از حسين آقا 
 پرسيد:پول تميز کار هم دادی؟

 حسين آقا_نه آقا خودشون گفتن واريز کنيد به شرکت.
 چک پول هارو به سمت حسين آقا گرفت و ازش کليد رو گرفت
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آقا_مرسی آقای دکتر.حسين   

راميار سری تکون داد و درو بست.به طرف اتاقش رفت..ذوق 
 اولين آشپزی مشترکی که قرار بود انجام بديم رو داشتم.

 مانتومو در اوردم
زيرش يه لباس نصف آستين خيلی خوشگل پوشيده بودم که با 

 شلوار لی جذبم خوب ترکيب شده بود.
اشو با لباس شلوار راحتی اسپرتی اومد.لباس راميار از اتاق بيرون

 عوض کرده بود
 با ديدنم گفت:خانوم بلوری منو..چقد لباس و شلوارت بهت مياد.

 _مرسی عزيزم..چشمات قشنگ ميبينه.
راميار_ولی خوب شد ناهارمونو رستوران خورديم وگرنه با اين 

 ترافيک تا االن من دووم نمی اوردم
کرديم نذاشتی که شکمو._آره ولی حال ميداد خودمون درست مي  

راميار_عشقم من معده ام اخطار بده ديگه هيچی متوجه نميشم 
تا رد ندادم و پاچه نگرفتم..حاال عب بايد سريع يه چيزی بخورم 

 نداره که يه روز ديگه برام قرمه سبزی درست کن.
 يکم نگاهش کردم:روش فکر ميکنم حاال.

 باهم رفتيم تو آشپزخونه.
رست ميکنيم،دوشواری نداره که._عوضش االن کيک د  

جوری که پريدم باال و جيغ زدم:وحشی. محکم زد  
 شيطون تو چشماش خنديد و چالشو برام به نمايش گذاشت.

 راميار_خب دوشواری نداريم ميخواستم تاييد کنم.
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 _اينجوری؟

به کانتر وسط آشپزخونه تکيه زد دست به سينه برد و شونه 
 هاشو باال انداخت

تخسی نگاهم کرد:راستشو بخوای راه های ديگه هم هست با 
 واسه اثباتش ولی دوشواره برات اما من کامال مشتاقم.

 چشمامو ريز کردم:قراره کيک درست کنيم ِمستر!
برگشتم سمت کيسه ها خريد دوباره خم شد و کارشو تکرار کرد. 

قبلش بگو.از جا پريدم و جيغ زدم:راميار حداقل   
 با شيطنت خنديد

با شصتش گوشه لبش کشيد:خب باشه ديگه نميزنم ولی کيفش به 
 يهوييش ِ .

 دست به پايين تنم بردم و کمی ماساژ دادم
لعنتی سفت ميزد..ايندفعه روبروش واستادم که نتونه به پشتم 

 دسترسی داشته باشه و غافلگير بشم.
 بلند شد بغلم ايستاد و گفت:خب چيکار کنيم؟

بيشتر کردم.از شدت خنده به سمت  يکم فاصله مو با سوءظن
 عقب پرتاب شد.

دست به چتری موهام برد و موهامو بهم زد با خنده گفت:خنگ 
نميتونم بگيرمت بچلونمت هرکاری دلم خواست با من االن مثال 

بدن خواستنی بکنم؟تو چنگ ِ منی دختره!ولی امان بهت ميدم و 
 نميزنم

 
 _قول؟!
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م خوب برآمدگی ها و فرو رفتگی نگاه به پشتم که شلوار لی جذب

هارو نشون ميداد کرد يه ابروشو باال انداخت:سخته قول دادن 
 قبول کن.

لبخندی که داشت از لحنش رو لبم شکل می گرفت رو فرو خوردم 
 با جديت خنده داری نگاهش کردم.

راميار_ای بابا با نگاهت داری افسونم ميکنی افسون..جهنم و 
 ضرر قبول!
و سينم برای حرفش آب شد ذوب شد و تپيدن قلبم رسما ت

 فراموشش شد...رسوای عالمم ميکنی آخر!
ميگن رسم زن دلبريه ولی اين مرد بلد بود چجوری دل ببره منو 

 مغلوب خودش کنه.
از پلير خونه آهنگ گذاشتيم و شروع به در اوردن وسايل از 

 پاکتاش کرديم
کرديم. وسايلو جلومون چيديم برای کيک پختن حاضرش می  

آهنگ بعدی همينجوری که کار می کرديم پخش شد و تو کل خونه 
 می پيچيد.

  
 تو چقدر نابی

 بس که جذابی منو دیوونه میکنی
 رو چه حسابی بازی میکنی

با من اینجوری بیخودی   
 همینجوری بمون

نذار تغییرت بدن این آدمای بد   
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ميخوند و همين جوری که وسايل رو ميذاشت رو اپن زير لب 
 حواسش اصال به من که خيره نگاهش ميکردم نبود.

چندتا تار از اون موهای خوشگلش به خطر خم شدن سر کابينتا 
رو پيشونيش سر خورده بود با خوندنش هم چال هاشو به نمايش 

 ميذاشت.
پيچ و تاب بازوهای عضالنيش و سينه اش منو مسخ نمايشش 

 کرده بود.
 

 دلبر ناب دلم
وشگل مشکیت یکمخبا چشمای   

 
سرشو باال نيورد اما زير چشمی نگاهم کرد که چرا واستادم 

 نگاهش ميکنم
 

 یه نگاه ریز زیر چشمی به من
 بنداز که من دیوونه شم 

 ای وای من
 واسه موندن پات من دو آتیشه طرفدارم ببین

 
 همين دلبری هاش دل بی خونه ی منو آواره ش می کرد.

 راه و رسمش رو از بر بود.
چشمکی زد و گفت:با اين طول دادنت اين کيک مون به جای کيک 

 ماهگردمون ميشه کيک سالگردمون.
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 _بدجنس..شير و تخم مرغ رو بزار اينجا.

 راميار_اوکی.
ريختم گذاشت جلوی دستم.آرد رو برداشتم باز کردم توی يه کاسه 

يک کاسه ديگه با الک و پيمانه جلوش گذاشتم و گفتم:آردو بايد 
ک کنی.ال  

و صندلی جلوی اپن وسط آشپزخونه نشستيم دوتا اپن داشت يه 
تا صندلی همرنگش و يه اپن 0اپن ورودی آشپزخونه بود با

تا صندلی سفيد 0متحرک هم وسط آشپزخونه بود اينجا هم با 

 شيک ديزاين شده بود ما اينجا بوديم 
 من خامه رو درست ميکردم راميار آرد رو الک ميکرد.

رو با دقت نگاه و الک ميکرد انگار داشت بمب خنثی  جوری آرد
 می کرد.

 با خنده دست تو خامه کردم و روی بينيش زدم.
_اوهو چه جدی!...آرد رو انقد جدی نگاه می کنی برميگرده 

 تنظيمات اوليه گندم ميشه.
 يه نگاه جدی سمتم انداخت و بعد از خنده پاچيد:خيلی تلخی.

 
سريع رفتم تو دوربينش جيغ گوشيو از روی اپن قاپيدم 

 زدم:حالتتو تغيير نده.
سريع يه عکس از اين حالتش که بينيش خامه ای شده بود 

لباسش آردی شده و داشت می خنديد  چالش عميق تو رفته و 
موهاش رو پيشونيش افتاده بود انداختم و خدا ميدونه چقد دلم 

 واسش ضعف رفت..
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ز حمله بود.و عکسای بعدی دقيقا يک دقيقه قبل ا  
 آرد تو کاسه دستشو سمتم فوت کرد.

 هردومو سفيد شديم
 جيغ زدم:راميـــــــار کشتمت.

گوشيو رو فيلم زدم و اون يکی کاسه که آرد های الک شده بود 
 برداشتم رو سمتش خيز گرفتم.

دويد اون سمت اپن و داد زد:بريزی رو من از چشم خودت ديدی 
 هر ..

با يه مشت آرد کامل سفيدش کردم و  نذاشتم حرفشو کامل کنه 
 همه رو با اون دستم فيلم می گرفتم.

 راميار_خودت ميخاری بچه.
کاسه دستشو خم شد برداشت و رو َکلَم خالی کرد..وحشی رو نگا 
 اِ اِ اِ .!بازی بهش نيومده حاال باز خوبه آرده ميشه تميزش کرد.

 _راميار خودتو مرده بدون.
و از من در حالی که فيلم می گرفت ستم چنگ زد گوشيو از د

گفت:آها حرص که ميخوری کيوت ميشی،وای مشت کوچولوشو 
 تو فيلم...انگار داری با عصبانيت شعار ميدی

با خنده اضافه کرد:انگار داری ميگی ما مشت محکمی به دهن 
آمريکا ميزنيم ما مثل شاه وابسته نيستيم آمريکا شورت 

 ماست.....
 

ترک اردبيلی غليظی گرفته بود اينارو ميگفت لحجه پيرمرد گونه 
 مگه من تونستم ديگه عصبانی باشم.
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 از خنده مشتم باز شد و ولوی اپن شدم.

 _خيلی ديوونه ای.
 راميار_ديوونه ی توام توله سگ.

دوربين گوشی رو از عقب به جلو انتقال داد و همنطور که فيلم 
 ميگرفت سلفی ش کرد. رو به دوتامون گرفت 

هيجان با آهنگی که پخش ميشد رو به من خوند: با  
 

 میسوزونی آخه آتیش
 هرچی که 

 میخوای رو داریش
 دلبری نکن واسه ما دیگه

نرو تو قیافه   
 

.خم شد لپمو بوس کرد  
خنده ام شدت گرفت و تو دوربين به قاب دونفريمون کنار هم نگاه 

 کردم
خوندم: منم ادامشو مثل خودش با شيطنت و هيجان رو به خودش  

 
 بنازم اون چشماشو
 چال رو گونه هاشو

 همه چی تمومه عشقم
 

آرد رو از رو صورت و موهام فوت کرد. و گفت:من فدای اين 
 دختره آخه.
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ماهگردمونو خودمون مين 0بعد تو دوربين نگاه کرد:داريم کيک 

درست ميکنيم ولی متاسفانه آرد رو از دست داديم..کيک ميره 
رويه من که هيچ اميدی ندارم .. بعدا که  برای سالگرد با اين

داريم اين فيلمو نگاه ميکنيم يادمون بمونه افسون خانوم هيچ 
کيکی بهمون نداد  اينم سند و مدرکش که پس فردا نزنی زيرش 

 دختره.
 _به من نگو دختره.

سمتم برگشت همچنان که فيلم ميگرفت بينيشو جمع کرد:کجای 
نکن قبول کن و بکش عقب کاری دختره ی منی..بحثو عوض 

 بزار کيک رو سفارش بديم.
ابرو باال انداختم:يه آرده که يکی ديگه هم داريم ما خودمون 

 درست ميکنيم آقای محترم..شما هم دل به کار بده.
راميار_اوکی ما دل هم به کار ميديم ولی دلم روشنه که آبی گرم 

 نميشه.
فيلمو قطع کرديم گوشيو کنار گذاشتيم و ايندفعه با جديت شروع 

 کرديم. آردو دادم الک کنه  
 خودمم رفتم تو اتاقش آرد رو از خودم و لباسم و موهام تکوندم.

 تميز که شدم برگشتم آشپزخونه.
جلوم گذاشت و گفت ميره يه دوش سريع بگيره.آرد الک شده رو   

 
يدادم با آهنگ زمزمه ميکردم پلی همينجوری که کارامو انجام م

 ليست شادمهر شروع شده بود و يکی يکی آهنگاش پلی ميشد.
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بوی شامپوی راميارو حس کردم تا اومدم برگردم از پشت بغلم 

 کرد.الله گوشمو بوسيد از بوسه اش بدنم ضعف رفت
 راميار_خسته نباشی عشقم به جايی رسيديم؟

اشی عافيت باشه عزيزم آره تو بغلش به سمتش برگشتم :سالمت ب
 ديگه کمک کمک داريم به آخرش می رسيم.

موهامو پشت گوشم داد:مرسی ، چه خوب ، توام يه دوش 
 ميگرفتی.

_نه ظهر قبل اينکه بيای دنبالم گرفتم...آردو که تکوندم کامل 
 رفت.

 سر تکون داد به طرف خامه رفت يکم ناخنک زد
 راميار_خوشمزه شده.

 _واقعا؟
اوهوم.راميار_  

مايه ی کيک رو توقالب ريختم و گذاشتم تو فر و ساعت گذاشتم 
 که زنگ بزنه يادآور شه بيام سر بزنم.

 به سمت نشيمنی که روبروی آشپزخونه بود رفتيم و نشستيم.
 چيزی تو سرم وول ميخورد آهسته صداش زدم:راميار.

 سر از گوشی در اورد:جونم؟
 

 _چی بشه از من ميگذری؟
کنارش گذاشت:من هيچ وقت ازت نمی گذرم عشقم.گوشيو   

_نه حاال بر فرض محال يه روز محالی اگه ميخواستی بگذری چی 
 باعثش ميشد؟
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 باز گوشيو تو دست گرفت 

 با اخم گفت:اين حرفارو نزن عه.
 _تو ذهنم اومده خب.

راميار_اين چه سواليه خب...اول اصال تو بگو چی ميشه از من 
 بگذری؟

کرده بودمبهش فکر   
 بدون فوت وقت گفتم:دروغ،خيانت.

ميميک صورتش تغيير کرد پيش خودم فکر کردم که شايد از 
 اينکه من انقد زود جواب دادم و جوابم آمده بوده جا خورده.

آخه نه اينکه به هرکی خيانت کنی عشق ميکنه با خنده جواب داد:
 استقبال ميکنه ..همه بدشون مياد عشقم.

 
فت:آره ولی من جا توضيح نميزارم ميرم پشت خودمم خندم گر

 سرمم نگاه نميکنم تو چی؟
 راميار_راجب خيانت؟

 _نه راجب سوالم.
 راميار_منم همينطور دروغ،خيانت،بی توجهی.

 _اوهوم مثل هم فکر ميکنيم.
 راميار_آره استاندارد يه رابطه خوب همينه!

 _دقيقا .
ل چی ميگشت که نگاهم کرد و مکث کرد نميدونم تو چشمام دنبا

 اينجوری نگاهم ميکرد.
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 قلبم می لرزيد برای طرز نگاهش.

دست ال به الی موهام کشيد.با صدای بم مردونش خش دار صدام 
 زد:افســون.

 _جونم؟
راميار_بعضی وقتا که نگاهت ميکنم پيش خودم ميگم چجوری يه 

نقد معصوم و اکی و  اين دورو زمونه  یدختری مثل تو تو
چجوری نقطه مقابلت من انقد سياه تر از توام باهم تو رابطه 

ايم..من قبل از تو راجب دخترا جور ديگه ای فکر ميکردم که الن 
مقابل تو فحش محسوب ميشه تو با اومدنت تو اين رابطه همه 
چيزو معکوس کردی حتی حس منم دچار اختالل کردی .. انگار 

کنده نميشه ازت،بعضی وقتا با حسم روراست و  دلم هرکاريم کنم
 صادق که ميشم انگار هميشه ميخوام باهات ادامه بدم...

 
 از اين اعتراف صادقانه اش قند تو دلم آب شد.

 
_من به کنار تو موندن باور دارم..و راستش به نظرم تو سياه 

نيستی اصال نيستی،رابطه ی ما باال پايين زياد داره ،قهر و آشتی، 
دلخوری و دعوا ولی همه ی رابطه های دنيا اينارو داره نترس از 

اينکه حست دچاِر تغيير شده گاهی وقتا ما داريم تغيير ميکنيم 
 برای خودمون .. ما با هم ادامه ميديم عشقم.

راميار_درست ميگی عزيزم..من هميشه کنارتم عشقم و نميزارم 
مونو نميشه نديد نا مطمئن بشی از با من بودن..چون عالقه ی بي

 گرفت.
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سر روی سينه ی عظالنيش با دست سرمو هدايت کرد رو سينش 
 گذاشتم.مشغول بازی با موهام شد.

 پچ زدم:دوستت دارم.
 راميار_منم دوستت دارم دختره.

سکوت بينمون طوالنی نشد..آهنگ بعدی که شروع شد راميار 
 همگام با شادمهر که می خوند برام خوند:

 
موندنهمن دلم با   

 که "ادامه میدمت"
 تو به چی شک داری

 اینجوری نبینمت
 می تونیم برگردیم

 اگه این راه بده
 اگه حتی پیشمی 
 به دلت بد راه نده

 
 منم باهاش خوندم:

 
 مثل هر رابطه ای نه سیاه بود

 نه سفید
 اما این عالقه رو 
 چجوری میشه ندید
 روی احساسم بهت 
 مگه میشه پا گذاشت
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اندازه منهیچکی   

 موندنو باور نداشت
 

سرمو بلند کردم و از زير نگاهش کردم..دست به ته ريشش 
 کشيدم 

 پيشونيمو به پيشونيش چسبوندم 
 لبامو بوسيد يه بوسه کوتاه اما لبريز از احساس!
 و آهنگ می تازيد به روح و احساس مابينمون..

رد:صدای راميار بود که قلب من رو با کمک شادمهر تسخير ميک  
 

 من هنوز کنارتم
 از دوراهی بگذریم

 به تو ثابت میکنم
 از همه مهم تری

 
طاقت از کف دادمو با بوسه کوتاه و لبريز از احساس مثل خودش 

 جواب عاشقانه هاشو دادم
 سرمو جدا نکردم ولی لبمو فاصله دادم 

 تا منم باهاش و براش بخونم:
 

 اگه هرجا بعد از این 
 مطمعن نبینمت

راهی بری تو به هر  
 من "ادامه میدمت"
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 راميار بغلم کرد و امان نداُد بوسه بارونم کرد.

 با خنده گفتم:عه راميار قلقکم شد.
بوسه هاشو ادامه داد مابينش گفت:جان ِ راميار .. دختره ی ولد 

 چموش عاشقتم خوب بلدی تواما.
ابرو باال انداختم:تو شروع کردی خوندن منم گفتم حاال که قلبمو 

 گرفتی تو دستات منم کم نيارم.
چونمو و زير چونمو محکم و با صدا بوسيد:جووون تو فقط کم 

 نيار افسونم.
 _ديدی يدفعه چقدر به جا آهنگ پخش شد.

راميار_آره من با شادمهر يه البی ريز دارم باهاش زد و بند کردم 
 که هماهنگ شه باهامون.

 و چشمک زد
تم مگه نه؟با لبخند گفتم:عه لوس نشو جدی گف  

آره دقيقا قسمت بود تا مارو از هم مطمعن کنه.راميار_  
 _اوهوم از االن اين جز بهترين آهنگ دنيا شد برای من!

 سفت تو بغلش فشارم داد تا آخ ِ من در اومد.
بخوای راميار_آهنگ ما،دختــره...نه فقط تو شد آهنِگ ما..!

 نخوای ادامه ميدمت.
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 فصل سیزدهم
 
 

گيشنيزه احمق گند زدی...آس مياره اين..آی کيو جلبک _حکم 
 يکه از تو نيمه بخدا مهرنوش،من ديگه بريدم من نيستم.

مهرنوش لب برچيد با صدای جيغ جيغش گفت:من که گفتم راه 
بی بی نيوفتادم بلد نيستم زوری ميخايد حکم بزنيد من االن فقط 

 سالم بلدم
ناسم هردفعه ام حکم شايان کفری غريد:تورو من ده ساله ميش

ميزنيم قشنگ گـ*ـه ميزنی توش تهشم ميگی بلد نيستم..شراره 
بار برده بود.3بود   

 پيک آخر رو هم سر کشيد
از ميز فاصله گرفتم و تکيه دادم به مبل و خودمو رها کردم و پک 

 اولو به سيگارم زدم.
امروز همه دور هم تو خونه من جمع شده بوديم و افسون برای 

شب بود که 1اول با کل اکيپ آشنا شده بود.و نزديک ساعت بار  

 رفت.
 

شايان و شهريار باالخره بيخيال ذهن تحليل رفته ی مهرنوش 
 شدن و از سر ميز بلند شدن 
ساعدشو روی پاهاش گذاشت و به شهريار پاهاشو باز کرد و 

 طرف من خم شد.
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 شهريار_افسون چرا انقد زود پيچيد؟

دادمدودو ممدد بيرون   
 _مامانش چيزش ميگه بايد زود بره.

 شهريار_چندسالش بود؟
فک کنم.01_  

 شهريار_شايان برای منم بيار بريز..همون بچه مچه اس.
تا ليوان کپل کوتاه اومد و چيد رو ميز 3شايان با   

مغزم درد گرفت.داد زد:آتنا آهنگو کم کن   
بی بعد رو به ما دوتا گفت:نه همه عين دوس دخترای شهريار 
کس و کار باشن تا بوق سگ باشن نشه کندشون خوبه 

تا با دوس دخترامون فرق داره..ِلِولش 044البد...دختره تومنی 

 باالعه.
ليوان هامونو پر کرد زديم بهم و طبق عادت مزه مزه کنان 

 خوردم.
شهريار ليوانو رو ميز گذاشت:دختر خوبيه ها اما به درد ما 

.مطمعنم تازه داری بهش ياد ميدی نميخوره بدجور صفر کليومتره.
 دخترا و پسرا يه جا هاشون باهم فرق داره

 و خودش خنديد.
پوزخندی زدم و ليوانو که ميخواستم بازم ازش بخورمو يکم به 

 لبم چسبوندم و نگاهمو به جای نامشخصی دوختم.
 شايان سری تکون داد تا  هوشش بياد سرجاش

ياد ريختی برا خودت بلند صدای شهريار با داد در اومد: خيلی ز
 شو آبليمو بزن.
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شايان_ببند بابا..اوکيم توام نميخواد به راميار بزنی و نصحيتش 

دخترو کنار خودت نگه داری مرتيکه کنی تو که نتونستی يه 
 سگ.

 صداش اومد مطمعنن يه ابرو هم باال انداخته
شهريار_من نميخوام کسيو..سرويسشونو ميدن ميرن چيه کسيو 

کنی نگهش داری.ُغر   
شايان_درِک اسفُل سافلين که نميخوای من بشخصه )..(تو طرز 
تفکرت..خوبه؟ولی به بقيه اين ترواشات ذهن بيمارتو منتقل نکن 

 بقيه ميخوان خوشبخت شن نه مثل تو يه القبا.
صدای سکسکه ی شهريار اومد..و زمزمه " تو خوبی عقل 

 کل"مابين سکسکه هاش.
ن دادمگی تکوسرمو با کالف  

خم شدم جعبه سيگارو با فندکم برداشتم و ليوانو هل دادم رو ميز 
يدفعه يه وری شد و ريخت بی توجه بهش بلند شدم به سمت 

 بالکن اتاقم رفتم.
 

 جعبه و فندک رو روی لبه گذاشتم
يان سنگينه ميريزه سرم نبض عجيبی ميزد..لعنتی دست شا

 ميگيرتم قشنگ.
شقيق ام کشيد بلکه نبضش آروم کف دستمو سفت و خشن به 

 بگيره
 پوفی از کالفگی کشيدم

 در جعبه رو باز کردم و سيگاريو از مابينشون برداشتم
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در جعبه رو بستم و ته سيگاررو با ضربه به جعبه ميزدم حتی 
 نميدونستم دلم ميخواست بکشم يا نه!

نميدونم چقد ضربه زدم و به آسمون خيره موندم صدای شايان 
توجه حال کرد:به منم بدهمنو م  

 چشم از ماه نگرفتم ولی جعبه رو حل دادم سمتش 
 صدای فندک زدنش اومد و بعد دود پک اولو بيرون داد

 فندکو جلو چشمام اورد و روشن کرد
 چشم از ماه گرفتم و به آتيش قرمز آبی کوچيک جلوم دادم

 با تعلل سيگار بين لبام گذاشتم تا برام آتيش زد.
بوديم  سکوت کرده  

صدای شايان سکوتو شکوند:زر زدنای شهريار ذهنتو مسموم 
 نکنه

دودو بيرون دادم و نگاهمو سنگين به شايان داد و با دوتا 
 انگشتام سيگارو از بين لبام برداشتم.

شايان نگاهمو خوند:شهريار کارش زر زدنه خودتم خوب 
 ميدونی!

 _کالفم ميکنه اين ضد و نقيضی احساس و رفتارم.
شايان_دختر خوبيه ولی تو گند ميزنی به همچی ببين کی گفتم..تو 

 هم ميخوايش هم نه
سر تکون دادم_دقيقا بدجور دست و پام بستس انگار وقتی با 
اونم وقتيم نيستم بهش پشت ميکنم انگار يه حاليم ، بنظرت 

 عاشقش شدم؟
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 سر باال انداخت و "نه"قاطعی گفت.
.افسون شايد سی حداقل نه االن.شايان_نيستی،تو مال عاشقی ني

عاشقت باشه ها بنظرم عاشقتم هست ولی تو نه تو برات افسون 
و طرز فکرش و طرز زندگيش جالبه هيچ دختری اطرافمون 

 شبيهش نيس و حق داری جذبش شده باشی.
_خودمم همينجور فکر ميکنم..ولی حس هام وقتی باهاشم خيلی 

 متفاوته..خوشم مياد از تجربه کردنش.
 شايان_پس دو دستی بچسبش.

پشيمونم از اينکه ترکيه با اين و اون بودم از اونورم قربون _
صدقه افسون ميرفتم چند روز پيش که اومده بود پيشم قول دادم 

از بس تا اخرش باهميم اما از اونور ترکيه پدر کمرمو در اوردم 
ولی بدجور دست و پامو با حرفا و شری و اون دوتا دختر بودم..

کاراش بسته خوشم نمياد از اينکه بخوام بهش جواب پس بدم .. 
؟االن وقت زندگيه نه عاشقی..بعدشم 34حاجی مگه چند سالمه؟

اون خودشو هر سری از کارايی که دخترا قبال تو رابطه ميکردن 
تا منو نگه دارن بدجور محروم ميکنه منم که بايد هی بگم و 

 اصرار کنم .. داره َزَدم ميکنه پسر.
 شايان_فرقشم به همينه..مرد طلب ميکنه اين نازش!

پوزخند رو لبم جری شد:مرد؟!؟..منکرش نشو که من مرد نيستم 
ميخامم ثابت کنم َمردم . اونه که نميخواد منم حوصله ثابت 

 کردنشو ندارم دلم ميخواد دک بشه بره
صدای شهريار اومد:خب دکش کن.   

 برگشتيم عقب 
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ر من ايستادبه سمت ما اومد و کنا  

 اوفی کشيدم چی ميگفتم اخه از حس و جدال بی نتيجه درونم
 
 
 

انگار که يه کتاب رو شده و خونده شده باشم شايان تموم منو 
خوند و جواب شهريارو داد:مسئله اينه رامياری که حتی اگه 
دختره ميخاست بهم بزنه رابطه يه جوری معکوس ميکرد و 

ميزاشت االن دنبال معجزه اس خودش بهم ميزد و دختررو تشنه 
که کاش افسون بياد  بگه نميخوامت تا عذاب وجدان بيخ ريشش 
نباشه..نميخواد دک کنه ميخواد دک بشه برعکس هميشه ، واسه 

 خفه کردن اون صدای کوفتی وجدانش!
 سيگارشو زمين انداخت و با پاش خاموش کرد

شونه شو باال انداخت و ادامه داد:نظر منو ميخوای؟خريت محضه 
اين ماه برای تو يه بار طلوع کرده اگه از دست دادنش..چون 

خاموشش کنی آسمونت تاريک ميشه اونم برای ديد زدن چشمک 
چندتا ستاره ی بی نور و بی ارزش..حواستو جمع کن چيو داری 

 قربانی چی ميکنی.
برگشت پرسيد:چرا ميری تو؟به سمت در رفت شهريا   

شايان در جواب شهريار به من اشاره زد:زياد روضه خوندم آقا 
از باال منبر رفتن خوشش نمياد اگه بخواد بگيره تا فرحزاد رفته و 

 برگشته ولی نخواد بگيره تو صورتش داد بزنی نميشنوه.
 داخل برگشت..شاياِن لعنتی زياد منو ميشناخت.
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انداختم.سيگارو پايين   

پشيمون از خيانت های متعدد به افسون ولی محق برای دل بستن 
بهش و ...و آره اعتراف ميکنم ناتوان بودم تو روش بگم 

نميخوامش ولی انگار وقتی ميگفتم نميخوامش دوست داشتنشو 
 ميباختم و ديگه نداشتمش طبيعتا!

يادا شهريار خنديد:بدم مياد با شايان موافق باشم راميار بدممم م
 نگم برات...ولی 

 آهی کشيد و ادامه داد:موافقم حرفاش بدجور راسته.
نگام کرد:از اين سخت شدن قيافت خوندن فکرت برای ما دوستات 

 سخت نيس..نميخوای دستماليش نکن.
 اينو شهرياری ميگفت که وجدان براش شوخی بيش نبود!

 شونه ای باال انداختم:تا چی پيش بياد..
شوخی بيش نبود.. ممن انگار حاال برای  

 کثيف بودم با همه بودم درست!اما انگار دارم بی وجدانم ميشم..
 

*** 
 
 

 با دلخوری رومو برگردوندم:باشه سوار شو برسونمت.
به سمت خيابون رفتم ماشينو اونور خيابون پارک کرده بودم و 

 االن از کافه بيرون زده بوديم.
نشو ازم. به بازوم آويزون شد:رامياِر من ناراحت  

 لب برچيده شو ناديده گرفتم
 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            234

 
 _نيستم.

 افسون_مشخصه
خواستم از خيابون رد شم که با بازومو گرفت:آخه نميتونم بيام 

 لطفا درکم کن
 پوزخند رو نِروی زدم:من درک نميکنم؟دستت درد نکنه!

 لب گزيد:ببخشيد نميخواستم اينو بگم.
راست ميگی خشن شدم و بی ميلی به کلماتم اضافه شد:نه خب 

من درک نميکنم اصال آدم با درکی نيستم..درک نميکنم که االن 
ماهه باهميم من حتی نگاه دختريم نکردم،درک ندارم من اصن 1

که انقد به سازت رقصيدم که هی گفتم باشه االن نه بزار هرموقع 
آمادش بود باهم باشيم همون روزای اول سر از تخت خوابم در 

ا يه اشاره من حاضرن هزارجورشو در نيوردی چيزی که همه ب
اختيارم بزارن..واقعا چه آدم بی شعور و بی درکی هستم چرا 

 هنوز با منی تو؟
منت ميذاشتم سر تک تک چيزايی که تورابطه فکر ميکردم از 

سر و محق بودم و احساس ميکردم باختم وقتی باهاشم خوبيمه 
 تک تکش داشتم منت ميزاشتم 

دلم ميگفت من از سرش زياديم چون يه حسی ته توهای  
 و خيلی گذشت تا فهميدم رابطه خوب منت نداره سر اين چيزاش

ييه که بايد رعايت کنم منت و همش چيزااينا از درک رابطه مياد 
واقعنم گاو بودم يه گــاو به تمام معنا! نداره  

 دست انداخت دورم و سر روی سينم گذاشت
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دلم باهاش بودنو خواست دختر يه آن دلم گرم و نرم شد و چقد 
 کوچولوی دلربا!

 سکوت کردم
 با بغض گفت:الزم نيست آقاييتو بکوبونی تو سرم.

 دست زير چونش بردم و سرشو به سمت خودم برگردوندم
_منو نميخوای؟پس چرا هنوز با منی؟چرا ول نمی کنی بری؟چرا 
تموم نمی کنيم؟وقتی باهم راحت نيستيم از هم توقع چيزايی رو 

 داريم که از پسش برنميايم تموم کنيم بره خب
در واقع باالخره حرف دل خودمو به زبون اورده بودم..ديگه 

 بريده بودم.
 برام جذاب بود آره بود!ديگه نيست!

رابطه ای که بخوام سر همه چيزايی که بقيه راحت در اختيارم 
ميزاشتن رو االن خواهشش رو بکنم چونه بزنم و کوتاه بيام با 

سازگار نيست من  
 از من دريغ ميشد و اصال باب ميلم نبود

 دلم ارتباطای قبليمو ميخواست.
 افسون که فکر کرد دارم ناز ميکنم گفت:

 راميارم اشتباه کردم منو ببخش لطفا باشه ميام خوبه؟
 _آفرين حاال شدی خانومِی خودم!

لبخندی زد برای اينکه رضايت منو گرفته و حاال رديف دندوناشو 
 نشونم ميداد.
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 فصل چهاردهم

 
 

 از غر های مامان واقعا کفری شدم
ماهه باهميم انقد آقاعه برا من 1_وا مامان گناه داره خدايی،

 هميشه صبر ميکنه چشمش جز من کج نميره..فقط با منه.
مامان_منت نداره..معنی عشق و باهم بودن همينه دخترم..وقتی 

چيزای اوليه اس بيا باهم  انقد بزرگ شدی که فهميدی اين چيزا
حرف بزنيم نه تازه انقد وابسته باشی که برا خودت اين چيزا رو 

بزرگ کنی بشه منت به تو..عشق تو رو بزرگ ميکنه نه که 
چشماتو ببنده تازه فکر کنی چقد مرد خوبيه خيانت نميکنه مرد 

 خوب منت سرت نمياره که فقط با توعه.
همش ميخواد به من درس پوف کالفه ای کشيدم همش نصيحت 

 بده انگار که خودم نميدونم
ا هم چيزی نميگه ولی من ديدم چقد دوستاش ميگن اون بنده خد 

تغيير کرده همشم بخاطر من!رامياری که همه ميگفتن با يه نفر 
 بند نميشه کجا و اين مرد رو به روی من که فقط مال منه کجا.

اعه منته؟بعدشم اون _مامان کی منت گذاشته سرم اين که انقد آق
نميگه که خودم ميگم..خودمم اين چيزايی که ميگی رو ميدونم 

 فقط ميگم حاال که ازم درخواست کرده نرم؟
مامان_باور کن دلم شور ميزنه تا نصف شب بری مهمونی 

 باهاش.
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 _بهش اعتماد دارم.
مامان_همه چيز اعتماده؟بعدشم انقد نگو اعتماد،اعتماد ...به هيچ 

تا وقتی خودشو ثابت نکرده همه جوره اعتماد مطلق پسری 
 غلطه.

 ديگه حالم داشت از اين نصيحتای به شدت تو مخش بهم ميخورد
 من عمرا زير قولم به راميارم بزنم و ناراحتش کنم.

با صدايی که باال رفته بود و توبيخ گر مامان قشنگمو ناراحت 
ماد کرديد ازدواج کردم:مــن بهش اعتــماد دارم شمام به بابا اعت

کرديد عاشق شديد شمام يه زمانی دوست بودين چطور برا همه 
بده برا شما خوب؟فقط به من داری گير ميديد..از اين کنترلی که 
 فکر ميکنی فقط خودت ميفهمی من خرم و زود باور ، بَـ َد م مياد.

 به سمت اتاقم رفتم و درو سفت کوبيدم بهم 
جمع شدمنشستم رو تختم و تو خودم   

ساعته دارم خواهش 0!هرچقدر برای ما بده برای خودشون نه

 ميکنم هی ميگه نه اعتماد نکن!
من به راميار قول دادم محاله بزارم از دستم ناراحت شه مثل 

 ديروز تو خيابون..اصال تحمل ناراحتی و اخمشو ندارم!
ماه آقا بودنش بهم ثابت شده 1واقعا عاشق راميارم..تو اين 

نو با دوستاش آشنا کرده بود برام ارزش قائل ميشد به بود..م
حرفم اهميت ميداد ديگه چه چيزی از اين ثابت کردن های غير 

 عمديش باالتر ...
 دوباره گوشيمو در اوردم و مشغول ديدم عکسامون شدم.
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از ديدن عکسا عشقم چند برابر شد و صد بار تو هر عکسی 
 قربون صدقش رفتم
ا اون چاله های قشنگش.مرد جذاب من...ب  

با صدای مامان از جا پريدم:اوووووه ترمز بابا ... داره حسوديم 
 ميشه ها.

 سرمو با خجالت زير انداختم
 _عه مامان کی اومدين اتاقم؟

مامان_چنان محوش بودی که اصن نفهميدی اومدم تو 
 اتاق،دوسش داری؟از ته قلبت؟

م بنده به نفس با اطمينان گفتم:انقدر که نباشه نيستم،نفس
 کشيدنش.

 مامان_اون چی؟
 _اوهوم عاشقمه.

اومد رو تخت نشست.هات چاکلت با کيک مورد عالقمو اورده بود 
 برام

 کمی شرمم گرفت من داد بيداد ميکردم ولی اون اومد دلجويی.
 بغلم کرد سرمو توسينش پنهون کردم.
 متعاقبا محکم در آغوشش گرفته بودم.

 
افسون..که خدا يکی مثل فردين رو  مامان_خدارو شکر ميکنم
 جلوی راه دخترش گذاشته.

 وقتی اسم "بابا فردين" رو اورد صداش از بغض لرزيد.
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 _هنوز به بابا فکر ميکنی؟

مامان_هميشه ، هرشب ، هر روز ..اون مردی بود که بايد زنی 
ميبود کنارش تا مردونگيش رو اثبات ميکرد...من پر از زنونگی 

ن مردونگی ميکرد برام و ناز ميخريد ازم..افسون براش بودم واو
کاش بودی اون موقع ها و ميديديش..مرد من آرزوی خيلی ها 
بود نه بخاطر مقام و پول و شغل و اعتبارش به خاطر فردين 

 بودنش .
 

 از اشک و بغض لحن مامان منم اشکم سرازير شد.
ها._داره کم کم بهتون حسوديم ميشه که بابارو بيشتر داشتی   

از حرفم بين اشک هاش خنديد:آخ نميدونی مرد روياهات هم پات 
باشه شيطنت کنه درس بخونه کار کنه هم پای هم پيش بريد چه 
حس معرکه ای داره..نميدونی وقتی صداش ميکنی فردينم چی به 

سر قلبت مياد که..نميدونی چقدر غيرتی شدن سر من بهش 
 ميومد..

 لبخندی زدم به عشق بينشون
م روزام با راميار جلو چشمم اومد مردی که االن فط برای من تما

 بود مردی که کسی فکرشو نميکرد با يه نفر باشه ..
سر از سينش برداشتم و به چشمای غرق خون و اشکش نگاه 

 کرد
با گريه ادامه داد:نميدونی وقتی بيان بگن عشقت تو کماعه و دو 

اش هيچ وقت روز بعد جلو چشمات پر بکشه چه حسی داره وک
 نفهمی افسون..
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 اشک خودم بند نميومد ولی دستمال به دست مامان دادم

مامان_اون موقع باهاش ميميری افسون اون موقع آرزو ميکنی 
خودخواه ميشی که باهاش بميری..و بدتر از اون بچه کوچولوتو 
ببنی که مات و بی گناه نگات ميکنه و حرفای خودتو به خودت 

مامان گريه ميکنی بابا که چيزيش نشده فردا از ميزنه که چرا 
 خواب بيدار ميشه.

 با هق هق دلخراشش تو آغوشم کشيدمش 
 و روی موهاشو بوسه ميزدم

مامان_کاش عاشق نشی افسون حاال که شدی کاش مرگ عشقتو 
به چشم نبينی ... چون هيچی تو دنيا نميتونه نجاتت بده جز 

 خودش..هيچ درمونی نداره 
 

هق هق من هم بلند شد...به مامان بابای بابام حق ميدادم صدای 
انقد عاشق عروسشون باشن چون هيچکس مثل مامان من عاشق 

 بابا فردينم نبود و اين عشق هر دفعه چقدر بيتابش ميکنه.
 يکم بعد اين در ودل سبک شد و گريه خيلی کمکش کرد.

 دستشو رو موهام کشيد
و که ميبينم بابات بهم لبخند مامان_مرسی که هستی افسونم،تو ر

 ميزنه.
 _الهی قربونت برم

 مامان_خدانکنه مامانجان.
مياد 1به ساعتش نگاهی انداخت و ازم فاصله گرفت:مگه نگفته 

ساعت چجوری ميخوای حاضر 3دنبالت؟پس با اين وضعيت تو 

 آماده شی؟
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خاک بر سرم..اصن حواسم پرت شد. تو صورتم زدم:ای وای  
ه ميخوای بپوشی اتو داره؟بده اتو کنم تا بری مامان_لباسی ک

 حمام.
 لباسو بهش دادم و پريدم تو حموم.

 بعد حموم مشغول درست کردن موهام و آرايش صورتم شد
موهامو که تازه چند روز پيش اليت نسکافه ای توش در اورده 
بودم با اتو شالقی دورم رها کردم و کمی از اون رو پشتم گوجه 

ر کردمکردم و جلومو ف  
يه کفش پاشنه بلند مشکی پوشيده بودم با يه پاپيون بزرگ 

 مشکی رنگ روش که اونو شبيه لباسم کرده بود
 يه لباس تا زانو اندامی و به رنگ قرمز

دورش کمربند ميخورد ميرفت پشتی و با رنگ مشکی به پاپيون 
 بزرگ منتهی ميشد

 روی سينش نگين کار شده بود يقه ی دلبری شيکی داشت
 لباسو تو پاکت گذاشتم و مانتو مو پوشيدم.

کيف مشکی مارک بولگاريمو برداشتم و با زنگ راميار عطر رو 
و رو خوردم و لباسام خالی کردم و با يه خدافظی از مامان 

 سفارش بی پايانش مبنی بر مواظب خودم بودن راهی پايين شدم.
 

به خودم نگاه انداختم عالی شده بودم تو آينه آسانسور  
 

 اووووف آروم باش افسووون لعنتـــی!
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استرس نگير اون رامياره..اه همين راميار بودنش همين هميشه 
 پرفکت بودنش منقلبم ميکرد

منو تو تپش قلب بی قرارم با اين هميشه معرکه بودنش ديوونه 
 ميکرد

مثل هميشه که قبل ديدنش رفتن پيشش منو ديوونه ميکرد از 
االنم به همين حال دچار شده بودضربان سرسام آور قلبم   

 دستمو مشت کردم و ناخن های قرمزمو تو دستم فرو کردم.
 سوار ماشين شدم و به سالم گرمش آروم پاسخ دادم

 سرمو از شدت گرمای درونيم پايين انداختم.
 قلبم از جا واسه کنارش بودن داشت در ميومد

چه کرديم با راميار_خی خانومی رخ نميدی ما نگاتون کنيم ببينيم 
 انتخاب اين ليدی؟

 سر باال بردم 
 به تک تک اجزای صورتم نگاه کرد

با صوری زير نگاه گرمش طاقت اوردم و منم مثل اون زير 
 نظرش گرفتم.

 ته ريش گذاشته بود آنکاردش کرده بود
 موهاشو باال داده بود و مدلشو به روز تر کرده بود.

رمز و دستمال کت با اون کت شلوار مشکی و کروات باريک ق
 قرمزش  از هميشه جذاب تر و لعنتی تر شده بود.

 _خب چيشد از انتخابت که پشيمون نشدی؟
 با نگاهی که برق رضايت توش هويدا بود گفت:تو چی؟پسنديدی؟
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 و راه افتاد
 دستمو رو دستش که وسطمون بود گذاشتم 

تو مگه ميشه من ببينمت و به خودم نبالم از کنار توعه هميشه 
 اوج؟!!
ماه پسنديدم. 1_من   

ماهه از 1خم شد و با مهارت سريع لبمو بوسيد و گفت:منم 

 انتخابم راضيم.
 يعنی راميار تو توی ديوونه کردن من برای خودت استادی..!

 عاشقتم حتی بيشتر از خودم عاشق توعه لعنتيم!
دقيقه ای که تو راه بوديم رسيديم24بعد   

بلعکس حياط کوچيکی داشت.برای خونه بزرگ و وياليی بود و 
همين ماشينو روبروی خونه اشون اونور خيابون پارک کرديم و 

 پياده شديم.
 بازوشو سمتم اورد و من با کمال ميل اونو اسير خودم کردم

وارد خونه شديم خونه به طرز زيبايی ديزاين شده بود و خيلی 
 خوشم اومد از سبک ديزاينش.
و با لباس قرمز مشکی هاشون همه مهمونا که تم مهمونی ر

رعايت کرده بودند مشغول صحبت و بگو بخند بودند با ورود ما 
 بيشترا سر ها طرفمون چرخيد

 از همون اوِل اول راميار با همه دست داد و منو معرفی کرد.
 بعد از کلی اظهار خوشبختی باالخره با همه آشنا شدم..
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گسترده بود و بالطبع واقعا دايره ارتباطی راميار خيلی خيلی 
 دوستای خيلی زيادی داشت دقيقا  برعکس من!

شيرين دوست دختر فربد به سمتم اومد:عزيزم در سمت راستيه 
 تو اون راهرو ميتونی لباستو عوض کنی.

 تشکری کردم و به همون سمتی که نشون داد رفتم.
فربد صاحب مهمونی بود چندباری باهامون بيرون اومده بودن و 

ی که خونه راميار رفتم ديدمشون چندبار  
 لباسمو پوشيدم و کت مشکی کوتاه روی لباسمو پوشيدم 

لباسم تقريبا از همه دخترای حاضر تو مهمونی پوشيده تر بود با 
تا روی شونه هام ميومد و خيلی کوتاه بود و پاهام اينکه کت فقط 

 و باالتنه ام مشخص بود.
لبم تو آينه گريم اونا بعد پخش کردن عطر روی خودم و چک رژ 

 از اتاق خارج شدم
با ديدن راميار در کنار شايان و دوست دختر جديدش ستاره و يه 
دختره جلف که بدون تعارف از کجا تا کجاشو به نمايش گذاشته و 

 خيلی نزديک راميار ايستاده بود با حرص به سمتشون رفتم.
ه ی فاحشی رسيده نرسيده بودم که دختره با لحن زننده و پر عشو

ماهه با يکی 7 0صحبت ميکرد:اصال شوکه شدم شنيدم 

 هستی..آخه تو از اين ناپرهيزيا نميکردی
 با حرص به سمت راميار رفتم و بازوشو گرفتم 

 و چشممو با نگاه بدی بهش انداختم
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_آره عزيزم راميارم ناپرهيزی نميکنه نميکنه وقتی ميکنه گويا 
ماه شد 1ماه نه 7 0مياد،بعدشم  همه از همه جهات بهشون فشار

 به اونی که آمار داره برات مياره بگو دقت کنه
با طبق طبق افاده و ريخت ضايع شده اش گفت:اوکی ما که بخيل 

 نيستيم پايدار باشيد.
 و رفت.

 خندم گرفت داشت از حسادت می ترکيد بعد ميگه بخيل نيست.
 ميون خنده ام به شايان و ستاره سالم کردم 

 _سالم خوبين؟
شايان هم که همگام باهامون ميخنديد سالمی کرد ستاره هم در 

 آغوشم کشيد.
 شايان_خوبيم تو چطوری؟زدی پوکونديش ها.
 راميار لپمو کشيد و با لبخند گفت:شيطون منی.

 _مرسی شايان تو چطوری ستاره؟
بعد رو به راميار پشت چشمی نازک کردم:توام که بدت نمياد يکم 

ميموند برات عشوه بيادديگه   
 دستشو دور کمرم پيچيد:فقط عشوه های خانومم.

 لبخند دنودن نمايی از حرفش رو صورتم نقش بست
 شايان بی دليل اخمی کرد و با ستاره ازمون فاصله گرفتن

 راميار نگاهی به رفتن شايان کرد و پوفی کشيد سر تکون داد
 _راستی چيشد شايان با مهناز بهم زد؟

کرد:مهناز کيه؟ کمی فکر  
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 _همونی که قرار بود با شايان باشه نرسيده بهم کات کردن 

مهناز خيلی آويزون بازی در راميار_آها اون آويزوونه .. هيچی 
ماه پيشم که با ستاره آشنا 0ميورد شايان هم شرشو سريع کند 

 شد و دوست شدن.
 _آره ستاره رو بودم در جريانش

 راميار_اينارو ولش کن
اصله گرفت و دستمو باال برد و يه دور دوِر خودم چرخم ازم ف

 داد:چه کردی دختر با قلب من،ميخوای امشب سکته بزنم؟
 _دور از جون عشقم 

به مچ دستش نگاهی انداختم:از عجباته يادت مونده دستبندو 
 بندازی.

نگاهی به دستبند سِت مون انداخت از من حروف راميار بود و از 
 اون حرف افسون.

 راميار_وقتی خانوميم بگه يادم بمونه من چرا گوش ندم؟
 و بعد منو تو بغلش چلوند.

 رو مبل نشستيم.
 _راميار مناسبت امشب چی بود؟

 راميار_سالگرد دوستی فربد و شيرينه.
 _آها ولی شيرين از فربد خيلی سر تره ها.. نه؟!

 راميار_آره.
 _چشمم روشن دختر را رو ديد ميزنی پس؟

نسبت به فربد سرتره. افسون خو ديگه ميفهمم راميار_وا  
 _دقت کردی ديگه.
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 راميار_نه باور کن افسونم من همينجوری گفتم.

_يعنی بدون توجه به صحبت من؟يعنی حرف منو گوش نميدادی 
 ديگه؟

راميار_نه معلومه که حواسم بودم گوش ميدادم جواب اين سوالو 
 دادم.

جواب نميدادی ميخواستی _آها اگه يه سوال يگه می پرسيدم 
 شيرين رو ببنی که جواب بدی.

 راميار_من اصال به  شيرين چيکار دارم؟
 يعنی به بقيه کار داری پس؟

 راميار_افسووووون من فقط عاشق توام.
 _آره ديگه اينو نگی چی بگی.

با کالفگی پوفی کرد:افسون چی بهت بگم؟چی ميزاری بگم ازش 
 چيزی در نياری؟
م:الهی بگردم داشتم باهات شوخی ميکردم.از خنده ترکيد  

 جری تو چشمام نگاه کرد
من دارم برات دختره،منو دست ميندازی؟راميار_  

 با مظلوم نمايی گفتم:عه دلت مياد؟من گناه دالم.
 راميار_بگيرم .. اووووف افسون خودت بگو باهات چيکار کنم؟

 _عهههه عمووو نزنی منو ها
جلوم:نميزنم عمو جان يه کار ديگه دارم دست کشيد به موهای 

 برات.
 تا اومدم بپرسم چه کاری؟داغی لِب ش لبم رو آتيش زد.
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نميدونم چند دقيقه سپری شد چون من زمان از من دزديده شده 
 بود ولی قلبم رسوام کرده بود باالخره ازم فاصله گرفت.

رو  عالو بر زمان االن حال و احوالمم ازم دزديدش..چون هيچی
 نميشنيدم صداها انگار به سکوت مطلق تو گوشم دعوت شدند.

حرکات تند رقص پيش چشمام مات شدند..و فقط راميار بود و بود 
 و بود.

راميار حرف ميزد و من مسخ تماشاش ميکردم ولی نم شنيدم و 
 نگاهم مات تک تک اجزای صورتش بود.

 با بوسه دومش به خودم اومدم
بعد بگم حواسم به تک  از منو بوسيدیروم نميشد بپرسم چرا ب

 تک سلول هات بود جز حرفات و دليل بوسه ات.
 من چرا انقد جلوش کيش و ماتم؟

با هر بدبختی اينبار حواسمو جمع و جور کردم و تو بغلش آروم 
 گرفتم.

 
بعد بريدن کيک سالگردشون و دادن هدايا هم دی جی آهنگ 

 شادی و بيس داری رو از سر گرفت.
 راميار بلندم کرد و باهم شروع به رقصيدن کرديم

انقد رقصيديم و غرق حرفای تحسين برانگيزش شدم که وقتی به 
 خودم اومدم ديدم همه دور واستادن و برای ما دست ميزدند.

 با خجالت سر پايين انداختم 
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راميار بغلم کرد و يه دور چرخوندم بعد پيشونيمو بوسيد  روی 

 مبل نشستيم
ميومد از اينکه جلو ديگران عشقشو نششون ميداد. خوشم  

بامداد پيشی گرفته بود.2دقيقه هم از  04به ساعت نگاهی کردم   

 _راميار عشقم بريم؟
 پيک دستشو روی ميز گذاشت و ساعتشو نگاه انداخت.

 به شايان گفت:من برم افسونو بزارم افتر رو همه بياين خونه من.
بريم برو حاضر شو.بعد رو به به من گفت:باشه   

بلند شدم به سمت اتاقشون رفتم و لباسامو عوض کردم و بعد از 
 اتاق بيرون اومدم.

همه هنوز در حال خوردن و نوشيدن و کشيدن بودند و عده ای 
 هم چندتا اتاق هارو اشغال کرده بودن

ونيم بود شايان رسونده بودش و 00..ستاره شونه ای باال انداختم

مونده بودم که نگه زود دويدم برم خونمون من کنار راميار 
هرچند االنم راضی نيستم برم و تنهاش بزارم ولی خيلی مونده 

 بودم.
و شايد اگه بيش از حد ميخوردم و می نوشيدم چون هيچ 

تصويری از بعدش نداشتم اتفاقای خوبی نمی افتاد و سوژه 
 ميشدم..پس بهتر بود زودتر برم.

دقيقه بعد دم  05ماشين شديم و  بعد خداحافظی با همه سوار

 خونمون رسيديم.
 خواستم پياده بشم دستمو گرفت برگشت سمتش رو دستمو بوسيد

 تو قلبم پروانه بارون شد برای قشنگی حرکتش
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 راميار_مرسی اومدی عشقم
 لبمو بوسيد.

 _قربونت برم ببخش بيشتر نموندم 
 راميار_عيب نداره بعدا جبران کن.

کردو چشمکی چاشنيش   
 _حتما عشقم..رسيد بهم خبر بده.

 روی ته ريششو بوسيدم.
راميار_باشه عزيزم..شب بخير..با دوستامم ديگه زنگ نزن بهم 

 رسيديم بخواب بهت پيام ميدم.
 _آها باشه شبت بخير عزيزم

 از ماشين پياده شدم و به طرف خونه رفتم.
تلف وارد خونه شدم..تلويزيون روشن بود مامن هم روی کاناپه 

 به دست خوابش برده بود تو دلم قربون صدقش رفتم.
 وارد اتاقم شدم و لباسامو با لباسای راحتی عوض کردم

 آرايش رو از صورتم پاک کردم.
 رفتم باال سر مامان روش پتو انداختم.

تلويزيونو خاموش کردم و بعد خوردن يه ليوان آب به سمت اتاق 
 رفتم.

 
 

*** 
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باهم رفتيم گذشته و سه روزه که حتی يه  سه روز از مهمونی که
خبر کوچيک ازش ندارم جز حرفای روتين..سالم صبح بخير و 

 شب بخير!
هم متعجب شده بودم هم ناراحت  از اينکه خبر نميگرفت و نميداد 

و باهم صحبت نمی کرديم و هم نگران؛نگران از اينکه شايد 
 اتفاقی افتاده.

ود و اين برام نگران کننده بود هميشگی تو اين سه روز نب راميار
 يا شايدم من اين روی راميارو نديده بودم.

 
بار هفتم يا هشتمی بود که زنگش ميزدم بلکه اين دفعه معجزه 

شه و يا جوابمو بده يا ريجکتم نکنه از خوردن بوق های متوالی 
 خوشحال شدم

جزو آخرين بوق هايی بود که خورد پيش خودم گفتم االن قطع 
ا در کمال ناباوری جواب داد.مشه ام  

 
 راميار_وايسا االن ميام...بله؟

 
 بله؟؟!!با منه؟

 _سالم عزيزم کجايی؟االنم که جواب ميدی ميگی بله!
 

بی خيال گفت:به تلفن نگاه نکردم جواب دادم  ... جا سالم 
 احوالپرسيته غر ميزنی؟
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 چشمام تا آخرين حدش گرد شد

اين سه روز کی يکی از پيامام _من غر ميزنم؟من کی غر زدم تو 
ه بات احوالپرسی کنم.ا زنگ هامو جواب دادی کي  
 

صدای کالفه اش اومد:بيا اين ُغِر ديگه..داری غر ميزنی ..قفلی 
نزن عزيزم بيزی بودم..بهتم گفتم مامانم ناخوش بود االنم که 
 داريم حرف ميزنيم فقط غر داری برای من..موقع ماهانته؟

يعنی دوستاش دارن عين گوجه قرمز شدم..صدای دوستاش ميومد 
 ميشنون و راميار اينقدر باهام بی پروا و نامحترم حرف ميزنه؟؟
با عصبانيت گفتم:اگه کسی عصبانی و ناراحت و دلخور باشه به 

 ذهن شما مردا فقط همين دليل ميرسه؟که من چيزم!
 

ريختی؟راميار_ما مردا؟با چند نفر جمع کردی سر من   
پوفی کشيدم   

من چی ميگم اين به چی گير ميده..تا نوک زبونم اومد بهگم کافر 
همه را به کيش خود پندارد ولی نگفتم در عوض از موضعم کوتاه 

 اومدم:در کل گفتم.
 راميار_ در کل تجربه هات خيلی زياده .

 
 _واااا راميار خودت که ميدونی من تا حاال با کسی نبودم.

 
انگار دنبال يه بهونه ای ميگشت حتی از بی ربط ترين  راميار اما

 و کوچکترين حرفم 
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و منی که تا حاال تو رابطه نبودم نميدونستم برای چی داره  
 اينکارو ميکنه 

 
اينکه داشت منو از قصيرم نبودم از اين نظر که برای البته بی ت

موضع اصلی دور ميکرد بهونه تراشی ميکرد رو من عيب و 
به دلش ميدادم جا اينکه شاکی شم  يذاشت منم دل تقصير م  

ع و نميدونستم من نبايد از خودم دفاکه خب علم رابطه رو نداشتم 
 کنم اونه که بايد منو قانع کنه..

 
 راميار_نه از کجا مطمئن باشم؟گفتی اما بهت مطمئن نيستم

رسما دهنم از تعجب باز موند    
ودشم ميدونه اينو ميدونن خا کسی نبودم همه هم من که تا حاال ب

چرا اينجوری ميگه..کم کم ميخواستم برم براش توضيح بدم حتی 
 زنگ بزنم دوستام شهادت پاکی منو بدن..

 
 _چرا نبايد از من مطمئن باشی؟اصال االن کجايی؟

 بی حوصله گفت:خونم.
 _کيا اونجان؟

 راميار_خودمونيم.
 _خودمونيم يعنی کيا؟
ی يروی انتظامی شدی داری بازجويشت نراميار_عين افسرای گ

 ميکنيا..بچه هاييم ديگه اکيپمون.
 _به من نگفتی!!

 
 راميار_عه؟البد دستم بند بوده.
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 _اوکی پس منم ميام اونجا.
 
 
 

 راميار_االن؟بزار دوساعت ديگه که بچه ها ميرن بيا.
 _دليل خاصی داره که من نبايد اکيپ اونجاست بيام؟

 
ه ميسازی  به درک گفتم تنها راميار_نه چرا از کاه کو

 باشيم..پاشو بيا
 

نفسی از سر آسودگی کشيدم..دلم که بی خودی از شک بهم 
 ميپيچد آروم گرفت.

دوباره ديروز نشستم عکسای قبلشو تو صفحش ديده بودم عکسا 
 و حرف های زيرشو که زحمت به خودش نداده بود پاک کنه.

خونش ديدم و يه پيامای دوست دختر قبليش رو زير عکساش تو 
 حال بدی شده بودم حتی برای اينکه مال خيلی قبل تر از من بود.

 ميخواستم بگم ولش کن نميام چون خيالم راحت شده بود
 

صدای ناز دختری اومد:من رد دادم..راميار شده دليل تمرکزم االنم 
گذاشته رفته  حکم الزمه االن؟حکم چی بود اصال؟رامياری هی 

منو.ميره لنگ ميزاره   
 بدون فکر سريع گفتم:اوکی دارم ميام.

 
 راميار_باش بيا خدافظ

 سريع بلند شدم و حاضر شدم
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س بياد لباسامو پوشيدمننگ زدم يه آژانس خبر کردم تا آژاز  

عصر بود و هنوز خورشيد تو  7 0به ساعت نگاه کردم ساعت 

اس نصف آستينمو کندم به جاش يه هوا هم بسی گرم..لب آسمون
زير مانتوم پوشيدم و روش يه روسری تابستونه سر کردم.تاپ   

 
همين که تو آژانس نشستم برای مامان که خونه ی دوستش بود 

 پيام دادم که دارم با راميار ميرم بيرون.
آژانس جلوی برج راميار نگه داشت پياده شدم و کرايه شو نقدی 

 حساب کردم
 زنگ درو زدم و منتظر موندم تا باز کنه

شدن در سری برای حسين آقا نگهبان تکون دادم حسين آقا  با باز
 با ديدن من به نشونه شناختن بلند شد سالم گرمی تحويلم داد.

 
سوار آسانسور شدم و با رسيدن به آخرين طبقه بيرون اومدم و 

 زنگشو زدم
تک واحد وگرنه االن ی آخره و هنگ خوبه طبقه با اين صدای آ

ودنرسما همسايه ها شاکی شده ب  
 

 با باز شدن در حجم زيادی از دود وارد ريه ام شد.
ن که کام محکمی می گرفت با يه دست اراميار با ديدنم همزم

 کشيدم داخل و يواش بغلم کرد و دودشو رو بيرون داد.
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 راميار_خوش اومدی عزيزم بيا .
شايان و شهريار و ستاره و محمد و علی و دوس دختراشون با 

و با تک تک دست دادم و احوالپرسی کردم. ورودم بلند شدن  
 

 همه ی دخترايی که اينجا بودنو ميشناختم و هيچکس نا آشنا نبود
دنبال دختری بودم که صداشو پشت تلفنم شنيدم و دلم بهم مييچيد 

 از صداش!
 رفتم تو اتاقش که لباسامو عوض کنم 

 راميار اول مشايعتم کرد و بعد با صدا زدن شهريار رفت
و با يه شوميز گشاد آستين ربع عوض کردم.تاپم  

صدای زنگ گوشيم بلند شد همين که داشتم گوشيمو از کيفم بر 
 ميداشتم راميار هم به نظر هولزده وارد اتاق شد

 راميار_هنوز تو اتاقی؟چيکار ميکنی؟بيا بريم پيش بچه ها
 

برای اولين بار به خودم توجهی نداشت،به لباسم،به رژی که جديد 
 زدم،و حتی موهای رنگ شده ی جديدم..

گوشی ِ تو دستمو تکون دادم:داشتم ميومدم مامان داره زنگ 
 ميزنه جوابشو بدم ميام.

 راميار_آها باشه خب پس بيا بيرون ديگه.
 _ اوکی جواب بدم ميام.
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راميار  گوشيو جواب دادم و با مامان شروع به صبحت کردم
 نگاهی زير چشمی حوالم کرد..

نتظرم رو تخت نشست.م  
چند مين منتظرم موند بعد چيزی که متوجه نشدم چيه رو از رو 

 عسلی کنار تختش برداشت و تو جيبش گذاشت
 برگ رنگ قرمز رنگش چشممو گرفت ولی متوجه نشدم چيه.

 
 از طرفی با مامان صبحت ميکردم و متمرکز نبودم.

خودش  بعد تلفن ،کرد بعد اشاره زد بيام يکم منو اتاقو نگاه نگاه 
 بيرون رفت.

 
 نفهميدم از مامان چجوری خدافظی کردم به سمت عسلی رفتم 

هی به مغزم فشار ميوردم که من چيزی به چشمم خورد اينجا اما 
 به نتيجه ای نرسيدم

 شک مثل خوره وجودمو تجزيه ميکرد 
اه افسون ديدی که اومدی اينجا هيچ کس نبود داری مته به 

يگهخشخاش ميزاری د  
بلند شدم به سمت ميز توالتش رفتم تا موهامو و خودمو چک کنم 

 بعد برم
 

زنونه اينجا پخش بود بوی عطر تند و قوی کازاموراتی   
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نه اشتباه نمی کردم اينجا از بوی کازاموراتی اشباع شده بود جا 
 برای عطر ورساچه من حتی نميذاشت..

عبور کرد عطر های خم شدم و عطرای رو ميزو از پيش چشمام 
مردونه و خنک خودش بود و هيچ رگ و ريشه ای از اون عطر 

 اينجا به چشم نميخورد.
 

 قلبم انگار حاال که يه دليل پيدا شده بود تو خودش جمع شد
 

شايد دوست دوستاش بوده يا چه ميدونم دوست دختر يکيشون که 
بوده رفته يا نفر جديد اکيپشون؟اها شهريار امروز کسی باهاش ن

 شايد دوس دختر اون بود..
 آی خــدا من چرا دارم خودمو قانع ميکنم!

دست به شقيقه ام کشيدم انگار همه ی نبض بدنم تو شقيقه ام 
 جمع شده بود

  
با صدای راميار از جا پريدم:افسون عزيزم چرا جلوی آينه 

 خشکت زده؟نميای؟سرت درد ميکنه؟
گار که فشار ولتاژ باال نزديکم اومد تا خواست بازومو بگيره ان

 قرار بود وارد بدنم بشه سريع خودم به طرف مخالفش کشيدم
چال رو لپش با خندش پاک شد و تعجب تو چشمای شيطونش 

چرا اينجوری کردی؟مشهود شد:خوبی ؟ خيلی سر درد داری؟  
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 عجيب بود که با اومدن راميار پيشم بوی کازاموراتی شدت گرفت!

 
نزديک تر شدم و جواب دادم:يه سردرد و شوک نا خوداگاه بهش 

 عجيبی يه لحظه گرفتتم.
 

 که دروغم نگفته بودم!
 و بينيم رو به جاسوسی رو اعضای بدن راميار فرستادم.
راميار تيز بود انقد تيز و حرفه ای بود که انگار ذهنم يه 

 رونوشت باز براش بود
 راميار_بوی اين عطِر اذيتت ميکنه؟

ايمان اوردم راميار قطعا خدای آدمای به اصطالح و به حرف بقيه 
 ِخبره و زرنگا بود..

 بين سر تکون دادن يا ندادن مونده بودم
آخرش که قراره شک مثل موريانه بخورتم پس چه بهتر بگم و 

 حل وفصل بشه..
 سر تکون دادم:کسی اينجا بوده؟

راميار_آره يکی از دوستای شهريار بود رفت ، فکر کنم ديت 
، چون هرچی عطر تو شيشه بودو خالی کرد رو خودش  داشت

اومد اينجا حاضر شه به شهريارم گفتم بره تو اتاق مهمان گوش 
نداد..منم که ميدونی چقد حساسم تا تو نيومدی نيومدم تو اتاق که 

هنوز بوش هست. رسردرد نشم ولی انگا  
خودم که نه ولی انگار قلبم حرفاش تاييد شده بود و نفس عميقی 

 کشيد و بنای تپيدن گذاشت.
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 _آها پس سردردم مال اونه
 رراميار_آره خدايی اين چه بوی عطريه بد چيزيه..آدم ميخواد فرا

 کنه بيشتر
بعد با خنده اضافه کرد:کاش با اين عطر نمی رفت ديت ببين 

 افسون قطعا پسره االن فرار کرده...
خارج شديم.همين که خنديدم منو بغل کرد و کمی بعد از اتاق   

 
داد.به علی  چهارتايی نشستيم حکم زديم..شهريار بلند شد جاشو  

دو دست حکم باز کرديم ...از آدمای اينجا فقط دوس دختر علی 
که اونم هرچی گوش تيز کردم وبيشتر مطمئن ميشدم اين  هجديد

 صدای اون دختر پشت تلفن نيست.
نيش زده بود رو با اينکه خيالم راحت شده بود ولی بازم شکی که 

 نميتونستم ناديده بگيرم.
صدای پشت هم نوتفکيشن گوشی راميار ميومد گوشی راميار بين 
خودم و خودش بود همين که سر گردوندم طرفش گوشيو پشت رو 

 و صداشو قطع کرد.
 شونه ای از ندونستن باال انداختم و باز مشغول بازی شديم.

 
 دوباره صدای دينگ دينگ گوشيش بلند شد

 موبايلو سايلنت کرد و اونورش بين خودش و شايان گذاشت
 

 و چشمای متعجب منو نديد.
 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            261

 
 

آخه اصال از اين اخالقا که موبايلشو از کسی قايم کنه نداشت 
 ...حتی از من!

از نميدونم چمه..اه حتما  بايد راميارمو راحت شده ها بخيالم 
غريبش  بناراحت کنم..حاال درسته يه چند وقتيه اخالقای عجي
 زياد شده اما تا اين چند روز انقد نرفته بود تو مخم

 شايد من راميارو درست نشناخته بودم..
ماه نشناختيش مگه ميشه؟!نه  7-0افسون حرفايی ميزنيا بعد 

ايراد از منه رفتم تو عکسای گذشتش کنکاش کردم حسود شده 
م.بود  

من آخه  نگاه به راميار انداختم و دلم ضعف ميرفت براش .. چقد
 بايد اذيتش کنم تا صداشو در بيارم.

يا شک کنم اون همه چيزمه چجوری ميتونم روش ايراد بزارم؟!
 بهش!

 
 بازيمون همزمان با اومدن شام تموم شد

 شامو با کمک هم رو ميز چيديم 
 رفتم آشپزخونه که زيتون و ترشی و يخ بيارم 

د داشت ميزو صدای گوشی راميار که رو کانتر گذاشته بود  بلند ش
 ميچيد با بچه ها 

تا اومدم مثل هميشه متوجهش کنم که گوشيش داره زنگ ميخوره 
کالم منعقد نشده نميدونم  با چه سرعتی از اونور خونه خودشو 
 به اين سمت رسوند و گوشيو با سرعت نور از رو کانتر قاپيد

 و دکمه خفه کن بغلشو زد.
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بين ميگفت بکمی به ذهنم فشار اوردم انگار اون روزايی که 
 عزيزم کيه يا عزيزم جواب بده خيلی دور از ذهنم اومد..

 يا شايدم بعد مهمونی حساس شده بودم.
نگاه بی پروای دخترا تو مهمونی،خوش و بش بی حدشون با 

 راميار اونم با وجود من برام گرون تموم شده بود.
ای برای بقيه تعجب بر انگيز نيست و حتی  ذرهولی وقتی ديدم 

باعث حسادتشون نميشه فکر کردم منم بايد راميارو آزاد بذارم و 
 محدودش نکنم.

شايدم اشتباه بوده حرکتم نبايد انقد خود واقعيمو برای بودن با 
راميار سانسور ميکردم و سريع تغيير عقيده ميدادم تا مبادا 

 راميار از دست ميدادم.
 

با خنده شوخی خورديم و ميزو جمع کرديم غذا رو  
اين اعصابمو بهم می ريخت که حتی موقع رفتن سرويس 

 بهداشتيم گوشيو با خودش ميبرد 
شهريارم که قوز باال قوز ؛ شوخيای عجيبی باهاش ميکرد که از 

و برای همرنگ جماعت شدن ميخنديدم. مدرکش عاجز بود  
 
 
 
 

*** 
 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            263

 
 

دادنته االن؟من اعتماد نداری؟اين جا تو ضيح  _يعنی چی به  
 راميار_ چيو توضيح بدم!حساس شدی..

 _هيچم حساس نشدم.
راميار_دارم ميبينم دهنمو صاف کردی افسون هرکی بود تا االن 
باهاش رابطمو تموم ميکردم نه اينکه بشينم برای خانوم توضيح 

 بدم
 _االن من هرکيم؟

کاراتو؟از چی به چی ميرسی.راميار_ميبينی افسون   
_خب دليل اين چند وقت چيه عين قهرا بوديم بعد رفتار مشکوکت 

تير آخرشم که نگم،ديگه   
 راميار_اصال االن وقت خوبی نيست برای اين حرفا.

_ميشه بپرسم کی وقت خوبيه؟ده روزه صم و بکم انگار نه انگار 
خه افسونی وجود داره بعد هرچيم ميگم ميگی حساس شدی آ

 رفتارای خودتم نگاه کن ديگه.
 

راميار_رفتارای من؟رفتارای من چشه؟تو به من اعتماد نداری 
ماه رابطه.5بعد اين   

ماه.7_  

 راميار_همون..دنبال زير بغل ماريا افسون.
 _حتی  تعداد ماه دوستيمونم نميدونی.

 راميار_من که مگم حساس شدی.
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 قشنگ از سرم داشت دود بلند ميشد

اينکه چند ماهه باهميمم نميدونه به من ميگه حساس شدی..حتی   
روزه عين ايناست که انگار نه انگار من وجود دارم بعد که 04

اومدم هرچی تو دلمه رو ميگم آقا ميگه شکاکم و حساس 
 شدم..خب حداقل خيالمو راحت کن

تازه شاهکار آخرش که تير خالص بود به همه چی رو نگفتم بگم 
ق با منه.ميفهمه کامل ح  

 
_من به تو اعتماد دارم فقط هرکس جا من بود حتی اگه خودتم جا 

منم من بودی حقو به من ميدادی اين رفتار را رو ميديدی..خوبه 
 تالفی کنم؟

 
چشم غره ای برام رفت:چی چيو تالفی کنم؟چی هست که تالفی 
کنی؟حساسيتای بيخوديت نميزاره به هيچ جا برسيم نگا بکن به 

کدوم رابطه ای هست که مرد انقدر بايد ناز طرف  ها رابطههمه 
بخره برای يه باهم بودن تازه نگم که قبال چقد برای نيومدن خونم 

خونم خوردت؟بريز دور  يهبهونه سر هم ميکردی؟چيشد لولوی تو
 حساسيتای بی خودتو..

 _خب من تا حاال با کسی نبودم ميترسيدم.
تيمون ديگه پوسيده  به يه چيز ماه دوس7راميار_اين بهونت بعد 

ديگه چنگ بزن برای بهونه جديدت.حاال حرف چيه ميخوای بهم 
 بزنيم؟
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_من کی اينو گفتم ميگم خب اين چند روزه اعصابمو بهم ريخته 
 بعدشم اين آخرش ديگه زد رو دست همه چيز و بد بين ترم کرد.

چرت راميار_اگه اعتماد داشتی ديگه الزم نبود سر اين چيزای 
 وقتمو هدر بدم.
 _االن اين چرته؟

دارم ميگم جز تو کسی تو زندگيم  ، راميار_آره حساسيته بی خوده
نيست..تويی که حتی تمام کمال تو زندگيم نيسی ولی من دوستت 

 دارم کيو راه بدم جز تو توی زندگيم.
 _منم ميدونم

 راميار_خب پس دردت چيه؟
ييم با خودت ميبری _خب آخه وقتی همش گوشيتو حتی تو دستشو

پيام مياد انگار جزام دارم ازم فرار ميکنی دزدکی حرف ميزنی هر 
يدفعه غيبش ميزنه يا  موقع ميام پيشتون اون دختر صدا نازکه

 همش بوی اون کازاموراتی  همه جا هست
 

_اينا رو که هزار دفعه توضيح دادم ديگه به آدم توهين ميکنيا 
خسته شدم چه وضعشهه عين مامورای گشت ميمونی ..اعتماد 

الکی نگو اعتماد دارم ،  نداری ديگه بگو خودتو خالص کن 
مهمل بباف.، بعدش برای من که به يه دختر نگاه نميکنم جز تو   

 
 _من مهمل ميبافم؟

دارم..ميمونی يا ميخوای بری؟راميار_بسه حوصله ن  
که جوشش گريم خشک شده  ، ديگه انقد گريه کردهه بودم قبال

 بود 
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 ولی باز اشک به چشمم نيش زد:داری بيرونم ميکنی؟

ميگم ، _نه چون عين مجسمه ابولهول واستادی جلو تلويزيون 
 داشتيم ميديدما.

 
 _من مهمترم يا فوتبال؟
 راميار_باز شروع کرد..

چی باز شروع کرد؟مگه تموم شده بود؟ يا نکنه تو اين ده _يعنی 
روز قهرمون خيلی بهت خوش گذشته ميخوای ادامه داشته 

باشه؟هان؟برای همين توپو ميندازی تو زمين من که من بهم بزنم 
 تا مبادا عذاب وجدان نداشته باشی؟آره البد..

 
تونم يه نگاه عاقل اندر سفير بهم انداخت:مگه خودم اينجوريم ن
بات بهم بزنم؟آخه اون عقل کوچولوتو به کار بنداز من هی 

ميخوام تموم شه دعوا و قهرمون برا همين آتيشو فوت نميکنم 
تو اين چند روزه قهرمون کم عکس و فيلم بعد ببين چی ميگی..

ازم ديدی که تنهام يا با شايان؟تو دنبال دعوا و مرافعه ای 
ی الکی داری دعوا درست عزيزم..عزيزم يه نگاه بنداز ميبين

 آکبندميکنی وگرنه من که هی دارم آتش بس ميدم  بخدا اون عقل 
 بمونه خدا نميگه پيش من يه جايزه داری دختره ها..

 
 هم خندم گرفته بود هم لفظ دختره آب رو آتيش دلم بود
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_من دعوا درست نميکنم چيزايی که ميبينم رو بهت ميگم نميخوام 
رابطمون..پر از کدورت بشه   

 
راميار_کدورت نيست عزيزم از نداشتن اعتماده برو روانشناس 

 تو مشکل داری جدی.
 

_نه مال اعتماد نيست بر فرض اينا که ميگی قبول من غلط 
 برداشت کردم پس اين دو روزه قضيش چيه؟

 
راميار رسما کالفه شده بود با کالفگی ناليد:اين دو روزه قضيش 

ميدونی؟چيه که من نميدونم تو   
 

 _نميدونی نه؟نميدونی چيه که ديگه تير آخر بود واسه من..
 

راميار_ديگه داری اون روی سگمو بلند ميکنی اگه ميدونستم 
قالشو ميکندم تموم ميذاشتم امروزمون اينجوری بگذره؟ چيه

 ميشد..بگو ببينم چيه..
 

از حالت تهاجميش ترسيدم باالخره بعد دو ساعت و ده روز بی 
يکم عصبانی شده بود حاال من نميدونم چه مرگم خيالی طی کردن   

 شده بود ازش ميترسيدم
 

بگو مرض داری رامياری که احدالناسی عصبانی بودنشو کسی 
 نديده عصبانی ميکنی بعد عين چی ميترسی..
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خب ..ام.خب ببين فتم:شجاعتمو بدست اوردم با من من گ
..برداشتی اسممو تو گوشيت تغيير دادی عکسامونو از همه جا 

اثر انگشت منم از رو قفل گوشيت برداشتی اينا يعنی برداشتی 
 چی؟

 
 راميار_واستا ببينم..رفتی سر گوشيم؟

 
_نخيرشم اصال نتونسم برم ميگم برداشتی اثر انگشت منو پاک 

وری گذاشتی کردی قفلو عوض کردی اسمم همينج
 افسون...ميفهمی؟

 
 

راميار_رفتی سر گوشی من افسون؟به چه اجازه ای منو چک 
 ميکنی؟

 
 _نه خير چون که اصال..

 
صدای دادش برای اولين بار روم بلند شد:بيجا کردی منو چک 
ميکنی ميری سر گوشيم..به چه اجازه ای؟چرا به حريم شخصيم 

گه حق اينو نداری که احترام نميذاری؟شک داری خب برو دکتر دي
 بيای چکم کنی..از چشمم افتادی با اين کارت

سر من داد ميزنی؟جا اينکه توضيح از دادش تو خودم جمع شدم:
 بدی؟من ميرم راميار خان..
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اخماش باز نشد که هيچ با عصبانيت دوباره رو مبل نشست در 
 کمال ناباوری گفت:درم ببند.

 
گريه و عصبانيت مانتومو پوشيدم دهنم از اين کارش باز موند با 
 و از پنت هاوسش بيرون زدم.

 تمام راه رو تو آژانس گريه کردم.
همش هم خودمو هم اونو مواخذه کردم ولی هنوزم که هنوزه اين 

 حقو بهش نميدم سرم داد بزنه ودست پيشو بگيره
ميتونست خيلی نرمال برام توضيح بده ولی تصميم گرفت سرم داد  

 بزنه..
 
سه روز به همين منوال هيچ کس منت هيچ کسيو نميکشه گذشت  

و من کم کمک داشتم مطمئن ميشدم براش مهم نبوده و اين براش 
 يه بهونه بوده تا اين قهرو ادامه بديم

 
 

گرچه از نظر من اسمش قهر بود و خدا ميدونه شايد از نظر اون 
 بهم زدن بوده..

 
زنگ زدم بياد پيشم روز سوم بود ازفرط ناراحتی به فرناز  

 
صدای فرناز منو از فکر در اورد:نه خاله بخدا شرمندمون نکنيد 

 به افسون ميگم بياد بياره شما زحمت نکشيد...
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افسون پاشو برو کيکو بيار مامانت داره ميره مطب بهم سلقمه زد:
 ديرشه زشته..

 
 از تو اتاق داد زدم:مامان تو برو خودم پا ميشم چای ميزارم کيکم

 ميارم که باهاش بخوريم.
 

مامان اومد دم اتاق در حالی با گوشی با منشيش حرف ميزد:خانم 
سنگی وقت را نيم ساعت ديرتر بندازيد  تو اين ترافيک نيم ساعت 

 ديرتر ميرسم.
 

قطع کرد به من گفت:چای دم کنيد با کيک بخوريد حتما.. از خونه 
 که بيرون نميريد؟

 _نه فکر نميکنم چطور؟
 

ت کشای نخيشو که هميشه برای رانندگی دست ميکرد دستش دس
کرد گفت:خانم غالمزاده مياد برای تميز کاری بمونيد بياد تميز 

رفته. 04 1کنه بره تا   

 
 _باشه مراقب خودت باش

 بوسی برام فرستاد:توام همينطور.خدافظ
 

 
 با خدافظی ما درو بست رفت.
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 فرناز_چرا دستکش دستش ميکنه خاله؟

 
_ازآلودگی فرمون و اطراف با دستش ميترسه..آفتابم هستم 

 ميترسه دستش اوف شه.
 فرناز_آخی چه بامزه.

 
 _ميشه دو دقيقه به من توجه کنی؟چه غلطی کنم؟

 
نميدونم آخه بهت بگم بهش پيام بده بعد اون دست پيشو فرناز_

ميگيره در حالی که حق هم با اون نيست از اونورم خب اونم پيام 
ه چه کنيم.نميد  

 
 مغوم گفتم:نميدونم

 
فرناز_ولی آخه تو کتم نميره حرفاش..از اونورم حرفای توعه 

 ديوونه.
 

 _کدوم حرفم؟
 

فرناز_احمق بودن غيرقابل انکارت..کدوم حرفت؟نشستی فقط 
خودتو سرزنش ميکنی که ايراد از منه من دارم محدودش ميکنم 

دايی؟من سخت بهش ميگيرم مگه ول تر ازتو هم هست خ  
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_خب آخه نبودی نديدی که همه باهم راحتن فرناز من سختم بود 

کوبيد تو صورتم..پس اينويه جوری  حتی خود راميارم ، فقط 
 ايراد از منه ديگه..

 
فرناز_اين که ميگم عقل نداری از اينجا مياد..اين تقصير تو نيست 
که يه دختر و پسر سالم دور و بر دوست پسر همه چی تموم تو 

نيست بعد فک ميکنه دخترای مثل تو حساس و امل و بسته 
سری باهم تو پان..توام همين حس رو داری که..وقتی يه دختر و 

بايد برای همه چيز حد بزارن بقيه هم همينطور نبايد رابطن 
ببخشيدا ببخشيد خراب بازی در بيارن..يه سری چيز همه جا 

ی کسی تو رابطس ربطی نداره تو عقيده ات چيه وقت هست و اصال
خودشو پا بند نميکنه يا بقيه بهش آويزون ميشن اشکال از طرف 
مقابلش نيس يا خودش ميخاره يا انقد بی حد مرزه که ميزاره بقيه 

 براش بخارون بله اينطورياست...
تا خواستم حرفی بزنم سريع گفت:وای حاال نگی رامياره 

گفتم خودت بايد چشاتو اينجوريه؟راميار اله بِله جيمبله...من کلی 
باز کنی ببينی.من فقط گفتم بخاطر چهارتا دختر خراب خودتو 

 شی رنگ بقيهمسبک نکن و سريع از خودت و عقايد دور نشو ه
اون وقت تو "تو" نيستی و دليلی نداره کسی تو رو سوای بقيه 

 بدونه وقتی خودت داری خودتو شبيه اونا ميکنی.
 

نيست؟نبايد خب محدود رفتار کنم فکر _يعنی ميگی عيب از من 
 کنه بخاطر من بايد خودشو محدود کنه که..
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فرناز_وای من سردرد گرفتم از دست تو..انقد از خودت کم 

به بقيه جايگاهاشونو ، ندون..اتفاقا بايد خودشو محدود کنه 
يادآوری کنه که مبادا تورو ناراحت کنه و به رابطه تون لطمه 

ه به قول تو تو اون مهمونی تنها کسی که با وارد شه..نه اينک
راميار معذب رفتار ميکردی خودت باشی بقيه راحت تو رو ناديده 

.بايد يه جوری رفتار بشه باهات دخترای اونجا بهت بگيرن.
چی ميگفتن راجب اين قضيه؟ حسادت کنن نه تو حسادت کنی  

  
 _نميدونم

 
ن که که يه پسر گاری مينويسم..ميگفرناز_من رو ديوار کی ياد

احمق کاری ميکنه که دوست دخترش به دخترای ديگه حسودی 
کنه ولی يه جنتلمن واقعی کاری ميکنه که همه دخترا به دوست 

 دخترش حسودی کنن.
 

 _راميارم اينجوريه ولی اون شب اين شکلی بود از نظرم.
 

فرناز_منو تو باهم به تفاهم نميرسيم تو ميخوای سريع دفاع کنی 
چيزی بگم به مذاقت خوش بياد. يا يه  

 
 _خب حاال اين هيچی اون قضيه چی؟

 
 فرناز_کدوم؟
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 _همين که ميگه بايد رابطمونو بايد عميق کنيم..
 

 فرناز_اين يعنی چی ديگه؟
 

_وااا يعنی همون يکی شدن و اينا .. ميگه بايد يه قدم بريم 
 جلوتر.

 
قدم بزار با پوکر فيس ترين حالت ممکن گفت:خب بگو توام يه 

 جلو بيا تو خانوادمون قدم بعديش با من
 

_عههه مسخره بازی در نيار فرناز..اينو بگم نارحت ميشه باز 
 ممکنه ازم فاصله بگيره.

 
فرناز_خب آخه عقل اينو ميگه افسون ولی اگه بخوای به دل نگاه 

 کنی ببين خودت کدومو ترجيح ميدی.
 

 _من؟
 

تکاری کردی؟فرناز_نه شاملو!!آيکيوتو جديدا دس  
 

.دلم با دلشه نميخوام ازم دور _بخدا از بس ميشينم فکر ميکنم.
 شه..

 
فرناز_پس همون کاری رو بکن دلت ميگه عقلتو که بوسيدی دو 

 دستی دادی راميار.
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_خيلی دلم ميخواد عاشق شدنتو ببينم فرناز اون وقت منو درک 

 ميکنی.
 

من خيلی بر فرناز_صابون به دلت نزن باز درک نميکنم چون 
 عکس تو منطقی نگرم..تو وابسته به احساساتی،شکننده ای.

 
 _من کجا وابستم؟

 
فرناز_سريع جبهه نگير،هرکس يه جوريه..خودتو 

بپذير..احساساتی هستی ديگه خيليم وابسته به ديگرانی و اين 
شايد برات بد نباشه چون پدرت به رحمت خدا رفته اين ترسو 

ی عميقی از احساسات و وابستگيات داری برای همين از اليه 
برای خودت درست کردی..وبازم ميگم اين اصال بد نيست .. همه 
ی ما مامانت ، خانوادت ، ما دوستات ، راميار همه اين شکلی 

 دوستت داريم.
 

_جدی؟راميار پيش خودش نميگه خيلی وابسته ام بخواد منو از 
 سرش باز کنه؟

 
ی تر از افسون کجا پيدا کنه فرناز_مگه ديوونه باشه،افسانه ا

 اخه؟!
 

 لبخند پر اميدی زدم..قلبم اکليلی شد.
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 _برم چايی کيکی بيارم.

 
 فرناز_برو که کف کردم.

 
بلند شدم به سمت آشپزخونه کيک رو تو سينی گذاشتم داشتم 

 چاييا رو ميريختم که
صدای اف اف اومد..داد زدم:فری درو باز کن فک کنم خانم 

دستم بنده.غالمزاده ست   
 

به سمت اف اف رفتفرناز گوشی به دست پيداش شد.  
فرناز_بفرماييد..بله خانوم رادمان درسته...از طرف کی؟..ميشه 

رو بزنيد..ممنون.5بزاريد تو آسانسور طبقه   

 
چاييو بيا برگشت سمتم با هيجان گفت:ول کن   

چايی رو روی اپن ول کردم به سمت در خونه رفتم که فرناز با 
واستاده بود. ذوق  

 _برای خانوم غالمزاده ذوق زده شدی؟
 

 فرناز_نميخوام حدس بزنی گند بزنی به حسم
 

 _وااا جديييی چيو بايد حدس بزنم اخه..
  

 فرناز_بيا بريم دم آسانسور تا برسه باال.
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 انقد هولم کرد با همون دمپاييا داخل رفتيم دم آسانسور 

 همين که در آسانسورو باز کرديم 
صدای جيغ جيغ  حجم عظيمی از گل ها رز قرمز مواجه شدم با

 فرنازم نتونست از شوک درم بياره
 با شوک پرسيدم:برای منه؟

 
 فرناز_آره برو بيارش

  
به طرف گل رفتم نميتونستم اصال بلندش کنم به فرناز تشر 

 زدم:فيلمو قطع کن بيا کمک نميتونم بلند کنم سنگينه
 

تا شاخه 044 544داخل فک کنم حدود  با کمک فرناز گل رو برديم

گل قرمز بود که ارتفاعش تا باالتنه ی من بود وسط گل با گالی 
 رز سفيد حرف اول اسمم به انگليسی درست شده بود

محصور زيباييش شدم با صدای فرناز از بهت در اومدم:بيا 
کارتشو ببين ..اوخودا چقد رمانتيک اگه قضاوتش کردم حرفمو 

 پس ميگيرم.
 
ارتو از فرناز گرفتم فقط يه کلمه نوشته بود که باعث شدم براش ک

 بغض کنم
 "نسختم"

 پايين ترشم اسمشو زده بود "راميار"
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 دستمو با وجد رو دهنم گذاشتم..

کارت و گل از بوی عطرش پر شده بود جوری کهه حس ميکردم 
 خودش اينجاست

 
 _کی تحويل داد؟

 
شيهفرناز_فکر کنم کارگر خود گل فرو  

 
کارتو به قلبم چسبوندم و سرمو تو گل فرو کردم تا بو شو به 

 اعماق ريه ام بکشم
 اشکمو پاک کردم به فرناز گفتم:بنظرت چيکار کنم؟

 
و فرناز_االن انقد تحت تاثيرش قرار گرفتم ممکنه بهت بگم بر

 ازش خواستگاری کن..از من نپرس.
 

زنگ بزنه پيام  قلبمو فتح کرده بود و ديگه برام اينکه کی اول
 ميده مهم نبود..

 
 صغحه ی پيامشو باز کردم و براش نوشتم:

 
 " منم نسختم .. نسخ اون چشمای مشکيتم "
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 فصل پانزدهم

 
 صدای دينگ بعدی پيچيد 

 توپ بولينگ رو ُسر دادم شهريار با گوشيم نزديکم شد.
 

 _افسونه؟
 

 خرش شهريار_طلسمش کردی؟با اون گندايی که زدی چجوری
کردی؟وايسا ببينم تو که ميخواستی دکمه شو بزنی چرا خرش 

 کردی..
 

 چشامامو از همه توپايی که ريخت و نمايشگر گرفتم 
 لبخندی رو لبم نقش بست شصتمو گوشه لبم کشيدم..

 
 _من طلسمش کردم؟خاصيت ُگِل!

 
 شهريار_چرا خب؟تو که خسته شده بودی.

 
همه تحمل؟ _زشت نيس راميار بی نصيب بمونه بعد اين  

 
 شهريار_دهنت پسر...دهنت سرويس.

 
ل کل افتاده بود بين هممون ... و کسی که کم نميوردم من ديگه ک
 نيستم !
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_اون دوستش که از اول نسبت به من گارد داشت و فکر ميکرد 
 بزن در روام؟اسمش چی بود؟

 
 شهريار_فرناز فک کنم چند بار اورده بودش باهامون بيرون.

 
فرناز...حتی اونم االن تسليمم شده با اين کار._اره   

 
 شهريار_بخدا تو شيطونو درس ميدی..

 
هردو لبخندی زديم سر و صدای بچه ها که داشتن شرط بندی 

 ميکردن ميومد
 

 شهريار_خب برنامه بعديت چيه؟
 _ميدونی وقتی دخترا گل رو بعد قهر ميگيرن چيکار ميکنن؟

 
يزن..شهريار_برای آينده برنامه مير  

_حاال که دوستشم پيششه جوگير ميشه..فک ميکنن چقدر در حقم 
اجحاف کردن و تمام وقت ميگن بد قضاوتم کردن..پس ناخوداگاه 

 ميخواد جبران کنه.
 

 شهريار_پس..؟
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_پس بايد ببينيم برنامه بعدی اون چيه .. من فقط دارم راهو 
 هموار ميکنم.

 
 
 

ميز بار باشگاه  شهريار "پدر سگی" زمزمه کرد رفت سمت
 بولينگ.

 توپ بولينگ بعدی رو برداشتم 
 

 خم شدم برای پرتاب..يه نگاه به توپ انداختم
 

" باالخره اينهمه صبر کردم... زمزمه وار گفتم "  
 

همم يدونه هم نمونده فتوپو پرتاب کردم بدون نگاه هم ميتونستم ب
رطو صدای دستگاه که بلند شد بچه ها از اونور از اينکه باز ش

 باخته بودن داد بيدادشون اوج گرفت
 

  .!نيشخندی رو لبام نقش بست..
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 فصل شانزدهم

 
 

 بی توجه به تحقير آيدين رو صندلی نشستم 
 رو به مهرناز ناليدم:ديگه خسته شدم مهری..

 
 مهرناز_من جای تو بودم وقتی با اينا کالس داشتم نميومدم..

ايناس._نابغه بيشتر کالسام با   
 

 مهرناز_آها راس ميگی.
 
 

 سرمو با ناچاری واسه عقل ناقصش تکون دادم
انقد با خودکار رو ميز کوبيدم که مهرناز کفری خودکارو ازم 

 گرفت.
 مهرناز_سرم رفت بابا.

 
ئوليت بهم دست ميده_به من نگو بابا حس مسِ   

 زد زير خنده:بی مزه ی تلخ.
 دستمو رو سينه گذاشتم:مخلصم!

 مهرناز_فرناز چرا نيومد؟
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 _اومده حال نداشت بياد سر کالس.
  

 مهرناز_بش بگو بياد اين حضور ميزنه ها.
 

_نه بابا اعصابش امروز تخم مرغيه بزار تو نمازخونه 
 استراحتشو کنه.

 
 تلفنم زنگ خورد با ذوق جواب دادم

 
 _الو سالم عشقم.

 راميار_سالم خانوم خانوما
 

 _سالم عزيزم چطوری؟
 

 راميار_قربونت برم تو خوبی خانومی؟
 

 _آره خوبم فدات شم..
 

راميار_عشقم ديشب خونه پيش خانواده رفتم نتونستم جواب 
 دم..نه ماهگيمون مبارک.

 
 _مرسی ولی طبق معمول من زودتر يادم بود
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راميار_چيکار کنيم خانوم خانوما پيش خودش نگه من برام مهم 
 نبوده؟

 
ه پيشنهادی داری؟_نميدونم...خودت   

 
 رامييار_جشن دو نفره چطوره؟

 
 _اوالال فکر محشريه..کی و کجا؟

 
 راميار_خونه ی ما ..امشب.

 
 _شرمنده امشب خونه عموم دعوتم.

 
راميار_امشب ماهگرد نهممونه پس امشب جشن ميگيريم 

..کادوتم فقط امشب خواستی تشريف بيار که کيکو تنها نخورم
شب تا هر وقت دعوا 04نی از محفوظه ساعتشم که ميدو

 شد..اوکی عروسک؟خداحافظ.
 

تلفنو قطع کرد..چپ چپ به موبايلم که راميار باشه نگاه کردم 
 ..پسره ی پررو نميزاره حرف بزنم..

 يه ادا برای موبايل در اوردم و به فکر چاره برای امشب افتادم.
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ونم به مهرناز که سرش تو گوشيش بود گفتم:منم کار دارم نميم
سر کالس ميرم يه سر پيش فرناز بعدش احتماال برم به کارام 

 برسم
 مهرناز_ای بابا..باشه برو.

 
بلند شدم خواستم از در کالس بيرون برم که سينه به سينه ی 

 شروين شدم..
 

 يه نگاه بهم انداخت و راهو برام باز کرد.
تمزير لب با لبخند تشکر کردم و از کالس تا راهرو بدون وقفه رف  

 با سنگينی نگاهش برگشتم.
شروين هنوز به همون حالت داشت نگاهم ميکرد ازنگاهم 

دستپاچه شد همين که اومد وارد کالس شه با يکی از بچه بهم 
 خوردند.

 
 خندمو خوردم و از دانشگاه بيرون زدم.

 
شب بود و مامان هنوز داشت رو به روی  1به ساعت نگاه کردم 

و دل نميکند.آينه پيرهنشو مرتب ميکرد   
 

 در اتاقو که نيمه باز بودو کامل باز کرد
 مامان_بهتر نشدی؟
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 _نه اصال معلوم نيست چشه ميگيره ول ميکنه.
 

 مامان_گرما زدگيم هست تو حساسی..
 

 _آره شايد
 

مامان_ميخوای بگم يه روز ديگه ميام ؟ به دلم نيست امشب برم 
 تنهات بزارم..

 
قول دادی..بگو افسون حالش بد _نه مامان دست تنهاشون نزار 

 بود دل دردم داشت.
 

 مامان_قرص رو که بهت دادم خوردی؟
 

 نگاه به سطل آشغال که پودرش کرده بودم ريختم دور کردم.
 

 _آره..اثرش يه دقيقه ام نبود.
 

 رفت تو اتاق خودش مانتوشو پوشيد روسری سرش کرد
بگو. دوباره به طرف اتاقم اومد:پس من ميرم هرچی شد بهم  

 
 _باشه لباسای راحتيتو واسه امشب برداشتی؟

 
 مامان_ای وای خوب شد گفتی.

 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            287

 
 
 

 پاکت لباساشو از اتاق براشت
 
 مامان_اصال حواسم به کل پرته.

 
 _وا چرا؟

 
مامان_نميدونم دلم شوره تورو داره..خوب نشدی زنگ بزن 

 بياما..باشه؟
 

بهترم ديگه ميام._زن عمو طفلی دست تنهاس شما بريد منم فردا   
 

مامان_باشه فردا حالت خوب شد يا حتی نشدم بيا زير سرم باشی 
 خيالم راحت تره.

 
_باشه قربونت برم..من اين قرص رو خوردم منگم تلفنمو سايلنت 

 ميکنم تلفن خونه رو هم از برق ميکشم نگران نشيا..
 

_باشه خوب ميکنی..اينجوری يکمم انرژی ميگيری..هر بااليی 
..باشه ؟ من رفتم.وردی يه تيکه نبات بزار دهنت.که ا  

 
اومد بره دوباره واستاد:نميدونم چمه يه حسی بهم ميگه نرو  

 دلشوره عجيبی دارم..بمونم پيشت تنهات نزارم مامانی؟
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با حال بدی که هزار بار تو اين چند ساعت نقششو بازی کردم 
 گفتم:وايييی مامان برو ديگه.

حرصتو بخور اصال.مامان_لياقت نداری   
 

 تا دم در همراهيش کردم وقتی خوب تف ماليم کرد باالخره رفت.
 

ساعتی از رفتنش گذشت منم سوييچشو برداشتم و حاضر شدم نيم 
 رفتم.

 
هديه ای که سفارش داده بودم رو از گلری تحويل گرفتم يه 

گردنبند بود به شکل يه قلب که وقتی از هم جدا ميشد اسمامون به 
وقتی بهم وصل ميشد اسممون کامل ميشد. ريخته  

 
 يه عطر هم خريدم و اونو تو دوتا باکس تزيين کردم.

وقتی رسيدم ماشينو پارک کردم پياده شدم رو به روی برج 
 واستادم

 همين که زنگ زدم به دو بوق نرسيده جواب داد:جونم؟
 _درو بزن عشقم.

 
 راميار_مگه پشت دری؟

 
لکی بگم.._نه پس مريضم اين وقت شب ا  
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 در باز شد تلفن رو قطع کردم و داخل شدم.

همين که سوار آسانسور شدم يه دور خودمو تو آينه اش نگاه 
 کردم.

 از آسانسور بيرون که رفتم راميار دم در منتظرم بود.
 

 راميار_به به خانومی..فک نمی کردم بيای.
 

 اومد به آغوشم بکشه با تخسی خودمو کنار کشيدم
 

از کيک  و کادو خبری نيست؟ پس من برميگردم._عه يعنی   
 

با يه جهش از پشت بغلم کرد، همين که پشتمو کردم مثال برم   
 

 راميار_خودم کادوئم که.
 

 _نچ نچ قبول نيست.
 

دستشو رو بدنم حرکت داد..هرم نفساش به پشت گوشم 
 ميخورد..صدای قلبم با حرفای راميار ادغام شد.

و بيای تو ضرر نميکنی.راميار_به حرفم گوش کنی   
 

 _قول؟
 

 راميار_قول!
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تو بغلش برگشتم و فاصلمون به زور به دوميليمتر 

..سرشو پايين تر اورد..با صدای بمش که صبرمو به ميرسيد
ستوه اورد تو صورتم نفسای داغشو فوت کرد و گفت:حاال افتخار 

 ميدين؟خانوم خانوما..
داد دادم ..روی انگشتمو رو صورتش نوازش وار تا چونش امت

 انگشتم بوسه ی کوتاهی زد..
چجوری ميتونست با نگاهش منو مسخ خودش کنه آخه..انقد 
نفساش رو صورتم رقصيد تا به ستوه اومدم من برای بوسه 

پيشقدم شدم..همين جوری که منو به عرش ميبرد رونمو گرفت و 
منو سوار خودش کرد وارد خونه شديم درو با پا بست...همين که 

مامو باز کردم با حجم گل های رز پر پر شدهه و شعمای رو چش
 ميز سوپرايز شدم

 جيغی کشيدم و از بغلش پايين پريدم
 _وای خدای من...چقد محشره ...

 
 راميار_قابل عروسکمو نداره.

 
و شمع و باال سر مبالی ست پذيرايی  ميز پذيرايی خونشو با گل

 پر بادکنک تزيين کرده بود..
اومده بودم که جيغی زدم خودمو توبغلش انداختم و انقد به وجد 

 بوسه بارونش کردم.
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 جواب بوسه هامو با خنده داد و تا دم اتاق همراهيم کرد

لباسمو با يه پيراهن کوتاه عوض کردم..خودمو آرايشمو چک 
صدای آهنگ شادمهرم تو خونه پيچيده بود..کردم و بيرون رفتم.  

شبيه به خودمو ميديديم از خونه تا از وقتی اين آهنگ رو انقد 
 ماشين و هرجای ديگه پخش ميشد..

 
راميار با کيک کوچولويی که دستش بود از نشيمن وارد پذيرايی 

 شدم و به ميز اضافه کرد.
دوتايی روی مبل نشستيم..روی کيک يکی از عکسامو نقش بسته 

 بود..
 _وای راميار همه چی خيلی روياييه...

 
اری؟راميار_دوسشون د  

 
 _عاشقشونم.

 
بعد با خنده اضافه کردم:ای کلک تو که گفتی انتظار نداشتی بيام 

 .. انتظار نداشتی بيام انقد سوپرايز آماده کرده بودی؟!!
 

با يه ژست مغروری گفت:من خانوم کوچولومو از برم..ناسالمتی 
 راميارما.

 
ام _ولی عجيبه من يه بار خونه رو که داره برق ميزنه ديدم..چشم

 به شلخته بودنش عادت کرده بود.
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نيششو باز کرد جوری که چاالش سريع خودشونو نشون 
دادن:دوساعته کارگر رفته هنوز به اين رکورد نرسيدم تو دو 

.حاال اينارو ول کن چجوری پيچيدی اومدی؟ساعت کنفيکون کنم.  
 

_وای نگم برات.. از ظهر خودمو زدم به استفراغ و اسهال و دل 
ا بيام مامانمم با هماهنگی هديه دختر عموم فرستادم تا فردا درد ت

 عصر خونشون.
 

 راميار_اونجا چرا؟
 

_دو هفته ديگه عروسيشه مامانم رفت کمکشون برای جهاز 
 چينی و اينجور کارا.

 
 راميار_آها اوکی

 
با فندکش شمع کيک رو روشن کرد بلند شدم موبايلمو تنظيم کردم 

ضبط کنه..و گذاشتم لحظه هامونو   
 پيش راميار برگشتم و دوتايی باهم شمعو فوت کرديم..

 
 من هنوز کنارتم 

 از دو راهی بگذریم
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 به تو ثابت میکنم

مهم تری از همه  
 اگه هرجا بعد از این

 مطمئن نبینمت
 تو به  هر راهی بری

 من ادامه میدمت
 

با اوج آهنگ راميار منو غرق بوسه کرد و انقدر هيجانزده با 
همراهيش ميکردم که بعضی وقتا نفس کم ميوردم شتاب  

 
ماه ديگه 3انقد هيجان داشتم که ازش فاصله گرفتم و گفتم:واييی 

سالگردمونه بيا سالگردمونو مثل شيرين و فربد يه مهمونی 
 بزرگ بگيريم..هومممم؟

 
لبخند کجی رو صورتش نشست و باز لبمو بين دندوناش اسير 

 گرفت تا آخم در اومد
وار در حالی که با هرم نفساش ذوبم ميکرد گفت:موافقم زمزمه 

 دختره بدجورم موافقم ..هرچی تو بخوای همونه.
 لبخند رو لبام که جون گرفت باز هم شکارشون کرد.

  
يواش دستمو تو خامه کيک کردم و صورت راميارو با جيغ و 

 خنده پر از خامه کردم.
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مقابله کرد و صورت م و اول هنگ کرد ولی با نامردی تمام سريع 

 قسمت از باالتنه ام هم پر خامه کرد.
دستمو تو خامه کردم و سريع بلند شدم اونم سريع هرچی از کيک 

به حالت آماده باش واستاد.مونده بود رو برداشت و   
 چون ديدم راهی ندارم سريع دويدم توراهرو 

اتاقش تا اصال کم نمی اورد دويد انقدری که مجبور شدم بدوام تو 
 سنگر بگيرم.

صداش که حاال اونم وارد اتاق شده بود پر شيظنت اومد:اوه اوه 
 موش کوچولو وارد محدوده ی من شدی.

 
 با خنده جيغ زدم:پس از در برو اونور که من از اتاق برم بيرون.

 
 شيطنت آميز خنديد:باشه من اينورم.

و با يه همين که اومدم از دورترين نقطه فرار کنم با سرعت من
 دست گرفت و با اون دست پر خامش به خدمتم رسيد.

همين که منم خامه هامو بهش ماليدم به سمت حمام اتاقش در 
رفتم تا هم خودمو تميز کنم هم دستش بهم نرسه تا خامه های 

 آخرشو بهم بزنه..
 

نرسيده به در حمام خودشو جلو انداخت و زودتر وار حمام شيشه 
اخل کشيد ای اتاقش شد و منم د  

 
 _راميار چيز خوردم بی خيال.
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شير حموم رو باز کرد و يه دگمه ای زد که از دو ور بهم آب 

 ميپاچيد 
 همنجوری که ميخنديد با دوش خيسم کرد

منم چون وسيله ای برای دفاع نداشتم فقط با دستام و جيغام دفاع 
 ميکردم.

 
بشه.به سمت راميار رفتم و اونم کشيدم سمت خودم تا خيس   

از بهتش استفاده کردم و دوشو ازش گرفتم و حاال من بودم که 
 شيطانی ميخنديدم و دوشو تو صورتش گرفتم 

 
 باالخره تسليم شد:آتش بس؟

 
 منم دستامو همراه با دوش باال بردم:آتش بس.

 
دوشو سرجاش گذاشتم و صورتمو بدنمو از خامه شستم...راميار 

پيرهنشو کند .هم بالطبع همينکارو کرد و   
 همين که خواستم برم بازومو گرفت و زير دوش نگهم داشت

 
 _چيشده؟بيا بريم ديوونه سرما ميخوريم.

 
 راميار_کيکو که نوش جان کردی حاال نوبت کادوئه.

 
 از تو جيبش چيزی در اورد دستش مشت بود
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راميار_نذاشتی اونجور که دلم کيخواد کادوتو بدم..دلم ميخواست 
رو روف و از آسمون اينو برات بچينم.ببرمت   

 مشتشو باز کرد 
يه گردنبند خيلی ناز بود که به انگليسی افسون حکاکی شده بود و 

يه ستاره بود. 4به جای   

 
 جيغی زدم متحير گفتم:وای خيلی قشنگه راميار...مرسی عشقم.

 تا اومدم از بگيرم دستشو باز مشت کرد
 راميار_اول تشکر از اين جانب.

 
مهلت به درک حرفش نداد و  

آب رو قطع کردم منو به سمت خودش و خودش روم خم شد با 
 لباش بدنمو وله ی آتيش کرد.

آستينای پيراهن خيسمو تا روی بازوم کنار داد و تمام سر شونه 
 امو تو آتيش لباش سوزوند

 
دستش زير پراهنم برد .. وای از حرارت دستاش تمام تنمو زير 

ميکرد..چشمامم تاب و تحمل باز موندنو حرارتش داشت ذوب 
نداشتن همين که چشمام رو بستم بدون خجالت باهاش همراهی 

کردم..خودم محتاج اين حرارت و اين زبون عشقش شده بودم که 
 با مهارت بااليی منو تسليم ميکرد و حتی بيشتر!
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با عطسه ی بدموقعم از هم جداشديم..سرما تازه داشت خودشو 

انقد گرمای تزريقی راميار زياد بود که حتی ..ولی نشون ميداد
 سرما رو هم مغلوب ميکرد.

 
 ازهم به سختی جدا شديم وارد اتاق شد برام يه حوله اورد.

حوله رو دورم گرفت منو به سمت ميز توالت برد کمی باد سشوار 
 به بدنم گرفت

 
 راميار_اوکيه؟

 
 _اوهوم اوکيم بريم 

 
 به طرف ميز پذيرايی رفتيم

 گوشيمو که هنوز داشت فيلم ميگرفت خاموش کردم.
 

 همين که رو مبل نشستم گردنبند رو برام بست.
 

 پالک رو تو سينم صاف کردم..
 _معرکه است عاشقشم..مرسی عزيزم

 
 پاکت خودمو به سمتش گرفتم:اينم کادوی من

 
متعجب گفت:توام کادو گرفتی خانومی..الزم نبود اخه مرسی..شما 

ای.خودت هديه   
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 باکس اولو باز کرد با ديدن عطر زنونه متعجب بوش کرد..

 
 راميار_عطر خودته؟

 
 _اوهوم گرفتم هميشه بوش کنی يادم بيوفتی.

 
 راميار_من هميشه يادتم دختره..اون يکی چيه؟

 
 باکس دومو به سمتش گرفتم:اينم کادوی اصلی.

 
ه با باز کردن و ديدن گردنبد ابروهاش باال پريد:چه عجيب ک

 جفتمون گردنبد خريده بوديم...خيلی قشنگه دستت درد نکنه.
 

_عه آره..شايد ميخوايم تا اخر بهم مثل گردنبد و گردن ماهم بند 
 هم باشيم.

 
 و با خنده چشمکی زدم

 
 با خنده منو سمت خودش کشيد بوسيدم 

 راميار_قطعا عزيزم.
 

چند دقيقه ای توبغلش سپری شد با صداش از چشمامو باز 
م:خوبی؟لرز که ديگه نداری؟حولت خيسه هنوز؟کرد  
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قندی از توجهش تو دلم آب شد:نه عزيزم خوبم..حوله هم کم کم 

 کم داره خشک ميشه.
 راميار_خوبه..تکيال يا جاست شراب؟

 
 _همون که دفعه پيشم ريختی واسم..اسماشون يادم نميونه..

 
 بلند شد از روی ميز بار جمع و جور طاليی رنگش يه بطری

آجری که دفعه قبلم اورده بود من نسبت به بقيه توان تحملشو 
 داشتم

دوتا ليوان تپل به جای پيک های کوچيک رو ميز گذاشت و 
 ليوانارو پر کرد.

 
 راميار_کم کم بخور درصد اين يکی باالتره.

 
سر تکون دادم و مثل خود راميار با مزه مزه کردن خوردم و 

 آخرشو يدفعه سر کشيدم.
 

فينگر فودای رو ميزو سريع تو دهنم گذاشتم. يکی از  
 

 به خودم اومدم داشتم ليوان سر خالی مشروبو رو ميز ميذاشتم 
نگاه خمارمو به راميار که تو تراس پذيرايی واستاده بود و 

 سيگار دود ميکرد دادم
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يکی از دستاشو به نرده گذاشته بود با اون دستش سيگارو گرفته 

 بود
برهنه تو اين فاصله و اين ژست خانمان سوزش  با اون باال تنه

 قطعا من از اين حجم جذابيت ميمردم
نگاه به دستاش و رگای برآمدش انداختم ..يه چيزی هی تو دلم 

 براش می ريخت
 انقد محو نگاهش بودم تا سنگينی نگاهمو حس کرد.

سرشو سه رخ به سمتم برگردوند همزمان چندتا تار موهای نمش 
يخترو پيشونيش ر  

لبخندم وسع گرفت..لبخندی به روم زد و با سر اشاره کرد پيشش 
 برم.

 حوله رو روی مبل انداختم و به سمتش پا تند کردم
سرمو رو سينش گذاشتم و با ولع اين ثانيه هارو به اعماق ذهنم 

 سپردم
بوی عطر خنکش با سيگار قاطی شدش مِن خمارو خمارتر 

ميکردم که باعث شد بلند ميکرد..نميدونم چجوری استشمامش 
 بخنده

 
 راميار_چرا منو بو ميکنی؟

 
 _لعنتی..خيلی بوی خوبی ميدی.

 
چونمو رو سينش گذاشتم تا تعادل سرمو داشته باشم و بتونم 

 نگاهش کنم.
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_نبايد شات سوميو ديگه ميخوردم..رو حرفامم تمرکز 

 ندارم..ميشه برام قهوه دم کنی؟
 

يه "عهههههه"کشيده ای د شد از اين لحن کشدار اعصابم خور
 سر دادم که با خنده ی راميار همزمان شد.

 
 راميار_جوووونم..

 
 _جوووونت منم؟

 
 راميار_جونم تويی همه چيزم تويی..

 
 آخ از صدای بمش .. لعنت خدا به اين مرد همه چيز تموم ..

 
 _اگه من اردک باشمم هنوزم دوستم داری؟

 
ن و صدای خنده ی مردونه اش باز چاله هاش رو لپاش نمايان شد

 پيچيد تو شبمون زير آسمون.
 

راميار_افسون قشنگ مست شدنتو ميتونم حدس بزنم..از يه حدی 
 بيشتر بخوری رد ميدی...اردکو از کجات اوردی؟

 
 _عههههههه جديی!
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 موهامو با کالفگی باز از رو صورتم عقب زدم 

بشور نازم کن کالفه وسر خوش زمزمه کردم:اگه اردک باشم منو 
 باشه؟هيع..يه حياطم برام درست رو روف گاردنت..اه..

 
با خنده اين دفعه سيگارشو پايين انداخت و موهامو با دستش نگه 

 داشت..تا دوباره نيوفته رو صورتم بره رو مخم.
 

 لبامو مثل اردک کردم به راميار زل زدم.
ل سمت صورتم خم شد و بينيشو به بينيم کشيد و در همون حا

 زمزمه کرد:تو االنم جوجه اردک خودمی.
 

همينجوريش نزده ميرقصيدم و راميار قصد کرده بود منو از خود 
 بی خودم کنه

لباشو به صورتم ميکشيد و حرارت نفساشو به صورتم ميخوريد 
اما نمی بوسيد انقد قربون صدقه ام رفت که تمام بدنم تو آتيش 

 لباش داشت ميسوخت
ير کنم با نيشخندی لباشو به طرفم گوشم تا من اومد لباشو اس

 کشيد
 دستامو چنگ کردم رو سينش تا نيوفتم

دستای لعنتيش کمرم رو گرفت تا نيوفتم خودش واقف بود داره 
 افسونم ميکنه..و من توان از کف داده بودم.

 
سرشو تو گودی سر شونه فرو برد و حرارت دستاش از زير 

 پيراهنم پيشروی ميکرد.
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ميخواست جيغ بزنم بگم لعنتی داری ميسوزونيم منو  عميقا  دلم

حل کن تو خودت اما قدرتت تکلمم فلج شده و نميتونم حتی ازش 
 خواهش کنم..

لب هاش همين که ترقوه ام رو لمس کرد صدام از بين لب هام بی 
 اراده بيرون اومد.

 
سرشو باال اورد تمام حالتامو از نظر گذروند نميدونم با چشماش 

د چه جادويی انجام بده که اينجوری مسخش بشم.بلد بو  
که لباش منو به سر منزل مقصود رسوندن از زمين و زمان همين 

 جدا شدم.
 

 تمام تنم تو حرارت انگشتاش بازی ماهرانه لب هاش  ميسوخت
تو بغلش بند نبودم و ميپيچدم بهش..انقدر سوختم که رسما داشتم 

هاش به قهقرا می  خاکستر ميشدم وجب به وجب منو با لمس
 کشيد.

نميدونم چجوری سر از اتاق در اورديم..االن حتی گرمترم شده 
 بود و دلم ميخواست تمام لباس هامو از بدنم ناپديد کنم..

نگاهمو شکار کرد و انگار خط خط نگاهمو خونده باشه..دست 
کشيد به آستين لباس و هی زمزمه وار ازم ميپرسيد تا جايی که 

"آره"نامفهوم گفتم.وا دادم يه   
 

 راميار_مال من ميشی خانومی؟خانومی من ميشی توله؟
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بی وسوسه بر انگيز تر از اين سوال وجود نبود ازم بپرسه؟!
 اراده بود يا با ارارده ولی سر تکون دادم و باهاش همراه شدم.

 
 
 
 

*** 
 

 
 اشک روی گونم خط انداخت..

به صورت رامياِر  نگاهمملحفه رو بيشتر دور خودم پيچوندم.
 غرق در خواب افتاد.

 
 آروم خودمو از تخت جدا کردم.ملحفه رو بيشتر دور خودم پيچيدم.

 لبمو گاز گرفتم و چشمامو بستم يدفعه تير بدی زير دلم کشيد.
 

لباسامو از اتاق جمع کردم خواستم از اتاق بيرون برم دوباره 
و اصال  برگشتم و نگاهم به صورتش افتاد..خوابش برده بود

 متوجه تکون تشک نشد.
 

نگاهی به صورت خودم تو آينه افتاد..بغض به گلوم چنگ 
 انداخت.
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 نه نه افسون گريه نميکنی..گريه بی گريه.

 
خود کرده رو تدبير نيست!بيخود انقد سستی جلوش که ميزاری تا 

 جای تصرف نکرده نداشته باشه.
 

ميکنم منو راميار اَه حاال مگه چيشده؟!منم سريع خودمو سرزنش 
 تا آخرش باهميم

 
 نه ماهکه شوخی نيست بشه ناديده گرفتش.

 
دست انداختم به گلوم.. اين حس بد بيخود چيه؟عذاب وجدان 

..رهراحتم نميذا  
 

پيرهن راميارو از جلوی پاف تختش برداشتم و سريع پوشيدم تا 
 لرز برم نداشته بود.

 
کورمال کورل تا آشپزخونه انقدر زير دلم و کمرم تير کشيد که 

 رفتم و دوتا مسکن از بوفه اش برداشتم با ليوان آبی دادم پايين.
 

کيف و مانتو شلوارمم برداشتم همينجوری که بيرون ميرفتم تن 
 زدم.

 
 سوييچ هيوندای مامانو از ال به الی خرت پرتای کيفم پيدا کردم
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 همين که سوار شدم سرمو رو فرمون گذاشتم

تصميم عجوالنه حرصم گرفته اما انگار بايد بيرون ميزدم  از اين 
 داشتم خفه ميشدم.

 
بدون اراده سيل اشکام روی صورتم روون شد و قادر به مهار 

 کردنش نبودم.
 

 استارت زدم و با استارتم گوشی به پخش وصل شد
و راه افتادم.همينجوری زدم آهنگا پلی شه   

 
افسون چرا به ش گرفت..لمات آهنگ تمام قلبم آتيبا شنيدن ک

 خودت تلقين بد ميکنی آخه!
 

 من که قلبمو باختم
 با بد و خوب تو ساختم

 کاش بهم بگی فقط
 چی آخه دلتو زد

 رفتی از همه بریدم 
 

چرا بايد منو ترک کنه آخه؟يدفعه من چم شد؟بگو برای چی يدفعه 
 از خونش ميای بيرون دختر؟؟!!

که از ذهنم اين توهمای بد بی دليل با تمام وجود اشک ريختم بل
 بپره..
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 از تو به کجا رسیدم

 خیال تو بارون و شب
 این دلمو دیوونه کرد

 دلمو دیوونه کرد
 این که عوض شدی ترس منه

 
 می ترسيدم و اين ترس داشت از پا درم ميورد 

از تصميم های شتابزده ام ميترسيدم..مثل همين که بی اراده از 
مثل ابر بهار گريه ميکردم و خودمو خونش بيرون زده بودم و 
 جلو خونمون پيدا کردم.

نصف شبه و من هنوز جلو در خونه نشسته بودم.. 3ساعت   

و هی آهنگ رفت از اول و خوند و ترس رفتن راميارو به جونم 
 ميريخت..

 خودمو با بی حالی رو تخت انداختم
 و صدای آهنگ گوشيمو زياد  کردم

 
 خداحافظ اون همه خاطرمون

 خداحافظی منو عشقم
به خودت برسون   

 رو به را میشه دل
 میشه نوبت من

 یه روزی مثل حال االنم تو میریزی بهم 
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 من که قلبمو باختم

 با بد خوب تو ساختم 
 

 کاش بهم بگی فقط
 چی آخه دلتو زد

 رفتی از همه بریدم 
 از تو به کجا رسیدم 

 
 خیال تو بارون و شب
 این دلمو دیوونه کرد

دیوونه کرد دلمو  
 این که عوض شدی ترس منه

 
 شدی بازی دست همه
 میذاری میری بی من

 تو که میدونی سخته غمت
 از تو چی دیگه سهم منه

 من این روزا رو دیدم
 این روزا رو دیدم 

 
 

تمام وجودم به خاطر وجود خونمون آرامش پيدا کرده بود..بی 
 دليل نبود دنبال يه مامن آرامش بودم.
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دی از شب قشنگم برام قابل ياد آوری نبود.چيزی زيا  

 
 منو آينده ی بی اون ميترسوند 

 
 انقد گريه کردم و به خاطر اون مسکن قوی به کل بيهوش شدم.

 
 

انقد تلفن خونه زنگ خورد تا آخر رفت روی پيغامگير:الو مامان 
ظهره..ضعف ميکنی بلند 3جان، افسون..هنوز بيدار نشدی؟ساعت 

ه ناهار گفته بايد حتما بيای..منتظريما..الو شو..زن عموت واس
 افسون بلند شو مامان..

 بعد هم صدای بوق های متمدد بلند شد
 

سرم بدجوری درد ميکرد انقدری که نگاه کردنم باعث سردردم 
 ميشد..گيج و منگ به دور ورم نگاه کردم

هيچی تو مغزم برای بازيابی وجود نداشت..حتی به زور اسم 
می اوردم...انقد به مغزم فشار اوردم ببينم دليلش  خودمو به ياد

 چيه که باز تمام شقيقام تند تند نبض ميزد و تير می کشيد.
 

چند دقيقه از پيغام مامان نگذشته بود که دوباره تلفن زنگ 
 خورد..

 توان بلند شدنو و حتی کلمه ای گفتنو تو خودم نميديدم
قطع شه..سرمو به طرف راست چرخوندم و منتظر موندم   
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باالخره رفت روی پيغامگير:افسون..کجايی؟مردم نگرانی..تو کی 

رفتی؟بلند شدم نبودی..چزا موبايلت خاموشه؟مشکلی پيش 
بار زنگ زدم دختره..خانوم خانوما اگه خونه ای و 044اومده؟

 شنيدی زنگ بزن بهم.
 

 با صدای راميار نوار تند اتفاقات برام به نمايش در اومد.
ه دست به دلم کشيدم و آه از نهادم بلند شد.ناخوداگا  

حس عذاب وجدان ولم نميکرد..لبمو با حسرت گاز گرفتم..درکی 
از اينکه چرا کاسه چه کنم چه کنم چه کنم دستم گرفتم ندارم فقط 
ناراحتی و درد و سيل عظيم احساسات بهم گره خوردن و به من 

 هر لحظه ياد آور ميشدم چقد بی پناهم!
زده به گلومو ناديده گرفتم..انقد ديشب گريه کرده بودم بغض نيش 

 که هر پلک زدنی وزنه سه تنی بلند کردن بود.
 

دست کشيدم سمت بوفه ام به محض لمس گوشی ، به سمت خورم 
که خاموش شده بود. ه بوداوردم انقد آهنگ خوند  

 دوباره همونجا انداختم و سعی کردم بلند شم.
اشتم برام قابل تحمل بود.دل در و کمر درد يواشی د  
 مالفه رو از دورم باز کردم
 مشامم از بوی راميار پر شد

 دستی نوازش وار به پيرهنش تو تنم کشيدم..
 

 به طرز ناراحت کننده ای دلتنگش بود و اين اصال خوب نبود.
 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            311

 
 اگه منو تنها ميذاشت؟چجوری دووم ميوردم؟
 چجوری با دلتنگی کشنده اش کنار ميومدم..

ويس کال رو تلفن خونه افتادم..انقد حواسش پيشم بوده که به  ياد
محض بيدار شدن فقط دنبالم ميگشته و نگرانم بود..پس چه 

مرگته افسون همونقدر که تو اونو ميخوای اونم تو رو 
 ميخواد..صدای ته ذهنم يواش گفت از کجا مطمئنی؟

 
و خوردم از رو تخت بلند شدم دو قدم نرفته مالفه دور پام پيچيد 

 زمين
 _آی آی بر پدرت راميار..

 
 بدنم ضعيف شده و اين ضعف داشت از پا درم ميورد

 بلند شدم و لباسامو در اوردم وارد حمام شدم
 

 دوش سريعی گرفتم و لباس پوشيدم
موهامو خشک کردم..چند ماهی بود رنگ نکرده بودم مشکی و 

 نسکافه ای بد رنگی شدن
موهاته؟ آخه بدبخت مشکل تو االن رنگ  
 سری افسوس وار تکون دادم

يکمی از خجالت شکمم در اوردم تلفن خونه هم دوباره زنگ 
 خورد

 
 _بله؟
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 مامان_الو سالم افسون چرا انقد ميخوابی؟بهتری؟

 
هی درد داشتم..ديگه تا خوابم برد طول  _ديشب دير خوابم برد

 کشيد..بد نيستم..
 

اينجا..اگه حالت خوب نيست مامان_بگردم من..سريع پاشو بيا 
 بشينی پشت فرمون با آژانس بيا.

 
 _حسشو ندارم مامان از طرفم عذر خواهی کن.

 
 مامان_چرا هنوز دل درد داری؟چرا حسشو نداری؟

 
 _نه اونو که اوکيم..يکم با راميار بحثم شده.

 
 مامان_سر چی؟

 
 _چيزای الکی.

 
ميره..اونجا بشينی مامان_باشه بيا اينجا دورت شلوغ باشه يادت 

همش فکر و خيال ميکنی خل و چل ميشه ..راميارم ميگه من 
 عروس خل و چل نميخوام نمی گيرتت.

 
 قلبم فشرده شد...مامان کاش داغ دلمو تازه نمی کردی..
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 با صدای لرزونی گفتم:باشه ميام خدافظ.

 مامان_با احتياط بيا خدافظ.
 

هزار باره گوش کردم و همنجور که نشسته بودم پيغام راميارو 
 حتی تو گوشيم ضبطش کردم و بعد از رو تلفن خونه پاک کردم.

 گوشيمو از شارژبيرون کشيدم نصف بيشترش پر شده بود.
 

 سوار ماشين شدم به سمت خونه ی عمو حرکت کردم
 

تا ميس کال از راميار رو گوشيم بود و دو تا از هديه02  

کشيدم و دم گوشم گذاشتمبی اراده به شماره اشو به طرف راست   
 

 به محض خوردن بوق سوم صدای خنده و قهقه ی مردونه پيچيد
و پشت بندش صدای راميار:الو سالم افسون خوبی؟وايسا شايان 

..الو افسون چرا ميام..به اون شهريار گوساله بگو بر نزنه.
 گوشيت خاموش بود؟خوبی؟

 
 _مرسی

 
 راميار_چرا گوشيت خاموش بود؟

 
کرده بود. _شارژ تموم  
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باالخره سرو صدای پشت خط قطع شد فکر کنم از دوستاش جدا 
 شد.

 
 راميار_چرا؟

 
 _آهنگ پخش ميکرد.

 
 راميار_مطمئنی خوبی؟اصال صدات خوب بنظر نمياد

 
 پس فهميده بود حالم بده

 
 _مرسی.

 
 راميار_جواب من مرسی نيست.

 
 _چيه؟

 
 راميار_يه وضعيتی از حالت.

 
چرا اصال رفتی کی شد چون سريع گفت: از سکوتم کالفه

 رفتی؟اگه ميموندی صبح بهت ميرسيدم ضعف نکنی.
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 _هه نترس ضعف نميکنم.
 

 بهت زده پرسيد:بغض کردی؟
 

ديگه طاقت نيوردم بغضم با هق هق شکست اما با گريه لجوجانه 
 گفتم:نه بغض نکردم.

 
 صدای " پــــوف " کالفه اش اومد.

 
 راميار_کجايی؟

 
جوابم هق هق قطع نشدنيم بود..از وقتی صداشو شنيدم بغض  

جمع شده بود تو گلوم  ، حاال چه از ديشب و درد و ترس چه 
 دلتنگی و عشق

 
 داد زد:گريه نکن بدم مياد،جواب منو بده..کجايی؟

 
بدون توجه به سوالش درد اصليمو بيرون ريختم: چرا من بهت 

ه ازم سير ميشی..من اجازه دادم؟هنوز دوسم داری؟البد ديگ
 نميخوای ديگه؟من جواب مامانمو چی بدم..

 
 و گريه ام اوج گرفت.
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راميار_احمق روانی چی داری ميگی؟کجايی بيام پيشت..حالت بده 

 داری هذيون ميگی.
 

_من به هيچکس اجازه نميدادم حتی نوک انگشتامو لمس کنه اما 
 تو..

 
مثل اون دوس  _راميار ديگه از من خوشت نمياد نه؟ميخوای

دخترای قبليت باهام رفتار کنی؟آره؟ديگه پيشت اون  
 "دختره"نيستم؟ديگه صدام نميزنی دختره؟هان؟؟

 
 راميار_چی ميگی افسون؟اين پرت و پالها چيه؟

 
_آره خب تو که چيزيو از دست ندادی،تو که خونه ی مامانت زن 

 نشدی ، برات مهم باشه.
 

نگو .دوباره داد زد:انقد پرت و پال   
 

ماشينو گوشه اتوبان نگه داشتم و دستمو با عجز جلو دهنم گرفتم 
 و ناليدم:تو سرم داد نميـــزدی!

 
راميار_ببخشيد عزيزم..آخه اعصابمو بهم ريختی امون به آدم 

 نميدی..حاال گريه نکن به راميارت بگو کجايی باشه؟!
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م:دارم يکم با حرفش آروم تر شد بينيمو باال کشيدم و آروم گفت

 ميرم خونه عموم.
 

 راميار_واسه چی اونجا؟
 

 _منتظرمن.
 
 

 راميار_الزم نکرده بری اونجا با اين حالت،دقيقا کجايی؟
 

 _کنار اوتوبان همت م..اولين خروجی.
 

 راميار_اوکی دارم راه ميوفتم.
 

 گوشيو قطع کردم و روی صندلی انداختم
 نميدونم چقد گذشت 

باز شد  و راميار کنارم نشست.تا به خودم اومدم ديدم در   
  

با ديدنش تک تک لحظه های ديشب برام تداعی شد..و داغ دلم 
 تازه!

 
 راميار_سالم
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 زمزمه وار آوای "سالم" از دهنم بيرون اومد.
 
نچ نچی کرد:نگا کن چشماشو، مگه من مردم اينجوری زار  

 ميزنی؟
 

 زير لب گفتم:خدانکنه.
 

فسون؟راميار_ميشه بگی چت شده ا  
 

سالمه و ازدواج نکردم ولی ديگه دختر نيستم.24_راميار من   

 
راميار_اين که اينقد مهم نيست داری براش زار ميزنی،هيچ 

 چيزی ارزش اشکاتو نداره.
 

 _واسه تو نه واسه من مهمه.
 

 بغلم کرد:گريه نکن ببينم دختره ی زر زرو.
 

رگ ، چقد اين آغوش خوبه..مثل يه ارامبخش تزريق شده تو 
آرومم کرد نفس عميقی کشيدم و عطر معرکشو به ريه هام 

 کشيدم.
 با صدايی که خش دار شده بود گفتم:ترکم نکن.
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جوری که انگار از ناممکن ها حرف ميزدمخنديد   
 دستشو ال به الی موهام حرکت داد:من چی به تو بگم آخه؟

 
 يه چند دقيقه ای تو بغلش آرومم کرد

 صدای گوشيم بلند شد
 با خنده گفتم:نشستی رو موبايلم.

 
 خنديد و گوشيو از زير برداشت و سمتم گرفت

 راميار_اين اوجا چيکار ميکرد؟
 

 _اوه مامانمه.
 

 سريع جواب دادم:جانم؟
 

 مامان_جانم و مرض،دوساعته کجا موندی؟دلم هزار راه رفت.
 

 _گفتم که حال ندارم بيام.
 

 مامان_خونه که نيستی کجايی عزيزم؟
 

ماشينم..تازه داشتم ميومدم. _تو  
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 مامان_بيا دختر نازدارم بيا منتظرتيم.

 _اومدم خدافظ
 مامان_خدافظ.

 
 گوشيو رو کنسول انداختم.

 
 _مامانم ميگه برم پيششون.

 
 دستاشو دو طرف صورتم گذاشت:ناراحت که نيستی؟

 
مگه ميشه تو با اين چشمای خواستنی تو چشمام زل بزنی و 

باشم؟به خدا که نميشه..هنوز ناراحت   
 

 سرمو تکون دادم:نه.
 

 پيشونيمو عميق بوسيد
 

خب پس ماموريت فرشته مهربون به پايان رسيد..بايد برمراميار_  
 

 دستمو رو ته ريشش کشيدم:کاش ميشد نری..
 

عميقا  دلم نمی خواست بره..ميخواستم ساعتها و حتی روز ها از 
 بغلش بيرون نيام
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انگار اشباع شده بود از نيکوتين ، تو گوشم و با اين لحنی که 

 حرف بزنه بلکه تا آخر دنيا دلم قرص شه!
 

خانومش شدم وقتی شروع کردم غصه خوردن هرجا که بود 
 خودشو بهم رسوند تا آروم شم..مگه ميشه انقد خوب باشی؟

 
راميار_پس من خانوممو علی رغم ميل باطنيم تنها ميزارم ولی 

لت..باشه؟شب يا عصر ميام دنبا  
 

 _باشه
 

 راميار_قول ميدی ديگه آبغوره نگيری؟
 

 _قول.
 

 راميار_نشد..قوِل قول؟
 

 _قوِل قول!
 

راميار_ميرم من ديگه مراقب خودت باش رسيدی خبر بده 
 خداحافظ.

 
 _چشم عشقم حتما توام همينطور خداحافظ.
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از ماشين پياده شد و سوار ماشينش که جلوم پارک کرده بود شد 

.و رفت  
ته دلم هنوز عذاب وجدان و ناراحتی موج ميزد اما حداقل به 

 بهترين شکل تو دنيا آروم شده بودم.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 

با اين کفشای ده سانتی واقعا جز يکی از بزرگترين راه رفتن 
مشکالت امشبم بود مخصوصا وقتی هی بهت اصرار کنن پاشو 

 برقص.
ناچاری بلند شدم.مامان انقد چشم و ابرو اومد تا آخر با   

دوره عروس و داماد حلقه بزرگی از دختر ها و پسر ها شکل 
گرفته بود منم خودمو جا دادم و يه قر ريزی ام ميدادم که مامانم 

 چشم و ابرو اومدنشو بس کنه.
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هديه هر از چند گاهی جز داماد با بقيه دوستاش ميرقصيد به من 
کجايی تو؟دو ساعت که رسيد همنجوری که باهام ميرقصيد گفت:

 دنبالت ميگشتم.
 

برای اينکه صدام بهش برسه داد زدم:به خدا پام درد ميکنه از 
 صبح رو پام.

 
ه من گفت:جبران اال اورد و تکونش داد و با داد بهديه گلش رو ب

 ميکنم عروس بعد از اين..نميخواستم اذيتت کنم.
 

 _نه بابا اين چه حرفيه وظيفست.
 

حالی که ميخواست صورتشو حفظ کنه جلو بقيه هديه با لبخند در 
 رو به من داد زد:چيييييی؟

 
دی جی يه جوری با آهنگ اوج گرفت که هرچی داد زدم صدام 

 نرفت فقط لبخند زدم و سرمو به معنی هيچی تکون دادم.
 

 اشکال نداره بزار فکر کنه اذيت شدم..گلوم پاره شد.
 

پسرا جلو اومد و با  همين که حسام با جيغ دخترا و سر و صدای
رضا شوهر هديه و خود هديه مشغول رقص شد منم از جمع 

 فاصله گرفتم.
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رو صندلی نزديک سن رقص نشستم . پامو از کفشم در اوردم تا 

 يکم از فشار روم کاسته بشه.
ورقه ولکام ودينگ که عکس عروس داماد روش بود رو از روی 

 ميز ميز برداشتم و باهاش خودمو باد زدم.
 

 با صدای حسام از طرف چپم از جا پريدم
 

حسام_امروز حسابی خسته شديا شرمنده هديه بايد تو عروسيتون 
 از خجالتت در بياد

 سريع خم شدم و کفشمو پا کرد
 _عه تو از کجا پيدات شد...نه بابا هديه هم مثل خواهر نداشتم.

 
حسا با خنده به کفشا اشاره زد:راحت باش.. اون برجای 

ک رو پا نکن.نيويور  
 

لبمو به دندون گرفتم خنده ای کردم:ديگه طاقت نيوردم همين که 
 چشمای مامانمو دور ميبينم پاهامو آزاد ميکنم.

 
 حسام_مجبوری مگه؟

 
 _بله دستور از باال اومده..
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کسی زياد توش رفت و آمد نداره  2حسام_برو تو رختکن شماره 

 مبلش باز ميشه يکم استراحت کن.
 

جا بلند شدم با خوشحالی گفتم:زودتر بگو اين ايده های از 
 قشنگتو حسام..من ميرم..هرکی سراغمو گرفت بهشون بگو.

 
 حسام_اوکی برو.

 
 به سمت رختکن رفتم و رو مبلش کمر به پايينمو دراز کردم

 آخيش خدا خيرت بده پسر ميمردی زودتر بگی.
 

بار زنگامو 3گوشيمو برداشتم و جک کردم.وا پس چرا نه جواب 

تا پيام هامو.0نه جواب   

 
انقد حرصم گرفت که بدون فکر شمارشو گرفتم و روی گوشم 

 گذاشتم.
 

تا بوق صداش با خس خس پيچيد:الــو.0بعد   

 
 _الو و مرض.

 
 صدای خنده ی مستانه اش دل ايمونو برد:چه عاشقانـــه!
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 _خواهش ميکنم حضرت واال کاريه که از دستم بر مياد برای بی
 توجهی شما،کجايی که نه جواب پيام ميدی نه جواب زنگامو؟

 
 راميار_عه مــگه زنگ زده بودی؟

 
 با حرص گفتم:عه راميار!

 
 راميار_خب انقد جيغ نزن،نديدم.

 
 _وااا مگه ميشه؟!

 
 راميار_آره ميشه توچتههه؟

 
 _من چمه؟تو چته؟

 
راميار_تو يه هفتس قفلی زدی؟شکاک شدی..کجايی با کی هسی 

ی ميای کی ميری عکس بده هر ده مين يه دفعه بايد جواب بدم.. ک
 من به مامانمم جواب پس نميدم.

  
_خب منم همينکارو ميکنم به تو جواب پس ميدم..منم مامانت 

 نيستت راميار خان خوبه فرق اين دوتارو بفهمی.
 

راميار_اوکی پس از اين بهه بعد نه من جواب پس ميدم نه 
بديم.تو..بايد بهم فضا   
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 پشت تلفن وا رفتم يخ کردم

 
 _يَـ..يَـعـ..يعنی چی؟اين چه طرز حرف زدنه؟

 
 راميار_ديگه از حرف زدنمم ايراد ميگيری؟افسون خيلی گيری.

 
 بغضمو قورت دادمو گفتم:اوکی هرجور راحتی شب بخير.

 
 و قطع کردم.

شب بخير؟حاال کجام وسط عروسی..اه شبمو خراب کرد حتی 
امشبمو بفرستم يا آخرشب بياد ببينتم.. نگفت براش عکس  

  
با عصبانيت از ظلمی که در حقم کرد اداشو در اوردم "افسون 

 خيلی گيری"
به قول فرناز مگه از من بی زبون ترم هست؟!منی که به خوبی 

 خودمم ميدونم چقد وابستم و ميترسم از دست بدمش..
 

حنش و بغض چنبره زده بود و بی خيال نميشد و هرچقدر به ل
حرفاش فکر ميکردم بغضم سنگين تر ميشد تا آخر يه قطره رو 

 صوتم سرازير شد
 فک کرده کيه؟!!! اَه !

سريع با دستمال اشکمو خشک کردم تا آرايشی که امروز چند 
 ساعت رو زير دست ميکاپ آرتيست تحمل کردم خراب نشه.
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منتظر بودم مثل هميشه زنگ بزنه و از دلم در بياره و آشتی 

 کنيم..
 

 با صدای پيام گوشيم با خوشحالی پيام رو باز کردم
 

 )همين امروزه به ما بپيونديد و برنـ...
 

دندون قروچه ای کردم انگار يکی با سوزن ترکوندم..با عصبانيت 
 پيامک تبليغاتی رو پاک کردم.

 
چشمام از بيست دقيقه ای که گوشيو رصد کرده بود و حاال فقط 

ش بود ميسوخت.پيام تبليغاتی نصيب  
 

با ندامت از اينکه شايد تند رفته باشم و آخرشب درستش ميکنم با 
 بدن شل و اعصابی بهم ريخته کفشمو پوشيدم و بلند شدم.

 
 
 
 

*** 
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 با کسالت بند کتونيمو بستم و بلند شدم.
 
_من رفتم خداحافظ.   

 
 مامان_مراقب خودت باش خداحافظ.

 
خودمو تو کابين آسانسور انداختم تو کولمو رو دوشم انداختم و 

از هميشه حتی يه ضد آفتابم  ينه به خودم نگاه کردم ساده ترآ
 نزده بودم.

 
دقيقه باالخره به دانشگاه رسيدم.24بعد   

اين دخترا يه جوری نگاهم ميکردن انگار حق مسلمشونو پايمال 
کردم..همشم زير سر اکيپ ساسان ايناست اونا واسم دشمن 

ده بودند.کر تراشی  
 

ول کن افسون کی حال داره به اين عالفا فکر کنه..انقد سمن دارم 
 که توش ياسمن گمه.

فرناز رو نيمکت نشسته بود هوا خوب بود بين پاييز و شهريور 
گم بود...تنها بديش اين بود که هوا گرفته به نظر می رسيد و 

 خورشيد معلوم نبود.
 وروردی های جديد همه تو محوطه بودند.

 بغل فرناز نشستم و مشغول صحبت کردن شديم.
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گوشيمو واسه بار هزارم چک کردم نه زنگ زده بود نه پيامی 

 داده بود که اصال زنده ای يا ُمرده؟
 دلم مثل هوای امروز شده بود گرفته و نيازمند بارش!

هفته بلکل 0هفته از عروسی هديه ميگذشت و تو اين 0درست 

 عوض شده بود.
 

 _فری..
 
دامسشو باد کرد و ترکوند:جاِن فری؟آ  
 

 _ديدی باز خبری نيست .. ديروز گفتی زنگ ميزنه.
 

 فرناز_معلومم نيست چش شده..
 

 لب ورچيدم:ازم سير شده نه؟
 

محکم زده به شونم:نه بابا چرا چرت و پرت ميگی؟البد سرگرم 
 کار و مسافرتی چيزيه.

 
بطی به سرد چه ر _يه چيزايی ميگيا..اون که هميشه مسافرته

 شدنش داره؟!
 

 سرشو چندباری تکون داد:نميدونم واال چيزی به ذهنم نميرسه.
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 يه دفعه با ياد آوری چيز با خوشحالی گفتم:فــرناززز!
 

 فرناز_جوووون؟
 

_فهميدی چيشد؟!فردا تولدشه..سوپرايزش ميکنم و ميفهمم 
 چشه..

 
باالخره يه با دست به سرم ضربه زد:قربون کله ات برم من که 

 چيزی غير از خزبعالت توش پيدا شد...همين کارو کن.
 

 _چی بگيرم واسش؟
 

پوفی کشيد:شروع شد تا دقيقه ی آخری که ميخوای بری همينو 
ميپرسی...پسرا که براشون مهم نيست چی ميگيری مهم اينه چی 

 ميپوشيييی.
 

 با خجالت جيغی زدم:خفه شو فرناِز بی حيا.
 

ونم کی؟راميار!برای اون که صد در صد مهمه فرناز_جدی ميگم..ا
 چی بپوشی..اوف اوف..

 
با بطری آب معدنی دستم چندبار تو سرش زدم:بی تربيت بی حيا 

 بريز دور اين افکارتو
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 فرناز باز گفت:ست قرمزتو..

 با جيغ افتادم دنبالش با خنده ازم فاصله گرفت
 

داری برو فرناز_باشه به درک لياقت نصيحتای راميار سوزمو ن
 يه چيز ماماندوز گل گلی بپوش اصال

 
 _ببند..ايده نخواستم اصال بيا بريم سر کالس

 
با خوشحالی از شر فرناز_من که کالسم دانشکده روبروييه امروز 

 سواالت خودمو نجات ميدم.
 

 _خاک تو سرت.
 

عقب عقب به طرف دانشکده رفت و برام بوس ميفرستاد با دست 
سرت خندش گرفت و خورد به يه پسر که اشاره زدم خاک تو 

 داشت راهشو ميرفت ايندفعه من خندم گرفت.
 

 صدای پسره که داشت ميگفت:خانوم حواستون کجاست؟
 

 و جواب پرروی فرناز که گفت:پيش دوستم.
رو شنيدم با خنده به طرف دانشکده رفتم.   
 

 قبل استاد وارد کالس شدم و سرجام نشستم..
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جزومو برداشتم و توی کيفم گذاشتم. بعد از اتمام کالس  

 
شدم که برم به کارهام برسم آيدين که آخر کالس نشسته بود بلند 

پاشو روی صندلی جلوش دراز کرد  و گفت: کجا با اين عجله؟آها 
 مامانت اومده دنبالت؟..برو برو.

 
دندون قروچه ای کردم با عصبانيت بهش توپيدم:حرف دهنتو 

 بفهم آقای زارعی.
 

 نيشخندی زد:اگه نفهمم؟
 

 _خب باالخره خودتم  متوجه ميشی نفهمی.
 

 آيدين_ها ها چه بامزه.
 

 _ها ها همينه که هست.
 

 پاشو از صندلی جمع کرد و بلند شد
 

 قدم زنان به سمتم اومد
 

 آيدين_زبون در اوردی!
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 چشم غره ای رفتم:زبون داشتم.

 
 آيدين_نه وقتی که من می شناختمت.

 
نشناختی چون من هميشه همينم._منو   

 
 چشماشو ريز کرد:چرا يهو بعد اون روز تغيير کردی؟

 
انگشت به سينم زدم:من تغيير کردم؟عجب رويی داری..همه به 

 من ميگفتن آيدين چشه.
 

کوليمو رو دوشم جا به جا کردم تا اومدم برم مهرداد وارد کالس 
 شد.

ل دراز شدی.به سمت آيدين رفت در همون حال بهم گفت:بلب  
 

_هاهاها آيدين خان به دوستتون بگيد کتر نمک بريزن فشار خون 
 ميگيرن.

 
هرچی دق ودلی داشتم رو با حرفام خالی کردم..منی که صدا از 

 ديوار در ميومد از من نه!
 

 با ورود ايمان و ساسان جمع چهارنفريشون تکميل شد.
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 پوفی از اين که باز جمع شدند کشيدم 
 

ساسان_آخی کی باز اينو به گريه انداخته؟آيدين باز عروسکشو 
 گرفتی؟

 
زودتر از آيدين دهن باز کردم:آره باالخره بايد عروسک آيدينو 

 پسش ميديدم شنيده بودم شبا گريه ميکنه از دوريش.
 

نيشخندی از صورت هاشون که جا خورده بودند رو صورتم نقش 
ها رو داری که بهت بر  حاال حاالبست:نگو که بهت بر خورده؟

خوره.ب  
 

ساسان دست به جيب شلوارش فرو برد و به صندلی پشتش 
 پاهاشو تکيه داد:وايساديم عقده هاتو خالی کنی..با عقده نميری.

 
با دست به خودم اشاره زدم:من؟عقده داشته باشم؟باز منو با 

. دهنم باز خودتون اشتباه گرفتيد؟عقده ای اين آدم هان که کنارتن.
شه حرفايی مياد بيرون که نبايد،پس دهنمو باز نکن که هرچی تو 

 اين چندسال ريسده بوديد پنبه ميشه.
 

نفره شون متعجب از حرفای 0اندک بچه های داخل کالس و اکيپ 

 من سکوت کرده بودند.
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نه تنها من بلکه همه انقدر جلوشون سکوت کرده بودند حتی 

خودشون واسه رقمای گنده پدر مسئوالی دانشگاه اونم نه بخاطر 
 هاشون و جايگاه پدرشون که دور بدی برداشته بودند..

 
البته با اينکه شروين هم جزوشون بود اما هيچ وقت من بدی از 

اين مرد نديده بودم..جوری که از دور و کنار ميدونستم پدر 
نفر ذره ای رفتار 0شروين يه سر و گردن باالتره با اينحال اين 

شروينو نداشتند.درست   
 

افسون ساده و مظلوم و ساکت باالخره دهن باز کرد هرچند که 
 بنظرم کم بود و استحقاق حرفای تند بيشتريو داشتند.

 
از کالس با عصبانيت خارج شدم دق و دلی که از راميار داشتم هم 

 خالی شده بود و بهتر ميتونستم فکر کنم و برنامه بريزم.
 
 
 
 
 
 

*** 
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از شيرينی فروشی بيرون اومدم.با شوق   
 

يه کيک با طرح دختر و پسر دست تو دست هم با کلی بادکنک 
 قلبی گرفته بودم و روی سينيش برام چيزی بزرگ نوشته بود.

 
 سوار ماشين شدم و روبروی مرکز خريد ايستادم و پياده شدم.

 
طبق چيزی که از قبل تو سر داشتم يه ساعت از مارک دلخواهش 

مل آلبوم خواننده مورد عالقه اش گرفتم و ست کا  
هردو رو تو باکس گذاشتم و يه ياداشت از چيزی که قلبم اومده 

 بود رو نوشتم و توی باکس گذاشتم.
 

 دوباره سوار ماشين شدم و اينبار به سمت خونه ی راميار روندم.
 

يه دلشوره ی عجيبی داشتم خودم زودتر به هيجان ربط دادم انقد 
دلهره توم شدت گرفت بغل اتوبان ترمز کردم و کمی هيجان و 

 نفس گرفتم.
 

دوباره نشستم و اينبار هی با خودم حرفايی که بايد ميزدم و 
طريقه ی سوپرايزم رو تو خودم دوره کردم که نفهميدم کی 

 رسيدم.
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از شانسم نگهبان به جای داخل ساختمان در بود و با کسی حرف 

ی خاصشون ميشد فهميد از همشری ميزد که از صميمت و لحجه 
 و يا اقوامش هست

 
، از شناختی که قبال  ازم بهش گفتم ميخوام راميارو سوپرايز کنم 

داشتم و با ديدن و کيک کادوی دستم قبول کرد بدون اينکه زنگ 
 بزنه و خبر بده برم باال.

 
سوار آسانسور شدم و خودم با وسواس تو آينه آسانسور چک 

راحته..همه چيز طبق خواسته امه.کردم....خيالم   
 

قوی کازاموراتی اشباع بوی  از از آسانسور پياده شدم رفتم دم در
 شده بود لبمو گزيدم 

من فکر کردم تنهاست نکنه اکيپشونم اينجان؟کاش با شايان 
 هماهنگ ميکردم..ولی هرچی بادا باد..همه سوپرايز ميشن..

 
نشوندم و زنگ در رو زدم و با اظطراب و هيجان لبخندی رو لبم 

 کنار چشمی در کنار رفتم.
 

صدای آهنگش تا بيرون ميومد..طبق معمول شادمهر گوش 
 ميکرد.
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صدای ريزی منو شکه کرد قبلم با سرعت بيشتری شروع به 

 پمپاژ کرد...صدای خنده ی پرعشوه ی زنونه..
 
 
 
 

 راميار با خنده درو باز کرد..لباس تنش نبود..
 

ديدنم شکه شد..تو تيرس نگاهم زنی رو مبل با باز ترين لباس با 
 خواب ممکن نشسته بود ..خنده رو لباش ماسيد..

 
دهنمو مثل ماهی بدون هيچ حرفی باز و بسته کردم..نميدونستم 

چيزی بايد چی بگم..از دختری که شکست،خورد شد،پودر شد..
افی بگم اصال؟..يا همين نگاه لبالب از بغضم و شکه ام ک

 بود؟..می فهميد اصال؟
 

نگاهم از اون زن با بوی عطر زننده اش کنده نميشد..سرت درد 
ميگرفت با اين بوی عطر؟دوس دختر شهرياره؟..اصال راميار من 

از کی بلوند می پسنديد؟خودش می گفت اين پلنگای سر چهار 
راهی دوره شون گذشته بود که..چرا به خودم نگفت بلوند دوست 

من حرفشو زمين ميزاشتم؟ داره؟!مگه  
چرا باالتنه اش لخت بود مرد من؟چشمای من فقط حق داشتن تو 
رو اينجوری ببينن بی شعور..و چرا مغز من سوال داشت و از 

 حرف خالی بود..
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 راميار_توضيح ميدم افسون..

 
 افسون با توعه ميخواد توضيح بده خرت کنه

 
 آدمک خر نشوی مست صدايش بشوی..

 
هری که فکر ميکردم فقط واسه من پلی ميکنه تو صدای شادم

خونه پيچيده بود با پيچيدن آخرين کلمه ادامه ميدمت آهنگ 
 عوض شد

 
 برای داشتنم گاهی

به دوس داشتن تظاهر کرد   
 خیال کرد جای خالی رو

میشه با حرف زدن پر کرد   
میتونست چی بشه    

 چی شد
میتونست چی بخواد   
چی خواست   
اون از تمام دوست داشتن   
فقط داشتنشو میخواست   

 
 

 قطره های سمج اشکم بدون تعارف روی صورتم روون شد..
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به گمونم صدای آشنای زن با نشون کازاموراتی که هميشه 
بخاطرش منو به شکاک بودن متهم ميکرد تير آخر 

 بود:رامياری..راميارم..
 

بگم؟!؟ توضيحی واسه  نامــرد مگه قرار نبود اينو فقط من بهت
 اينم داری؟

 
بنظر که داره تيرای توضيح ميدمات قلبمو نشونه ميگيره و از پا 

 در ميارتم..
 

 حتی خود راميار هم الل  شده بود ..جوابشو بده ديگه..
 

بگو جان دلم خانومم؟يادته وقتی ميگفتی اللم ميکردی و حرفم 
ميشه از ذوق؟يادم ميرفت..واسه اينم وقتی ميگی اينجوری الل   

 
کيک و باکس از سنگينی که اين اتفاق با تموم وجود بهم وارد 

 ميکرد از دستم افتاد..
 

 مسیُر اشتباهی می رفت
تالشش بی هدف میشد   

 بهش فرصت زیاد دادم
با من وقتش تلف میشد   

 بهم گاهی دروغ میگفت
نخواست باور کنه کم بود   
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 میدونست من دوستش دارم
همینم نقطه ضعفم بود   
 

ماه کوفتيمونو تو صورتم می کوبيد 04آهنگ مثل ناقوس تموم 

 تمام حقيقتی که با حمقيت تمام کتمان می کرد..
 

گريه ام با هق هق اوج گرفت.."بی لياقتی" رو تو صورتش پرت 
 کردم و از پله ها پايين رفتم..

 
افهی واسه اينکه وايسم برای آسانسور و فضای اونجارو و قي

 راميارو تحمل کنم عجيب بی صبر شدم.
 

نميدونم چند طبقه پايين رفتم اما از شدت شوک و بغض بدنم تاب 
نيورد و و روی پاگرد يکی از طبقه ها نشستم و گريه ی پر از 

شکستم اوج گرفت..من به ادامه ندادنش باختم..از نفس برای يه 
 طرفه دوست داشتنش افتادم..
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 فصل هفدهم

 
بهت زده بودم..صورت افسون با اينکه رفته بود هنوز جلوی 

 چشمام بود..
 

شکستنشو به وضوح ديدم وقتيم سارا صدام زد ديدم که هيچی 
 ازش نموند...

به در تکيه زدم..صدای گريه هاشو به وضوح می شنيدم..قلبم 
 فشرده ميشد

 
 غريدم:سارا صدای اين کوفتيو خفه کن.

 
کثافت بودنم حالم گرفته شد شادمهرم من خودم با ديدنش از 

 ميتازوند.
 

نميتونستم مثل بقيه بگم گور باباش .. عميقا قلبم با ديدن چشماش 
 تکون خورد .. اللم کرد.

 
خم شدم دوتا باکسی که انداخت رو برداشتم و رو ميز نشيمن 

 انداختم.
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 نميتونستم بگم ناراحت نشدم ولی خسته شده بودم..اين حالتمم از
اين بود که دل براش سوخت..پدرش نبود منم دلشو شکستم و 

 االن هيچ پشتوانه ای نداشت..
 

سارا با لحنی که ميخواست نشون بده چندشش شده پرسيد:اين 
 دختر غربتيه کی بود؟

 
 _حرف دهنتو بفهم سارا.

 
 سارا_وا اين چه طرز حرف زدنه عزيزم؟

 
ديوار ناخن اَه..با اين صداش ..انگار يکی بغل گوشم رو 

ميکشيد..صورتمو با اخم جمع کردم:همينه که هست..االن حالم 
 اوکی نيست سارا برو فردا بيا پيشم.

 
 بدون اينکه اصراری بکنه از اينکه کنارم باشه گفت:اوکی عزيزم.

 
 رفت اتاقم لباسشو پوشيد و اومد بيرون:حداقل برام آژانس بگيــر!

 
 راميار_چجوری اومدی همون جوری برو.
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سارا_وااا..اوکی اعصاب نداری چيزی نميگم ولی بعدا صحبت 
 ميکنيم.

سمتم خم شد که لبمو ببوسه که ناخوداگاه و بی ذليل سرمو عقب  
کشيدم..ذهنم بی دليل بوسشو پس ميزد..سارا اما با تعجب فاصله 

 گرفت
 

 چشمامو با اخم بستم و فکمو بهم ساييدم.
ل خودمو پهن کردم و چشمامو صدای بسته شدن در اومد..رو مب 

با ميلی باز کردم..نبايد خيانتمو ميديد..خودم بعدا باهاش بهم 
 ميزدم که اينجوری تو خاطراتش با خودم گند نزنم..!

 
اَه کاش سارا نمی رفت نياز داشتم بهش بلکه فکرای کـ...شرم از 

 سرم بپره..
کم تو شات روبروم که جای رژ سارا مونده بود ودکا ريختم و 

 کمک خوردم.
 

 در جعبه کيک رو باز کردم
 روش نوشته بود مرد من تولدت مبارک.

 
 تولدم بود؟پس چرا هيچکس يادش نبود؟

 
 حتی خودمم فراموش کرده بودم .. اما افسون..
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هی افسون افسون راه انداختی..مگه  بس کن خرس گنده
سالته؟..مگه نميخواستی تموم شه؟تموم شد! پروندش بسته 01

 شد..
 

شات رو روی ميز گذاشتم و سيگاری آتيش زدم..ديگه حتی ميل 
 نداشتم کادوشو ببينم.

 تکيه دادم و سرمو گرفتم.
 

هرچی بود بد و خوب گذشت..اما ته ذهنم اقرار ميکردم اون حسی 
داشتم حسش خوب بود.که بهش   

 
همه خاطره ها و و رابطه مون از پيش چشمم گذشت..بايد خاکش 

 ميکردم!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            347

 
 

 فصل هجدهم
 

 
ولی با هرلحظه  هنوز شکه بودم..مدت زمانی زيادی نگذشته بود

مونو ميبريد..ی خاطره مون اشک ا  
 

 دو هفته ی کذايی گذشته و من هر روز تحليل می رفتم.
 

برگرديم نه؟و يه صدايی از دورنم ميگفت نه!قرار نبود   
 با ديدين عکسامون قلبم آتيش ميگرفت.

 
 مامان_افسون عزيزم بيا ناهار.

 
 _سيرم..

 
از چارچوب در فاصله گرفت به سمتم اومد:آخه قشنگ مادر چی 
خوردی که سيری..فقط ُغصه؟باز ضعف ميکنی سر از بيمارستان 

 در مياريا.
 

 _مهم نيست..
 

 مامان_آخه عزيزم قيافتو ديدی؟شبيه گرسنه های نيجريه شدی.
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 _کوفت بخورم..بزار به درد خودم بميرم اَه..
 

با غر غر بلند شد:الهی شب و روزش سياه شه که تو رو به اين 
 روز انداخت..

 
 و يه آه سوزناکی پشت بندش کشيد و از اتاق بيرون رفت.

 
 مامان نگووو نگووو..گناه داره..

 
دوباره هق هقم اوج گرفت..گوشيمو روشن کردم با ديدن 

عکسمون تو بغل هم همون روزی که سوپرايزم کرد و يه ور 
خونشو کامل پر کرده بود از رز و بادکنک و بعدش من خودمو و 

 هرچی ازم باقی مونده بود رو تسليمش کردم ..رسما ترکيدم..
 

چنگ بزنم ود بهش دق می کردم..رسما هيچ ريسمانی نب داشتم
بلکه آروم بگيرم..کثافت ما قرار بود تا آخرش باهم باشيم..اين 

کجای زندگيت بود؟دختره ی هرزه   
 

منو نميخواستی چرا زودتر ولم نکردی؟قبل اينکه غير از دل و 
 عقلم .. جسمم بهت ببازم؟!!

 
 آخه ديوونه من انقدر بهت اطمينان داشتم که...
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نامرد بودی؟من که تسليمت بودم چرا انقد   
 

آخرين آهنگی که ازش به يادگار موند واسم مدام تو اتاق پخش 
 ميشد و منو تا سر حد دق ميبرد..

 نقطه ضعِف لعنتی من..
 

مگه کارات از يادم ميره..کارايی که حاال نميدونم برای اين بود که 
دلمو بهت ببازم انجام ميدادی يا فقط به قول هرکس که تو رو 

ی مثل دستمال باهام رفتار کنی..ميشناخت ميخواست  
 

حتی  ..انتخاب کرديم آرام و آرمان باهم اسم دختر و پسرمونو
خونه مشترکمون برنامه می رختيم..برای   

 
 ميخوای منو ديوونه ميکنی با اين خاطراتی که جا گذاشتی؟

 
 اسم خودتم گذاشتی مرد؟

 
 آخ بابا کجايی؟کجايی ببينی هيچکس مثل تو مرد نيست؟فردين

نيست؟مردی که من بهش گفتم "مرد من"يه عياش به تمام معنا 
بود از همون اول اولشم بود فقط مِن ساده گذاشتم منم يکی 

 دستماالش باشم..
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ماه دوس دختر عوض 3يا  2کسی که از همه می شنيدم هر 

 ميکنه اما فکر کردم عوض شده و عاشق هم شديم..
نگو که عوض نشده و عوضی مونده و پنجه هاشو تيز کرده 

و دندوناشو  تا اونی که اهليش کرده رو شکار کنه فرصتبرای يه 
 تا بن استخوون فرو کنه و بدرتش..

 
 آخ بابا ...فقط باش..باش تا حس نکنم انقدر تنهام..

 
مامان بفهمه من دخترونگيمو به اين رذل ِ خواستنی باختم نمياد 

ه احمق؟بی عقل؟نگفتم بهت هيچ پسری قابل اعتماد بهم بگ
 نيست؟..

 
چجوری بهش بگم هنوزم ميخوامش .. اون لعنتی خواستنی رو 

 هنوز با بند بند تنم و جونم ميخوام..
 جوری که داشتم از نبودنش روانی ميشدم..برگرد به من!

 
 
 

*** 
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نده به هيچ موجود زنده ای رسما شباهت ندارم..هيچ موجود ز
 ای!

يک ماهه تمامه از درس و دانشگاه افتادم و ديوارای خونه و 
حاال هم انگار ازم خسته از صدای گريه و م شده بود...ن اتاقم مام

 زجه هام شدن که دارن بهم دهن کجی ميکنن..
 

شال و کاله کردم به سمت دانشگاه به اصرار فرناز و مامان 
 رفتم..

ميزد..خودم تا قبلش متوجه اهميتی نداشت لباسم تو تنم زار 
 اينهمه الغر شدنم نبودم ..

ولی مامان تو اين يکماه هر دو دقيقه بهم ياد آور ميشد..   
سرمو زير انداخته بودم به سمت کالسم می رفتم که مبادا با کسی 

 چشم تو چشم بشم..چون از حوصله و صبرم خارج بود
..همين که دم کالس رسيدم و وارد شدم همهمه ساکت شد  

 
خواستم  رو صندلی بشينم ساسان  بدون اينکه کسيو نگاه کنم

 مخاطب قرارم داد:ای بابا باز اين رو اعصاب اومد.
 

حالم بدتر از اين بود که بخوام توجه کنم و جواب بدم..رئ صندلی 
 نشستم..

 
آيدين_اوه اوه بچه  ها افسون تحويل نميگيره ، نکنه ازم سير 

 شده؟
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ا حالم رو بدتر ميکرد ولی سکوت کردم.صدای خنده ی بچه ه  
 

عه زبون هفت متريشو موش خورده؟دفعه آخر يادمه مهرداد_
 داشت با شلوار قورتم ميداد.

 
 ايمان_آخه اين اسکل زبون داره؟

 
 ساسان_حيف اسکل.

 
 صدای با شدت خنده ی بچه ها اومد.

 
 بغض باز ديواره ی گلومو پاره کرد..

 
 آدمک خر نشوی گریه کنی

دنیا سراب است بخند کل  
 دستخطی که تو را عاشق کرد

 شوخی کاغذی ماست بخند
 

صفحه ی گوشيم با اومدن يه نوتفيکشن روشن شد که باعث شد 
نگاهم به صفحم بخوره عکسمونو عوض کرده بودم و دست 

"نسختم" خطشو گذاشته بودم با گل قشنگش  
 آن خدایی که بزرگش خواندی 

( بخدا مثل تو تنهاست بخند :  
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ماه پيش فکر ميکردم خوشبخت تر از 2دنيا رسم عجيبی داره تا 

 من نيست اما االن ...
 

 حرف مهرداد آتيش دلمو تازه کرد:راميار جونت کجاست؟
 

 اشک بی صدا رو صورتم سر خورد و امانو ازم گرفت.
 

راميار لعنتی من...راميارم کجايی؟دلم برات يه ذره شده بی 
ل نبودم که يه خبر ازم نميگيری..اما همه انصاف..انقد قابل تحم

خبرتو ازم ميگيرن..ببينی افسونت زنده است يا ادا زنده ها رو در 
 مياره؟

 
بلند شدم توان تحملو ندارم..نه!..همين که به سمت در حرکت 

جفت کفش مقابلم ديدم..با دستام اشکامو پاک کردم اما 0کردم 

ا نقطه ضعفمو شدت بيشتری گرفت ميخواست مقابل همه تنه
 رسوا کنه..

 
 ساسان_آخی کی باز عروسکتو گرفته کوچولو؟

 
 مهرداد_آخ آخ عمويی شکالت ندارم بهت بدم زر زرت بند بياد.

 
 آيدين_شکالت،فقط شکالتای راميار.
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 و صدای قهقه هاشون بلند شد.
 

بخندين ...بخندين..چون حالم واقعا خنده داره..نميتونم از خودم 
رامياری نيست که حالمو انقد کنارش خوب باشه تا دفاع کنم ، 

بتونم همه دنيارو حريف شم کنارش نترس و قوی باشم و پشتم 
 بهش گرم باشه..

 
ساسان_نگو آيدين اينو..حاال تو يتيم نوازی کن از شکالتای 

 خودت بده .
 

دوباره خنديدند.بابا جدا نبودنت براشون خنده داره؟يا عادت دارن 
باشن که منو با اين شکستگيام ببينن و نمک باشن  انقد بی وجدان

 رو زخمم.
 

آيدين_افسون واقعا افسون شده..جادو شده..نميخوای جيغ بزنی و 
 معرکه بگيری؟

 
انقد از تو تََرک خورده بودم و به هزار تا قسمت تبديل شده بودم 

اين تکه تکه  برای که نا نداشتم دهن باز کنم فقط ميخواستم برم
عزاداری کنم. نهای افسو  
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باالخره پاهامو بی جون حرکت دادم تا برم که صدای مهرداد باز 
يادآور نبودن دوتا مرد گرانبهای زندگيم شد:ساسان خيالت راحت 

 راميار واسش پدری ميکنه.
 

 و باز خندشون همون تکه هارو به هزارتا تيکه تقسيم کرد.
 

ينی؟کو اون بسه المصبا .. مگه چقدر گنجايش دارم؟خدا ميب
 عظمتت؟خدا جدی توام حواست بهم نيست؟

 
صدای داد شروين که وارد کالس شد اومد:بسه ديگــه!هرچی 

بلد نيستيد  ، هيچی نميگم هی بدتر ميشين..وجدان ندارين قبول
دهنتونو ببندين؟آقا ساسان يتيم بودن خنده داره؟بهت بگم چی 

معلوم نيست هرشب  بابات خنده داره؟خنده دار وضعيت توعه که
با کدوم صيغه ايشه و خودتو خواهر بردارات واقعا حرومزاده 

اين..مهرداد خنده دار وضعيت توعه که مامانت بين دوستای بابات 
پاسکاری ميشه و معلوم نيست هرشب کجاست..خنده دار وضعيت 
توعه ايمان که دوست دخترات بهت ميگن پپه هرکدوم يه ماشين 

آيدين ردن لب چشمه برت گردوندن..يه خونه ازت کنده ان و ب
وضعيت تو خنده داره که تو خونه کسی محل سگت نميزاره و 

هردفعه يه چيزيو ازت ميگيرن و به هر روشی تحقيرت 
ميکنن..بد دهنمو باز کرديد ديگه نميخوام يکبار ديگه اسممو به 
زبون بياريد،فراموش کنيد رفيقی به اسم شروين داشتيد چون 

عين شما به گا نرفته..اين دختر يه تار موش  هنوز وجدان من
اين.شرف داره به صدتای شما که از دم حرمزاده   
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 دستمو گرفت و همراهش از کالس بيرون رفتيم.

 
 سرم همچنان پايين بود و هيچکس رو نميديدم.

 
شروين انقدر تند و محکم راه ميرفت که کسی به گردپاش 

 نميرسيد  منم دنبال خودش ميکشوند.
 

جلوی بنز دودی رنگی ايستاد و درو واسم باز کرد و بعد خودش 
 سوار شد به سرعت راه افتاد.

 
 بعد چند دقيقه پارک جنگلی نزديک دانشگاه وايستاد.

 
 شروين_از اون موقع نگاهتو ازم ميدزدی..حالت خوبه؟

 
بغضم با هق هق شکسته شد.هول زده گفت:بخدا نميخواستم 

 ناراحتت کنم.
 

پاک کردم با صدای گرفته و خش دار پچ زدم:نه آروم اشکو 
 ناراحت نشدم ..

 
شروين_واقعا نميدونم چی بگم افسون..روم نميشه جايی بگم اونا 

 دوستام بودن..
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 _اونا هم خب..

 
شروين_اونا چی؟کثافت تر از خودشون خودشونن..ته خـ..نميتونم 

هرچی فحش ته جلوت به فحششون بکشم ولی بدون 
قط بنظرشون خودشون آدمن.ناموسين..ف  

 
 _خب توام دوست اونايی.

 
شروين_من شکر بخورم..خيلی وقته باهاشون يه جا هم نميشنم 

 چه برسه که قاطيشون بشم.
 

 _چرا؟
 

شروين_بگذريم،تو چت شده؟چرا نه جواب زنگامو ميدی نه پيام 
بار هم اومدم دم 2هامو؟فرنازم ميگه اصال حالت خوب نيست .. 

روم نشد بيام زنگ بزنم..خونتون ولی   
 

 _جواب سوالمو ندادی..چرا؟
 

 شروين_چند ماهی هست يه اتفاقايی افتاده..
 

 _بين تو و آيدين؟
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 ابروشو باال داد:تو از کجا ميدونی؟

 
 _چرا؟مگه آيدين..

 
بين حرفم پريد:اسم اون سگو نيار..البته سگ شرف داره به اين 

 آشغال..ميشه اين بحثو ببنديم؟
 

تکون دادم..باز سکوت کردم.سر   
 

شروين_پشت در کالس واستادم همه حرفاشونو شنيدم گذاشتم 
نميدونم چت شده حالت چرا اصليشونو ببينی ، قشنگ روی 

تا نمک رو زخمت 0اينجوريه البته يه حدسايی دارم ولی اون 

 بودن..من بابتش ازت عذرخواهی ميکنم.
 

 _بيشعوری اونا به پای خوبی تو.
 

 شروين_واقعا خانومی و مهربون.
 

يادم به همين جمله ای که همون اول رابطمون راميار بهم نسبت 
داد جلوی کارای همين اکيپ،افتاد..اشک به چشمام نيش زد واقعا 

چرا اشکام خشک نميشن چرا با يادش بی تابی هربار امونمو 
 ميبره..
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 اه راميار..راميار لعنتی..!
 

شدی؟حرف بدی زدم؟چرا گريه ميکنی؟شروين_افسون چی   
 

هول شده .. راميار هم وقتی ميديد اشک ميريزم اينجوری هول 
ميشد..راميار...راميار...راميار زندگيم خالصه شده تو 

 کارت،حرفات،چشمات،صدات!
 

هوای ماشين واسم کم اومد از ماشين پياده شدم..انقد از هجوم 
به دويدن کردم.. خاطره هامون و نبودش کالفه ام که شروه  

 
انقد دويدم تا نفسم تموم شد و روی چمنا ول شدم با صدای بلند 

 خودمو تخليه کردم.
 

 با نفس نفس کسی بغلم نشست سر باال بردم شروين کنارم ولو شد
گفت:دختره..چـرا..يـ..يهو جنی شدی؟با همون نفسای منقطع   

 
 و با اتمام جمله بالخره نفس عميقی گرفت.

 
دختره..هوی دختره.." راميار_  

 _عه عه باز گفت دختره.
خنديد از همون خنده هايی که چال های گونش دلمو به ضعف 

 ميبرد  و تو دلم قربون صدقش ميرم.
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 راميار_دختره ی منــی.

 
 و بينيمو يواش کشيد..

با حرص بينيمو نجات دادم و ماساژدادم با بدخلقی گفتم:االن توقع 
؟دختره يعنی چی؟داری از اين حرفت ذوق کنم  

 
 راميار با سرتقی باز تکرار کرد:ميگما دختره..

 
 _چيه پسره؟

 
 نچی کرد:دخترهههه...

 
 سری تکون دادم:بله؟

 
 ابروهاشو بال داد و با شيطنت گفت:نشد! دختره؟

 
 _جونم؟

 
 راميار_آها آفرين..

 دوتا دستاشو از زير چونش برداشت چشم تو چشمم شد:افتاد!
 

گيجی نگاه کردم تا ببينم چيزی ازم افتاده در همون اينور انورو با 
 گفتم:چی افتاد؟
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 خم شد و کنج بين گردن و خط فکمو بوسيد:مهرت به دلم دختره.

 
بعد ريز خنديد جوری که با نفساش تنم از ذوق حرفش و کارش 

جمع شد:ديوونه فکر کردی جز دل من واسه تو چيز ديگه ای می 
 ريزه؟ "

 
..هق هقم اوج حرفش انقدر بی تاب ميشم من چرا با ياد هر

 گرفت..خدا جدی چرا راميارو وارد زندگيم کردی..
من که همون موقع ام گفتم اگه قراره به رفتن..از همون اول 

 بدشو به دلم بنداز .. نه اين حجم از عشقشو!
 

شروين کاری از دستش برای آروم کردنم بر نميومد..هی دست 
ا زد و شونه هامو تو بغل گرفت..دست کرد آخرم دلشو به دري  

 
" راميار_فکر کردی کسی حق داره به خانوم من نزديک شه ؟ 

 مگه از جنازه ی من رد شه.. "
 

 جنازه؟خدانکنه خار به پاش بره..
خودمو کنار کشيدم..سريع دستشو برداشت و فاصله ای ايجاد کرد 

 و زيرلب گفت:متاسفم..نميدونستم چجوری آرومت کنم.
 

تکون دادم.سر   
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پاهاشو تو دلش جمع کرد و سرشو رو پاهاش اونم مثل من 
 گذاشت

 
يه چند دقيقه ای فقط صدای پرنده ها و فواره ی آب سکوت رو 

 ميشکست.
 

شروين_به خودت نگاه کردی افسون؟تو اون افسون سابق 
نيستی..خيلی الغر و رنگ پريده شدی..چه باليی سرت اومده که 

ی.به اين حال افتاد  
 

 تو نی نی چشمای مخمليش فقط نگرانی موج ميزد.
 

 _راميارم رفت..همه کس من رفت شروين.
 

 شروين_واقعا ؟ چرا يدفعه ای؟چيشد؟
 
دختر عموم تماسمون يه خط درميون دعوا هفته بعد عروسی 2_

ميشد..جواب نميداد،زنگ نميزد،انگار نه انگار که افسونی وجود 
بود..روزی که تولدش بود تصميم داشته باشه..نميدونم چش شده 

 گرفتم غافلگيرش کنم رفتم دم خونش با کلی بند و بساط تولد ..
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گريه ام شدت گرفت تيکه تيکه گفتم:ميدونی ..ميدونی ..چی ديدم 
شروين؟ديدم .. با يه دختره اس..با لباس خواب..با همونی که 
..از ..بوش..سردرد ميگرفت..تو کل شک..شک هام انکار 

يکرد..بهم انگ شکاک..بودن ميزد..درو که ..بـ..باز کرد م
 ميخنديد..ولی پشت تلفن..با من..

 
دست رو سينم گذاشتم و با شدت ادامه داد دادم:با من ..سرد 
بود..دعوا داشت..نامهربون بود..ديگه از خنده هاش خبری 

نبود..يا شايدم بود ولی..واسه من..من ديگه نبود..اين همه وقت 
.ولی نميدونم شروين چرا؟ازم سير شده بو؟لهم باهم..بوديم 

کرد..کمرم رو با خيانتش شکوند..انوقت چرا..من احمق هنوز دلم 
ازش نبريده؟همه چيزمو ازم گرفت..انقدر واسش بی ارزش بودم 
که حتی زنگ نزد توضيح بده خودش ميگفت توضيح ميدم..بعد 

م کرد..نابود باز من احمق بهش از گوشی فرناز زگ زدم..ريجکت
 شدم..انقد بهش عشق دادم نفهميدم يه طرف بودنشو..

 
با يه عصبانيتی که ورای تصورم بود گفت:اون بی لياقت بی همه 

 چيزو..بايد..
 

نفس عميقی کشيد با آرامش گفت:ببين افسون ميدونم سخته 
 ..ميدونم اين همه وقت کم نيست..

 
ماه..04با بيچارگی زمزمه کردم:شده بود   
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ماه شوخی نيست..ميفهمم انقد احساسات روون و 04روين_ش

يکدست و پاک بوده که نتونستی عشقو به پاش نريزی و وا 
 ندی..

 
 مسخ شده زمزمه کردم:آخه گفته بود نميره..

 
شروين_رابطه های اينجوری دووم نمياره..مخصوصا عشق 

اول..درک ميکنم تو رابطه های اين شکلی تا حاال نبودی روحتم 
..مگه چندتا مرد نداره که چقدر يه مرد ميتونه بی وجود باشه خبر

 تو زندگيت بوده جز راميار کسيو تا حاال وارد زندگيت نکردی..
 

 تعجب کردم
 _تو از کجا ميدونی؟

 
نيشخندی زد:مهم نيست..ولی اين از من پيشت يادگار..رابطه يه 
 دختر معصوم با يه پسر که از سن عروسک بازيش نگذشته دووم
نداره..بايد حتما دوراشو بزنه دختربازياشو بکنه..بنظر من خدا 

ماه فهميدی وگرنه از خيليا به چندسال 04دوست داشت که سر 

ميرسه و پسره آب زيرکاهه..هيچ وقت عشق اول بدست 
نمياد..هممون تجربه کرديم..يه مشت خاطره ی عذاب آور بهت 

ه نه دختر؟تحميل ميکنه..ولی تو ميتونی فراموشش کنی..مگ  
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با زجری که قلبم هر لحظه متحمل ميشد گفتم:نميتونم به خدا 
نميتونم همه همينو ميگن..به حرف راحته..هرجا ميرم،هرچی 
ميشنوم،هرکی هرکاری ميکنه يادش از ذهنم نميره..هيچکس 
نميدونه چقد راميار خاص بود..انقدری خاص بود که براحتی 

م بره و هيچکس ديگه وارد ذهن عاشقم کنه و نزاره يادش از ذهن
 و قلبم بشه.

 
.. تو خودت خواستی عاششقش شروين_همه ی اينا دست خودته 

بشی حاالم اگه بخوای نميگم خيلی راحت ولی يواش ميتونی 
فراموشش کنی..بخدا هيچکس نميتونه ببينه داری آب 

 ميشی..مامانت خانوادت فرناز مهرناز من دوستات همه نگرانتيم.
 

خودم نيست..دست اين وامونده است که فقط واسه اين _دست 
 ميتپه.

 
 و با مشت به قلبم زدم.

 
 
 
 

*** 
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از اون روز به بعد همش شروين پيگير حالم شد..زنگ ميزد مدام 
هم دوتايی پيام ميداد باهام حرف ميزد..ميومد خونمون با مامانم با

 باهام صحبت ميکردند.
 

ه يادش تو قلبم لطمه وارد کنه.يتونست باما هيچکس ذره ای نم  
 

و من روز به روز به يکی دوماه به همين سرعت گذشت 
برگشتنش فکر ميکرد به اومدنش به کنار هم بودنمون..اال به 

 فراموش کردنش..
 

 يه بار که انقد زيربارون پاييز ايستادم و گريه کردم که تب کردم 
 

 ومدام تو تب به گفته ی مامان اسمشو صدا ميزدم 
 
و تا مهرنازو مجبور کردم زنگ بزنه باهاش الس بزنه تا  

 صداشو بشنوم ، آروم نگرفتم.
و غرورم له شد..منی که البته با اينکه بعد از اون قلبم کدر تر شد 

همون اولی که باهاش اوکی شدم تو ماشين بوديم به خودم قول 
دادم هيچ موقع مثل دوس دخترای قبل و دوربرش نباشم و 

بهش نبازم اما باختم..به داشتنش به شنيدن صداش غرورمو 
 باختم..
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دوای اين دل هيچ جا نبود .. جز دوتا چشم مشکی با اون نی نی 

با صدای آرامش بخشش!های قهوه ای   
 

 از همه دور میشوم
 نقطه ی کور میشوم

زنده به گور میشوم    
 باز مقابلم تویی..

 
 

ماه شوخی نيست 04رديم..باز به خودم اميد ميدادم که بهم برميگ

که سريع از يادش بره..حتما واسه اونم سخته اين دوری..به قول 
 مامانم يه مشت اراجيف به خوردم  ميدادم 

 
اين زخم مرهمی نداشت..گرچه از اينکه هر دفعه يادم ميومد 

چجوری بدنمو بهش باختم و يه مشت دری وری تحويلم داد و 
زی که روشو نداشتم به ترکم کرد اين سخت ترش ميکرد..چي

 هيچکس بگم.
 

ماهی از آب شدنم واسه خيانتش و مرور خاطراتمون و گدايی 0

عذابی که از خاطره های دوطرفمون عشق يه طرفم ميگذشت..
 ميکشيدم خوردم ميکرد.
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 انقد فيلمامونو ميديدم که همه حرفارو از حفظ ميگفتم..

ميشد رسما  و هر وقت تو فيلمامون آهنگ ادامه ميدمت پخش
 قلبمو فشار ميداد..

  
" 

 _ديدی يدفعه چقدر به جا آهنگ پخش شد.
راميار_آره من با شادمهر يه البی ريز دارم باهاش زد و بند کردم 

 که هماهنگ شه باهامون.
 و چشمک زد

 با لبخند گفتم:عه لوس نشو جدی گفتم مگه نه؟
آره دقيقا قسمت بود تا مارو از هم مطمعن کنه.راميار_  

 _اوهوم از االن اين جز بهترين آهنگ دنيا شد برای من!
 سفت تو بغلش فشارم داد تا آخ ِ من در اومد.

راميار_آهنگ ما،دختــره...نه فقط تو شد آهنِگ ما..!بخوای 
" نخوای ادامه ميدمت.  

 
منو ادامه نداد..آهنگی که برای من ميزاشت رو ککش نميگزيد با 

ه همه رو فراری ميداد اونو يکی ديگه گوش بده..بوی عطری ک
 پابند کرد.

 
با خستگی از راه دانشگاه با مهرناز خونمون رفتيم مامان امروز 
گفته بود زايمان داره و من چون يه جورايی همه نگران بودن 

 نميزاشتن تنها بمونم..با مهرناز باال رفتيم
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همين که کليد انداختيم و وارد خونه شديم..صدای جيغ و آهنگ 

ت مبارک بلند شد..تولد  
 

 شکه شدم انتظار اين حجم از دوستام و همکالسيامو نداشتم
لبخند نيمه جونی  بعد اين چندماه رو لبام نشست و از همه تشکر 

 کردم.
 

وارد اتاق شدم تا لباسی که مامان رو تخت گذاشت رو بپوشم..بين 
ما مشکی اين اولين رنگيی بود که ميخواستم تن کنم..هرچند 0اين 

دلم بدون هيچ تعارفی شاد نبود کسی رو ميخواست که ميون اين 
 همه آدم .. حضور نداشت.

 
بعد عوض کردن لباس به خودم تو آينه نگاه انداختم که پيراهن 

منو در بر گرفته بود.سرخابی دخترونه   
 

موهام مشکی شده بود و خيلی وقت بود که اصال ذهنم سمت 
قبل؟کو اون وسواسی که به ظاهرم نرفته .. کو اون افسون 

ظاهرت داشتی؟کو اون رويا ساختنات؟کجايی افسون؟چرا 
 نميشناسم اين دختر تو آينه رو؟کجايی؟

 
 لب زدم:افسون مهم نيست کدوم گوری؟راميار کجايی؟

 
 اين اشک مثل اين که هيچ جوره پا پس نمی کشيد.
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 هر موقع اسم خواستنيش ميومد همزمان اشکم در ميومد.
 

صدای در به خودم اومدم..تا اومدم اشکامو پاک کنم..شروين با 
 وارد شد.

 
 شروين_چرا نمـ...

 
 با ديدن قيافه ی زارم نچی گفت و درو بست.

 
 شروين_باز که آبغوره گرفتی.

 
 _چيز تازه ای نيست.

 
 شروين_واسه من هر دونه اشکات چيز تکراری نيست.

 
 لبخند کم جونی زدم.

 
ين قيافه؟!جمع کن ببينم..ببين افسون امروز شروين_اَه اَه چيه ا

يه قطره اشک از چشمات بياد کالهمون بد ميره توی هم نگی 
نگفتی.همه امروز خودمونو آماده کرديم تا تو لبخند بزنی 

خوشحال باشی..مخصوصا مامانت بخوای ناراحتش کنی..از گيس 
آويزونت ميکنم..شوخيم ندارم..بخوای يه قطره اشک بريزی بد 

است تموم ميشه..فقط ميخندی!و  
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 _حتی به زور؟

 
با اخم گفت:حتی به زور..حتی اگه خنده رو هم با خودت دشمن 

 کردی مجبوری يه امروزو باش آشتی کنی.
 

 _باشه.
 

 شروين_آفرين..حاال بخند.
 

 لبخندی زدم.
شروين_نشد..آدم بدتر گريه اش ميگيره اينو نگا ميکنه قشنگ 

 بخند.
 

ديگه زدم:خنديدم ديگه.لبخند اجباری   
 

 دستشو به کمرش زد:نه نشد
 بعد داد زد:مهرناز يا فرناز يه کدومتون بيايد.

 
 فرناز سريع درو باز کرد و داخل شد:بله؟

 
 شروين_پشت در فالگوش وايسادی انقد زود اومدی؟

 
 فرناز_عجب آدميه ها..بايد همون مهرناز ماست ميومد.
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روشون خنديدن و فرناز با شروين دم گوشش چيزی گفت که ه
 شيطنت  گفت:ای به چشم.

 
سمتم اومد و با خنده ی شيطانی شروع کرد ه قلقلک دادنم..اونم 
منی که دست کسی بخوره به پهلوم ريسه ميرم...اولش مقاومت 

کردم و بدخلق بازی در اوردم ولی ديدم برام کليه نميزاره ديگه وا 
 دادم.

رفتيم.با رضايت شروين از در بيرون   
 

 با همه سالم احوالپرسی کردم و از اومدنشون تشکر کردم.
مامان طفليم با ذوق به لبخند زوريم نگاه ميکرد با انرژی بيشتری 

 کارارو هندل ميکرد.
 

شروين با کيک وارد سالن شد..آهنگ تولدت مبارک اندی پخش 
شد و همه با دست و شلوغ بازی همراهی ميکردند..شروينم با 

دادن مسخره طوری با کيک ميرقصيد. ذوق و قر  
 

شروين_آها همه با هم شله شله شله..نبينم که باز نشستی بايد 
 پاشی قر بدی..

همه با خندهه همراهيش کردن علی يکی از هم دانشکده ای 
 هامون چاقوی کيک رو برداشت به شروين ملحق شد.
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با اکيپ  همين شروينی به قول ململنجونم با شاه فالوده نميخورد و
خودش فقط می پريد االن با بقيه بچه ها قاطی شده بود و بقيه هم 
از خدا خواسته بعد اون دعوا های مرتب تو دانشگاه که شروين با 

تا داشت،باهاش عياق شده بودند و خودشونو کشيده بودن 0اون

 تو تيم اين.
 

شروين با صدای زنونه خنده داری به علی تشر زد:عه مرتيکه 
داری ميای تو محدوده ی من؟ عذب مرض  

 
" اصال کم نمی اورد دويد انقدری که مجبور شدم بدوام تو اتاقش 

 تا سنگر بگيرم.
صداش که حاال اونم وارد اتاق شده بود پر شيظنت اومد:اوه اوه 

 موش کوچولو وارد محدوده ی من شدی.
 

 با خنده جيغ زدم:پس از در برو اونور که من از اتاق برم بيرون.
 

يطنت آميز خنديد:باشه من اينورم.ش  
همين که اومدم از دورترين نقطه فرار کنم با سرعت منو با يه 

 دست گرفت و با اون دست پر خامش به خدمتم رسيد.  "
 

 مهرناز_افسوووون..هوووی افسون کجايی؟
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 نگاه خشک شدمو از روی لباسم کندم..به سختی گفتم:جـ..جانم؟
 

آب شدمهرناز_شمعارو فوت کن   
 

 _آها باشه.
 

 تا خم شدم فوت کنم سارا با جيغ گفت:عهههه آرزو کن.
 به شمعا نگاه کردم

 دستامو تو هم گره کردم و به تنها آرزوم فکر کردم.
 

وقتی تو همه جای زندگيم هستی ولی ندارمت چی ميتونم آرزو کنم 
 جز برگشتنت..من فقط تو رو ميخوام..برگرد به من راميار.

 
طور مقاومتم شکت و اشک رو صورتم سر نفهميدم چ

 خورد..شمعارو فوت کردم.
 

سرمو که باال اوردم شروين تا نگاهم کرد اخماشو تو هم کشيد و 
 از سالن بيرون زد.

 
 سريع اشکمو پاک کردم..بهش قول داده بودم گريه نکنم!
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حتی وقتی داشتم کيک می بريدم نيومد..وقتی همه مشغول کيک 
يه بشقاب کيک برداشتم و از سالن پذيرايی بيرون خوردن شدند 

رفتم تو نشيمن روبه روی آکواريوم مشغول صحبت با ماهی ها 
 بود..

 
 _آدم کم اوردی با ماهيا هم زبون شدی؟

 
روشو ازم دريغ کرد با صدای سردی گفت:مگه چه خيری از 

حرف زدن با آدما ديدم؟حرف آدمو گوش نميدنووپشيزی براشون 
ه.ارزش ندار  

 
 _دست خودم نبود اما سريع پاک کردم.

 
شروين_مهم اين بود که اصال حرفمو فراموش کردی..اگه راميار 
بود نميذاشتی حرف از دهنش بيرون بياد رو هوا قبول ميکردی و 

 فراموشت نميشد.
 

خب اين که مشخصه..چنان حرفشو با دلخوری گفت که تعجب 
تم:حاال آشتی کردم..اما به روی خودم نيوردم در عوض گف

 ديگه؟تولدمه ها..
 

 چيزی نگفت.
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 پوفی تو دلم کشيدم سرمو خم کردم:همه منتظرنا..آشتی؟
 

 شروين_جهنم و ضرر..آشتی.
 

 بشقاب کيک رو به طرفش گرفتم:اينم شيرينيش.
 

 با خنده ازم گرفت و به سمت بقيه رفتيم.
 
 
 

*** 
 
 

باشم..نميدونم..بهت توقع حرفشو نداشتم..يا شايد هم بايد داشته 
 زده بودم..

 انقد گيج شدم که رو نيمکت پارک نشستم.
 

شروين هم پشت کرده بود و به سنگ ريزه های جلوی پاش با 
 عصبانيت ضربه ميزد

 
اما من غرق تفکر بودم.دوباره سر باال بردم با عصبانيت دست تو 

 موهاش ميکرد.
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مو باال داد.اومد جلوی پام روی پاش نشست و با انگشتاش سر  
 

شروين_نبايد االن مطرح ميکردم ميدونم!ولی باور کن طاقتم تمو 
ماه هنوز 0شده بود افسون،داری جلوی چشمام پر پر ميشی،بعد 

 نتونستی با نبودنش کنار بيای.
 

اومدم حرف بزنم که ادامه داد:الزم به گفتن نيست افسون.همه رو 
نکنی ولی...م..تو حق داری به هيچ پسری اعتماد از بر  

 
نتونست حرفشو کامل کنه با عصبانيت بلند شد يه داد خفه ای زد 

 و دست توی موهاش فرو کرد.
 

 دوباره به پايين و دستام نگاه کردم..
گردنبدی که راميار بهم داده بود به صورت دستبند دو سه دور 

دستم پيچيده بودم..هنوز عطر اون شبو داشت..عشق داشت..اصال 
و داشت.انگار حضورش  

 
 يه نگاه به شروين که با کالفگی نميدونست چيکار کنه کردم..

 
 يه نگاه به دستنبندی که شده بود عضو نشدنی از بدنم..

 
 شروين..
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 رامياری که بودنش حکم نفس رو داشت..
 

 شروين..
 

 دستبندی که تو دستای سفيدم ميدرخشيد..
 

 شروين..
 

 راميار با اون صدای بم و المصبش..
 

ذهنم دست از مقايسه نمی کشيد..وباز چه مقايسه بی رحمانه ای 
که تموم بودن و زحمتای بهترين دوستم شروين رو ناديده گرفت 

 و رای به رامياری داد که نبود.
 

ماه اگه نبود به واقع با يه مرده فرقی 0شروين تو اين 

نداشتم..نتونست ياد راميار  رو از قلبم ببره اما تونست منو به 
ندگی نرمالم برگردونه..داشت يواش يواش فرق خودشو با بقيه ز

 بهم ثابت ميکرد..
 

 اينکه از اعتمادم سواستفاده نکرده و اون کرده..
 قصد بدی نداشته و اون داشته..
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و حاال که از عالقه اش دم ميزد من نفر آخری که ميدونستم همه 
مرد برای جلو رو در جريان گذاشته بود که باز متوجهم کنه يه 

اومدن و گفتن از عالقه اش نه ترس رسوا شدن داره نه ميترسه 
 و جا ميزنه..دقيقا برعکس اون.

 
 اما ميدونست تا چه حد راميارو دوست دارم..

 
 شروين_نبايد مطرح ميکردم افسون..بلند شو برسونمت خونه.

 
 _نميخواد..ميخوام تنها باشم.

 
روز انداختمت تنها  شروين_الزم نکرده من به اين حال و

 نميذارمت..بريم خونه.
 

 _اينو خودم تصميم ميگيرم راجبش.
 

 شروين_لجبازی نکن افسون!
 

 _چرا شروين؟از کی؟چرا من؟
 

 شروين_يه غلطی کردم ، گفتم ، ريختم ذهنتو بهم.
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 _جوابمو بده.
 

 روی نيمکت نشست .
 

که شروين_خيلی وقته که ميخوامت ، بحث اين چند ماهه نيست 
بگی مونده ببينه کی جدا ميشم..ولی هيچ وقت نيومدم جلو..اما 

 نتونستم تحمل کنم افسون .. حاالم هرجور تو بخوای.
 

 _نه!
 

 سرشو که انداخته بود پايين با حرفم باال اورد.
 

 مايوسانه از اينکه خراب کرده بود زمزمه کرد:نه؟!
 

 بلند شدم تا کمی به خودمون فضا بدم.
 

نيمکت ول کرد و چشماشو بست..آه مردونه ی خودشو رو 
 کوتاهی کشيد.

 
 آروم آروم ازش دور شدم و تو  فکر غوطه ور شدم.

 
بهش خيلی مديون بودم ..ولی نه اون هيچی نميدونه..گناه داره 

 زندگيشو باهام شروع کنه..
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من قلبم هنوز تو مشتای راميار بود..فکرم فقط سمت اون پرواز 

 ميکرد.
 

طرف راستم کسی دستمو کشيد و با خودش جلو برديدفعه از   
 

 سرمو باال بردم جز شروين کسی نميتونست باشه.
 

 بازومو تکون دادم:بازومو ول کن.
 

 شروين_ميرسونمت.
 

 _نميخوام..ولم کن.
 

 شروين_ميرسونمت افسون.
 

 _الزم نکرده ، ولم کن.
 

طرفم براق ايستاد و منم متعاقبا  ايستادم با جديت فوق زيادی به 
شد ولی به آرومی دست به چونم برد و صورتمو مماس با 

 صورتش کرد.
با لحنی که سعی بر کنترلش داشت گفت:من گـ* خوردم که حرف 

 دلمو زدم باشه؟گـ* خوردم..حاال ديگه لجبازی نکن!
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لبمو به نيش کشيدم:هعی وای اين چه حرفيه..من به تو خيلی 

 مديونم شروين.
 

ه قرار باشه واسه ی ادای دين شروع بشه رو شروين_زندگی ک
ميخوام فاتحشو بخونی،بعدشم تو هيچ وقت تحت هر شرايطی هيچ 

 دينی به من نداری من خودم خواستم لحظه لحظه..
 حرفشو خورد و ادامه داد:خودم خواستم حواسم بهت باشه.

 
 جلو رفت و منم پشتش راه افتادم.

 
و ماشين رو شاد ميکرد سوار ماشين شديم برخالف هميشه که ج

 حاال هر دو غرق سکوت بوديم
 

جلوی خونمون ترمز کرد خواستم پياده شم که سريع گفت:افسون 
وقتی گفتم نبايد ميگفتم يعنی وقتش نبود ولی من هميشه پای 

 درخواستم هستم و ازت بله رو ميگيرم ..قلب قشنگتو التيام ميدم.
 

انداختم.از حرفش بغض کردم برگشتم بهش نگاه   
ديد چشمای پر اشکمو..سريع از ماشين پياده شدم..با عصبانيت 

 رو فرمون کوبيد داد زد:لعنتی !
 

به طرف در رفتم و سريع زنگ خونه رو زدم..چندثانيه ای که 
منتظر باز شدن در موندم زير نگاه طاقت فرسای شروين تاب 

 اوردم.



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            383

 
تم و بعد بهش همين که در باز شد خودمو داخل انداختم و درو بس

 تکيه دادم بغضم ترکيد..
 احساس گناه عجيبی داشتم...

 هيچ صدای تيک آف يا حتی صدای استارتش نيومد..البد رفته.
 

 سوار آسانسور شدم و بعد وارد خونه شدم.
 

از پنجره سالن جوری پرده رو کنار زدم که مشخص نشه..هنوز 
 بود.

بود به طبقه ی ما  از ماشين پياده شده بود و به درش تکيه داده
 نگاه ميکرد.

 
 سريع پرده رو انداختم و رو همون مبل پذيرايی نشستم.

 
 مامان با پيشبند پيداش شد

 مامان_اونجا چيکار ميکنی؟کجا بودی؟برو لباساتو عوض کن.
 

 _با شروين.
 

 مامان_عه کجا رفتيد؟چرا نيومد باال؟
 

 شونه باال انداختم:نيومد.
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برای خانواده اش حفظ کنه دختر منو از تو مامان_خدا اين پسرو 
 باتالق کشيد بيرون..

 
 سرتکون دادم 

 
 مامان_هيچی هم کم نداره..خانواده دار..متمول.

 
 ابرو باال انداختم:کی ميخواستی بگی؟

 
 افتاد به تته پته:وا ..وا چـ..چيو؟

 
 _اينکه تا خواجه حافظ ميدونست بهم عالقه داره اال خودم!

 
مامان_ميترسيدم از تصميم های يهويی و بی فکرت افسون..می 
ترسيدم ديگه نزاری بياد حالتو خوب کنه دستتو بگيره ، حواسش 

 بهت باشه...حاال بهت گفت؟چی جواب دادی؟
 

 بلند شدم
 _گفتم نه.

 
 راهمو سد کرد:چرا ؟ مگه..

 
 پريدم بين حرفش:راميار واسه هفت پشتم بسه.
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ر ميکنی؟مامان_هنوز بهش فک  

 
 

 هنوز؟کی فراموشش کردم؟
 

چيزی نگفتم باز اومدم برم که کمی صداشو باال برد:مگه با تو 
 نيستم افسون..هنوزم بهش فکر ميکنی؟

 
 بغضم گرفت ولی جواب ندادم راهمو به سمت اتاقم پيش بردم
 مامان کنارم اومد:افسون کر هم شدی؟راميار ديگه واسه تو..

 
مان اسمشو نيار..اسمشو نيار...مياری بغضم باالخره ترکيد:ما

ضربان قلبم از ريتم خارج ميشه ..مياری نميتونم بگم نه بهش 
فکر نميکنم..مياری قلبم ميگه ميبينی هنوز نتونستی بدون اون 

نزار برای اينکه تو رو اروم کنم زندگی نرمال داشته باشی..
اموش خودمو نااروم دروغ بگم .. تو مگه تونستی بابا فردينو فر

 کنی؟
 

هق هق من اشکو به چشماش اورد بغلم کرد..ريه امو از بوی 
 عطرش پر کردم.

 
مامان_باشه دختر قشنگم..باشه عزيزم..قربونت بره مامان..نريز 

 اين اشکارو..نريز دختر خوشگلم.
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محکم تر به خودم فشارش دادم و زمزمه کردم:کدوم دختر ديگه 

 مامان..؟!
 
 
 
 

*** 
 

از اين حرفا شده بود.قضيه جدی تر   
مادرش مهناز جون ، يک ماهی بود بعد درخواست شروين به هر 
بهونه ای به خونمون ميومد و سعی ميکرد جز با مامانم ، با منم 

 صميمی تر بشه.
 

 و من مدام به مامان و شروين از جو به وجود اومده غر ميزدم.
 

و آروم اما همشون تيم شده بودند و مرغ منی که يه پا داشت ر
 آروم ميخواستن وادار به تسليم شدن بکنند.

 
 تو دانشگاه هم سوژه شده بوديم رسما .

 
 سر کالس نشسته بوديم و شروين بغل دستم نشسته بود.

 
اکيپ سابقشم سرجاشون بودن از اونور کالس مدام در حال طعنه 

 زدن.
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شروين اما برخالف راميار که سکوت ميکرد و توهينايی که به 
يشد رو به کتفش ميگرفت،اون جوابشونو به رک ترين لحن من م

ممکن ميداد و ميگفت:من خودم اينارو گنده کردم..جوابشونو ندی 
 هوا برشون ميداره..بايد نوکشونو بچينی.

 
همين که کالس تموم شد باز دعوا شد ولی فقط بين شروين و 

 آيدين.
 ساسان و مهرداد و ايمان رفته بودند.

 
بيا بريم._شروين بس کن   

 
بازوشو از دستای بی جونم آزاد کرد رفت جلو که باز دوتا از 

 پسرا به زور متوقفش کردن.
از اونورم آيدينو گرفته بودند..يه معرکه ای شده بود که همه جمع 

 شده بودند.
 

 شروين_نه بايد بفهمونمش با کی طرفه.
 

هرکی با داد يه تزی ميداد يکی ميگفت ول کنيد يکی ميگفت 
استو خبر کنيد يکی ميگفت صلوات بفرستيد.حر  

 آيدين_بيا ديگه بيا بفهمم با کی طرفم؟ولم کن محمد.
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شروين_ريقی بيام که اونجا ميريـ*ـی به خودت..پماد سوختگی 

 کسی داره بده به آيدين؟بد داره ميسوزه..البته حقم داری..
 

 آيدين_من؟آخه من؟ولم کن محمد بزار برم نشونش بدم کی داره
ميسوزه؟اون دستمال کاغذی سوختن داره؟ای من ريـ**م تو دهنت 

 و )**(و خودش..
 

شروين_برو آبو بريز تو اونجايی که داره ميسوزه مرتيکه )**( 
تو خودتو آبجيات دستمال کاغذييد کونـ** )**(بدبخِت )**(..بابا 

 رضا ولم کن فوقش جرش ميدم ديگه..
 

ای ننه )**(..از ترسته  نه عمو توروخدا ننمو فحش ندهآيدين_
 نميای جلو ريقی..)**(..

 
انقدر فحشای ناجور دادن که همه سرخ شده بوديم و خجالت 
ميکشيديم.با بدبختی و کمک بچه ها شروينو از کالس بيرون 

 اورديم..ولی تا اخرين لحظه حرفاشون ادامه داشت.
 

همينجوری کهه ميکشيدمش با تن لرزون گفتم:بس کن خرس 
چه حرفايی بود زدی؟ گنده اين  

 
باالخره وارد حياط دانشگاه شديم..حراست اصال خودشو از ترس 

 قاطی نميکرد.
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 دستمالی گوشه لبش گذاشتم با عصبانيت از دستم گرفت

 
شروين_بده خودم ميزارم..نکنه توقع داشتی وايسيم بخوريم 

ازشون بعدشم يه نامه فدايت شوم برای تشکر ازشون ميفرستاديم 
)**(ننش.دم   

 
لبمو با شدت گاز گرفتم و زدم به صورتم:خاک بر سرم..زشته 

 شروين.
 

شروين_زشت اينه بزارم کسی سر ناموسم دهنش بد بچرخه منم 
 دهنشو پر خون نکنم.

 
 خيلی جدی گرفته بود رابطه ای که به جود نيومده بودرو..

 
 _اخه چرا لت و پارش کردی..

 
کار تو اين دنيا کرده  شروين_نوووش جونش ببين افسون هر

باشی تاج سر منی نبايد بزاری مثل فاحشه ها باهات رفتار کنن 
 کسی حق نداره نازک تر از گل بهت بگه.

 
لبمو گاز گرفتم..کلمه ی فاحشه تو سرم زنگ خورد..من که قلبم 
به جا عقلم تصميم گرفت و تسليم راميارم کرد جز اين دسته قرار 

جز خود خرم نميدونه..ميگرفتيم؟تازه باز هيچکس   
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سوار ماشين شديم منو طبق معمول رسوند خونه.زنگو زدم مامان 

 از آيفون گفت:به شروين بگو بياد باال.
 

 رفتم دم ماشين از شيشه ماشين گفتم:شروين مامان ميگه بيا باال.
 

 شروين_نه ازشون تشکر کن االن زشته
 

 _نه بابا زشت چی؟بيا.
 

باهم باال رفتيم.ماشينو پارک کرد و بعد   
 

مامان به استقبالمون اومد:اومدين؟ ،وارد خونه که شديم  
 

 _آره
 

وارد خونه شديم،مامان شروين مهناز جون اينجا بود..با ديدنش 
 سالمی کردم.

 
 شروين_به به سالم مامان خانوم تو خونه کم پيدايی..

 
مهناز جون با خنده گفت:چه جايی بهتر از پيش مينا جون و 

خانوم.عروس   
 

 اخمی کردم سرمو پايين انداختم.
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صدای صاف کردن گلوی مامان بلند شد...ميدونستم چه تشری در 
انتظارمه..سر بلند کردم اخم بدی بهم کرد و به گره کور ابرو هام 

 اشاره زد..
 

 لبخندی باالجبار زدم:ببخشيد با اجازه.
 

تم و به سمت اتاق رفتم و لباسامو عوض کردم..پشت لب تاب نشس
 بازی جديدی که ريخته بودمو پلی کردم.

 
بعد چند دقيقه ای در زده شدو متعاقبا در نيمه باز رو باز تر 

 کرد:اجازه هست خانوم خانوما؟
 

 _بيا تو ، تو که ديگه صاحبخونه ای.
 

 درو بست و رو تخت با فاصله نشست.
 شروين_تيکه ميندازی؟تيکه خورم ملس شده..ای بابا..

 
گزيدم:نه بخدا منظورم اين نبود که..شرمنده لب   

 
بی طاقت وسط حرفم پريد:حاال چه با منظور چه بی منظور..اگه 

 باعث اذيتتم ديگه سايه مم نميبنی افسون؟!
 

 _ببخشيد..کالفم يه خورده.
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بابت امروز و دعوا و اينا. شروين_نه تو بايد ببخشی  

 
 _ديگه عادت کردم.

 
ن حاال که عادت کردی.با ليخند گفت:پس بام ازدواج ک  

 
سنکوپ کردم ..چه ربطی داشت آخه مرد؟يهو آدمو سکته 

 ميدی..اين چه وضعه درخواسته؟هيچ وقت انقد واضح نمی گفت.
 

دوباره مشغول بازی با لب تاب شدم..يه چيزی تو سرم چرخ 
 ميخورد..بين گفتن و نگفتن مردد بودم.

 
چی گذشته؟اصال تو  آخر سر در لب تابو بستم و گفتم:بين تو آيدين

 اکيپ شما چخبره؟
 

 شروين_ول کـ..
 

 پريدم وسط حرفش:ول کن و اينا نداريم،هميشه منو ميپيچونی.
 

 دستاشو برد باال:تسليم.
 

 _پس بگو.
 
 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            393

 
شروين_اين حرفا رو ميگم همنجا چالش ميکنيم دلم نميخواد 

 همش حرفای اين مشنگا وسط باشه.
 

 _اوکی.
 

دوست دختر آيدين بود قبل از اومدن تو توی اکيپ،ساناز شروين_
 وقتی با...

 
 _قضيه سانازو ميدونم.

 
تو اومدی و شدی دوس دختر الکی شروين_آهان  خب بعدش که   

 
 آيدين يه صلح بين آيدين و ساسان شد،البته که هنوزم با سانازه 

 
 ولی صلح کردن..بعد اينکه تو وارد اکيپمون شدی ..راستش من 

 
 از قبلش ازت خوشم ميومد چندباريم به بچه ها گفتم ولی واسم 

 
 دست گرفتن که اين دختره پاچه خوار استاداس خر ميزنه اِله بِله 

 
 چه به درد ميخوره همينا باعث شد نيام پا پيش بزارم،سکوت 

 
 کردم و جلو نيومدم ،روزی که با آيدين اومدی درکه شکه شدم 
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کسی اوکی شی که بهت انگ ننر بودن حتی فکرشم نميکردم با   

 
 ميزد اما شلوغ کردم صميمی شدم باهات که کسی هنوز به اون 

 
از اونورم بهم تهمت نزنن که آره لج کرده  حس تو دلم شک نکنه  

 
حسادت کرده واسه همين سکوت کردم سعی کردم نرمال باشم که 

 فکر کنم موفق هم شدم.
 

 سر تکون دادم ادامه داد:شايد باور نکنی ولی بعد از اون شب با 
 

 آنا همون دختره کات کردم..اون روزايی که با آيدين سرد بودی و 
 

 همون روزی که با راميار دست تو دست ديدمت واقعا برام يه 
 

بحث من  عالمت سوال بزرگ بودی..تا اينکه يه روز تو دانشگاه  
 

دوتا من زدم يدونه اون آخر  گالويز شديمو آيدين باال گرفت و 
 سر 

اون چيز وامونده تو دلشو ريخت بيرون ازش پرسيدم چته گفت 
 از 

 تو خوشش اومده و از اينکه بازی کوفتيشو ادامه ندادی و نخشو 
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نگرفتی و رفتی با راميار سوخته بود.نميخواست غرورشو 

 قربانی 
من هنوز بهت فکر  کنه بياد بهت درخواست بده،ازم پرسيد که  

 
گفتم نه ميکنم ديدم حالش خرابه گفتم بهش حال بدم بدترش نکنم   

 
 .. از اون به بعد شد که به بچه ها گفت افتادن با تو سر لج که 

 
مثال عقده هاشو خالی کنه تو اين بچه بازيا بهت بفهمونه مثال 

 چه 
 

 گـ*ـی رو از دست دادی و غرورشو پررنگ کنه توام که کال برات 
 

 مهم نبود اينم بدتر ميسوخت يعنی کافی بود تو بهش توجه نکنی 
 

 تيکه هاشو نگيری اونم ميسوخت و کافی بود يکی يه چيزی از 
 

 راميار بگه آبه رو آتيشش بود ميگفت حقشه خوراک همين 
 

دستمال ، همه راميارو  عوضی بشه سواستفاده کنه ازت مثل  
 

ماه کال اين احوال آيدين طول 0 3ميشناختن واسه همين بعد 

 کشيد 
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بعدم به کل از سرش پريد..بعدشم که فقط قصد اذيت کردنتو 

 داشت 
ديدم از همشون کشيدم بيرون  و ضايع کردنت منم که اين وضعو  

 
دکمه تک تک شونو با همون فضاحتی که ديدی زدم تا دل همه 

و ت  
 دانشگاه خنک بشه..االنم عاشق و خسته و ولی صبور درانتظار 

 
 بله ی شمام..افسون قصدم اين نيست مثل همه پسرا بگم همش 

 
 عاشق تو بودم و هيچکس تو زندگيم نبوده اتفاقا بوده خوب و 

 
بدشم بود ، همه اش تجربه شده برای االن که کنار توام خام و 

 بی 
تجربه نباشم تو عاشقت بودن خودتم در جريان گذاشتم ريز درشت 
 کوتاه بلند مشکی بلوند اومدن و رفتن واسه همين به گذشته تو 

 
 کاری ندارم هرچند کنارت بودم ميدونم چقدر بينظيری ولی قشنگ 

 
 ترين باغچه رو هم بکنی زيرش کرمه..گذشته آدمام همينه اونم 

 
سور از دختر بازی به راميار ميزدم اما  منی که اگه حد نداشتم يه  
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فرق اينه که عشق بعضی آدما رو عوض ميکنه بعضيارو 

 عوضی!منو عوض کرد و راميار کم جنبه رو عوضی..پس..؟
 
 

 نگاهم کرد
 نگاهش کردم

 چند ثانيه ای هيچی نگفت واسه همين پرسيدم:پس..؟
 

 فقط نگاهم ميکرد با خنده پرسيدم:چيه؟
 

؟شروين_قبوله  
 

زنگ خطرا برام روشن شد.خيلی به آينده با من اميدوار بود و 
 اطمينان از بله ی من داشت.

 
درسته خيلی منطقی حقيقتارو ميگفت و من قانع شده بودم ولی 

اگه می فهميد منم به همون اندازه ی بقيه ی دخترا احمقم و سريع 
 وا دادم نظرش برمی گشت و من ديگه نداشتمش..

 
کنم نداشتنش سخت بود..خيلی سخت! و بايد اقرار  

 
کالف فکرم بهم پيچيده بود بين از دست ندادنش و نگه داشتنش 
دست و پا ميزدم حتی ديگه نميدونستم چی ميخوام و به چی فکر 

 ميکنم.
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 اخمی کردم و از روی تخت بلند شدم
 به ثانيه بلند شد و راهمو سد کرد.

 
 شروين_چرا نه؟

 
کن..تو دوست منی با ارزشترين دوست _شروين اين بحثو تموم 

 دنيا.
 

المصب من نه دوستتم نه داداشت من ميخوام شوهرت شروين_
باشم..بگو افسون بگو چی کم دارم ؟بگو از چی من خوشت 

 نمياد؟بگو بزار پا به پای دوست داشتن تو بيام.
 

زبون قفل بود چون خيلی وقت بود ميخواستم بگم تو هيچی کم 
ه که ميگم نه..من به اين آينده مطمئن نداری واسه همين

نيستم..من مطمئن نيستم وقتی رازمو بهت بگم چه رفتاری باهام 
داری ، نميتونم تو رو هم از دست بدم شروين بخاطر اعتماد بيش 

 از حدم به راميار.
 

ولی عجيب اين زبونم قفل شده بود و قصد نداشت راز دلمو حتی 
که هميشه رفيق راهم بود از پيش صميمی ترين دوستام و مادری 

گوشت و خونم ، فاش کنم..چون رو عاقل بودن من حساب باز 
کرده بودن و من با فاش کردنش ُمهری روی سست بودن و 

 وابستگی شديد عاطفيم و بی عقل بودنم ميزدم.
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 ولی عشق و عقل؟...

 
 به نظرم رابطه اشون جزو محاالته!

 
ه راست ميگه من شديدا دختر بول کنم فرناز هميشکنم بايد قگمون 

هشدار اين دختر "وابسته ای هستم و برای مردای زندگيم يه تيتر 
ايمانشو به شما ميده" به همين بزرگی هستم..و شايد يه دل و 

قول فرناز بد نيست هر دختری يه تايپی و يه رفتاری داره..من 
 دنبال اين نبودم که يه زن مثل مامانم باشم من بيشتر تو رابطم

دنبال اين بودم همه رو جای پدر و بزرگترم داشته باشم و ازشون 
 بخوام راه و چاه يادم بدن بکن نکن بهم بگن ..

 
 همينم نشات گرفته از نبودن بابام داره.

 
 _ول کن شروين برو کنر.

 
شروين_اين تو بميری از اون تو بميريا نيست..يه چيزيت هست 

 افسون من ميفهمم چت شده.
 

ناراحتی عقبش زدم و پيش مامان رفتمبا خشم و   
 
 
 

*** 
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 شروين_افسون من پا پس نميکشم.
 

 _واسم مهم نيست.
 

 شروين_افســون!
 

 _بله؟
 

 شروين_يعنی چی واست مهم نيست؟
 

 _شروين من به آينده ی با تو اطمينان ندارم.
 

شروين_يعنی چی اطمينان نداری؟مگه من مثل راميارم که ولت 
يا قول ی يکی دو روزه پا پيش گذاشته باشم؟کنم؟يا واسه دوست

 الکی بدم مثل اون بی شرف؟!
 

 با هيجان گفتم:دقيقا  ميدونی دقيقا واسه همين اطمينان ندارم.
 

شکه گفت:واسه چی؟برای اينکه واسه دو روز نميخوامت؟حالت 
 خوبه افسون؟سرت به جايی خورده؟
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نميشم..اگه بخوايم _آره خوبم..خيليم خوبم..اصال بهتر از االن 
تو هر دعوا گذشتمو و راميارو ميکوبونی تو سرم  ازدواج کنيم

..فکر کردی من راميارم ال کنم بل کنم فکر کردی االن داری با 
راميار حرف ميزنی و حرفايی مثل اينا رو هی عين سوهان 

 ميکشی به مغزم..مثل االن،منم صبری دارم.
 

 شروين_مشکلت همينه؟
 

قل کم اهميت ترين مشکلمه.نه!..نيست حدا  
 

 _آره همينه.
 

شروين_باشه ديگه هيچ موقع اسم اون بی همه چيزو از دهنم 
 نميشنوی.

 
 درمونده نگاهی به بچه های تو محوطه دانشگاه انداختم.

 
 شروين_حاال قبوله؟

 
 و با اميدواری شديدی ازم جواب می خواست.

 
نشديم.اصال  _چرا اصرار داری شروين؟ما دوتا واسه هم ساخته

 قسمتون نيست.
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شروين_من به اينجور چيزا اعتقادی ندارم..قسمتو خودم با عقل 

 خودم ميسازم.
 

 آها دقيقا زدی به هدف..من بی عقلی زياد ميکنم.
 

_اصال من هنوز راميارو عاشقانه دوست دارم دليليم واسه 
 ازدواج نميبينم تا وقتی اون تو قلبمه.

 
بدی گفت:اين چرت و پرت محضه افسون با صدای بلندی و جديت 

 چرا تا االن که اين همه بهت گفتم دليلت اين نبود؟
 

 _حاال که دليلم اينه.
 

 شروين_دليل اصليت چيه؟
 

 _گفتم.
 

 شروين_افسون رو مغزم نرو..ياال بگو.
 

بلند شدم و با ناراحتی راه در دانشگاه رو پيش گرفتم و بيرون 
 زدم و شروين  هم به دنبالم.

 
 شروين_افسون سگ نکن آدمو دليلتو بگو.
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جلوی تاکسی های که از جلوی دانشگاه رد می شدن رو گرفتم و 

 مقصدمو گفتم.
 

و شروين از اونور شديدا بی اعصاب شده بود و کفری از اينکه 
 من قفل زبونم نميشکست.

 
دربستی به تاکسی بعدی گفتم همين که واستاد شروين قاطی کرد 

ن اعصابمو گا*** ميگم دليلتو بگو گوش نميدی و داد زد:افسو
 ..بگو و وايسا باهم ميريم.

 
منم انقد بهم زور اومد که داد زدم:هم دست دارم هم توان که 

 بتونم تاکسی بگيرم جناب محسنی.
 

شروين_حاال شدم محسنی؟افسوِن المصب تو که ميدونی من با هر 
 دليل مسخره ای که ميگی پا پس نميکشم.

 
رو با بی رحمی که قلب خودمم تير کشيد زدم و سوار  تير آخر

 تاکسی شدم.
 

_من دختر نيستم شروين..تمام بدن و عقلمو با بی عقلی به 
 راميار باختم.

 
 شروين_آخه مگه..
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 بعد انگار تازه حرفمو آناليز کرد

 
ولی تاکسی راه افتاد.مات به تاکسی نگاه کرد که ازش دور 

ر رو شکستم نديده مطمعنم حالش ميشدم..بغضم شکست..اين پس
 ازم بهم ميخوره.

 
سرزنشی نموند که خودمو نکرده باشم..نبايد می گفتم..لبمو گاز 
گرفتم.االن ازم متنفر ميشه .. االن ميگه اون دختر پاکيه که ازش 

جلوی همه دفاع ميکردم..به حرف دوستاش ميرسه و ضايع 
 ميشه..خاک بر سرت افسون..

 
فوت وقت وارد اتاقم شدم ..انقدر فکرم درگير رسيدم خونه بدون 

حرف و کارا و عکس العمل شروين بود که از ترس تلفنمو 
خاموش کردم و از نبود مامان استفاده کردم تلفن خونه رو از 
 پريز در اوردم ..انقدر خود خوری کردم نفهميدم کی شب شد.

 
 

دو سه روزی هيچ خبری ازش نشد..هميشه بود و اين نبودن 
اعث تعجب مامان و افسوس من شده بود.ب  
 

مامان طاقت نمی اورد چندبار به مهناز مامان شروين زنگ ميزد 
 و تازه از اونور اونو دل داريش ميداد.
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گوشم به حرفای مامان بود ولی خودمو با درگيری فکری مشغول 

 گوشی کرده بودم.
 

 مامان باالخره روی مبل نشست و به من توپيد:شروين نيست
 شده..تو چرا انقد بی خيالی؟

 
 نگاهش کردم:چی ميگفت؟

 
مامان_کی؟مهناز جون؟اونم بی خبره فقط پيام گذاشته که چند 
 روز سراغشو نگيرن..ميگم دانشگاه نيومده اين چند روزه؟

 
 _نه!

 
روغ ديگه..دروغگوی قهاری شده بودم..اصال اين سه روز ديه 

نداشتم..ولی الکی ميگفتم من دانشگاه نمی رفتم چون روشو 
 ميرم.

 
 يه هفته به همين منوال گذشت.

 
تو اين يه هفته نه من دانشگاه رفتم نه شروين معلوم بود 

 کجاس؟!
سر لب تاب مشغول بود که مامان با جيغ کوتاه از سر کالفگی 

 گفت:عه باز اينم افتاد.
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 با چندتا پالستيک فريزر نشست رو کاناپه کنارم

 
روی ميز گذاشت پالستيکارو   

 
 _چی شده؟

 
جواهرشو با ناراحتی در اورد و نچی کرد:اين هشتمين  انگشتر گل

شده. نگينشه که ميوفته،پايه هاش شل  
 

_پاساژ طالفروشی که نزديکه دوتا خيابون باالتره بده درست 
 کنن.

 
بريم توام دستبندتو بيار قفلش  ممامان_اگه االن کار نداری بيا باه

 خراب بود بده درست کنه.
 

 _اوکی بريم..دستنبند پيش خودته؟
 

 مامان_آره.
 

مين حاضر شدم.سوار ماشين شديم و به طرف 04بلند شدم بعد 

پاساژ راه افتاديم.ماشينو تو پارکينگش گذاشت و وارد پاساژ 
 شديم.
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مغازه ی آشنامون رفتيم.اندازه دستمو گرفت که به سمت همون 

 دستنبدو اندازه کنه و قفلشو درست کنه.
 

بعد مشغول صحبت با مامان شد منم از مغازه بيرون زدم و 
.ويترين بقيه ی مغازه هارو ميديدم  

 
مشغول ديدن ويترينا شدم تا مامان کارش تموم شه قرار بود بريم 

ون باد بخوره شايدم تا شب يکم دوتايی دور دور کنيم به سرم
 بيرون مونديم و شامو بيرون خورديم.

 
بعد از ظهر بود.0به ساعت مچيم نگاه کردم   

 
چشمم به يه گردنبند و پالک قشنگ خورد ترکيب کارتيه و ببر 

بود..خواستم وارد گالريش بشم که وزن و قيمتشو بپرسم با ديدن 
 دو نفر رو مبل تو گالری خشکم زد.

  
که صدای باز شدنو درو شنيد خواست به سمت در رامياری 

برگرده سريع تر رومو برگردوندم و درو بستم و از مغازه دور 
 شدم..روبه روی مغازه پله اظطراری بود رو همون پله وار فتم..

 
خشکم زد..عينک آفتابی رو از روی موهام هل دادم رو چشمام تا 

 کسی اشکامو نبينه.
 

 رسما نبضم تو سرم ميزد..
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چشمام تصوير رو به روشو باور نميکرد..نوار تند شده بود يا من 
 چشمام صحنه ها رو با تاری می بلعيد؟

 نميدونم..
مسئله ی مهم اصال اينا نبود..من داشتم خودمو گول ميزدم که 

 باور نکنم راميار برای خريد حلقه اينجاست..
 

دور  دست يخ و سردمو بهم فشار دادم از افت فشار دنيا داشت
سرم ميگشت ولی چشمام با خيرگی به صحنه ی مقابلشون خيره 

 بودند
به رامياِر من ، تنها کسی که برای آينده داشتن باهاش مطمئن 
دختر شهر بودم و حاال با وقاحت تمام داشت حلقه ی زشتی رو 

 وارد انگشت دختِر چادری بغلش ميکررد.
 

گرفتم تا هق هقم هق هقم اوج گرفت.دستمو با بيچارگی رو دهنم 
 خفه شه و کسی بهم نگه آخی!

 
 آره خب آخی هم داشت..

 
پسری که کاری نمونده نکرده باشه..کثافتی نبود تجربه نکرده 

 باشه..دلی نبود که نشکسته باشه..با دخترايی بود که..آخ..
 

 راميار چقدر وقيحی!چقدر بی همه چيزی..
 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            410

 
ی؟تويی که هم با االن دست رو دختر آفتاب مهتاب نديده گذاشت

 آفتاب خوابيدی هم با مهتاب؟
 

قلبم خورد شده بود..ويران شده بود .. راميار تو مشتش گرفته 
 بود و لهش ميکرد..

 
واسه ی مامان پيام دادم که من دوستمو ديدم داريم باهم قدم 

 ميزنيم خودت برگرد.
 

 راميار عوضی،دروغگوم کردی!
 

از درد قلبم خودمو تو خيابون يو تو گوشم گذاشتم و بيطاقت هنذفر
 انداختم و زير بارون بهاری قدم ميزدم.

 
 سخته براش دیوونه وار تب کنی

 اما به جاش با فکرش کنی 
 روزاتو باش

 تلخه به جات یکی بیاد 
 دیوونگیت نیاد به چشماش

 تنهایی شب بشکنی تو خلوتت 
 آخرشم خیابونا هم صحبت دردات بشن

با بارونای این شهر سخته که اشکات هم قدم شه   
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 رو نيمکت پارک نشستم 

 
گريه هامو ببينه.عبايی نداشتم که ديگه کسی   

 
 همه با عجله خودشونو از زير بارون کنا می کشيدند.

 اما من...
 

 تازه گريه هام ، حسرت خوردنام شروع شده بود.
 

مرد روياهام حلقه ای که قولشو به من داده بود  وارد انگشت 
کرد که با من خيلی فاصله داشت..دختری   

 
 رقصید همه جوره به سازش 

 این دل دیوونه ولی یه لحظه هم نبود حواسش
 

 چقدر با عشق سپردم این دلو یه جا بهش 
 فکر نمیکردم نخوادش 

خه این نبود جوابشرفت تموم خوبی هام د آ  

 
 آخه اون دختر مثل من جای جای شهر باهاش خاطره نساخته بود.

 
امه ای نکردن..همو خ  

 باهم آب بازی نکردن..
 باهم تمام بازيای شهربازيو با کله خری سه چهاربار نرفته بودن..

 باهم رويا نساخته بودن..
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 باهم آشپزی نکرده بودن..
 باهم کف بازی نکردن..

 باهم ديوونه بازی در نيوردن..
 باهم وسظ يخبندون بستنيای مختلفو تست نکرن..

برهنه تو گرما راه نرفتن..باهم وسط کوچه پا   
 باهم سفر نرفتن..

 باهم مست نکردن..
 باهم عشق بازی نکردن..

 باهم..
 اصال اينا چندبار همو ديدن؟

 
 مگه دختر آفتاب مهتاب نديده نگرفته که اينکار رو نکرده باشه؟

 
با اين خاطرات..با اينايی که باهم انجام داديم..دارم زير خاطرات 

اميد داشتم به برگشتش..غرق ميشم..بعد   
 

 عشقو بهت ميده راميار؟
 بهش ميگی دختره؟

 ميزاره موهاشو ببافی؟
بهش ميگی برو ظرف بشور بعد منار هم دوتايی وايسيد ظرف 
بشوريد و با قربون صدقه بگی خانومم دستاش خراب نشه و 

 خودت عمال همشو بشوری؟
باهم  ميزاره دست همو بگيريد و يهو هوس کنيد چند کيلومتر

 پياده روی کنيد بدون اينکه دست همو ول کنيد؟
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خوابم نميبره؟بهش ميگی تا شب بخير از دهنت نشنوم   

 نامرد اصال تا حاال با پيراهنای مردونه خودت ديديش؟
 ديديش چقدر خواستنی ميشه؟

 ديدی داد ميزنه ميگه عه به من نگو دختره؟
 

ختی؟چجوری المصب پس چرا انقدر با من اين خاطره هارو سا
 انقد با خاطراتمون بی رحمی؟

 قلب نداری؟
 تو به من قول داده بودی..!

 
 _دختره ديوونست..

 _االن سرما ميخوره..مردم خل شدن..
 _عاشقه..

 _چرا نميره خونشون ؟ مونده زيره بارون..امان از اين جوونا.
 

مردم ميگفتن و ميرفتن..رايمار مردم با منن؟منی که نميزاشتی 
نازک تر از گل بگه؟!کسی که   

 
 هیچ کس قد من عاشق اون نیست که 

 مثل من کی اخه وایمیسه پای قلبش
 نذاره اون چشماش خیس شه

 اسمش قسم راستم بود به عشقش
 از همه خاص تر بود 

 رفت و دلخوشی ندارم چی آخه واسم موند
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 خيس خيس وارد پشت بوم شدم...
 ذهنم حرف ميزد ميخواست قانعم کنه 

 ميگفت
 دوستت دارم

 ميگفت 
اين خونه رو ميبينی بعد ازدواج اينجارو ميگيريم يکيش اتاق آرام 

 اون يکيش اتاق آرمان..اتاق بينشم مال ما
 ميگفت

 دختره کات مات نداريم خيلی ناراحتی قهر کن نازتو بکشم
 

 راميارو ميگم..
 

 ذهنم که ميگفت خودکشی کار ترسوهاست...!
 

نمی تونم از دست دادانش رو ببينم و زنده  ترسو؟آره ترسوام که
 بمونم

 خنده اشو با يه دختر ديگه ببينم
 اينا ترسه

 ترس يه دختر مريض
 مريض ِ آرام بخشی به اسم راميار

 باالی سکو واستادم
خندم گرفت..مگه خونه ی ما چند طبقه اس که انقدر ارتفاع 

طبقه..04داره؟آها   
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 پس ميميرم!
 

 گمونم آره!
زدم..تموم ميشه فکرات،خاطراتت تو ذهنم راميار!لبخندی   

 
 يه قدم ديگه برداشتم

 نه نامه گذاشتم نه هيچی..
 بی رحمی بود؟

 ولی مگه زندگی با من رحم داشت؟
 فقط يه قدم ديگه بر ميداشتم و خال رو حس ميکردم.

 
 افسون ترسيدی؟

..اگه بترسی باز بايد بگردی به اين زندگی اعصاب خورد کن  
بستم مثل يه آدم شجاع چشمامو  

 و خواستم قدم بعدی رو بردارم
 که صدای "نه" بلندی باعث شد بيوفتم..
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 فصل نوزدهم

 
 

سرکار خانوم فاطمه فيضی برای بار سوم می موکله خودم عاقد_
پرسم آيا به من وکالت می دهيد با مهريه ی خوانده شده که عند 

آقای  موکل خودم هميشگیالمطالبه است شمارا به عقد دائمی و 
ار اديب در بياورم؟رامي  

 
فاطمه باطمينانه نگاه به من کرد..جعبه ی زير لفظی رو روی 

 قران گذاشتم.
 به آرومی گفت:با اجازه ی پدر مادرم بله.

 
 عاقد بعد خوندن دعا از من اجازه گرفت.."بله " ی محکمی گفتم.

 
قيه ی مردا بعد خوندن خطبه و مراسم حلقه و عسل دوشادوش ب

 وارد سالن شديم.
 عقد و عروسيمون يکی بود و نامزدی دوماهه ای قبلش داشتيم.

 
بخاطر فاطمه و خانواده ی سنتی و مذهبيش مراسممون جدا بود 

نيان.فاميل و دوستهام بيشتر و اين امر باعث شده بود   
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فاطمه تو لباس عروس واقعا مثل يه پرنسس می درخشيد و 

نگاهمو ازش بگيرم تو دلم به سليقه ی مامان که سليقه نميتونسم 
م.فتی پسرشو ميدونست احسنت ميگ  

 
بعد از يه رقص دونفره با خستگی روی صندلی جايگاه 

نشستم.برادر فاطمه،حسين که برای رقص اومده اين سالن..به 
باغ راميار جان. ديگه تو :بيا بريماومد سمتم  

 
 _نه بابا حسين تو برو..

 
نا ميخوان بيان برقصن.حسين_ز  

 
 _خب بيان مگه..

 
چشم غره ای به سمت زمين رفت و دست انداخت دورم و 

 گفت:بريم..شما نامحرمی!
 کمی ازش فاصله گرفتم..اخمام در هم رفت.

مگه اخه چقدر مهمه؟حقيقتا اصال برام مهم نبود..اعتقادشون 
 زمين تا آسمون باهام فرق داشت.

 
فرناز جلو اومد و بغلم کرد و با داد  قبل از خارج شدن از سالن

بلندی که تو صدای دی جی بهم برسه گفت:مبارک باشه پسر 
 عمو.
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 _مرسی خوش اومدی.

 
:ميريم باغتون آخرشب؟يا با بدعنقی پرسيد ازم فاصله گرفت

 همينجوری قراره پيش بره؟
 

حسين با ديدنش "استغفرالـ.."گفت و سرشو زير انداخت و ازمون 
گرفت.فاصله   

 
 ابرو از ندونستن علت کارش باال انداختم.

 باز سرمو برگردوندم سمت حسين که سرش تو يقه اش بود..
 

با فهميدن علتش قهقه ام باال رفت..لباس فرناز از نظر حسين فقط 
 يه تيکه پارچه بود بدون اينکه جاييشو بپوشونه.

 
_پدر سوخته جلو اين حزب الهيا ريختی بيرون با چشاشون 

 ميخورنت.
 

فرناز هم خنده اش گرفت:خوبيش اينه سرانه ی ذکر گفتنو ميبرم 
باال..بعدشم اينا که نگا نميکنن..توام چشم دنيارو کور کردی با 

 اين زن گرفتنت.
 

_اتفاقا اينا بيشتر از ما نگاه ميکنن..ما چشممون پره..اينا 
ا نديدن..حاال دور از شوخی..قرار شد بعد از شام بريم باغ باب

 لواسون.
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 فرناز_با اين فاميالی زنت؟

 
 _نه بابا هرکی دلش خواست مياد هرکيم نخواست نمياد.

 
 انگشت اشاره و شصتشو بهم چسبوند:اوکی.

 
رفتم بيرون..به حسين گفتم:حاال ميخوای سرتو بيار باال،ميخوری 

 تو ديوار.
 

 سرشو باال اورد و چيزی نگفت
ر حالله.با خنده ی موذيانه گفتم:حاال يه نظ  

 دست به ته ريشش کشيد و "الاالللهی"زمزمه کرد.
 

 ضربه ای به شونش زدم:شوخی کردم حسين جان.
  

شديم. وارد باغ  
با ورودمون کمی شلوغ شد و دی جی که از دوستای خودم بود 

آهنگ بيس دار خوبی گذاشت شايان صدای دست و داد زدنش منو 
اعتنا به يه ور باغ که هم مجاب کرد هم پای هم برقصيم بدون 

 عنق نشسته بودند.
 

کمی بعد رو صندلی نشستم.از ويتر خواستم برام مشروب 
بياره..ميدونستم دارن..خودم سفارش کرده بودم هرکی خواست 

 براش ببره.
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مشروب پيداش شد..برخالف هميشه يه نفس دو سه تا پيک با 
رو باال دادم بلکه اين  و سوم سر کشيدم و پشت بندش پيک دوم

 کالفگی و سر درد دست از سرم برداره.
 

واقعا چرت و پرت محض بود که من پيش عروس نباشم و رقص 
سما از اعتقاداتشون!شت سيبيل کلفت رو ببينم..متنفرم ريه م  

 
و مشغول شدم. با بی حوصلگی گوشيمو در اوردم  

 
خوندم متنی که يکی از دوستام به اشتراک گذاشته بودو مي

"دوست داشتنت را حيف نکن!نمی گويم خرجش نکن..نه..ميگويم 
 هدرش نده..

 
 اگر ميبينی مال دنيای تو نيست،اگر می بينی از جنس تو 

 
 نيست،حرفش را نمی فهمی و حرفت را نمی فهمد ..نه او را 

 
 درگير کن  و نه خودت را درگير او..ابراز عالقه به کسی که مال 

 
اسراف دوست داشتن است."دنيای تو نيست ،   

 
 اون موقع با پوزخند رد شدم..

 ولی حواسمم نبود اخمام با خوندنش در هم رفت.
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 شايان متوجهم کرد.

 
 شايان_شادوماد چرا انقد اخمو و عنقه؟

 
 موبايلو با کالفگی تو جيبم گذاشتم.

 
_شبيه مراسم ختممه تا عروسيم..اون از وقتی که به جا موزيک 

يل کشيدن و همه رو زنونه مردونه کردن..توالته دست ميزدن و گ
مگه حاجی؟اينم از االن که از پيش عروس شوتم کردن تو جمع 

 اين سيبيل کلفتا.
 

پرت شدقهقه شدت از   
 

با کالفگی تشر زدم:ببند شايان نيشتو که اعصاب ندارم..مامان منم 
 با اين انتخاب عروس چشم دنيارو کور کرد.

 
جمع کرد:دندت نرم داداش من..قبول خنده شو با بدبختی 

 نميکردی.
 

_د نه د..تو که در جريانی که نگو اينو..موقعيت ماليم هم از 
طرف بابا هم از طرف بابابزرگ تهديد جدی شد نه ميگفتم يا بچه 
خونگی ميشدم يا آس و پاس..خانواده ی پيشنهاديشونم ديدم ، از 

دختر خوبيه ديگه دخترشون خوشم اومد..فاطمه جدا از هر نظر 
 بله رو دادم..نميخوام با خانوادش زندگی کنم يه امشب بود وسالم!
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سر تکون داد:جوجه رو آخر پاييز ميشمرن،صدبار گفتم يه نه 

بگو و نه ماه اسير نشی..بخدا دويست و شيش با يه راميار آزاد 
شرف داره با يه راميار با بنز و پورش اما برده ی خرده 

 فرمايشات..
 

زخندی زدم:مردای خانواده ی اديبو ديدی؟بابام و بابابزرگ پو
رسما با دمشون گردو ميشکستن..هم دوتا شرکتامون يکی شد و 

 رسما لقمه گنده رو خورديم هم آدم شدم.
 

کل تهرانو داره با شايان_آره دارم ميبينم چه بريز بپاشی ميکنه 
 شيرينی خفه ميکنه.

 
ومادی داد بهم._سند شرکتم امشب به عنوان کادو د  

 
 شايان_سند بردگيت منظورته ديگه؟

 
 _)..(ببينا..سق سياهشو باز ميکنه.

 
 شايان_عفت کالمتو حفظ کن مرتيکه قالتاق..زن گرفتی آدم بشی.

 
 _نميزاری که.

 
شايان_ولی مبارکت باشه از االن مسئوليت پذيريو تو چشمات 

 ميبينم....ميخوايش از ته دلت؟
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 _آره.

 
خوشبخت بشی داداش ..لياقتشو داری. شايان_  

 
 و با دستش به پشتم ضربه زد و بغلم کرد 

 
منم بغلش کردم:دمت گرم که اومدی..خيلی خوشحالم کردی..اون 

 عقب مونده ها وقتی فهميدن جداعه نيومدن.
 

شايان_يه داداش که بيشتر ندارم..ولی خدايی راستشو بخوای 
ندی.ميترسيدم کنس بازيت بگيره ديگه شام   

 
درد اصليت اينه گشنه!!پس _  

 
شايان_حاال چون رييس کمپانی ددی شدی گفتم با ما فقير فقرا 

.يه هفته هيچی نخوردم بيام اينجا نميگردی شامت ماليده ميشد.
 دلی از عزا در بيارم.

 
_تو نميری يه هفته اس تحصن کردی؟آره؟عمه ت بود به زور 

 من پريشب تازه از قبرس برگشت؟
 

به جون خودم نباشه به جون تو رفتم خر بيارم برا شايان_
 عروسيت.
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 _حاال خرت کو؟

 
شايان_ايناها ديگه عين ديالق نشسته جلوم..رفتم برگشتم ديدم 

 مثل چی خر شدی رفته.
 

قهقه جفتمون باال رفت..گردنشو گرفتم و تو گوشش يه چيزی 
 گفتم که تا بنا گوشش قرمز شد 

 
گفت:پدر سگ زن گرفته هنوز آدم نشده.ازم فاصله گرفت با خنده   

 
 حسين به طرفمون اومد:راميار جان اتاق شامتونو حاضر کردن.

 
_اوکی دستت درد نکنه حسين جان،امشب حسابی خستت 

 کردن،بعدا جبران کنيم.
 

 حسين_قربانت انشالله خوشبخت شيد بهترين جبرانه.
 

م.اری بندازيبه شايان گفتم:بيا بريم سه تايی عکس يادگ  
 

همين که شايان بلند شد حسين دست به ريشش کشيد و 
 استغفرالهی زير لب زمزمه کرد

 
 حسين_جسارتا راميار جان خانوم فيضی پوشش ندارن.

 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            425

 
خانوم فيضی؟پوشش؟شايان مشخص بود داره ميترکه از خنده..با 

 کنترل کردن خنده دوباره روی صندلی نشست.
 

 تازه دو زاری کجم افتاد 
فتم آها حسين متوجه شد فهميدم..رفت.شايان از خنده همچين که گ

 رو مبل ولو شد.
 

 _چرا به فاطمه ميگه خانوم فيضی؟خواهرشه!
 

 با شدت بيشتری قهقه زديم.
 

 شايان_يعنی عاشق فاميل خانومتم.
 

 سری به معنای منم تکون دادم.
 

رياش به _عتيقه ان..خود همين حسين آمارشو دارم آمار کثافت کا
ميکشه ولی جانماز آب ميکشه..آخ چقدر منفورن!فلک   

 
نامحرم مثال نخواسته خواهرشو به اسم صدا شايان_چون من 

 بزنه..مگه هنوز وجود دارن اين آدما؟
 

 با اشاره فيلمبردار بلند شدم که برم اتاق شام.
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 _از خودت پذيرايی کن تا من برم پيش خانوم فيضی.
 

 و باز خندمون از سر گرفته شد.
 

ن اونجا ببينم چخبره..فکر کنم دار شايان_بابام پيش باباته ميرم
 واسه منم زير سر ميزارن.

 
با ابرو اشاره کردم:برو ببين چخبره..به اين مستخدم الغره که 

 موهاش کج زده مشروبای خوب رسوندم ازش بگير.
 

 شايان_اوکی برو داداش.
 
 
 
 

*** 
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  دو ماهی از ازدواجم ميگذشت
 

درجه ی من جا 014اين تغيير از اطرافيان به وضوح ميشنيدم از 

 خوردن و باعث تحسينشون شدم
 

شرکت رو رسما دست گرفتم ..اول بابا و مجد و بقيه هلم ميدادن 
 االن قلق کارا دستم اومده.

 
البته معصوميت بيش از حد فاطمه باعث شد سر عقل بيام..من 

اشم.يه حس مسئوليت اولينش بودم و سعی داشتم آخرينشم ب
عجيبی داشت واسه همين دور رفيق بازی و پارتی و افتر و 

 سفرای رنگارنگمو يه خط بزرگ کشيدم.
 

 خسته کليد انداختم و وارد خونه شدم.
 

.صد فرسخی معدمو به چالش کشيدبوی قرمه سبزی رسما از   
 

صدا زدم:فاطمه جونم کجاست؟چه کرده با بويی که را بلند 
 انداخته.

 
 سرکی از آشپزخونه کشيد:اومدی؟خسته نباشی عزيزم.
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 به طرفم اومد و کتمو گرفت
 

 _مرسی عزيزم توام همينطور.
 

دستامو دور کمر ظريفش حلقه کردم. بوسه ای رو ی گردنش زدم 
 ريز خنديد.

 سرمو باال بردم و لبشو بوسيدم
 

 _خستگيم در رفت.
 

 زمزمه وار گفت:منم خستگيم در رفت.
 

اتاق شدم..سرويس تخت رو عوض کرده بوديم به عکسای وارد 
 رو ديوار عکسای عروسيمون اضافه شده بود.

 
دوش گرفتم و لباس عوض کردم سر ميز نشستم و مشغول 

 خوردن ناهار شديم.
 

 بعد از ناهار دوباره رفتم شرکت.
 

شايان هم اومده بود شرکت.دوتا کار مهم داشتيم انجام داديم.تازگيا 
رای پيشرفت کار ، باهم شراکت می کرديم.داشتيم ب  
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از کار که که فارغ شديم رو ی مبل لش کرديم و سيگار آتيش 

 زدم.
 

 شايان_از زندگی متاهلی راضيی؟
 

 دود سيگارو حلقه وار بيرون دادم : توپه..توام دست به کار شو.
 

 شايان_ يعنی ميگی برم همينجوری ازدواج کنم؟
 

خودشون رديفش ميکنن._نه به مامانجونت بگو   
 

دخترايی که معرفی شايان_حرفايی ميزنيا..اونم کی؟!!مامان من!!
 ميکنه رو ديدی؟ 

 
 _نه.

 
ين اُرد ول ميدی ديگه..دخترايی که معرفی شايان_همون واسه هم

ميکنه از دم مفسد فی االرض..دفعه پيش به اصرار مامان و مادر 
پوشيدنش رو بايد اون دختره با دخترش قرار گذاشتم..لباس 

ميديدی پسر..لباسای دوس دخترای قبليت پيش اين يارو پوشيده 
رسون اومده سرويس ميده اينم اس،اين هيچی رفتيم رستوران..گا

فکر کن چقدر چيپ!!هی يه ا يه خنده ی زشت و بلند الس ميزد، ب
 چيزی ميگفت با اين گارسونا ميخنديد الس ميزد.
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 با تعجب ابروهام باال رفت
 

تو فضای بسته رستوران جايی که همو منو  شايان_بعد از ناهار
 سيگار در اورده ميگه چه پاستوريزه ای،بعد از ناهار ميشناسن

نميکشی؟من تا يه پاکت تموم نکنم ويسکی بهم مزه نميده..اينا 
 هيچی راميار..

 
از خنده روی مبل پخش شدم با خنده گفتم:بسه بيشرف..اين لو 

 لول کی بوده؟
 

خنده فکم درد گرفته بود مخصوصا با اداهای اين شايان  از
بيشرف که بلند ميشد و صداشو نازک ميکرد و حرفای دختر رو 

 ميگفت.
 

شايان با خنده ادامه داد:تازه من قبلش گفتم مثال به دوستم که 
مدير رستورانه بگم دوتا پيک کوچولو برامون شرابشو بياره ولی 

ستان ميشه و پيش خودش فک ميکنه گفتم اولين قراره زشته و دا
من چجور مرديم..خالصه نگفتم بعد با اين عجيب الخلقه رو به رو 
شدم.قسمت جالب ماجرا اينجا بود که بعد ناهار بلند شديم بريم يه 

سالم احوالپرسی گرم و صميمی کرد پسره پيداش شد با دختره 
ار اونم نه گذاشت نه برداشت گفت شايان جان معرفی ميکنم ست

دوست پسرم ،شايان نامزدم..پريد کلی تف ماليشم کرد منم ديگه 
 واينستادم لب بگيرن از هم،زدم بيرون...

 
 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            431

 
 از خنده به سرفه افتادم داد زدم:بسه کثافت.

 
شايان بدون توجه ادامه داد:رفتم سوار ماشينم شدم نفهميد 

چجوری ستار جونشو چجوری ول کرد اومد زد به شيشه کشيدم 
ميگم چيه؟شوهرتم تو راه ديدی ميخوای معرفيمون کنی؟پايين   

 
و چشماشو مثال با ناز باز بسته همزمان که اداشو در مياورد 

.ميخوايم بدون خداحافظی بريمشد گفت:وااا ستار ناراحت ميکرد   
 

خودکاری از رو ميز برداشتم و با قهقه به سمتش پرتاب کردم:الل 
 شو حمال..فکم درد گرفت.

 
شايان_منم پامو رو گاز گذاشتم در رفتم..ببين خودمو نجات 

 دادم.هنوز فکر ميکنی از مامان من کيس خوب در مياد؟
 

خندمو يواش يواش جمع کردم سرمو تکون دادم:نه ولش کن..مثل 
 فاطمه ی من انقد نجيب و خانوم و خوشگل اصال گيرت نمياد.

 
 شايان_کوفتت شه پسر..تو ازدواجتم خوش شانسی.

 
 _راستی از بچه ها چخبر؟چند ماهيه خبرشونو ندارم.
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شايان_اونام گله و شکايتتو به من ميکنن ميگم ازدواج کرده 
مارو هم طالق داده،صبا و علی بهم زدن..شراره هم با علی 

دوست شد،مهرنوشم دو هفته پيش گودبای پارتيش بود با دوست 
ل هميشگی.پسرش واسه هميشه رفتن فرانسه،بقيه هم که روا  

 
_از طرف من بهشون سالم برسون ، ديگه مال زمان مجرديم بود 

همش ولو و لش اينور اونور بوديم باهم،فاطمه هم دخترا رو 
يدفعه ببينه کفری ميشه..راستش از اين تغييری که کردم داره 

 خوشم مياد..راستی شهريار نميخواد با يکی فاب بشه؟
 

ميای گوساله،تشکيل  شايان_منم کيف ميکنم داری سر عقل
خانواده و ازدواج واسه تو خوب بود برعکس چيزی که فکر 

ميکردم..نميدونم اونم،شهريار ديگه از شدت بی قيد بندی و تنوع 
 طلبی اسکل شده..چند روز پيش ميگفت که..

 
بريده شد..گوشيو جواب داد بعد از گوشيش صحبتش با صدای 
 چند دقيقه قطع کرد

 
بود،سالم رسوند.شايان_ستاره   

 
 _هنوز باهاشی؟يه يک سال دو سالی شد.

 
 شايان_تصميم دارم جديش کنم.
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 _کاری کردی؟اون خيلی باهامون فرق داشت..
 

شايان_به قول خودت اين تنها کسی بود که زير دستم سالم 
موند..دوستش دارم حاجی..حس مسئوليتی که بهش دارم رو 

 نميتونم نديده بگيرم.
 

عله؟؟_پس توام ب  
 

شايان_هنوز هيچی معلوم نيست،نميدونم آمادگيشو داره يا نه ، يا 
 اصال به آينده ی با من فکر ميکنه؟!

 
پسر از خداشم باشه،بهتر از تو از کجا ميخواد پيدا کنه._  

 
،نميدونم تو خودتم ميدونی مسئوليت يه زندگی خيلی زياده شايان_

ما نيست که کل باهام به آرامش و خوشبختی ميرسه..اون مثل 
دخترای تهران باهاش خاطره داشته باشن من دومين پسر 

 زندگيشم.
 

بزرگش نکن،گذشته کيلو چنده..تموم  شونه ای باال انداختم:انقدر
 شده رفته،از ستاره بپرس جواب سواالتو بگير.

 
 شايان غرق فکر بود مثل اينه خيلی براش حياتی بود.
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مثل يه روح دنبالته..منی که شايان_فکر ميکنی راميار،گذشته 

، چوب  گذشتم فقط دختر بازی بوده خودمو اليق ستاره نميدونم
 دل شکستن دخترا پشتمو ميلرزونه.

 
 سيگار بعدی رو روشن کردم

 
_بيخيال شايان چه فکرايی ميکنيا..مگه از سر اجبار با کسی 
 بوديم خودشونم ميخواستن..الکی عذاب وجدان نداشته باش.

 
يد درست ميگی..شايان_شا  

 
 سرومو تکون دادم و دود رو بيرون دادم.

 
 بلند شد و کتشو برداشت و تن کرد

 
شايان_باش داداش..راست ميگی من دل کسيو نشکستم..خيانتم 

که نکردم..از زير بار مسئوليت هيچ دختريم خودمو کنار 
 نکشيدم..ميبينمت فعال.

 مشتمونو بهم کوبيديم و از اتاق بيرون رفت
 

ی رفت دوباره خودمو رو مبل چرمی اتاقم انداختم و مشغول وقت
 سيگار تو دستم شد.
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 حرفای شايان ذهنمو بهم ريخته بودن..

 
 "من اليق ستاره نيستم.."

 
من اليق فاطمه به اون نجابت و معصوميت هستم؟معلومه که 
 آره..از خداشم باشه مثل منو از کجا ميخواست گير بياره؟!

 
دل کسيو نشکستم..خيانتم که نکردم..از زير  راست ميگی من "

 بار مسئوليت هيچ دختريم خودمو کنار نکشيدم.."
 

 ذهنم فقط يادآور افسون شد..ولی زيادتر از اين حرفا بود.
اما خاطراتی که با افسون تو اون چندين ماه ساختم خيلی خاص 
بود..نميدونم چجور حسی بهم ميداد که از ياد آوريش لبخند رو 

م ميومد.لبا  
 

 "بی لياقت"
 

آخرين حرفی که ز افسون به ياد دارم همين کلمه اس!اين و اون 
 گريه غم انگيزش.

کام آخرو محکم گرفتم و بيرون دادم و سيگارو تو جا سيگاری 
 خاموش کردم...تو دود تصوير افسونی بود که محو شد.

 
 صدای زنگ سکوت حزن انگيز ذهنمو بهم زد
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 _جانم؟
 

م آقايی.فاطمه_سال  
 

 _سالم خانوم مهربونم چطوری؟
 

 فاطمه_مرسی تو خوبی؟خسته نباشی.
 

 _فدات شم..جانم؟
 

 فاطمه_زنگ زدم ليست خريدازو ياداوری کنم.
 

 _اها باشه..بعد کارم ميام دنبالت باهم بريم خريد.
 

 فاطمه_باشه رسيدی..زنگ بزن بيام پايين.
 

 _باشه فاطمه گلی.
 

خانومش ستاره ان؟فاطمه_فقط شايان و   
 

 _نه عشقم شهريار و محمد و آتنا رو اضافه کن.
 

 فاطمه_عه اونا هم دوستاتن؟
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 _آره حاال ميبينيشون باهاشون آشنا ميشی.

 
 فاطمه_باشه عزيزم..مزاحمت نميشم خداحافظ.

 
 _خدافظ.

 
 قطع کردم و انداختم رو ميز.

 
شد فاطمه دست چپمو باال اوردم و نگاهم به حلقه ام خورد..خوب 

 زنگ زد ياداوری کنه که به قبل از اون فکر نکنم..
 
 

 من متاهلم..متعهدم!اين کلمات مثل پتک تو سرم ميخورد.
 
 
 

*** 
 
 
 

 شهريار جزو آخرين نفرايی بود که با يه پاکت وارد خونه شد
 

 منو فاطمه در بدو ورورد ازش استقبال گرم کرديم.
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فاطمه با حجابش که اونو هزار برابر معصوم تر کرد و چشمای 
آبيشو گيرا تر  از جمله ی شايان که از انور داد ميزد خنديد و از 

 شهريار پاکت هديه شو گرفت و تشکر کرد 
 به سمت پذيرايی هدايتش کردم و همه دور هم نشستيم.

 
 ستاره فاطمه کنارهم نشستند منم بين فاطمه و شايان..

رای اينکه يخ جمع رو آب کنم شروع به اذيت کردن آتنای و ب
 ساکت کردم.

 
باالخره يخا آروم آروم آب شد و همه با من تيم شدن برای اذيت 

 کردن آتنای بی زبون ولی باجنبه و پايه.
 

 محمد باالخره به دادخواهی آتنا بلند شد سرمو با خنده چرخوندم
 

فاطمه غرق حرف و  شايان و ستاره سرشون تو گوشيشون بود و
ابروهام از تعجب باال رفت. خنده با شهريار بود  

شهريار پسری بود با اخالقای تخس و سرد کمتر دختری جذب 
اخالقش ميشد بيشتر به خاطر پولش دخترا رو ميتونست جذب کنه 

باز با اخالق عنقش همونارو وقتی بهش سرويس ميدادن از 
 دورش ميرفتن.

اخالقايی نداشت که زود صميمی بشه حتی با فاطمه هم از اين 
 شايان هم چند جلسه طول کشيد که يکم باهاش هم صحبت شد
ولی االن خوب باهم صحبت ميکردن به طوری که صدای خنده 

 هاشون بلند ميشد.
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يه حسی گريبانگيرم شد نميدونم چم شد..منم خودم داشتم با آتنا و 

بود.. 01آتنا + ستاره شوخی ميکردم..تازه شوخيای من با  

ب شده .اتفاقا بايد خوشحال ميشدم هردوشون يخشون آ  
 

 فاطمه بلند شد ميز شامو بچينه آتنا هم بلند شد کمکش کنه.
 ستاره و شايان اخم کرده بودن و سرشون تو گوشی بود.

 
شهريار هم طبق معمول اخم کرده بود و باهم مشغول صحبت 

 شديم.
 

کن آدم خوفش ميگيره._شهريار داداش اون اخماتو وا   
 

 محمد_اخمای خودتو نديدی حاجی،من ميبينم شلوار خيس ميکنم.
 

 _من خيلی کم پيش مياد اخم کنم
 

 محمد_چون کم پيش مياد ترسناکت ميکنه ديگه.
 

 _اين کثافت انگار ابروهاش تو هم گره خوردن.
 

 محمد_آره اسکل فکر کرده جذابش ميکنه.
 

ما نظر نخواستم.شهريار_بديش اينه که من از ش  
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 _ببند بابا بچه پررو..اسکل فکر کرده ما دوس دختراشيم.

 
 محمد_فکر ميکنه ما با اخالق عنقش جذبش ميشيم.

 
 فاطمه_بفرماييد شام حاضره..راميار جان بچه هارو تعارف کن.

 
بچه رو صدا کردم همه سر ميز رفتيم و مشغول  بلند شدم و

 تعارف بازی برای اين بکش و اينو بخور شديم
 همه هم از دستپختش ميون خوردنشون تعريف ميکردند.

 
کيلو.244شايان_يعنی راميار با اين دستپخت سرماه ميشه   

 
 فاطمه با خجالت خنديد:اينجوريم نيست آقا شايان.

 
عا عاليه.شايان_نه اختيار داری..واق  

 
 _پس چی؟من سليقم تکه.

 
 شايان_عــــه؟

 
 _آرهـــــه.

 
بين کل کل ما موبايل شهريار زنگ خورد..آخرين لحظه قبل قطع 

 شدنش جواب داد.
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 همه ساکت شديم به تلفنش برسه.

 
شهريار_گفتم که زنگ نزن..دلم تنگ شده چه صيغه ايه شما 

دوستت ندارم تيام..برو دخترا ياد گرفتين؟...جدی؟ولی من تو رو 
 بابا نرين تو اخالقم..اه.

 قطع کرد و با عصبانيت انداخت رو ميز.
 

 سرشو باال اورد به هممون که نگاهش ميکرديم نگاه کرد.
 

شايان که ميدونست شهرياراالن عين سگه الکی شروع کرد به 
 بقيه تعارف کردن تا جو رو عادی کنه
رو کردم به شهريار و  به منم اشاره زد همينکارو کنم..ولی

 پرسيدم:کی بود شهريار؟
 

 شهريار_دخترخاله ی کنه ام!
 

 شايان_همون تيام بدبخِت دل خسته ی عاشق.
 

 شهريار_نميدونم عشق چی؟کشِک چی؟
 

شايان_منم نميدونم عاشق چيه تو شده؟اخالق مريُض و 
روانيت؟سرد بودنت؟چندشيت؟اخالق گوهت؟نه آخه به من 

ين بزاريد ببينم چی ميگه اين عن آقا.بِــِگوووو،ولم کن  
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 جمع ترکيد از خنده.

 
 صدای شايان هر لحظه با شوخی باالتر می رفت.

 
به ستاره که بغلش نشسته بود با آرنجش زد و گفت:بابا عشقم 
 مثال من عصبانی شدما منو بگير بگو نه بخاطر من ولش کن.

 
شت و با ستاره تکه ای از جوجه رو با چنگال دهن شايان گذا

خونسردی گفت:نه چرا بگيرمت عشقم؟برو تيکه تيکه اش کن..يه 
جوری که خونش کل اينجا رو قرمز کنه چشماش بزرگتريتن تيکه 

 بدنش باشه.
 

و جوجه  شايان با يه قيافه ی بامزه و ترسيده به ستاره نگاه کرد
 رو با نمايش و ادا اطوار با صدا پايين داد.

 
نکن خوشگلم..تيام گه خورد..شايان_حاال خودتو اذيت   

 
ستاره چنگالو يدفعه گرفت سمتش با جيغ زنونه ی شايان همه 

 ترکيديم از خنده.
 

 ستاره با آرامش پلک زد:ای وای جوجه اش افتاد.
 

شايان با لکنت زبون مسخره ای گفت:فـ..فـ..فدای..تـ..تـک..مو 
 ..موهات.
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نزديک شد ستاره چنگالشو پايين اورد و شايان با ترس بهش  

 
 هممون رسما با هر حرکتشون منفجر ميشديم از خنده.

 
 محمد با نمکدونو با خند پرت کرد سمتشون:بس کن لعنتی.

 
شايان نمکدونو تو هوا گرفت و رو ميز گذاشت:اسکلی بخدا 

محمد..جهاز فاطمه رو پرت ميکنی مياد پر پرت ميکنه ها..بعدشم 
درک. اصال به من چه تيام چه گهی ميخوره به  

 
با خنده رو به شهريار گفتم:جدی خب با يکی فاب شو که اينام 

 دست از سرت بردارن.
 

کسی که در خور من باشه و لياقت داشته باشه رو گيدا شهريار_
نکردم..همشون خودشونو در اختيارم ميزارن بدون اينکه يه کلمه 

 بگم.
 

ه شايان پشت بندش اداشو بامزه در اورد:کسی که در خورم باش
 رو پيدا نکردم همشون خودشون کرم دارن کثافطا.

 
شهريار چنگال تو بشقابشو با خنده به طرف شايان پرت کرد:ببند 

 بابا.
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شايان_ای بابا چه همه چنگال به دست شدنا..ستاره تقصير توعه 
 به اينا ياد دادی

 
 ميز شامو به کمک هم جمع کرديم. 

 
خيلی کم باهم صحبت می کردن ستاره و شايان دوباره بعد از شام 

و تو برق بودند...احتمال ميدادم شايان يه حرفايی زده ولی خوب 
 شروع نکرده گند خورده توش..

 
بايد ته و توش رو در می اوردم..بعد از شام چند دست بازی 

 کرديم وکم کم همشون رفتن.
 
 
 
 
 

*** 
 _خانومی حاضر شدی؟دير شد.

 
 فاطمه_آره عزيزم اومدم.

 
 باالخره از اتاق بيرون اومد.بغلم ايستاد و پرسيد:خوب شدم؟
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 نگاهش کردم برگشت روبروی آينه قدی چادرشو تنظيم کرد.

 
_آره عشقم..اولين باره ميبينم آرايش به اين غليظی کردی ولی 

 خيلی بهت مياد.
 

سوار ماشين شديم تو راه کلی ازم سوال پرسيد درباره ی اکيپ و 
ه رفتنامون..مسافرتامون و کو  

 
ماشينو پارک کردم و گفتم:بيا عزيزم رسيديم توچال،ميدونم دفعه 

 اولته ذوق کردی ولی سرم ترکيد.
 

 فاطمه_عه بد نشو عزيزم..تو مگه دفعه های اول ذوق نداشتی؟
 

_نه!!ذوق نداره..هميشه همه جا با ايناييم حاال جمعه ها برنامه 
 کوه رو اضافه کرديم.

 
قهر گقت:خيلی تو ذوق زنی.لب ورچيد و با   

 
 بلند خنديدم و بغلش کردم

 _خيلی خب قهر نکن..منم ذوق دارم اصال.
 

 با ناز زد تو سينم:عه هنوزم مسخره بازی در مياره ها.
 

 بچه ها کم کم ماشين هاشونو پارک کردن و جمع شديم.
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 از ماشين پياده شديم به جمع بچه ها پيوستيم.

 
هنوردی کرديمسه ساعتی راه رفتيم و کو  

 
واسه ناهار رفتيم رستوران .. سوژه اينبارمون نامزدی شايان و 

 ستاره بود بيشتر از همه شهريار براشون دست گرفته بود.
 
 

*** 
 

چند وقتی بود من و فاطمه واسه علت مسخره از بعد کوه دعوا 
 کرديم و قهر بوديم

 اواخر هم کارهای عجيب غريب زيادی ميکرد.
 

ميخواست براش آب زرشک بگيرم و دم نوشای هر روز ازم 
 عجيب غريب ميخورد با ترشرويی هم باهام صحبت ميکرد

 
 عميقا نميدونستم چشه.

 ناهار امروزو مثل يه هفته ای قبل نرفتم خونه و سفارش دادم. 
شب خسته رسيدم خونه1  

رمز در رو زدم همين که وارد شدم فاطمه با کيک و شمع پشت 
 در بود.

 
رو لبم نشستلبخندی   
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 _امشب چخبره؟

 
به کيک و لباساش اشاره زدم..يه لباس خواب تور جذاب پوشيده 

 و لبخند ميزد
 

تا اومد حرف بزنه به شوخی گفتم:محاله التماس نکن آشتی 
 نميکنم.

 
 بلند خنديدم اونم خنده اش گرفت.

 
 فاطمه_بدجنِس از خود راضی.

 
و تا زدم.رو مبالی راحتی نشستيم کتمو کندم آستينام  

 
 _نگفتی مناسبت امشبو.

 ابروشو باال انداخت:حدس بزن.
 

 _تولدم که نيست.
 

 فاطمه_نه بابا..خيلی باهوشيا.
 

 _سالگرد ازدواجمونم که بهاره.
 

 فاطمه_اونم که گذشت.
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 _روز َمرد هم که نيست.

 
 فاطمه_عزيزم روز مرد باشه عدد يک رو کيک چه غلطی ميکنه.

 
 _خب خودت بگو.

 
کيِک روی ميز نگاه کردبه   

 بعد نگاهشو به من داد 
 وآروم نگاهشو به شکمش داد:من حامله ام.

 
چشمام تا آخرين حد گشاد شد.نگاه به کيک و عدد يکش انداختم و 

 يه نگاه به فاطمه که هنوز تخت بود.
 

 _راست ميگی فاطمه؟؟
 

توقعشو فاطمه يه نگاه به قيافه ی شکه ام انداخت:توام 
تونيم بريم بندازيمش..ميتونيم بريـ..نداشتی؟مي  

 
 

 سريع جهش زدم و بغلش کردم و به خودم سفت فشارش دادم.
_نه ديوونه من مگه بچه خودمو ميکشم..وااااييی فاطمه بچه 

 من..باورت ميشه؟
 فاطمه_ما خودمو بچه ايم..
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 _بچه ايم؟هان..

 
 مغزم از خوشحالی از کار افتاده بود.

 
توقعشو نداشم ولی اينکه يه بچه از من قرار بود به دنيا بياد 

 خيلی معرکه بود
 

 _بچه نيستيم ..واااااييی من دارم بابا ميشم..
کمر فاطمه رو تو دستم گرفتم و بلند شدم و چرخوندمش داد 

 زدم:پشمام من دارم بابا ميشم
 

 فاطمه روی شونم ضربه زد:راميار حالم بهم ميخوره.
 

شتمش روی مبل سريع گذا  
 

 _ای وای اصال حواسم نبود..االن خوبی عزيزم؟
 

 با لبخند سر تکون داد
 

 صورتشو غرق بوسه کردم و کنارش نشستم.
 

رفتی دکتر؟چقدر وقتته؟_کی متوجه شدی؟  
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هفتمه تازه متوجه شدم..راستش برای همين حالم روحی 3_فاطمه

جوری بهم ريخته..تکليفمو با خودم نمی دونستم..يعنی چ
بگم..هنوز آمادگی بچه دار شدنو تو خودم حس نميکنم ميخاستم 
از بين ببرمش...همه کاری هم کردم ولی باز سالم موند...ستاره 

 اينا باهام حرف زدن قانعم کردن نگهش دارم.
 

با بهت گفتم:يعنی داشتی سقطش ميکردی؟بدون اينه به من 
 بگی؟فاطمه ازت...

 
ادگيشو ندارم..هنوز يکسال پريد وسط حرفم:ببين هنوز آم

 خوردهای ازدواج کرديم خب ميخواستم..
 از ستاره تو دلم بارها تشکر کردم.

 
دست فاطمه رو گرفتم و گفتم:حاال که خداروشکر اتفاقی 

نيوفتاده..مهم نيست فاطمه .. جفتمون براش خودمونو آماده 
ميکنيم..روانشناس ميريم  و خودمونو براش حاضر ميکنيم..چند 
ماه بگذره شکمت بزرگ شه و هردمون حضورشو جدی حس 

کنيم ..وجودشو تو شکمت حس کنی آمادگيشو پيدا ميکنی...هيچ 
 واهمه ای نداشته باش من پيشتم.

 
 سرشو تو سينم گذاشت..روی موهاشو نوازش کردم و بوسيدم.

 
 
 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            451

 
باورم نميشه دارم بابا ميشم..حس عجيبی بود..مسئوليت پذيری 

به زندگيم اضافه ميشدشيرينی داشت   
هيچ موقع فکرشو نميکردم که مِن از زير کار در روی بی 

مسئوليت که اصال تو خوابمم نميديدم بچه بخوام ،االن داشته 
باشمش و انقدر يه حس خوب و غير قابل توضيح وجودمو پر 

 کنه..
زندگی عجيب بود و عجيب داشت منو دست خوش تغييرات 

 ميکرد.
 

*** 
ميار ببين اين پسره رو..افسون_وای را  

 
 _افسون اومديم شيرخوارگاه چيکار؟

 
افسون_نميشه که انقد از بچه ها فراری باشی .. وايييی ببينشون 

 چقدر گوگولين.
 

 _يه جورين.
 

 خم شد يکی از بچه هارو از توی گهوارش در اورد
 گرفت بغلش هی باش بچگونه حرف ميزد.

 
خوابيده..بيا بيا بغلش کن.افسون_چجورين آخه؟ببينش چه ناز   
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 _آه ازشون خوشم نمياد.

 
افسون_نگووو،چجوری خوشت نمياد..ای جانم ببين دو سه 

 ماهشه ولی اندازه بچه چند روزست..چقدر کوچولوعه.
 

اومد سمتم و بچه رو به طرفم گرفت:بغلش کن ببين چه حس 
 خوبی داره.

 
 _نه نه...

 
نشو..بخاطر منافسون_عه راميار نه نه چيه؟لوس   

 
با چندش و وسواس گرفتم افسون خندش گرفت:چرا انقدر فاصله 

 دادی؟مثل بچه وزغ چرا گرفتيش..قشنگ بغلش کن.
 نرم بچه رو بهم چسبوند.

 
اومدم چيزی بگم که انگشتو به نرمی رو لبم گذاشت:هيششش 

 خوابه.
 

 يه حس خوبی تو تنم سرازير شد.
خودم جداش کنم به طوری که حاضر نبودم بچه رو از  

 
پقی خنديدافسون   
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 ايندفعه من گفتم:هيششش آروم!

 
 جلوی دهنش رو گرفت و به زور خندشو کنترل کرد.

 
 افسون_چقدر بهت مياد بابا شدن.

 
 _ميشه مال من باشه؟

 
 افسون_آره چرا که نه..خوب مراقبش باش جز تو کسيو نداره

 
 _پس تو چی..

 
داره..فقط تو رو االنو ميگم خره _  
  

 از جمله بنديش خندمون گرفت.
بچه رو تو گهوارش کنار بقيه بچه هايی که همه خواب بودن 

 گذاشتيم.
هردو خم شديم و تابش داديم..ميون خوابش يه لبخند به سمتون 

 زد.
 

 _ای جانم..آرمانمون داره ميخنده..
 

 بچه با صدايی که از خودش توليد کرد باز خنديد..
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نگاه کرديم لبخند زديم.منو افسون بهم   

 
 با وحشت و احساس خيسی از خواب پريدم.

فاطممه با اون شکم هشت ماهش روم خم شده بود از ليوان 
 دستش روم آب می پاشيد.

با نگرانی پرسيد_خواب بد ميديدی؟مثل چی عرق ميکردی و 
 مالفه رو مشت ميکردی هرچيم صدات زدم بيدار نميشدی..

 
بم..به سختی تونستم بگم:خو  

 
رو تخت خوابوندمش..با نگرانی مدام سوال می پرسيد..دستشو 

گرفتم و بوسيدم و فشار دادم تا هردو دراز کشيديم.از نگرانی هی 
 سوال می پرسيد و نمی خوابيد.

 
 _چيزی نيست افسون بخواب.

 
 فاطمه_افسون .. افسون کيه؟

 
 با اون دستم محکم زدم به سرم بلکه عقلم بيدار شه.

 
گفتم عزيز..خوابنما شدی. _من کی  

 
 فاطمه_االن..االن گفتی.
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 _اشتباه ميکنی عزيزم..من گفتم چيزی نيست فاطمه.

 
 با تعجب گفت:اما من..من خودم شنيدم.

پيشونيشو بوسيدم و گفتم:ميگم خوابنما شدی عزيزم..اشتباه 
 شنيدی عزيزم..بخواب.

 
 

ظرف غذا رو روی اپن گذاشتم  وارد خونه شدم  
 

گفتم:فاطمه عزيزم کجايی؟بيا ناهار يخ نکنه.بلند   
 

 فاطمه دست به کمر و با حوله ی رو سرش پيدا شد
  

_باز حمام بودی؟عافيت باشه..دکترت گفت حمومتو کم کن..تنها 
 هم نری.

 
 روی مبل نشستيم

ظرفای غذا و ظرفای دور چين رو درای پلمپشونو باز کردم و 
 جلوی جفتمون گذاشتم.

 
عزيزم..چه بوی خوبی ميده از همون رستوران تو فاطمه_مرسی 

خيابون )..( خريدی؟بعدشم من کالفه بودم تا تو می اومدی من 
 ميمردم از کالفگی.
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 _آره ديدم دوست داشتی از اونجا سفارش دادی.

 
 فاطمه_يکم از نوشابه ات بده..

 
_نچ نچ .. باز شروع نکنا..نوشابه طبق تجويز پزشکت تا دو الی 

قدغنه. سه سال  
 

 دوغ محلی رو باز کردم:با کوبيده دوغ ميچسبه .. دوغ بخور.
 

سال رو از خودت در اوردی گفت 3چپ چپ نگام کرد:ديگه 

سال.2  

 
 _دوغتو بخور!

 
 فاطمه _ خيلی بدی عه!زورگو!

 دوغشو با عنق سر کشيد
 

 فاطمه_راستی فهميدم باالخره چه اسمی ميخوام..انتخابش کردم.
 

ه..._ببين فاطمه اگ  
 

فاطمه_دخالتم نداريم..توافقمون همين بود راميار..فاميلش فاميل 
 توعه بايد اسمو من بگم.
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 ناچار از قولی که داده بودم و مجبور به پذيرش بودم پرسيدم:
 اسمی که انتخاب کردی چيه ؟

 
 فاطمه_ آرمان

 
نوشابه با شدت پريد تو گلوم به سرفه افتادم فاطمه با نگرانی 

که ميزد پشتم پرسيد: چت شد راميار؟ خوبی؟؟درحالی   
 

 سرمو تکون دادم وچندبار ديگه سرفه کردم.
 _ چی گفتی؟

 
فاطمه ذوق زده گفت: آرمان، انقدر گشتم تا اين به دلم نشست 

 خوبه؟
 نتوستم ذوقشو کور کنم سرمو مجبورا  تکون دادم.

 سرپايين انداختم وچشمامو به قاشق دوختم.
 

ت من شد پرسيدم: با )ن(؟ " بعد شهريار نوب  
 افسون_ اوهوم.

 _ نسترن
 شايان_ با )آ(؟

 _ اوهوم 
 شايان_ آرمان
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 افسون_ عهههه رامياررر مثل اسم دخترمون، آرام و آرمان
 

 _ اره به هم ميان."
 

... راميار چيشدی... کجايی؟فاطمه_ وااا  
 

 سرموتکون دادم: بله؟ اينجام
ميزنم.فاطمه_ اخه يه ساعته دارم صدات   

 _ چی ميگفتی؟ امروز مشغلم زياد بود.
 
 

*** 
به مناسبت تولد پسرم همه اقوام و  همه با حرف شايان خنديدند.

 دوستام رو به خونه دعوت کرده بودم.
 

فاطمه که حالش هنوز روبه راه نبود تو اتاق بود و بيشتر خانوما 
 کنارش بودند.

ام چرت و پرت شايان هم سرشو چسبونده بوود به در اتاق و مد
 ميگفت که همه از خنده روده پر شده بوديم.
 شهريار برگشت سمتم: شناسنامشو گرفتی؟

 _ ميگيرم حاال دير نميشه
 شهريار_ باالخره اسمشو چی ميذاری؟
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 زمزمه کردم آرمان...
 شايان آرمان رو به آهستگی از بغلم گرفت و خودش بغلش کرد.

 
عمو... چه عجب ما باالخره شايان_ ای جانم، چقدر زشتی تو 

 تونستيم چشمای باز آرمان کوچولو رو ببينيم.
رو  ان رو از بغل شايان ميگرفت و گريه ششهريار مدام آرم

 درمياورد.
_ نکن شهريار اين بچه نزده ميرقصه توام هی جيغش رو 

 درمياری.
 

باشه بابا نديد بديد. دستاشو به حالت تسليم برد باال:  
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 فصل بیستم

  
 

لرزون به ديوار تکيه دادم.شروين هم هنوز نفسش سرجا نيومده 
 بود.

 
به لبه ی پشت بوم تکيه داد و با صدای بلندی گفت:احمق 

 ميدونستی نمی گرفتمت کجا بودی؟
 

 زمزمه کرم:کاش نميگرفتی.
 

شروين_چی؟دلت کتک ميخواد؟احمق داشتی خودکشی 
چه گناهی کرده؟ميکردی..منه بی عقل هيچی مادرت   

 
صدای مامان تو سرم پيچيد"مرسی که هستی افسونم..تورو که 

 ميبينم بابات بهم لبخند ميزنه"
 

 مامان حقش نبود..
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 شروين با خشونت دستمو گرفت و بلندم کرد و کشيدم سمت لبه.

 
داد زد:بپر..بپر..يا همين االن کارو تموم ميکنی يا هيچ وقت 

 سمتش نميری افسون.
 

روی سکو گذاشتم و باال رفتم.. پامو  
 افسون شده بودم جادو شده بودم

 
بپر..يا همين االن کارو  صدای شروين تو مغزم داشت داد ميزد "

 تموم ميکنی يا هيچ وقت سمتش نميری افسون "
 

نگاهی به پايين کردم..دلم ريخت..من می ترسم..سنگينی نگاه 
ارتفاع..صدای ترسون مخملی شروين از کارم...ترس از 

مامان..حلقه ای که وارد انگشت اون دختر چادری شد..نگاه 
 مشکی شروين..کمک هاش..چشمای پر از خواهشش..

 
بغضم ترکيد از سکو پايين اومدم و با ترس تو آغوش شروين پناه 

 گرفتم.
 جا خورد ولی خم شد در آغوشم گرفت.

 مثل يه فنچ تو بغلش می لرزيدم.با هق هق گفتم:ميترسم
شروين..بخدا ميترسم..اشتباه کردم..من مامانمو ميخوام من از 

 خودکشی ميترسم..
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شروين_هيشششش..آروم باش افسون..بيا برام تعريف کن چی 

 ديدی که اينجوری کردی؟
 

اين تلنگر عاقل تر شد ،بزرگتر شد. ذهنم انگار بعد  
 

 انگار تازه متوجه شدم شروين،شروينه و راميار فقط راميار!
 

که من مدام تو اين يک سال ربط  اين دوتا ربطی به هم ربط ندارن
 دادم.

شروين مثل اين يکسال که حواسش مدام بهم بود و تونست 
 التيامم بده االنم تونست منو به زندگيم برگردونه.
 باهم نشستيم و به ديواِر پشت سکو تکيه داديم.

اشو محکم _مامانم نگين انگشترش افتاد و گفت بريم بديم پايه ه
کنن قبلش هم مخ منو بابت تو خورد...راستی تو کجا رفتی؟همه 
رو نگران کردی؟اصال حواست هست؟من بچه ام،من نادون،من 
احمق من ترسوام تو چی؟تو که ثابت کردی آقايی..مرديم و زنده 

 شديم.
 

 دستشو زير چونم زد و صورتمو برگردوند سمت خودش.
 

شدی؟توام مردی و زنده به آرومی گفت:توام؟توام نگران 
 شدی؟توام برات مهم بود؟

 
 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            463

 
انقدر اون چشما عاشق و نگران و مخملی بودند که تاب نگاه 

 کردنشو نيوردم.
 _مگه من آدم نيستم؟مگه من دل نگران نميشم؟کجا بودی؟

 
انگشت اشارشو رو لبام گذاشت:هيشششش االن وقتش نيست تو 

 ادامه بده.
 

لرزوند.سر برگردوندم وادامه دادم:رفتيم قلبم با تپش تندش بدنمو 
پاساژطالفروشی نزديک خونمون..خونه ما هم که ميدونی نزديک 

 خونه ی پدری رامياره..خونه راميارم نزديک خونه ی باباش.
 

 با لبخند حرفمو بريد:ميدونم اين چيزارو عزيزم.
 

ادامه دادم:داشتم تو پاساژميگشتم راميارو تو گالری طال ديدم..با 
 يه دختره ..داشت حلقه رو..وايييی

 
 سر تکون داد:به خودت فشار نيار عزيزم...خب؟

 
_با دختره چادری مومن همه چی تموم وو اعصابم بهم 

ريخت..حالم بد شد..دنيا داشت دور سرم ميچرخيد..اصال عقلم 
خوب کار نميکرد نميخواستم اون صحنه رو ببينم..يه راست 

يه دروغ سرهم کردم گفتم که نگرانم اومدم پشت بوم..به مامانمم 
 نشه.
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 شروين_يه چيزی بگم افسون؟

 
 _هوم!!

 
 شروين_تو هنوز راميارو دوسش داری ولی ديگه نمی خوايش، 

 
 از چشمت بدجوری افتاده.مطمئنم راميار فردا قيد زنشو بزنه بياد 

 
 به پاتم بيوفته ديگه برش نميگردونی به زندگيت..ميدونی 

 
سم راميار ميومد چشمات پر از اشک ميشد قلبتم چرا؟هردفعه ا  

 
 مچاله شد ولی صحنه های امروز الزمت بود چون تو حتی بعد از 

 
 رفتن راميار تو اين يکسال فقط رويای اومدنش  و زندگی از نو 

 
 ساختن و شنيدن دروغ هايی که خودت ساختی رو داشتی..ذهنت 

 
 فقط واست يه راه گذاشته بود راميار برميگرده و راه ديگه ای 

 
 وجود نداره.امروز همه چی واقعا همه چی تموم شد .. يه دختر 

 
اين رويات با روياهاش زنده اس..يکی بياد بهش بگه   
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 غيرممکنه..فالن رويات فقط دروغه بيشتر از اينکه از روياش 

 
بدش مياد.قضيه ی توام  بدش بياد از اون آدم منطقی بی درک  

 
 همينه فقط با دوز بيشترش که اتفاقا الزم بود..تو رويای کسيو 

 
 ساختی که باورش داشتی و من هيچ موقع خرابش نکردم چون 

 
 هرباری که با روانشناس صحبت ميکردم بهم گفت روياشو خراب 

 
ساختن يه رويای جديد با راميار کنی تورو ميزاره کنار و مشغول   

 
 ميشه...وقتی رويای راميار رو ميساختی جز جلوی خود راميار 

 
 در مقابل رويات برای همه گارد داشتی االن همون آدم به بدترين 

 
 صورت ممکن پازل روياهاتو خراب کرد به آتيش کشيد هم 

 
 روياهات نابود شد هم خودش از چشمات افتاد..واسه همين وقتی 

 
لبت براش تند تند اسمشو مياری چشمات پُر نميشه ق  

 
 نميزنه..واسه همين دفعه دوم از پريدن ترسيدی..هيچ حرفی از 
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 راميار نمونده که برات تداعی شه به جاش به يه ريسمان محکم 

 
 تر چنگ زدی واسه زندگيت..راميار واسه اين روزات هيچ خاطره

 
و حرفی مبادا قايم نکرده.   
 

براش مهم بودم که تک تک حرفاشو قبول داشتم.اينکه انقدر 
 جلسات روانشناسی ميرفت تا حالمو خوب کنه.

به جای اينکه خودمو ببره پيش روانشناس و من اون موقع با بی 
عقلی بهش ميگفتم فکر کردی افسردگی دارم با فکر کردی ديوونه 
 ام ..جای يه دل سير قدر دانی داشت.که انقدر اين پسر معرکه بود.

 
ی پيدا نمی کنم در مقابل معرکه بودنت _شروين واقعا هيچ کلمه ا

 بگم.
 

 شروين_پاشو پاشو فيلم هندی راه ننداز.
 

اشک رو گونه هام آهسته راه گرفت.زمزمه کردم:من تو رو 
؟نداشتم چيکار ميکردم  

 
 بلند شد و دستمو کشيد که بلند شم.

 
يه نگاه به گرفتگی هوا انداخت:افسون هوا باز ميخواد 

تو هرچی بودو بشوره ببره.بباره..ميخواد مثل   
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دست زير چونم زد و اشکمو پاک کرد:خوشحالم که برگشتی.حاال 
تا سرما نخوردی بريم پايين لباسای خيستو عوض کن..عه عه 

ساعت تمام زير بارون بود.2دختره ی خنگ   

 
 ابرومو باال دادم:تو از کجا ميدونی من چقدر تو بارون بودم؟

 
به من بعد به اينور اونورش. يه نگاه به هوا انداخت بعد  

 
 _خودتو نزن به اون راه خودتو لو دادی ياال نوبت توعه بگی.

 
 دستمو کشيد تا وارد ساختمون شيم

 
 شروين_ميری حموم لباس گرم ميپوشی بعد تعريف ميکنم.

 
 
 

 رو مبل نشستم .
 

ستورات جنابعالی مو به مو اجرا شد ._د  
 

رو روی ميز گذاشت:اينم مامان سينی حاوی فنجون های قهوه 
 قهوه.

 و روی مبل نشست.
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 _خب تعريف کن.

 
شروين با خنده گفت:گردن من از مو نازک ميخوايد باز هرچه دل 

 تنگتون ميخوايد بگيد.
 

 فنجونمو با خنده برداشتم:صداتون تا توی حمام واضح ميومد.
 

 مامان لبخندی و با حرص گفت:خب حقته..مهناز ديدتت؟
 

اوه نه هنوز ..خدا نجاتم بده..شروين_اوه   
 

 مامان اخم ظريفی کرد:عه بچه پررو ..اگه بدونی چه حالی داشت.
 

 _خب تعريف کن..
 

 هنوز کالم منعقد نشده تلفن ممامان زنگ خورد.
 

مامان_الو سالم..بله خودمم..مگه ميشه؟آقای سلطانی با هول 
شده .. نگيد واضح بگيد متوجه شم...هول نشيد کيسه آبشون پاره 
 تو هفته ی چندم بوده؟...کدوم بيمارستانو گرفتيد؟..اومدم.

 
بايد برم بچه ها .تلفن رو قطع کرد و بلند شد:  

 
 شروين_برسونمتون؟
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مامان_نه پسرم ميرم خودم ماشين هست شما باهم سنگاتونو وا 

 بکنيد از هم در نريد.
 

 مامانو راهی کرديم دوباره روی مبل نشستيم.
 

اومد بگو ديگه. _جونم به لب  
 

شروين_دم دانشگاه خشکم زد نه از چيزی که گفتی..از دليل 
مسخره ات..تا اومدم بهت بتوپم رفته بودی...رو همون جدول تو 

بغلم رد شدن يه تيکه ای بهم خيابون نشستم..آيدين و بچه ها از 
انداختن و رفتن..بدون خبر به کسی سوار ماشين شد رفتم کلبه 

 بهشت.
 

وياليی که خودت تو شمال ساختی؟که عکسشو نشونم _همون 
 دادی؟

 
 شروين_آره..فقط به اين فکر ميکردم که چرا افسون فکر ميکنه 

 
 من انقدر بيشعورم؟چرا منو محرم اسرارش نميدونست؟چرا فکر 

 
 ميکنه من فکرم دور ور اين چيزا ميگرده؟چرا بايد همچين چيزی 

 
بدنش برای انتخابی که با  چرا فکر ميکنه برایبرام مهم باشه؟  
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 بدن خودش داره احترام قائل نيستم؟البته تو گناهی نداری تو پاک 

 
 تر و معصوم تر از اين حرفايی ، چرا فاکار جامعه و حرفای 

 
 مريض مردم انقدر ترسو و ضعيفت کرده...يه بارم انقدر خودمو 

 
سر از درمونگاه روستا در  دعوا کردم و خودخوری کردم که  

 
 اوردم که چرا افسون؟چرا؟تا اومدم تهران با توپ پر که کلی از 

 
 اين چرا ها ازت بپرسم ديدم با مامانت از پارکينگ اومدی بيرون  

 
 بی دليل پشتت اومدم گفتم پياده شديد ميام هم غافلگيرتون ميکنم 

 
... سرتو درد نيارمم کل راه پارکو که هم باهات صحبت ميکنم 

 زير 
بارون نشستی ايرپاد تو گوشت بود و آهنگ گوش ميدادی از 

 دور 
 همراهيت کردم و پرايوسيتو بهم نزدم.ولی موقعی که ديدم احمق 

 
شدی ديگه دست دست نکردم خدارو هم شکر کردم که اومدم و 

 تعقيبت کردم وگرنه االن نداشتمت .. 
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ه خجالت سر پايين انداختم:راست ميگی واقعا احمقم ..از روی هم

 ميکشم.
 

شروين_وقت خجالت کشيدن نيست خانوم..وقت زندگی نو ساختنه 
 بدون هيچ رد پايی از راميار.

 
_چجوری زندگی نو بسازم؟شبيه کسی بشم که ميخواد؟که 

 بسوزه؟يا برم با يکی تو زابطه که بسوزه؟
 

 شروين_چرا همه همين فکر رو ميکنن؟گند بزنی به خودت که يه 
 

برعکس با اين کار خوشحال ميشه که زونی؟بی ارزشو بسو  
 

 راهشو از يه داغونی مثل تو جدا کرده..پی بهتر از قبل 
 

 شو..دورتو خلوت کن،برو باشگاه ، با دوستات تفريح کن راه ها 
 

 ی ارتباطيتو ببند..اتفاقا تو رابطه نرو ولی سرت رو با خريد و 
 

 کار و باشگاه شلوغ کن..بعد چندماه که کامل از ذهنت بيرون شد 
 

تونستی همونجوری که ميخوای زندگيتو بسازی با مالک جديد 
 يه  
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آدم جديد رو وارد زندگيت کن نه از روی کينه بلکه اميد به يه  يه  

 
 زندگی جديد،آدم جديد..باهاش زندگيتو ادامه بده پر از آرامش 

 
قل تر ميشی هم محتاط تر،باور کن حرفمو ميريد جلوهم عا  

 
 وعملش کن آدم جديدی ميشی بدون حسرت گذشته و بدی که در 

 
يه جا نه االن شايد چند وقت بعد دلش يه  حقت شده..ولی يه روز  

 
 بغل پر از عشق و بی منت ميخواد کيه که نخواد؟تو رو ميبينه که 

 
د ولیزندگيت رواله آرامش توشه عشق داری دلش ميخوا  

 
 حسرتش ميمونه به دلش از اينکه ندارتت..انتقام از اين شيرين 

 
 تر؟اما اون موقع حتی به انتقامم فکر نميکنی انقدر که آرامش کل 

 
زندگيتو گرفته اصال شايد حتی اونو يادت نياد و دنبال آشناييش تو 

  مغزت بگردی.
 

 _تو چرا روانشناس نشدی؟
 

 زد زير خنده
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مگه؟شروين_بد ميگم   

 
_نه بخدا انقدر منطقی و قشنگ ميگی آدم دوس داره اون روزو 
 به چشم ببينه..همش فکر ميکنم تو درس اين چيزا رو خوندی.

 
گفتنی هايی که گفتمو تجربه شروين_منم يه روزی جای تو بودم.

کردم..دورمو خلوت کردم حرفايی که زدم رو مو به مو برای 
به و اون عقل بالغ رسيدم تو خودم اجرا کردم..وقتی به اون تجر

رو انتخاب کردم به اميد يه زندگی جديد ..تو تازه داشتی پا جا پای 
نميخواستم تلخی هايی که من تجربه کردم رو تجربه من ميذاشتی 

 کنی اما قسمت اين بود توام تجربه کنی زخم بخوری بزرگ شی.
 

_واقعا آدم تو قسمت بعضی از چيزا ميمونه تو حکمتشون 
ونه..هميشه از خودم ميپرسيدم که حکمتش چی بود که راميار ميم

وارد زندگيم شد عاشقم کرد و بعد با خيانتش شکوندم و ککشم 
نگزيد و ترکم کرد..االن متوجه ميشم آدم بايد بعضی چيزارو 

تجربه کنه تا بتونه واقعا بزرگ شه عقل بياد تو سرش .. من االن 
يگه وجود نداره..شايد يه اقرار ميکنم دوسش دارم ولی مايی د

روز يه جايی از بغل هم ررد بشيم ..شايد..کلی شايد ديگه..ولی 
وقتی اون زندگيشو داره ميسازه انتخاب کرده چرا من نسازم؟چرا 

 من نکنم؟
 

شروين_همون حرفيه که دلم ميخواست ازت بشنوم..می بينی 
ساله ی عاقل که بهش افتخار ميکنم.24عاقل شدی..يه دختر   
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_تو نبودی راه و چاه نشون دادنت نبود..منی که االن اينجا 
 نشستم وجود نداشت.

 
 شروين_چقدر خوبه بالغ شدنتو ميبينم.

 
 
 

*** 
 

مهرناز و فرناز همينجوری که وشگونم ميگرفتن گفتن:تعريف کن 
 ببينم ..چراشروينو سره پا نگه داشتی احمق؟

 
 با حرص خودمو از دستشون کنار کشيدم

بابا دستتو بکش فری..بدنمو کبود کرديد..مگهه ميزاريد آدم _ای 
 حرف بزنه؟عين قوم عجوج مجوج ريختيد سرم.

 
و هر سه نشستيم. کولمو رو نيمکت پرت کردم  

مهرناز پاکت پاستيلشو از کيفش در اورد رو هوا از دستش 
 زدم:آخ جووون پاستيل 

 
 و مهلت بهش ندادم و باز کردم.

افتاد روم حاال من بکش اون بکش.مهرناز با جيغ جيغ   
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فرناز دستشو مثل ميکروفون اورد جلوی دهنش:مهد کودک ما 

ساله از تهران.2ساله و مهرناز 0گلهای خندانيم افسون   

 
 منو مهرناز با خنده با هم داد زديم:کوووفت!

 
 سرجام نشستم و پاستيل رو نيمه باز تو دل مهرناز انداختم.

 _بخور گشنه.
 

در اوردم که درستش کنم.صدای شروين از پشت  و مقعنمو
 سرمون اومد:عه شما اينجاييد؟

 
فرناز_نه اتوبان امام علی به سمت شمال در حرکتيم..شروين 

 مادر حالت خوبه؟
 

شروين به سمتم اومد و مقعنمو درست کرد  و با چشم به محوطه 
 و اطراف اشاره زد منظورشو متوجه شدم و صاف نشستم.

 
...پسرم..تکرار ميکنم پسرم حالت خوبه؟پسرمفرناز_  

 
شروين با داد مسخره ای گفت:آره مامانبزرگ..صدامو ميشنوی يا 

 بازم سمعکتو نذاشتی؟
 

 هرچهارنفر خنديديم.
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شروين_خب بچه ها من ديگه ميرم..شما هنوز يه کالس ديگه 

 داريد؟
 

 _آره با استاد ملکی..کجا ميری تو؟
 

شرکت..بعد کالس وايسا ميام دنبالت.شروين_پيش بابا و دايی   
 

 _نه با ماشين مامان اومدم نميخواد.
 

 شروين_باشه رسيدی خونه بهم اطالع بده..خدافظ.
 

با خداحافظی از ما جمع رو ترک کرد و راه پارکينگ رو پيش 
 گرفت.

 
 فرناز_چه با نگاهاشون دل و قلوه بهم ميدن.

 
ببينم. مهرناز_نچ نچ ای افسون بيچارهووتعريف کن  

 
 _چرا الکی شلوغش می کنيد...خيلی عاديه رفتارمون.

 
فرناز_يکی رفتار شما عادييه يکی رفتار مرحوم جالل آل احمد و 

 سيمين دانشور
 

 _مثال پر باری بود ممنون.



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            477

 
مهرناز_خيلی پررويی کل دانشگاه دارن راجبتون صحبت 

 ميکنن..گردن بگير ديگه.
 

زنکی داريم._نچ نچ واقعا چه دانشگاه خاله   
 

 فرناز_چرا بهش جواب مثبت نميدی؟
 

نميتونم برم بهش بگم جوابم بعد اين چندماه مثبته._بابا من که   
 

فرناز_وااا يعنی چی؟ديگه بايد چندبار بهت بگه؟بيوفته به پات که 
 با من ازدواج کن.

 
_نه سه ماه پيش که از خودکشی منصرفم کرد بعد کلی باهام 

يه زندگی جديد بسازی..هم پای من داره بهم حرف زد..گفت بايد 
کمک ميکنه عوض شم ولی هنوز درخواستشو عنوان نکرده حتی 

 يک کلمه هم راجبش نميگه.
 

مهرناز_يعنی داره عوضت ميکنه بهت فرصت فکر کردن و تحليل 
 کردن ميده و خودشو تحميل نميکنه.؟

 
ين تحول _دقيقا اينکه نمياد بگه يعنی نميخواد فکر و ذکرم از ا

جديد درگير چيز ديگه ای بشه .. با زبونن بی زبونی يعنی فعال 
 وقت عوض شدنمه..احتماال وقتش که رسيد ميگه
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فرناز_جدی هم خيلی ميفهمه هم خيلی آقاعه .. نمونه يه مرد 

 کامله از دستش نده.
 سرمو متفکر تکون دادم.

 مهرناز بی دليل بحثو عوض کرد:من گشنمه بريم سلف؟
 

از_توام يا گشنته يا دستشويی داری يا سردته..بريم.فرن  
 
 
 

*** 
 

سه ماهی باز هم گذشت و سرجمع شش ماه از اون تحول عظيم 
 ميگذشت و من حسابی تغيير کردم.

خوشبختانه راميار کم کمک برام رنگ باخت و شروين جاشو تو 
 زندگيم پيدا کرد.

 از اون افسون قبل خيلی فاصله گرفتم
بودم جوری که خودم از اين اخالقای جديد کيف عاقل تر شده 

 ميکردم.
هفته پيش با خانواده اش اومد فهميدم چقدر 0و وقتی شروين 

..چون وقتی ديد انقدر تغيير کردم خوبه يه نفر انقد َمرد باشه
نيومد شخصا بهم بگه به جاش به مهناز جون گفت و مهناز به 

دم.مامانم زنگ زد و اجازه خواست منم اجازه دا  
 

 دقيقا در شان خودش و من.
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من چقدر خوشبخت بودم که خدا اين مردو جلوی راهم گذاشته بود 

 گذشته مو کنار گذاشت چون ميخواست تو آينده کنارم باشه.
در صورتی که خودش در تمام گذشته ام کنارم بود و پشتم و پناهم 

 بود.
 

اشب هفته فاصله بود..يعنی دقيقا فرد0بين نامزدی و عقدمون 

 مراسم عقدمونه.
از استرس تند عرض و طول پاساژ رو می کاويدم و لباس مد 

 نظرم پيدا نميشد.
 

 شروين از خستگی روی نيمکت پاساژ نشست.
 شروين_بخدا غلط کردم،بيجا کردم..زن گرفتنم چی بود؟

 
ساعت ديگه 3 2_عه لوس نشو شروين ..پاشو غروب شد 

 ميبندن منم لباس نگرفتم.
 

همه لباس تو کمدته يکيشو ميپوشيدی خب. شروين_اين  
 

_اين حرفت شوخی بود ديگه؟بعدشم لباسای م تمشون همش 
 مشکی و خاکستری و دودی و تيره ان.

 
با خنده از خستگی دست کشيد به چشماش و گفت:ميشدی عروس 

 مردگان..آبم رفتی قشنگ شبيه ميشدی.
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 _آره منتها عروس مردگان با موهای بلوند.

 
 شروين_با فرناز ميومدی خب.

 
 _ديروز انقدر غر زد پدرمو در اورد.

 
شروين_بدبخت فرناز،بيچاره فرناز،طفلکی فرناز،االن ميفهممت 

 دختر..کجايی دستم به دامنت.
 

 با قهر ازش فاصله گرفتم :عه اينجوريه ديگه باشه آقا شروين.
 

 خودشو نزديکم کرد:قهر کردی؟
 

 جوابشو ندادم
 

:خوشگل خانوووم چرا جوابمو نميدی؟نازمو کشيد  
 

پشت چشمی چاشنيش کردم با صدای بچگونه ای گفتم:نميخوام 
 برو اونور آقا تو منو دعوا ميتونی.

 
 شروين_اين آقا غلط بکنه بيجا بکنه عشقشو دعوا بکنه.

 
 دستشو به چونم زد و سرمو برگردوند سمت خودش
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قهرتو تحمل کنم.شروين_تو که ميدونی من يه لحظه نميتونم   

 
اقرار ميکنم دلم براش رفت با شيفتگی نگاهمو تو چشمای 

 مخمليش گردوندم.
 

 شروين_اينجوری نگام نکنا.
 

 _چجوری؟
شروين_اينجوری که دلم بخواد بخورمت و آدمای اينجا دستمو 

 بستن.
 لب زيرينمو گزيدم و با خجالت سر پايين انداختم.

 
من عاشق لبو ام؟شروين_اوخ اوخ لبو شد بهت گفتم   

 
 مشت بيجونی به بازوش زدم:عههه آقا.

 
به آغوشم کشيد و آروم گفت:جون دل آقا؟تو جون بخواه از اين 

 آقا..آشتی؟
 

لبمو کنار گوشش کشوندم و با لوندی زمزمه کردم:حاال کی قهر 
 بود؟

 
 بوسه ی کوچيکی روی صورت شيش تيغه اش گذاشتم
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هدايت کرد با لحن موهای جلوی صورتمو به پشت گوشم 

 مخمليش زمزمه کرد:بلند شو اين وسط کار دستمون نده.
 

ار ساعت کت شلو2دل از هم کنديم و بلند شديم.باالخره بعد 

 سفيدی که ميخواستمو پيدا کردم.
 
 

*** 
 

حاج آقا_بسم ال..الرحمن الرحيم الحول والقوة اال بل..به ميمنت و 
 مبارکی دوشيزه خانوم افسون رادمان...

 
 از استرس و تلخی دوشيزه ای که گفت به جون ناخونام افتادم.

متنفرم از اين القابی که هست و ميگن..کاش تموم شه اين الفاظ 
 مسخره.

 
دستای شروين نجات دهنده ی دستام و استرسم شدن. دستامو تو 

 دستای بزرگ پهنش جا داد.
 

ميدهيد که حاج آقا_موکله خودم افسون رادمان آيا به من وکالت 
شما را به عقد دائمی شروين محسنی در قبال مهريه معلوم يک 
جلد کالم ال..مجيد يک جام آينه شمعدان و تعدا يک هزار سکه 
تمام بهار آزادی و يک قئراه زمين مسکونی زراعتی در رامسر 

 که عندالمطالبه است در بياورم؟به من وکالت ميدهيد؟
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صدای تق تق قند سابيدن سکوت کل فضای محضر رو گرفت فقط 

 از باال سرمون ميومد.
االن بايد جواب بدم؟تا اومدم دهنمو باز کنم شروين به دستم فشار 

 ريز اورد:تا سه نشه بازی نشه خانوم کوچولو..صبر کن.
 

 خاله م همون لحظه بلند گفت:حاج آقا عروس رفته گل بچينه.
 

ه چيزی گفتن به همون نشون دوبار ديگه حاج آقا خوند و هربار ي
دفعه بعدی ديگه حتی خاله هامم چيزی نگفتن..مامان شروين با 

صميميت خم شد و گفت:آقا داماد زيرلفظی ميخواد عروس 
 خوشگلم.

 
ط نميدونستم کی بايد بله رو بدم و نه در واقع نميخواستم فق

 چجوری بگم.
 فرناز از پشت دوربين که فيلم می گرفت چشمکی بهم زد.

و پر از سکوت بود..کل فاميالی نزديک من و  جو خيلی سنگين
شروين جلومون نشسته بودن و در شانشون نميديدن که جيغ و 

 داد و يکم شادی بهم منتقل کنن بلکه استرسم محو شه.
 

غرق خزعبالت مغزم بودم که جعبه ای روی قران دستم قرار 
گرفت..ه.ل زده خواستم بردارم باز کنم که شروين لبشو از خنده 

گاز گرفت:افسون باز نکن بله رو بده..خداييش قبل عقد دو تا فيلم 
 عقد ميديدی.
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 به جای خجالت از خنده سرخ شدم.

 
چشمامو زير انداختم و سعی کردم نگاهم به بقيه که آثار خنده تو 

با صدايی که سعی ميکردم نلرزه گفتم:با  چهرشون بود ندم..
 اجازه مادرم و روح پدر عزيزم..بله.

 
دای دست بقيه و هق هق مامان و مانجون و باباجون بلند شد.ص  

 
 عاقد از شروين هم بله اشو گرفت و خطبه رو جاری کرد.

 
بعد دادن کادو بغل و بوس های فراوان و دست کردن حلقه هامون 

 به سمت رستوران برای شام رفتيم.
اونشب خاطره انگيز فقط غرق نگاه و توجه شروين بودم و 

چجوری به بامداد رسيد و به پايانش رسيد متوجه نشدم  
 

تو راه شمال خودمونو پيدا کرديم به سمت کلبه بهشتی که االن 
 مهريه ام شده بود.

دم کلبه که رسيديم تلفن جفتمون زنگ خورد..با خنده جواب 
مامانامونو داديم از اينکه ترکشون کرديم و نرفتيم خونه هم شاکی 

فتن هول نشيد به ما هم االن نوه گبودن هم خندشون گرفته بودن 
 نديد..کلی وقت داريم.

 
تلفن رو قطع کرديم.دستمون که قفل هم بود رو به سمت لبش برو 

 بوسيد..
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 شروين_از امشب قشنگتر تو زندگيم نديدم.

 
 _منم همينطور..انقدر غرق تو بود نفهميدم چطور گذشت.

 
اشتم سمتم خم شد و فاصله ی لب هامونو به صفر رسوند..نذ

فاصله بگيره و همراهيش کردم دستشو به کمرم برو منو به 
 خودش چسبوند مِن فنچ تو بغل بزرگش هيچ شدم.

 بعد چند دقيقه کمی جا نفس داد..سرمو روی سينش چسبوندم ..
 

انقدر سرمو و موهامو بوسيد خندم گرفت با صدای خماری 
هام گفت:مگه ميزارم امشب يکی از اعضای بدنت بدون رد بوسه 

 باشه؟مگه تو خواب!
 

 امنيتی که در برم گرفته بود رو هيچ موقع به ياد نداشتم.
 

بوسه هاشو تا پشت گردنم امتداد داد..با حس قلقلک و لذت بی 
 پايان تو بدنش هی ول ميخوردم

شروين_آخ امشب..آخ از امشب..خانوم کوچولو..بهت رحم 
 نميکنم.

 
وجه شدم چقدر دلم الله ی گوشمو که به نيش کشيد بيشتر مت
 ميخواد بهم رحم نکنه:آخ..مرد و حرفش..
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با صدای بمش گفت:به مبارزه  شصتشو روی لبم کشيد
 ميطلبی؟ناک اوتت ميکنم کوچولو

 
خندمو رها کردم و تا دم ويال تو مه سنگين روستا از کولش پايينم 

 نيورد.
 

*** 
 
 

ميگذشت..نه ماه دوران عقدی که مقرر کرديم داشت به زودی 0

من دور بودنشو ميتونستم تحمل کنم نه اون ..پس به سرعت 
 مشغول خريد جهيزيه بودم..

علی رغم اينکه شروين به مامان اصرار داشت که خونه اش 
وسايلش کامله اما مامان و مامان بزرگ بابابزرگ ها اصال 

 رضايت ندادن و يه توهين بهشون تلقی ميدونستن.
 

 يگذشت و بعضی وقتا که کارای شرکتشاغلب روزا کنار هم م
سبک بود مسافرت می رفتيم.آخرين روز مجرديم قبل از عروسی 
تو خونه شروين که حاال خونه جفتمون بود هنوز داشتم يه سری 
از کارا رو ميکردم..قرار بود منو آخر شب بزاره خونه مامانم 

 صبح بياد دنبالم بريم آرايشگاه.
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ميزد از جا پروندم و يه دونه از ظرفای  صدای بلند شروين که داد

 ساالد خوری از دستم افتاد و به هزار تيکه تبديل شد.
 

 نفسمو با حيرت فوت کردم و نچی زير لب به ظرف مرحومم گفتم
 _من فالن فالنت کنم شروين چه وقت صدا زدنت بود.

 
 رفتم پشت در حمام و گفتم:جانم شروين نََکره؟

 
مياد به اين شوهر جذاب و خوش صدا  با خنده صداش اومد:دلت

 ميگی نکره؟
 

حرصی گفتم:شوهر جذاب و انکراالصواتم با همين صدات 
نفره اس ولی بدون يدونه بشقاب 20نفره ام همون 20سرويس 

 ساالد.
 

..با لبخند لب گزيدم..دلم قنج رفت خنده اش تو کل حمام پيچيد
 واسه قهقه اش.

 
ناقابل داری سر آقاتون جيغ و داد شروين_واسه يه بشقاب ساالد 

ميکنی؟برم يه زن ديگه بگيرم بفهمی چجوری ناز پسر به اين 
 جذابيو بکشی؟

 
 و با حدس قيافه کفری من خنده اش بلند شد.
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با حرص اداشو در اوردم:هاهاها..فکر بدی ام نيستا ولی به 

شرطی که من يه شوهر ديگه بکنم بلکه قدر زن به اين ماهی و 
رو بدونی. جذابی  

 
سرشو از الی در بيرون اورد..الی بخار حمام و خيسی صورت و 

 موهاش عجيب تو دلم براش قنج می رفت.
 

با اخم توپيد بهم:يه بار ديگه همين چيزی که تالوت کردی رو 
 تالوت کن واسم..صدا آب ميومد درست نشنيدم.

 
 پررو پررو تکرار کردم:گفتم منم ميرم ...

 
رفم نداد با دست منو کشيد داخل حمام.مهلت به ادامه ح  

 جيغم تو آبی که بهم ميريخت منقطع ميشد.
 

چشمامو بستم و جيغ زدم:بی حيااا..چيکار ميکنی..عهههه 
 شروين..نريز رو موهام..اَه.

 
پشت گردنمو گرفت:يه جوری ميگه بی حيا انگار اولين باره باهم 

اره؟عزيزم همه روزامونو يادت بيارم دوبتو حموميم..  
 

 _خب حاال همينجوری گفتم ولم کنی.
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 گردنمو فشرد:بگو غلط کردم وگرنه هولت ميدم زير دوش.

 
هم از دست خيسش قلقلکم گرفت هم ميخواستم وول بخورم فرار 

 کنم نميشد.
 

 با خنده داد زدم:ولم کن قلقلکم مياد شروين.
 

چسبوندم به در حمام و کم کم خندمون جمع شد آب از روی 
 موهاش سر ميخورد و رو صورتم می ريخت .

 با گرمی بوسه اش روی جای جای صورتم چشمامو باز کردم.
زيرگوشم هرم نفسای داغش رو پخش کرد:من بايِد توام خانوم 

 کوچولو..اسم کس ديگه برای من و تو حرومه.
 

 نگاهمو تو شب سياهش ريختم.
 

 _چشم عشقم.
 

 بوسه اشو گسترش داد
 

بيرون دادم:نگاه کنا برنامه عوض شد؟يه باز نفسمو به سختی 
 سرشب يه بار االن؟ديگه فردا نميتونيم رو پا وايسيم..

 
خودشو کنترل کرد و به سختی کمی ازم فاصله گرفت:برو 

 خوشگلم برو که داری شروينو باز هوايی ميکنی.
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 از توی حمام سريع بيرون اومدم..دستی به لبم کشيدم ولبخند زدم.

 
انگشتم زدم به در:راستی چيکارم داشتی؟دو تا با   

 
 شروين_مگه واسه آدم هوش و حواس ميزاری آخه؟

 
 زيرزيرکی خنديدم.

 
 شروين_حولمو بيار عزيزم..يادم رفت بيارم.

 
 _باشه.

 
حوله رو براش بردم..خودمم که لباسام خيس شده بود رو عوض 

بيرون کردم.از اتاق که بيرون اومدم شروين هم با حوله از حمام 
 اومد.

 
 شروين_چشم به روی چشم شما فقط دستور بده.

 
 _بی بال عزيزم.

 
 شروين_کجا شکست بشقاب؟سمتش نرو تا بيام.

 
 لباسشو پوشيد و بی توجه به موهای خيسش  به سمتم اومد.
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 شروين_جارو شارژی کجاست؟

 
 _مگه جارو شارژی داريم؟

 
نميدم.سر تکون داد:من گفته بودم با جهاز ناقص راهت   

 
خنده ام گرفت..يکم خونه رو گشت تا تو اتاق مجاور اتاقمون پيدا 

 کرد:بيا مامانت به فکرمون بوده.
 

 _مراقب باش دستتو نبری.
 

 شروين_مراقبم عزيزم...تو نيا نزديک بشين رو صندلی.
 

 _بزار يه چيز برم بزارم تا تو تميز ميکنی.
 

بودم و سريع درست ماکارونی که بلد به سمت آشپزخونه رفتم.
 ميشد رو استارتشو زدم.

 
شروين که کارش تموم شد اومد آشپزخونه و روی صندلی ميز 

 دونفره آَشپزخونه نشست.
 

شروين_باالخره خونه منم جز غذاهای بيرون رنگ غذای خونگی 
 رو هم به خودش ديد.چی درست ميکنی؟
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 _ماکارونی..دوست داری؟

 
من ميخورم. شروين_تو بگو سنگ،تو درست کنی  

 
 بلند شد و به سمتم اومد و دم گاز واستاد.

 
شروين_چه بوی خوبی ام راه انداختی ..از کی آشپزی ياد 

 گرفتی؟بلد بودی؟
 

راميار! من با راميار ياد گرفتم..انقدر تو خونه اش تو سر و کله 
ی هم ميزديم که باالخره ياد گرفتم.اون اوايل انقدر شفته و شور 

اشتم با به به چه چه خورد که منو ترغيب کرد ياد بدمزه جلوش گذ
 بگيرم و بيشتر خوشحالش کنم.

 
 مغوم گفتم:ياد گرفتم کم کم.

 
دستش دور کمرم خزيد و سرشو تو گودی گردنم فرو برد و بوسه 

 ای رو گردنم نشوند:دورت بگردم افسوِن من.
 

*** 
 

نگاه کردم صبح با صدای گوشيم از جا پريدم..با گنگی به دور برم 
 و بعد از عسلی گوشيمو برداشتم:جانم؟
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 شروين_صبح بخير عروس خوابالوی خوشگل من.بيام دنبالت؟

 
 دست کشيدم رو پيشونيم تا لود بشم.

 
 _بيا سريع حاضر ميشم.

 
 شروين_باشه ميبينمت.

 
 _باشه ميبينمت..صبحت بخير.

 
بزن  خنده اشو ول داد:هنوز لود نشدی؟عيب نداره بلند شو يه آب

 صورتت.
 

 _چشم عزيزم.
 

 و خودمو با کرختی کشيدم.
 

 شروين_اومدم عزيزم خدافظ.
 

 _باشه خدافظ.
 

قطع کردم و بلند شدم.کارامو کردم . صبحانه امو خوردم مامانو 
صداش کردم که بلند شه به کاراش برسه و يادآوری کردم که 

بايد بياد آرايشگاه پيشم.نوبتش يادش نره.04  
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آرايشگاه گذاشت و خودش رفت به کارا برسه.شروين منو   

 
آرايش و شينيون موهام طول کشيد. 02تا   

که حتی نميخواستم از ديدن خودم انقدر خوب و قشنگ شده بودم 
 تو آينه قدی دست بکشم.

لباسم باالتنه اش دکلته و دو بندی بود و تا پايين شکوفه دوزی 
داشت..شده بود و دامن پفی و دنباله دار و پرنسسی   

 به قول فرناز شبيه اسمم شده بودم..افسانه ای و افسون شده.
 

 مامانم با گريه بغلم کرد و همراهام با بغض نگاهمون ميکردن
 

مامان_کاش بابات بود و ميديد دخترش داره سفيد بخت ميشه 
 عين عروسکا شدی.

 
مامانجونم با شنيدن حرف مامان از نبودن پسرش از نو زد زير 

گريه هاش گفت:پسرم داره ميبينتت مادر..عين يه  ونگريه و مي
تيکه ماه شدی..کجايی مادر کجايی فردينم..کجايی عروسکتو 

 ببينی.
 

 خودداری جواب نداد و گوله گوله اشکام پايين می ريخت.
ميکاپ آرتيستم که از جو به وجود اومده بغض کرد به مامان 

ميريزه..هرچی ميکاپ گفت:مينا جون نکنيد..ببينيد بچه چه اشکی 
 کرديم پخش شد.
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 و خودش و دستيارش ميکاپمو ترميم کردند.

مامان و مامانبزرگ باهم به سمتدستشويی رفتن صورتشونو آّب  
 بزنن.

 
فرناز و مهرناز به سمتم اومدن..مهرناز چند وقتی بود اوکی نبود 

 يه چيزيش شده بود.
 

يکنم سير نميشم فرناز با ذوق چرخوندم:وايييی هرچقدر نگات م
معرکه شدی..خوشبخت ببين االن شروين چجوری ماتت بشه..

 بشی.
 

 مهرناز_خوشبخت بشی.
 

 _مرسی بچه ها شما کی ميکاپ ميشيد؟
 

 فرناز_بعد مادر و مادر شوهرت نوبت ميکاپ ماست.
 

 _پس ما عکسای ساقدوش رو ميزاريم آخر سر.
 

 فرناز_باشه عروس خانوم.
 

فرناز گفتم گوشيمو بدهگوشيم زنگ خورد به   
 _جانم؟
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 شروين_دم درم عزيزم.

 
 _اومدم.

 
قطع کردم با استرس شنل سفيدمو پوشيدم و رفتم پايين.همه 
 همراهيم کردند.همين که به در رسيدم فرناز دررو باز کرد

شروين با اون کت شلوار خوش دوخت که قد بلند و هيکلش رو 
و دسته گلم دستش بود. قاب گرفته بود به ماشين تکيه داده بود  

 
فيلمبردار مشغول ظبط اولين ری اکشن داماد برای ديدن من 

 شد..مامان دستمو گرفت و فرناز از پشت دنباله ی لباسمو گرفت.
 

که ساقدوششم بودن ماشين هاشونويکی  تا از دوستای شروين2

پشت و يکی جلوی ماشين ما پار ک کردند و پياده شدن و صدای 
کل کوچه رو معطوف ما کرد. سيستمشون حواس  

 
 آهای عروسک جون
 واسه من سرگردون

 ناز نکن شب منو توئه
 خوبه حال دوتامون

 آهای عروسک جون
 واسه من سرگردون

 ناز نکن شب منو توئه 
 خوبه حال دوتامون
 تو چشمات یه عشقه
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همیباره چیکه چیک  

 
 بغل کن تو دستات
 بشم من تیکه تیکه

 تو چشمات یه عشقه
چیکه چیکهمیباره   

 بغل کن تو دستات
 بشم من تیکه تیکه

 
دستمو با شوق جلوی دهنم گرفتم و خنده ای از هيجان و شوق 

 سر دادم.
مامان تا جايی که شروين بود همراهيم کرد دستمو تو دستش 

گذاشت:شروين جان اينم افسون من به تو ميسپرمش،مراقب هم 
 باشيد زودم بيايد باغ.

 
چشم مامان خيالتون راحت. شروين با هول گفت:چشم  

 
صدای فيلمبردار متوجهمون کرد:عروس شنلتو بردار..دورشونم 

 خلوت کنيد.
 

 مامان اينا برگشتن دم در و با ذوق اين صحنه رو نگاه ميکردن.
 

 به آرومی گره شنلمو بازکردم و شنل رو از روی خودم برداشتم.
 

چشمای پر از ذوق بود يا حيرت تو چشماش اشک جمع شد و با 
 ذوق نگام ميکرد.
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شروين_چقد ماه شدی چقدر عروسک شدی..انقد که دلم نميخواد 
 تا آخر دنيا چشم ازت بردارم.

 
نزديکش رفتم و لبه کتش رو با ظرافت مرتب کردم و بعد دستی 

 به پاپيونش کشيدم.
 _توام انقد جذاب شدی که تا آخر دنيا همراهيت ميکنم.

 
باال ته بهش برسم و پيشونيمو بوسيد.خم شد سمتم و منو کشيد   

 
سانت بود. 24اختالف قدمون کم کم   

سانت باز هم اختالف قدمون خيلی مشخص 04با اين پاشنه های 

 بود.
 

 دستمو گرفت و در رو واسم باز کرد و کمک کرد بتونم سوار شم
 خودشم سريع سوار شد به سمت آتليه و باغ رفتيم..

روسيمون رفتيم.بعد از باغ هم به سمت باغ ع  
 

شروين بی شک معجزه ای از طرف خدا تو زندگيم بود چون اومد 
تو زندگيم وقتی از همه بريده بودم و نشونم داد زندگی يعنی 

 چی..مرد بودن و موندن يعنی چی؟
اونشب کنارش احساس ميکردم پرنسسشم و اون يه پادشاه بی 

 چون چرا.
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تش.خودش اين حسو بهم ميداد و ازم نميگرف  
برعکس راميار..اون يه پادشاه بود ولی لزومی نميديد پرنسسی 
کنارش باشه تا خودش تو ارجحيته..يه حسی بهت ميداد که تو 

اون حسو  پرنسس زندگيشی ولی وقتی يه دعوا کوچيک ميکرديم
 کنارش نداشتم..

 ولی با شروين اين حس هيچ وقت ازت گرفته نميشد .
 

روی سينه ی ستبرش گذاشتم موقع رقص دو نفرمون وقتی سر 
و از انگار که بار کل عالمو از روی شونه هام زمين گذاشتم 

هرچی غم و استری و حس بد بود رها شدم و منو همراه خودش 
 کرد.

 
 تو چشمات سواله 

 یه عالم سوال 
 نگاهت پر از آرزوهای کال 
 میدونم تو ذهنت چیا میگذره 

 میبینی تو اما کی عاشقتره
کنارت درست مثل سایه اتمیمونم   

 از امروز تا هرروز
 تا اون بی نهایت

 نمیگیره هیچکس جای خاک پاتو
 نمیمیره این عشق 

 قسم میخورم
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 شروين تو چشمام نگاه کرد و همگام با خواننده برام خوند:

 
 تا روزی که قلبم هنوز میزنه

 تا وقتی که جونی توی این تنه
 تو روزای خوب تو روزای بد

اهاتمهمیشه ب  
 قسم میخورم

 
اونشب شروين طبق قسم و قولی که خورد برام بهترين شب 

 زندگيمونو ساخت.
 

و وقتی که به خونه قشنگمون رسيديم علی رغم خستگی مفرط 
مون باز برای بار هزارم توی اين شب قشنگمون يکی شديم و 
تبديلش کرد بهه بهترين شب زندگيمون و نشونم داد زن شروين 

ِت !بودن اوج لذ  
 جوری که گرگ و ميشی هوا چشمامون بسته شد.

 
 
 

*** 
 

سال از ازدواجمون بيش از حد خوب و رويايی گذشت.3  

اولين چيزی که بعد اين سه سال اتفاق افتاد مامان بابای شروين 
 تصميم گرفتن برای زندگی پيش خاله و داييش برن.
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هرچند که پدر و  باهاشون بره. اما شروين دلش نميخواست

خانوادش اصرار کردن که همه چيشونو سرمايه کنن و همه با هم 
 بريم ولی شروين ترجيح داد شرکت پدرشو خودش بگردونه.
از نظرش االن بی عقلی بود که ساخت و ساز رو رها کرد و 

رفت، به نظرش االن ساخت و ساز و تعمير خونه ها سن باال تو 
 اوج پيشرفت بود و ول کردنش ضرر ميشد.

 
رکتشون عالوه بر مهندسی ساخت و ساز،خونه های چون ش

سال به باال رو هم دکور و تعمير و بازسازی انجام ميدادند.05  

 
ماه طول کشيدووخواهر مادربزرگ 2رفتنشون با آشنا بازی زياد 

 شروين هم قرار بود چندماه ديگه که کارشون اوکی شد برن.
 

ما صحرای شب پرواز داشتند وقتی به بدرقه رفتيم رس1ساعت 

 کربال شد..
هرکس از يه ور گريه ميکرد. يکی يکی همو به هم ميسپردند و 

 باز گريه.
 

مملو از احترام صميميت عميقی بود.رابطه خانواده ی شروين   
 قشنگ احترام و حمايت و عشق رو تک تک رفتارشون ميشد ديد.

 
بعد از بدرقشون و پريدن پروازشون سوار ماشين شديم و راه 

و پيش گرفتيم.خونه ر  
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شروين دمغ و دپرس بود صورتش از فشار بغض قرمز مونده 

 بود و اصال قصد نداشت خودشو تخليه کنه.
 

 ماشين سکوت حزن انگيز داشت و رفته رفته شديد تر ميشد.
 

 شروين تو خونه گفت اونجا نه گريه نه بی قراری کنيم.
 

نداشتن فقط همينطورم بود دم گيت همه گريه ميکردن و دِل رفتن 
 منو و شروين بوديم که روحيه ميداديم و آرامشون ميکرديم.

 
دستمو رو دستش که رو پاش گذاشته و عصبی ضرب ميگرفت 

 گذاشتم.
 

يه آهنگ غمگين از پخش ماشين گذاشتم که تحريکش کنه 
خودشو بريزه بيرون.انقدر فضا سنگين شد که بغضش با هق هق 

 مهيبی شکست.
.تو بغلم گرفتمش و هم پاش گريه کردم.کنار اتوبان واستاد  

انقدر گريه کرديم و باهم حرف زديم که هردو از اين فشار سنگين 
 خالی شديم.

 چون شروين سردرد شديدی گرفت من به جاش رانندگی کردم.
 

 وارد خونه شديم.
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غم عالم تو صورتش نمايان بود..از وقتی رسيديم همينجوری رو 
وت و کور نشست.به روی تلوزيون خاموش،س  

 بعد رفت حمام و صدای شکستن بغض مردونش رو شنيدم.
 

 با غم و اشک منم مشغول تدارک شام مورد عالقه اش شدم.
يه فيلم که هردو دوست داشتيم و از اين حال و هوا درمون ميورد 

تمام همتم رو گذاشتم خونه از اين حال و رو تو تی وی گذاشتم.
 هوا در بياد.

و اومد و مشغول سشوار زدن شد. از حمام بيرون  
 شروين_افسون افسون.

 
دستمو که به تابه بود و کج کردم تا چيکن استرگانوف رو تو 

 ظرف بريزم با صدای شروين پريدم دستم به تابه گرفت و سوخت
 

 بلند داد زدم:آييييييی..جانم؟
 

 سريع اومد تو آشپرخونه:چی شد؟
 

 ناليدم:سوختم.
 

کنار زد و چيکن رو تو ظرف ريختبا اعصاب متشنج منو   
 زيرلب پرسيد:حواست کجاست؟
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 منم مثل خودش زيرلب ولی پر عشوه گفتم:پيش تو.

 
 زير چشمی نگاهم کرد:دستتو ببينم.

 
 انگشت قرمزمو نشونش داد دستمو ميون دستش گرفت

 
 شروين_االن پماد ميزنم..خيلی ميسوزه؟

 
 _نه اونقدر.

 
؟شروين_جعبه کمک اوليه کجاست  

 
 _تو کابينت کنار سايد.

 
انقدر گيج بود که به جای کابينت،در سايد رو باز کرد و دنبال پماد 

 ميگشت.
 

 کرم کاکائو رو اورد:بيار دستتو.
 

درصده تلخه..اون که فندقيه شيريَن رو بيار.74با خنده گفتم:اين   

 
 اول با تعجب و مسخره وار نگام کرد.

 با ابرو به دستش اشاره کردم
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 وقتی به دستش نگاه کرد دوزاريش افتاد

 
يشونيش و در حالی که ميرفت دوباره طرف يخچال زد به پ

خودشو مواخذه کرد:حواست کجاست پسر؟..بچه داره ميسوزه..تو 
 چی اوردی آخه؟..

 به طرفش رفتم و گرفتمش
 رو صنندلی نشوندمش:من خودم ميارم عزيزم.

 
د بستمجعبه رو اوردم انگشتمو پماد زدم و بان  

 بعد به کمک شروين شام رو برديم و حين ديدن فيلم خورديم.
 

داشتم ظرفارو تو ماشين ظرفشويی ميچيدم که صدای گوشی 
دوبار صداش زدم گفت ببينم کيه ..چون خودش شروين رو شنيدم.

 داشت تو اتاق آخر فيس تايم با خاله اش حرف ميزد.
 

شده داشت گوشيو باز کردم دوتا پيام از يه شماره بالک  
 شماره اش برام خيلی آشنا بود ولی يادم نميومد مال کيه.

 پيامارو باز کردم.
 "عزيزم خسته شدم..جوابمو بده"

"چرا اصرار من برات اهميت نداره؟عشقی که بهت دارم برات 
اهميت نداره؟زندگی با اون احساساتی ِ کم عقلو به من ترجيح 

تجربه کنيم قول ميدم دهنم ميدی؟چرا يه بار نميای باهم بودنو 
 قرص باشه"
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قلبم تو دهنم ميزد..دهنم مزه ی زهرمار گرفت..از اينکه باز 

حوادث قبل برام بره رو دور تکرار نصف جون شدم و بدنم لمس 
شد..شروين يادش رفته که من نبايد برم سر گوشيش و اينو 

 نبينم؟
 خيانت يه واژه پر تکراره تو زندگيم؟

ببينم اين کيه داره تيشه به ريشه زندگيم ميزنه؟رو عکسش زدم   
با لود شدن عکس همه جام خيس عرق شد.قشنگ مردم و زنده 

 شدم.
سريع بقيه پيامارو خوندم..انقدر پيام داده بود که هرچی ميرفتم 
باال بازم پيام داشت.همشم پيامای عاشقانه که دوستت دارم و 

ی خواب راميار بوده..عاشقتم و اونو ول کن و بيا با من ،اون ز  
 حرفايی که مييدونستم به شدت شروينو عصبانی ميکنه.

 
نفس راحتی کشيدم از اينکه ديدم شروين جواب هيچکدومشونو 

 نداده.فقط دوبار قبل از اينکه بالکش کنه جواب داده بود.
نوشته بود"انقدر شر و ور نگو من يه تار موی افسونو با صد تا 

ض نميکنم..دست از سر من و زندگيم عوامثاله توعه )جنـ..(
بردار تا رسوات نکردم..نميخوام زندگيمونو به کام خودم و 

 خانومم زهر کنم"
 

يه جا ديگه ام که کلی راجب رابطه من و راميار تکست داده بود 
شروين جواب داد"خفه شو هرزه..خفه شو حرومزاده..چجوری 

من ميگی،اينم انقدر پستی و بدبخت که رازای دوست صميميتو به 
ميگم که يادت بياد اگه يادت رفته من کل گذشتشو ميدونم و 
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همراهش بودم  الزم نکرده انقدر بدبخت بازی در بياری زير آب 
همسرمو بزنی و عکسای قبلشو بفرسی به خيال اينکه منو زده 

 کنی و بی خيال زن و زندگيم بشم و به تو نگاه کنم."
 

رفتم که پخش زمين نشم.وجودم لرزيد دستمو به ديوار گ  
 خيالم از شروين جمع بود جمع تر شد.

 
من چجوری به اين اعتماد ميکردم..همش تو زندگيم بود از جيک 

و پوکم خبرداشت بی خبر از من داشت تيشه ميزد به ريشه 
 زندگيم.

اشک روی صورتم راه گرفت.هق هقم اوج گرفت تمام وجودم از 
 حرفايی که زده بود ميلرزيد.

و رها کردم و رفتم تو اتاقمونو در بستم و زار زدم.گوشي  
 منو بگو فکر ميکردم از دوست و رفيق به هم نزديک تريم.

تازه داشت غرض رفتاراش واسم روشن ميشد اينکه وقتی ميومد  
خونمون تا آخرشب ميموند و بعضی وقتا نميرفت و مدام لباساشو 

حرف  جلو شروين عوض ميکرد يا صداشو عوض ميکرد موقع
زدنش يا خيلی کارای ديگه اش..و من احمق متوجه تغيير 

 رفتاراش جلوی شروين نميشدم.
 

سريع زنگ زدم فرناز..بعد چندتا بوق از اين که اين تايم زنگ 
زدم صداش با تعلل پيچيد:سالم افسون کسی چيزيش شده اين وقت 

 شب؟
 

 گريه ام اوج گرفت.
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؟عه ميالد منم همينو فرناز_يا خود خدا چيشده؟کسی چيزيش شده

 دارم ميپرسم صبر کن ببينم چشه..افسون چرا دق ميدی؟
 

 _فرناز...
 

 فرناز_فرناز بميره..چته؟چيشده؟
 

 _تو ميدونستی؟
 

فرناز_چرا دق ميدی تا بگی چيشده؟چيو ميدونستم؟چرا زار 
 ميزنی؟

گريه ام شدت گرفت:مهرنازو..کثافت کارياشو..الس زدنش با 
 شوهرمو.

 
کرد.سکوت   

 
با جيغ خفه گفتم:ميدونسی پس؟خود کثافتش البد اومده با افتخار 
برات گفته هان؟که افسون احمقه خره..خاک تو سره..آره خاک تو 
سرم که انقد کبکم هيچکس بهم نگفت دورم چخبره نه دوستم نه 

 شوهرم
 

 و قطع کردم.
 چه ماری تو آسينم پرورش دادم..
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ه..محرم زندگيم و حرفام.خاک تو سرم که فکر کردم محرمم  

هيچکسم گوشيو دستم نداد که اين چه کثافتيه تازه بدتر پنهون 
 کردند.

 فرناز پشت هم پيام ميداد و زنگ ميزد.
گذاشتين زندگيم که رو سرم آخرين زنگشو جواب دادم:هان چيه؟

خراب شد بعد بهم بگيد که خاک تو سرم شده..زحمت نکش خودم 
 باالخره ميفهميدم.

 
تند گفت:نه خدا نکنه بخدا شروين گفت نگيم به افسون تند 

حساسه ميريزه به هم..خودمون جمعش ميکنيم نميزاريم آب تو 
دلش تکون بخوره..نميخواست حالت خراب شه..مرگ من آروم 

 باش.
 

_تا کی؟تا کی نگی؟من حق ندارم بدونم فقط چون حساسم؟بعد اون 
 عوضی تو دلش به ريش من بخنده.

رو آتيش باال پايين ميپريدم با صدام که دورگه شده بود  مثل اسفند 
دادزدم:تا کی منو خر فرض ميکرديد؟هان؟تا وقتی مهرناز انقدر 

 عکس هديه ميفرستاد تا شروين باالخره وا بده؟
 

 فرناز_خاک بر سرم کادوها رو هم فهميدی؟
 

 _کادو؟؟!!
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جريانم بخدا همه رو در تازه فهميد چه گندی زده تندی گفت:
 شروين همه رو پرت ميکرد تو آشغالی..

 
وارفته رو تخت نشستم:خاک بر سرم فرناز خاک بر سرم .. کدوم 

 رفيقی با زندگی رفيقش اينجوری ميکنه.
 

فرناز_آشغاله بدبخته وقتايی که تو از ما کمک ميخواستی ايده 
ميخواسی برا شروين چی بگيری اون ميفهميد چی دوست داره 

تاد.زودتر ميفرس  
 

با حرف مهرناز باز آتيشم شعله ور شد:چيييی؟من اينو جر 
 ميدم..االن ميرم جرش ميدم فرناز.

 
فرناز_يا پيغمبر..نکن افسون..به حرفم گوش بده ..من االن ميام 

 اونجا..ميالد پاشو افسون زد به سرش..افسون گوش ميدی؟
 

 تند تند پالتو و شالمو از کمدم کشيدم بيرون
 

ده..از وقتی رفيقش فندک گرفت زير زندگيش و _افسون کر ش
 نفهميد چه فتنه ای تو زندگيشه کر شد!

 
قطع کردم و درو باز کردم.شروين تو راهرو گوشی به گوش 

 خشکش زده بود فکر کنم فرناز زود خبرارو رسونده.
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 هاج و واج گوشيو پايين اورد و اومد جلوم

 
 شروين_اين چه ريختيه افسون؟کجا ميری؟

 
 _برو کنار

 
 گرفتتم:بهت ميگم کجا؟

 
 جيغ کشيدم:ميگم ولم کن..ميرم آتيشش بکشم اون زنيکه رو.

 
 شروين_بهم بگو چيشده؟

 
_مگه فرناز پشت خطت نيومد؟نگفت اون چيزی که نبايد لو 

 ميرفته لو رفته
 

 انقدر جيغ زده بودم که صدام در نمی اومد و دو رگه شده بود.
 

افسون..آروم باش عزيزم من خودم حلش شروين_ميالد بود 
 ميکنم.

 
 _کی؟کی؟وقتی کل زندگيمو به آتيش کشيد.
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شروين_عزيزم به من گوش کن..ميدونم خيلی هضمش برات 

سخته ولی واسه چيزايی که دو سوته حل ميشه چشماتو بارونی 
 نکن..بهم بگو از کجا فهميدی؟

 
شروين..بايد برم با حرص تو دستاش باال پايين ميپريدم:ولم کن 

زندگيشو نابود کنم آبروشو ببرم هيچش کنم نا رفيق رو..از 
پيامای عاشقانه اش رو گوشی جنابعالی..منو کبک فرض کردی 
 شروين؟من شاهرگ کسی که بخواد زندگيمو ازم بگيره رو ميزنم.

 
ميدونی ما آدما تا زمانی خودمونو ميشناسيم که وارد بُعد 

نشديم..ناشناخته های زندگيمون   
من داشتم حاشيه امن زندگيمو از دست ميدادم..من داشتم ندانسته 
امنيت زندگيمو به رفيقم تقديم ميکردم.و مسبب همه اينا رو خودم 

 ميدونستم.
  

افسونی که خودم همه ميشناختن آروم و بدون حاشيه زندگيشو 
ميکرد.من هميشه وابسته حمايت ديگران از خودم بودم ولی اين 

عنی وقتی ديدم دارم از خودی ميخورم باعث شد وارد اون تلنگر،ي
بُعد ناشناخته بشم و حتی االن انقدر از رفتار جديدم چيزی 
 نميدونسم که ممکن بود واقعا اون هرزه رو آتيشش بزنم..

 
اولين باری بود خودم صدای جيغمو ميشنيدم و ايندفعه من کسی 

دگيم محافظت کنم.شده بودم که ميخواستم با چنگ و دندون از زن  
 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            513

 
شروين بغلم گرفته بود و هرچقدر دست و پا زدم با صداش و 

آرومم ميکرد.نوازشش   
 

صدای اف اف خونه اومد.شروين منو مستاصل رها کرد و رفت 
 درو زد و در واحد رو باز کرد.

 
 به طرفم اومد و منو به آرومی روی مبل نشوند.

 
 با صدای خش دارم پرسيد:کيه؟

 
 شروين_فرناز و ميالد.

 
 _چرا بهم نگفتی هان؟

 
موهامو نوازش کرد:آروم باش قشنگم..نميخواستم مثل االن 

 بريزی به هم.
 

 با گريه از سر گرفته گفتم:تو حق نداری جای من تصميم بگيری.
 

شروين_ميدونم عشقم اشتباه کردم بايد بهت ميگفتم..من فقط 
 نميخواستم اذيت شی.

 
گفتم:خب بشم حداقل ميفهميدم عين کبک  بلند شدم با حرص

 نباشم..سر هرکس و ناکسی رو تو آخور زندگيم نکنم..
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صدام اوج گرفت:واييی به تو ميگه عشقم..ميگه افسون خرابه 
ميگه زير خواب فالنه..خراب منم يا اون که به شوهر رفيقش 

چشم داره؟ميخواد زندگيشونو خراب کنه..ميکمش بخدا..خونشو 
 ميريزم.

 
چند قدم به طرف در پا تند کردم شروين شيرجه زد با منو مثل يه 

 گنجيشک  لرزون تو بغلش گرفت.
 

 داد زدم:ولم کن شروين..ولم کن..چرا منو هی ميگيری
 

فرناز و شوهرش ميالد وارد خونه نشده با هول به طرفمون 
 دويدند.

 
فرناز_وای ياخدا چته افسون؟آروم باش..ميالد عزيزم يه ليوان 

 آب براش بيار.
 

 شروين_بشين خانومم..آرامشتو حفظ کن عزيزم بشين تا از
 

داد زدم:بشينم که چی بشه؟چرا تو آرومی اصال؟البته چرا عصبی 
بشی برات مهم نيس يا شايدم خوشت ميومده راه به راه بهت 

..ابراز عالقه ميکرده عکس و گل و هديه ميفرستاده  
 

 رنگ شروين هر لحظه سرخ تر ميشد
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فرناز يه نگاه به شروين بعد به من کرد و آروم گفت:چی ميگی 

 دختر؟..
 

بع آروم تر گفت:شروين سرخ شد..مراعات کن..خودت که ميدونی 
 همچين آدمی نيست ..ديدی که.

 
ميالد با يه ليوان آب اومد به فرناز داد و فرناز با ليوان به طرفم 

فست سر جاش اومد و نزديک لبم گرفت:يکم بخور دورت بگردم ن
 بياد.

 
 کمی خوردم ولی آتيش دلم با آب خاموش نميشد.

 
_من اينجوری آروم نميشم..من بايد برم از وسط پاره اش 

 کنم..نميزارم زندگيمو کسی خراب کنه.
 

شروين باز بغلم کرد:آروم باش عزيزم فردا اس ام اس دادسرا 
ون.ميره براش وقتی روونه دادسرا شد ميفهمه نبايد بياد بينم  

 
 _شکايت کردی؟

 
 فرناز_آره آروم شدی؟

 
با بی حالی روی مبل نشستم.ميالد و فرناز هم روی مبل 

 نشستن.شروين هنوز مشغول نوازش موهام بود.
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 خوب ميدونست چجوری آروم ميشم.

 
با گريه پرسيدم:من چجوری نفهميدم؟هان؟چجوری؟چرا بهم 

 نگفتيد؟
 

داد:عزيزدلم آروم باش برات فرناز دستمو تو دستاش فشار 
توضيح ميدم..شروين ديد ديگه داره مزاحمتاش زياد ميشه 
شکايت کرد..يادته روز عروسيت چقدر از حسادت داشت 

ميترکيد..منم اون موقع غرض هاشو جدی نگرفتم.شروين سال 
بعد عروسيتون بهم گفت يه همچين چيزيه برو باهاش حرف 

باهاش حف زدم ولی  مهرناز  بزن..خدا ميدونه اون اوايل چقدر
سر راميار هم  انگار حسادت داشت از تو تجزيه اش ميکرد

همينجوری بود خيلی بهت حسادت ميکرد حتی وقتی که از 
گوشيش زنگ زديد و اون کارايی که من باش مخالف بودمو انجام 
داديد ديگه بيخيال نشد بعدا به من با افتخار گفت همچنان باهاش 

ار ميخواد بزاره که راميار کنفش کرد.سر شروين الس ميزنه و قر
ديگه از حد گذروند و هرکاری عشقش ميکشيد انجام داد..منم 

برای سالمتی زندگيمون هر موقع ميخواستيم جمع شيم ميخواستی 
 بگی بياد نه ميوردم.

 
 سرمو تو دستام گرفتم:آخه چرا؟مگه من چيکارش کردم؟
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هواتو داشتن دورت بودن و  تو دانشگاه از اينکه همهشروين_

خودش زير سايه ی تو بود ميسوخت..بعدش شروع کرد به من 
ابراز عالقه کردن..يه مدت پيداش نشد منم فکر کردم حرفای منو 

فرناز بهش اثر کرده سر عقل اومده..بعد يه مدت شروع کرد 
حرفاشو و ابراز عالقه شو شديدتر کرد و تو رو به خيال خودش 

مم بندازه عکسای تو و اونو ميفرستاد،هديه ميخواست از چش
ميفرستاد،گل ميفرستاد..منم به اکبر سکوريتی شرکت ميگفتم 
هرچی از طرف اين شخص اومد يا ناشناس اومد چک کنه بعد 
بندازه سطل آشغال من اصال نبينمشون..منم ديگه کفری ميشدم 
ميزد هر راهيو ميبستم يه راهيو پيدا ميکرد يا تو دورهميا پشتتو 

،طاقت نيوردم محمد وکيلمو فرستادم برای شکايت..بهم اطالع داد 
 که پيگيری کرده و فردا احتماال پيام دادسزا ميره براش.

 
حالم خيلی بد بود..انگار يکی از پشت بهم چاقو زده و منم مدام از 

 درد به خودم ميپيچيدم.
 

ه فرناز و ميالد يکم پيشمون موندن بعد رفتن.تا صبح خواب ب
 چشممون نيومد و شروين تا صبح باهام حرف زد و آرومم کرد.

 
چند روز بعدش با خود محمد روونه ی دادسرا برای اولين جلسه 

 و طبق قول محمد اولين و آخرين جلسه شديم.
 

مهرناز تا ما و قيافه ی جديمونو ديد جا خورد فکرشو نميکرد 
 انقدر جدی گرفته باشيم.
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اخش افتاد پر از حس انزجار شدم.ولی وقتی نگاهم به نگاه گست

انقدر شروين باهام حرف زده بود که قوی اومدم تا سرجاش 
بنشونمش و منم بشم مدعی اصلی شکايت و همراه شروين نه يه 

اسم زير سايه ی شروين ! که فقط برای سرگرمی اومده باشم 
 اومده بودم خودمو ثابت کنم.

 
رناز انداختم.نگاهمو با غرور و حسابرس به چشمای مه  

منشی که اسممونو خوند دست در بازوی شروين انداختم وارد 
اتاق شديم.انقدر جو سنگين و رسمی بود که مطمئنن مهرناز 

 حساب اينجاشو نميکرد و رنگ از رخسارش نمی پريد.
 

التماس و خواهش مهرناز ردی از کوتاه اومدن تو صورت سه 
 تاييمون نداشت.

 
تعيين کرد و در ادامش گفت که  1جرم تعزيری  حکمش رو قاضی

اين يک جرم قابل گذشت و در صورت اينکه خوانده رضايت 
شاکی خصوصی رو به دست بياره حکم تعليق ميشه و خواهان 
هر گونه شکايتی مبنی بر همين جرم بياره جرم عالوه بر شاکی 

سال 0ماه الی 3خصوصی شاکی دولتی پيدا ميکنه و خوانده به 

ضربه شالق محکوم ميشود.04ان و زند  

 
 مهرناز به معنای واقعی روی صندليش وا رفت.

 ولی زدی ضربتی ، ضربتی نوش کن!
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ميگن زنا احساساتين ولی وقت عمل که برسه مثل يه مامور 

 اعدام بی احساس عمل ميکنن.
و من اونجا چقدر فرق افسون قبل و اين افسونی که با کمک 

قل ولی همگام با خودش تبديل شده بود شروين به يه خانوم مست
 رو ديدم و کيف کردم.

 
واقعا به عينه فرق دختری که يه مردو برای يه زندگی انتخاب 

 ميکنه يا يه پسربچه رو ديدم.
 

نه منظورم راميار نيست اون واقعا پسر بچه نيست ولی مردی 
 نبود که عشق بخواد تغييرش بده.

 
و انقدر به خودش باور داشت اون تاج پادشاهی رو سرش ميموند 
 که نميذاشت کسی کنارش رشد کنه.

 
مهرناز با خواهش و تمنای زياد باالخره رضايتمونو بدست اورد 
و تعهدی مبنی بر اينکه ما حتی از سايه اشم آزار نبينيم نوشت و 

 امضا کرد.
 

پامونو که از دادسرا بيرون گذاشتيم چهره پر التماس مهرناز به 
تبديل شد و نگاهی به دستمون که تو هم قفل شده يه چهره سرد 

 بود انداخت و عينکشو زد و رفت.
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 دستشو با استرس فشردم:شروين من استرس گرفتم کاری نکنه.

 
باطمينانه دستمو نرم بوسيد:نه ميخواست کم نياره فقط..تعهدم که 
داده از ترس زندان و شالق هم که شده از سايه مونم ميترسه 

راحت.خيالت   
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 فصل بیست و یکم

 
 
 

_باشه خانوم دوستی االن راننده ی شرکتو ميفرستم دنبالش 
 ..خدافظ.

 
خانوم دوستی_سريعتر آقای اديب ما فقط کادر رو معطل شما 

 کرديم خدافظ.
 
 

 کالفه و با عصبانيت گوشيو قطع کردم.
 دوباره زنگ زدم به فاطمه..

نظر در دسترس نمی باشد()مشترک مورد   
 

با عصبانيت شديدی تلفنو قطع کردم و با دادی روی ميز پرت 
 کردم.
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من پدر اين مشترک مورد نظر رو به عزاش ميشونم معلوم نيست 
 باز کدوم خراب شده ای رفته.

 
دستام که از عصبانيت ميلرزيد رو به طرفم شقيقه ام کشيدم بلکه 

 آروم بگيرم.
 

گفتم راننده ی شرکت رو بفرسته دنبال  منشی رو صدا زدم و
  0ش وگرنه قطعا ميرفتم..ساعت آرمان.خودم نميتونستم برم دنبال
 يه جلسه حياتی تو شرکت داشتم.

 
 

شب رو نشون ميداد..يه نگاه به آسمون 04به ساعت نگاه کردم 

 و ماه نيمه اش انداختم..پرده رو انداختم.
 

نکرده بودم و فقط کتمو در هنوز از بعد از ظهر لباسمو تعويض 
 اورده بودم.

 
 
 

 آرمان_بابا .. مامان کی مياد؟
 

اورد بود توی نشيمن و پای به آرمان که دفتر و مداد رنگيشو 
 تلوزيون نقاشی ميکرد نگاه کردم.

 
 _مياد بابايی..مياد..
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فقط بزار بياد اون موقع..اوووف لعنت بهت زن!با کالفگی 

از دگمه های يقمو باز کردم داشتم خفه  کرواتمو باز کردم و دو تا
 ميشدم 

 آستينامو تا روی ساعدم تا زدم
روی مبل نشستم و به آرمان نگاهمو دوختم..مشغول نقاشی 

 کشيدن بود و شعر انگليسی ميخوند.
 

ديروز تولد چهارسالگيش بود و همه اينجا جمع شده بوديم تولد 
شاد بشه و  بزرگی براش ترتيب داده بودم بلکه ذهنش موقتا

اندکی آرامش پيدا کنه..چيزی که خودم براش له له ميزدم هيچ جا 
 هم پيداش نميکردم.

خونه هنوز پر از بادکنک و کادو و عروسک و تزيينات بهم 
 ريخته ای بود و هيچ جا مرتب نشده بود.

 
ميدونستم نبايد از اين طفل معصوم توقع جواب داشته باشم ولی با 

دم:آرمان..بابا..نفهميدی مامان کجا رفت؟کور سوی اميدی پرسي  
 
 

برگشت طرفم و چشمای دريايی معصومشو بهم دوخت و مداد 
 رنگيشو با تفکر به چونش گذاشت.

 
آرمان_اووووم..نميدونم..از ديروز که دعوام کرد بهش نگم 

 مامان،هنوز باهام قهره.
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 از هم شی نکردم اخمامو از اين کار چندششقلبم تير کشيد و تال
 باز کنم.

 
و بلند  اومد برگرده سر نقاشيش ولی مدادشو رو دفترش انداخت

 شد و اومد جلوم و با انگشتاش شروع به بازی کرد.
 

 آرمان_باز ميخوای به مامان داد بزنی و کتکش بزنی؟
 

بغلش کردم و روی موهای بورشو بوسيدم.با اينکه ازش مادری 
 نديده ولی نگرانشه..هه..!

 
مامانتو کتک نميزنم._نه بابا من   

 
 يعنی ارزششو نداره!

 
 آرمان_چرا خودم ديدم هلش دادی.

 
 
 
 

 _باهم داشتيم شوخی ميکرديم.
 

 با بغض گفت_مارو دوست نداره؟
 

 سفت بغلش کردم تا بلکه اين عصبانيت و خشممو کنترل کنم.
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 _من اندازه دوتامون دوستت دارم.

 
 همزمان در باز شد و فاطمه داخل شد.

 
و سفت بهم ساييدم و اخمامو گره کور کردم و نگاه خشگينمو فکم

روش انداختم..سالمی که ميخواست بده با ديدن قيافه ی من و 
 چشمای نگران آرمان تو دهنش خشکيد.

 
و خورده ای شب بود. 04نگاهم به ساعت رو ديوار قفل کردم   

 
 نگاه اون که نگاه منو دنبال ميکرد همزمان با من از ساعت کنده

 شد.
 

 دستمو از دور آرمان باز کردم و گذاشتم برگرده سر نقاشيش.
 

:کدوم گوری بودی؟نگاهمو حسابرسمو بهش دوختم  
 
 

 با بی قيدی گفت:به تو مربوط نيست.
 

حرفشو ناديده گرفتم و تاکيد وار گفتم:بايد ميرفتی مهد دنبال 
ساعت تمام منتظرت نشسته.0آرمان اين بچه   
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اوپس..يادم رفت..براش يه چيزی بگير از بی خيال گفت:عههه 
 طرفم از دلش در بيار.

 
و نديد نگاه معصوم آرمانی که بهش خيره بود و حرفاشو 

ميشنيد.ميشنيد براش مهم نبوده که نرفته و اصال فراموشش کرده 
 و حاال جلو خودش بی قيد ميگه يکی ديگه براش جبران کنه.

 
ه به سمت اتاق برم و با از لبه ی مبل برداشتم..قبل اينککتمو 

 کنترل صدام غريدم:الل شو فاطمه..فقط..دهنتو ببند!
 

 وارد اتاق شدم لباسمو عوض کردم.
 

نشستم و شقيقمو فشار ميدادم بلکه از درد و نبض لبه تخت 
 کشنده اش خالص شم.

انقدر جر و بحث و دعوا تو خونه داشتم که آرزو ميکردم شب 
 نشه و هيچ موقع نيام خونه.

 
يکسالی ميشد فاطمه بلکل عوض شده بود..عوض که نه عوضی 

 شده..
 

ديگه از حجابش خبری نبودو لباسای تنگ و خجالت آوری جاشو 
گرفته بودند که باعث شده بود خانواده اش اونو از چشم عقايد 
 من و خانواده ام ببينن و رابطشونو با ما فقط تولد آرمان بود.
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فاطمه کاری نداشتم و تازه اون اوايل در صورتی که من به عقايد 
از حجابش و تربيتش خوشم ميومد.اون خودش يکدفعه شروع 

کرد به کنار گذاشتن چادر و عقايد دينی و نماز و کارای 
 خانوادش!

 
منم بهش چيزی نميگفتم ولی ديگه از اونور بوم افتاد و تمام 

 کاراش حالت افراطی پيدا کرد
ميزد و قرصای جديدو امتحان  سيگار می کشيد،رول ميکرد،گل

ميکرد،تا نصف شب بيرون بود،همش تو آرايشگاه و هزارتا 
با همه مردا برعکس قبلش الس ميزد،لباس مهمونی بود،

 پوشيدنش يه سور به لباس خوابش ميزدن،يه بند مست ميکرد..
 و هيچ مسئوليتی رو به عنوان زن من و مادر آرمان نمی پذيرفت.

 
عقايدتونو به من تحميل می کنيد يا جلوی منو ميگفت شما 

ميگيريد و ديگه نميخوام مطابق ميل شما باشم ، ميخوام خودم 
باشم..حتی اسمشم عوض کرده بود و ميگفت به من نگيد 

 فاطمه..بلکل از خودش فرار ميکرد و يکی ديگه ساخته بود.
 

يه کارايی ميکرد يه حرفايی ميزد که همه منو با انگشت نشون 
 ميدادن و بد نگاهم ميکردن 

 
 يکسالی بود خونمو تو شيشه کرده و مدام بحث و دعوا داشتيم.

 
نميدونم شايد خانواده اش انقد جلوشو گرفته بودن که عقده ای 

 شده بود.
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تا هوايی به سرم بخوره.سيگار رو  رفتم نشيمنتراس  به طرف

 لبم گذاشتم و با تعلل روشن کردم.
 

زندگيمون واسه آسايش و آرامشش همه من که همه جوره تو 
کاری ميکردم و اصال حتی تو همه دعوا هايی که درست ميکردو 

 زندگيمونو زهرمار ميکرد سکوت ميکردم.
 

 بهش آزادی که خانوادش ندادن رو دادم 
حتی سفرای خارج از کشوری که می رفتيم ميذاشتم هرجوری 

ل ميکنم.دلش ميخواد بگرده و فکر نکنه من چيزی بهش تحمي  
 

از لحاظ احساسات هم چيزيو کم نميزاشتم به جای اون که کال 
درصد براش بودم و 14من اين يکسالو مدام  بود درصد04

ود هيچ چيزيو احساس کنه.نميذاشتم کمب  
ولی راضيش نميکرد مدام بهونه ميگرفت و از هرچيز کوچيکی  

توش دعوا درست ميکرد و دنبال چيزی بود که قطعا من و آرمان 
وجود نداشتيم..منم خيلی وقت بود که ديگه سکوت نميکردم و 
 نميزاشتم بُل بگيره به نفع خودش و بدجور جوابشو ميدادم..

 
 

اين وسط دغدغه ام آرمان بود که اذيت ميشد. تو روحيه اش اثر 
 بد داشت.

 
 نگاهمو به ته سيگارای اشباع شده بغل جعبه ی سيگارم دادم..
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يکسال کوفتی نتيجش همين بود ديگه!.دوره کردن اين   

 
 جعبه رو برداشتم و وارد نشيمن شدم..

بوی سيگار اشباع شده بودم..تيشرتمو کندم. خودمم از  
نصفه شبو نشون ميداد..3به ساعت نگاه انداختم   

 
رفتم آشپزخونه و يکم از پيتزای باقی مونده امشبو از يخچال 

 خارج کردم و تو ماکرو گذاشتم.
 

سير شدم بلند شدم به آرمان سر بزنم.در اتاقشو باز کردم  کمی که
 بغل يکی از عروسکاش رو زمين خوابش برده بود

 
مداد رنگيو از دستش گرفتم و بغلش کردم و رو تختش گذاشتم.تا 

 گذاشتمش و خواستم فاصله بگيرم سفت تر بغلم کرد.
 

بغلش يکم رو تخت دراز کشيدم تا خوابش عميق شد و دستش شل 
د .ش  

 
 
 

بلند شدم و وسايلشو از روی زمين جمع کنم..نگاهی به نقاشيش 
 انداختم..
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به بچه وسط مامان باباش دست تو دست هم تو کوه و دشت و به 
 انگليسی روش نوشته بود:

dad&mom 
 

به سابجکت نقاشی که معلمشون نوشته بود رو کاغذشون نگاه 
 کردم ؛ يک روز خوشحال رو نقاشی بکشيد.

 
نگاهمو از نقاشی جدا کردم و به آرمان دادم..اين بچه از همه چيز 

 تو دنيا بی نياز بود فقط کمبود خانواده رو تو زندگيش داشت.
 

همه جوره کنارش بودم ولی آرمان من تا جايی که وقتشو داشتم 
 مامان هم ميخواد.

 
حالم از فاطمه بهم ميخوره..چجوری انقدر نسبت به اين فرشته 

بی اعتنائه؟مگه مادرش نيست؟مگه مهر مادری کوچولو 
نداره؟دوستش نداره؟چجوری امکان نداره پسر کوچولومون که از 

 گوشت و خون خودمون بود رو دوست نداشته باشه؟!
 

 رو تختش نشستم مشغول ناز کردن موهاش شدم..
قيافش شبيه فاطمه بود همون چشمای آبی و موهای بور و لبهای 

 صورتی رنگ ظريف..
 

البته االن از قيافه ی معصوم فاطمه هم خبری نبود .. عمل های 
صورتش جای هيچ ظرافت و مداوم و تزريق ژل به جای جای 
 قشنگی قبلش رو باقی نذاشته بود.
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با غم خم شدم صورتشو بوسيدم وقتی دستم رو برداشتم صدايی 
اومد:من و بابا امشب رفتيم شهربازی و کلی باهم خنديديم يه 

هله هوله خورديم با اينکه شب من مريض شدم هيچی بهم عالمه 
نگفت..مامان هم رفته با دوستاش مسافرت..من بابا راميارو خيلی 

 دوست دارم اون هميشه پيشمه.
 

عروسک خرسو برداشتم و دوباره دلشو فشار دادم و به اون صدا 
 بچه گونه و پر از مکث و با ذوقش گوش دادم.

 
شده بود دستی به صورتم کشيدم تا گلوم از فشار بغض حجيم 

 خودمو کنترل کنم.
 

خرسو کنارش گذاشتم و بار ديگه بوسش کردم از اتاق بيرون 
 رفتم.

 
ليوان آبی از سايد گرفتم خواستم به اتاق مجاور اتاق خودمون 
برم که صدايی از اتاقمون نظرمو جلب کرد..پشت در اتاق گوش 

 وايستادم.
 
 
 

صحبت ميکرد:منم دلم برات تنگ شده  با عشوه ميخنديد و تلفن
عشقم...آره حتما يه بار بايد باهم امتحان کنيم..چندروز 

فره مون هست ديگه؟عاشقتم که انقد حواست به مسافرتای دو ن
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نميزاری بين دونفره هامون فاصله بيوفته...آره فردا چون جمعه 
 شم بسته ميشه فقط گير ميده عين اُملاس بمونم خونه بهتره..دهن

..آخ نگوو که چقد دلم ميخواد تموم شه..شب توام بخير ها شده
 مرد من.

 
قدمی با سکته فاصله نداشتم..از فشار خشم رگای صورتم ورم 

کرده بود .. انقدر ليوان آب رو دستم فشار دادم که نفهميدم کی تو 
 دستم شکست..

 از درد عميقی که قلبم می کشيد داشتم فلج می شدم..
و شکست..فلجم کرد يه چاقو تو دستاش بود و فاطمه ی لجن من
و با هر ضربه مرگم حتمی تر ميشد..کار خدا  مدادم ميزد به قلبم

 بود من اون لحظه سکته نکردم بميرم. 
 

ضی که تو تمام تنم ميزد بی جون ول شدم رو ديوار راهرو و از نب
 سر خوردم رو زمين.

ازش خودداری واسه چی؟حفظ غرور و مردونگی که هيچی 
نمونده تا کجا؟منو کشت..با خيانتش کشت!!!..حاال اين ُمرده 

 حقش نيست برا مرگش اشک بريزه؟
 

چشمامو بستم و قطره ی اشکی از ال به الی پلکم روی صورتم 
 سر خورد.

 
مگه تو زندگی براش چی کم گذاشتم؟من مستحق خيانت زنم 

آرمان سالم هستم؟مادر بچه ام هستم؟ 5 0هست؟همدم 

حق خيانت مادرش هست؟چی؟مست  
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دستمو نگاه کردم پر از خون و تيکه های شيشه شده بود..انقدر 

 قلبم درد گرفته بود که درد ديگه ای حس نميکردم..
 

از اين هوای پر از دروغ خيانت و پيدا شدن دليل اين يه سال 
 کوفتی نفسی وارد ريه ام نميشد

 
 بلند شدم و تيشرتمو سرم کشيدم.

 
زدم از خونه بيرون  

 و تا بيمارستان سر خيابون يه نفس دويدم..
 

شايدم نميخواستم اشک ريختنمو کسی ببينه..مرد که گريه 
 نميکنه..االن جواب نبود!

 
انقدر دويدم که نميدونم چجوری سر از وسط خيابون در اوردم و 
تا به خودم اومدم نور ماشينی چشممو زدم..احساس بی وزنی 

کسری از ثانيه رو کاپوت ماشينی فرود مطلقی در برم گرفت و در 
 اومدم و بعدش خوردم زمين.

 
 
 

 مردی مستاصل از ماشين پريد بيرون
از اينکه هنوز عين سگ جون داشتم و عزراييل هنوز دست  

 دست ميکرد نفسی با آهی از گلوم خارج کردم.
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 مرد بانگرانی باال سرم اومد:آقا آقا خوبی؟صدامو ميشنوی؟

 
بستم و آخرين قطره اشک از بغل چشمام چکيد چشمامو با درد  

 
با درموندگی پرسيد:چجوری وسط خيابون پيدات شد؟بخدا 

اينجوری که پريدی وسط خيابون و من بهت خوردم االن زنده ای 
 ميدونی يعنی چی؟

 
 _چرا زنده ام؟!

 
به زور بلندم کرد و ناله وار گفت:چی ميگی بابا؟داری هذيون 

منو مينداختی تو هچل. ميگی؟دستی دستی داشتی  
 

 رو صندلی عقب خوابوندم و به سرعت به سمت بيمارستان رفت.
 
 

*** 
 

دکتر درحالی که داشت به پرستار سفارشات الزمو ميکرد منو هم 
 معاينه ميکرد.

 
پسره هم يه لنگه پا دم اتاق واستاده بود و از نگرانی مدام با دکتر 

.حرف ميزد و حال و وضعيت منو جويا ميشد  
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معاينش که تموم شد و وضعيت منو نوشت..طاقت از کف دادم و 
با درد شديدی که داشتم بلند شدم ..بلند شده نشده دکتر منو به 

دقيقه يه 5زور خوابوند و باالخره عصبی پرسيد:کجا جوون؟هی 

 بار عين يويو پا ميشه.
 

 با درد شديدی که دوباره گريبانمو گرفت زمزمه کردم:خونه.
 

حالت خوبه؟مجنونی؟ديوونه ای؟چيزی  دکتر_تو
زدی؟چته؟ميفهمی ميگم معجزه اس که زنده ای؟شانس 

 اوردی..شانس يه بار در خونه ی آدمو ميزنه..
 

 _کی گفته من اين شانسو ميخواستم؟
 

دکتر_ميمردی که جوون مردم به خاطر يه آدمی که شانسشو 
 نميخواد بيوفته گوشه زندان.

 
تم بره خودش گوش نميده._من صدبار به اين آقا گف  

 
 دکتر_نگرانته..ميخواد بمونه يه وقت خدايی نکرده چيزيت نشه.

 
 
 

..باشه!!زن من نگرانم نميشه..يه غريبه مگه ميشه نهه..نگرا
 نگرانم بشه؟
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دکتر برگشت سمت همون پسره و گفت:برو پسرم اين دو سه روز 
 اينجا بايد بستری شه.

 
ميترسم يه اتفاقی براش بيوفته. پسره با نگرانی جواب داد:دکتر  

 
 دکتر با خنده گفت:نترس شانس نخواستش در خونشو زده.

 
 پسره_يعنی چی؟

 
دکتر_يعنی وقتی که با شما تصادف کرده علی رغم اينکه سرعتت 

ايد اشهدشو ميخونده اين آقا با بباال بوده و موقع برخوردتون 
رده..البته کتف افتاده رو کاپوتت..به سرشم هيچ ضربه ای نخو

 شک دارم بايد بدم مغزشو اسکن کنن چون شر و ور زياد ميگه..
 
بودن خنديدند. ا حرفش پرستار و مردی که تو اتاقب  
 

 دکتر_فقط کتفش شکسته که گچ گرفتيم و آتل زديم.
 

 پسره_من چند ساعتی صبر ميکنم شايد بهم احتياج شد.
 
 
 

خانوادت نگران صبحه 5دکتر به ساعت مچيش نگاه کرد:ساعت 

 ميشن..برو حرف گوش کن.
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 پسره_آخه..
 

ايندفعه من گفتم:من چقدر بگم نه شکايت دارم نه احتياج به 
 کسی..شما برو.

 
 پسره_من شماره ميزارم اگه چيزی شد..

 
 _من چيزيم نميشم عين سگ جون دارم.

 
پسره_دور از جون..پس با اجازه من رفتم..ممنون آقای دکتر 

 خداحافظ.
سالمت.به _  

 
 همين که رفت منم بلند شدم برم که باز منو خوابوند.

 
 دکتر_اون رفت نوبت اين شد..غذات سر گازه انقدر عجله داری؟

 
نذاشت حرفی بزنم و گفت:امروز که جمعه اس کار نداری 

ايشاال..تا فردا شب در خدمت مايی..خانوم عزيزی به يه جراح 
ستش در بياره و پانسمان پالستيک بگيد بياد اين شيشه هارو از د

 کنيد..يه مدت دست چپتو کال نداری جوون.
 

ادامه داد:شمام تا دکتر شيفت صبح بياد استراحت کن..به همراهت 
 زنگ زدن؟
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نگاهم نکرد و به پرستار گفت:خانوم عزيزی يه حرفو چندبار 
 تکرار ميکنن؟گفتم زنگ بزنيد يه همراه بياد پيششون.

 
 _من خودم نخواستم.

 
 دکتر_اما بايد..

 
 _تنهايی راحت ترم.

 
 دکتر_باشه هرجور راحتی..من رفتم.

 
 _ممنون دکتر.

 
 لبخندی زد و از اتاق بيرون رفت.

ظهر که شيفت دکتر اصلی بود مجبور بودم صبر کنم  02تا ساعت 

 بعد با رضايت خودم از بيمارستان بيرون اومدم.
 

 با يه تاکسی به خونه رسيدم
 

ه تو آتل نبود درو باز کردم.با دست راستم ک  
 
 

نگهبان از پشت استيشنش با ديدنم بلند شد و به طرفم اومد:سالم 
 آقای دکتر ..خدا بد نده چی شده؟
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 _سالم .. هيچی حسين آقا.
 

 سری تکون داد_خدا بد نده آقای دکتر..کمک خواستيد در خدمتم.
 

 سری تکون دادم.
آهنگ با ولوم زياد تو رمز در رو زدم و درو باز کردم...صدای 

 خونه پيچيده بود
 آرمان صدای داد ش اومد:آخ جون بابا اومد.

 
بغلم کرد.. نشستم که و بعد خودش با سرعت به طرفم اومد  

از درد اخمی کردم و لب از درد فرو بستم ازم فاصله گرفت:بابايی 
 چرا مليض شدی؟بابايی جونم دستت چيشده؟اوخی شده؟

 
تو چشمای دريااييش اشک جمع شد تا لب باز کردم صدای پاشنه 

 کفش فاطمه اومد
 _چيزی نيست بابا..خوب ميشم.

 
فاطمه نگاهی بهمون انداخت و بعد روی مبل نشست و سرشو تو 

فرو برد و بی توجه به ما مشغول شد.گوشی   
 
 
 

 اون دستم بغلش کردم به طرف مبالی نشيمن رفتم و نشستيم وبا 
وهاشو بوسيدم.روی م  
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 نگاهمو به عکس سه تاييمون رو ديوار نشيمن دادم..
 

ذاشتم و خودم بلند شدم.گآرمانو رو مبل   
 

وارد اتاقمون شدم و روی تخت نشستم..به تاج تخت تکيه  
 دادم..به سختی از جيبم سيگار و فندکمو در اوردم

 
همزمان که روشن ميکردم نگاهمو دوختم به شاسی بزرگ رو به 

م..عکس عرسيمون!رو  
ديشب اينارو ميديد و خيانت ميکرد؟رو به روش بود..محاله نديده 

 باشه
شرط ميبندم تلفنش که قطع شده يه شيشکی ام تحويل عکسم 

 داده.
انقدر براش مهم نبودم که بياد ازم بپرسه چت شد؟داشتی 

 ميمردی؟
بشه همون فاطمه ای که همه حسرتشو ميخوردن..همه به 

غبطه ميخوردن..همونی که يه ساعت دير می اومدم زندگيمون 
خونه غر بزنه که چرا دير اومدی دلم برات تنگ شده؟چرا فالن 

چيزو نخريدی؟چرا برای آرمان بهمان چيزو نخريدی؟..بگه جمعه 
جايی برنامه نريز ميريم خانوادگی بيرون..بگه خستگيتو به جون 

 ميخرم..بگه..
 

ست؟چقدر ميبينمش؟چی بگه؟..اصال مگه بوده؟مگه ه  
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شده دستمو بگيره بريم باهم زير بارون؟شده به حرفم گوش بده 
که موهاشو کوتاه نکنه منم دستام رو ابريشم موهاش بکشم و 

سانتيه.. 0،5براش ببافم؟نه االن که   

باهم روزای تعطيل کيک درست کنيم آشپزی کنيم،يا حتی يه 
..دعوای کوچيک سر آرمان داشته باشيم  

رو لبام جری شد..ببين کارم به کجا رسيده به دعوام  پوزخند
 راضی شدم!

 نه که اهميت قائله واسه ما..
 بيوفتم بميرم ککشم نميگزه..راحت ترم ميشه!

 
صدای پاشنه کفشش تو اتاق طنين انداخت..به سختی از روی 

 تخت بلند شدم و سيگارو تو جا سيگاری بغل تخت خاموش کردم.
 

هاش تو يه جا نفس بکشم!حتی دلم نميخواست با  
 

روی تک کاناپه اتاق نشست و سيگاری آتيش زد.روی پاشنه ی 
 در منصرف شدم و برگشتم تو اتاق.

 
 _چته؟يه بار بدون مغلطه رک و راست بگو چه مرگته؟

 
فاطمه_از من خوشت نمياد عزيزم؟منم اجبار نکردم واسه باهم 

 بودنمون!
 

سم جدايی رو می اورد.گوشم از حرفش سوت کشيد..چه بی قيد ا  
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م به ساله داری..منی که يکساله دار0ه _احمق تو مادری!يه بچ

هر سازت ميرقصم به کنار..منی که حتی اسمتم ميارم دهنم نجس 
ميشه به کنار..نميدونی چقدر انزجار دارم باهات تو يه اتاق 

...من به کنار..آرمان چی؟چرا به فکر آرمان نيسی؟واستادم  
 

انداخت:مگه من خواستم؟شونشو باال   
 

انقدر از حرفش آتيش گرفتم ديگه حتی صدامم کنترل نکردم:آره 
 خواستی!!اگه نميخواستی نابودش ميکردی..

 
 فاطمه_ولی من ميخواستم نابودش کـ...

 
داد زدم:زر اضافيه..بهونست..توام جونت برای آرمان و 

 زندگيمون در ميره.
 

خنده های مليحش رو گرفته سر از اون خنده هايی که يکساله ای 
 داد.بلند و باصدای گوش خراشش و مضحک!

 سيگارشو تو جا سيگاريم خاموش کرد و اومد طرفم
 

_نه تو برام مهمی نه آرمان..انقدر اميد واهی به خورد خودتون 
 نده.

 
 

چيزيو که ميشنيدم باور نداشتم..انگار حرفای نصفه شبش برام 
کافی نبود که بايد اينا رو پرت ميکرد تو صورتم...صداشو 
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ميشنيدم هنوز داشت زر ميزد ولی نمی فهميدم چی ميگه..انگار 
نده اش که انگار يکی بغل گوشم ختو گوشام آب رفته بود..صدای 

 با ناخن ميکشيد رو ديوار بلند شد.
 

فاطمه_ماتت نبره عزيزم..اون فاطمه امل عقب افتاده ديگه وجود 
نداره..ميفهمم حالت بده احتماال هرکيم جات بود اين جوری 

ميشد..شما جلومو گرفتين..شما نذاشتين من خودم باشم..چون 
چشمامو باز کردم و خودمو بهتر شناختم براتون عجيبه؟عادت 

 ميکنيد..نکرديد هم برام اهميت نداره..
 

صداشو نمی شنيدم..ميشنيدم..ولی دلم نميخواست بشنوم و باور 
کنم انقدر عوضی شده..اون يارو ارزششو داشت؟من کی جلوشو 

 گرفتم؟همه چی براش محيا بود و دور برش داشت!
 

فاطمه_حاال هم اگه نميتونی عادت کنی مهرم حالل جونم 
..ميدونی آزاد..کسی زورت نکرده اين زندگی آزگار رو ادامه بديم.

چيه؟من هيچ وقت انتخاب نکردم..انتخاب شدم!حاال نوبت منه 
 انتخاب کنم..من از اولشم آرمانو نخواستم تو گذاشتی تو دامنم.

 
شقيقه ام تير کشيد...نديده حدس ميزدم فشارم طبق معمول رفته 

و پايين نمياد..الاقل تا سکته نکنم پايين نمياد! 01 07  

 
 

ام نه آرمانو نه اين زندگی کذايی..فاطمه_من نه تورو ميخو  
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با سيلی که بهش زدم دهنشو بست..دستشو رو گونش گذاشت و 
 باچشمای گرد شده نگاهم کرد

شايد ميخواست بگه اولين باره روم دست بلند کردی،بعد يه سال 
 که خونتو تو شيشه کردم و دم نزدی و به هر سازم رقصيد.

 
بود..يکسال تمامه دارم هشدار اما حرفاش و کاراش برام سنگين 

ميدم گوشزد ميکنم هرکاری کرد همه رو ساکت کردم و جلو همه 
 مقصر  شدم..ولی از ديشب منو شکست...

 
خيانت زنی که به بودنش مغرور شدم منو شکوند و برام با خاک 

)گ*( نداشت.مدام از خودم ميپرسيدم يکسان شد فرقی برام با يه 
تاوانش خيانت زنمه؟چرا..مگه چيکار کردم که   

 
فرياد زدم:تو حسرت زندگی بدون من و آرمان ميميری..داغ اون 

خاطر اينکه دوستت داشته باشم ..نه واسه .ذارمزندگيو به دلت مي
 بند بند سلوالم ازت تنفر دارن..فقط چون آتيش بگيری.

 
مثل يه تيکه )گـ*( به سر تا پاش نگاه کردم بعد از اتاق بيرون 

 زدم.
 

اخطار معده ام توجه کردم و وارد آشپزخونه شدم و در يخچالو به 
 باز کردم.

 
ظرف کيک رو از يخچال در اوردم و يه قرص قهوه تو قهوه ساز 

 انداختم صبر کردم تا آماده شه.
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ماگ رو از زير دستگاه برداشتم بوی خوش قهوه هم نرمشی توم 

 به وجود نياورد.
اخم وحشتناکی سرش داد  همزمان که در کيک رو برميداشتم با

 زدم:کجا شال و کاله کردی سرتو عين گاو زير انداختی ميری؟
 

 با تته پته گفت:به خودم ربط..
 

 داد کشيدم:هر قبرستونی ميری به من مربوطه.
 

 جا خورد.
 خيلی کم پيش ميومد اين روی منو کسی ببينه.

 
 فاطمه_ميرم با دوستام خريد.

 _الزم نکرده.
 

الزم نکرده..قول دادم.فاطمه_يعنی چی   
 

؟!_يه حرفو چندبار ميزنن  
 

 فاطمه_به تو ربط نداره.
 
 

تموم ميشه. _منو سگ نکن عزيزم بد برات  
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 با حاضر جوابی گفت:ميخوام بد برام تموم شه.
 

 با موبايل از روی کانتر قفل اتوماتيک خونه رو فعال کردم.
 

شد.شد رسما دود از سر فاطمه بلند  صداش که بلند  
 

 فاطمه_اوکی اگه اينجوريه که بچرخ تا بچرخيم.
 

خواست به سمت اتاق پا تند کنه که با لحن آرومی گفتم:برنامه 
 بعديم ميدونی چيه؟

 
 واستاد.

_برم داداگاه يه دادخواست عدم تمکين ثبت کنم.تو هم مادر بدی 
 هستی هم زن بدی!شاهد هم که خودت خوب ميدونی چقدر هست..

 
داشت دوزاريش ميوفتاد نبايد با من در ميوفتاد نگاهم کرد تازه 

 نبايد به زندگيمون پشت ميکرد.
 

_حداقل مجازاتم منو راضی نميکنه به يه نامه فدايت شوم داداگاه 
هم رضايت نميدم..يه کاری ميکنم انقدر خونه نشين شی که زخم 

 بستر بگيری.
 
 

ی فرو  با پوزخند پيروزی رو لبام تو چشماش نگاه انداختم.آماده
 ريختن بود.ولی خودش گفت بچرخ تا بچرخيم.
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_امروز آخرين آوانس رو بهت ميدم قبل خونه نشين شدن برو 

 بچرخ خريدتم بکن که روز آخر خوشيته.
 

برسونه که ميخواستم بره به گوشش اون مردک خونه خراب کن 
بازی شروع شده..نيمه اول خوب تازوندن،سوت نيمه دوم زده 

کنن. شده بشينن نگاه  
 

اوپن در، رو از روی گوشيم زدم.قهوه رو با کمی کيک 
خوردم.فاطمه اما راه اتاقو پيش گرفت نميخواست منو سر لج 
بندازه..من خط به خط اين مار افعی رو بلد بودم ميخواست منو 

 منصرفم کنه که بيخيال اين کار بشم.
 

 _گفتم برو بيرون..مشکل شنوايی پيدا کردی؟
 

ته چاه بلند مشد:نـِ..نميخواد ميرم پيش آرمان..صداش انگار از   
 

عصبی از اينکه ميخواد دست بزاره رو پسرکم و اونو بازيچه 
خواسته اش کنه فرياد کشيدم:گمشو بيرون ..پل هايی که خراب 
کردی با يه قدم به عقب درست نميشه...ميری امروز از جلوی 

ی!چشمام گم ميشی نميخوام روز پدر پسريمونو خراب کن  
 
 

همين که صدای بسته شدن در و رفتنشو شنيدم روی صندلی کانتر 
 آوار شدم..سرم تند تند نبض ميزد.
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رفت پيش اون که آرومش کنه..و من چيکار ميتونم بکنم؟يه مشت 
..تهديد و فرياد زدن  

اگه انقد گستاخ و بی پروا نبود حتما به روش ميوردم که ميدونم 
ولی .. تمومش ميکردم داری خيانت ميکنی و  

 
شلوارم کشيده شد..سرمو پايين بردم و بهش نگاه کردم..چشمای 

 دريايی آرومش طوفانی شده بود
 

ولی دليل اصلی که خيانتشو به روش نمی اوردم فقط و فقط آرمان 
 بود..خيلی زود بود معنی بی مادری و طالق رو بفهمه!

 
گذاشتمش.با دست سالمم بلندش کردم و روی اپن   

 
 _کيک ميخوری بابا؟

 
 آرمان_مامان کجا رفت؟

 
ساله اينطوری آتيشم ميزنه؟!حاال چجوری 0چجوری حرف بچه ی 

بهش بگم مامانت رفت پيش يه بابای ديگه که اون بابا آرومت 
 کنه.

 منم گفتم عه داری ميری خريد واسه منم يه شلوار بگير.
 
 

 قسمتی از کيک رو دم دهنش گرفتم
يد پسرم..حاال اينو بخور._رفته خر  
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باهاش دروغی که به خوردت دادمم قورت بده.اينو بخور   

 
 يه تيکه کيک دهن اون گذاشتم يه تيکه دهن خودم.

 
 _ناهار کجا بريم؟بريم همون رستورانی که دوس داشتی؟

 
 آرمان_بريم خونه مامانی؟

 
ضربه ای به بازوش زدم و گفتم:چرا نشه شير پسر بابا،بدو برو 

 حاضر شو بريم.
 

 از اپن پايين پريد و به سمت اتاقش دويد.
 به اپن تکيه داد..چرا زندگيم بايد اينجوری رو سرم آوار ميشد.

نفرمونو به 3اون مردک چی داشت که حاضر شد زندگی قشنگ 

 اون بفروشه..کی بود که بهتر از من ميتونست براش باشه؟
 

ه داره زندگی اون مردک کی بود؟ميدونست رو زندگی کس ديگ
ميسازه؟آره ميدونست..فاطمه اون شب بهش داشت ميگفت که من 
اُُملم!هه..اونم کی؟من..آزاد تر از خودم کسی رو نميشناختم..انقد 

 آزادش گذاشتم که هار شده..بی پروا شده.
 
 

آرمان سريع حاضر آماده با کوله اش جلوم واستاد..با بپر بپر 
 گفت:بريم بابا بريم.
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رفتيم..زودتر از من درو باز کرد و دکمه آسانسور رو  به سمت در

ولی موکولش کردم به بعد زد..بدنم شديدا نيکوتين طلب ميکرد  
 

 با تک بوقی که زدم در خونه رو باز کرد و بعد وارد خونه شدم.
ماشينو پارک نکرده آرمان از ماشين بيرون پريد و به طرف 

 ساختمان رفت.
ی کردم و بعد در ساختمانو باز کردم با عباس آقا سالم احوالپرس

 داخل شدم..راه نشيمن رو پيش گرفتم.
 داد زدم:صاحبخونه مهمون نميخوايد؟

 
مامان که آرمان بغلش بود لبخند به لب پيداش شد با ديدن 
 وضعيتم هولزده آرمانو روی صندلی گذاشت به طرفم اومد.

 
لشوره تو مامان_اوا خدا مرگم بده..چی شده پسرم؟ميگم من چرا د

 داشتما.
 

 بغلش کردم:خدانکنه..چيزيم نشده..پشه لگدم کرده.
 

نگاه کن بچمو..چی شد قربونت برم؟کی مامان_يعنی چی هيچی؟
 اينجوری شد؟نگفتی به من خبر بدی؟مگه مادر نداری؟غريبی 

 
 

؟فاطمه ميکنی با من؟بيا َمرد ديدی بيخودی دلم شور بچمو نميزد
؟تو مگه بی مادری؟نيومده؟اصال ميدونه چت شده  
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 پيشونيشو بوسيدم:عزيزم نفس بگير.

 
 با بابا که تلوزيون ميديد دست دادم و دور هم روی مبل نشستيم.

 
مامان بعد از اينکه ته و توی باليی که سرم اومده رو در اورد با 

چندان آسوده پرسيد:فاطمه کجاس؟نيومد؟ه خيال ن  
 

کوله اش شد و بلند شد و دهن باز نکرده آرمان بيخيال گشتن تو 
 سريع جلوی مامانی ش واستاد و وضعيت خونه رو گفت.

آرمان_نه مامانی،مامان با بابايی دعواش شد..بابارو عصبانی 
کرد باز مارو تنها گذاشت رفت خريد..آخه ديشب خيلی دير اومد 
خونه قرار بود بياد مهد دنبالم ولی باز آقا مهدی اومد دنبالم قرار 

 بود ما...
 

_آرمان جان بابا..ميخوای بزاری منم صحبت کنم؟مامانی از من 
 پرسيد.

  
آرمان لب گزيد..سريع مامان بغلش کرد و با ناراحتی به من نچی 

 کرد.مامان بابا با ناراحتی منو آرمانو نگاه کردن.
 
 
 
 

 با بدخلقی گفتم:واسه همين نگاهاتون ندونيد بهتره.
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 مامان_نرفتيد پيش روانشناس؟

 
با_هنوز باهم خوب نشديد؟با  
 

 زمزمه وار گفتم:ميشيم..
 

مامان_هزار بار گفتم بريد روانشناس.اين بچه رو هم داريد با 
خودتون نابود ميکنيئد..جلو اين طفل معصوم سر هم داد بيداد 

 نکنيد.
 

 _من کمتر روانشناسم؟
 

بابا_مامانت راست ميگه..ميدونی چقدر وقته مشکل داريد..زن و 
ريد باهم حل کنيد.اين بچه داره قربانی غد بازی شما  شوهريد ب
 ميشه..

 
 مامان_روانش مشکل دار ميشه..

 
بلند شدم و گفتم:رسما فقط هر دفعه ميام اينجا عين نوار تا وقتی 

 برم همينارو تکرار ميکنيد..خدافظ.
 
 

 مامان بابا باهم عه ای گفتن.
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پرخاشگر مامان_عههه مامان جان چرا انقدر بدخلق و 
شدی..بشين عزيزم بشين..ما فقط کاری از دستمون بر نمياد 

 ميخوايم کمکتون کنيم..
 

کمی آروم تر نشستم. صدای روشنک تو نشيمن پيچيد:صدای 
 داداش مياد مثل اينکه داداش بزرگه باالخره قدم رنجه کردن..

 
 با ديدنم شکه گفت:ای وايييی داداش چی شدی؟

 
بهش رحم کرده روشنک.مامان_تصادف کرده..خدا   

 
 آرمان با جيغ از بغل مامان پريد و به طرف روشنک رفت:عمه.

 
روشنک هم با ذوق بغلش کرد هردو روی مبل نشستند:جان 

عمه؟فسقلی عمه..وروجک عمه.تو چرا روز به روز داری جذاب 
 تر ميشی..دخترا ولت نميکننا.

 
.آرمان_عه عمه من انقد شدم سسقلی نيستم ولوجک نيستم  

 
همه خندشون گرفت.لبخندی زدم به قد باالش نگاه کرده که با 

 دست داشت نشون ميداد "انقد" شده.
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روشنک_اوه اوه قربونش برم بلبل منو...واحد بزرگ شدنت 
 "انقد" بر سانتی متره؟

 
آرمان سرشو به طرف من گردوند..نميفهميد معنی حرف روشنک 

 چيه.
شدم نه بگی انقد شدم. _بابا منظورش اينه بايد بگی بزرگ  

 
مامان_اين کلمه تو خانواده ما مورثی شده..تا بود بابات به عمه 

فسقلی و وروجک روشنک حرصش ميگرفت االن عمه ات به ات 
 تو ميگه تو حرصت ميگيره.

 
منو روشنک با حرف مامان بهم نگاه کرديم..چقدر زود 

 گذشت!چقدر روشنک االن خانوم شده.
 

بخير چقدر بدت ميومد بهت ميگفتم وروجک.آهی کشيدم:يادش   
 

روشنک_آره..فکر ميکردم دارم شاخ غول رو ميشکنم بزرگ 
ميشم هيچکسم حق نداشت ياداوری کنه هنوز بچه ام. جز تو 

 داداش.
 

 سری تکون دادم.
 

 روشنک_فاطمه کجاست؟
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 _خريد.
 

 روشنک_باش منم باور کردم..اون دوست نداره پاشو بزاره اينجا.
 

ه ای باال انداختم:وا..مرض دارم مگه بهت دروغ بگم.شون  
 

روشنک_من کوچيک تر از توام ولی خوب ميفهمم که از 
هيچکدوممون خوشش نمياد..خوب ميفهمم توام راميار قبل 

نيستی،اون راميار شيطون شر و حاضرجواب جاشو داده به يه 
 اخم بزرگ و اخالق عبوس.

 
اون موقع ها نباشم._من پدرم روشنک طبيعيه ديگه مثل   

 
روشنک_اون هم مادره..ولی نديدم از خوشيش بزنه ،زندگيو به 

.. بی مسئوليته و تو رو گرفتار بی دهن خودش زهر کنه 
سالته با يه عالمه خشم.04سالت نيست 30مسئولتياش کرده..تو   

 
_هرکسی يه جوره عزيزم..فاطمه نياز به استراحت داره منم بهش 

 سخت نميگيرم.
 

درجه تغيير نميکردی.304روشنک_اينا بهونست..وگرنه تو   

 
 پوفی کشيدم:يه سری چيزارو از دور قضاوت نکن.
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 زری خانوم اومد تو سالن:خانوم جان آقا بفرماييد ناهار حاضره.
 

 همه بلند شديم و به سمت سالن غذاخوری رفتيم.
 
 
 
 

*** 
 

نگاه  کمر راست کردم و به توپی که نصف باتل هارو انداخت
 کردم.

 
 برگشتم روی صندلی ميزمون نشستم.

 
 شايان_قبال ميومدی بولينگ کسی حريفت نبود.

 
 شهريار با خنده گفت:پير شده..پيرمرد کی بودی تو؟

 
توام در عوض رنگ و رخت باز شده.يه ابرو باال دادم و گفتم:  

 
 پيشخدمت سفارش هامونو روی ميز چيد و رفت.

 
ميخورد پرسيد:آرمانو کجا گذاشتی؟محمد در حالی پاستاشو   
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 _پيش روشنک.
 

 شهريار_ديگه زندگيت با فاطمه بی فايده اس.
 

شايان با اخم غريد:خفه بابا شهريار کسی نخواست تو دهنتو باز 
 کنی،بعدشم من دارم بهش ميگم برو مشاور ولی کو گوش شنوا؟

 
تو متعجب گره ابرو هام باز شد.شايان هم رد داده ها هيچ وقت 
جمع با کسی با اين شدت حرف نميزد.دستی به شقيقه ام 

کشيدم..سردردام جز الينکف روزمره ام شده.شبيه سردردای 
 ميگرنيه.بايد وقت پيدا کنم برم دکتر.

 دوباره گره اخمام توهم شد.
 محمد_آخه زنشه شهريار،يعنی چی قيدشو بزنن.

 
ردين.شهريار_همين ديگه خودتونو پا بند زندگی تخيليتون ک  

 
 شايان زير لب با غر گفت:استغفر ال.. بزنم جرش بدما تو خفه!

 
علی_بيخودی شلوغش نکنيد وقتی فاطمه سنگ پرتاب ميکنه که 

 نميتونه گل پرت کنه براش.بايد تالفيشو سرش در بياره..
 

شايان_چته بابا؟ترمز بريدی؟مگه ميدون جنگه؟من متاهلم 
 ميفهممش شما زر بيخود نزنيد.
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 علی_باباااا متاهل نکشيموووون.
 

صدای خنده بچه ها با ادامه حرف علی همراه شد:واسه همين از 
 ازدواج و اينجور مزخرفاتش بدم مياد.

 
شايان_تو فکر مزخرفه اُزَگل..ولی مزه اش بياد زير زبونت 

 حرفتو پس ميگيری.
 

 علی_کجاش خوبه؟يه بند گير گير..
 

زمانی معروف بود..خود من يه شايان_جمع ما به ام الفساد يه 
لش و لوشی بود که يه سور به هرچی الشی بودم ميزدم ولی 

وقتی فقط ستارره وارد زندگيم شد وقتی رسميش کردم وقتی رفتيم 
حس کردم زندگيم چقدر نظم داره چقدر خوبه سر خونه زندگيمون 

وقتی از سرکار ميای يکی منتظرته دلتنگته،مسئوليت پذيری که 
زش فرار ميکرديم االن چقدر شيرينه و خوشت مياد،وقتی هميشه ا

برای عصبی هستی ناراحتی حتی شده الکی حقو بهت ميده،
زندگيت هرلحظه يه برنامه داری..مواظبته سرما نخوری بخوری 
هم همش کنارته و کيف ميکنی از دو نفره هاتون چه تو بدحالی 

ندگيت چه تو خوشی..گوساله اين کجاش بده؟نظمی که وارد ز
ميشه معرکست برای همين ميگم تا تجربش نميکنی هرچی بگی 

 زر بيخوده.
 

 و من جز به جز زندگيمو،خاطرات مشترکمونو يادم ميومد.
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 شهريار با نيشخند گفت:اين داداشمون رفت تو فکر فاطی.
 

 بشکنی جلوی صورتم زد:کجايی؟
 

 همه خندشون گرفت..جز شايان که از وقتی اومده بوديم باهاش
 پدر کشتگی پيدا کرده بود.

 
 با خنده ی تلخخی گفتم:مرض.

 
علی_تبليغ خوبی برای ازدواج بود ولی من اينکه به کسی متعهد 
 نيسی رو ترجيح ميدم.به مشکالت ريز درشت متاهلی نميارزه.

 
شايان_از موفق ترين و ثروتمند ترين مرد دنيا پرسيدن راز 

بگير و فقط معطوف  موفققيتت چيه؟ميگه توجهتو از بقيه زنا
بکن به يک زن..اون کمکت ميکنه به اين جايگاه برسی..تو که 

 قد ارزن موفقيت چشمگير نداشتی توقع ندارم درک کنی.
 

محمد_اگه اکيپمونو نميشناختم شايانو نميشناختم ميگفتم ستاره 
 زن ذليلت کرده.

 
شايان با ادا گفت:هاهاها بامزه.آتنا جيزت نکنه تا اين وقت شب 

 تو باشگاهی؟
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شهريار_ولی بنظرم راميار بايد دايورتش کنه..زندگی باهاش بی 
 فايده اس..بکن بره اين دندون لق و.

 
 شايان_کسی ازت نظر نخواست.

 
و کالفه بلند شدم:بچه ها سيگارمو تو جا سيگاری خاموش کردم.

از من بکشيد بيرون..خودتون ريدين تو زندگی هاتون با دستای 
نميخوام منو راهنمايی کنيد.)گـ*ـی(   

 
محمد بلند شد و کنارم اومد و توپو از کنارش برداشت :بريم شرط 

 بندی؟
 

 سيگار بعدی رو لبام گذاشتم آتيشش زدم.
 

 _باالخره يه ايده بدرد بخور.
 

 توپو رها کرد..همشون ريخت.
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 فصل بیست و دوم

 
زدمووانگار هزاران نفر  از خوشحالی رو پا بند نبودم يه جيغ خفه 

 برام در حال جشن گرفتن بودند.
 

بيبی چک رو روی روشويی دستشويی گذاشتم.با  خوشحالی دست 
روی شکمم گذاشتم.حس خيلی عجيبی داشتم يه جوری که از 

 گفتنش عاجز بودم.
 

 انگار خدا تمام قشنگيای دنيارو يه جا تو رگ من تزريق کرده.
ازدواجمون ميگذشت و به نظرم درست سال و خورده ای از  0

 سر زمانش وارد شکمم شده بود.
 

شروين که پشت در دستشويی با استرس رژه ميرفت همين که 
پامو بيرون گذاشتم با استرس پرسيد:چرا جيغ زدی؟چيشد؟جون 

 به لب شدم.
 

 جيغ زدم:داريم مامان بابا ميشيم..باورت ميشه؟
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 مبهوت بهم زل زد:واقعا؟

 
چی؟ _اره پس  

 
 شروين_يعنی من و تو داريم صاحب بچه ميشيم؟

 
بلندم کرد و مثل پر کاه رو هوا چرخوندم پشت سر هم آره ميگفتم 

 تا خودمم باورم بشه
صورتمو بوسه بارون کرد.با داد منو زمين گذاشت و   

 
منی که تا يک ساعت پيش خودمو بچه ميدونستم اال دارم مامان 

مان.ميشم..يکی قراره بهم بگه ما  
 

باهم روی مبل نشستيم و عين نشست خبری گوشی به دست به 
 همه اين خبرو داديم.

مامان انقدر خوشحال شد که يک ساعت بعد با غذايی که دوست 
 داشتم خونمون بود.

مامان بابای شروين هم تو فيس تايم اشک شوق برامون ميريختن 
ماهگی بتونن خودشونو برسونن.1و بهمون قول دادن تا   

 
از اون روز من و مامان و شروين و فرناز مرتب يا درحال  و

خريد براش بوديم يا جستوجوی يه دکتر خوب براش با نظارت 
 مستقيم مامان که يکی از همکاراشو پيشنهاد داد.
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فرناز که از االن بهش ميگفت مامان.اين سرآغاز کل کل من و 

ونم با زور فرناز سر مالکيت بچه بود که آخرشم برنده اش بودم ا
 و بازوی شروين.

 
اتاق سومی که استفاده نميشد حکم اتاق مهمان رو داشت تخليه 
کرديم و سيسمونی رو توش چيديم.تو ماه سوم اتاق باران/برسام 

ديگه جای سوزن انداختن نبود..از هول با اينکه جنسيتشو 
نميدونستيم همه چيز از دو تا رنگ مختلف براش خريديم و 

انتخاب کرديم..يکی نيست به ما بگه صبر کنيد تختشو اسپرت 
 انقدر نديد بديد بازی در نياريد.

فرناز هر روزی که ميومد يه چيز براش ميخريد و گوش نميداد 
 که اتاقش پر شده.

باران اسم انتخابی شروين بود و برسام اسم انتخابی من قرار شد 
 جنسيتش که معلوم شد ديگه درگير انتخاب اسم نشيم.

 
پارتی بازی مامان زودتر از موعد مقرر برای تعيين جنسيت با 

رفتيم.موعد مقرر که رسيد شروين از صبح شرکت نرفت و بی 
 قرار طول و عرض خونه رژه ميرفت.

 
مامانبزرگ شروين از عالقه ی وافر شروين به بچه دختر مطلع 

بود و بهش قبال گفته بود که تو اگه بچه دختر ميخوای چيزايی که 
سرد دارن بخور.طبع   
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شروين هم نميدونست منظور مادربزرگش قبل از حاملگيه نه 

 وقتی کار از کار گذشته..هرچيم بهش ميگفتم تو گوشش نميرفت.
 

از صبح انقدر بهم سردی داه بود که فشارم افتاد و هرچی خورده 
 نخورده بودمو باال اوردم.

 
 مامان که پيشمون رسيد از قيافه ی من وا رفت.

مان_وا چت شده؟اين چه رنگ و رويی ِ داری؟ما  
 

 با بی حالی به شروين اشاره زدم:از داماد خلت بپرس.
 

 نبضمو گرفت:چش شده شروين؟خيلی يخه.
 

 شروين از سوال مامان مثل پسربچه ها سر پايين انداخت.
 

مامان چايی نباتی درست کرد و نباتشم جدا بهم داد که حالم باز 
 بهم نخوره.

 
 شروين_مامان..چايی طبعش سرده يا گرم؟

 
چپ چپ نگاهش کردم..وای از فردا خونه ميشه قهوه خونه!کاش 

 مامان بگه گرِم بی ريخت شی.
 

 مامان_واسه چی ميخوای؟
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 شروين_پيش اومد برام.

 
 مامان_طبعش سرده.

 
خيلی ريز يه نگاهه بی قيافه ی عصبانيم کرد آه از نهادم بلند شد.

چی؟و پرسيد:نبات   
 

 _شروين ديگه داری کفريم ميکنيا.
 

همين مونده که از فردا شروين دست به کمر و محق چايی بکنه 
 تو حلقم.

 
گرفتشروين از عصبانيتم خنده اش   

 
 _مامان من دکتر زنان زايمانه معتبرترينه ازش بپرس.

 
 مامان_چيو؟

 
_خلم کرده بخدا مامان..سردی و گرمی که بچه رو دختر و گير 

 ميکنه.
 از خنده سرخ شد ولو شد رو مبل
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شروين_آخه مامانی ميگه زن حامله سردی بخوره بچش دختر 

 ميشه
 

مامان_اوال اينکهه تاثير سردی گرمی مستقيم نيست و پنجاه 
پنجاهه بعدشم نه تو دوران حاملگی زمانی که تازه ميخوايد از 

ه زن.چندماه قبل اقدام کنيد تازه اونم مرد بايد بخوره ن  
 

 لب برچيد :حيف شد..حاال بچه پسرم که عار نيست فدای سرمون.
 

شون يه بچه با خنده لب گزيدم يعنی هرکس گفته مردا تا آخر عمر
 ان دقيقا زده تو خال.

ماهه داشتن رو  1 1وقتی رسيديم مطب با ذوق زنايی که شکم 

 نشون ميداد و پرسيد:يعنی توام اينجوری ميشی؟
 
 

يکم جلو اومده بود کشيدم..يعنی همينجوری  دست به شکمم که
همه جام ورم ميکنه؟چجوری برگردم به وزن سابقم؟چقدر 

 وحشتناکه..
 

 _شروين من اينجوری بشم منو مثل روز اول دوس داری؟
 

لبخند رو لبش ماسيد با جديت مسخره ای گفت:نه عزيزم منتظرم 
 اين شکلی شی طالقت بدم.

 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            567

 
گرفت مامان و شروين هردو خندشون  

اشک مثل آبشار از چشمام پايی ريخت.هردو با ديدن اشکام جا 
 خوردن..سريع بغلم کرد و گفت:ديوونه چرا گريه ميکنی؟

 
با سک سکه گفتم:خب..هيع..خب خودت گفتی طالقم ميدی..ولم 

 کن.
 مامان_افسووون!

 
 _آره شمام بخنديد.

 
افسونم.موهامو نوازش کرد:من الل بشم آخه..نبينم اشکاتو   

 
 _دوستم داری؟

 
 تو چشمام زل زد:ديوونه وار ميخوامت.

 
 _مثل روز اول؟

 
 شروين_بيشتر از روز اول.

 
 _حتی وقتی اون شکلی بزرگ شم و ورم کنم؟

 
 شروين_اونجوری که برات ميميرم.
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 منشی صدامون زد بريم تو.

 اول چکاپ و حرفای معمولی رد و بدل شد.
 

ی بايد سردی خورد برای دختر دار کشروين طاقت نيورد پرسيد:
 شدن؟

 
منو مامان بلند خنديديم رسما دهنمونو صاف کرد.ايهالناس 

 شروين دلش دختر ميخواد.
 

دکتر با خنده گفت:آقای محسنی زورکی از خدا دختر نخوايد همه 
 چيز دست خداست.

 
 شروين_بله دقيقا از قديم گفتن سالم باشه دختر باشه.

 
شد.خنده ی هممون بلند   

صدای قلبشو برامون گذاشت و بعد از اينکه هممونو جون به لب 
 کرد نوبت گفتن تعيين جنسيتش شد.

 
 دکتر_خب گويا خدا هوای بابای بچه رو خيلی داره بچتون دختره.

 
 مرد گنده يه دادی زد که همه به خنده افتاديم.

 
 تا تو مطب بودم رفت دو سه تا جعبه شيرينی خريد و پخش کرد.
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دکتر با خنده از رفتارای شروين بهم گفت:از همين االن ميختو 

 سفت بکوب..دختر هووی مادره.
 

وقتی ميخواستيم برگرديم زنگ زد گوسفند بکشن و بين نيازمندا 
 پخش کنن.

 
 

*** 
 

چند روز بعد شروين تو شرکت به يه بن بست بزرگ خورد.بايد 
ند بهش منتقل پدرش ميبود و امضا ميزد و بهش وکالت ميداد و س

ميکرد تا آخرين امضا رو بزنه تا شروين بتونه اون مشکلو حل 
 کنه.

 
يعنی همه چيزو حل کرد و فقط مونده بود چندتا امضای مهم که 

 حتما بايد پدر و دايی شروين ميزدند.
 

ن بيان.با که تازه مهاجرت کرده بود نميتونستو داييش  پدر
اوکراين امضارو  مشورت محمد قرار شد شروين تنهايی بره

 بگيره و مشکالت حل بشه.
من چون آخرای ماه چهارمم بود نميتونستم برم و حتی نذاشت تا 

 دم فرودگاه باهاش برم.پروازش دم صبح بود.
تو خونه يه دل سير باهم خدافظی کرديم اصال دلم نميخواست از 

 بغلش بيرون بيام.
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 خم شد رو شکممو نوازش کرد و بعد بوسيد.

 
مراقب هم باشيد تا برگردم،مبادا مامانتو اذيت کنی باران شروين_

 خانوم..افسون من تکه اذيتش کنی با من طرفی.
 

 _توروخدا بزار منم بيام.به محمد بگو يه جوری برام بليط بگيره.
 

کمر راست کرد و نچی کرد.اشکامو با دست پاک کرد:دوباره 
اينارو ميگی.چقدر باهم صحبت کرديم باز دم رفتن شروع کردی؟  

 
 _دلم شور ميزنه شروين.

 
شروين_بيخود،اين همه سوار هوايپما شديم رفتيم 
 برگشتيم،بيخودی تو دل خودت و بچمون شور ننداز.

 
 اشک ُشره کرد رو صورتم:نرو.

آهی از کالفگی کشيد:نکن توروخدا افسون،اين مدارک انقدر مهم 
هدر  ساعت تاخير چند ميليارد رو0و حياتی هستن که هر 

ميده.اينجوری با بغض ميگی نرو دلم شورتو ميزنه انگار ميخوام 
 ديوونه شم.

 
اصال نميتونستم اشکمو کنترل کنم:باشه نميگم ديگه..زود برگرد 

 من بدون تو نميتونم ادامه بدم تا برگردی دق ميکنم.
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زير لب گفت:نکن بخدا..ديوونم نکن افسون..االنه که محمد برسه 

ران باش مراقب ثمره ی عشقمون باش ناراحتش بريم..مراقب با
نکن با گريه هات تا باباش برگرده پيشش..من بيام ببينم يه آخ 

 گفتيد واويال ميکنم..تو رو به خدا،بارانم به تو ميسپرم.
 

 گريم با حرفش شدت پيدا کرد
 بهم تشر زد:عههه.

 
ميون گريه هام گفتم:خب اينجوری ميگی  گريه ام ميگيره 

جوری ميگی انگار نميخوای برگردی،چی ميشد منم با  ديگه..يه
 خودت ببری عين هميشه؟

 
ماهته 0شروين_مگه من نميخوام هميشه پيشم باشی؟حامله ای 

 نميخوام ريسک کنم عزيزم دکتر ديدی چی گفت.
 

 با لجبازی گفتم:چيزيم نميشه.
 

شروين_قبال حرف زديم چشم به هم بزنی چند روز ديگه پيشتم 
نگاباشه؟منو   

 
 تو چشماش نگاه کردم نگران تر از هميشه.

 
شروين_باشه؟منو با دل خوش راهی کن.يکم شوهرداری بلد باش 

 مردم چيکارا که برای شوهراشون نميکنن.
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 از ادايی که در اوردم ميون گريه ام خنديدم.
 اونم با خنده گفت:آها اين شد،خيالم جمع؟

 
جمع.با دستمال صورتمو پاک کردم:خيالت جمع ِ   

 
مححمد زنگ خونه رو زد شروين اف اف رو برداشت . تند 

 گفت:چند مين ديگه پايينم..باشه اومدم.
 

برگشت طرفم سفت به آغوشم کشيد.بوی تنشو به اعماق ريه ام 
کشيدم.بوسه های گرمشو به جای جای صورتم تزريق کرد.بعد لب 

هامو سيراب کرد..هرچند که سير نشدنی ترين آدم رو کره ی 
مين شدم.ز  

 دست به ته ريشش کشيدمدست به موهای هميشه صاف و 
 پرپشتش کشيدم.بازوهاشو لمس کردم

 باالخره از هم جدا شديم.
 

 يه لبخند گرم مهمون لب هامو بود.
 شروين_لبخندتو ميبنم دلم گرم و آروم ميشه..سفارش نکنم ديگه.

 
 _نه خيالت راحت برو..خدا به همراهت عشقم.

 
در کفشاشو پوشيد با خنده گفت:از اين خيالت  با ساک رفت دم

 راحتا زيادت شنيدم.
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 با جيغ گفتم:عه شروين.
 

صبحه يواش تر.0قهقه زد:عشقم   

 
 _رسيدی خبر بده..تو بيخبری و بالتکليفی نزاری منو ها.

 
شروين_بچه شدی؟مگه از جونم سير شده باشم بی خبرت 

کيل ميدی يه بزارم..همه رو زابرا ميکنی نشست مطبوعاتی تش
اليحه برای اعدامم تصويب ميکنی..پس برای جلوگيری از همه 

 اش فيس تو فيس حرف ميزنيم خيالت راحت شه.
 

 خنديدم:بدجنس..آره خوبه.
 

دوباره همو بغل کرديم پيشونيمو بوسيد:مراقب هم 
 باشيد..خداحافظ.

 
 _توام مراقب خودت باش..خدا به همراهت.

 
راش دست تکون دادم تا رفت.درو بست و از پشت پنجره ب  

 خونه بدون اون سوت کور بود.
 وقتی بهم زنگ زد به فرودگاه رسيده بود.

شروين_عشقم من ديگه گوشيمو خاموش ميکنم ..نگران نشو 
 همين که رسيدم سريع بهت خبر ميدم..غصه نميخوريا.
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 _نه عشقم من باران قوی ميمونيم تا بابا شروين سريع برگرده.

 
بلندگوی فرودگاه پيچيد:مسافران گرامی توجه فرماييد صدای 

 752مسافران گرامی توجه فرماييد..پرواز بين المللی شماره 

 اوکراين به مقصد کی يف...
صدای شروين هم متعاقبا اومد:قرون تو و اون فرشته کوچولو 

 بشم..من برم عزيزم پروازمو اعالم کردن.
 

 _باشه فدات شم.خداحافظت.
 

فظ.شروين_خدا  
 

 گوشيو قطع کردم و با نگرانی رو قلبم نگه داشتم..زود برگرد.
 

و خورده ای بود. 0ساعت پروازش   

برای رهايی از استرس خوابيدم که تا بيدار شم باهاش حرف بزنم 
 و خيالم راحت شه.

 
طوفان زندگی هميشه پشت بند آرامش زندگيم منتظر بود تا 

کرد.باالخره وزيد و کشتی زندگيمو خراب   
 

انگار به جای حرفای مامان و فرناز يه سوت متمدد تو گوشم 
 گذاشتن و به رو به رو خيره شدم.
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فرناز مدام با قيافه غرق در اشک عين آينه دق حرفشو تکرار 

هنوز اسامی کشته شده هارو ندادن..ميگن ممکنه بعضيا ميکرد:
 مجروح باشن...هنوز بخدا هيچی معلوم نيست افسون.

 
يغی کشيدم که حنجره ام با خودم رفت..شروين من پر چنان ج

 کشيد..رفت و بی معرفت منو با خودش نبرد.
نميتونستم جيغ نکشم و خودمو نزنم..انقدر جيغ زدم تو سر و 
صورت خودم زدم علی رغم اينکه همه منو گرفتن..که از حال 

 رفتم.
 

 چشم باز کردم و همزمان بوی الکل موجود تو هوا باعث شد حال
 تهوع بدی گريبانمو بگيره.

 
صدای شيون از دور نزديک به گوشم ميرسيد سرم به شدت 

 سنگين بود و متوجه هيچی نميشدم مغزم باال نمی اومد.
 

تاری چشمام بهتر شد متوجه شدم بيمارستانم..تواتاق يه عالمه 
آدم در رفت و آمد بودند ..مامان و فرناز و شادی خواهر شروين 

..با سرعت نور همه چيز يادم اومد.و مامانبزرگش و  
 از جا بلند شدم بدون آخ و اوخ آنژوکت رو کشيدم.

 
همشون بيرون اتاق وايساده بودن و  اولين نفر مامان متوجهم شد

 مويه ميکردند.
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مامان خواست بگيرتم به شدت کنارش زدم . دست چروکيده ی 

گرفتم::مامانی مامانی مامانبزرگشو که مثل ابر بهار گريه ميکرد 
اينا چی ميگم؟يعنی چی؟شما باور ميکنی؟شروين مگه وقت 

رفتنش بود؟ها؟اون بابا شده ..کو اين فرناز ميگفت ليست و اسمی 
 و اين دری وريا..

 
 زدمشون کنار و سرگردون تو بيمارستان داد زدم:فرناز فرناز.

 
اسامی از ضعف شديد پام بيچاره وار روی زمين نشستم:فرناز .. 

 چيشد؟شروينمو بگو بياد.
 جيغ زدم:شروينو ميخوام.

 
فرناز آّميوه به دست کنارم نشست اصرار داشت يه چيزی 

بخورم.مامان و مامانی شروين و شادی و دخترش و همه و همه 
کنارم يا گريه ميکردن يا ميخواستن بلندم کنن و با گريه يادم 

 ميوردن حامله ام.
 

خدا زنگ بزن شروين..فرناز گفت  دست شادی رو گرفتم:تو رو
 اسامی هارو اعالم نکردن..التماست ميکنم زنگ بزن بهش..

جيغ زدم بلکه حرفمو گوش کنه و نخواد آرومم کنه:گريه نکن 
..اون حق نداره بميره..من بهش گفتم عه..فرناز گفت همه نمردن

حق نداری بميری خودش خنديد بهم گفت مگه ديوونه ای..شادی 
.اه گوش کن  
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بيمارستان يکباره به عذای من نشسته بودند..همه دکترا پرستارا 

 بيمارا منو نگاه ميکردن و اشک می ريختن.
 

بلند شدم و به سمت استيشن رفتمتلفنشو از روی ميز برداشتم و 
تند تند شماره شروينو گرفتم...همه مهارم ميکردن و با گريه 

 خواهش ميکردن آروم باشم.
 

بزنم خفه شيد االن شروين صداش ميپيچه تو  دلم ميخواست داد
 گوشم و من از سر وو صدای شما نميتونم بفهمم.

 
ساکت شيد االن بر ميداره.با صدای دوورگه ام داد زدم:  

 
 "دستگاه مشترک مورد نظر خاموش ميباشد"

 
 دوباره گرفتم.

 
 "دستگاه مشترک مورد نظر خاموش ميباشد"

 
در برم گرفت منو از تلفن دور مامان با خواهش و گريه و تمنا 

 کرد.
 

زار زدم:مامان چی ميگه؟..مامان تو زنگ بزن..مامان التماست 
 ميکنم..البد از من ناراحته..توبهش زنگ بزن جوابتو ميده.
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 اشکامو تند تند پاک کردم

_ببينيد بهش زنگ بزنيد بگيد گريه نميکنم..بگيد قولمو نشکستم 
کنم...مامان..دختر بدی نيستم که بی قراری   

 
از ضعف شديد تو بغل مامان ول شدم روی زمين،هق هق ميکرد 

 و ميخواست نگهم داره نميتونست.
 نه تنها مامان بلکه همه منو نگاه ميکردن و گريه ميکردند.

 
 _مامان من بدون اون ميميرم..مامان بهش زنگ بزن..

 
 مامان_دخترم بلند شو استراحت کن..عزيزم..باران تلف شد..

 
_بهش گفتم تا برگردی دق ميکنم گفت ديوونم نکن..حاال من 

ديوونه شدم خوبه؟گفت آخ از دهنتو در بياد واويال ميکنم..چرا 
نميکنه؟کجاست پس؟گفت چشم به هم بزنی پيشتم؟چندبار چشم 

 بهم بزنم و نياد؟
 

نازم ميکرد و قربون صدقم ميرفت ولی من دستای شروينو 
ازشم ميکرد..دستشو از سرم کنار زدم ميخواستم..مامان نبايد نو

..از همه چيز کالفه بودم خودمو ميزد کالفه وار ميزدم بلکه 
،راحت شم.با احساس سوزشی  

دستام با موهای تو دستم سست شد   
 و بعد از هوش رفتم.
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*** 
 

نميدونم امروز چندمش بود..فقط ميدونم جز مراسم خاکسپاريش 
نداشتم..همش تو بيمارستان به هوش که با سکته قدمی فاصله 

 ميومدم و باز از حال می رفتم.
 

مادر پدرش از اونور يه حالی داشتن که نگو منم از اينور رد داده 
 بودم.

 
بعد مراسم هفتمش همه رفتن برای صرف ناهار من موندم و 

 نزديکام..
خودمو روی خاکش انداختم با هق هق به عکسش که مواهشو با 

ميداد نگاه کردم..خنده باال   
 

_تو قرار نبود بری شروين..يادته گفتی ميميری نميزاری اشک 
به چشمم بياد..ِد کجايی المروت؟من اين دنيارو بدون تو نميخوام ، 

بلدش نيستم..شروين لعنتی پس باران چی؟تو مگه باباش 
نيستی؟چرا رفتی؟دلم آغوش گرمتو ميخواد..لمس دستاتو..خس 

بچه نشو ميرم زود برميگردم..خس نفسات..تو گفتی   
 

جيغ زدم:اين بود زود برگشتنت؟نرفته چجوری ميخواسی 
برگردی؟چقدر گفتم منو با خودت ببر چقدر گفتم نرو گفتی تو دلمو 
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يادته گفتی اين همه خالی نکن..االن پشت من خالی شد خوبت شد؟
 سوار هواپيما شديم سالم رفتيم اومديم.

 
 
 

ين بود سالمت؟اين بود؟گفتم بهت دق ضربه ای روی خاکش زدم:ا
ميکنم.گفتی چند روز ديگه پيشتم..نامرد بد قول..بد قول.چجوری 
بخاطر بدقوليت االن بات قهر کنم؟چجوری ميخوای نازمو بکشی 

تو  ولی بلدم شم؟گفتی شوهر داری بلد نيستی..منکه آشتی 
 نيستی!

 
ن..دکتر انقدر جيغ زدم که جونم باال اومد..بقيه جلو نمی اومد

ميگفت جلوشو نگيريد بزاريد خودشو بريزه بيرون وگرنه سکته 
 ميکنه خودش و بچش تلف ميشن..کاش بشيم.

 
بلند کردم و به پشتم نگاه کردم. با صدای سالم سر از خاک  

 
آيدين،ايمان،ساسان،مهرداد بغل هم وايستاده بودن..انگار يکی يه 

رو کرد.خنجر داغ از نبودن نفر پنجم وسط سينه ام ف  
 

_نفر پنجمتون کو پس؟دير اومديد..شروين من پر کشيد..کجا 
بوديد؟چرا انقدر دير يادتون افتاد شروين نيست؟شروين توام داری  

تو  ديگه ميبينی؟ميبينی چقدر جات خاليه؟ببين بين اونا جات خاليه
 خونمون چه واويالييه..بدقول!
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برداشتن.اشک روی همشون کنارم با يه پا نشستن و عينکشونو 

 صورتاشون سر ميخورد.
روزه جوابمو نميده نميدونه 1 1_خيلی دوست بی معرفتی داريد.

 دل من براش پر ميکشه.
 
 

انگار با ديدنشون نبود شروين بدجور احساس ميشد.ياد قديما 
 بدجور به دلم چنگ مينداخت.

انقدر اينارو دوره کردم مامان بی طاقت يه صندلی اورد و منو 
ند و خاکای تو مشتمو از دستم تکوند.نشو  

 
شادی و شوهرش بلند شدن با بی حالی خدافظظی کردن و مامانی 

 رو با خودشون بردند.
مامان باباش تازه فردا ميرسيدن به هر ضرب زوری از چندتا راه 

 مختلف فردا ميرسيدن ايران.
 

ساسان سر بلند کرد:تسليت ميگم افسون داغ خيلی بزرگيه حتی 
ما..شروين برای خاک خيلی حيف بود.برای   

 
 دست به شکمم که خيلی تير ميکشيد گذاشتم و سر تکون دادم.

 
ايمان_ما روز خاکسپاری و ختم و روز سه هم اومديم..منتها انقد 

ت بد بود که نرسيده برميگشتی بيمارستان..نشد بيايم سالم لحا
 کنيم.
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از حد سنگين  نگاه به قيافه هاشون کردم واسه همه اين غم بيش

 بود و توی صورتشون نشون ميداد.
 
 
 
 

 070ساسان_هيچ وقت به ذهن هيچکس نمی رسيد شروين جز 

نفر باشه..افسون کل ايران تو غمت شريکن دارن برات عذاداری 
ميکنن..دل ماهم داغه..از خطايی که واسه اينا انسانی ِ واسه ما 

 يه داغ بزرگ رو دلمون.
 

واسه تسلی قلب داغ من؟_خطای انسانی؟يه اسِم   
 

 آيدين اشک رو گونه اش رو پاک کرد:همه داريم آتيش ميگيريم.
 

ميرم _باران من ثمره ی عشقمون حقشه بدنيا نيومده يتيم بشه؟
 خونه انگار ميخواد رو سرم خراب شه.

 
مهرداد_تنهات نميزاريم ..ما خودمون ميشيم پشت و 

ه هست.پناهت..داداشمونو کشتن ولی زن داداشمون ک  
 
گريه گفتم:همش به خودم ميگم از اينا همه کار بر مياد نکنه  با

 شروينو تو خود هواپيما خالص کردن بعد زدن..نکنه زنده بوده 
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موشک دومو زدن رفته..نکنه..هزارتا نکنه دارم کی جوابشو 

 ميده؟
 

 ايمان_اينا فقط کشتن رو بلدن.جواب پس دادنش رو بلد نيستن.
 

خون کردن..ازشون نميگذريم. مهرداد_دلمونو  
 

دختر ساسان_خيليا نميگذرن..جون خيليارو گرفت پسر يکی رو،
يکی رو،عروس دامادو،زن و بچه يکی رو اينا فراموش نميشن 
همين مرد پس فردا پاهاشونو سست ميکنه همون مادر و پدر که 

بچه شونو از دست دادن يه لحظه ماندگار رقم ميزنن تو هم 
.همينطور افسون  

 
نفر ديگه تو پرواز 075سر تکون دادم..غير از شرويِن من هنوز 

بودند که مثل من پر از انزجار و زجه و غم و دريای اشک 
 هستن..و هيچ جوره آروم نميشن.

 
هم نميذاشتن تاشون دور و کنارم بودند مامان اينا 0تا چهلم هر 

 برن خونه ی خودم.
 

ير دل و قلبم فندک وقتی وارد خونه شدم انگار يکی ز 04بعد 

 گرفت.
 به حرف آسونه يکی شوهرش مرد
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ولی انگار چندين سال خاطره رو يکجا کشتن و هربار يه خاطره 
باعث يه خونريزی ميشه دردش تا استخونت ميره و تو هی کاری 

 جز درد کشيدن ازت نمياد.
 

گوشه گوشه ی  خونه داشت نابودم ميکرد.انقدر وسايلو شکوندم 
هرکدوم از خاطره هامون مويه کردم که بی حال روی مبل و برای 
 ولو شدم.

فرناز مثل يه خواهر واقعی با چشمای غرق در اشک نظاره ام 
ميکرد و متوقفم نميکرد.شايد اونم وقتی اومد تو خونه ،روح 

شروين رو ديد که جای جای خونه راه ميره ميگه ميخنده سر به 
مون حرف ميزنه.سرم ميزاره ،بغلم ميکنه ..با بچه   

 
يقينا  ديد چون به ديوار تکيه داد و نظاره گر ديوونه بازی های 

 من شد و های های گريه ميکرد.
 

با دستای لرزون ليوان رو انداختم رو سراميک به هزارتا تيکه 
تبديل شد و با خس خس داد زدم:خدا يکی طلبت،بد به من بدهکار 

و بطن ام نبود خيلی وقت شدی..اگه يادگار عزيزترين آدم زندگيم ت
 ميشد باهات تسويه حساب ميکردم.

 
فرناز تا ديد باز دستام رو باال اوردم ميخام صورتمو بزنم خودشو 
سريع بهم رسوند و مهارم کرد تو آغوشم گرفت:حواست به باران 

 باشه.
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حواسم بود وگرنه قيد همه چيو ميزدم از اين غم کمر شکن 
 خودمو راحت ميکردم.

 
حس مادر بودن تو پوست و گوشتم عجين شده بود که حتی  انقدر

وقتايی که از شدت غم فقط خودمو ميزدم نگران باران ميشدم..اين 
ثمرهی منو شروينه بيشتر از يه بچه برام با ارزش بود چون 

 شروين اونو بهم سپرده بود.
 
 

*** 
 

تو ماه هفتم بودم..مثل همه اين غمم با يه غم ديگه پوشونده 
در شروين به محض اينکه رفت سر خاک سکته کرد و شد.پ

مادرش هم بی تاب بود و تاب نمی اورد حتی با اينکه جلوی من 
 خيلی خودداری ميکردند.

 
حال پدرش که بهتر شد همراه مامانی و شادی خانواده شون کال 

 از ايران بريدن و برای هميشه رفتند.
 

نشدم..اگه ميرفتم تو بی علی رغم اون همه اصرار حاضر به رفتن 
 کسی دق ميکردم.
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پدر شروين همه ی ارث شروين رو به نام من زد به رغم اينکه 
خلی ممعانت کردم و مخالفت،ولی قبول نميکرد ميگفت :اينا 
هر پشتوانه ی توعه ،من پشت عروسمو خالی نميکنم..برای 

ه ايران ميرسونيم.ونو بوقتی که بهمون احتياج بود خودم  
 

گذشت و اطرافيان مخصوصا وجود باران کمک ميکرد فکر  هی
 نکنم و غصه نخورم.

به اصرار بقيه خونه رو با تمام اسباب وسايل اجاره داديم که حتی 
ديگه سمتش نرم.و تو خونه مامانم مستقر شدم.چون موقع جمع 

 جور کردن وسايل شخصيم مردم و زنده شدم.
خونه ی مامان بودم  و ماه هفتمم خيلی درد ميکشيدم انقدر تو 

غصه ميخوردم و خودخوری ميکردم و اشک هردفعه امونو 
 ميبريد انگار دردمو دوچندان ميکرد.

 
نفر هم مثل قديم همچنان که باهم بودند پشت منم خالی 0اون 

نميکردن و همش بهم سر ميزدن . همشون ازدواج کرده بودند و 
ساله داشت.3تر ايمان يه پسر يک ساله نيمه و آيدين هم يه دخ  

 
ساسان و بقيشون زير سر مامان نشستن که منو راضی کنه برم 

 مهد کودک درس زبان بدم بلکه از غم هرروز نرم زير ِسُرم.
 

خود ساسان و آيدين هم يه مهدکودکی که ميشناختن و نزديک بود 
 رو اوکی کردند.
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چون باردار بودم و کادر اونجا مسلما نميذاشتن من برای تدريس 
يام  اونجارو با رايزنی همشون اوکی کردنب  
 
 
 

ميموند غول مرحله ی آخر يعنی خودم که هيچ جوره حوصله 
م که برم.رفتن نداشتم و اصال نميخوا  
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 فصل بیست و سوم

 
 

 واسه ی يه مرد درد خيانت شايد چند برابر يه زن باشه.
 من ميگم "گور باباش"

 
اين "گورباباش" پر از شکسته پر از زخمه.ولی شايان ميفهمه   

 و مردی که زخم ميخوره هيچ وقت مثل قبل نميشه
 يا بد ميشه يا بدتر!واسه من اون بدتره رخ داد.

 
مِن شر و شوخ و شيطون و خوش گذرون شده بودم يه پدر 
 عبوس يه مرد زخم خورده،سر و متنفر از هر موجود مونثی.

زهردار. حتی حرف زدنمم تلخ شده بود و  
 

 شات به شات ميرفتم باال و چشمای غرق خونمو رو هم گذاشتم.
 

 کام محکمی از سيگارم گرفتم و ساعدمو رو چشمام گذاشتم..
 

 شايان_داری خودتو مجازات ميکنی؟
 

 کام بعدی رو گرفتم.
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 شايان_اين راهشه؟

 
 دودو با ضرب بيرون دادم.شايان نچ کالفه ای کرد.

 
 شايان_راميار!!!!

 
و سيگار تو جا سيگاری اشباع شده از ته ک آخر رو زدم پ

 سيگار خاموش کردم.دودو آهسته بيرون دادم.
 

 شايان با سرفه گفت:با تواما حيوون.
 

با تعلل روی مبل نشستم تا حواسم سرجاش بياد..چشمامو تهاجمی 
باز کردم و با يورش و يقشو تو مشتم جمع کردم:حيوون خودتی 

 و اون بی همه کس.
 

 عقب نرفت و سعی نکرد خودشو از دستم آزاد کنه.
شايان_چشماتو تو آينه نگاه کن آدم خوفش ميگيره..انقدر قرمزه 

 هرکی جای من بود سکته ميکرد.
 

 با هل ولش کردم و خودمو روی کاناپه ولو کردم.
 

 شايان_مرتيکه خر تو يه پسر داری.
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 اين قصد داره منو امروز )ک.*(ـخلم کنه.

داد زدم:جمع کن ببينم ميخوای باز رد بدم؟بلند شدم و    
 

 بلند شد
 متعاقبا داد زد:هر گوهی ميخوای بخوری بخور.

 
 _صداتو بيار پايين.

 
حق داره گور بابا  بلند تر داد زد:چندماهه هی هيچی نميگم ميگيم

 اونا ولی تو انگار يادت ميره بچه داری نميخوای آدم شی.
 

ديگه من حيوونم.._آره آره خودت گفتی   
 

 شايان_آرمانو ميبرم پيش خودم تا با توعه حيوون دم خور نشه.
 

 _تو گوه ميخوری.اون روی سگ منو باال نيارا.
 

 شايان_اين روی سگت چند ماهه بعد فاطمه اخالقت شده.
 

عربده کشيدم:يک بار گفتم اسم اون حرومزاده رو کسی حق نداره 
 جلوم بياره.

 
تهی کرد.از عربده ام قالب   

 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            591

 
 

نگاهی به در و ديوار  اطرافش کرد.عکسای سه تايی و 
دوتاييمونو همشو قيافه شو با چاقو کنده بودم يا کال شاسيو 

 سوزونده بودم.
 

 هردو با نفس نفس ساکت شديم.
شايان بی طاقت به سمتم حمله کرد.يقمو گرفت:نميتونم اينجوری 

ه خودت بيا ..بَِسته.ببينمت نميتونم بگم کون لقت احمِق ِ عوضی،ب  
 

متقابال يقشو گرفتم:به توچه زندگی منه..کی ميگه واسه من دل 
 بسوزونی؟من حالم خوبه.

 
 شايان_اين راميار نيست.

 
 _هست.

 
 شايان_نيست.

 
 مشتی رو صورتش ول کردم و انقدر همو زديم که خسته شديم

 با نفس نفس عقب کشيديم.
 

تمال کاغذی رو انداختم خون از بينی و لبش شره کرد..جعبه دس
 سمتش.
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 _صورتتو پاک کن بدبخت،پس فردا نگی ضعيف کشی کردم.

 
حيوون.بينيشو پاک کرد با خنده گفت:دستت سنگينه   

 
 بی حوصلو رو کاناپه نشستم.

 
روبروم نشست همچنان بينيش خون ميومد و دستمالو روش 

 گذاشته بود.
 

بچه مامانشو..شايان_آرمان چه گناهی کرده باباش تويی؟اون   
 

خيز گرفتم سمتش:تو امروز ميخوای خودتو به کشتن بدی؟ستاره 
 بيوه کنی؟هان؟

 
 دستمالو با ضرب روی ميز انداخت.

 
شايان_به جای آدم شبيه چنگيزخان ممغولی..همه چيزو با داد و 
اخم فرو ميکنی تو سر همه .. نشد با مشت و لگد..رسمشه؟اين 

 رامياِر؟
 

نکف صورتم شده بود گفتم:انقد بگو تا با اخمی که جز الي
بکشمت..باقی مونده اتم بشه پول ديه ات..من همينم که هستم 

 کسيم اجبار نکردم تحملم کنه.
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تو همه جا دادش من بودی تو بدترين وضعيت هامون و شايان_

خوشت ترين وضعيت هامون..وقتی خودمو به گا دادم تو کنارم 
دمو غرق کنم.اون وقت بزارم بودی..هرجا يادمه تو نذاشتی خو

 خودتو نابود کنی؟
 

 چشمامو بستم و آهی از گلوم خارج کردم.
 

شايان_من ميرم.آرمانم از مهد ميبرم خونمون..تو امروز فردا رو 
منم ميام بيخيال اين غرور گهت شو بشينن ببين بايد چيکار کنی؟!
همين باهم بقيه جاهاشو صاف ميکنيم..تو فقط بيا رو پا،اصال با 

اخالق مغوليت بيا رو پا،به درک بابا ما هم همين راميارو قبول 
 داريم..باشه داداش؟

 
 چشم باز کردم..مشت شو اورد جلو.

مشتمو به مشتش کوبيدم و همو بغل کرديم.ازم جدا شد رفت سمت 
 در.

 _يخ بزار رو بينيت،ستاره و آرمان نگران نشن.
 

 شايان_باشه داداش خدافظ.
 

 _خدافظ.
 

بست. درو  
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شاتمو پر کردم ولی شات رو دم دهنم نگه داشتم..اين يه شات دو 

شات مثل چند ساعت پيش آغاز تموم شدن يه باتل دوتا باتل 
 ميشه.

 
 کوبيدنش رو ميز..خودمم از اين لجنزار خسته شدم.

 
سه ماهه 3قهوه ساز رو به برق  زدم.يه قهوه غليظ درست کردم.

رفيق من شهريار رفته آمريکا.که فاطمه ترکم کرده و با نا   
 

از هم ميپاشونه خودم فهميدم اين کسی که داره زندگيمو 
 رفيقمه..همه خط هارو اون به فاطمه ميداد.مِن احمقم نفهميدم.

 
چندروز آرمانو پيش مامانم گذاشتم و افتادم دنبال خيانت 

 زنم...دنبال از هم پاشيدگی زندگيم.
غافل از اين که نشتی نيست يه  گفتم اگه نشتی داره درستش کنم و

 سوراخ بزرگ وسط کشتی زندگيمه که داره غرقمون ميکنه.
 

بايد يه کاری ميکردم وقتی عاملشو پيدا کردم اون نارفيق رو پيدا 
 کردم جا خوردم ولی نذاشتم در خيانت زنم و رفيقم از پا بندازتم.

 
 پا شدم و دوتايی که خورده بودمو سه برابر زدم.

 
مه رو رسوای عالم و آدم کردم.اول فاط  
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يک سال نذاشت آب خوش از گلوم پايين بره واسه خاطر شهريار 
چلغوز؟ميگفت چشمش سير نميشه خودم دوتاشونو بهم ميرسوندم 

 انقدم خودمو همه جا کوچيک نميکردم.
 

سال هم باهم دووم 2من شهريارو بيشتر از فاطمه ميشناسم..

سال...اخالق نداره..البته که واسه سال چيه تو بگو يک 2نميارن..

 زن من داشت!!
 

باهم فاطمه از همون اول درگير شهريار شد ولی کجدار مريض 
حرفاشونو رد و بدل ميکرد باهم بودن تا اين يکسال باالخره باهم 

بودن و عبايی از اين کار نداشتند.شهريار هم مدام بهش خط 
چنانيش واسه ديده ميداد...از تداومم کوه رفتنامون و آرايش آن

شدن جلوی اون بگير تا اسم بچمون و مهمونی رنگ وارنگ و 
دروغ هايی که يادش ميداد تحويل من بده و از اين رو به اون رو 

 کردن فاطمه.
 

وقتی خودمو بهشون نشون دادم اول شهريار رو مثل سگ 
زدم.اگه شايان نرسيده بود زير دستم مرده بود..همون قصدی که 

 داشتم..
شايان برای زندگی من حواسش تيز تر بود يکی دو هفته قبل از 
من متوجه شده بود تازه متوجه شدم چرا باهاش چپ بسته بود و 

هفته ای که از شهريار خبری نبوده شايان به 0بعدش بهم گفت 

 خدمتش رسيده بود ولی برای زندگی من صداشو در نمی اورد..
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و دم در ديد فهميد اين تو فاطمه که اومد دم خونه ساک  وسايلش

بميری از اون تو بميری ها..عطای گنديده شو به لقای 
 حرومزادش بخشيدم که شرش کنده شه..

هفته ای شهريار بيمارستان بود و بعد باهم رفتن آمريکا.0  

 
هنوز طالقش نداده بودم شايان چندبار برام وقت طالق گرفت اما 

 نرفتم.
 

کثافت ميتکوندم.شايد روحمو اما بايد زندگيمو از اين همه 
کشت..اما من آرمان رو دارم..پسرمو دارم..اون نبايد غرق اين 
کثافت باشه گرچه که انقدر از نفرت از کار فاطمه و شهريار 

وجودمو پرکرده بود که از اون طفل معصوم با شک آزمايش دی 
 ان ای گرفتم...بهم ثابت شد تنها چيز پاک اين مهلکه فقط پسرمه!

 
خيانت زنت با رفيقت شايد زندگيتو ادامه بدی اما اون آدم قبلی  بعد

 نميشی..
 

به شرکت خدماتی هم زنگ خونه رو برای فروش به بنگاه سپردم.
زدم و گفتم بيان خونه رو جمع و جور کنن..ولی فقط وسايل 

 شخصيم..به بنگاه هم گفتم خونه رو مبله برام بفروشه.
 

وقت دفتر خونه داشتم.سه روزی ونيم 02به ساعت نگاه انداختم 

 بود که آرمان پيش شايان و ستاره بود تا من کاراموانجام بدم.
 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            597

 
وارد دفتر خونه شدم رضا وکيل کارام و دوست شايان بود اونم با 
من رسيد..اونجا واسم توضيح داد زن ترک اقامتگاه شوهر کرده 
و ناشزه هست و نامه ی عدم تمکين هم رو پروندش داره به 

راحتی طالق يک طرفه و غيابی برام اجرا شد و به طور رسمی 
 حضانت آرمان رو مال خودم کردم.

 
چون اون بی همه کس معلوم نميکنه باز از کجا سروکلش پيدا شه 

 منم باز از روز از نو روزی از نو..
 

 کار از محکم کاری عيب نميکنه.
 

 عينکمو زدم و سوار ماشين شدم و به طرف خونه رفتم.
 

حس بهتری بعد از طالق داشتم.تو راه خدمه ها بهم زنگ زدن که 
يه کارتون پيدا کردند و روش پر از گرد و خاک و قديميه و 

 نميدونن باهاش چيکار کنن.
 

 بهشون گفتم دست نزنن تا من برسم ببينم چيه..
 

يه آهنگ خارجی گذاشتم و صداشو کم کردم تا باعث سردردی که 
بود نشه. جديدا گريبانمو گرفته  

 
تو آينه به خودم نگاه کردم..انگار هرچقدر نگاه ميکردم خودمو 

 نميشناختم.
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من خيلی تغيير کردم..اگه قبال بود صدای آهنگ تا آخر زياد بود و 

 خوشخالی از چهرم داد ميزد.
 

با يه نگاه کلی االن چهره ام جا افتاده بود پيشونيم پر خط و 
موهام اين چند وقت پر از سفيدی خطوط شده و از شقيقه تا کل 

 شده بود.
 

دست تو موهام کردمم از شيو موها و ته ريشم راضی بودم.قيافه 
 ی عبوسمو منظم و جذاب تر کرده بود.

 
بلند کنارم وايستاد و نگاهای اطرافو ماشينی با صدای سيستم 

 معطوف خودش کرد..پوزخندی روی لبم اومد يادش بخير..
 

ش ميکنم يه نگاه به خودم و ماشين تازه دختر ديد دارم نگاه
 عوض کرده ام انداخت و چشمکی زد..

 
..دقيقا کارای خودم  منتها از جنس دخترش.پوزخندم وسيع تر شد  

 
 به خيال اينکه دارم ميخندم لبخند پر عشوه ای تحويلم داد.

 
عينکو روی چشمم جا به جا کردم و سرعتو تا آخر پرکردم به 

از الين راست محو شدم.محض سبز شدن چراغ   
 

 نگاه به آينه دادم هنوز دنبالم ميومد.
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 سرعتمو کم کردم تا بهم برسه.

 شيشه اشو پايين داد و شيشه مو پايين دادم.
 

 با يه خنده ی مضحک گفت:مگه شماره مو نميخوای؟
 

 بی حوصله گفتم:مگه من دنبالت افتادم؟
 

افتادم..اخماتو باز کن بلند تر خنديد:اوه چه بی اعصاب..حاال من 
 خشِن جذاب.

 
 بی توجه بهش شيشه رو باال دادم و به سمت خونه راه افتادم.

 
 وارد خونه شدم . حالم از خونه و خاطراتش يه جا بهم ميخورد.

 
يه ختميزکار به سمت اومد:آقای اديب وسايلتون سه تا کارتن شد 

 با سه تا ساک بزرگ.
 

م نميخوام يه چيز تو وسايلم _خوبه ممنون..جز چيزايی که گفت
 باشه حواستونو جمع کنيد..از آرمان چی؟

 
تميزکار_از ايشونم لباساشون تو يه ساک بزرگ و ساک 

کوچولوی خودشون جمع شد.عروسکاشون و وسايل ديگه شون 
 هم بسته بندی شد.
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بعد در حالی که به سمت اتاق مهمان ميرفت گفت:اينم از اون 
بود و آخر کمد کارتونی که گفتيم..خيلی قديمی و خاک گرفته 
 ديواری رفته بود روشم هيچ نوشته ای نداشت.

 
وارد اتاق شديم همه کمدا تخليه شده بود و يه کارتون خيلی کهنه 

چيه.با سبای زرد وسط اتاق بود..يادم نمی اومد توش   
 

 _اوکی يه چاقو برام بيار.
 

کتمو کندم و آستينمو تا زدم..چاقو رو برام و اورد و رفت مشغول 
 کارش شد.

با چاقو همه ی چسباشو باز کردم..با باز کردن و اولين چيز از تو 
 کارتن انگار سرمو فرو کردن تو حجمی از خاطره ها.

 
ه با افسون تمام کادو ها و عکس و چيزايی بود که مال زمانی ک

 بودم .
خوب يادمه که چندين سال پيش به يه تميز کار گفتم همه رو 
کارتن کنه بزاره سرکوچه.ولی مثل اينکه نزاشته بود..از قضا 

 تميز کار اون روزم فکر کنم دوستش بود بهار!
 

شاسی عکس دوتاييمون رو برداشتم و گرد و خاکشو با لباس 
 پاک کردم.
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بود و هردو به هم نگاه ميکرديم.اگه  صورت دوتامون غرق خنده

اشتباه نکنم افسون انقدر از اين عکسمون خوشش ميومد که 
 داديم رو شاسی زدند.

 
تک تک کادو هاش و حتی آخرين هديه اش که هديه تولدم بود هم 
تو کارتن بود..عطری که بوی خودش بود رو از تو کارت برداشتم 

روزامونو با بو و بو کردم..تک تک خاطره هامون تک تک 
 کردنش به ياد اوردم.

 
 يادداشت روی کادوی تولدمو برداشتم و خوندم

کدوممون قراره "من از قسمت چيزی نميدونم از اينکه تا آخر دنيا 
جا بزنيم هم نميدونم..من فقط ميدونم االن انقدر دلم تنگه آغوشته 

وست که گور بابا قهر و آشتيا..بغلم کن..بيا به هم يه قول بديم د
 داشتنمونو بی خودی حيفش نکنيم"

 
و اين رو روی در آلبوم خواننده مورد عالقه ام چسبونده 

 بود.يادش بخير قبال از اين و آهنگاش خوشم ميومد.
 

اينهمه بال سرم اومد وا ندادم ولی بغضم با خوندم دست نوشته ی 
کهنه شدش شکست.يه قطره اشک روی صورتم سر 

به پيشونيم و موهام کشيدم.خورد..دستمو با کالفگی   
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راست ميگفت من دوست داشتنمو حيف کردم..هدرش داده 
بودم..اسرافش کرده بودم..فاطمه مال دنيای من نبود.و من اينو 

 دير فهميدم.
 

ذهنم جرقه خورد به شب عروسيم و اون نوشته ای که تو گوشی 
 خوندم 

" 
..ميگويم دوست داشتنت را حيف نکن!نمی گويم خرجش نکن..نه

 هدرش نده..
 

 اگر ميبينی مال دنيای تو نيست،اگر می بينی از جنس تو 
 

 نيست،حرفش را نمی فهمی و حرفت را نمی فهمد ..نه او را 
 

 درگير کن  و نه خودت را درگير او..ابراز عالقه به کسی که مال 
 

 دنيای تو نيست ، اسراف دوست داشتن است."
 

ون متن بود با اينکه درکش شايد اون شب قسمت من خوندن ا
نميکردم ولی االن دارم درکش ميکنم..افسون هم زودتر بهم 

 اخطار داده بود...
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باکسو تو جعبه انداختم و با کالفگی بلند شدم و دست تو موهام 

 فرو بردم.
از کالفگی از اتاق بيرون زدم به سمت دستشويی رفتم و بی توجه 

بود و حرف ميزد وارد سرويس به تميزکاری که پشتم راه افتاده 
 شدم و درو بستم.

شير آبو باز کردم و تند تند پشت هم به صورتم آب ميزدم.همون 
دست خيسو تو موهام کردم..کالففگی رهام نميکرد..از آينه به 

خودم زل زدم..چجوری با يه تصميم اشتباه با يه دختر چيپ و بی 
ار کردم با زندگی ِلِول گند زدم به رابطه خودم و افسون..من چيک

 جفتمون!
 

با تاخير حوله از روی سرويس برداشتم و بيرون اومدم صورتمو 
 خشک کردم.

 
 تميزکار_آقای اديب.

 
 با تعلل حوله رو از صورتم پايين اوردم:هوممم؟

 
شب ما کارمون تمومه...1تميزکار_تا   

 
چشمامو با شصت و انگشت اشاره ام فشار دادم:کتمو بياريد از 

اق.همون ات  
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 کتمو که اورد پوشيدم

 
خودمو ميرسونم.1_من ميرم بيرون تا   

 
 تميزکار_پس بچه هارو راهی ميکنم و من ميمونم.

 
 از دم در سوييچمو برداشتم :اوکی

 
 نرفته از در بيرون پرسيد:ما با اين کارتون چيکار کنيم؟

 
دست چارچوب در گذاشتم..ذهنم آمادگی اين سوالو نداشت گويا که 

جواب دادن باز موند.از   
 

 _بزاريد رو وسايلم.
 

سوار ماشين شدم و دم امالک وايستادم..يه خونه برام پيدا کرده 
بود نزديک تر به بابا اينا..منتظر موندم عزيزی مدير امالک با 
ماشين جلوتر راه بيوفته منم پشتش راه افتادم بريم اونجارو 

 نشونم بده.
 

مثل خونه قبلم بود پنت هوس  وارد برج شديم موقعيت طبقه ايش
 طبق آخر و بی سر و صدا.
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وارد واحد که شديم عزيزی تند تند توضيح ميداد:آقای دکتر 
همينجور که سفارش کرديد ساکنين و محله اصال سر و صدا 

ندارن اصال کاری به هم ندارن و مطمعنا مزاحمتون نميشن چون 
ونه قبليتون ديوار ها و در و پنجره همه عايق صداست مثل خ

تا اتاق خواب داره دوتاش 0اينجا رو هم دوس خوايد داشت..

مستره..سيتمش همه ريموتيهووبه روزه..به برق اظطراری 
وصله..کال دوتا ريموت داره ..مبله ميخواستيد صاحبشون آقای 

بردبار ميگن ميتونن مبله تحويلتون بدن..استخر سوناش ديگه رو 
تو همين طبقه اس و کامال رف نيست مثل خونه قبليتون ..

شخصی و در اختياره..روف گاردنتونم کامال متعلق به خودتونه 
ولی اونجا کامال مبله است.پنجره هاشم به ريموت خونه وصله و 
همه جاب اين خونه به اين ريموت متصله...ممعرکس دکتر..از 

 خونه قبليتونم بهتره.
 

ان زير پام تهررو به روی پنجره سراسری پذيراييش واستادم 
ديدنی بود..نورگير خيلی خوبی داشت..البته که يه بار تو روز هم 

 بايد ببينم.
 

 _دسترسيش چطور آقای عزيزی؟
 

عزيزی_اون که خيالت راحت دکتر جان..مهدی که پسر گلتون 
ميره با اينجا يه خيابون فاصله داره..شرکت خدماتی ام که جای 

يس ميده.قبليتون داره به اينجا هم نزديکه سرو  
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 _هوووم!

 
عزيزی_خب چيکار کنيم؟ريش و قيچی دست خودتونه دکتر 

 اديب..بگيم بيان ببنديم؟
 

دستامو تو جيب شلوارم فرو کردم:نميدونم..بدم نيومده..ولی 
 قيمتی که ميگه از قيمت خونه ی خودم باالتره.

 
عزيزی_عه دکترجان اين حرف از شما بعيده..دسترسی و نورگير 

ی اينجا تومنی صدتا با برج شما توفير داره.و تکنولوژ  
 

ابرو باال انداختم:عوضش جای برج ما کجا اينجا کجا..واحد من 
سالشه ولی هم قيمت اينجا ميخرنش...اونم فقط مال 02 04راحت 

 جاشه.
 

 عزيزی_واستون يه مشتری خوب و درجه يک دارم فردا بفرستم؟
 

 _آره صبح زود بفرست..
 

چی بگم دکتر؟اينجا يه واحد عاليه..ميپره از  عزيزی_من اينجارو
دستت ها..سازندش عجيب غريب اينجارو ساخته تو و تانکم 

 بخوره بهش آخ نميگه..چی ميگی؟
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 _بگو بياد باهم سر يه قيمتی به توافق ميرسيم.

 
گل از گلش شکفت:ای به چشم دکتر جان شما امر کن..فردا بعد از 

بياد تو دفتر ..ايشاال خونه يکنم بازديد خونه شما قرار فيکس م
 شمام فردا پسنديده شه اونم نهايی کنيم.

 
 از خونه بيرون اومديم و از هم خدافظی کرديم..سوار ماشين شدم

 
به طرف خونه راه افتادم.سيستمو روشن کردم و اولين آهنگو پلی 

 کردم.
 

 چه ساده از دست دادم 
 ندیدی چی اومده سر این آدم

زمین خوردمتو رفتی من   
 جوری که نشد دیگه پاشم

 
 بدم ميومد از خودم من با اون دختر چيکار کردم.؟کجاست االن؟

 
 گرون به دست اوردمت
 چه مفت از دست دادمت

 اینکه برگردیو هرشب
 من از خدا خواستم حیف

 االن ندارمت ندارمت
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ما مردا وقتی از يه رابطه ميايم بيرون هميشه برامون خوبه ولی 
از چند وقت بعدش انگار يه چيزی گذاشتن بيخ گلومون.امان   

 
 من انقدر دورم بودن که واقعا نفهميدم مفت از دست دادمش.

 
 ولی آدما بعد يه شکست عاقلتر ميشن ،يه شکست خيلی سنگين.

 
من هميشه برنده هر رابطه بودم..دريغ از اينکه رابطه جنگ 

و باختی.نيست برنده و بازنده داشته باشه.اون ببازه ت  
 

من حتی وقتی دختره ام بهم خيانت ميکرد قضيه رو بر 
 ميگردوندم 

 سمت خودم و غرورمو ارجحيت ميدادم..من يه َرويه داشتم واسه 
 

شکست نخوردن و اونو بارها بارها امتحان کردم حتی سر 
 افسون 

 اما زندگی جوری منو چرخوند که نفهميدم از کجا خوردم...خب 
 

 من هميشه همه چيز داشتم..تيپ،قيافه،هيکل،ثروت،اخالق..انقدر 
 

 با آدمای هم تيپ خودم گشتم و مالکمون همين چيزا بود باورم 
 

 نميشد يه دخترم هست وجودمو دوست داره نه هرچيزی که واسه 
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ارائه دارم..يادمه من با افسون چندماهی به معنای واقعی زندگی 

 کردم!
 

*** 
 

فروختم و همون پنت هوسی که ديدم رو خريدم .با آرمان خونمو 
برای خريد اتاقش و اتاقم رفتيم و با سليقه ی هم خونمونو 

 ساختيم.
 

بعدش واسه کل خونه زنگ زدم يه دکوراتور اومد و خونه رو 
روزه بهم تحويل داد..04  

ديگه اونجا ساکن شدم و پدر و پسری سعی کرديم زندگی جديدی 
 بسازيم

 
ايان وستاره هم روزای تعطيلمون وقت ميگذرونديم.با ش  

 
آرمان هيچ موقع از من راجب مامانش نمی پرسيد،شايد اونم 
غرورشو ارجحيت ميداد و مثل من نميخواست غرورشو زمين 
 بزاره و از کسی که اونو رهاش کرده و دوستش نداشت بپرسه.

 
 به قول شايان هرچی اخالق گند داشتم بهش ارث رسيده.
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 مسيرم از خونه و شرکت و گاها خونه پدرم فراتر نمی رفت.

 
 جمعه با شايان و ستاره و علی و حمد و آتنا دور هم جمع شديم.

 
هرچقدر از هم جدا شدن محمد و آتنا دو سالی ميشد ازدواج کردند.

و با يکی ديگه تو رابطه رفتن انگار نشده بود و هر بار به هم 
کردن و ازدواج کردند.شش ماه بعد هم برگشتن تا اينکه رسميش 

آتنا حامله شد و يه دختر ناز مو فرفری به اسم آرشيدا به دنيا 
 اومد.

آرمان اصال با آرشيدا آبش تو يه جوب نمی رفت و يه بند 
آرشيدايی که تازه راه رفتنو ياد گرفته بود رو مينداخت و گريه 

 شو در ميورد.
 

بردار برو بازی کنی ،آيپدتو داد زدم:آرمان نميخوای با آرشيدا 
 اتاقت.

 
 ستاره آروم بهم تشر رفت:خب حاال جلو ما سرش داد نزن.

 
همه رو کالفه کرده ستاره،يه بند جيغ و داد..._  

 
محمد_تو اعصاب مصاب نداری وگرنه هممون ميدونيم بچه ان و 
بايد جيغ همو در بيارن تا دوست شن..نکنه بچتم ميخوای مثل 

فراريش کنی؟!خودت از زن   
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شايان_راميار مثل اون پرندهه تو ميگ ميگ شده..دختر ميبينه 

 ازشون در ميره.
 

دود سيگارمو بيرون دادم:بيخود بچه ان...من مغزم 
 نميکشه..مرده شور هرچی زِن ببرن..

 
 صدای داد خانوما و مخالفتشون در اومد.

در پسرم عاقله ميدونه اگه جيغشو در نياره آرشيدا گريه شو 
 مياره.

پوزخندی رو لبم شکل گرفت و سعی نکردم بگم منظورم با 
دوستام نبود به جاش شايان گفت:بابا شما دوستاشين ..شمارو 

 نميگه که.
 

علی آرمانو بغل کرد و رو پاش نشوند:چه بازيايی داری 
 عمو؟بزار ببينم جی تی ای داری؟

 
 آرمان_عمو اون قديميه..

 
با اون بازی زندگی کردم چه مخ بيخود قديميه عمو،من علی_

 هايی که زدم.
 

 همه از حرفش خندشون گرفت.
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_به بچه ميگن مخ زدن؟پس فردا حوصله دختر بازيشو من ندارما 

 حرف يادش نده.
 

 آتنا_ُخبه اينجوری که توپيدی شيرفهم شد ديگه انجام نميده.
 

 انقدر تند ميرفتم که حرف زدن عاديمم توپيدنه.
سيگارمو با فندک روش برداشتم رفتم  نزديک  جعبه ی طالکوب

 ترين بالکن.در اتاق آرمانو باز کردم و وارد بالکنش شدم.
 

 گوشم هنوز صداهاشونو دريافت ميکرد.
 

صدای محمدو شنيدم که ميگفت:راميار بعد اون بی شرفا ديگه 
 راميار نشد و هيچ وقتم نميشه.

 
بانيت شديدی علی که يه مدتی رفيق جينگ شهريار بود با عص

 گگفت:فقط دلم ميخواد يه بار ديگه اون حرومزاده رو ببينمش...
 

 صدای دادشون در اومد:عه بچه اينجاست.
 

علی توپيد:رايمار که هيچی من يادش ميوفتم افسار پاره 
 ميکنم...چی چی هی بچه؟اون پفيوز مادر اين طفل معصومم بود.

 
شدم.ورد که آروم سيگاری آتيش زدم.کمی باد به سر و کله ام خ  
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صدای شايان هم زمان که با دست کوبيد پشتم بلند شد:روبراهی 

 ستون؟
 

سيگارمو با سر انگشتم از لبم فاصله دادم:داری ميگی 
 ستون،ستون مجبور سِر پا باشه تا همه چی فرو نريزه.

 
 نگام کرد و پوزخندی زد.

 
شايان_نميخوای بری سفيدياتو رنگ کنی؟شبيه چهل ساله شدی 

 جا سی و خورده ای ساله..چند سالت بود؟ 
 

 خنديديم.
 

 _خاک تو سرت نميدونی چندسالمه؟
 

شايان_بخدا ستاره روز تولدشو يادآوری نکنه منم آالرم تنظيم 
 نکنم واسه روز تولدش نميفهمم کی تولدش ميشه چندسالشه.

 
ايل که ستاره رو مخشو زدی بهش ميگفتی مهناز _يادمه اون او  

 
بعد مهنازم يه روز شايان_آره يادش بخير پسر..شبيه مهناز بود 

 در ميون زنگم ميزد مغزمو )گايـ**(بود.
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_اومدی سوپرايزش کنی چه به گا** شد..سه ماه زودتر ستاره 

 رو سوپرايز کردی...چقدر خورد تو ذوقش نميدونستی.
 

اونروز فرشته نجاتم شد وگرنه ستاره چالم ميکرد.شايان_افسون   
 

 با اومدن اسمش پوفی کشيدم و دست به پيشونيم بروم.
 

 شايان_ببخش داداش يادم نبود که نبايد..
 

 _خودمم چندوقت پيش يادش افتادم..من قلبشو شکستم پسر.
 

 شايان_نه داداش خودتو اذيت نکن گذشته رفته.
 

کردم..اون تنها و اوين جديت و دوست _االن ميفهمم چقدر اذيتش 
 داشتنی بود که وارد زندگيم شد و درست ترينش.

 
شايان_سرش باهات زياد صحبت کردم..اما اون موقع سر هممون 

 باد داشت اهل عشق و اينا نبوديم.
 

..االن همش به خودم ميگم اگه جای اون،افسون بود _يادمه 
ر عشق بود که منو تو زندگين چقدر با االن فرق داشت..انقدری پ

خوشبختی غرق ميکرد...االن واقعا دلم اون عشق بی منتشو 
 ميخواد،تو عشق و ابرازش خستگی ناپذير بود.
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شايان_تا اون بديی که در حقت شد و خيانت رو تجربه نميکردی 
قدر اون خوبی و عشق و آرامشو نميدونستی..تا اذيت نميشدی 

هت نميشد نميفهميدی درد نميفهميدی اذيت کردی..تا خيانت ب
خيانت ميتونه از زنگی بندازتت ..واسه افسون هم هيچی يه 

طرفش به درد نميخورد..اون عشقی که يه طرفه بهت ميداد و 
جواب نميگرفت خستش ميکرد.تو اون موقع هاتو نميدونم يادته يا 
نه؟دو دل بودی هم ميخواستيش و واست مهم بود هم يدفعه برات 

م ميشد و دلت ميخواست فقط دکمشو بزنی.اخالقت اون اهميت تمو
اينجوری بود..اگه عشق و حالتو نميکردی ،ددر دودورتو نميرفتی 

بعد ازدواجت تازه مثل تشنه دنبال اينجور کارا بودی مثل اون 
 دوتا..ولی االن از هر نظر بالغی.

 
 _عشق منو و افسون يه طرفه نبود.

 
عشقش زياد بود که عشق شايان_يه طرفه نبود ولی انقدر شدت 

 تو اصال به چشم نميومد و سيرابت ميکرد.
 

_علی هم اين شکليه..به عشقی که مياد تو زندگيش توجه نداره و 
نيستيد..عشقاتون براش اهميت نداره..ولی تو و محمد اين شکلی 

 به اندازست و خوبه.
 

صدای زنگ خونه اومد شايان سيگارشو خاموش کرد:بريم تو 
دن.ناهارو اور  
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وارد اتاق آرمان شديم..يه ديوارش پر از نقاشی های خودش بود 
همشم پر از نوشته انگليسی و رنگاوارنگ بودند..خوشحال بودم 

 روان بچه داره درست ميشه.
 

سر ميز نشستيم و ناهار رو خورديم..غذا که تموم شد به ستاره و 
مياد آتنا که ميخواستن برن تو آشپزخونه گفتم:فردا تميز کار 

 ..خودتونو خسته نکنيد..بياين بشينيم دور هم.
 

 آرشيدا با ذوق طرفم دويد طرفم زد به بازوم و گفت:عمو..عمو.
 

سيگارو از لبم دور کردم و دودشو طرف آرشيدا خالی 
 کردم..همزمان که شاه خشت رو مينداختم وسط پرسيدم:بله عمو؟

 
جمع کرد و با آرشيدا همينجوری بر و بر نگام کرد..علی دست رو 

 خنده گفت:دانش حرف زدن بچه به اتمام رسيد.
 

..چندتا از نقاشيای آرمان دستش بود.بهش امون گرفتخنده 
 اشاره کرد:اومممم..

 
 شايان_دست مال شماست..محمد حواست کجاس؟

 
 _اوممم چی عمو؟قشنگه؟
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سرشو تکون داد يعنی نه منظورم اين نيست..محمدم تمام 

بود و شايان حرص ميخورد چرا بر نميزنه حواسش به دخترکش 
 دستو پخش کنه.

 
 _پدرسوخته ميگه نه..چی عمو؟ميخوای نقاشی کنی؟

 
 دوباره سرشو به عالمت نه تکون داد.

 
 محمد_چی بابا؟عمو نقاشی کنه برات بکشه؟

 
 کالفه به ماها "عههه"گفت.

 
علی_عمو پيش چندتا نره خر اومدی توقع داری بفهميم چی 

 ميگی؟ 
 

صدای خندمون باال رفت..آرشيدا جرئت کرد برای بار اول رو پام 
نشست و به نوشته انگليسی رو ننقاشی اشاره کرد...همينجوری 
 که سيگار رو با لبم نگه داشتم گفتم:فهميدم ميگی چی نوشته؟

 
ام.04داد زدم:تر زدی با اين دست دادنت محمد..بريزيد وسط زير   

 
کردم و ورقارو ريختم وسط.سيگارو تو جا سيگاری خاموش   
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آرشيدا رو تو بغلم گرفتم و گفتم روی اين يکی که خورشيد داره با 
يه پسر بچه نوشته خورشيد خوشحالی هديه ميده رو اون يکيم که 

 اسب داره با سگ نوشته من مراقب حيواناتم.
 

 شايان از دستم کشيد:خود آرمان کشيده و نوشته؟
 

 _فک کنم.
 

ساله چه پيشرفتی کرده.0يان کشيد:بچه محمد از دست شا  

 
 _مهدکودک جديده خوبه.

 
آرمان با ذوق سر از آيپدش در اورد:آره يه خاله داريم اسمش 
آسونه خيلی  خوبهوومنم بهش گفتم بعدا ميخوام باهاش ازدواج 

 کنم.
 

 همه خندمون گرفت..پسر خودمه!از همين االن شروع کرده.
 

 علی_اسم خالت آسونه؟
 

تند تند سرتکون داد:آره عمو..بابا ميشه واسه من باشه؟آرمان   
 

 از لحن بامزه اش خندمون گرفت.
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 _نه بابا..خاله ی همه هست.

 
علی دوباره گفت:آخه چرا يکی بايد اسمش آسون باشه؟البد اسم 

 دادششم سخته؟..
 با خنده ادامه داد:من که تو کتم نميره.

 
 ستاره با ذوق گفت:چقدر بهش مياد؟

 
يان_چی؟شا  

 
 به من اشاره زد:دختربچه.

 
نگاهاشون سمت منو آرشيدا کشيد که يکی يکی چيزايی که 

 آرشيدا از رو نقاشی ميپرسيدو با حوصله جواب ميدادم.
 

 _اينم روده عمو.
 

 از سنگينی نگاهشون سر باال اوردم:چتونه آدم نديده ها؟
 

نگاهاشون چنان ستاره و شايان و بقيه ذوق کرده بودن که از 
 معلوم بود.

 
 شايان_اگه يه دختر داشتی جذابيتت نور الی نور ميشد.
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 _من دختر داشتم با اين نگاهای شما تو اتاق حبسش ميکردم..

 
آتنا_ولی بايد قبول کنی خيلی بهت مياد.اگه زن داشتی با اين 

 صحنه ای که داريم ازت ميبينيم ،همين فردا يه دختر بار ميزاشت.
 

نگاهاشون باالخره سر باال برد ستاره با ذوق جيغ کشيد  آرشيدا از
 و داد زد :يه عکس بندازيد ازشون.

آرشيدا نامطمئن سر باال اورد تا اونی که تو بغلشه رو ببينه همين 
 که نگاهش بهم افتاد..از ترس زد زير گريه و دويد بغل مامانش.

 
 _بچه گرخيد.چتونه؟

 
د آخه..ستاره با ذوق گفت:خيلی بهم ميومدي  

 
 _شما دوتا که انقدر ذوقشو داريد نميخوايد بچه بياريد؟

 
 ستاره و شايان همزمان گفتن:نه مگه ديوونه ايم؟

 
 _تقريبا.

 
علی ورقارو از زمين برداشت و بر زد:تايم اخالق  خوب راميار 
داره تموم ميشه..حاکمم خودشه..بيا اينور شايان ورقارو ميخوام 

 پخش کنم.
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د:من برم يه قهوه بزارم ستاره مياد جای من.شايان لم دا  

 
 علی_بيا ستاره که شوهرت از ترس باخت فرار کرد.

 
شايان_نه ميخوام يه قهوه بدم راميار تا حالش خوب باشه 

 همينجوری تا شب آروم بمونه.
 

خنديدم و موهامو با دست باال دادم..صدای پيس پيس آتنا بلند شد 
: ببينش. سرمو برگدوندم سمتش آروم گفت  

 
آرشيدا همينجوری تو بغل مامانش مات منو نگاه ميکرد.صدای 

 ذوق بقيه هم نتونست مانع از نگاه قشنگش به من بشه.
 

 علی_تو دختر بچه الزمی.
 
 

*** 
 

از اتاق اجتماعات شرکت خسته وارد البی شدم و پوشه و صورت 
جلسه رو روی ميز منشی گذاشت:خانوم اعال بزاريد تو فايل 

ت سالمی.شرک  
وارد اتاق خودم شدم پشت ميز نشستم و زنگی به غفوری زدم تا 

 کارای شرکت سالمی رو انجام بده..
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به محض قطه کردن تلفن ..تلفن شخصيم زنگ خورد مهد آرمان 
 بود ميگفت سرويسشون به مشکل خورده و بياين دنبال آرمان.

 
عال رو از خستگی جلسات متعدد دستی به پيشونيم کشيدم و کد ا

 روی تلفن شرکت زدم.
 

رييس؟اعال_بله   
 

 _اعال راننده شرکتو بفرس دنبال آرمان مهدش.
 

 اعال_بله بله چشم.
 

دکمه قطع رو زدم و سرمو تکيه دادم..دلم يه چرت کوچيک و يه 
 قهوی دبل کوفتی ميخواست که اين خستگيو بشوره ببره.

 
اعال؟دوباره تلفن به صدا در اومد وصلش کردم:بله   

 
 اعال_رييس آقا مهدی مرخصی رد کردند.

 
 با دست به پيشونيم کوبيدم ..پاک يادم رفته بود.

 
 _کسی نيست بفرستيد؟طاهر اگه هست اون بره.
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 اعال_اجازه بديد چک کنم.

 
قطع کردم ...قرصای ميگرن کوفتی ترين قرصای دنيان .. معلوم 

وز.نيست وقتی کار نميدن برای چی توليد ميکنن هن  
 

دست به سرم کشيدم..ميگرن خفيفی که قبال بهش توجهی نداشتم 
و نرفتم دنبالش االن رسما ميگرن شديدی شده که فلجم ميکنه از 

 درد.
 

 دو سه تاشو باهم باال انداختم تا اوکی شم.
 

 در زده شد
 _بيا تو.

 
 از جيب کتم جعبه ی سيگار و فندکو رو ميز گذاشتم.

 
يدی رو ميز گذاشت:ليست جلسات اعال داخل شد پوشه ی جد

فرداتونه..خالصه صحباتون رو صورت جلسه کردم پشتش گذاشتم 
که مطالعه کنيد برای فردا.اينم رسيدای چک که مدير مالی 

 فرستاده امضا کنيد 
 

 امضا کردم و پرسيدم:همشون واريز شدند؟
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..اينا هم ابطحی فرستاد گفت برای سخنرانی فردا تنظيم اعال_بله
 کرده.

 
 _اوکی خوبه..بزار همشو ميبرم با خودم خونه.

 
 سيگاری از جعبه در اوردم.

 
اعال_جناب دکتر طاهر ماشينش تعميرگاهه خودشم رفت 

 تعميرگاه..ماشين بگيرم برای پسرتون؟
 

عصر بود.با ته سيگار به جعبه  5به ساعت نگاه کردم يه ربع به 

يگارو تو جعبه ضربه زدم..امشب بهش قول گردش داده بودم.س
 برگردوندم و بلند شدم.

 
 کتمو پوشيدم و جعبه رو تو کتم گذاشتم.

_نميخواد من خودم ميرم..پس فقط کنفرانس گروه محمدی و 
 شرکا رو بندازيد فردا.

 
ساعت مچيمو که باز کرده بود رو از روی ميز برداشتم تا دست 

 کنم.
فردا.وقتتون تا آخر پره..ميزارم پس  5اعال_فردا تا   

 
 ساعتو بستم:خوبه.
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 از اتاق بيرون رفتم . دنبالم بيرون اومد 

 اعال_رييس پوشه ی فردا.
 

از دستش گرفتم و با يه خدافظی سرسری رفتم پارکينگ.ماشينو 
 برداشتم و به سمت مهدش رفتم.

 
 چون جا نبود ماشينو اونور چهارراه پارک کردم

بيرون ميرفتن.آرمان از در مهد داخل شدم تک تک خاله و معلما 
روی تاب منتظرم نشسته بود با ديدنم با شادی به طرفم اومد:تو 

 اومدی بابا؟
 

 رو پا نشستم از گردنم آويزون شد
 _آره پسر..بريم؟

 
 آرمان_بايد اول به خاله معصومه بگی داريم ميريم.

 
 _باشه.

از بغلم پايين گذاشتمش باهم رفتيم تو مهد.به مديرشون گفتم و 
م بيرون.اومدي  

 
 وارد خيابون شديم تا بريم اونور چهارراه

 
 _امروز بابا در اختياره.کجا بريم؟
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دستشو با ذوق از دستم در اورد:بريم اون باشگاهه که کلی بازی 

 بزرگونه داشت.
 

 _بابا دستتو بده بريم اونور خيابون.
 

 از خيابون گذر کرديم يدفعه آرمان داد زد:عه بابا خاله.
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 فصل بیست و چهارم

 
 _خدافظ خانوم حسنی.

 
حسنی_خدافظ خانوم رادمان.فردا رو نيم ساعت لطف کنيد زودتر 

 بيايد البته اگه مايل باشيد و کاری نداشته باشيد.
 

چنان با رعايت و نگرانی ميگفت که خندم گرفت..معلوم نيست 
احترام باهام  ساسان اينا چيا بهش گفتن که انقدر با ترس و لرز و

 حرف ميزنن.
 

تايی سرشون خراب شدن.به ياد اون 0قشنگ معلومه مثل اونوقتا 

 موقع ها لبخندی رو لبم نشست.
 

 _باشه خانوم حسنی حواسم به جشن فردا هست.
 

باران وروجکم همزمان داشت لگد ميزد.کيفمو برداشتم از در مهد 
توام  باشه وروجک ميدونمبيرون زدم.دست رو شکمم گذاشتم.

 دلت ميخواد بيای بيرون..چشم بهم بزنی اين دو ماه هم ميگذره.
 

م اونور خيابون منتظر آژانسی که گرفته بودم وايستادم..رفت  
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دست کردم تو کيفم گوشيو بردارم زنگ بزنم ببينم راننده 

کجاست..ولی هرچی دست کشيدم پيدا نشد..خوب شد االن که 
 نرفتم فهميدم..
م تو مهده..منتظر موندم چراغ قرمز شه بعدش فکر کنم تو اتاق

رفتم اونور چهار راه ..سرمو باال بردم که نگاهمو بدم به خيابون 
 که وجودم از دوتا چشم روبروم سر شد.

لرز کل اندامم رو برداشت..همه ی جهان برای يک لحظه ساکت 
 شد.

 
 بعد چند سال اتفاقی دیدمت
 انگار یکی پاهامو پا بند زد

 
چه رد شدیبا یه ب  

 که خیره شد به من یه لبخند زد
 

 اتفاقی دیدمش..چقدر شبیه تو مثل ماهه
 سهم من سکوت و ادامه ی مسیر و این راهه

 ادامه ی مسیر و این راهه
 

 بعد تو نمیدونی دلم چه حالیه 
 بارون میاد عطرش این حوالیه

 
 هوا عالیه جات خالیه

میدونی دلم االن چه حالیه.تو چه   
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جمع شدن اشک تو چشمام باعث نميشد که دست تو دست حتی 

 آرمان نبينمش..
 من احمق چطوری نفهميدم؟

 آرمان اديب!انگار يکی با پتک تو سرم کوبيد..آرمان!
 اسمی که دلمون ميخواست رو پسرمون بزاريم..

 
قلبم داشت از جا در ميومد.سر برگردوندم تا ادامه ی مسيرمو به 

ن چطور نفهميدم آرمان اديب کيه؟سمت مهد برم..وای خدا م  
صدای دادش بی شک کل خيابونو لرزوند اونم تازه به خودش 

 اومده بود:افســــون!
 

نگو نگو..سهم من سکوته..صدام نزن..اشکمو پاک کردم و به 
 زور از پام خواهش کردم به راهشون ادامه بدن..رفتم سمت مهد 

 
صندلی  گوشيو از اتاق خاله ها برداشتم ..دستمو به

گذاشتم..شوک عجيبی بود نياز داشتم برم خونه و اشک بريزم 
 لعنت به اين هورمون ها.

 
از اتاق بيرون زدم و خودمو به حياط رسوندم..اونم خودشو با 

 نفس نفس به حياط رسونده بود
 

 نگاهشو به خودم و بعد به شکم سر داد.
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 آرمان جيغ زد:خاله آسون سالم..
 

به آرمان سوق دادم.نگاهمو ازش گرفتم   
 

صدای شوک اش بلند شد:خاله آسون تويی؟..وای به 
 من..چجوری نفهميدم..

 
منم مدام همينو از خودم ميپرسم!سرمو با لبخند و بغض برای 

 آرمان تکون دادم و تند از در بيرون زدم.
 

 با گوشيم زنگ زدم راننده:کجاييد؟
 راننده_من رسيدم سر خيابون بيام دم مهد؟

 
اومدم._نه   

 

رفتم سمت تاکسی سر خيابون..برگشتم با شک نگاهمو به مهد 
 دادم..شکه بود فقط نگاهش به من و شکمم مونده بود.

 سوار ماشين شدم بالفاصله راه افتاد.
 

چقدر تغيير کرده..وای چقدر جا افتاده تر شده.موهاش جو گندمی 
 شده بود و جذابيتشو صد چندان کرده بود.صورتش رسما شکسته

 بود و خط و خطوط هاش گواه اين قضيه بودند.
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 برگشتم از پنجره پشتو نگاه کردم.ديگه توی ديدم نبود.

 
سرمو تو دستام گرفتم انقدر غرق فکر شدم که نفهميدم کی رسيدم 

 خونه.
 کرايه رو آنالين پرداخت کردم و باال رفتم.

 
اک بر همين که مامان درو باز کرد با ديدن قيافه ام دلش ريخت:خ

سرم اين چه قيافه ايه؟حالت بد شده؟خوبی؟چرا انقدر سرخی؟چرا 
 خيس عرق شده پيشونيت؟

 
 دستمو گرفت و اوردم تو:دستاتم که يخه..چت شده مادر؟

 
 ناليدم : هيچی.

 
رفتم تو اتاق لباسمو عوض کردم و بعد بيرون رفتم مامان با يه 

 ليوان آب اومد سمتم:صورتتو ببين..چته عزيزکم؟
 

 يه قلپ خوردم..مامان تو آغوشم کشيد:حالت خوبه؟
 

 _نه...مامان؟
 

 مامان_جان مامان؟
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 _راميارو ديدم.

 
 مامان_راميار کيه؟...

 
 تا اومدم بگم آهی کشيد و گفت:آها..کجا؟

 
 _دم مهد .. من خاله آسوِن پسرشم و نمی دونستم.

 
 اصال هنوز باورم نميشه انگار..

 
..مامان_عجيبه  

 
خيلی ..مامان نديديش که همون قد و هيکل ..همون نگاه _آره 

 همون صورت.
 

مامان اشکامو پاک کرد:گريه نکن قشنگم..گذشته ها 
گذشته.هرکدومتون درگير زندگی شخصی شديد،اون زن و بچه 

 داره توام يه بچه تو راهی داری..
 مغوم زمزمه کردم:اوهوم

 
اهات بد کرد مامان_از ته دلت ببخشش تا حال دلت خوب شه..ب

 ميدونم..با هم حرف زديد؟
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 _نه،نميخواستم.

 
 مامان_خوبه.

 
 _نکنه بازم بياد؟

 
 مامان_مگه بازم ديده بوديش؟

 
 _نه.

 
 مامان_احتماال همين يه بار اتفاقی شده.

 
 _شايد.

 
يه چيزی بخور استراحت کن.مامان_پاشو   

 
 _باشه.

 
تعجب کرد  تا عصر با فرناز حرف زدم براش تعريف کردم اونم

 ولی حرفای مامانو زد.
 

بهش گفتم با ديدنش امروز چه آهنگی تو ذهنم اومد..همين که 
 قطع کردم برام فرستاد و شکلک گريه گذاشت.
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صبح زود بلند شدم امروز جشن روز کودک بچه ها بود و مهد از 
صبح برای بچه ها برنامه داشت و عصر به بعد به همراه والدين 

يداد.ادامه مجشن رو   
 

وارد مهد شدم بچه ها به طرفم حمله کردند و يکی يکی  از 
روزهای قبلشون ميگفتند.به آرمان نگاه کردم مشغول ديدن 

 عروسک گردانی جشن بود..
تولد دوتا از بچه ها بود باهاشون تولد بازی کرديم.بچه ها يکی 
 يکی شعرای انگليسی که واسه امروز يادشون دادم رو خوندند.

 
آروم ازم پرسيد:خاله بعدش نوبت منه؟آرمان   

 
 _آره خاله حفظی؟

 
 آرمان_آره اما..چيزه..ميتََسم.

 
_ترس نداره خاله..االن واسه من ميخونی ترست ميرزه جلو بقيه 

 هم بدون اشکال ميخونی.
 

يدين که اونم تو همين مهد بود آرمان شروع به صدف دختر آ بعدِ 
 خوندن قسمتی از شعرش کرد.

 
صورتش هويدا بود. استرس تو  
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با آسودگی بهش لبخند زدم :معرکه خوندی خاله..همينجوری که 
واسه من خوندی ، عصر هم بخونی ..هفته ديگه نقاشی تو رو 

 برد کالسمون ميزنم.
 

 با ذوق پرسيد:واقعا؟
 

 _اوهوم.
 

 طبق عادت پريد رو صندلی و از گردن بغلم کرد
 

 آرمان_خيلی دوستت دارم خاله آسون.
 

 لبخندی زدم و بوسش کردم.
 

رو صندلی نفر بعد آرمان شروع کرد به خوندن ..آرمان هم بغلم 
نشسته بود و مدام من من ميکرد باهام حرف بزنه..همين که تموم 

 شد آرمان باالخره پرسيد:خاله؟
 

 _جانم خاله؟
 

سرشو پايين انداخت و با دستش رو پشتی مبل خطای فرضی 
اسم تو آسون نيست؟ميکشيد:ميگم..اصال مگه   
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 _چطور؟چيزی شده خاله؟

 
با گله و ناراحتی گفت:آخه بابا ديروز سرم داد زد ، بام قهر 

کرد..بعدشم نرفتيم باشگاه خودش که ميره..منو برد پيش خاله 
ستاره و عمو شايان آخر شب اومد دنبالم چون ميگفت من اسمتو 

حتی صبح منو اشتباه گفتم...فکر کنم هنوز باهام قهره...چون 
 نيورد خودش آقا مهدی منو اورد..

 با بغض ادامه داد:خاله..منو دست نداره يعنی؟من دروغ گفتم؟
 

وا ديوونست؟با بچه مگه اينجوری رفتار ميکنن؟ستاره و شايان 
سوال تو ذهنم به هنوز باهمن؟آخی ازدواج کردن؟!هزارتا فکر و 

:نه خاله تو وجود اومد..همه رو پس زدم..موهاشو نوزاش کردم
 که دروغ نگفتی اسمم افسونه.

 
سريع اشکشو با دست پاک کرد و گل از گلش شکفت:خب منم 

 همينو گفتم.
 

خندم گرفت .از اول بچه ها به جای افسون بهم گفتن خاله آسون 
 منم بهشون ايراد نگرفتم.

 
 _ميدونم خاله ناراحتی نکن.

 
د..رفتم تو اتاق بچه ها که تميرنشون جلوم تموم شد تايم ناهار ش

 جدا فارغ از سر و صدا ناهارمو خوردم.



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            637

 
انقدر تا عصر برنامه ها مختلف داشتن که سرسام گرفتم..صدف 
هم از صبح مدام بهونه ميگرفت..اين بچه هنوز تايم مهد کودکش 

 نشده نميدونم چرا ميزارنش اينجا.
 

عصر که والدين برای اجرای بچه ها و جشن اومدن به محض 
آيدينو دريا خانومش صدفو بردم سمتش:خداروشکر رسيدن 

 اومديد..امروز فقط به پای من چسبيده بود گريه ميکرد.
 

دريا سريع بغلش کرد:وای واقعا؟آره مامان؟خاله افسونو اذيتش 
 کردی؟توروخدا ببخشيدا افسون

 
 _نه عزيزم اشکال نداره..خودش هالک شد.

 
کرد پرسيد:خودت آيدين در حالی که موهای صدف رو نوازش مي

 خوبی؟
 

 _آره خوبم.
 

 آيدين_فرناز ميگفت..
 

 _ای وای اين فرناز آلو تو دهنش خيس نميخوره ها.چی ميگفت؟
 

 آيدين_ميگفت دوباره رد داده.
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 _آها ..نه نه خوبم فرناز شلوغش ميکنه.

 
 آيدين_فردا تعطيلی؟

 
 _نميدونم.چطور؟

 
ردا رو برنامه ريختيم آيدين_با مهرداد و ساسان و ايمان و فرناز ف

 که بريم يه وری.
 

 هميچين که گفتم:نه!
 

دوتاشون باهم شروع کردن که نه نگو و باهام حرف زدن..جوری 
 که اصال متوجه نميشدم چی ميگن.

 
دريا_آيدين بزار...نه و اينا نداريم افسون..بايد بريم از تهران 

 بيرون دلمون پوسيد بدون توام خوش نميگذره.
 

ببينم._حاال تا   
 

آيدين_تا هممونو عصبانی نکنی ول نميکنی تا ببينمت از کجا در 
 اومد.
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خانوم حسنی از پنجره رو به سالن اجتماعات داد زد:خانوم 
رادمان بچه ها ميگن تا خاله شون نياد حاضر نميشن ميشه لطف 

 کنيد بيايد.
 

 صدای جيغ يکی از بچه ها اومد:الدمان نه خاله آسون.
 

گفتم:باشه ميام. با خنده  
 

آيدين اخم کرده پرسيد:اذيتت که نميکنن؟اينجا راحتی؟راحت نيسی 
 بريم يه مهد ديگه؟

 
_نه بابا بنده خدا ها چيکارم دارن..چيکارشون کرديد 

 هيچکدومشون يه تو به من نميگن؟
 

 آيدين_هرکاری واسه زن دادشمون الزم بود کرديم.
 

چندوقت مثل يه حامی پشتم  با قدردانی ازش تشکر کردم.واقعا اين
بودن و نميذاشتم غصه بخورم..!هرچند که نميشد..امکان نداشت 

 اسمش بياد و من اشک نريزم و بی قراری امونو نبره..
 

وراد کالس شدم و با بچه ها يکی يکی حرف زدم و ايرادشونو 
 گرفتم.
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وقتی خانوم حسنی صداشون زد يکی يکی پشت هم با ذوق رفتن 

 بيرون..ذوق داشتن که جلوی والدينشو بدرخشن..
 

من و آرمان نفر آخر وارد سالن شديم..آرمان يدفعه دستمو محکم 
گرفت و فشار داد..اول فکر کردم از استرسه..چون همش مظطرب 

 بود.
 ولی سرمو که باال بردم نگاهم به تيرس نگاه راميار قرار گرفت.

 
اينجور مراسما اومده بود؟من چرا اومده مگه اين چند وقت واسه 

 هيچ وقت والدين آرمان رو نديدم که بيان..زنش رو چرا نيورده؟
 

آرمان از باباش می ترسيد؟انقدر صورت عصبی و جدی داشت که 
بهش حق ميدادم..با کم محلی چشم ازش گرفتم و همراه بچه ها 

 روی سن رفتم.
 

الشون پشت سن يه صندلی گذاشتم و روش نشستم که بچه ها خي
 راحت باشه من پشتشونم.

 
بی توجه به قلبم که ضربان تندی گرفته بود و سينمو ميلرزوند به 

 اجرای بچه ها نگاه ميکردم.
 

 آرمان با استرس، قبل اجراش سمت دويد و دستمو فشار داد.
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تا ستاره.5_خاله بهت قول دادم نقاشيتو بزنم رو برد با   

 
تا ستاره؟5ذوق زده پرسيد:با   

 
 _اوهوم پس چی؟دلم ميخواد گل بکاری پسر.

 
دوباره سمتم پا بلند کرد و با گردن بغلم کرد منم مجبورا کمی خم 

 شدم...
 با اون لحن بگونه زمزمه کرد:عاشقتم خاله آسوِن خودم.

 
 رو موهاشو بوسيدم و گفتم:بدو برو خاله نوبتته.

 
انجام ازم جدا شد و روی سن رفت و يه نفس و عالی اجراشو 

 داد.
تمام مدت حتی وقتی آرمان بغلم کرد يا اجرا ميکرد نگاه راميار 

ازم جدا نميشد انقدر عبوس شده که نگاهشم مستثنی نبود و نگاه 
 عاديشم خشن بود.

 
راميار قبال اين شکلی نبود ..راميار قبل ذره ای شباهت به االنش 

 نداره..افسون بهش فکر نکن
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سال از زندگيتو تباه کرد..اون همه  دواصال بهش فکر نکن!اون 

 ی عشقتو کشت..بهت خيانت کرد..
 

نفس عميقی کشيدم و همراه بچه ها از سن پايين رفتيم..بعد يه 
 برنامه ديگه،خدمه شروع به پذيرايی کردند.

 
خانم حسنی بشقاب به دست  در حالی که از هر فينگر فودی 

زور به دستم  وجود داشت توش گذاشته بود به سمتم اومد و به
داد:بخور عزيزم..خيلی زحمت کشيدی..اصال بلند نشو هرچی 

 خواستی به خدمه بگو برات بيارن..بازم بيارم واست؟
 

 _نه خانوم حسنی همينم زياده.
 

 حسنی_بخور جون بگيری عزيزم.
 

ازم فاصله گرفت و پيش والدين رفت.از بشقاب دستم به 
ا پروندم:خاله آسون.هرکدومش يه ناخنک زدم.صدای آرمان از ج  

 
سر برگردوندم سمت صدا..دست تو دست راميار کنارم 

اومد..چشممو با غيض باز و بسته کردم و با لبخند زورکی 
 گفتم:بله خاله؟

 
 آرمان_ميشه به بابام حرفمو بگی که اسمت آسونه؟
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تو چشمای آبيش اشک جمع شد.اين بالنسبت آدم با اين بچه 

ميترسه..واقعا نميدونستم بايد چيکار چيکار ميکنه که انقدر 
 کنم..نميخواستم باهاش هم صحبت بشم.

 
 _خاله..

 
باران يدفعه چنان لگدی زد که انگار بهش امتياز ميدن انقدر 

 محکم ميزنه..دست به شکمم بردم و آی کوتاهی گفتم.
 

 آرمان_نی نيت اذيتت کرد؟
 

اينجوری باهام دلم از حرف زدنش قنج رفت..آخ کی ميشه بارانم 
 حرف بزنه.

 
 راميار_خوبی؟رنگت پريد؟

 
لبمو گاز گرفتم.آيدين با صدف از راه رسيد..دريا کنار خانوم 

 حسنی واستاده بود و حرف ميزدند.
 

اصال حواسش به راميار نبود نگاه به رنگ پريدگی صورتم کردو 
هولزده پرسيد:ای وای افسون چت شده؟خوبی؟رنگ و روت 

ن..پريده..خوی؟بشي  
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 راميار هم از تعجب شوک شده بود:تو و ... واقعا؟!

 
آيدين به طرفش برگشت و تعجب کرد.با تعجب مشهودی 

 گفت:راميار؟!!!
 

راميار اما مشخص بود از اين متعجبه که منو آيدين زن و 
شوهريم البد يه بچه داريم با يه بچه تو راهی..بدم نشد..کاش دريا 

 نياد اين سمت.
 

خودمم. راميار_آره  
 

 باهم دست دادند.آيدين به آرمان اشاره زد:پسرته؟
 

 راميار_اوهوم.
 

 آيدين_اصال شبيهت نيست.
 

 راميار_ولی در عوض از شما خيلی شبيهه.
 

آيدين اما زمزمه راميار همون اولی که از بودنمون کنار هم تعجب 
 کرد رو نشنيده بود بی حواس به اون گفت:آره همه همينو ميگن.

 
کرد..حساب چی رو با اين نگاه ميخواست پس بگيره؟ نگاهم  
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با پوزخند ازش نگاه گرفتم.آيدين دوباره برگشت پيش دريا و 
خانوم حسنی..راميار هم روی يکی از کاناپه ها نشست.منم با 

 يکی از مادر ها که به سمتم اومد مشغول صحبت شدم.
 

ر جديدش راميار تا آخر وقتی که اونجا بود با همون ژست راميا
 غد و عصبی با نگاهش منو دنبال ميکرد.

 
منم مدام ازش کناره ميگرفتم..وجدانم تند تند مواخذه ميکرد ..واه 

واه خوبه زن و بچه داره که با نگاهش داره سوراخت 
ميکنه...معلوم نيست چشه..نگاهش نکن..برنگرد...اون آدم نيست 

خيانت  تو آدم باش..اون خيانت براش عاديه البد به زنشم
 ميکنه..اون زن داره..

 
 پوفی زير لب کشيدم..بلکه ذهنمو جمع و جور کنم.

 
بعد جشن منو آيدين و دريا رسوندند..فرداش به زور همشون 
جمع شديم رفتيم ويالی لواسوِن ايمان.انقدر حواسشونو جمع 

ميکردند که يه آخ ميگفتم همشون اوج ميگرفتن و فرناز به زور 
 آرومشون ميکرد.

د استراحت يه روزه برگشتيم تهران.بع  
 
 

*** 
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_صدف جيغ نزن سر اميرعلی بزار صدا به صدا برسه..اميرعلی 
موهاشو ول کن..عه صدف اين چه کاريه..زبون در اوردن کار 

 دخترای بی ادبه.
 

انقدر جيغ و داد کردم امروز که جونم باال اومد.بچه ها امروز با 
شدند..زود ردشون کردم برن دعوا اميرعلی و صدف کال بدقلق 

 چون خودمم حوصله خودمو نداشتم.
 

رفتم تو حياط مهد بابای اميرعلی اومده بود..هرچی دق و دلی 
هرچی داشتم سرش با داد بيداد خالی کرد اونم مالحظمو نکرد و 

 از دهنش در اومد بارم کرد.
 

يکی من ميگفتم و دوتا اون که چی؟که اميرعلی اين جا واسه 
روز خوش نذاشته اونم از وجنات خانوادگيش ميگفت و هيچکس 

مال اموال ننه بابای مديرش که بی تربيتی و کارای اميرعلی رو 
 توجيح کنه.

 
صدای دادی از در مهد تن جفتمونو لرزوند نديده فهميدم 

رامياره..ماشيينشو عصبی دم در ول کرد و به سمت ما پا تند 
 کرد.

 
آرمان..به جای اينکه ديگه نياد و بعضی وقتا خودش مياد دنبال 

هردمونو راحت بزاره ..بيشتر ميومد و منم هر دفعه غضب آلود 
 کنار می کشيدم.
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از يقه گرفته بودش و تکونش ميداد:حمال نميبنی بارداره؟صداتو 

 واسش بلند ميکنی؟صداتو واسه من بلند کن بدم جرت بدن!
 

و داد زد:هووووی  يارو به من نگاه کرد راميار به ديوار کوبيدش
 اينورو نگاه کن..حرفی داری من اينجا واستادم.

 
همين که ولش کرد دست امير عليو کشيد و از ترس زمزمه  
 کرد:ديوونه خونست اينجا؟داد ميزنه..ازتون شکايت ميکنم.

 
و در رفت راميار ولی ول نکرد همينجور که با نگاهش بدرقه اش 

ر ميکنی؟بدبخت من سه تای ميکرد داد زد:وايسا ببينم چی زر ز
تو رو ميخرم آزاد ميکنم..وايسا ببينم ريقی نترس عمويِی ِ 

 نميخورتت!
 

 هم از حرفش خندم گرفت هم اخمامو تو هم کردم که بهش بتوپم.
 

صدف و آرمان و بچه هايی که هنوز سرويسشون نيومده بود 
 ترسيده نگاه ميکردند.

 
ن برگشت..اين راميار دست به کمرش گرفت و عصبی سمتمو

استايل و اينن کت جمع شده پشت دستش ..وای افسون..االن آخه 
اين چيه فکر ميکنی؟بپر بهش..بش بگو حق نداشتی دخالت 

کنی..اه من چرا انقدر آرومم؟تا اومدم باالخره صدای اعتراضمو 
 به گوشش برسونم..
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بلند به من گفت:مدير اين خراب شده کو؟من اين حسنی رو در به 

ميکنم که آدم دوزاری اين جا رفت آمد ميکنه..بدم رو سرشون در 
 اينجارو خراب کنن!!

 
الل باشيا افسون..خدايی نکرده دهنتو وا نکنی از خودت دفاع کنی 

 و بتوپی بهش.
 

صدف دست آرمانو ول کرد و به پای من چسبيد گريه ميکرد و با 
 نق ميگفت:خاله خاله..خاله زنگ مامان الو کنم بياد.

 
اميار يکه خورده پرسيد:خاله؟چرا به تو ميگه خاله؟ر  
 

 لبمو به دندون گرفتم:باشه عروسک صبر کن.
 

لعنتی به بختم گفتم..االن چرا بايد به من ميگفت خاله آخه؟!..بايد 
همه جای راميار ميسوخت که من با آيدينم..اه..گوشيمو در اوردم 

 زنگ بزنم به دريا.
 

تا ستاره 5بريم نقاشيمو نشونت بدم آرمان با ذوق گفت:بابا بيا 

 گرفته ها .. خاله آسون از منو زده.
 

راميار هنوز شکه بود ولی با آرمان رفت داخل مهد.زنگی به دريا 
 زد و گفت خودشو ميرسونه.
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 بچه هارو سوار سرويسشون کردم برن .

 آرمان بدون باباش از مهد بيرون اومد..وا اون کجا موند؟
 

._آرمان خاله بيا  
 

 بدو بدو اومد سمتم.
 

 _خاله بابات کجا موند؟
 

آرمان_بَُدم نقاشيمو نشونش دادم.اممم بعد رفت پيش خاله 
 معصومه به من ُجفت که بيام بيلون.

 
 چشمامو ريز کردم..با خانم حسنی چيکار داره؟

 
 _باشه خاله من رفتم.فردا يادت نره شعرتو حفظ کنيا.

 
 آرمان_چشم.

 
بيرون رفتم..با اصرار زياد دريا منو تا خونه از مهد با صدف 

 رسوند.
 

گرفت انقدر راه رفتم و خودخوری کردم که مامان چشم از موبايل 
 و گفت:سرسام گرفتم دختر..بشين..عين تاندول شدی.
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درحالی که پوست لبمو می جويدم رو مبل نشستم.چی ميشد صدف 

 خاله خاله راه نمينداخت.
خوشبختم اه نکنه از خانم حسنی پرسيده  راميارم فکر ميکرد منم

 باشه.
 

سريع با موبايل شماره ی خانوم حسنی رو  گرفتم و گذاشتم دم 
گوشم با سومين بوق برداشت..اول يکم مقدمه چيدم و سراغ 

 حاشيه رفتم تا برسم به امروز و راميار.
 

_راستی معصومه جون بابای آرمان باهاتون حرف زده؟بخاطر 
ر آرمان ، خيلی ترسيده بود.چيز ميگم بخاط  

 
 حسنی_آره صحبت کرديم ولی راجب آرمان نبود.

 
 _عه خب..

 
 حسنی_راستش راجب تو می پرسيد.

 
 قلبم به واقع از سينم بيرون ميتپيد:چی ميپرسيد؟

 
 حسنی_از زندگی شخصيت ،ميگفت از آشناهاتون هستن؟آره؟

 
نميگه چيا گفتن چی بايد جواب ميدادم؟بگم آره؟بگم نه؟اصال چرا 

 اصال؟
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 _آره يه جورايی؟چيا ميپرسيد؟

 
چی بگم واال خانوم رادمان..اين که شوهرتون کی هست و حسنی_

 چندتا بچه داری و اينا؟
 

 _شما چی گفتی؟
 

حسنی_واال حقيقت ديگه ،اينکه شوهرتون تو اون سانحه هوايی 
 بود و اينا بعد گفت اسم همسرشون چی بوده منم پرسيدم مگه از
آشناهاشون نيستيد؟خودتون نميدونيد؟گفت که چندوقته مثل اينکه 

به يه علتايی از هم دور بوديد و خبری نداره..منم گفتم!نبايد 
 ميگفتم؟

 
ديگه کار از کار گذشته ازم ميپرسه..اوووف از دست اين 

 جماعت!
 

 _نه خب گفتيد من چی بگم ديگه؟
 

خوردن که جز  حسنی_آخه آقا شروين رو ميشناختن خيلی ام جا
نفر بودندووفکر نميکردم غريبه باشن..ارتباطشون پس 070اون 

 با شما چيه؟
 

 وای خداچقدر پرروعه..لبمو گاز گرفتم.
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 _خانوم حسنی منو صدام ميزنن بعدا باهم حرف ميزنيم خداحافظ.

 
 حسنی_خدافظ عزيزم.

 
 تلفنو قطع کردم..خوبه ديگه نرم مهد..

سختمم هست..خب بمونم خونه که دارم وارد ماه هشتم ميشم.
 چی؟نميدونم.

 
 ولی حداقل راميارو ديگه نميبينم.

گوشيو که رو پام بود برداشتم به فرناز زنگ زدم همين که جواب 
 داد سالم نکرده گفتم:ديگه نميخوام برم مهد.

 
 فرناز_سالم..وا چته افسون؟

 
_راميار فهميد اوضاع از چه قراره..حس ميکنم االن جلوی 

زندگی اون که همه چی داره زندگی من شکست خورده به بن 
 بست رسيده.

 
که فرناز_چيز لقش دختر..تو داری مادر ميشی بايد جای اين 

مغزتو مسموم کنی و نگران باشی برای اين چرت و پرتا تمرکزتو 
 بزاری رو خودت و باران..نه اون.

 
ن _ولی فرناز خيلی عوض شده..اصال اگه ببينيش ميفهمی او

 راميار قبل نيست.
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 فرناز_چجوری شده؟

 
_موهاش جوگندمی شده مخصوصا رو شقيقه هاش..انگار چندين 
سال پير شده..چشماش..نخندی بهما فرناز ولی چشماش ديگه 

شيطنت نداره نميخنده ..تاريک و عصبانی شده..به جای شرارت 
درجه اصال .اينجوری بهت بگم.304االن پشتيبان تر شده.يه تغيير   

 
 فرناز_خب اين خوبه يا بد؟

 
_ميدونی يه چيزی که ميخوام بهت بگم اونم اينه که پدر خوبيه.ما 

دخترا تو زندگيمون باالخره به اين نتيجه ميرسيم که از تالش 
کردن واسه ی به دست اوردن يکی که عاشقانه دوستش داريم 
دست بکشيم و اينکه از دوست داشته شدن توسط يه مرد لذت 

ما زنا باالخره يه جا  رناز شروين همون َمرده بود..همه یببريم.ف
واسه خوشبخت تو گير و دار عاشقی يه طرفمون به بهترين پدر 

کردن  بچه هامون فکر ميکنيم و يه شبه قلبمونو ميندازيم 
دور..من از راميار دست کشيدم چون مرد زندگيم نبود چون 

تالشی نميکرد منو بلد نبود..شروين به من فهموند که رابطه و 
درصد بزاريد ولی 54عشق چه مدليه.اينجوريه که هرکدومتون 

درصتو 14درصد گذاشته تو 40اگه يه روز بيدار شدی و ديدی 

درصد 14بزاری ولی نه اينکه من مدام تو رابطم باهاش همش 

بودم و اون هيچ وقت هيچ تالشی برام نکرد حتی منو از سر 
خودش باز ميکرد..االن که دارم راميارو ميبينم از صد فرسخی داد 
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ميزنه چقدر عوض شده  و چقدر بنظر رفتاراش پخته و عاقل و 
 مردونه مياد 

 نميدونم چه چيزايی بهش گذشته اما انگار..
 

 فرناز_انگار چی؟
 

زندگی ساختتش..انگار زن خوبی داشته يا شايدم من _انگار 
براش زن خوبی نبودم ولی تبديل به همون مردی شده که االن 

 گفتم.
 

فرناز_اينو نميدونم شايد همونجوريه که تو ميگی ولی تو ذهنتو 
ست خودش..بسه هرچی از دست آزاد کن و همه چيزو بسپر د

 قلب و عقلمون کشيديم بده دست خدا که اون بسازه قشنگتره.
 

 _اوهو سبک شدم..هرچی بودو ريختم بيرون حالم بهتره.
 

 فرناز_آره واقعا
 

 _ميای اينجا؟
 

 فرناز_نميدونم کی وقت دکترته؟
 

 _پس فردا.باهم بريم؟
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 فرناز_آره صبحه يا عصر؟

 
دنبالم..خسته شدم از تاکسی و آژانس._عصر،پس بيا ماشين   

 
 فرناز_باشه تو و اون فسقلی جون بخوايد.

 
 

*** 
 

 فرناز_اون کيه پشتمون؟
 

بود. مشکیاز آينه نگاه کردم يه بنز شاسی آخرين مدل به رنگ   
 

 _نميدونم.
 

 فرناز_هی هرچقدر نگاه کردم ميبينمش عجيبه.
 

 _اوا مگه ميشه؟کيه؟
 

هاش دوديه معلوم نيست.نزديکم نميشه از فرناز_چميدونم شيشه 
 تو آينه بشه ديد.

 
 باهول گفتم:ای خدا يعنی کيه؟واييی..
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دستمو سفت گرفت:يخ کردی باز که..بد به دلت راه نده ديوونه 
البد فکر کرده دوتا دختر مجرديم افتاده دنبالمون..الکی شلوغش 

 کرديم.
 

رفت جا پارک پيدا دم مطب واستاد من همون دم پياده شدم فرناز 
 کنه پارک کنه بياد.

 
 همون بنز يکم باالتر واستاد و چراغ زد.

وا جلل خالق!دست رو شکمم گذاشتم و رومو اونطرف کردم.خوبه 
شکم دارم اندازه خودم و کامال قابل مشاهده اس بعد اين روانی 

 داره برام بوق ميزنه!
 

در کمک اومد جلوتر و کمی جلوتر از من پارک کرد جوری که 
راننده اش جلوی پام باز ميشد. با هول کمی فاصله گرفتم..بی 

 شخصيت!زيرنور شاينی که تو رنگ ماشی بود برق ميزد.
 
 

 شيشه که پايين رفت فهميدم اين ديوانه کيه..
 

 راميار_سوار شو افسون.
 

 چپ چپ نگاهش کردم و رفتم عقب تر نزديک به ساختمان.
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زد:افسون ..چرا جواب نميدی؟بوق کشداری زد و داد   

 
مرگ!فرناز سالنه سالنه نزديکم شد نگاهی به ماشين که باالخره 

 مشخص شد کيه انداخت:اوه اينه که ..چی ميگه؟
 

 محرص گفتم:هيچی..توام آروم بيا..بيا بريم.
 

وارد ساختمون شدم و از البی به سمت آسانسور رفتيم.صدای 
بريم. قدمای پشت سرم باعث شد تند تر راه  

 
 راميار_افسون..با توام!

 
فرناز اومد وايسته جوابشو بده که دستشو کشيدم:فرناز ولش کن 

 راه بيا.
 

دم آسانسور واستاديم و دکمشو زديم.راميار هم با حرص اومد رو 
 به روم واستاد.

 راميار_منو نگاه کن ميگم..افسون ّمن!
 

فيس تو فيسم تخم چشماشو با تحکم قاطعی تو چشمام 
ردوند:افسون!گ  
 

 در و مرض..سايکوی روانی!
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 فرناز_واسه شما خانوم محسنِی ِ نه افسون.
 

 نيشخندی از حرف فرناز روی لبم نقش بست خوب جوابشو داد.
 

چند ثانيه خيلی بد فرنازو نگاه کرد جوری که از طرز نگاهش 
 نيشمون بسته شد.

 رو به من گفت:بايد باهات حرف بزنم.
 

نداره. فرناز_افسون حرفی  
 

 راميار بی طاقت غريد:تو زبونشی؟دارم ميگم افّسون!
 

 جوری که هرکس اونجا بود نگاهش معطوف به ما شد.
 

فرناز بی طاقت ولی با ترس آروم گفت:واقعا که بی حيايی چه 
 حرفی داری تو؟

 
تا اومديم بريم تو دستشو محکم بين منو   در آسانسور باز شد

 آسانسور کوبيد
يره تو کلت؟يا هنوز مثل قديما لجبازی؟زبونتو راميار_حرف م
 موش خورده؟

 
 _دستتو بردار.

 
 راميار_زبون داری پس!
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 نه فقط تو داری!وای فکر کن اينو به اين ديگ مواد مذاب بگم.
 

 راميار_بيا بايد باهات حرف بزنم.
 

 دستشو برداشت.سريع خودمو تو آسانسو انداختم.
 

 _من حرفی بات ندارم.
 

هم سريع بعد از وارد شدن دکمه طبقه ی مورد نظر رو فرناز 
 زد.در بسته نشده باز شد..راميار با اخم هزاربرابر وارد شد

 
 با حرص و عصبانيت نفسمو بيرون دادم.

 
آسانسور واستاد اول فرناز و بعد من بيرون رفتيم.اونم پشت بند 

من بيرون اومد.تا اومدم در مطبو بزنم..بازمو اسير خودش 
ولتی از بدنم عبور دادن.044کرد.انگار برق   

 
فرناز تا دهن باز کرد و بهش  بتوپه راميار انگشت اشاره شو 

 تهديد وار به طرفش تکون داد و منو کشوند طرف خودش.
با همون فيگوری که هنوز انگشتش به طرف فرناز بود با تن 

محکمی بهم گفت:کارت تموم شد ميای بايد باهات حرف 
يدی؟ُدمتم قيچی ميکنی که قيچيش نکنم.بزنم..فهم  
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 و با غيظ به فرناز نگاه کرد دستشو پايين اورد.

راميار_وحشيم نکن انقدر از دستم سر نخور چون ساختمونو رو 
 سرمون خراب ميکنم.

 
قلبم به واقع تو دهنم ميزد.از هرم نفساش و لحنش رسما  فشارم 

 افتاد و تنم يخ کرد.
و ديرت نشه.ولم کردو زمزمه کرد:بر  

 
وارد مطب شديم اونم وارد مطب شد و طلبکارانه روی صندلی 

 نشست و به ما چشم دوخت.
 

با منشی سالم احوالپرسی کرديم با يه زنگ به دکتر مارو فرستاد 
 داخل.

 
همينکه وارد اتاق دکتر شديم فرناز درو بست و دستشو به در 

 نگه داشت:آخيش ديگه نمی بينتمون..چی گفت؟
 

به احتراممون بلند شد:سالم عزيزم چطوری؟ دکتر  
 

به فرناز گفتم:ميگم بهت....سالم خانوم دکتر مرسی بهترم شما 
 خوبيد؟

بعد معاينه و چکاپم و حرفا و احتياطا و دستورالعمل ها کارمون 
 تموم شد با يه خدافظی از اتاق بيرون اومديم.
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کردم نگه به جای خالی راميار کردم و نفسمو محسوس رها 

 آخيش.
 يدفعه از بغل گوشم صداش اومد:تموم شد؟

 
 سر برگردوندم بغل در واستاده بود..اووووف فکر کردم رفته.

اين ابله چرا نميفهمه زن و به داره نبايد انقد پاپی يه خانوم حامله 
 بشه..من نميدونم.

 
 بدون توجه بهش از منشی خدافظی کردم و بيرون رفتيم.

 
ی که عجيبش کرده بود پشتمون اومدو راميار هم با خونسرد

 سوار آسانسور شد و بعد از البی رد شديم.
 بی هوا بازومو گرفت و کمی منو با خودش راه برد

 داد زدم:کجااااا؟قلبم ريخت..بازومو ول کن..باردارم اگه ببينی.
 

 عينک آفتابيشو زد
راميار_وقتی بهت يه چيزيو ميگن گوش کن تا منم مجبور نکنی 

مت.بترسون  
 

 در ماشينو باز کرد:سوار شو.
 

درصد نگام ميکرد چشم 044برگشتم به فرناز که با نگرانی 

 دوختم.
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راميار مسير نگاهمو گرفت و به فرناز با صدای بلندی 

گفت:نترس،مواظبشم..خودم ميارم خونشون..سوار شو زيرلفظی 
 ميخوای؟

 
داد"نگران با اکراه سوار شدم اونم سريع سوار شد.به فرناز پيام 

 نباش برو خونه ما سريع ميام"
 

زد"باشه از خودت و باران مواظبت کن.سريع بيا بگو ببينم چی 
 ميگه با اون صدای نکره اش"

 
 اول کمی تند رفت و بعد رفته رفته سرعتشو کم کرد.

 
 _کارتو بگو بايد سريع برم خونه.

 
 راميار_عجله داری؟

 
بايد برم خونه._شما مثل اينکه کارت واجب نيست من   

 
باشه ناهار خوردی؟راميار_  

 
 _کوفت بخورم.کارتو ميگی يا نه؟
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راميار_من!مِن راميار اينجام تا بهت بگم معذرت ميخوام افسون 

بهت بد کردم و ازت ميخوام منو ببخشی ..البته اگه 
بتونی!ميدونمکارم فاجعه بود..از دست دادنت خريت محض 

 بود..منو ببخش افسون.
 

ا خواب که نيستم؟رامياره که داره خواهش ميکنه قطع
ببخشمش؟راميار اديبی که ميشناسم؟با اون غرور و کبر بيجاش 

 االن متوجه غذ بازياش شده؟
 

 _بعد اين همه سال؟
 

راميار_ميونم به چی فکر ميکنی..من قبول دارم بد کردم..کاری 
 که با اون قلب کوچولوت کردم فاجعه بود..ولی االن

 
ديگه ديره..حتی خواهش برای ببخششم ديره و لزومی _االن 

نداره چون هردو درگير زندگی شخصيمون شديم. زن و شوهر و 
 بچمون . االنی وجود نداره.

 
 بی ربط به موضوع گفت:بگو راميار..

 
 هنگ نگاهش کردم.

 
راميار_دلم ميخواد بعد اين همه وقت اينو ازت بشنوم هنوزم مثل 

صدام ميکنی؟قديما همونقدر قشنگ   
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مات و خيره نگاهش کردم.واقعا بلد بود  يه زنو حتی برای چند 

 ثانيه کيش و مات کنه حتی منی که ازش تنفر داشتم.
 

دستشو به فرمون گرفت و بی مهابا عينکشو برداشت و دوباره 
 نگاهم کرد.

 
 همه ی روزهامون تو سرم رديف شدند

 
داريم و يه  _من چی ميگم تو چی ميگی..هردمون يه زندگی

 آدمای ديگه تو زندگيمونن.
 

يا عصبانيت زد رو فرمون:هم تو ميدونی هم من که االن هيچکس 
تو زندگيمون نيست.بيخودی حرف نزن،گند نزن به اعصاب 

 نداشته ی من.
 

 يکه خوردم..ُشک شدم..
 _يعنی چی؟تو..تو..

با عصابنيت زد کنار و پی در پی با عصبانيت دست به شقيقه و 
 موهاش کشيد

 
 راميار_من چی؟يعنی نميدونستی؟

 
 _چيو؟
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 راميار_اينکه طالق دادمو.

 
يکه خورده تر نگاهش کردم..زنشو طالق داده؟چرا؟به اونم خيانت 

 کرد؟
 راميار_اينجوری نگام نکنا..نگو که نميدونستی؟

 
وا انگار من مفتش زندگيشم..حاال چرا طالق داده؟گفت دادم يعنی 

شده..نگفت طالق گرف که..اگه ميگفت يعنی همون يه چيزی 
 روند رو زنشم اجرا کرده.

 
 _نميدونسم من ..

 
 آروم تر زمزمه کرد:رنگت پريده.

 
 استارت زد و راه افتاد.دم يه سوپرمارکت نگه داشت و پياده شد.

 
 نا نداشتم چيزی بگم پس سکوت کردم.

 
ه رو روی و کيسبا يه عالمه شکالت و آبميوه سوار ماشين شد 

 پام گذاشت.
 راميار_يه چيزی بخور رنگت پريده

 
 بی حال با دست پالستيکو پس زدم:نميخوام منو ببر خونه.
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 غريد:ميگم بخور واسه هرچيزی من بايد باهات چونه بزنم؟

 
 _نميخوا...

 
با لحن کنترل شده ولی بلندی گفت:نگاه کن رنگ و روتو..بخور 

 تا منو سگ نکردی.
 

بم واستاد.سگ نکرده اش اينه تازه؟خبه حاال قل  
انقدری حساب بردم که يه شکالت  باز کردم و کمی ازش 

خوردم..کی بود که من به ياد نداشتم از اينکه از راميار حساب 
 برده باشم؟با نگاهش سرم داد بزنه.

 
 راه افتاد سمت خياون خونمون.

 
 چجوری يادش...؟سوال چرتی بود..از خانوم حسنی گرفته..اوف

 زنگ بزنم به اين زن يه چيزی بگما.
 

تا دم خونه سکوت بينمون حکم فرما بود.دم خونه ترمز کرد و به 
 طرفم برگشت.

 
 راميار_رو حرفام فکر ميکنی؟

 
 _فکرم بکنم ديگه هرچی بوده نبوده گذشته.
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راميار_حق داری..هرچی بگی حق داری.ولی حداقل سبک 

 ميشم..گذشته ها مغزمو نميخورن.
 

شه خدافظ._با  
 

 از ماشين پياده شدم . شيشه پايين داد:شمارتو ميزنی؟
 

نگاه به موبايل دراز شده اش کردم و روبرگردوندم "نه"قاطعی 
 گفتم.

 
بدون نگاه بهش کليد انداختم و رفتم داخل.اووف مگه قلبم آرومم 
ميشد؟من چرا انقدر جلوی قلبم ضعف دارم؟دلم ميخواست ببينم 

ن اشت به بی مهبا رانندگی کردن و گاز دادرفت؟راميار عادت د
واسه همين ميفهميدم اگه بره..کال صدای تيک آف هاش معروفه 

 يه جوری گاز..
 

مغزم از پردازش ايستاد..من چی ميگم آخه..اين رامياری که ذهنم 
به ياد مياره ديگه وجود خارجی نداره..اين راميار حتی رانندگيشم 

 مردونه شده.
 

و من ديگه مهد کودک نرفتم.به بقيه هم توضيح چند روزی گذشت 
 ندادم چرا.
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ولی از اونجا که فرناز آلو تو دهنش خيس نميخوره شهر رو 

 خبردار کرد.
 

تا هم انگار نه انگار بزرگ شده باشن يا تغيير کرده باشن 0اون 

سرشون درد ميکرد واسه دعوا و منتظر بودند راميارو گير 
 بندازن.

 
ايمان همه يه رستوران جمع شديم..آخرشبب بود واسه تولد پسر 

که ديگه تموم شد و بلند شديم و از رستوران بيرون اومديم.منم با 
دريا مشغول حرف زدن بودم که صدای هين فرناز توجهمو جلب 

 کرد.
 

 راميار دست به جيب واستاده بود.نگاهمو به جز جزءش انداختم.
يشرت مشکی  يه کت يه شلوار اسلش مشکی پوشيده بود با يه ت

چرم هم که يقه اش برگردونده شده بود و خز کم و مشکی براقی 
 داشت.

 
کال راميار از اون مردايی بود که خوش تيپيش خيلی تو چشم بود 
و جذابش ميکرد..چون هر تيپی روش مينشست و اون چهره ی 

 گيراشو گيراتر ميکرد.
 

رفتم.جوری سنگين به طرف اومد که از ترس دو قدم عقب   
 مهرداد و ايمان و ساسان وآيدين جلوم قرار گرفتن.
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تاشون سپر شد و حالت دعوا تو تک تک 5قفسه ی سينه هر 

 شون مشهود شد.
 

راميار دوتا انگشت اشاره و وسطشو بهم چسبوند و باال اورد و 
 بهم اشاره زد که بيام:بيا افسون.

 
 ساسان_کجا؟بودی حاال.

 
ن نگاهشو با خط و نشون به هر نگاهشو از من برداشت.سنگي

تاشون داد تا رسيد به ساسان.0  

 
دهن بسته شو يه جوری با بی رقبتی يه انگار نميتونم تحملت کنم 

 حالت داد و باز با تحکم صدام زد:افسون.
 

فرناز به بازم زد.با من من جوابشو دادم:هر حرفی داری همينجا 
 بزن.

 
 آيدين پوزخندی زد.

 
بيا.راميار_بگو چشم و   

 
ايمان با داد وسط حرفش پريد:نميگه چشم..مشکل داری راهتو 

 بکش برو.
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 زن ايمان،هنگامه با استرس زد رو گونهه اش و تشر زد:ايمان!!

 
 مهرداد_شر درست نکن راميار..اومدی پی افسون چيکار؟

 
راميار_من سرم در ميکنه برای شری که ميگی.اينی که االن 

دا ميکنه يکی پرش به پرش گير کنه جلوت وايستاده داره خدا خ
 که خون به پا کنه.

 
مهردادی که ميخواست فيصله بده رو به ايدين و ساسان و ايمان 

 گفت:بريم سوار ماشين شيم..افسون با من بيا برسونمت.
 

 ساسان_نه تو راهت غربه ، به ما بهتر نزديکه.
 

 _نه بچه ها من با فرناز..
 

ين من شو.با من ميای.راميار_متوجه نيستی؟سوار ماش  
 

آيدين طاقت از کف داد و يقه ی راميار رو گرفت:تو واقعا اومدی 
 دنبال شر.

 
 دريا_يا خدا ولش کن آيدين.

 
 راميار با پوزخند سری به عنوان تاييد تکون داد:زدی به هدف.
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همشون تقريبا هم هيکل و هم قد هم بودند جز راميار و ساسان و 

و گردن بلند تر بودند.و راميار يکم  شروين عزيزم که يه سر
 عضالنی تر.

 هيچکدوم الت نبودند مخصوصا راميار.
حاال باز اينتا هميشه شرارات داشتن و دنبال شر بودند ولی راميار 

 هيچ موقع اهل بزن و بخور و دعوا و شر درست کردن نبود.
ولی اين راميار پيش روم همش يا سر جنگ داشت يا ميخواست 

جر بده و بدتر از اينا شده بود.دهن يکيو   
 

چشمت روز بد نبينه يه دعوايی الکی الکی با اُلدرم بُلدرم سروع 
 شد که ديدنی.

 
ما هم که فقط جيغ ميزديم که همو ول کنن بچه ها هم ترسيده 

 مامانشونو گرفته بودند.
 

 با وساطت چند نفر از تو خيابون از هم جدا شدند.
نگرانی بهشون چيز ميگفتيم و  هممون به طرفشون رفتيم. با

 دستمال ميداديم بزارن رو صورتشون.
فقط مهرداد بود که سالم و رو پا بقيه رو جدا ميکردو هيچيش 

 نشد.
 

مهرداد با عصبانيت رامياری که داشت با اخم بهم نگاه ميکرد رو 
 نگاه کرد.
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راميار دستمالی که مهرداد بهش داد رو گوشه لبش گذاشت و 
و غريد:افسووون. چشماشو بست  

 
 ای خدا مرگم بده اين هنوز داره صدام ميزنه.

 
فرناز ولی ديگه تحمل نکرد درحالی که ميالد هی بهش تشر 
ميرفت داد زد:ولش کن  احمق نميبينی حامله اس؟استرس و 
اظطراب براش سمه.بس کن.قلب و دلشو شکستی االن اومدی 

ميکنه.اگه اينجا دنبال چی؟رهاش کن.افسون تره هم براتت خورد ن
اومدی دنبال افسون قديمی بايد بگم دير اومدی..ديگه هم نيا..حاال 

 هم برو.
 

 همه حرفايی که دلم ميخواست بزنم رو فرناز تو صرتش فرياد زد.
 دلم سبک شدو بغضم سنگين تر!

 
صورت راميار در هم شد آروم ولی پر تحکم گفت:من نيومدم 

باش.عذابش بدم..بياد بامن حرف دارم   
 

 نگاهم کرد ادامه داد:نيای نميزارم قدم از قدم برداری.
 

آيدين حالت جنگ گرفت بلند نشده مهرداد با شونه برگردوندش 
 سرجاش و غريد:بشين

 بعد با عصبانيت گفت:راميار!راميار..بس کن بيا برو.
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راميار_دخالت نکن به تو ربط نداره..سرنوشتت ميشه مثل اون 

کار خودت باشه.سه تا ها..سرت تو   
 

مهرداد اما با غيظ گفت:اون يه بار قلبشو از دست داده يه بارم 
زندگيشو ..نميذاريم بيشتر از اين بها بده و اذيت بشه.شروين 

رفت نميزاريم يادگاراش بی پناه باشن..ما پناهش ميشيم..جوری 
 که تو عرضشو نداشتی.حاال فهميدی کجاش به ما ربط داره؟

 
خشمش پايين اومد:بايد باهاش صحبت کنم. راميار از موضع  

 
 ايمان_ِد نميفهمی انـ...

 
 مهرداد_وايسا ايمان.

 
 اومد طفم:ميخوای بری  باهاش صحبت کنی؟

 
 با قدردانی تو چشمای همشون نگاه کردم.

 مهرداد_راحت نيسی؟بريم؟
 

 سرمو باال بردم و به راميار نگاه کردم.
 

ريختچندتا تارهای موهاش رو پيشونيش   
با نگاه من نگاهشو عميق تو چشمام ريخت.دستشو فرو برد تو 

 موهاش و موهاشو باال فرستاد.
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 آروم به مهرداد گفتم:نميدونم آخه..
 

اونم به طبع با من چند قدم از جمع عقب کشيد و آروم 
 پرسيد:بهش اعتماد نداری؟

 
 _از جون من چی ميخواد؟

 
سرت بکنيم برای  مرداد_ميخوای بری بفهمی؟يا نه ؟شرشو از

 هميشه؟
 

دوباره نگاهمو بهش دادم .با اخم داشت سيگارشو روشنن 
ميکرد.افسون اون روزای تلخ و سردتو يادت بياد نزار بازم پست 

 بزنه تو پسش بزن..ولی..
 

مهرداد_شايد ارزش يه بار حرف زدنو داشته باشه.ميدونی واسه 
شو رفتم..اين چی باهاش دعوا راه ننداختم؟چون تا ديدمش تا ته

راميار زمين تا آسمون با راميار قبل فرقشه.اصال اون پسر بچه 
کجا اين مرِد جلوی من کجا..بدجوری مرد شده.شايد خيلی اُلدرم 

بُلدرم داشته باشه ولی اينم عوارض ناشی از مردونگيشه.کجا قبال 
راميار واسه يه زن دعوا ودرگيری راه مينداخت و پيله ميشد و پا 

زودتر دکمه دختر رو ميزد و ميرفت سراغ بعديا.ما شيد؟پس نميک
 منتظرت ميمونيم بری و بيای.هووم؟

 
_آره خودمم دقت کردم خيلی فرق کرده ميترسم قلبم باز شکسته 

 شه..من طاقت ندارم ولی اون واقعا...
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مرداد_هر حرفی قبل اين ولی بيا کشکه دختر.نترس چيزيو از 

 دست نميدی ما پشتتيم.
 

..واقعا ممنون ازتون._باشه  
 

مهرداد عين يه بردار بزرگتر دست پشتم گذاشت و برگشتيم تو 
 جمع.

به راميار گفت:افسون راضی شد بياد،خدا شاده خم به ابروش بياد 
 شلوارتو ميکشيم سرت.منتظرش ميمونيم.

 
فرناز از ميالد فاصله گرفت و بغلم اومد يواش خنديد و گفت:چرا 

شده؟ شبيه مراسم خواستگاری  
 

با خنده لبمو گزيدم منم واسش زمزمه کردم:حاال انقدر الکی هندی 
بازی شد که يدفعه ميبينی اومده بگه مثال ميای به آرمان 

 خصوصی درس بدی.
 

 حفتمون از خنده کبود شديم.
 

فرناز_هممون در جا ضايع ميشيم.منو بگو چه فاز شاهرخ خانی 
 برم داشت.

 
اسير دستش کرد:خودم برش  راميار به طرفم اومد و دستمو
 ميگردونم مرسی.شب بخير.
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 و باهم به سمت ماشين رفتيم.سوار شديم و راه افتاد.
 

تو سکوت ماشين حواسم جمع باران شد که هيچ تکونی 
دردی که نداشتم ولی تکونی هم نميخورد...دلم ريخت.

نميخورد.دست رو شکمم کشيدم.ورجه ورجه کن مامان.وای باران 
رکتی بکن قلبم داره تو دهنم ميزنه.تروخدا يه ح  

 
 راميار_خوبی؟

 
 با استرس گفتم:هوم؟آها..آره.

 
 راميار_رنگ و روتو ببينی ميبنی به آره ات اصال اعتماد ندارم.

 
تنم خيس عرق شد..دست رو شکمم کشيدم .امشب خيلی اظطراب 

 داشتم جيغ زدم و ترسيدم..باران خانوم سرتق خانوم کجايی؟
 

متر از جا پريدم..زقنبود بگيری 0داد زد"افسون" که  چنان راميار

 قلبم واستاد.
 

 با هول گفتم:بله؟
 

زيرچشمی نگام کرد و گازو پر کرد با جذبه گفت:نه خوب نيستی 
 ..چيزی شده؟ترسيدی؟
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 خودمو به زور جمع و جور کردم:خوبم.

 
 دم يه کافه واستاد.
 _اين ساعت بازن؟

 
نباشن باز نگهشون ميدارم دست ابرويی باال انداخت:بازم 

 خودشونه مگه؟
 

 پياده شد و به من گفت:پياده نشو تا بيام.
 

رفت طرف کافه.چند دقيقه گذشت تا برگشت طرف ماشين.در 
 سمت منو بازکرد:بيا دستتو بده به من.

 
به دستاش نگاه کردم که منتظر سمتم دراز کرد بعد بدونن اطمينان 

 به چشماش نگاه کردم.
دستمو جلو بردم همين که دستم به دستش خورد نامطمئن  نامطمن

 تر دستمو پس کشيدم و خودم با احتياط پياده شدم.
 

دستشو با تعلل جمع کرد و نفسشو محکم بيرون داد.صبوری يکی 
 از صفاتی بود که به بند بند وجودش رسيده بود.

 
 وارد کافه شديم
 _باز هستن؟
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 راميار_گفتم که..

 
ادامه داد:بايد واسه ی ما باز باشن.شيد تا بشينم.صندليو برام ک  

 
 روبروم نشست .اعتنايی به جمع بستنمون هم نکردم.

 
 جز خود آدما کافه هيچکس نبود.

 
 _از کجا فهميدی من رفتم کجا؟که پيدات شد؟

 
جعبه ی طاليی سيگارشو که اسم خودش با حروف بزرگ 

 انگليسی حک شده بود رو روی ميز گذاشت.
 

 راميار_اذيتت که نميکنه روشن کنم.؟
 

 _نه!
 

 يه سيگار از توش برداشت و روشن کرد.
 

 با پک اول دود غليظشو بيرون فرستاد و چشماشو جمع کرد.
 

راميار_از صفحه ی فرناز ..يه پست تو ماشين از خودتون و 
شوهرش گذاشته بود نوشته بود بريم برای شب خوب و لوکيشن 

رسوندم. زده بود ..سريع خودمو  
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 سرمو تکون دادم.
هنوز از همون مارک سيگار که با بوی عطرش خوب ترکيب 

 ميشد ميکشيد همون بوی شکالت و اسکاچ.
 

 راميار_به حرفام فکر کردی؟
 

 _چه حرفايی؟
 

 راميار_خواهشم برای بخشش گذشتمون.
 

_واسه تو ساده اس؟بزنی يه نفرو بکشی بعد بگی متاسفم 
م؟حاال قبول متاسفی.زنده ميشه؟تو نميخواستم ماشه رو بکش

 کشتيش!
 

 راميار_و من تو رو کشتم؟
 

 _افسونی که برای تو بود رو آره.
 

 راميار_چرا فکر نميکنی من دنبال احيای اين مرده م؟
 

 _چرا فکر کنم؟
 

راميار_چون دليل مِن اينجا،روبروی تو، دليل بر اينه که فکر 
کنی.با چشمات ببينی اونی که قلبتو شکوند ، خدای تو ، 

 ترکوندش..االن اومده اينجا داره تو چشمات زل ميزنه ميگه 
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راميار اديبی که خدارو بنده نبود االن يه آدم ديگه اس.آدمی که 

يه روزی پس بکشه.من نترسی دستی که سمتت دراز کرده رو 
 اينجام افسون چون تو دختری هستی که نشه دوستش نداشت.

 
 _دير اومدی.

 
راميار_روزی نيست که بابت اون روزا افسوس نخورم  و نگم 
چه ساده از دست دادمت.ولی معجزه ات دوباره با دستای پسرم 
وارد زندگيم شد درست وقتی که داشتم بدترين ميشدم..تو افسون 

اومدنت يه پتک خورد پس سرم. انگا با  
 

 _شک دارم.
 

نذاشت ادامه بدم خودش گفت:به چی؟به زمان بندی قسمت تو 
آدم زندگيم يا به مِن از من رانده درست ترين زمان با درست ترين 

 شده؟
 

 _به تو.کی قابل اعتماد بودی؟
 

راميار_حق داری.حق داری.بدجورم حق داری.من انقدر همه چی 
ود هيچيو تو زندگيم حس نميکردم واسه همين داشتم اصال کمب

اون موقعه ها اينجور به نظر می اومد که عشق تو اضافه اس.به 
قول شايان اصال نميدونستم تو چرا انقد عاشقی و من انقدر 
سردرگم و نه حتی فارغ.چون اون دوست داشتنا الکی صرف 
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نشد.وقتی صرف ميشد تا يه مدت حالم کوِک کوک بود.مِن احمق 
حالم بات خوب بود ولی گفتم بری!اصال کی ديده بود راميار 

عاشق بشه و غيرتی بشه تا اونجايی که تو رويای بچه دار شدن 
اسم انتخاب کنه همين منو از تو تجزيه کرد چون به خودم اعتماد 
نداشتم.تو چجوری به من اعتماد داشتی؟سرم به يه سنگ نخورده 

ُهلم داد پايين سرم به چندتا افسون.خدای تو ولم کرد و از کوه 
سنگ خورده باشه خوبه؟چندبار مرده باشم خوبه؟غرور و 

اعتمادم شکست .ره صد ساله رو جوری يه شبه طی کردم که 
صبحش که پاشدم ديدم موهام سفيد شده..مو مشکی توشون 

به سرم اورد.ازت 0444به سرت اوردم خدات  04اگه من قاچاقه.

بشم..ولم نکن تو اين گرداب.ولت خواهش ميکنم نزار بدترين 
نميکنم مگه )ک**(ـخلم يه اشتباهو دوبار تکرار کنم؟تا دنيا 

دنياست بيخ ريشمی.تين همه صغرا کبرا چيدم اينو بهت بفهمونم 
 افسون

 
 هرچی با حرفاش فکر تو سرم اومد رو پس زدم و پرسيدم :چی؟

 
بگه راميار_نميذارم بچت به غير از من به هيچ خر ديگه ای 

 بابا!حجتو باهات تموم کردم.
 

از جملش دلم زيرو رو شد و نفهميدم زيرو روی بدی بود يا 
 خوب؟

با اخم گفتم:اين تو بميری از اون تو بميری ها نيست راميار 
 اديب،آدم عاقل از يه سوراخ دوبار نيش نميخوره.
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 با نيشخند گفت:مشکل همينجاست.

 
 با چشمای پر سوال نگاهش کردم.

 
راميار_اين سوراخی که ميگی توش مار نيست نيش بزنه،شيره 

 ميدرتت اگه ..اگه واسه کسی غير از من بشی.
 

سيگارشو تو ا سيگاری خاموش کرد.با دست به متصدی کافه 
 اشاره زد که بياد.

 
 راميار_افسون چی ميخوری؟

 
 سرد و ساکت نگاهش کردم.با تحکم صدام زد:افسون.

 
و رومو به يه طرف ديگه برگردوندم.پشت چشمی براش اومدم   

 
 راميار_منو همش حاضره؟

 
 ويتر با خنده گفت:يه ربه به يک نصف شبه.بچه ها...

 
 راميار يه اخمی کرد که يارو با من من حرفشو قطع کرد.

 
برابر پولشو ميدم.من زودتر گفتم.044راميار_  
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ويتر_بله فقط عرض بنده اينه که فر طول ميکشه روشن بشه 

سه غذا.وا  
 

 راميار قاطی کرد داد زد:من همون موقع..
 

جفت پا پريدم وسط حرفشون.رو به ويتر که قشنگ قبض روح 
 شده بود گفتم:من بستنی ميخوام اگه امکانش هست.

 
پسره سريع نوشت و به راميار نگاه کرد.راميار با کنترل 

چشماشو بست وآروم باز کرد:الزم نکرده فِرتو روشن کنی.واسه 
موهيتو بيار. منم  

 
 سريع "چشم"گفته غيب شد.

 
 _اين چه طرز...

 
موهاشو با يه دست باال داد و گوشيشو از جيبش در اورد و 

 گفت:خوبش کردم.بزار بلند شيم همشونو از وسط جـ.. 
نچی گفت و سريع يه کلمه ديگه جايگزين کرد:پار...اَه اصال صاب 

قبل اومدنمون زد پدرشونو ميارم جلو چشمشون..چونه رو يه بار 
 ديگه صغرا کبرا چيدنش چيه.
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مين سفارشو اورد با خوردن يکم بستنی دوباره باران 04بعد 

تکون خورد و خيالمو راحت کرد هرچند که فردا باز يه چکاپ 
 ميرم.

 
تلفنش زنگ خورد از روی ميز برداشت و جواب داد:جانم 

 بابا؟مگه تو نبايد خواب باشی؟...يعنی چی پرستارت
خوابه؟...مگه من بهش اولتيماتوم ندادم اه من چی ميگم به 

بچه...آرمان بابا گريه نکن..گريه نکن بفهمم چی ميگی...برو 
..اشکال نداره بابا بيدارش بيدارش کن گوشيو بده بهش

 کن...مگه..
 

يه سيگار ديگه روشن کرد:الو خانوم..برسم خونه من ميدونم و 
غش کرد از بس گريه کرد...من شما...چی چيو خوابت برده؟بچه 

 حوصله جرو بحث با تو رو ندارما وايسا اومدم.
 

گوشيو قطع کرد عصبی و هولزده بهم گفت:پاشو بريم من 
 برسونمت خونه برم پيش آرمان.

 
 _نه من خودم ميرم منم دلم شورشو زد تو تند برو پيشش.

 
راميار عصبی بلند شد و چيزاشو از روی ميز جمع کرد.منم 

 بالطبع بلند شدم.
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راميار_مگه سيب زمينی ام اين وقت شب بزرام تنها بری؟راه 

 بيوفت.
 

 _ميرم خودم.
 

زن باردار تنها يه جوری داد زد که همه سرا به طرفمون برگشت:
نصف شب بگه چند منه؟با من االن سر به سر 0بره خونه ساعت 

 نزار افسون برو جلو.
  

افه و کارکناش بحث کرد منم قشنگ دور هم با مدير ک 3 2تا بريم 

 از استرس آرمان و بی اعصابی راميار نصف جون شدم.
 

سوار ماشين شدم و رو بهش گفتم:اول بريم پيش آرمان من دلم 
 شور اونو ميزنه بعد ميرم خونه.

 
 راميار بدون اعتراض گازو پر کرد و به سمت خونش رفت.

خيابون پارک  ماشينو سپرد دست نگهبان شيفت شب که براش تو
 کنه  چون بعدش ميخواستيم برگرديم.وارد برجش شديم.

 
سوار خونشو عوض کرده يا شايدم قبال خونه مشترکش بوده.

آسانسور شديم ..به معنای واقعی عصبی و نا آروم بود مشخص 
بود آرمان براش به اندازه ی جونش ارزش داره که با يه گريه 

 اش اينجوری بهم ريخته.
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چقدر دلم از اين که اينجوری به اين مرد به اين پدر مسول يه آن 

 و حواس جمع تبديل شده بود گرم شد.
 

همين که وارد واحدش شديم..چنان با داد و عربده پرستاره رو به 
صالبه کشيد که پرستاره رنگ به روش نموندودست آخرم کيف 

پولشو در اورد و چندتا چک پول پرت کرد تو سينش و داد 
ن االن گمشو.زد:همي  

 
تا زنه اومد حرفی بزنه داد زد:همين حاال گفتم.لشتو از خونه ی 
من جمع ميکنی بخوای دهن به دهن من بزاری برات بد تموم 

 ميشه.
 

آرمان که از بد ورودم بغلم چسبيده بود با وحشت باباشو نگاه 
ميکرد.گويا کابوس ميبينه و خودشو خيس ميکنه و بيدار که 

پرستارشم خوابه و توپم بيدارش نميکنه و هيچکسم ميشه ميبينه 
 خونه نيست از ترس سکته ميکنه.

 
 پرستار هم بدتر از ما از ترس ميلرزيد چيزاشو جمع کرد و رفت.

 
همنجوری که تو نشيمن روی مبالی راحتی ال نشسته بوديم 

کمکش کردم سرشو رو پام بزاره براش الاليی ميخوندم که صدای 
سونتش.تند تند براش حرف ميزدم و موهاشو باباش بيشتر نتر

 نوازش ميکردم تا خوابش ببره..
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 رامياِر وحشی اصال حواسش نيست بچش داره نگاهش ميکنه..

 
همين که پرستار رفت روی مبل رو به روم نشست و سيگاری در 
اوردم و روشن کرد و گفت:انقدر خورده بود زنيکه نميفهميد چی 

ن حواسم به پسرت بود.جوابمو ميده..بعد ميگه م  
 

سرمو با خستگی به پشتی مبل تکيه دادم..انقدر خسته بودم که 
ميون حرفای راميار زمان و مکان از دستم رفت و غرق خواب 

 شدم.
 

با حس خشکی عضالتم و نوری ک از پشت پلکم به وضوح حس 
 ميکردم  چشمامو باز کردم.

 
دش رو به روم پنجره ی سراسری با آسمون تهران با کثيفی بی ح

دستامو جلوی نور که به صورتم  بود و نور چشمامو اذيت ميکرد
 ميخورد گرفتم.بدنمم بدجور خشک شده بود.

 من چرا اينجام؟آه از نهادم بلند شد ديشب خوابم برده.
 چرا راميار بيدارم نکرده؟وای مامان حتما از نگرانی دق کرده.

 
امان تعريف کرده.ولی احتماال فرناز از ِب بسم الله واسه م  

 
با تعجب دستت به بالشت زير سرم و پتوی روم بردم.يه آن چقد 

 دلم گرم شد.
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سرمو به بغل گردوندم راميا ربه سختی رو ال کوچيک تره ی بغلم 
خودشو جا کرده بود و خوابيده بود  و روش يه پتو عين پتوی 

 من بود.
نداده که نپرم.منو روی ال بزرگتره خوابونده بود و جامو تغيير   

 
الهی خودش چرا نرفته رو تختش؟به چهره ی دلنشين و 

معصومش نگاه کردم..تو خواب چهره اش يه معصوميت قشنگی 
 داشت..لبمو با لبخند گزيدم.

 
چشماشو به آرومی باز کرد و چشم تو چشم من با اون لبخند 

احمقانه ام شد..کمی به اين ور اون ورش نگاه کرد و روی مبل با 
ختی نشست ..مغزش که باال اومد با اون صدای دورگه شدش کر

گفت:صبح بخير..فکر کردم دارم تو خواب ميبينمت..يه لحظه گفتم 
 مردم اومدم بهشت يه حوری داره نگاهم ميکنه و پيشمه.

 
 ای زبون باز..

 
لبخندمو جمع کرد و گفتم:حاال کی گفته بميری ،ميری بهشت؟ انقد 

 اميد داری؟
 

بلند شد.بلند شد و خودشو کشيد تا صدای تک تک  قهقه ی بمش
 قلنج هاش اومد.
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 بپرسم چرا نرفته تو اتاقش؟نه در کل سوال غلطيه.

 
 _چرا بيدارم نکردی برگردم خونه؟

 
از روی ميز ريموتی برداشت و پرده های پنجره اش رو بست تا 

 نور کمتر بشه.
 

نگاه به سمتم اومد و دست به مبل گرفت و بهم با لذت 
کرد:نميتونستم لذت اين فرشته که اينجوری تو خونم خوابش برده 

 بود و بودنت اينجارو از خودمون دريغ کنم.
 

جوابی ندادم و سرمو به همون سمت پنجره ها که حاال پرده 
 پوشونده بودش برگردوندم.

 
 راميار_صبحونه چی ميخوری؟

 
 _فرقی برام نداره.

 
من گرفت؟آرمانو بيدار ميکنی تا راميار_فرشته خانوم نگاهشو از 

 من برم نون بگيرم؟
 

از سنگينی ناهش تسليم شدم و نگاهش کردم..داشتم از هرم 
 نگاهش دوب ميشدم زمزمه کردم:باشه.

 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            690

 
رفت به سمت يه راهرو که مشرف به هال بود.چشمامو 

بستم..قلبمووووو چته حاال..دست به صورتم بردم..يکی از ته 
ه ها.وجودم داد زد راميار  
ميخواد باشه.مرُگ رامياره..هرکی   

 
با صداش از جا پريدم دستمو از صورتم برداشتم چشمامو باز 

 کردم
 راميار_من دارم ميرم چيزی نميخوای؟خوبی؟قرمز شدی.

 
 با من من گفتم:آره آره برو.

 
 از در که رفت بيرون از جا به سختی بلند شدم و خودمو باد زدم.

 گر گرفتم...
نيه که بهم خيانت کرد به بدترين شکل ممکن قلبمو راميار همو
 شکوند..

 بارانم مثل من بند نبود.انگار آشفتگيمو حس ميکرد.
رفتم طرف چپ نشيمون  با چندتا پله وارد پذيرايی بزرگش 

 شدم..دو دست مبل مدرن اينجا با هارمونی رنگ شيکی چيده بود.
 اتاق آرمان کجاست؟

تا اتاق که بينشون يه 2رفتم.. از پذيرايی به سمت نشيمن پشت

 آکواريوم اونو جدا کرده بود.
در اتاق اولو باز کردم يه تخت و ميز و ندتا چيز ساده که مشخص 

 بود اتاق مهمانه.
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ته راهرو رفتم يه اتاق ته بود که به نشيمن که بودم ديد داشت و 

 راميار به اين سمت اومد.
اها ديد داشت از اينجا.ته بود و از همه جا جدا ولی به بيشتر ج  

درو باز کردم حدسم درست بود اتاق خود رامياره.يه تخت دو نفره 
بزرگ با الف ست پايين تخت ست شده و با ميز و کنسول و آينه 

 ست شده بود 
به روی تی وی داشت و رو به يه دست کاناپه جمع و جور رو 
 روی تخت کمدای تمام آينه بود.

 
بهم ريخته ديده ميشد که تو دلم گفتم انقدر تاريک و شلوغ و 

 حداقل اين يه خصلتت هنوز همونجوريه
 

يه عکس بزرگ باالی تخت زد شده بود ؛خودش و آرمان که کلی 
ماشين کوچيک  دوربرشون بود و دوتاش دستشون بود و با بهم 

 نگاه ميکردن و ميخنديدن.
 حقيقتا عکس قشنگی بود.

 
نشيمن رفتم..طرف راستش  از اتاق بيرون اومدم به همون سمت

 يه آشپزخونه و يه بار جمع و جور و ميز بيلياردی گذاشته بود
 

دقيقا همونجا دوتا در اتاق بود ..در اتاق اولو که باز کردم اتاق 
 آرمان بود.
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دقيقا عين همون عکسی که تو اتاق راميار بود،باالی تخِت شبيه 
 ماشيِن آرمان هم بود ولی با ژست ديگه.

 
احتياط روو تختش نشستم.اصال از نظر قيافه شبيه راميار نبود  با

.اون مدل برعکس اخالقش که کپی برابر اصل پدرشه.
خنديدنش..ای خدااا منو نجات بده..يه صدايی از درونم گفت يا اگه 
قراره به اينه،جوری غرقم کن که راه نجاتی از اين غرق قشنگ 

 نداشته باشم.
 

چيکار کنم باران قشنگم؟دخترخانوم  دست به شکمم کشيدم.بايد
نازم؟تو به مامان بگو..بايد از دستش فرار کنم و تنها از اين 

 زندگی و تو محافظت کنم؟
 

دست تو موهای آرمان کشيدم بعد از چند مين چشماشو باز 
کرد..بوی شامپوی خوش بويی ميداد مشخصه ديشب با باباش 

شد واقعيه با هول حمام کرده.اول آروم پلک زد بعد که مطمئن 
 پرسيد:خاله تويی؟اينجا بودی امشب؟

 
 با لبخند گفتم:آره خاله.

 
با جيغ بلند شد و بغلم کرد:آخ جون خاله آخ جون..بازم ميشه 

 بمونی؟تولوخدااا
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دستای کوچولوشو بهم زد و با خواهش گفت:منو بابام اذيتت 

دعواس نميکنيم..بخدا خاله اگه بابا اذييت کرد ساکت نِيَشم 
 ميتونم..بيا اينجا تخت بزاليم هميشه پيش ما باش باشه؟

 
بعد انگار که فکری به ذهنش اومد دست زد با جيغ گفت:يه ..يه 

دونه تخت هم واسه نينيت ميگيليم که اومد بيرون من بشم 
داداشش تو اذيت نشی من مالقبش باشم مثل ساميار که مامانش 

؟يه دونه بچه اورده .باشه باشه باشه  
 

با جيغ و خوشحالی واسم برنامه می ريخت و هی ميخواست باشه 
 باشه بگم.

 
از تنفسی که ايجاد کرد بين حرفاش استفاده کردم و سريع 

گفتم:اگه بلند شی باهم دست و صورتمونو بشوريم لباساتو عوض 
 کنی شايد قبول کنم.

 
جون به امير علی و ساميار جيغ زد و رو تختش پريد:آخ جون آخ 

گم پيش ما بودی.مي  
 

با خنده دستمو گرفت و لباساشو عوض کرد و دست و صورتمونو 
 شستيم.
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روی ميز وسط آشپزخونه وسايل صبحانه رو چيديم..با گشتن 

 جای قهوه و چايی رو پيدا کردم و دم کردم.
 

صدای باز شدن در و چندی بعد راميار با نون و وسايل صبحانه 
 وارد آشپزخونه شد.

 
بلند گفت:سالم بابا ما با خاله آسون ميزو چيديم.آرمان   

 
بعد با جيغ از صندلی پايين پريد دست باباشو گرفت و گفت:بابا 
 تولوخدا تووولووخدا همش خاله آسون رو نگه دا..من عاشقشم.

 
 راميار نگاهشو به من داد و زمزمه کرد:منم بابا..

 
به يه  با خجالت و عدم توانايی تو زل زدن به چشماش سرمو

 طرف ديگه چرخوندم و پوست لبمو ميکندم.
 

وسايلی که گرفت رو روی اپن گذاشت با همکاری هم به ميز 
اضافه کرديم..با خنده در حين چيدن گفت:چرا تو با اين شکمت 

 چيدی؟
 با خنده اضافه کرد:اين يه قلم کارو بلدم.

 
آروم خنديدم و روی صندلی نشستم.واسه هممون چايی ريخت 

خودشم قهوه ريخت و روی يکی از صندليا نشست.برای   
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آرمان لقمه ای که باباش گرفت رو پس زد به من گفت بهش لقمه 
بدم.راميار "پدر سگی "زمزمه کرد و از خنده اش منم خنده ام 

 گرفت.
يدفعه راميار به آرمان  گرم صبحانه خوردن تو سکوت شديم

 گفت:بابا دوس داری خاله آسون واسه ما باشه؟
 

 از حرفش چايی با شدت پريد تو گلوم.
 

 آرمان جيغ زد:ميشه؟
 

راميار با تک لبخند کجی منو نگاه کرد.خيره نگاهش 
 کردم.ديوونه!

 
 آرمان با يه ذوق توصيف نشدنی به ما نگاه ميکرد.

 
يه ابروشو باال داد و در جواب "ميشه ميشه؟"های آرمان 

اده بابا به منم گفت:خاله آسونت بايد جواب بده بابا.نازش زي
 جواب نميده.

 آرمان_ناز يعنی چی؟
راميار_يعنی نوزاشش کنی نازش کنی خواهش کنی تا باالخره 

 راضی شه..خاله دوتا ناز کش داره.
 

 با عصبانيت گفتم:من چی...
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آرمان دستمو به آرومی گرفت و سفت تو بغلش فشار داد.با اون 

موراقبتيم..تو مگه منو دوست چشمای آبيش بهم زل زد:خالهه ما 
 نداری؟

 
به لبخند موذی که رو لب راميار بود نگاه کردم . چرا منو تو اين 

 موقعيت قرار ميدی آخه؟
 

 _چرا خاله دوستت دارم اما...
 

دستمو ول کرد و روی صندلی واستاد.دستای کوچولوشو دو 
طرف صورتم گذاشت و گفت:من نازتو بکشم..باشه؟بابامم قول 

عصبانی نباشه. ميده   
 

دلم انقدر براش ضعف رفت که دلم ميخواست بگيرم تو بغلم 
 بچلونمش.

 
ميخ ِ ما بود برگشت طرف باباش و يکی از دستای رامياری که 

رو گرفت و يکی از دستای منم تو دستاش گذاشت با اون صدای 
کوچولوش اما محکمش گفت:قول بده بابا..مگه خودت نگفتی 

ستت سندش ميکنی..دست بده قول بده.وقتی قول ميدی با د  
 

به دستای ظريفم که تو دستای بزرگ راميار پنهان شده بود خيره 
 شدم.
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راميار با نگاهی که قلبمو ميلرزوند چشماشو تو چشمام انداخت.با 
شصتش دستمو نوازش کرد و آرمانو مخاطب قرار داد:توام بايد 

 قول بدی خاله رو هيچ وقت اذيت نکنی.
 

با شيرين زبونی گفت:عه زرنگی اول تو قول بده.تو همش آرمان 
 همولو دعوا ميتونی.

 
نگاهی به آرمان کرد و خنديد با همون نگاه خندون تو چشمام 

خيره شد:خاله آسون من قول ميدم..نفس عميقی کشيد و لبخند از 
رو لباش محو شد:اينجوری که دستاتو گرفتم،ميبينم که چقدر قلبم 

ای نميزارم زندگيمونو نا آروم کنی.آرومه،خودتم بخو  
 

حرکت تک تک سلوالمو از هيجان حتی نبض های ريز ريزم از 
همه جای بدنم و عرقی که روی تيغه ی کمرم شره کرد رو حس 

 کردم.
 قلبم به جای سينه ام تو گوشام ميزد.

تا خواستم آروم دستامو از دستش بکشم.سفت تر ميون دستاش 
جدی شد که جرئت نکردم تکرار کنمنگه داشت .نگاهش انقدر   

 
راميار_من قولمو دادم آرمان،نوبت توعه اگه دوس داری مامان 

 آسون تو باشه.
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 آرمان از خوشحالی  جيغی کشيد.دستای مارو تو بغلش گرفت.

 
آرمان_تولوخدا الست ميگی بابايی؟واسه منه ديگه؟هورااا من 

 تولو به هيچکی نميدم خاله..عاشقتم.
 

دلم براش ضعف رفت که سرشو تو آغوشم گرفتم و بوسه جوری 
ای با لبخند رو گونه اش نشوندم.راميار هم از اونور آرمانو تو 

 آغوش کشيد.جوری که آرمان تو آغوش هردومون بود.
 

 راميار_پدرسوخته چی چی واسه توعه؟اول واسه منه.
 

آرمان تند منو بوس کرد به باباش با تخسی گفت:نخيرشم تو 
دعوا ميتونی ناالحتش ميکنی.قرار ما اين نبود.همش   

 
راميار_عه عه نگاه کن دو وجب بچه رو،واسه من قرار تعيين 

 ميکنه.
 

اون ذوق و تپش قلبمو نميتونستم ناديده بگيرم و تو اين وضعيت 
 حفظ ظاهر رفته رفته سخت تر ميشد.

راميار و آرمان هرو پا به پای هم کل کل ميکردند و هيچ کدوم 
ب نميکشيدند.عق  

 ترجيح دادم سکوت کنم.
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 بعد از صبحانه راميار منو به خونه رسوند.

 
مامان مطب بود يکم دراز کشيدم و به راميار فکر کردم.نميدونستم 

 بايد بهش اعتماد کنم يا نه؟
 

همش ياد روزا و ماهايی که به عشقش سپری ميکردم و اون به 
و حال بود می  من دروغ ميگفت و با صد نفر در حال عشق

 افتادم. 
اون روزايی که از نبودش تب ميکردم، به خودکشی فکر 

ميکردم.بی قراری های شبانه و روزم..اونا مثل يه خنجر داغ تو 
قلبم فرو ميرفت.قدرت مقايسه مو فلج ميکرد که اصال اين راميار 

 کجا اون راميار کجا.  
 

نکنم.همه فرناز و از اون روز تصميمو گرفتم که قلبمو فلج راميار 
ميالد و مهرداد و اينا کمر همت بستن که منو منصرف 

کنن.ميگفتن ايگنور کردن راه خوبی نيست،تو هنوز با خودت کنار 
نيومدی و فقط داری ايگنور ميکنی. اما اونا تجربه ی عشق من 

به اون عظمت رو نداشتن نميدونن چی کشيدم پس از نظرم 
طرف عقلم حرفای منطقيشونو  نصبحتاشون بدردم نميخورد.ولی

 رد نميکرد ولی اقدام به پذيرش هم نمی کرد.
 

 تا ماه نهم از خونه بيرون نميرفتم.
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هرچقدر راميار از هرجا که فکرشو ميکردم ميومد بايکوتش 

 ميکردم و راهش به هيچ عنوان نميدادم..
از اونور وقتی ميرفت مثل اسکال قاب عکس شروين رو برای 

بر ميداشتم و تو بغل ميگرفتم و زار ميزدم..انقدر  تسلی خاطرم
 زار ميزدم که چشمام درد  ميگرفت

 و هر روز ، روز از نو.روزی از نو!
 فرناز هم از راضی کردن و آروم کردنم باز مونده بود.

 
ستاره چند روز پشت هم زنگ ميزد و ميخواست ببينتم و من 

نمون و به تلفن رضايت ندادم.شايان اما يه روز اومد جلوی خو
رضايت نداد هرچی که ميخواست پشت تلفن بگه و قطع ميکردم 
رو داد زد و گفت جوری که مجابم کرد درو باز کردم و اومد باال 

همه چيو برام تعريف کرد از ب بسم الله تا وقتی راميار منو 
 ديده..تمام حرفاش،کاراش و حتی ديوونه بازيای االنش!

 
از زندگيش بيکار نشستن ولی کارما تو اگه همه بعد رفتِن گفت 

بيکار ننشست..گفت که االن برای بدست اوردنت ديوونه شده به 
هر دری ميزنه با همه حرف ميزنه از همه خواهش تمنا ميکنه و 
صبوره..خيلی صبور گفت که به شايان ميگه اين تو بميری از 

.يه حرفايی ميزنه که شايان هم تعجب اون تو بميری ها نيست
يکنه  که عشق چجوری داره عوضش ميکنه چجوری داره م

 عاشق ترينش ميکنه.
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ميگفت االن حتی برای اينکه غم نداشتنتو التيام بده حتی لب به 
الکل نميزنه ميگه با کار خودشو سرگرم ميکنه و ميگه نميخوام 
اگه فکری به ذهنم برسه برای داشتنش الکل و مستی از سرم 

 بپرونتش.
 

د به بار تو خونش دست نزنه و خوشو غرق نوشيدن باورم نميش
 نکنه ولی شايان با جديت تمام همه رو تاييد کرد.

 
ولی من به جای ساختن يه اعتماد از نو و فکر کردن به حرفای 
منطقی راميار و بقيه،اون روزا رو يادم ميووردم و از خودم با 

بود.نخواستنش انتقام ميگرفتم..اما حالم به جای خوب بد   
 

من انگار کور شده بودم نمی فهميدم اين راميار،راميار قبل 
نيست..ميديدم داره به چه آب و آتيشی ميزنه خودشو ..واقعا 

ميديديم ولی همه ميگفتن کور شدی..حتی مامانم..ميگفتن تو کور 
شدی حتی مايی که چشم ديدينشو نداشتيم خودمون داريم ميبينيم 

چشماتو بستی. و بهت ميگيم ولی تو از عمد  
منم چشمای پر جذبشو،کاراشو،ديوونه بازياشو،دستای گرم و 

 محکمی که به سمتم دراز ميکنه رو ناديده ميگرفتم..
التماس هايی که دل سنگو آب ميکرد ، حتی گريه ی رامياری که 
هيچکس نديد رو من از پشت تلفن پشت پنجره ميشنيدم ميديدم و 

 به دلم اخطار ميدادم گول نخور!
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فکر ميکردم دارم کار عقلو ميکنم چون نميخواستم ايندفعه حذف 
بشم،بهم خيانت شه،ناديده گرفته بشم.و ايندفعه فقط من نبودم 

 باران هم بود.
 

رمان از پشت تير خالص،بی تابی و اولتيماتوم ها بچگونه ی آ
 تلفن بود.

راضی شدم يه روز آرمان با ستاره بياد تا بتونم بغلش کنم و 
ومش کنم.ستاره هم اون روز قولی که داده بود رو شکوندآر  

 
قول داد به اين شرط بياد که حرفی از راميار نباشه ولی با حرف 

 زدن و خواهش آرمان اون هم شروع کرد.
 

با حرفاشون دلم خون ميشد ولی نميخواستم رو تصميمم اثر 
 بزاره.

 
ی که بی پدر ستاره اما آينده رو ميديد  از آينده ميگفت که باران

بزرگ شه چقدر مصيبت داره و چقدر از لحاظ احساسی و عاطفی 
کمبود رو تربه ميکنه و يادم ميورد هرچقدر بقيه باشن و کمکت 

کنن چقدر تو به يه پشتيبان به يه عشق احتياج داری برای 
گذروندن هر تيکه از زندگی خودت و زندگی باران.ميگفت که 

ينن و داره برات هرجور کاری عشق رامياری که االن همه ميب
ميکنه رو ناديده نگير اون بهترين پدری هست که هر بچه ای مثل 
آرمان ميتونه داشته باشه و از باران دريغش نکن و عشقشو از 

 خودت دريغ نکن.
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 يه روز قرار شد برم برای فروش خونه ی خودم و شروين.

 
پيدا ميکردم يه خريدار پيدا شد و ديگه بايد سر انتقال سند حضور  

 
نمی تونستم اون خونه رو نگه دارم از تاب و توانم خارج 

بود.ولی کلبه بهشت شمال رو نگه داشتم برای باران که بزرگ 
شد..اون تيکه از من و شروين هميشه مال ما بود به هيچکس 

 نميفروختمش.
 

تو راه برگشت از دفتر اسناد داشتم حساب چند روز ديگه که بايد 
يا اوردنش برم بيمارستان رو ميکردم..انقدر همه جام برای به دن

ورم کرده و باد داشت حتی راه رفتنمم درد داشت.اگه خودمو يه 
ماه تو خونه حبس نميکردم و پياده روی ميکردم االن بهتر 

ميتونستم تکون بخورم..بجای آژانس تا خونه پياده روی بايد 
 ميکردم الزم بود.

 
ناشناس ديگه..با ترديد از اينکه  گوشيم زنگ خورد. يه شماره

 ممکنه از امالک يا صاحبخونه جديد باشه جواب دادم:بله؟
 

 صدای راميار پيچيد تو گوشی:قطع کنی واويال ميکنم افسون.
 

با ترديد دستمو از روی دکمه قرمز پايين اوردم:چندتا شماره 
 جديدا خريدی؟
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تو گوشی  صدای قدمای محکمی از بغلم همزمان با صداش که از

 و بيرون شنيدم يکی شد:منو نگا...
 

گوشيو پايين اوردم به خودش که گوشی رو هوا دم گوشش نگه 
تا 044داشته بود نگاه کردم با غضب گوشيو پايين اورد:

تا ..هرچقدر الزم باشه ميخرم که يه بارم شده بام 0444افسون.

حرف بزنی.اينم بالک کن مثل همه شماره هايی که ازم بالک 
ردی..اصال چرا منو داری نگاه ميکنی از اينجام بالکم کن.دوباره ک

متری قايم شو دوتا پنبه ام بزار تو گوشت 24برو تو اون اتاق 

 آخه نه عالم دهری به حرف هيچکس گوش نکن.
 

 _چون اونا هيچ وقت من نبودن..خدافظ.
 

بازمو گرفت انگار که ميتونستم با اين هيکل که شبيه يوگی خرسه 
فرار کنم از دستش بودم  

با عصبانيت گفت:چی چيو هی خدافظ..از کار و زندگيم زدم هر 
روز زدم الزم باشه همش ميزنم که آمارتو در بيارم که گيرت 

بندازم حاال خدافظ؟افسون خدايی سرتو وا نکردن يه کاری بکنن 
 توش؟

 
_واقعا که بی ادبی راميار.اين چه طرز حرف زدنه؟حرمت خودتو 

لم کن.دست از سرم بردار نميخوامت به چه زبونی بگم؟نگه دار.و  
 
 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            705

 
به معنای کلمه آتيشی بود از سرش مثل کارتون تام و جری دود 

 قرمز خارج ميشد.
 

راميار_آره منتظر بودم بگی ولم کم.که دست از سرت 
بردارم..هزاربارم بگی نميخوامت هزارو يک بار ميگم نميخوامت 

ه؟چحوری زندگيمو ول کنم؟نداری..ولت کنم؟مگه دست خودت  
 

با صدايی که سعی ميکرد کنترل کنه داد زد:تو زندگی منی،بسته 
 هرچی گفتم نازشه،حقشه،راست ميگه..عمراراحتت بزارم.

 
دستمو با احتياط کشيد ببرتم سمت ماشينش که دم جدول پارک 

کرده بود.اين موقع عصر تو سربااليی خونمو هيچکس نبود پس 
ولم کن راميار،بسمه هرچی ازت کشيدم. داد زدم:بهت ميگم  

 
بازومو با تقال کشيدم.با يه حرکت محتاطانه منو سمت خودش 

 کشيد جوری که شکمم تو بغلش بود.
منم از صبح درد داشتم و زير دلم يکمی تير ميکشيد با اين 

 حرکتش "هينی"کشيدم و دستمو رو شکمم گذاشتم.
 زيرلب گفتم:وحشی.

 
.بسه ماشين شو،داری سگم ميکنی شمرده شمرده گفت:سوار

هرچی به سازت رقصيدم.اصال مگه من به گزينه دادم که بخوای 
منو انتخاب کنی يا نه .صدبار تو اين چندوقت گفتم راهی جز من 

 برات نيست..ببين افسون...
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 با قاطعيت و تشديد گفت:يا ّمّن يا ّمّن!تمام!

 
يکنی توش با نفس نفس گفتم:اين قبری که باال سرش گريه م

 مرده نيست راميار..تو واسه من تموم شدی برو پی زندگيت.
 

 راميار_ِد زندگی منی احمق..تو رو ول کنم کجا برم؟!
 

ن که بارها ولم کردی رفتی،من با بغض گفتم:همونجايی ول ک
 عادت کرده بودم.

 اشک تو چشمام جمع شد
با انگشت رو قلبم زدم:مگه اين چندبار ميشکنه؟تو هميشه 

 همينی.
:دقيقا همينجوری يدفعه اشکمو پاک کردم دومی با شدت سر خورد

تب تندت ميگيره و ميری دنبالش ولی بعد..بعد دلتو ميزنه بستگی 
ام داره تا چد حد واست هات باشه،بعد بهش خيانت ميکنی با يه 

 زن که صدات ميکنه راميارم.تو همينی..
 

م.حالم روحی جسميم خدا ميدونه با چه زجری هر کلمه رو ادا کرد
اصال خوش نبود.راميار با حرفام نگاهش شبيه غمگين ترين آدم 

جهان شده بود ولی با خوی درنده اش گفت:چشماتو باز کن 
افسون..انقدر که من گفتم و خودم شنيدم به هرکی گفتم منو 

ميشنيد..من ميدونم چه کثافتی بودم ميدونم گذشته مو تو سرم 
مگه من راميار عوضی از دماغ فيل نکوب،مِن گوه عوض شدم.  
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سالم؟من االن باالتر از همه چی يه پدرم 20افتاده ی خاک بر سر 

افسون  و يه آدم ضربه ديده از کارماِی تو.يه آدم ردی کهه از 
قضا موقع غرق شدن فرشتشو بعد اين همه وقت پيدا کرد.واسه 
بين اون آدم واسه اميدی که به بخشش داشت نتونست غرق شه..ب

منو من برای داشتنت هرکاری تو دنيا بگی انجام ميدم..ببخش به 
 من.

 
 گريه نبود که ميکردم يه چيزی فراتر از اون بود .

 
با زاری گفتم:اون موقع که داشتم تو دوريت آب ميشدم،ديوونه 

ميشدم،تب ميکردم از نبودت،مرم و زنده شدم کجا 
من غرق بودی؟هان؟غرق کی بودی؟با کدوم فرشته ای جز 

فراموش کردنم بودی؟من راميار واسه فراموش نکردنت آسمونو 
به زمين دوختم ولی تو حتی رابطمون انقدر ارزش نداشت که 
دست نگه داری بعد از من بری با بقيه،تو توی رابطمون منو 
فراموش کردی.انوقت من مثل احمقا هر دقيقه رويای اومدنتو 

م شه چون نميخواستم داشتم نميخواستم نفس کشيدنتم فراموش
يادم بره ،تو چقدر توی عشق حقيری!وقتی ديدم داشتی واسه 
فاطمه جونت حلق ميخريدی گفتم واويال افسون واويال..قرار 

نيست تو هيچ وقت اين لحظه رو يادت بره تا خودکشيمو بهش 
فکر کردم کثافت..چون ديدمت راميار که لبخند لعنتيت رو تو 

ميار اون نامرد..بسمه واقعا بسمه.صورت اون پاشيدی.شدی را  
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ديگه از اون در طاقت فرسا طاقت نيوردم و دلمو گرفتم.دندونامو 

 روی هم فشار دادم و آی آی ام بلند شد.
 

و با حرفام راميار دست تو موهاش کرده بود و افسوس ميخورد 
انگار يکی با پتک ميکوبيد تو صورتش.با آ آی من چشم باز کرد 

وراندازم کرد:خوبی؟رنگ به رو نداری دختر..و هولزده   
 

واييييی نگو دختره..نگو عوضی.ميگی نميتونم ذوق قلبمو ناديده 
 بگيرم.

 
تنم خيس عرق شد..باران چنان به پايين فشار ميورد که احساس 
ميکردم االن مياد بيرون.راميار هول کرده و نميدونست چيکار 

ن هنوز دلم ميخواست بکنه هی ازم ميپرسيد چيکار کنيم.ولی م
حرفامو بزنم با گريه دندونامو از درد رو هم فشار دادم:تو اينی 
راميار ..َهـ..همينی که نه ..دوست داشتنت ..اوف..نه دوست 

داشتنت آدمو آروم ميکنه نه نبودنت آروم ميکنه..تو يه 
 دردی..آيييی..

 
ه راميار با عصبانيت توپيد:بمير من ..حرف نزن..فهميدم قبال چ

 کثافتی بودم..بايد زايمان کنی؟
 

و اصال منتظر جوابم نموند رفت ماشينو اورد دم پام و سوارم کرد 
 و تخته گاز به سمت بيمارستانی که گفتم رفت.
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 از اونورم گوشيو دادم بهش به دکترم زنگ بزنه.

دردم چند دقيقه ميگرفت ول ميکرد ..رسما بی جون و عاصی 
 شدم.

 
و شره شره عرقای راميار به بيمارستان  همراه با جيغای من

 رسيديم و منو سريع بردن بخش زايمان.
 

تا حاال اين حسو تجربه نکرده بودم..بی کس و تنها تو اتاق پر 
پرستار که آماده ميشدن گريه ميکردم.از استرس در حال مرگ 

 بودم.حس ميکردم راميار که اينجا نيست من قوی نيستم.
 

از پرستار مان رو بهم پوشوندند با گريه بعد از اينکه گان زاي
 ميخواستم بگن راميار يه دقيقه بياد.

 صدای داد بيداد راميار برای اينکه بياد داخل رو هم ميشنيدم.
 بيشتر از هر موقع بهش نياز داشتم.

بايد ميديدمش..از استرس و قوی نبودن زار ميزدم با قبول دکترم 
يعی بدل شده بود راميار داخل قبل از زايمانی که از سزارين به طب

محکم گرفت جوری که کسی انقدر محکم نگرفته اومد و دستمو 
موهامو پشت گوشم دادبود   

 اشکامو پاک کرد پيشونيمو بوسيد.رد گريه هامو بوسه بارون کرد
راميار_نميزارن من بمونم ولی اينو بدون من پشت در اين اتاق 

قراره يه فرشته کوچولو انتظار قوی ترين زنی رو ميکشم که 
عين خودش به دنيا بياره..من هميشه پيش تو و اين عروسکم يه 
 بار گفتم الزم باشه صدر بارم ميگم نميزارم باران کوچولو به غير
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من به کسی بگه بابا..تا آخر دنيا پيشتم..االن به باران فکر کن  

.ترين دختره ی دنيا.دوستت دارم.. منتظرتم مامان کوچولوقوی   
 

راميار رفت و منو دل گرم تک تک حرفاش و کاراش و حرکات و 
 لبخند مدل راميارش کرد.

 
اون جای تموم حرفايی که ميخواستم بشنوم و طول تفسير 

 ها،چندتا جمله قشنگ و به شدت قوی گفت.
اون گفت و صداش تا وقتی باران رو به دنيا می اوردم تماما تو 

ی پناهی و استرس نبود.گوشم بود و ديگه دليل گريه ام ب  
 

نفهميدم بارانو به هوش بودم ديدم يا وقتی از شدت زور و فشار 
 از حال رفتم توعالم رويام ديدم.

 
با سر و صدای ئور و اطرافم به هوش شدم.مامان اولين کسی بود 

که متوجه بيداريم شد با خوشحالی بی حدی بغلم کرد و بوسه 
 بارونم کرد

بچه به دنيا اورده به چه ماهی اونم مامان_دختر قوی من يه 
 طبيعی..چه دختر شيری دارم من آخه مامان دورت بگرده.

 
کم کم بعد از مامان همه به سمتم اومدن و دورمو شلوغ کردند و 
يه عالمه تبريک بهم گفتند.اتاق صورتی ترين حالت ممکنو با 
 بادکنکای زياد و گل و عروسک و کيک به خودش گرفته بود.
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هرچقدر چشم گردوندم راميارو نديدم.بغض به گلوم چنبره زد..جا 

زد نه..چرا االن که همه هستن نيست..حتی شايان و ستاره و 
 روشنک خواهرش اينجا بودند ولی خودش نبود

 
فرناز يه عکس بی هوا سلفی طور از خودم و خودش 

 انداخت..نگاه به عکس بعد به من انداخت:چرا لب برچيدی؟
 

ی اتاق با چشمام اشاره زدم:تنها کسی که بايد ميبود به شلوغ
 نيست..رفته؟

 
مامان فارغ از حرف زدن با مامانجون با خنده گفت:دختر دل 
نازک من ..الهی بگردم فکر کردی اين اتاق و اين حجم از 

تزيينات و اسم تو و باران به اين بزرگی و بيشتر اين گال که مورد 
 عالقتن کار کيه؟

 
ه بهش انژوکت بود اشکی که ميخواست بچکه رو پاک با دستی ک

 کردم:واقعا؟؟؟؟
 

فرناز_هنوز بچه به دنيا نيورده افسردگی بعد زايمان گرفتيا.پس 
 چی ؟تازه صبر کن دختر..

 
 _چی؟

 
 روشنک داد زد:عه ..نگو ديگه.
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 _بگو.

 
 سرتق وار ابرو باال انداخت.

 
اتاق آدم توش بود در باز شد.البته من فقط صداشو شنيدم..انقدر 

که جلومو گرفته بودند.همه هرجا بودند خودشونو رسونده بود 
 برای من و بارانم..

 
 فرناز با ذوق گفت:آها اينم اونايی که سراغشونو ميگرفتی.

 
از بغل تخت کنار رفتند پرستار تخت خالی رو اورد و کنارم 

 گذاشت ولی باران بغل راميار بود.
ت:پرستاری که بارانو داد بغلم بهم گفت پرستار که رفت راميار گف

 بابای بچه.
 

به قاب خواستنيشون نگاه کردم و دلم ضعف رفت دلم ميخواست 
 دخترمو بغل کنم.

 
 راميار_توام بگو تا بهت بدم.

 
با بی حالی با لبای خشکم رو تکون دادم:راميار بده اذيت 

 نکن.ميخوام بغلش کنم ببينمش.
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ی چقدر شيرينه که.شبيه يه تيکه با بدجنسی گفت:آخ نميدون

 مارشمالوی خوشمزه اس..دل آدم ميخواد بخورتش.
 

 _عه راميار..
 

راميار_جان راميار؟بگو ديگه..عه فرشته خانوم چشمانو باز 
 کردی؟خوش اومدی به دنيا.

 
هرچی همه بهش گفتن حاال وقت زياده بهت ميگه افاقه 

نگاه ميکرد..باران هم ساکت با چشما باز به راميار نکرد  
 

 راميار_عين مامانش ميمونه چه دلبری ميکنه با نگاهش.
 

 _راميار دلم رفت بده ديگه.
 

 راميار_من کِی ِ بارانم؟
 

دوستت دارم..  صدای راميار تو اتاق زايمان تو گوشم پيچيد "
 منتظرتم مامان کوچولو."

 
نگاهمو به صورت جا افتاده راميار که وجودش دوتا چشم بود و 

شوق منو بارانو وجب ميزد دادم.با   
 
 



دمتیادامه م /  زهرا سعادتی نژاد              

  
 

 

 زهرا سعادتی نژاد / ادامه میدمت            714

 
همون صورت دلبر با فک زاويه دار و ته ريشی که االن سفيدی 
داشت.همون چشمايی که قبال شيطنت داشتن اال مردونه نگاهت 

ميکرد..همون چاله های عميقش.مدل خنديدن و اخم 
 کردنش..همون رامياری که من براش ميمردم..

 
ا اين خنده ی دلبرش و چشمای اما االن بآره اشتباهاتی داشت 

تماشاگرش ،صورت پر جذبه اش چندتا تار جوگندمی که روی 
پيشونيش سر خورده جوری تماشام ميکنه که انگار جز من هيچ 

 کس تو دنيا نيست..
خودشو داره ثابت ميکنه..چرا من اجازه ندم؟همه تفسيرام چند 

ه عجالتا  ثانيه طول کشيد..با لبخند گفتم:باشه بابای باران ميش
 بارانو بدی دلم آب شد.

 
خم شد و بارنو تو بغلم گذاشت.حس اون لحظه ای که خم شد و 
بزرگترين موهبت خدا رو تو بغلم گذاشت رو با هيچ چيز عوض 

نميکنم.همينجوری که خم مونده بود و من نگاهش ميکردم 
 پرسيد:با من ازدواج ميکنی؟

 
زد به بچه تو بغلو ازم  شکه نگاهم ازش کنده نميشد با ابرو اشاره

 کمی فااصله گرفت..
تو دل کوچولوی بارانم يه حلقه ی درخشان  گذاشته بود دقيقا 

 کنار دستای قرمز کوچولوش...
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انقدر شکه شدم که حد نداشت..اگه دنيا رو بهم ميداد انقدر..البته 

 که دنيارو بهم داده بودند.
 اشک روی گونه ام سر خورد.

همه باعث شد نگاهم از باران و راميار کنده صدای دست و جيغ 
 بشه.

 
 فرناز با ذوق فيلم ميگرفت و صورت خانما غرق اشک بود.

 
راميار ازم فاصله گرفت و گفت:انقد ذوق داشتم کال يادم رفت همه 

 چی..تازه ميخواستم زانو بزنم.
 

چجوری بهش بگم اين قشنگترين مدل درخواستی بود که دنيا به 
 خودش ديده؟!!

 
روشنک با جيغ تلفنشو به گوشش چسبوند:مامان کجا موندين 

 قشنگترين قسمتشو از دست دادين..بدوييد بياين باال.
 

تلفنو از گوشش فاصله داد و با خنده گفت:مادر شوهرت از هول 
که ممکنه درخواست راميارو رد کنی خودشم رفته حلقه خريده تا 

 زوری دستت کنه.تازه االن رسيدن.
 

زدم و چشامو به بارانم داد.دخترکم خدا همين که تو رو لبخندی 
 بهم داد باران خوشبختی رو به زندگيم بخشيد.
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 روز بعدش از بيمارستان مرخص شدم.

 
روز بعد به اصرار راميار يه مراسم با آدمايی که خيلی برامون 05

عزيز بود گرفتيم.به قول خودش ميخواست جلوی اون همه آدم که 
ديدند..مرد بودنشو ثابت کنه.حلقه امو بعد خطبه عقد نامرديشو 

وارد انگشتم کرد:حس ميکنم اين حلقه خيلی وقته متعلق به 
 اينجاعه

 منم حلقشو دستش کردم و دستامونو کنار هم باال اورديم
_عجيبه منم همين حسو دارم ، انگار از اول قرار ما به همين 

ه جايی ديدم.حلقه ديرينه بود..حس ميکنم اين صحنه رو ي  
 

 بهم نگاه کرديم.عميق و پر خاطره!
 

آرمان از روی صندلی بغلمون با احتياط روی پای باباش 
نشست.با ذوق گفت:من بگم؟يه خاله ها تو مهد ميگه بعضی 

تو زندگيمون برامون اتفاق ميوفته همون خوابا رو ميبينم بعدا 
 روزی که سارا اومد خوابشو تعريف کرد.

 
انگا يه بار اينجارو زندگی کردم با تک تک راست ميگفت 

جزياتش با اين حس قشنگ و حتی بوی عطر راميار حتی همين 
 حرف آرمان!خيلی عجيبه.

 
چشمامو با گيجی بستم و باز کردم..خيلی حس عجيبيه بين واقعيت 

 و داستان گير افتادم.
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 مامان باران به بغل نزديکم شد و بارانو بغلم داد.

 
بين رو به رومون اومد و جيغ زد:بايد اين صحنه فرناز با دور

 قشنگ رو ثبتش کنم.
 

راميار ابرويی باال انداخت و درست قبل اينکه صدای عکس 
انداختن بپيچه چونمو گرفت و لبمو بوسيد.فلش دروبين که 

 خاموش شد صدای جيغ فرناز از شاهکارش باال رفت.
 

ک نزده؟خيلی راميار با خنده گفت:ميالد هنوز واسه خودش سمع
 جيغ ميزنه.

 
فرناز_وای وای وای اگه بدونيد چه عکسی شد..هر عکاسی تو 

 دنيا بايد بياد جلوم لنگ بندازه..عمرا بهتون نشون بدم.
 

 راميار_مگه دست خودته عمويی؟بابا بدو بيار.
 

آرمان فرز بلند شد و به جدال فرناز رفت.و بالخره دوربين رو 
اش نشست به دست باباش داد.گرفت و دوباره روی پای باب  

 
 راميار عکس آخر رو اورد.
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کادر بسته ای فقط از ما بود که روی مبل شزلون مشکی نشستيم 
و راميار لبمو می بوسيد آرمان و باران هم مارو نگاه ميکردند و 

 آرمان دست کوچولوی خواهرشو گرفته بود.
 

بزرگ کرد و حق با فرنازه..بهترين عکس امروزمونه..اينو بايد 
 تو اتاقمون بزنيم.

 
راميار با غرور دستشو دورم انداخت و بغلم کرد و رو به من و  
فرنازی که با گوشی خودش از ری اکشن ما فيلم ميگرفت و بقيه 

که حواسشون کم و بيش به ما بود دوربين رو تکون داد و  
 گفت:ايِن خانواده ی من!

 
 
 
 

 پایان 
سیصد و نود و نهجمعه هشت فروردین هزار و   

و بیست و سه دقیقه ی بامداد. 1   

 
 زهرا سعادتی نژاد
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