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ره که قلبش رو توی گذشته جا گذاشته و خالصه: داستان درمورد یه دختر باصالبت و مقتد

چیز تموم حاال از یک جایی به بعد، سرنوشتش با سرنوشت پسر تخس و مغرور و همه

تونه با پسری که تونه گذشته رو فراموش کنه؟ آیا میشا میخوره. آیا روداستان گره می

 اخالقش درست شبیه خودشه کنار بیاد؟ نظر شما چیه؟

 

ام؛ سرطانی که تا قلبم ریشه دوانیده و باید بروم طان احساس گرفتهگویند سرمقدمه: می

 .یک دوره کامل عقل درمانی

 .ای همیشه ریشه احساساتت بخشکدگویند امکان دارد قلبت را خارج کنند و شاید برمی

 !فهممشاننمی

کند نگاهت؛ وقتی شود حضورت؛ وقتی سکوت میدانند، وقتی کم رنگ میشاید آنان نمی

 بازد خواستن؛شود هیچ؛ وقتی رنگ میاش میاه معنینگ

 ای در طاق آسمان؛شود روزنهوقتی امید می

 !شود توشود آرزویم و آرزویم میبازم به گوشه چشمی و محال میوقت است که دل میآن
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هام بودم. بعد روی تخت دراز کشیده بودم و طبق معمول دنبال یک متن خوب برای پست

ام رو بستم. از تخت بلند شدم و از ن، نتم رو خاموش کردم و لپ تاپاز ساعاتی چرخ زد

کاناپه ولو شده بود  اتاق بیرون رفتم. مامان مشغول صحبت با تلفن بود. به رضا که روی

 :نگاه کردم و گفتم

 باز کی قراره بیاد؟ -

 .های همیشگیمزاحم -

 .رو در آوردنها هم دیگه به خدا شورش پوفی کردم و روی مبل نشستم. این

 .گذرهحرص نخور خواهری به هرکی بد بگذره که به تو حسابی خوش می -

 :حرصی شدم و گفتم

 !آره خیلی -

 .درضا بلند بلند خندی

گفتم آقا جان قدر زن بیشعوری بود! دیگه به چه زبونی باید میواقعًا که این عمه فهیمه چه

به  ار خودم غرق بودم که با صدای مامانمن از اون پسر لوس و مامانیت بدم میاد؟ توی افک

 .خودم اومدم

 !کنمروشا! کجایی دختر؟ دو ساعته دارم صدات می -

 .ببخشید مامان حواسم نبودش -

 :رضا چشمک زد و گفت

 .باید هم حواست پرت بشه، عروس عمه فهیمه شدن کم چیزی نیست که -

 :مامان ابروهایش را در هم کشید و گفت

جا میان. روشا ت بیارم. امشب باز هم شام به ایناای برای عمهیگه چه بهانهدونم دمن نمی -

 .احترامی بشهوقت چیزی نگی ناراحت بشن بیمادر یه

ذاشتید من خودم جواب عمه رو داده بودم و آخه مادر من! اگه شما و بابا زودتر می -

 .نمکشیدیم؛ ولی چشم شما نگران نباش خوشگل خاهمه دردسر نمیاین



 

 

 
5 

 انجمن رمانیک کاربرباالنی ه ئدما | ناهت باشمبگذار پ

 
مامان فوری لیست خریدی رو به رضا داد. من هم حاضر شدم تا همراه رضا برم. شاید چند 

ضر شدم و سوار دویست و شش سفید رنگ کرد. حاساعت خیابون گردی حالم رو بهتر می

تر بود. توی دانشگاه داداشی شدم. رضا سی و دو سالش بود و شش سال از من بزرگ

هاش و البته با کمک بابا، اش با چند تا از دوستالتحصیلیفارغبود و بعد از  معماری خونده

 .یه شرکت خیلی خیلی کوچولو تاسیس کرد و شروع به کار کرد

 .یدیم پیاده شوچولو رسخانم کو -

لبخند زدم و پیاده شدم. بعد از چند ساعت گشتن توی فروشگاه، آخر سر خسته و کوفته با 

مامان شامش رو گذاشته بود و همه کارهاش رو کرده های خرید به خونه برگشتیم. کیسه

 .دونم چرا این رضای بیچاره رو به خرید فرستادبود. دیگه نمی

های دلی تمام حرصدونی که قراره دقجون نمینشسته بود. آخ بابا بابا هم روی کاناپه 

اشتم و خواهرت رو امشب جبران کنم. فنجون چایی که برای بابا ریخته بودم رو کنارش گذ

 .نشستم

 !خسته نباشی جناب ستوده -

 .درمونده نباشی وروجک! میگم انگار خیلی خوشحالی -

 :تملبخند شیطانیم رو جمع و جور کردم و گف

 .امنه! اتفاقاً که من مثل همیشه -

 !تغاریتو که راست میگی ته -

 .چیزی نگفتم و توی دلم حسابی خندیدم

واده عمه فهیمه اومدن. درسته عمه فهیمه یکمی حدودًا ساعت هشت و نیم بود که خان 

و دخترشون  خورده شیشه داشت؛ ولی شوهرش آقا جالل مرد آروم و باشخصیتی بود

اش ایش حیف اسم فرشته که روی این نچسب گذاشته بودن، با اون دماغ عملیفرشته که 

عمه فهیمه خوردنش هم و پسر عمه فهیمه هم که آقا فرهاد برای آب  کلی افاده داشت

 .دادباید نظر می
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بعد از صرف شام عمه شروع به تعریف از کماالت و وجنات پسرش کرد. خون خونم رو 

کردن که من و فرهاد خیلی به هم دیگه میاییم؟ مستاصل ها فکر میخورد. واقعًا چرا اینمی

 :بودم که رضا نجاتم داد و گفت

اقعیه شکی نیست؛ ولی بهتر نیست اول که داداش فرهاد یه جنتلمن وعمه جون در این -

 ریزی کنید؟نظر خود روشا رو بپرسین و بعد این همه برنامه

 :عمه فهیمه خندید و گفت

 دونم روشا هم راضیه، مگه نه عمه جون؟ه میعمه من ک وا رضاجون -

 :صدام رو صاف کردم و گفتم

روز بخوام عروسی کنم، دونید من قصد ازدواج ندارم و اگر یک طور که میراستش همون -

کنم که در حد و اندازۀ من باشه، ببخشید عمه جون ولی من گزینه با کسی ازدواج می

 .خوریمآقا فرهاد نیستم. ما به درد هم نمیمناسبی برای مامان دوم شدن 

اومد. عمه تو بهت بود و آقا جالل سرش رو پایین انداخته بود و فرشته هی چشم و ابرو می

اش رو کرد، رضا داشت به سختی جلوی خندهبانی بود و مامان نگران نگاهم میبابا هم عص

 .گرفتمی

نستم که االن عمه اون پایین چه قیامتی راه دومیببخشیدی گفتم و فوراً به اتاقم رفتم. 

 .ندازه؛ ولی آخیش باالخره از دست این عمه فهیمه راحت شدمامی

قدر نصیحتم گذشت، البته بماند که بابا چهشد که از اون شب خواستگاری مییای مدوهفته

 .کرد که طرز برخورد و رفتارم اصالً درست نبوده

م در زدم و داخل به طرف اتاق سرهنگ نادری رفت چادرم رو روی سرم مرتب کردم و

وی صندلی ها رشدم. سرهنگ پشت میزش نشسته بود، بعد از احترام نظامی و این داستان

 .های قدیمی بودننشستم. بابا با سرهنگ نادری از دوست

های من و که چطور شد کنکور دانشکده افسری دادم و جنگ و جدالحاال داستان این

وقتی به این اداره  برای این قضیه یه طرف و کار کردنم به عنوان پلیس یه طرف، امخانواده



 

 

 
7 

 انجمن رمانیک کاربرباالنی ه ئدما | ناهت باشمبگذار پ

 
نادری، یار شفیق و قدیمی بابا از آب در اومد و از شانس خوبم رئیسم سرهنگ منتقل شدم

قدر بدبختی کشیدم تا شدم این شانس با من یار شد و دیگه بابا مخالفتی نکرد. خالصه این

 !ستوان روشا ستوده

 .کردق میجا با روشا داخل خونه زمین تا آسمون فرصیتم اینخش

جا یه فرد مقتدر و سرسخت و این روشا همیشگی، شاد و شر و شیطون بود و ستوان ستوده

 .جدی هست

 .با صدای سرهنگ نادری به خودم اومدم

 خب دخترم خوبی؟ -

 .ممنونم سرهنگ بفرمایید در خدمتم -

 ه یادته؟شروع کنم، شروین رو ک دونم از کجاراستش نمی -

 !منظورتون شروین جابری هست؟ -

 .ش رو زدنها ردبله، شروین جابری برگشته، بچه -

 !ور ممکنه! مگه اون تو آتیش سوزی نمرد؟چط -

 .دونی که اون آخرین سرنخ ماستی این مدت مارو بازی داده بود. مینه، اون همه -

 ؟خواین کنیدکار میخب حاال چی -

ما بعد از شناسایی شروین یکی از بهترین مامورهامون رو به عنوان نفوذی وارد سیستم  -

ی اطالعات بیشتری الزمه، ببین دخترم، تو و رادوین که از دون طور که میکردیم؛ اما همون

وارد شبکه و گروه  تون نیما، یعنی همون فرد نفوذی ما،های قدیمیطریق یکی از دوست

تا بفهمین زمان  ها و گرفتن اطالعات هستشید و وظیفه شما جلب اعتماد اونها میاون

های جوان و بی گناه رو با ها دختر و پسردونی که اونهاشون کی هست. مینقشه اجرای

 .کنندبرن و اعضای بدنشون رو قاچاق میهای دیگه میوعده مدلینگ شدن به کشور

 !وین کیه؟، سرهنگ این رادو این خیلی دردناکه بله متوجهم -

 .هامون هستسرگرد رادوین پارسا، درست مثل خودت یکی از بهترین نیرو -
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 !این ماموریت فکر کنمد رو میشه یکم اجازه بدی -

 .ها وسط هستدونی که پای کشور و این جوانبله، البته فقط دیر نشه، می -

 سرم را تکان دادم و از اتاق بیرون اومدم

تعریف این  دونستم باز هم خوب بود یا نه!اما با بودن یه نفر دیگه نمیوبی بود؛ ماموریت خ

 .و مغرور موفق و منضبط و سخت گیرپارسا رو زیاد شنیده بودم، یه سرگرد 

تونن باهم کنار بیان؟ خصوصیات اخالقی ما خیلی به هم آخه دو تا آدم مغرور چطور می

 .راحت باهاش کنار اومدشد دیگه شبیه بود، مطمئن بودم نمی

کاسه آبی که پشت سرم ریخته شده بود نگاه نکردم. آخ که  بابا شدم و بهسوار ماشین 

ها و ها و محبتشد، برای گیر دادنها و دعواهام با رضا تنگ میقدر دلم برای شیطنتچه

 .دادهای پر مهر مامان، برای لبخند و حس امنیتی که بابا به من میدست

 .قدر طول بکشهونم و این ماموریت قراره چهمام دور میقدر از خانوادهستم چهدون نمی

با صدای بابا از افکارم فاصله گرفتم و از ماشین پیاده شدم، همه چیز برام مبهم بود حتی 

کرد. اصرارهای بابا برای محرمیت من با ای که توی دستم داشت خودنمایی میهمین حلقه

 .مقدر راحت صیغه موقت رادوین شدت چهدر نهای رادوین و من

 !دونستم باید خوشحال باشم یا ناراحتآدمی که از بودن باهاش نمی

قرار بود که من و رادوین به عنوان یه زوج مدل وارد این شو بشویم. خیلی نگذشته بود که 

د، که سرهنگ توضیحات آخر رو به ما داآقا تشریفشون رو آوردن. بعد از این

رادوین سپرد و د بود رو گرفتیم و بابا من رو به های جدیهامون رو که البته با هویتمدارک

ده من همراه مردی که هیچ شناختی بهش نداشتم؛ اما حاال یه جورهایی شوهرم بود از خانوا

 .و کشورم خداحافظی کردم

ود که های بی صدای رادوین بتا رسیدن به دبی هیچ کدوم حرفی نزدیم و فقط پوزخند

جورهایی ار بود نیما دنبالمون بیاد، راستش نیما رو یکشکست. قرسکوت بینمون رو می

های هم دیگه. های دور هم بودیم و هم بازی بچگیدر حقیقت از فامیل شناختم.می



 

 

 
9 

 انجمن رمانیک کاربرباالنی ه ئدما | ناهت باشمبگذار پ

 
 .خوردم؛ اما از بودن نیما کلی خوشحال بودمقدر که از بودن این رادوین حرص میهرچه

 .رو از دور دیدمده بودیم که نیما ها، منتظر وایستابعد گرفتن چمدون

 .من سالم و احوال پرسی کردبا رادوین که یکم از من جلوتر ایستاده بود دست داد و با 

 .همگی سوار ماشینش شدیم

 .نیما شروع کرد به خوش و بش کردن

 !خوبی؟ خیلی وقته که ندیدمت خبرها داداش، خب چه -

 .ساختهدجور بهت ب ی دبیب و هواگویم آقربونت، می -

 .ها شدی نیما جونجناب سرگرد راست میگن، واقعاً مثل مدلینگ -

 .هاها! تالفی میشهداشتیم خانوم خانوم -

 .مطمئن بودم رادوین از صمیمیت بین من و نیما تعجب کرده

 .شناسید ستواننگار شما خیلی هم رو میا -

یه یار همیشگی فوتبال  دیم.م باهم بزرگ شم فامیلیم، از بچگی هداداش، من و روشا باه -

 .من و رضا این وروجک بود

 .رادوین یه لبخند مسخره زد و دیگه چیزی نگفت

 :به مقصد نیما گفت با رسیدن

ها حواستون جمع باشه از این جا به بعد من محسنم، رادوین تو سامانی و روشا خب بچه -

لی دقت کنید تا به چیزی مشکوک جا هزار جور دوربین کار گذاشتن، خی. اینتو هم هانیه

 .نشن

مون استراحت همگی وارد یه برج بزرگ شدیم. قرار شد من و رادوین تا موقع ناهار تو اتاق

. رادوین کنیم و یکی از خدمه مارو به اتاقمون برد. یه سوئیت بزرگ بود و دو تا اتاق داشت

خیلی  چمدونم شدم.من هم مشغول باز کردن  حموم رفت، هاش رو برداشت وبهلباس

. من هم بعد از اون به حمام رفتم و یه دوش کوتاه نگذشته بود که از حموم اومدش بیرون

ن رو برداشتم و ز حمام اومدم بیرون خبری از رادی نبود. کنترل تلوزیوگرفتم. وقتی ا
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ئیت وارد سورادوین قدر گذشته بود که دونم چهها شدم، نمیکانالمشغول چرخ زدن تو 

شد. سعی کردم خون سرد باشم کانال رو عوض کردم و یه لبخند ژکوند تحویلش دادم؛ اما 

من هم بیخیال به فیلم  ها رفت.اون بدون هیچ حرفی از کنارم رد شد و به داخل یکی از اتاق

 .دیدنم ادامه دادم

رو خاموش اومد باالی سرم ایستاد و تلوزیون  های ظهر بود که دیدم عین جغد شومنزدیک

 :کرد. عصبی شدم و گفتم

 به چه حقی چنین کاری کردی؟ -

ها تموم شد پاشو حاضر شو به دونم، اگه دیدن چرت و پرتبه هر حقی که خودم می -

 .بیرون بریم

 .هطور برخورد کنطور به خودش اجازه داده بود با من اینحسابی لجم گرفته بود. چه

ها رفتم، یه جین یخی با یه شومیز قرمز رنگ ت کمد لباساز روی کاناپه بلند شدم و به سم

آرایش کردم و یه رژ جیگری زدم و به خودم نگاه کردم، عجب هلویی پوشیدم و یکم 

 .بودم. حجابم کامل بود و لباسم پوشیده و برای موهام هم از کاله گیس استفاده کرده بودم

مد. وقتی کامل به من رسید و ادوین هم پشت سرم اوی سوئیت رفتم ربه سمت در خروج

 دونم چراشد تو نگاهش خوند؛ اما نمینگاهم کرد مطمئن بودم که برق تحسین رو می

 هام سر خورد، یا خدا! خیلی شیک از جیبش یه دستمالیهویی عصبی شد و نگاهش رو لب

 .ام دادت بیرون هلهام کشید و به سمرو لببیرون آورد و کاغذی 

اومدم یه چیزی بهش بگم که نیما هم به ما ملحق شد و من ناکام خورد. خون خونم رو می

بعد از سرو موندم. وارد سالن غذا خوری شدیم، سالن بزرگی بود و پر بود از دختر و پسر. 

به  شناخت به سمتمون اومد و بعد از خوش آمد گویی ما روغذا یه پسری که نیما رو می

 .پیش آقا برد

ها رو برای شو جا باهاش بود و اونهای اینکه سرپرستی دختر و پسر آقا همون کسی بود

شد گفت که فرد مقتدر و موذی به حساب از ظاهرش میکرد. مدلینگ نمایشی حاضر می
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هایی که شد، قرار بر این شد که هر کدوم از ما یک یار داشته باشیم، اومد. طبق صحبتمی

در نظر  ایشم؛ اما آقا قبول نکرد و برای ما یار دیگهلبته رادوین مسر بود که من یارش باا

 .گرفت

قدر ع*ر*ق کرده بودم بعد از برگشتن به سوئیت مخصوص خودمون از شدت گرما این

رادی و نیما باهم بیرون بودن و که دوباره به سمت حمام رفتم و خودم رو تو وان ولو کردم. 

ها رفت. فوری دفعه برقکرده بودم و یکیلکس قدر بود که تو وان ردونم چه نمیمن دقیقاً 

هام یه چیزی بیرون کشیدم حمام بیرون اومدم. یادم رفته بود لباس بزارم و از بین لباساز 

که ، با خیال اینزنهزدم که احساس کردم کسی در میو پوشیدم، داشتم آزادانه چرخ می

ای مقابلم ایستاده بود، لبخند زد و یگهرو باز کردم؛ اما به جاش یه پسر د رادیه رفتم و در

 :گفت

 .سالم، من عمران هستم، قراره یارت باشم -

 :لبخندی زدم و گفتم

 .امخوشبختم من هم هانیه -

ا من باید برم فرد م گفتم بیام باهات آشنا بشم،شدرد میجا خب هانیه داشتم از این -

 ت. شب بخیربینممی

 .شب خوش -

رادوین رو مبل نشسته بود داشت نگاهم اومد.  ها و اومدم داخل که برق در رو بستم

کردم طاقت نیاوردم اش رو لبش بود. داشتم سکته میچنان اون لبخند مسخرهکرد و هممی

 :و گفتم

 .خنده بیخودی مرضه -

 دونی که بیخودیه؟از کجا می -

 .م اشاره کردهاو به لباس

این چه وضعیه؟ یه شلوار گل منگلی مامان دوز که به شدت باهاش  وای گندت بزنن روشا.
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کردم و االن پوشیده بودم یا یه تاپ کردم و از قصد موقع خواب پام میاحساس راحتی می

 !ای یقه سه سانتآستین حلقه

 :خون سردیم رو حفظ کردم و گفتم

شما همه با کت و شلوار  ه تو خونه. نکنبینم برای خندیدنیچیز خنده داری تو خودم نم -

 .چرخندمی

 .چیزی نگفت و روش رو برگردوند

 (ایول روشا، یک هیچ به نفع تو )

شنیدم که دم در داشت با کسی صحبت . صداش رو میین از خواب بیدار شدمباصدای رادو

 .کرد، خمیازه کشان خودم رو به رادوین رسوندممی

 قی افتاده؟اتفا عزیزم -

 .بیدار شدی خانومم، عمران دنبالت اومده -

 .بگو تا یک ربع دیگه میام -

گلبهی و یه آرایش ملیح به سمت اتاق خواب رفتم و یه جین یخی پوشیدم با یک شومیز 

 .کردم و از اتاق بیرون اومدم نگاهم با رادوین گره خورد

های ا یه تیشرت شکالتی تنش که چشم! یه کتون کرم رنگ پاش بود بعجب تیپی زده بود

 .جور با لباسش ست شده بود. همراه هم از سوئیت خارج شدیمایش بدقهوه

لیدا است و یار رادوینه رو مبل تو البی عمران همراه دختری که بعداً فهمیدم اسمش 

 نشسته بود. بعد از سالم و احوال پرسی لیدا مثل کنه بازوی رادوین رو گرفت و اون رو با

خودش برد و من هم به ناچار با عمران همراه شدم، عمران پسر بدی نبود، شوخ بود و 

های ای تیره و چشمتیره و موهای قهوهنسبتاً ، هیکل ورزشکاری داشت و پوست بامزه

 .عسلی رنگی داشت

کرد که آقا دو رگه است. بعد از ش ایرانی بود و پدرش اهل کویت و این معلوم میمادر

عت وقت گذرونی با عمران و گشت و گذار تو اتاق پرو و دیدن اتاق گریم و میکاپ چند سا
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ش کرده بودم ای که تصاحبوئیت برگشتم. خسته و کوفته رو تخت دو نفرهو طراحی به س

هام رو باز لم دادم و چشمام رو بستم. احساس کردم یه چیزی رو صورتم راه میره، چشم

 .کردم و بلند جیغ کشیدم

 .خندیدار من رو تخت خوابیده بود بلند بلند میکه کن رادوین

ش باهام کم بود، اکرد؟ فاصلهکار میجا رو تخت من چیشکه شده بودم، اصالً این این

خورد که اهل سوء به من محرم بود و از این نظر مشکلی وجود نداشت و بهش نمی رادوین

های تمسخر ین فقط همون پوزخندها باشه. وگرنه سهم من از رادواستفاده و این حرف

 .آمیز بود و بس

**** 

گذروندم و عمران های میکاپ و پرو میچند روزی گذشته بود و من بیشتر وقتم رو تو اتاق

ها موقع سرو غذا باید همگی مدلینگ خندید. طبق رسم این قصر باشکوه،من میکلی به 

غذا تو سکوت سرو شد؛ اما اتفاق  نشست.شدن که در رأس آقا میدور میز بزرگ جمع می

دفعه آقا سرش تو بشقاب سوپش افتاد و صدای جیغ و عجیبی که افتاد این بود که یک

د ساعاتی پلیس جنازه آقا رو برد که انگار غذاش رو پر کرد، بعد از چن همهمه فضا رو

خواستن حذفش کنن و ماموریت ما لو رفته بود، چون همه مسموم کرده بودن و می

طوری شد که ماموریت ما کنسل شد و پلیس باید دختر و ها پاک شده بود و اینسرنخ

 .دادهاشون میهگردوند و تحویل خانوادپسرها رو به ایران برمی

ازه کشف جالبی که کردم این بود که فهمیدم آقا عمران هم مامور مخفیه و از قضا، یار ت

 .شفیق رادوینه

اموریت ما خیلی زود تموم شد و همه جا بی خبر بود. دوران ماین وسط فقط من بودم که از 

 .قرار شد فردای اون روز به ایران برگردیم

ام! حتی حوصله خودمم نداشتم. ساعت حوالی پنج بود زدم، خستهبی هدف تو اتاق قدم می

هم تو که در اتاقم باز شد و نیما با دوتا لیوان کافی داخل شد، از وقتی از دبی برگشتیم نیما 
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 .زدکرد و هر از گاهی هم یه سری به من میبخش کار می این

 .ام رو مزه کردمپشت میزم نشستم و کمی از کافی

 راسته که ستوان شریفی ازت خواستگاری کرده؟ -

 :نفسم رو فوت کردم و گفتم

 .آره، راسته -

 :نیما دستی تو موهاش کشید و گفت

 !تو هنوز تو عقد رادوینی -

اون عقد موقت فقط برای  ها!باالخره تموم میشه، انگار تو هم باورت شده صیغه اون مهلت -

 .ماموریت بود

 !انگاری خودت هم به ازدواج با این شریفی راضی هستی -

 خواد سر به تنش نباشه. تو از کجا فهمیدی؟این چه حرفیه نیما. من دلم می -

 .خواجه حافظ شیرازیه فقطفکر کنم  دونهآقا کل بخش رو پر کرده. اونی که نمی -

 .از پشت میز بلند شدم و چادرم رو سرم کردم و کیفم رو برداشتم

 های من ناراحت شدی؟ مگه اضافه کار نیستی؟دفعه؟ از حرفچی شد یک -

 .ام، انرژی کار کردن ندارمحوصلهنه ناراحت نیستم، فقط خیلی بی -

 .نی هم میاده چه باروپس بزار کتم رو بردارم برسونمت، او -

 .دستت درد نکنه ماشین آوردم -

 .باشه هرجور که راحتی -

با نیما خداحافظی کردم و از اداره بیرون اومدم. باید اعتراف کنم که از این به بعد با 

 .داستان این شریفی، دیگه ابهت سابق رو نداشتم

گدی به ده بود. لدرماشین رو باز کردم که سوار شم، ل*ع*ن*ت*ی الستیکم پنچر ش

چرخش زدم و در و بستم و کنار خیابون منتظر تاکسی شدم. شریفی رو دیدم که داشت به 

که به من برسه فوری سوار ماشینی که توقف کرد شدم و ازش اومد. قبل از اینسمتم می
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 .دور شدم

دم، به اتاقم رفتم و روی تختم ولو شو کوفته طبق معمول، خونه سوت و کور بود. خسته 

ات اخیر ذهنم رو خیلی درگیر کرده بود، چرا نرفتم اون صیغه نامه رو فسخ کنم؟ چرا اتفاق

 !قدر بیخیال شده بودم؟این

 .هام رو بستمکرد، چند تا مسکن خوردم و چشمسرم حسابی درد می

حوالی شش صبح بود که با آالرم گوشی از خواب پریدم، یعنی خرس هم باید پیش من 

مامان و بابا هنوز سماور رو روشن کردم.  صورتم رو شستم و زیر  خت. دست واندالنگ می

گشتن. حال شوهر عمه عاطفه مساعد نبود، سکته هم همدان بودن و چند روز دیگه برمی

 .ها برای عیادت به همدان رفته بودندکرده بود و به همین خاطر مامان این

 .دیدا پادشاه رو میواب هفت تخره زیر پتو بود و داشت خرضا هم که تا خر

 .فوری حاضر شدم و به اداره رفتم ای مختصر خوردم وصبحانه

شون کنه رو برداشته بودم و به طرف اتاق نیما رفتم، هایی که الزم بود نیما امضاپرونده

زنه. نفهمیدم ها برم پایین که دیدم این شریفی خیر ندیده داره صدام میخواستم از پلهمی

ها پایین افتادم. چند تا از سم پرت شد و چادرم زیر پام گیر کرد و از پلهشد که حواچی 

رور بودن فوری به طرفم اومدن و کمک کردن بلند بشم. همکار که تو راه هایخانوم

ای که تو کرد. از همهمهها زیاد نبود؛ ولی مچ دستم خیلی درد میخداروشکر تعداد پله

هاشون بیرون اومده بودن. خانم غالمی ن هم از اتاقا و رادویسالن پخش شده بود نیم

 :کرد و گفتنگاهی به دستم 

 .روشا جان، فک کنم شکسته باید بری دکتر -

 .ای گفتم و قرار شد همراه نیما به بیمارستان برمباشه

 .کنار ماشین منتظر ایستاده بودم که دیدم به جاش رادوین اومد و سوار شد

 .خواست زودتر برسیمکرد که فقط دلم میتم به قدری درد میر شدم. دسبی معطلی سوا

 :چراغ قرمز بود. رادوین به دستم نگاه کرد و گفت
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 کی هلت داد؟ -

 .هیچ کس، عجله داشتم، پام گیر کرد و افتادم -

 کردی؟برای چی عجله داشتی؟ مگه فرار می -

که با دوتا بچه و یه زن طالق کردم می اومدم بگم آره داشتم از دست اومدن شریفی فرار

 .داده اومده خواستگاری منی که سن خواهر کوچیکش رو دارم؛ ولی سکوت کردم

ها افتاده. نیما راست میگه که این شریفی بی بینم خیلی اتفاقتو این دو روز که نبودم می -

 چشم و رو ازت خواستگاری کرده؟

 شده سرگرد؟ راتون مهمقدر این موضوع بدفعه اینچی شد یک -

 .چراغ سبز شد و رادوین حرکت کرد و کمی بعد نزدیک بیمارستان نگه داشت

 :رادوین گفت

آره مهمه. غلط زیادی کرده که اومده خواستگاریت، به چه حقی اومده خواستگاری زن  -

 !من؟

 .من همسر شما نیستم -

و فسخ کنیم؟ تو دی صیغه راعصاب من رو خورد نکن روشا، اگه زن من نیستی چرا نیوم -

کنم کسی رو که بخواد به ناموس من چشم فهمی؟ چه موقت چه دائم، نابود میزن منی. می

 .داشته باشه

ای رادوین برای من غیر قابل دفعهکار کنم، غیرت یکدونستم باید چیتلخ خندیدم. نمی

 .باور بود

تا پایان اعتبارش هم شما زن منی  ار داره،ها اعتبببین روشا خانم، اون صیغه نامه حاال حاال -

 .که بیاد خواستگاریو احدی حق نداره نگاهت کنه چه برسه به این

درد دستم امانم رو بریده بود. چیزی نگفتم و از ماشین پیاده شدم و باهم دیگه وارد 

 بیمارستان شدیم. دکتر دستم رو معاینه کرد، دستم نشکسته بود و فقط ضرب دیده بود.

کردم. بعداز بیرون اومدن از پیش دکتر، رادی بستمش و کاری باهاش نمیباند میباید با 
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 .خونه رسوند تا جلویمن رو 

 .ات هم فراموش نشهرو جمع و جور کن زود بیا، حلقه هاتلباس -

برو بابایی نثارش کردم و از ماشین پیاده شدم و فوری داخل خونه رفتم. روی مبل  یه

 .دم که آروم باشمو سعی کر نشستم

 .های رضا از خواب بیدار شدمنیم ساعت نگذشته بود که با تکون

 .گرفتی خوابیدی؟ پاشو این رادوین بدبخت اون پایین منتظرت هست -

 .بیخود کرده، منتظر نباشه -

 !آخهشوهر شماست، به من چه  -

 .من باهاش جایی نمیرم داداش خوش غیرت، برو بگو -

 غیرت نیستم که آبجی کوچیکه روکنی بیقدر هم که فکر میها، من اونخانوم نمخا -

م؛ ولی گفت از بابا اجازه دجوری بفرستم بره. بهش گفتم که نمیای و اجازه نمیهمین

گرفته. به بابا هم که زنگ زدم گفت باهاش هماهنگ شده و من حق دخالت کردن ندارم و 

 .تو باید با رادوین بری

 !آخه یعنی چیدم، شده بو صیحر

فوری چند دست لباس برداشتم و حتی بدون خداحافظی از رضا که اون هم مثل من نگران 

  .بیرون اومدمو ناراحت بود از خونه 

 ریم؟کجا می -

 ات کو؟حلقه -

 ریم؟گفتم کجا می -

 .امونخونه -

 !انگار باورت شده من زنتم -

 .ی، مدارکش هم هستی و قانونآره، تو زنمی، شرع -

سکوت کردم و ترجیح دادم به هیچی فکر نکنم. فضای ماشین از عطر رادوین پر شده بود. 
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 .و پیاده شدیم کمی بعد رادوین جلوی یه آپارتمان نگه داشت

خدایا خودت عاقبتم رو ختم به خیر کن! رادی در واحد رو باز کرد و داخل رفتیم. یه خونه 

 !تری با یه دیزاین خوشگلهشتاد م نقلی دو خوابه

 :و گفتم روی مبل نشستم

 جا اومدیم؟برای چی به این -

 .ی خودتجاست. توی خونهجای شما این -

 .بابام پدرت رو در میاره -

ام و از ایشون هم که اجازه بابات چرا باید پدرم رو در بیاره؟ من زنم رو آوردم خونه -

خیلی راضی بودن. پس مشکلی نیست. پاشو ت کردن و گرفتم و ایشون هم موافق

 !هات عوض کن دختر خوبلباس

 .هدف به صفحه خاموش تلوزیون خیره شده بودمحرصی بودم و بی

مون رو نخواستم فسخ کنم، چرا هر من رادوین رو دوست داشتم. دوستش داشتم که صیغه

 شدم؟روز حالش رو از نیما جویا می

 :یشد گفتمه شنیده مباصدایی که از ته چا

 .رادوین -

 بله؟ -

 !جا بمونم؟تاکی قراره این -

اگه ببینم چه سر کار چه یکم فرق کرده.  تا هر وقت که همسر منی. از این به بعد شرایط -

 .زارماش نمیجای دیگه کسی روت نگاه بدی داره، زنده

 :به من برخورد. با بغض گفتم

 ری؟د خواستگامگه من گفتم اون پسره بیا -

 .ن به خودش این اجازه رو دادهتو نگفتی؛ ولی حتمًا یه جوری رفتار کردی که او -

 .ام گرفتخیلی به من برخورد. بغضم شکست و گریه
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 خوامهیس روشا گریه نکن. معذرت می -

 .روم رو برگردوندم و بی صدا اشک ریختم. رادوین هم به سمت آشپزخونه رفت

جا و توی مبل مچاله کردم. باورم نمیشد اینی که االن اینو خودم ر هام رو بستمچشم

 !نشسته و زندگیش داغون شده من بودم

گذشت. همه جای این خونه برایم غریبه بود. مثل ه خونه رادوین دو روز میاز اومدنم ب

مهمون روی کاناپه نشسته بودم و همش منتظر یک میزبان بودم. هضم این موضوع برایم 

هام رو با که بابام چطور تونست چمدونی از وسایل و لباسبود. هضم کردن اینسخت 

جا بمونم. همه جای این خونه حتی تی زنشم همینخودش به خونه رادوین بیاره و بگه تا وق

 .زدمن پوزخند می دیوارهاش هم به

 .صدای کلید توی در، من رو از هزاران افکار مختلف بیرون کشید

هام رو ها رو روشن کرد. نور چراغ چشماخل خونه شد و چراغباز کرد و د رادوین در رو

 .کرداذیت می

 سالم، چرا تو تاریکی نشستی؟ -

 .و قورت بدمسعی کردم بغضم ر

 .کنیام میروشا عزیزم به خدا داری دیوونه -

 .تلفن زنگ خورد و رادی جواب داد

 ید؟الو سالم مامان جان، ممنون ما خوبیم شما چطور -

- (...) 

 .رسونهروشا هم سالم می -

- (...) 

 .. فعالً خداحافظچشم حتماً-

 :من گفت که گوشی رو قطع کرد رو بهبعد این

 .مامانم بهت سالم رسوند -

 دونه؟مامانت مگه اصالً ماجرای ما رو می -
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یرون تا برات . اصاًل بلند شو حاضر شو بریم شام بمامان من از اول از همه چیز خبر داشت -

 .همه چی رو تعریف کنم

ین فضای خونه برام سنگین بود بدون معطلی قبول کردم. فوری حاضر شدم و همراه رادو

 .بیرون زدیماز خونه 

یه رستوران نسبتاً شیک پارک کرد و پیاده شدیم بعد از سفارش غذا منتظر شدم تا  جلوی

 .رادی شروع کنه

د پیش اومد من ماجرامون با تو همراه بشم و داستان عقاولش که قرار شد تو ماموریت  -

این قضیه نداشتن. حتی مامانم رو به مامانم گفتم اون هم به بابا گفت، هیچ کدوم مخالفتی با 

ن بگیرم، و ساموخواست که من سر از این قضیه راضی و خوشحال هم بود. خیلی دلش می

ل زندگیم خیلی به هم ریخته بود و خودم راستش بعد از رفتن مهشید، اوضاع روحی و به ک

 .کار کرده بودم رو غرق توی

 .غذامون رو آوردن

 مهشید کیه؟ -

ابقم... ماجراش طوالنیه، فقط در همین حد بگم که چند روز قبل از ازدواجمون نامزد س -

 .رهام کرد و رفت آلمان

 !خیلی متاسفم -

بهت دیگه نه. خب اگه باز هم از خودم االن مهم نیست، اوایل خیلی داغون بودم؛ اما  -

داره و سازی  دونی، پدرم یه شرکت ساختمونام رو که میبخوام بگم سی و دو سالمه، شغل

نونزده سالشه و االن ها است و مامانم معاون مدرسه است. یه خواهر دارم که اسمش ر

 ...خونه. خودمم که عاشق ورزشم وجا درس میکانادا هست، اون

 :حرفش رو قطع کردم و گفتم

کنم به اسب سواری هم می ای خوشت میاد، فکرعاشق ورزشی، از رنگ آبی و سرمه -

 .ند باشیعالقه م
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 .رادوین با تحسین نگاهم کرد

که من عاشقتم؛ اما بیا تا وقتی که قراره با هم زندگی کنیم روشا نمیگم عاشقم باش یا این -

 .هم دیگه رو اذیت نکنیم

 !زدم یه لبخند تلخ لبخند

های رادوین یه ابهامی بود. معلوم نبود دوستم داره یا االن از سر تعهدی که توی حرف

که قلبش قبالً توسط یه زن دیگه تر از همه اینو جالب دونستمش داستانش چیه کنارمهینم

 .تصاحب شده بود

ای که روی تخت دو نفره هام رو عوض کردم وحوالی دوازده بود که برگشتیم . لباس

روی کاناپه دراز کشیده بود. دلم براش سوخت  گوشه اتاق بود ولو شدم. رادوین

کنه که هیچ کدوم پشیمون بشیم. صداش کردم و خودم رو کنار نمی دونستم کاریمی

 .ها رو خاموش کردکشیدم تا اون هم روی تخت بخوابه. رادوین کنارم خوابید و چراغ

 .رادوین -

 .بله -

 !مهشید رو خیلی دوست داشتی؟ -

 .خب آره، قرار بود خانومم باشه؛ اما بد به من ضربه زد -

 برگرده چی؟اگه یه روز  -

 .گرده، اگه برگرده هم جایی پیش من ندارهاون دیگه بر نمی -

 .هام رو بستمخودآگاه لبخند زدم و چشمنا

د پذیرایی رفتم، نیکی جون مادر رادوین لبخنزیر خورشت رو کم کردم و با سینی چایی به 

 :زد و گفت

 .دخترم بیا بشین، زحمت نکش -

 .چایی رو تعارف کردم و نشستم

 کنه؟رادوین که اذیتت نمی -
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 :لبخند زدم و گفتم

 !نه این چه حرفیه -

ها به به زندگی پسرم برگشته. همه اینتونم دوباره حس کنم آرامش بعد از چند سال می -

 .ر وجود تو هستشخاط

مون نامعلوم هست. ما هایی ته قصهمن و رادوین یه جور دونیدنظر لطف شماست؛ اما می -

که معلوم نیست این زندگی تا کی ادامه نیستیم و این و کنار هم جااالن به میل خودمون این

 !کنهرو نگران می د و این منپیدا کنه و چی پیش بیا

چ کدومتون راضی به فسخ نشدین نشون میده به که هیتر از همه اینفهمم مادر، مهممی -

 .هم بی میل نیستید و فقط نیاز به زمان دارید

 بشم و بخوامش و اون من رو نخواد چی؟ اشقدری وابستهترسم نیکی جون، اگه اونمی -

 .شناسمطوری نمیشه. پسرم رو خوب مینصبور باش دخترم، من مطمئنم که ای -

 .سالم به اهل خونه -

 .عه، رادوین اومدش -

 .بلند شدم و به استقبالش رفتم

 .جا هستندسالم، خسته نباشی. نیکی جون این -

 .اومده! چه خوب ممنون، مامانم -

رای رادی آغوش کشید. من هم یه لیوان چایی برا در  رادوین به سمت مادرش رفت و او

 .ریختم و به جمع ملحق شدم

 .م رفتن کردنگذشته بود که نیکی جون عزاعتی نیم س

 .مون باشیدنیکی جون ناهار رو پیش -

 .مامان! روشا ناهار درست کرده کجا آخه سرظهری داری میری -

ادوین( ، اومده بودم فقط سر بزنم بهتون. انشااهلل یه وقت دیگه با امیر) پدر رهامرسی بچه -

 .شیممزاحمتون می
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 .مقدمتون سر چش -

نیکی جون خداحافظی کرد و رفت. میز رو چیدم و به همراه رادوین پشت میز نشستم. 

 .براش غذا کشیدم

 به آمبوالنسی، اورژانسی زنگ زدی؟ -

 عه وا برای چی؟ -

 .ریمیه وقت اگه چیزیمون شد حداقل نمی -

 !رادوین -

 .شوخی کردم. ببخشید -

 .اخمی کردم و شروع به خوردن کردیم

 .میگم رادی -

 .جانم -

 .خوام به اداره برگردماز فردا می -

 .آره، اتفاقاً دیگه صدای سرهنگ نادری هم در اومده -

 .خوام برم خونه مامانم، خیلی وقته ندیدمشمی بعداز ظهر -

 .خب بزار شب که اومدم باهم بریم بابات هم باشن -

 .خوام فعالً بابا رو ببینمنمینه  -

 .کوچولو. پس حاضر شو دارم میرم اداره ببرمتخانم باشه  -

ها رو شستم و حاضر شدم. رادوین لبخندی زدم و فوری میز رو جمع کردم و سریع ظرف

 .ها پیاده کرد. کلید انداختم و در رو باز کردماینمن رو جلوی خونه مامان 

 .نه تنگ شده بودقدر دلم برای خووای، چه

 ، کسی خونه نیست؟سالم -

 :مامان از آشپزخانه بیرون اومد و گفت

 !روشا! الهی فدات بشم، تویی -



 

 

 
24 

 انجمن رمانیک کاربرباالنی ه ئدما | ناهت باشمبگذار پ

 
 .یر گریه زدیمو زمامان رو بغل کردم و هر د

 بی معرفت، ترک خانواده کردی؟ -

 .اش تقصیر بابا هستکنم، بعدش همهمن که هر روز تلفنی باهاتون صحبت می -

 گیری؟ما نمی بات به کنار، خودت چرا سراغی ازبا -

 !کنهکارها رو داره میدونم چرا بابا اینبیخیال مامان، من واقعاً نمی -

قدر بهت گفتم برو اون صیغه نامه رو فسخ کن. نمیشه حرف زد که، بخوایم چیزی چه -

 .بگیم میگن زنشه

 فراموش کن مامان، این رضا بی معرفت کجاست؟ -

 .و با پدرت خیلی حرفش شدام از وقتی تو رفتی سر تشرکته، طفلک بچه -

 از ماجرای من که کسی خبر نداره؟مامان  -

 .نه به همه گفتیم رفتی ماموریت -

 .نمیفهمهحداقل اینجوری کسی  -

  ...واال تو حکمت خدا موندم، قضیه تو یک طرف اومدن کاوه هم -

 کاوه!کاوه چی! برگشته؟-

 .جا هم سر زدهآره چند وقتی میشه، به این -

 .ی کاوه دوباره برام پر رنگ شدهام رو بستم و به گذشته رفتم. چهرهچشم

 !معرفتقدر دیر اومدی بیچه

 دونه کاوه برگشته؟بابا می -

 .بابات اولین نفر فهمید -

 .نفسم رو فوت کردم و بلند شدم

 کجا مادر؟ -

 .میکم کار دارم باید بر -

 !تو که تازه اومدی -
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 .زنمسر میدوباره بهت قربونت بشم  -

 .خوادروشا جان، از پدرت دلگیر نشو اون خوبی تو رو می -

گونه مامان رو بوسیدم و از خونه زدم بیرون. اومدن کاوه بد جوری به همم تلخ خندیدم. 

 .ریخته بود

***** 

 .شد بفرستش پیش سروان حسینی خانم محتشم، چهره نگاری این خانوم که تموم

 .بله، چشم -

 .. صدای افخمی من رو به خودم آوردگردنم رو ماساژ دادم و به اتاقم رفتم

 .ستوان، آقای راد کارتون داشتن -

 .م، در زدم و داخل شدملبخندی زدم و راهم رو به اتاق نیما کج کرد

 .سالم، افخمی گفت کارم داشتی -

 .اید صحبت کنیمسالم، بیا بشین ب -

 .به نیما نگاه کردمروی صندلی نشستم و منتظر 

 فهمیدی عشق ازلی ابدیت برگشته؟ -

 .. تو دیدیش؟.. آروم.هیس. -

 .من خیلی گرفته و ازآره، سراغ تو ر -

 .آه کشیدم و به صندلی تکیه دادم

 .بگیری تونی حقیقت رو نادیدهطوری که نمیشه، تا ابد که نمیببین روشا، این -

 کار کنم؟میگی چی -

 فتی؟جریان رو گبه رادوین  -

 .. گذشته من هیچ ربطی به رادوین ندارهنه، رادوین نباید بدونه -

 .اما بهتره بهش بگی -

 .تونمنمی -
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 .که دیر بشهسعی کن بهش بگی قبل از این -

 .اق اومدنصفه نیمه موند. رادوین داخل اتو مکالمه من و نیما در اتاق باز شد 

 جایی؟روشا توام این -

 .کردم من احضارش ه،آر -

 :بلند شدم و گفتم

 .خب من دیگه برم، با اجازه -

 .روشا من کارم تموم شده وسایلت رو جمع کن بریم -

طه منتظر رادوین بودم که آقا اومدن. در ماشین ای گفتم و از جمع خارج شدم. تو محوباشه

 .داشت یم. سکوت بینمون تنها موزیکی بود که وجودرو باز کرد و سوار شد

 چیزی شده؟ -

 :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 نه چطور؟ -

 !آخه خیلی تو فکری -

 گرفت؟شد نیکی جون جشن نمیکردم، حاال نمیداشتم به فردا شب فکر می -

 .یه مهمونی کوچولو برای خوشحالی رهاست دیگه -

 پروازش ساعت چنده؟ -

 .شینهچهار بعدازظهر فردا می -

 ام؟خوایید بگید من کییل میبه فام -

 .های رها هستیخب معلومه تو یکی از دوست -

 .دیگه چیزی نگفتم

از پله ها باال رفتم و در رو باز کردم و چادرم رو روی مبل انداختم، گوشیم داشت زنگ 

 .خورد. دوستم سیما بودمی

 .الو جانم -
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 .ای؟ دارم میام دنبالتفت، آمادهجانم و کو -

 .، به کلی قرار امشب رو فراموش کرده بودمسیماوای  -

 .چند دقیقه دیگه جلو خونتونم زود بیا پایین -

 .کار کنم اگه نزاره برم، آبروم میرهتماس قطع شد. مستأصل به رادوین نگاه کردم. چی

 کی بود؟ -

رو باهم  ها بریم خرید و شامقرار بود امشب با بچهبود. یادم رفته بود بهت بگم سیما  -

 .بخوریم

 هات غرق شده؟حاال چرا کشتی -

 شی من برم؟ناراحت نمی -

 .نه عزیزم برو خوش بگذره -

هاش ای پوشیدم با یک مانتو لی که حاشیهلبخند زدم و به سمت اتاق رفتم. یه جین سرمه

ای سرم کردم و یه آرایش ملیح هم ضمیمه گیپور سفید داشت و یه روسری ساتن سرمه

 و از اتاق اومدم بیرون که رادوین دستم روهای پاشنه بلندم رو پوشیدم ر کردم و کفشکا

 :گرفت و گفت

 کنی زیاد زدی؟فکر نمی -

 چی؟ -

 .اون عطری که باهاش دوش گرفتی -

 .اوا، رادوین من همش دو تا قطره زدم کجا دوش گرفتم -

 .ی؟ ببینش انگار داره میره عروسیآرایشت چ -

 .خواد نرم بگو چرا دیگه بهانه میاریت نمیدل اگه -

 .رادوین سکوت کرد و به دیوار تکیه داد

 .گوشیم زنگ خورد سیما بود، وقت دعوا نبود

 .گردمناراحت نباش دیگه، زودی برمی -
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 .بدون معطلی از خونه بیرون اومدم

 .سالم خانم -

 .اوه ببینمت سالم عشقم. -

 !دی به خداشگمشو، تو باید پسر می -

 .هر دو زدیم زیر خنده، سیما حرکت کرد

 روشا، شماره نرگس بگیر ببین کجاست؟ -

 .زنهخودش داره زنگ می -

 .جواب دادم

 الو کجایی تو؟ -

 .عرض شد، سالم من رسیدم -

 .یکم بچرخ رسیدیم -

طه . نرگس تو محورو پارک کرد و پیاده شدیم طولی نکشید که رسیدیم، سیما ماشین

 .م و به سمت داخل مرکز خرید حرکت کردیممنتظر ایستاده بود با نرگس روبوسی کرد

 .چرخیدیمتقریباً دوساعتی میشد که از این مغازه به اون مغازه می

 :من و با عجز گفتسیما رو کرد به 

 .دیها، زجر کشمون کرخوای یه کیف بخریروشا، می -

 .نرگس در تایید سیما ادامه داد

 .ین این کیفه چه خوشگله، همین رو بخربب -

 :به کیف نگاه کردم و گفتم

 .آره، خوشگله -

با خرید کیف کوچیک زیر بغلی که نگین کاری شده بود و هم رنگ لباسی بود که فردا 

 .خواستم بپوشم موافقت کردم و همون رو خریدممی

 .مبقه باالی همون برج رستوران تا شام بخوریبعد از خرید رفتیم ط
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 :ها رو گرفت و ما منتظر شدیم. سیما گفتگارسون سفارش

 ات چیه؟روشا، برنامه -

 .دونمنمی -

 باالخره که مهلت صیغه نامه تموم میشه. اگه ولت کرد چی؟ -

 :نرگس به سیما تشر زد و گفت

 کنی؟سیما چرا توی دلش رو خالی می -

 .ه دروغ میگم؟ یکم منطقی باید بودمگ -

 :ای زدم و گفتمکوله کج و لبخند

 .غذاها اومد مشغول شین -

تو سکوت مشغول خوردن شدیم. بعد از غذا دوباره چرخی تو پاساژ زدیم و قرار شد سیما 

اومدیم که با یه جسم سفت برخورد کردم و آب ها پایین میبرامون آب میوه بگیره. از پله

 :ردم و گفتمتوی دستم روی مانتوم ریخت. سرم رو بلند کمیوه 

 مگه کوری؟ -

تر شد. نه امکان نداشت، این کاوه بود که ی کاوه برام پر رنگحرف تو دهنم ماسید. چهره

  !االن تصادفی کنارش بودم

 )رادوین(

چند ساعتی میشد که روشا رفته بود، روی تخت دراز کشیده بودم که گوشیم زنگ خورد. 

 .ها بودمهران یکی از بچه

 .خان سالم مهران -

 سالم بر رفیق قدیمی، چطوری، کجایی؟ -

 .امقربونت، خونه -

 بیام دنبالت بریم یه چرخی بزنیم؟ -

 دیر نیست؟ -
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 .خوبه دختر نیستی تو، آماده شو میام دنبالت -

 .جا بیایی، تو برو دنبال علی من خودم میام سمتتونخواد دیگه تا ایننمی -

 .بینمتباشه داداش می -

سخت بود، ماشین رو کنار یه پارکی که بغل  حمل خونه بدون روشا برامد. تتماس قطع ش

 .ها پیوستمیه مرکز خرید بود پارک کردم و پیاده شدم و به بچه

ها به اسم امیر تو این مرکز خریده مغازه داشت. وارد پاساژ شده بودیم که علی یکی از بچه

 :گفت

 !ایها چه منظرهبچه -

تر که گفت کشیده شد. چند تا دختر بودن و یه پسر، دقیقعلی می ی کهنگاهم به سمت جای

اون پسره، مهران رو کنار زدم و با عجله به سمت روشا  وای من! اون روشا بود کنارشدم، 

 .رفتم

 )روشا(

هنوز تو بهت بودم که با صدای رادوین به خودم اومدم، نه! این وسط فقط همین رو کم 

کاری رو نداشتم. رادوین با کاوه درگیر ته شده بودم، قدرت هیچرفداشتم. مثل ماست وا 

 .شده بود. با ترس جیغ زدم

 !رادوین ولش کن، کشتیش -

ای نثار کاوه کرد. چند تا جوان دیگه که انگاری از رادوین بی توجه به من مشت دیگه

 .ها رو از هم جدا کنندو سعی کردن اون های رادوین بودن جلو اومدندوست

 :کاوه خون توی دهنش رو تف کرد و گفت

 روشا، این دیوونه کیه؟ -

رادوین خواست به سمت کاوه هجوم ببره. مستاصل به رادوین که مثل یه شیر زخمی بود 

 :نگاه کردم. رادوین دستم رو گرفت و خطاب به کاوه گفت

 .زارمنمیت ای بعدی زندهدفعه بینمت، چوندفعه آخری باشه که دور و بر زنم می -
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من رو دنبال خودش کشید و از پاساژ بیرون اومدیم، داخل ماشین هلم داد و با سرعت 

 .سرسام آوری حرکت کرد

 )رادوین(

در خونه رو باز کردم و روشا رو به داخل هل دادم. عصبی به سمت یخچال رفتم و بطری 

 .ریخت به سمتش رفتمآب رو سر کشیدم. روشا مثل ابر بهار اشک می

 یه! ناراحتی مچت رو گرفتم؟چ -

 :روشا با هق هق گفت

 .کنی نیستشطوری که تو فکر میی، به خدا اینراد -

 :داد زدم

پس چطوریه ل*ع*ن*ت*ی! خودم تو رو با اون دیدمت، هنوز هم تصویرش جلو  -

 .چشمام هست

 .به خدا اتفاقی بود -

 .دونستهه! اتفاقی... اتفاقی هم اسمت رو می -

 .وضیح میدم، اتفاقی بود... قرار نبود من کاوه رو ببینمت بهت -

 .به دیوار تکیه دادم. پس کاوه این بود

 :روشا مقابلم زانو زد و گفت

قدر دوستش دارم، دیدن کاوه اتفاقی بود... تو از چیزی دونی چهبه جون مامانم که می -

 !خبر نداری

د شدم و به داخل اتاق کارم رفتم و در رو ر نگاه بی تفاوتم رو به روشا انداختم و از کنارش

 .محکم بستم

 ) روشا(

با یه سر درد بدی از خواب بیدار شدم. رادی دیشب رفت تو اتاق کارش و همون جا 

جا روی مبل نفهمیدم کی خوابم برد. قدر گریه کردم که همینخوابید. من هم این
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رد و رنج میشه. نگاه ساعت د ل*ع*ن*ت به تو کاوه که بود و نبودت فقط برای من باعث

گوشیم رو  پنج بود رادوین حتماً تنهایی خودش رفته بود فرودگاه.  هایکردم، نزدیک

 .پاسخ داشتم. شماره سیما رو گرفتمبی برداشتم، چند تا تماس

 .الو سیما -

 !دونی چند بار بهت زنگ زدمدرد و الو... دختر کجایی؟ می -

 .بودن  ببخشید حالم اصالً خوب -

 ببینم سالمی، بال مال که سرت نیاورده؟ -

 .نه نگران نباش -

 .زارهات نمیطوری بردت گفتم زندهمگه میشه نگران نباشم، یعنی دیشب که اون -

 !جوریجا اون هم اونشانس منه دیگه، بعد این همه سال و دیدن کاوه اون -

 .کاوه بدبخت هم خیلی تو شوک بود -

 قدر بدبختم؟این منچرا سیما  -

کنن، مریض دارم، بهت دوباره ها چیه؟ ببین من رو دارن پیج میخل شدی؟ این حرف -

 .زنمزنگ می

 .باشه برو به کارت برس، فعالً -

ها بود تلفن رو قطع کردم و دوباره روی مبل افتادم. تلفن زنگ خورد از خونه مامان این

 .صدام رو صاف کردم و جواب دادم

 .رماییدبفبله  -

 سالم مادر، خوبی؟ -

 سالم مامان جان، خوبم شما خوبی؟ -

 خداروشکر، ببینم تو کاوه رو دیدی؟ -

کاری  بله دیشب خیلی اتفاقی دیدمش، همون موقع رادوین هم سر رسید و یه کتک -

 .جانانه شد
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ادید؟ د جلو در خونه که چرا روشا رو شوهرخدا مرگم بده، از صبح اومده بس نشسته  -

 .شدیمبابات کار خوبی کرد که تو رو فرستاد خونه رادوین وگرنه حریف این کاوه نمی

 جا؟های بابا بوده و من رو از قصد فرستاده اینها نقشهشما میگی یعنی همه این -

 .کنهدونی بابات برای مراقبت از تو هرکاری میتو که می -

 اره؟د رادوین هم خبر کاماًل مشخصه... -

 .بهش گفتهبابات یه چیزهایی  -

 .زنن باید برممامان دارن زنگ می -

 .خداحافظباشه دخترم مراقب خودت باش.  -

 .چشم خداحافظ -

تونستم به حرف زدن ادامه بدم. ماجرا کسی در نزده بود؛ اما نمی تلفن رو قطع کردم،

فرسته خونه شق بچگیم من رو میع داشت جالب میشد! بابام برای ندیدن و نرسیدن من به

که از قبل خبر داره کاوه کیه باز هم آدمی که داشت میشد عشق جدیدم، رادوین با این

 .مسخره است گیره،روی من نشونه میانگشت اتهام 

دوستم سرسری یه چیزی تنم کردم و نفهمیدم چطوری خودم رو به خونه نیما رسوندم. نمی

به من کمک کنه تونست بدون قضاوت تنها کسی که می لی فعالًو کار درستی هست یا نه؛

 .نیما بود

 .به به، راه گم کردی بانو -

 .اومدم باهات حرف بزنم، اوضاعم خیلی داغونه -

خبر دارم، کاوه زنگ زد و همه چیز رو گفت... راست و دروغش رو از من دیشب از  -

 .خواست بشنوهمی

ن همه انتظار کاوه برگشت. بابام برای نرسیدن ما، من رو اوباورت میشه، بعد از  -

فرسته خونه رادوین، آقا رادوین که از همه جا و همه چیز خبر داره با من طوری رفتار می

 !کرد که انگار واقعاً من مقصرم
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آروم باش دختر خوب، حتماً رادوین برای کارش دلیل داشته، یکم منطقی فکر کن، اون  -

شناخته کاوه برخورد کردی و رادوین شما رو دیده، رادوین که کاوه رو نمی بالحظه که تو 

حتی اگه اون شب کاوه هم وجود نداشت و تو باز تصادفاً . کرده یکی دیگه استمی فکر

ای همین کار رو کرد. هر مرد دیگهای بودی رادوین همین کار رو میکنار مرد دیگه

 !کردمی

ش چی؟ وقتی فهمید اون کاوه بوده چی؟ من رو ول کرد رفت... عدباشه قبول؛ اما ب -

 .نگذاشت براش توضیح بدم

 االن رادوین کجاست؟ -

 .حتماً خونه مامانشه. آخه رها برگشته-

 .آیفون به صدا در اومد

 منتظر کسی بودی؟ -

 .نه -

 .نیما به سمت آیفون رفت

 .کاوه است -

 .در رو باز کن -

 !مطمئنی؟ -

 !الخره که چی... باید ببینمشبا -

ای پاش بود با یه پیراهن نیما در رو باز کرد و کمی بعد کاوه داخل شد، یه جین سرمه

های هاش، چشماش ریخته بود، چشماش رو پیشونیهای لخت مشکیای، موسرمه

هم گانیما در رو بست و کاوه که تازه متوجه من شده بود ن اش دوباره منقلبم کردن. طوسی

 :کرد و گفت

 !روشا -

 .سرم رو پایین انداختم و با ریشه شالم بازی کردم
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 :کاوه مقابلم زانو زد و گفت

قدر دنبالت گشتم! حاال که اومدم، رفتی شدی مال یکی دونی چند وقته چهمعرفت میبی -

 !دیگه؟

ام رو خیس نهگوهام مقاوم نبودم. اشک قدرقلبم به درد اومد! نه، من در مقابل کاوه این

 .کرد

 .روشا به من نگاه کن بگو که دروغه، بگو فقط برای منی -

 :به سمت در رفتم. کاوه نگاهم کرد و گفت

 .ن کاوه یه چیزی بگوجو -

 :بغضم رو قورت دادم و گفتم

 ...قدر دیر کهدیر اومدی کاوه، خیلی دیر اومدی، اون -

لرزید، دلم ی تنم میما بیرون زدم. همهنیی نتونستم حرفم رو کامل کنم و از خونه

 .کردمبی هدف تو خیابون رانندگی می ی رادوین برگردم.خواست به خونهنمی

بود. جا بهترین جا برای من همونپدر نرگس، عمو رحمان، یه مسافر خونه کوچیک داشت. 

 .کردآرومم میه کنار مسافرخونه پارک کردم و یه اتاق گرفتم. تنهایی تنها چیزی بود ک

 )رادوین(

 .دادحاال چند بار به روشا زنگ زدم؛ ولی جواب نمی تا

 .رها جان من دیگه باید برم -

 !هاکجا آخه رادوین؟ من از اون سر دنیا نیومدم که تو بری -

 .روشا خونه تنهاست آخه، باید برم -

باید با خانومت بیای  ی بعدزارم بری، عذرت موجه هست؛ ولی دفعهباشه این دفعه رو می -

 .به مامان میگم راهت ندهوگرنه 

 .چشم وروجک -

ها خداحافظی کردم و راه خونه رو در پیش گرفتم. خونه تاریک ها و مامان ایناز مهمون
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ها رو روشن کردم؛ ولی اثری از روشا نبود. تلفن زنگ خورد، از خونه روشا بود، چراغ

 .ها بوداین

 .الو سالم -

 دید؟میخوبی؟ چرا تلفن جواب ن  پسرم،سالم  -

 .سالم خانم ستوده، ببخشید من بیرون بودم تازه اومدم، شرمنده نگرانتون کردیم -

 دشمنت شرمنده، روشا کجاست؟ -

 .روشا سر درد داشت خوابیده، بیدار که شد میگم تماس بگیره -

 .باشه مادر، خداحافظ -

 .خداحافظ -

خاموش کرده بود. شماره نیما رو یش رو جا هم نبودش. گوشاون تلفن رو قطع کردم، پس

 .گرفتم

 .الو نیما - 

 !جانم داداش - 

 .میگم تو از روشا خبر داری؟ خونه نیستش -

 .راستش بعدازظهری دیدمش؛ اما فکر کردم برگشته خونه -

 .باشه ممنون -

 .خبری شد به منم بگو - 

 .باشه خداحافظ - 

های شهر رو گشتم؛ اما . تمام بیمارستانن شدمبا عجله سوار ماشیبرداشتم و سوئیچ رو 

 .خبری ازش نبود. گوشیم زنگ خورد

 .جانم نیما -

 .داداش فکر کنم بدونم کجاست -

 خب کجاست؟ -



 

 

 
37 

 انجمن رمانیک کاربرباالنی ه ئدما | ناهت باشمبگذار پ

 
ها، آدرسش رو برات ی اونکه رفته مسافر خونهدوستش نرگس خانم گفت مثل این -

 .فرستممی

 .ظرمباشه منت -

 .ی مسافرخونه پارک کردم و داخل رفتمبا سرعت سرسام آوری جلو

 .سالم - 

 .سالم پسرم، بفرمائید -

 .جا هستند، دوست نرگس خانممن همسرم خانم ستوده این - 

 .خوبی پسرم؟ خیلی خوش اومدی -

 .ممنونم، میشه بگید اومدم دنبالش -

 .صبر کن پسرم االن میگم بیادش -

 .نونممم - 

 

 )روشا(

 .واری اتاق خیره شده بودم که در زدن، در رو باز کردم، عمو رحمان بودبه ساعت دی

 ؟جانم عمو -

 .دخترم، شوهرت اومده دنبالت -

 .عمو جون بگین در رو باز نکردش یه جوری ردش کنید بره - 

 .هااز دست شما جوان -

رگس دهن لق! حساب ا من رو پیدا کرده بود؟ ای ن در رو بستم و به دیوار تکیه زدم. از کج

رسم. دوباره در زدن، در رو باز کردم ی خودشیرین رو بعداً میتو و اون نیمای عاشق پیشه

 :و گفتم

 عمو رفتش؟ -

 .کردچهارچوب در ایستاده بود و نگاهم میرادوین تو  
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 .نخیر جلوت وایساده، آماده شو بریم -

 .نمیام من با شما جایی -

 ها چیه؟ی، تو زن منی. این بچه بازیمیای، خوب هم میا -

 .متأسفم که دلت رو خوش کردی به چند تا کاغذ پاره -

خوام صدام باال بره. سر لجبازی بچگانه تو تمام مثل بچه آدم، آماده شو بریم نمی -

وقت روشا خانم  زنه. اونمادرت از نگرانی مدام زنگ میهای شهر رو گشتم. بیمارستان

 .دونهخوای؟ خدا میچی میتو  ؟کجان

 .تنها جایی که میشه توش بود همین جاست -

 .قدر بی غیرت نشدم که زنم شب تو مسافرخونه سر کنهپاشو روشا، این -

تحکمش به قدری بود که ناخودآگاه دنبالش راه افتادم. خجالت زده از عمو رحمان 

تم مسیر رو عوض کنم که رادی اسخواشین شدم. چند باری میحافظی کردم و سوار مخدا

با رسیدن به خونه مستقیم به اتاقم رفتم و در رو بستم، رادوین سپر به سپر پشت سرم بود. 

 .پشت سرم وارد اتاق شد

 ها چیه؟ برای چی از خونه رفتی؟روشا، این بچه بازی -

 .روم رو بر گردوندم و جوابش رو ندادم 

 !هامشما بود اب -

 :تادم و گفتممقابلش ایس

رفتم تا چشمم به تو و این خونه نیفته. رفتم تا  خواد بدونی چرا رفتم؟چیه خیلی دلت می -

یادم نیفته پدرم از سر لجاجت و محبت بی جهت و نرسیدن من به عشق قدیمیم من رو 

حقیقت، انگشت اتهامشون رو  با دونستنها رفتم تا بی جهت بعضیفرستاده تو این خونه. 

 !متم نشونه نگیرن، رفتم چون کم آوردم. چون خستمس

 :رادوین نگاهم کرد و گفت

دونی چیه روشا، درد کرد. میای هم جای من بود اون شب همون کار رو میهر مرد دیگه - 
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تم؛ من از جایی بیشتر میشه که من با تو رو راست بودم، همه گذشته و زندگیم رو بهت گف

هات دل کردنفهمم نیما رو برای درد و گیره وقتی میردم میولی تو فقط سکوت کردی، د

گیره وقتی تو رو توی مسافرخونه باید پیدات کنم، دردم بیشتر از من قبول داری، دردم می

 .بینمتگیره وقتی تو رو کنار یکی دیگه میمی

 :ن ادامه دادبغضم رو قورت دادم و به رادوین نگاه کردم، رادوی

 .جاست روشا، کنار من! بزار باور کنم که سهم من از تو فقط یه اسم نیستجای تو این -

 !دونستم، شایدگفت، نمیجا و پیش رادوین بود. شاید اون راست میشاید جای من همین

 

رها مقابلم نشست و نیکی جون برامون شربت آورد. نگاهم رو به تک تک اجزای صورت 

و نه کوچیک و ابروهای کوتاه و  وختم؛ صورت گرد و پوست سفید و بینی نه بزرگرها د

میزد. در کل دختر خوشگل و  های عسلی رنگ؛ موهاش هم به خرماییو چشم ایقهوه

 :رسید. یکم از شربتم رو مزه کردم و گفتمخوبی به نظر می

 .لماومدم گها به دیدنت میشرمنده رها جون، باید زودتر از این -

 :رها موهایش رو کنار زد و گفت

 .ها چیه زن داداش؟ رادوین گفت که یکم کسالت داشتیاین حرف -

 .رادوین کنارم نشست

 گذره؟های خوشگل! خوش میخانوم -

 :رها خندید و گفت

 !اوه، چه جورم -

 خواید بریم بیرون یه دوری بزنیم؟می -

 :رها با ذوق گفت

 .رکی جواد کثیفدلم لک زده برای جیگ آخ، آره، بریم. من که -
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 .رو نوک بینی رها زد رادوین

 .شکمو! پاشین حاضر شید، بریم -

مونه خونه، تا به گردش بریم. نیکی جون هم گفت که میکه ما سهاین قرار شد  برنامه از

 .شام درست کنه و آقای پارسا، بابای رادی، هنوز نیومده بود

ر خوردیم و بعدش به اصرار رها به چند سیخ جیگ یف رفتیم،اولش به جیگرکی جواد کث

ودم و رادوین رفته پارک بزرگی که اون منطقه بود، رفتیم. روی نیمکت، کنار رها، نشسته ب

 .بود بستنی بخره

 .سکوت بین خودم و رها رو شکستم

 .معلومه خیلی با رادوین صمیمی هستین -

 .شده بودهای داخل دریاچه خیره رها به مرغابی

 !رادوین، بهترین برادر دنیا است. خیلی دوستش دارم -

 !قدر دلم براش تنگ شده بودناخودآگاه یاد رضا افتادم؛ چه

 .ها به بازوم کوبیدر

 دفعه زن داداش؟چی شد یک -

 .، یاد برادرم افتادم. خیلی وقته ندیدمشهیچی -

 چرا؟ مسافرته؟ -

 .نه، راستش داستانش مفصله -

شدیم. راسته که آدم وقتی بستنی  تا بستنی قیفی کنارمون نشست و مشغولرادوین با سه

 !هاش یادش میرهی غم و غصهخوره، همهمی

هامون، راهی خونه شدیم. بابای رادوین اومده بود. رها یه سالم بلند بعد از خوردن بستنی

ام تنگ قدر دلم برای خانوادههباال کرد و به سمت پدرش رفت، دوباره یاد بابام افتادم. چ

 .بود

سالم کردم و جلو رفتم. بابای رادی لبخند زد و جوابم رو به گرمی داد و من و رادی 
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 .رسید، چهره آرومی داشت، روی کاناپه نشستیم. مرد خوبی به نظر میمقابلش

نیکی جون میز شام رو چیده بود؛ ولی مگه کسی اشتهای شام داشت؟ طفلک نیکی جون 

ترش، دست نخورده باقی موند. در کل شب خوبی ی حرص خورد و همه غذاها، بیشکل

 .ها احساس آرامش کردمون شب بعد مدتبود. ا

 

 (رادوین)

 

ها روشن بود؛ ولی اثری از روشا نبود. عطر با خستگی در رو باز کردم و رفتم داخل، چراغ

داخل آشپزخانه گذاشتم و به های خرید رو قرمه سبزی کل خونه رو پر کرده بود. نایلون

اتاق خواب رفتم. خانم روی تخت، دمر، خوابیده بود و هدفون تو گوشش بود و سرش تو 

 .طرفم برگشتلب تاپش بود. به 

 عه، رادی! کی اومدی؟ -

 .همین االن -

 .لباسات رو عوض کن، بعد بیا شام بخوریم -

 .بدون معطلی از رو تخت بلند شد و از اتاق بیرون رفت

 

 (روشا)

فوری از اتاق زدم بیرون و اومدم داخل آشپزخونه و مشغول چیدن میز شدم که رادوین هم 

ها رو شستم که گوشیم زنگ کوت صرف شد. ظرفاومد و پشت میز نشست. شام تو س

 .خورد. دستم رو با حوله خشک کردم و جواب دادم

 .بله بفرمائید -

 !سالم عروسک -

 .گفت عروسکمن می! فقط کاوه بود که به وای این صدای کاوه بود

 :بغض توی گلوم رو قورت دادم و سعی کردم صدام نلرزه
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 با کی کار دارین؟ -

 !عروسکمبا خودت  -

 .اشتباه گرفتید -

 .کنمروشا! قطع نکن! باید باهات حرف بزنم، خواهش می -

 .حرفی؟ ما که حرفی نداریمچه  -

شنیدن صداش تا خود صبح باهام ام، همونی که برای ن کاوهداریم. من کلی حرف دارم. م -

 !زدیحرف می

 .خاطرات رو نبش قبر نکن. بگو کجا و کِی -

 .ن جای همیشگیفردا، همو -

 .باشه -

هام خیس اشک شد. اومدم از اتاق برم بیرون که با قامت رادوین تلفن رو قطع کردم. مژه

 .که به در تیکه داده بود، مواجه شدم

 هات بارونیه؟ کی بود زنگ زد؟چرا چشم -

 .خواست هم رو ببینیم. میکاوه بود-

 ات بندازه؟ببینیش که دوباره گریه -

 !دونیطوری نیست، تو هیچی از زندگی من نمیکن! این بس -

 .خب بگو بدونم -

 .روی تخت نشستم و به گذشته رفتم

بود  ها برام جالب بود، شونزده سالمهمه سازعالقه زیادی به موسیقی داشتم، یادگیری  -

ها به تر آدمهام همیشه بیشکه تو آموزشگاه موسیقی ثبت نام کردم. بخاطر شیطنت

های آموزشگاه صمیمی بخاطر همین خیلی زود با بچه شدن.صوص پسرها، جذبم میخ

اشت کاوه ترین توجهی به من ندشدم؛ اما بین اون همه آدم، تنها کسی که حتی کوچیک

بود. کاوه اون موقع بیست سالش بود. یه پسر مغرور و تخس که همیشه نگاهش به من، 
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ام غریب بود، چون تا اون موقع هیچ پسری به من کم ها برتوأم با یه سردی بود. همه این

گذشت و ما کاری باهم نداشتیم تا روزی که من و کاوه با هم محلی نکرده بود. روزها می

ه شدیم. چون کاوه زودتر از من موسیقی رو شروع کرده بود، خیلی از من گرودیگه هم

ما با هم تمرین داشته باشیم؛ اما  کاری،، استادم پیشنهاد کرد که اوقات بیتر بودایحرفه

قدر ازش خواهش کردم که دلش سوخت و قبول کرد. کاوه مخالفت کرد! آخر این

. این شدش که من تو هفته چند قابل انجام نبود یادگیری پیانو کار راحتی نبود و هرجایی

مالی پدر کاوه اومد. وضع ی ما میرفتم یا اون به خونهها میباری با رضا به خونه کاوه این

توپ توپ بود و با ما قابل مقایسه نبودن. تا دوماه برخورد کاوه با من مثل قبل بود. گاهی 

اوه از الک دفاعیش بیاد بیرون و از شدت هام باعث میشد کهام و شیطنتخل و چل بازی

خنده کف خونه پهن میشد. من دختری نبودم که بخوام قاپ پسرها رو بدزدم. از بچگی 

خدا تو کوچه در حال فوتبال بازی  یهاش بودن و همیشههام رضا و دوستبازیهم یهمه

کاوه به من  بود.ترها تر از دخبودم. به طور کل ارتباط گرفتن برام با پسرها راحت کردن،

گفت که اصالً ناز و عشوه بلد نیستم و شاید همین باعث شد کاوه به من خندید و میمی

قدر با هم دوست شده بودیم که گذشت زمان این م دوستای صمیمی. بااعتماد کنه و بشی

همون وقتی با هم بودیم حسابی ب رفتم؛باید باهاش میرفت، من هم حتماً هرجا کاوه می

گذشت. شب تولد هیجده سالگیم بود که کاوه برام تولد گرفت، اون شب بهترین خوش می

شقمه! من هم دوستش داشتم و فهمیده بودم شب زندگیم بود و کاوه اعتراف کرد که عا

هامون فهمیدن، زندگی روش رو عوض حسم بهش فرق کرده؛ اما وقتی ماجرا رو خانواده

حتی حاضر بودم برای دیدن کاوه خودم رو بکشم. تو اون ها شروع شد. کرد و مخالفت

وه راضی نبود؛ بهبوهه، به کاوه خبر دادن پدرش مریضه و باید هرچه زودتر بره انگلیس. کا

رفت. قرار شد برای یک هفته بره فقط یک هفته! کاوه رفت و دیگه برنگشت! ولی باید می

 .منتظر اومدنش بودم شنبه هر هفتهگذره و من یکاز رفتنش شیش سال می

 .سکوت اتاق با شکستن بغض من شکست
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دونستن روشا! آروم باش، تو روزهای سختی رو پشت سر گذاشتی. متاسفم که با ن  -

 .قدر اذیتت کردمحقیقت این

 .ها رو خاموش کرد. سعی کردم که به چیزی فکر نکنم و بخوابمرادوین چراغ

 

*** 

فتم رو باالی سرم . از رو تخت بلند شدم و موهای آشصبح وقتی بیدار شدم، رادوین نبود

 .ریختجمع کردم و از اتاق بیرون اومدم. رادوین تو آشپزخونه داشت چایی می

 !سالم، صبح بخیر -

 .سالم عزیزم! صبح بخیر، بشین برات چایی بریزم -

 .پشت میز نشستم و یه صبحانه مفصل نوش جان کردم

 

*** 

 

ه مانتو مشکی برداشتم و تنم کردم با یه روسری هام ی. از کمد لباسهنوز هم تردید داشتم

رس دارم. رادوین رو کاناپه قدر استدونستم دیگه چرا اینو یکم آرایش کردم. نمی ساتن

 .کردلم داده بود و نگاهم می

 .گردممیزود بر  -

 .مراقب خودت باش -

م. یک ساعت بود توی راه بودم که معطلی از خونه اومدم بیرون و سوار ماشینم شدبی

روی، روی نیمکت همیشگی ن. ماشین رو پارک کردم و بعد از یکم پیادهرسیدم بام تهرا

 .العاده بود. تو حس و حال خودم بودم که کاوه اومدشای شهر فوقنشستم. تما

 !سالم عروسکم -

 .سالم -

 خوبی؟ -

 .ممنون -
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 روشا! چیزی شده؟ -

 رت رو بگی؟میشه زودتر کا -

 .شه، تو آروم باش، تو بخندبا -

که وقته  بخندم؟ مسخره است! بعد از شش سال برگشتی و میگی بخندم؟! کاوه من خیلی -

 !خندمبه هیچ چیزی نمی

دونم کنم. میببین روشا، من شش ساله که دارم با تصویر آخرین لبخندت زندگی می -

طوری شد. وقتی رسیدم بگم چی شد که این قدر زجر کشیدی؛ ولی بذارتوی نبودنم چه

ده شه افتامون متالشی شده بود. تا دو ماه مادرم یه گوانگلیس، پدرم فوت شده بود. زندگی

مون از پیدا شدن زنی بود که اومده بود توی زندگی پدرم. کرد. تمام بدبختیبود و گریه می

ه بدی خورد. مهشید، پدرم رو مادرم بعد از سی سال زندگی با مردی که عاشقش بود، ضرب

که اون زن اش رو به نام اون زده بود، غافل از ایناغفال کرده بود و پدرم بیشتر دارایی

اش رسید، آبروی پدرم رو برد و ال بابای من نقشه کشیده بود و وقتی به خواستهبرای امو

تونستم ن نمیطوری شد که پدرم سکته کرد و رفت. روشا مماجرا رو به مادرم گفت. این

انتقام  کشید! بخاطر مادرم که بود، بایدبرگردم. نفرت و انتقام تو وجودم زبونه می

ها و آشناها که اعتبار باالیی داشتن، تونستم یه شرکت دوستگرفتم. با کمک چندتا از می

 قدرهای مختلف، خودم رو بکشم باال. اینراه بندازم و با ته مونده ارثی که بود و شراکت

جون کندم و کار کردم تا به قدری پول داشته باشم که بتونم برای مهشید دام پهن کنم. 

های با تو بودن رو از دست بدم. شد که لحظه های مادرم باعثگرفتن انتقام و تقاص اشک

 . ...، تو روزهای بدون تو خاکستر شدمروشا من سوختم

 . ...کاوه! دیر اومدی -

*ن**ت نکردم. روشا من این چند سال رو به عشقمون خ**ی**ا* م؛ اماآره دیر اومد -

نارمه و برای فقط بخاطر تو تحمل کردم. گفتم وقتی برگشتم عشقم، کسی که عاشقشم، ک

فهمم. چرا دیگه مال من نیستی؟ چرا دیگه قلبت برای من همیشه طعم آرامش رو می
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 زنه؟نمی

 :فریاد کشیدم

ام، نگین خانوادههای ست، ساختم. شیش سال نگاهخبریشش سال با نبودنت، با بی -

کاوه! به قدر درد داره؟ فهمی تنهایی چههام رو تحمل کردم، طعنه خوردم. تو چه میدوست

ها و این بهشت رو نگاه کن، من حتی تو نبودنت با تصویر این خونههای روبهاون خونه

جوری ر بد شکستم که هیچقددونفره ل*ع*ن*ت*ی خاطره دارم. کاوه من شکستم. این

 .ام رو به هم چسبوندنمیشه روح تکه تکه شده

 .لرزیدتنم مثل بید می

 .هات رو ندارمکگریه نکن عروسکم! من تحمل اش -

قدر دلم اون از کاوه فاصله گرفتم. من حاال در مقابل رادوین هم مسئول بودم. آخ که چه

 .خواستعطر و آرامش عجیب رادوین رو می

روشا! یه امروز... فقط امروز رو مال من باش. بذار بعد شش سال هنوزم فکر کنم مال  -

 .یت بیرون. دیگه مزاحمت نمیشمکنم، بخدا بعدش میرم از زندگمنی! خواهش می

 .رو خیره شدمنگاهم رو از کاوه گرفتم و به روبه

 (رادوین)

خواست خلوت قدیمی ساعت شش بود و روشا هنوز برنگشته بود. از طرفی هم دلم نمی

اش به هم بزنم. روی مبل نشسته بودم و به صفحه سیاه تلویزیون اون رو با عشق قدیمی

 .کلید توی در به من فهموند که روشا برگشته چرخیدن خیره بودم. صدای

 .سالم، من برگشتم -

 .از رو مبل بلند شدم و به طرفش رفتم

 سالم عزیزم! خوش گذشت؟ -

 .آره، بد نبود -
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خواد و باهاش تر از من میکه روشا یکی دیگه رو بیشدونم چرا یک لحظه از ایننمی

 .تره، دلم گرفتخوشحال

 خوبه؟ رادی! حالت -

 .لبخند کم جونی زدم

 خوبم عزیزم! خب تعریف کن کجاها رفتی؟ -

کنم. اول از همه از تو ممنونم که گذاشتی با کاوه تنها باشم. این کارت رو فراموش نمی -

کنم که فکرم همش پیش امروز دوباره به روزهای خوب گذشته رفته بودم؛ ولی اعتراف می

 .تو بود

 .وشا خوشحال شدمدقانه راز اعتراف صریح و صا

 نظرت چیه بریم مسافرت؟ -

 :تعجب گفتروشا با 

 !موقع؟ مسافرت؟! اون هم این -

 .ریم شمال، یه سفر دو نفرهآره، می -

 کار کنیم؟کردم اهل سفرهای یهویی باشی. اداره رو چیفکر نمی -

 :خندیدم و گفتم

 .مرخصیمون امضا شده استهای گهها. برکه سرگرد رو دست کم گرفتیمثل این -

 

 (روشا)

گیرم ها رو جمع کردیم و راهی شمال شدیم. رادی حسابی غافلزودتر از تصورم، چمدون

تر از هرکسی به این سفر نیاز داشتم. بکوب تو کرده بود. ازش ممنون بودم و من بیش

 .ها رسیدیمجاده بودیم و حوالی دوازده بود که به ویالی رادوین این

رفتی داخل، یه هال بزرگ داشت که یک دست نج و بانمکی بود. از در که میویالی د

مبلمان و تلویزیون و میز غذاخوری توش بود. سمت چپ آشپزخونه بود و کنار آشپزخونه 



 

 

 
48 

 انجمن رمانیک کاربرباالنی ه ئدما | ناهت باشمبگذار پ

 
یه راهرو کوچیک بود که سرویس بهداشتی و یه اتاق کنار هم بودن. گوشه دیگه پذیرایی 

رفت. طبقه باال هم یه هال کوچولو بود که بقه باال میکه به طی چوبی شکلی بود هم راه پله

های نشیمنی چوبی پر شده بود و دوباره یک راهرو کوچیک که وسط دور تا دور، با تخت

سرویس و حمام بود و سمت راست و چپ یک اتاق خواب وجود داشت. چمدونم رو داخل 

اش رو به دریا باز ودم، پنجرهکرده ب های طبقه باال گذاشتم. اتاقی که انتخابیکی از اتاق

 :میشد. رادوین وارد اتاق شد و با عصبانیت نگاهم کرد و گفت

 کی بهت اجازه داد این چمدون سنگین رو تنهایی بیاری باال؟-

 :مظلومانه گفتم

 .قدرها هم سنگین نبوددعوام نکن، این -

 !جهت کار درستی نکردی خانم جاندر هر  -

 .لبخند زدمشدم و  ولو تروی تخ

هایی ها پایین رفتم. رادوین کنار شومینه نشسته بود و چوبشنلم رو دورم انداختم و از پله

 .ذاشتنار میهیزم بود رو ککه برای 

 .عزیزم! دارم میرم ساحل قدم بزنم -

 :کشید و گفترادی ابروهاش رو در هم 

 !طوری؟این -

 :نگاهی به خودم کردم و گفتم

 مگه چمه؟ -

 !چت نیست -

 .بینممن که موردی نمی -

 .هات هستمورد لباس -

 وا! مگه چشونه آخه؟ -
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 .وت رو بپوش لطفاًطوری میری بیرون. مانتاینسواحل مدیترانه نیومدی که  -

از ویال زدم بیرون، پسره از خود راضی! مگه برخورد. اخم کردم و بدون توجه بهش  به من

 .ها رو نداشت دیگهمن شمال ندیده بودم؟ ویالی خصوصی که این حرف

ذهنم  های ساحل نشستم و اجازه دادم پاهام سردی آب رو حس کنه. ناخودآگاهرو ماسه

دونی اما نمی پر کشید سمت کاوه! خیلی سخته فکر کردن به چیزهایی که دوستشون داری؛

 !تونی داشته باشیشون یا نهمی

گفت گفت، عشق اول رو عشق است. همیشه میی خدا میهاله، یکی از دوستام، همیشه

کردم که می بار فقط عاشق میشن. تا قبل از اومدن رادوین فکرها تو زندگیشون یکمآد

. دلم هستم؛ اما االن دچار تردید بودم. عشق بازیه خطرناکی هست واقعًا عاشق کاوه

 .زدمخواست با یکی حرف میمی

 !روشا -

 .با صدای رادوین از افکارم فاصله گرفتم. محلش ندادم

 خواستم ناراحتت کنم. باور کن اگه رها همببین خانومی! من بخاطر خودت گفتم، نمی -

 .کردماومد من همین برخورد رو میجوری میاین

نی من برای رادوین مثل خواهرش بودم؟! احساس کردم یه چیزی تو دلم هری ریخت. یع

 کار کنم؟وای خدایا! چی اگه همه احساسش به من اینه،

رادوین شروع به پاشیدن آب روم کرد. عصبی بودم و ناراحت، برای خالی کردن حرصم، 

ی قدر کنار ساحل دنبال هم دویدیم که همهع کردم به خیس کردن اون. اینمن هم شرو

 .هامون گم شدصدای خنده هام میونناراحتی

 .هام رو عوض کردم و روی تخت گرم و نرمم ولو شدمرمق لباسبی

 .ها، من اصالً حال ندارمرادی! ناهار با توعه -

 !امر، امر شما است تنبل خانم -

اش، ایول به خودم! خورد تو کله فش نشونه گرفتم و دقیقاًاشتم و به طربالشت رو برد
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 .آی آی کرد و سرش رو مالید رادوین به شوخی هی

 :مستانه خندیدم و گفتم

 اوف شدی خاله جون؟ -

 !بخند، نوبت خندیدن من هم میشه عمو جون -

 .، رادی در خواب بیند پنبه دانهاًعمر -

 :یز برداشت، از دستش فرار کردم و گفتمین فوری به طرفم خبا این حرفم، رادو

 !هاباشیای کردم کینهرادی! فکر نمی -

 بزنی؟ دلت اومد من رو -

 تو چی؟ دلت میاد بخوای تالفی کنی؟ -

 .معلومه که نه -

 .هاآقاهه! من گشنمه-

 .رادوین لبخند زد

 .ریم بیرونناهار می حاضر شو من که مثل شما کدبانوگری بلد نیستم. -

 .معطلی قبول کردم و حاضر شدمبی

*** 

هام گرفته خوش گذشته بود. فنجون قهوه رو تو دستاین چند روز شمال خیلی به من 

 .روم نشسته بودبودم و به محتویات داخلش خیره بودم. هاله روبه

 روشا! حواست با منه؟ -

 .آره، آره -

 !آره و آجر پاره -

 .خواد فرار کنمله! دلم می! هااووف -

 وقت؟کجا اون -

 .کس به من نرسهیه جایی که دست هیچ -
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خیال دختر! با این چیزهایی که تو تعریف کردی، هرجایی از دنیا هم بری این دو تا بی -

 .کننمجنون ولت نمی

 کار کنم؟پس چی -

شش سال میاد. خانوادت هم که با ای میره و بعد دفعهتو میگی عاشق کاوه بودی؛ اما یک -

شش سال قبله یا نه و طرف دونی که حس االنت به کاوه مثل نمی کاوه مخالفن. از طرفی

ات بهش تا دونی که عالقهباز هم نمی دیگه ماجرا رادوینه که تازه وارد زندگیت شده.

ف رادوین رو معلوم خواد یا نه! بنظر من اول تکلیدونی اون هم تو رو میقدره! اصالً نمیچه

 .کن. باهاش حرف بزن

 .خوام غرورم بشکنهتونم هاله! نمینمی -

خوای زندگیت رو نابود خه احمق! اگه اون هم بخوادتت چی؟ سر یه غرور مسخره میدِ آ -

 کنی؟

خب راستش من خودم هم مطمئن نیستم که رادوین رو به اندازه کاوه بخوام و کاوه رو  -

 .مثل گذشته

ات ریسک کن. این آینده تو هست، با خودت بار هم که شده، تو زندگیین روشا! یکبب -

 .کنهوقت ولت نمیاش چون اگه نباشی این مثلث عشقی هیچرو راست ب

 .خواد بمیرمهاله! من به زمان نیاز دارم. هیچ پناهی ندارم. دلم می -

صحبت کنی، تو باید بفهمی هایی. سعی کن با رادوین تر از این حرفروشا! تو قوی -

 .احساس اون به تو چیه

 .کنمباشه، سعی می -

 .بخور ات روحاال قهوه -

 .دیگه با هاله حرف زدم و بعدش راهی خونه شدمیکم 

هام رو عوض کردم و مشغول تمیز کاری شدم. بعد چند خونه شلوغ بود و کثیف. لباس

هم آماده بود. یه دوش فوری گرفتم، یه  ساعت نظافت، خونه، مثل دسته گل شده بود. شام
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 خشک بشه. روی ذاشتم تا کاملتاپ شلوارک صورتی تن کردم و موهای خیسم رو آزاد گ

مبل نشستم و مشغول فیلم دیدن، شدم. حدودًا هشت و نیم بود که رادوین اومد. به 

 .استقبالش رفتم

 !سالم، خسته نباشی -

 سالم، ممنونم. مهمون داریم؟ -

 .هات رو بشور که شام حاضره، دستهن  -

 .به خوردن کردیم میز رو چیدم و برای خودم و رادی غذا کشیدم، هردو شروع

 !دستت دردنکنه، چه خوشمزه است -

 !نوش جان -

 .جوری شدیجون من خبریه؟ امشب یه -

 !مگه باید چیزی بشه؟ شامت رو بخور آقاهه -

م و به طرف ها رو شستم. سینی چایی رو برداشتفشام رو با شوخی و خنده خوردیم و ظر

به اتاقم رفتم تا الال کنم، البته برای  م و بعدشهال رفتم و کنار رادی نشستم. یه فیلم دیدی

 .رادی هم تو اون اتاق رخت خواب پهن کرده بودم

 .رو تخت ولو بودم که رادوین وارد اتاق شد و روی تخت نشست

 .اق انداختمعزیزم! جات رو تو اون ات -

 .جای من پیش شماست -

 .خوام بیدارت کنمها بدخواب شدم، نمیتازگی -

 !شبه بدخواب شدی؟یه  -

جوری کنارم نخوابیده بود و بدتر از چراغ رو خاموش کرد و کنارم دراز کشید. تا حاال این

 .همه، لباس خودم بود. بلند شدم تا لباسم رو عوض کنم، معذب بودم

 م؟جا عزیزک -

 .گردممیجا، االن بر هیچ -
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 :رادوین آستینم رو کشید و گفت

 .نبودیروشا! تو که خجالتی  -

 .کشیدمدروغ چرا؟ خجالت می

 !رادوین -

 جانم؟ -

 .خواست ازت تشکر کنم که تحمل کردیدونم تو این مدت یکم اذیتت کردم. دلم میمی -

. تا به حال همچین حسی رو تجربه نکرده روشا! این چه حرفیه؟ وجود تو آرامش منه -

 .بودم

 !کنم که دوستت دارمرادوین! من فکر می -

 .ولی من، ندارم -

 !احساس کردم قلبم ایست کرد، گفت دوستم نداره

 .تر از دوست داشتنهحس من به تو، بیش -

ورد. دونستم اگه یکم بیشتر ادامه بدیم ممکنه کار دسته خودم بدم. گوشیم زنگ خمی

 .اره کاوه بود، جواب دادمنفس راحتی کشیدم و از رو تخت بلند شدم. شم

های یه مرد! این ومد. اون قطعه قدیمی، صدای شکستن چیزی و نالهاصدای آهنگ می

تونستم به خودم دروغ بگم! احساس نمیصدای هق هق دردناک کاوه بود. قلبم ریش شد. 

 .هام شروع به ریختن کردشکمن به کاوه هنوز از بین نرفته بود! ا

 .صدای رادوین به خودم اومدمگوشی قطع شد. با 

 کنی؟د؟ چرا گریه میروشا! کی بو -

 .هیچی. چیزی نیست -

انگار رادوین فهمید چه خبره. دست خودم نبود، صدای کاوه بدجوری من رو به هم ریخته 

رادوین، سعی کردم  توجه بهترین قسمت تخت دراز کشیدم و بدونبود. روی گوشه

 .بخوابم
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هام رد ها بود. زندگیم مثل یه فیلم از جلوی چشمتو اتاقم نشسته بودم و سرم تو پرونده

هام؛ اومدن هام، حسرتهام، گریهدوران خوبم با کاوه، عشقمون، رفتنش، تنهاییمیشد؛ 

ون، خبر داشتن بابا از اومدن کاوه، سرنوشت مبهم من، قرار رادوین، ماموریت، عقدم

گرفتن وسط دو تا مردی که دوستشون داشتم؛ کاوه عشقم بود، همه دنیام و رادوین هم 

و بویی دیگه داشت. باید تصمیمی که گرفته بودم رو کسی بود که زندگیم باهاش یه رنگ 

 .کردمعملی می

 .ق رادوین رفتم؛ در زدم و وارد شدماز رو صندلی بلند شدم و به سمت اتا

 !هامسالم خانم خانو -

 سالم، مزاحم که نشدم؟ -

 .نه، مراحمی. بشین -

 :رو صندلی نشستم و گفتم

 .نامه رو فسخ کنیمخوام که صیغهیرادوین! من خیلی فکر کردم؛ راستش م -

 .رادوین خودکارِ تو دستش رو روی میز پرت کرد

 .فهممرت رو نمییعنی چی؟! منظو -

 !منظور من خیلی واضح بود، سرگرد -

 !فهمی چی میگی روشا؟! تو که گفتی من رو دوست داریمی -

و به عنوان کسی که یه گفتم دوستت دارم؛ اما نگفتم که حاضرم زنت بمونم. احساسم ر -

 .ات بود، بیان کردمخونهمدت هم

جا میاد؟ اون تلفن ل*ع*ن*ت*ی اون های جدید از کدونم این حرففکر کردی نمی -

 !شب! تو عوض شدی روشا

خواد با این حس تعهد زندگی کنم. بهتره این تصمیم ربطی به کسی نداره؛ دیگه دلم نمی -

 .زودتر تمومش کنیم

کنه. این دونستم قبول نمیو از اتاقش اومدم بیرون. حالم بد بود؛ میاب نشدم منتظر جو



 

 

 
55 

 انجمن رمانیک کاربرباالنی ه ئدما | ناهت باشمبگذار پ

 
 :خواد. شاید دنبال این بودم که بهم بگهثابت کنه من رو می تنها راهی بود که میشد

 .خوام تا ابد خانومم باشیخوامت تا ابد! میروشا! تو مال منی، می -

که رادوین زنگ زد به من و گفت صیغه رو  تا پایان وقت اداری، ذهنم همش درگیر بود

 !کنه؛ تموم شد! به همین راحتی! دوباره شکستمخودش فسخ می

قدر مستاصل نبودم. ذهنم پر وقت تو زندگیم اینکز کرده بودم. هیچدو روزه که یه گوشه 

 .کشید سمت کاوه؛ بعد از اون شب و اون تلفن، دیگه ازش خبری نداشتم

ها. زنگ ری اومدم جلوی خونه قدیمی کاوه اینخاطر بودم که نفهمیدم چطوقدر پریشانان

 .زدم؛ ولی کسی نبود. دوباره زنگ زدم

 :باز کرد یه پیرمردی در رو

 سالم، آقا کاوه هستن؟ -

 نخیر، شما؟ -

 گردن؟می ام؛ یکی از دوستانشون. کی برمن روشا ستوده -

 .ایشون رفتن خارجه. معلوم نیست کی برگردن -

 .باشن، شدم آب یخ رو سرش ریخته مثل کسی که یه سطل

 گفتی اسمت چی بود دختر جان؟ - 

 .روشا ستوده -

 .کنم به اسم شما است. صبر کن تا برگردممن هست؛ فکر یه بسته پیش  -

 !یعنی چی که رفته؟ به همین آسونی رفت؟

 .دخترم! بیا بگیرش -

 .ممنونم -

رو پیش گرفتم. بعد از مدتی رو نیمکت بسته رو گرفتم و سوار ماشینم شدم. مسیر بام 

 .همیشگی نشستم و پاکت رو باز کردم، یه نامه داخلش بود

 



 

 

 
56 

 انجمن رمانیک کاربرباالنی ه ئدما | ناهت باشمبگذار پ

 
 *کاوه*

خوام خونی من ازت خیلی دور شدم. معذرت میسالم به زندگیم. وقتی این نامه رو می

 .قدر بخاطر من رنج کشیدیمدت انعروسکم که تو این

 .کردم و تو تنها ملکه من بودیر میباور کن تو تمام این مدت، به تو فقط فک

ی به امید تو برگشتم و دونم که انتخاب برات سخته و حق داری نخوای با من باشی. وقتمی

دیگه است؛ وقتی فهمیدم مال من نیستی؛  های یه مردی ظریفت تو دستهادیدم دست

 .جا بود که فهمیدم خیلی دیر شدهاون

 !عشق منی روشا! تو تا ابد تو قلب منی، تنها

خوام دفعه وارد زندگی جدیدت شدم و آرامش رو ازت گرفتم. میخوام که یکمعذرت می

کنم؛ تحملش تر به این که ندارمت فکر میلندن؛ وقتی ازت دور باشم، کمبرگردم 

 .ترهراحت

دونم که االن رو کنه. میتر از قبل میتمام این شهر برام بوی تو رو میده و من رو مجنون

د؛ اما وقت دروغ نبون نیمکت همیشگی نشستی. روشا! باور کن که عشقم به تو هیچهمو

کنم، ه شدی، فکر کردن بهت گناه داره. برات آرزوی خوشبختی میحاال که مال یکی دیگ

 .وستت دارم، کاوهامیدوارم خوشبخت بشی عروسکم. تاابد د

 

داد؛ صدای هق اشک مجالم نمینامه رو به قلبم چسبوندم. آخ کاوه! تو با من چه کردی؟ 

 .هام سکوت رو شکسته بودهق گریه

متعلق به کسی نیستم؟ کجایی که ببینی عشق ل*ع*ن*ت*ی! کجایی که ببینی دیگه 

 عروسکت دوباره تنها است؟

 :فریاد زدم

 !زارم، چون باهات ازش خاطره دارمل*ع*ن*ت*ی من هم مثل تو از این شهر بی -
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 !زندگی همیشه طبق میل ما پیش نمیره

دیگه اون دختر شاد نبودم؛ شده بودم یه روشای منزوی و عصبی! عصبی نسبت به خانوادم، 

زندگی دو تا آدم  هایی که با زندگیم بازی کردن؛ هم با زندگی من هم بابه پدرم، به آدم

 .دیگه

ش با کاوه؛ بخاطر وارد های همیشگیدم بخاطر مخالفتپدرم مقصر بود. ازش عصبی بو

تر کردن رادوین به زندگیم. وقتی فهمیدم داستان محرمیت رو بابام پیشنهاد کرده، بیش

 !ی زندگیمعصبی شدم. از همه فراری بودم. این شد که ماموریت پشت ماموریت، شد همه

م هیچ اصراری برای بودنم نکرد. اما اون ه رادوین خبر نداشتم. ضربه بدی خورده بود؛از 

لی که به پدرم داده بود، مراقبم بود پس عاشقم نبود؛ فقط یه حس فقط یه مدت بخاطر قو

 .تعهد و مسئولیت بوده و بس

ی هیچ به خودم قول دادم دیگه اجازه ندم کسی پاش رو تو زندگیم بذاره. قلب من به رو

 :سیما با حرص نگاهم کرد و گفت.مردی دیگه باز نخواهد شد

 .شناسمتهیچ معلومه چته روشا؟! تو آیینه نگاه کردی؟ بخدا دیگه نمی -

 .باشمتم حوصله ندارم، بذار تو حال خودم کنی؟ گفقدر شلوغش میسیما! چرا ان -

هار ماهه عین برج زهرمار شدی! پاشو آماده شو؛ امشب باید با من بیای. غلط کردی! چ -

 .برمتبخدا اگه بخوای نه بیاری، به زور می

رمق تو آیینه به خودم نگاه هام رو عوض کردم و بیکالفه بودم. از دست این سیما! لباس

 .هام گود رفته بودودم. زیر چشمکردم؛ الغر شده ب

تر معلوم بشه. با سیما راهی شدم. تو راه نرگس روحیم کما بییه آرایش مختصر کردم ت

 .تایی زدیم به دل شهرهم به ما اضافه شد و سه

های اون اطراف رفتیم. هرکدوم ها، به یکی از رستورانموقع شام بود و به پیشنهاد بچه

 .ظر شدیمچیزی سفارش دادیم و منت

ل شد. باورم نمیشد؛ ولی خودش بود؛ نگاهم رو دختر پسری که اون طرف نشسته بودن قف
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 .خندیدنخوردن و میرادوین همراه یه دختر دیگه داشتن غذا می

هام رو حس کردم؛ نگاهم رو دختره بود. یه پوتین چرم بلند پاش بود هجوم اشک تو چشم

زرشکی رو سرش. موهاش فر درشت داشت که با یه پالتو چرم بلند مشکی و یه شال 

 .هاش انگاری لنز طوسی بودبیرون زده بود. دماغ عملی و چشمآزادانه از شالش 

 .ها جدا شدم. به چهره خودم تو آیینه نگاه کردمبه بهانه دستشویی از بچه

های بلند فر، موهای لخت مشکی، دماغ پوست سفیدی داشتم با چشم و ابروی مشکی، مژه

 .ب معمولیو ل

 کردم؟چی مقایسه می کردم؟ خودم رو با کی و برایکار میداشتم چی

هام کشیدمش و از دستشویی رژ لبم رو از داخل کیفم بیرون کشیدم و با حرص رو لب

 .تفاوت باشمسرد و بیاومدم بیرون؛ سعی کردم خون

 .غذاها رو آورده بودند

 .قدر دیر کردی دختر، بشین یخ کردچه -

 !چه خوشگل کردی -

ها زودتر از ما ها بود. اونایشی گفتم و مشغول خوردن شدم. زیر چشمی حواسم به اون

 .ز تموم شدن غذامون حساب کردیم و از رستوران زدیم بیرونبعد ا رفتن و ماهم

 .قدر استارت میزد ماشین روشن نمیشدسوار ماشین سیما شدیم؛ ولی هر چه

 .قدر گفتم با ماشین من بیایم! این ابو تیاره عمر خودش رو کرده خانم دکترچه -

 !دونم چه مرگش شدهکرد نمیباور کن مثل ساعت کار می -

 .ی آشنایی به خودمون اومدیمکار کنیم که با صدامونده بودیم که چیتاصل سم

 ها مشکلی پیش اومده؟خانوم -

 !بود؟ مگه با اون دختره نرفته بوداین رادوین بود که کنار ماشین ایستاده 

 .دونم چرا روشن نمیشهسالم جناب سرگرد، خوبین؟ واال نمی -

 .ناختمتون. کاپوت رو بزنید لطفاً شید نشسالم، شمایید سیما خانم؟! ببخ -
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 .کاپوت رفت باال و رادوین مشغول شد

 .یکمی باهاش ور رفت؛ ولی روشن نشدش

 .رسونمتوناین کار مکانیکه، بیایید من می -

 :نرگس گفت

 .شیماختیار دارید دیر وقته مزاحم شما نمی -

 .رماییدنید بفکنم، این موقع ماشین سخت گیر میاد تعارف نکخواهش می -

خوردم. به ناچار سه تو جمع فقط من بودم که ساکت بود و داشتم لیوان لیوان حرص می

 .تایی سوار ماشین رادی شدیم

 .اول نرگس رو رسوند و بعد سیما رو

 .حاال باهم دیگه تنها بودیم فقط سکوت بینمون حکم فرما بود

 .گوشیم زنگ خورد هاله بود

درست شه بهت خبر نه خونه نیستم... بزار هروقت ویزام خوبم. ، ممنون گلم الو سالم -

 .قربانت فعالً میدم.

 رید؟سفر می -

 .خشک جواب دادم

 چطور؟ -

 طوری... راستی آقا کاوه چطوره؟همین -

 .قراره باهم برین به سالمتی

 .د، نفس عمیقی کشیدمحرصم گرفته بو

 .و لندن بگیریمن رو تخوایم عروسیموکاوه هم خوبه، بله آخه می -

احساس کردم رادوین سرخ شد. آخیش خوبت کردم، دلم خنک شدش تا تو باشی فضولی 

 .نکنی

خواست ویزام بگیرم و برم لندن دنبال کاوه؛ اما راستش ویزام ی بود که دلم میمدتیه 
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 .دونم چه گیری داشتدرست نمیشد! نمی

دیگه دلیلی  تر شده بود.امشب با دیدن رادوین و اون دختر، تصمیمم برای رفتن جدی

 .برای موندن وجود نداشت

 .دکر تو افکارم غرق بودم که رادوین ماشین رو پارک

 .پیاده شو -

 .به اطراف نگاهی کردم، جلوی خونه رادوین بودیم

 :با حرص در رو باز کردم و گفتم

 اومدین خونتون؟رسوندین بعد میکنید اول باید من رو میآقای محترم، فکر نمی -

 .بامن بحث نکن بیا -

 .خوام برم خونه. میمن هیچ جا نمیام -

 .بعد میری خونهم، کنیبیا بریم باال با هم صحبت  -

 .ما حرفی نداریم با هم سرگرد -

 .نزار داد بزنم، گفتم بیا -

بالفاصله در رو پشت سرش  .از تحکمش ترسیدم. دنبالش راه افتادم و وارد خونه شدیم

 .قفل کرد

 در رو چرا قفل کردی؟ -

 :رادوین عصبی نگاهم کرد و گفت

 ترسیدی؟ -

 ه، در چرا قفله؟و بدن رب منه، برای چی باید بترسم؟ جوا -

 .رادوین بازوم رو کشید و هلم داد، عقب عقب رفتم و روی کاناپه افتادم

 .. باهاش ازدواج کنی!هان؟که داری میری لندن. -

 .ترسیده بودم

 !به خودم ربط داره. من آزادم -
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 .من کم بوداش با فاصله

 .زن منیوز هن ه؟ توای رو دادهغلط کردی! کی بهت همچین اجاز -

 .بودم، یادت رفته! خیلی وقته فسخش کردیم -

 !نکردم... تو هنوز هم زن منی... مال منی من هیچ وقت فسخش نه نکردم.  -

 مگه نگفته بودم حق نداری از این رژ غیر من برای کسی بزنی؟

 .؟ تو اون صیغه رو فسخ کردیچرا مزخرف میگی -

 .گوشیم زنگ خورد. مامان بود

 .جا بریتونی از اینمونی... چون فعاًل نمیپیش دوستت می شب بگو -

 .جواب دادم

 .خواستم بهتون زنگ بزنمالو مامان سالم، می -

 سالم، کجایی دختر؟ -

 .جا پیش سیما، فردا میام خونهماشین سیما خراب شدش، شب میرم اون -

 خوای رضا رو بفرستم دنبالت؟می -

 .خونهام می نه دیر وقته. فردا -

 .باشه مراقب خودت باش -

 .چشم خداحافظ -

 .قطع کردم

خورم. مزخرف نیست، من هیچ وقت چیزی رو فسخ نکردم. به جون مامان و رها قسم می -

تو زن منی، عشق منی،  چون دوستت داشتم و دارم، حتی اگه تو دوستم نداشته باشی...

من کسی زارم غیر ال منه... روشا نمید موجوزارم مال یکی دیگه بشی. این زندگی، این نمی

 .حست کنه

هاش ، محرمش بودم. حرفتو شوک بدی بودم، صیغه رو فسخ نکرده بود. هنوز زنش بودم

 .بهش نیاز داشتم، دلتنگش بودم و برام جذاب بود
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 .کنمشا دوست دارم، تو مال منی تا ابد، خوشبختت میرو -

 . ...ین هم لبخند بزنه وادوا رلبخند زدم و همین کافی بود ت

 .هام رو باز کردم، با یادآوری دیشب فهمیدم که چه غلطی کردمبا درد زیادی چشم

 :خواستم بلند شم که گفتخوابیده بود. رادوین کنارم 

 .کنی تا برات صبحانه بیارم، خانوممجا استراحت میشما جایی نمیری، همین -

 .بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت

 .خانومم! حاال من دیگه واقعاً خانوم اون بودم

ی کرد، به زحمت رو صندلهام رو پوشیدم و به طرف آشپزخانه رفتم. دلم درد میلباس

ده بود. کمی از آب پرتقالی که مقابلم بود رو نشستم. صبحانه مفصلی روی میز چیده ش

 .الجرعه سر کشیدم

 خوبی عزیزم؟ -

 .اخم کردم

 .من عزیز تو نیستم -

 !ها چیه روشا جان، تو خانوم منیاین حرف -

 !ام و تو االن صاحبم شدی، سخت در اشتباهیاگه فکر کردی من ملکه -

 .خواستیتوام می ولی دیشب -

 .داد زدم

 .قدر یادآوریش نکنتباه بود. ایندیشب اش -

 .به زحمت بلند شدم و به سمت اتاق رفتم تا پالتوم رو بپوشم

 .آروم باش! تو حالت االن خوب نیست روشا عزیزم، -

 :عصبی خندیدم و گفتم

 .اتفاقاً حالم خیلی هم خوبه، بهتر از این نمیشم -

شحالی در رو باز کردم و وارد بختانه قفل نبود. با خو ه رفتم که خوشبه سمت در خون 
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 .آسانسور شدم

که افسردگی گرفته که دیگه دختر نبودم، نه بخاطر اینحالم خوب نبود، نه به خاطر این

رفت! چطور تونست هام بیرون نمیبودم. دیشب، تصویر اون دختر با رادوین از جلو چشم

 .هکار رو کنبا من این

داد به خودش که با اون دختره شام بره بیرون و اگه هنوز زنش بودم، پس چطور اجازه 

 !خوش بگذرونه

  .خوردحالم داشت از خودم و این همه سادگیم به هم می

ای از آسانسور پیاده شدم و از ساختمان بیرون اومدم. رادوین جلوی من ایستاد، توجه

 .با هل مجبورم کرد که سوار ماشینش بشمنکردم که به سمتم اومد و 

 .داد زدم

 !چه خبرته وحشی -

 .عصبی نگاهم کرد

اشتباهی ببین روشا بهت حق میدم که االن حالت خوب نباشه؛ ولی تو زن منی، ما کار  -

 .نکردیم

ی مشکلم دیشب کرد همههایی کرده بود؟ فکر میپوزخندی زدم. پیش خودش چه فکر

تر از این بخشی از مشکلم مربوط به دیشب بود؛ ولی مشکل من بزرگبوده؟ شاید آره! یه 

 .ها بودحرف

قرار گم به خونتون زنگ بزنه و خوام. همین امروز به نیکی میمن باز هم ازت معذرت می -

 .خواستگاری رو بذاره

 .باز هم تلخ خندیدم

 !رادوین -

 جانم!؟ -

مون رو وش کن، اون یه اشتباه بود. صیغهخوام باهات ازدواج کنم. دیشب رو فراممن نمی -
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 .خوام از ایران برمسخ کن و دیگه به من فکر نکن؛ چون من تصمیمم رو گرفتم و میهم ف

 .روی فرمون کوبید رادوین با عصبانیت گاز داد و محکم

مون تصمیم بگیری، تو با خودت چی فکر کردی؟ صیغه حق نداری برای زندگی دوتایی -

 .ذارما خیال راحت بری پیش اون مردتیکه؟ من نمیرو فسخ کنم و ب

کردم؛ اما دیدمش، االن همه چیز بهتر بود و عشقش رو باور میاگه دیشب با اون دختر نمی

 .شدتونستم و نمیحاال نمی

 .سکوت کردم و چیزی نگفتم

 پرسیدم اون دختر کی بوده؟کردم و میکاش لب باز می

، کلید انداختم و وارد ترین نگاهییاده شدم و بدون کمجلوی خونه ترمز کرد، به زحمت پ 

 .خونه شدم

ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم. روی تختم افتادم و زیر گریه زدم. کسی خونه نبود، از پله

 .قدر گریه کردم که نفهمیدم کی خوابم برداون

گذشت، عصر همون روز نیکی جون به خونمون زنگ زد و با مامانم دو هفته از اون روز می

 .قرار خواستگاری رو گذاشت

نستم با رادوین تونمی خواستم وخانواده، مخصوصاً بابام خیلی خوشحال بودن؛ اما من نمی

تونستم ببینم قلب مردی که دوستش دارم برای یکی دیگه بزنه. محرمش بودم و باشم. نمی

مون رو فسخ کنه. از طریق ویزای فهمید که خیال ازدواج ندارم محال بود صیغهاگه می

 ای نبود مجبور بودم یه مدت نقش بازی کنم تا رادوینتحصیلی اقدام کرده بودم. چاره

 .کنهباورم 

 .امشب قرار بود برای خواستگاری به خونمون بیان

 .توی آینه به خودم نگاه کردم، یه کت و دامن کالباسی با یه شال سفید حریر تنم بود

حوالی ساعت ُنه بود که زنگ زدن و اومدن. اول آقای پارسا داخل شد و با همه خوش و 

م رو بوسید. پشت گونهکرد و  بش کرد، پشت سرش نیکی جون بود که مادرانه بغلم
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اومد و آخر سر قدر سفت بغلم کرد که داشت نفسم بند میسرش هم رها وارد شد و اون

هم آقای داماد تشریف آوردن. یه کت و شلوار طوسی تنش بود و پیراهن زیرش هم رنگ 

 .لباس من بود. به من لبخند زد و دسته گل رو به من داد

 .ند زدم و تشکر کردمام. لبخسعی کردم خوشحال به نظر بی

 .همگی تو سالن نشسته بودن که آقای پارسا شروع به مقدمه چینی کرد

 .ای عروسم بشهخواستم که همچین فرشتهجناب ستوده، من همیشه از خدا می -

 !شما لطف دارید، کنیزتونه -

 :نیکی جون خطاب به بابا گفت

 !اختیار دارین، تاج سرمونه -

 .داد آقای پارسا ادامه

 .اگه شما موافق باشید مراسم عقد و عروسی این دو تا جوون رو یکی کنیم -

 :بابا به مامان نگاه کرد و گفت

خوایم برای کارها، خرید و چیدمان. از نظر ما هم اشکالی نداره فقط یکم زمان می -

 .هاستجور کارها هم که با خانماین

جده ماه دیگه که والدت هم هست ست ما هاگه امشب موافق باشید، االن که برج ُنه ه -

 .مراسم رو بگیریم

 !انشااهلل -

ای رو بیرون کشید و انگشتر تک نگین ای گفت و از داخل کیفش جعبهنیکی جون با اجازه

 .قشنگی رو توی دستم کرد

 .همگی دست زدن و تبریک گفتند

ز درون مثل ما من اکرد؛ اموقرانه تشکر کردم. رادوین خوشحال بود و با عشق نگاهم می

 .رسیدکوهی بودم که داشت به انفجار می

من رو خریده بود و حاال خونه رادوین با گذشت، مامان بیشتر جهاز روزها پشت سر هم می
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 .مون رو فسخ کرده بودیم و هفته دیگه عروسی بودهای من پر شده بود. صیغهاثاث

ی کارهام رو کرده بودم و رفت. دیگه مشکلی نبود، همهچیز داشت طبق نقشه پیش میهمه

بودم و پشت  ده بودم. چمدون کوچیکی رو از قبل آماده کردهحتی بلیطم رو هم اوکی کر

دونستم با رفتنم باعث م نبود که با خودم ببرم. میماشین قایم کرده بودم. چیزی الز

کنم. خودخواهی بود؛ اما من با زندگی و آبروی دو شم و نابودشون میخجالت خانوادم می

پس خودم چی؟ مگه من حق زندگی  خانواده، بازی خطرناکی رو شروع کرده بودم؛ اما

دگیم دست مایه بازی قدر زن قدر زجر کشیدم! چهن غرور نداشتم؟ چهنداشتم؟ مگه م

 .دیگران شد

 .دو تا نامه یکی برای رادوین و یکی برای خانوادم نوشته بودم

 !شدجوری نمیخورد و کاش اینخواست سرنوشت یه طور دیگه رقم میقدر دلم میچه

برای آخرین بار به اتاقم نگاه  وشیم از خواب پریدم. بی سر و صدا حاضر شدم وبا آالرم گ

 .کردم

 .سوار ماشینم شدم و راه فرودگاه رو در پیش گرفتم. صدای آهنگ رو زیاد کردم

 .آهنگ فرزاد فرزین بود با آهنگ شروع به خوندن کردم

 بمیرم من واسه عشق دوتامون

 انتهامونواسه تنهایی بی

 و غمت یک شبه آبم کردتو رفتی 

 وابم کردببین دنیا منو بی تو ج

 تو رفتی حرف این مردم خرابم کرد

 .تو رفتی زندگیمون رفت

 یه عاشق زیر بارون رفت

 مون رفتدیدی آخر یکی

 کجایی؟
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 بمیرم بهتر از اینه

 غمت مونده تو این سینه

 تموم شهر غمگینه

 کجایی؟

ود. سرعتم باال بود، خاطراتم از جلوی هام با آهنگ قاطی شده بهق گریهصدای هق

 .شدم مثل یه فیلم رد میهاچشم

 تونم برم از خونه بیروننمی

 نه از فکر تو دیونه بیرون

 تو نیستی و هنوز اسمت عزیزه

 رفیق قلبی که بی تو مریضه

 همه چیزههمین تنهایی بی

 .تو رفتی زندگی مون رفت

 یه عاشق زیر بارون رفت

 رفتمون دیدی آخر یکی

 کجایی؟

 بمیرم بهتر از اینه

 این سینه غمت مونده تو

 تموم شهر غمگینه

 کجایی؟

 . ...صدای ممتد بوق کامیون و برخورد ماشین با چیزی و سیاهی مطلق

 (یندورا) 

وقتی که بهم زنگ زدن و گفتن روشا تصادف کرده نفهمیدم چطوری خودم رو به 
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 .بیمارستان رسوندم

 .جون و غرق خون روی تخت افتاده بود و دکترها دورش بودنروشا بی

 .روشا روی صندلی نشسته بود و از شدت گریه رنگ به رو نداشت ریحانه خانم مادر

گی دست و پنجه نرم جا داشت با مرگ و زندندگیم اونی زحالم خوب نبود. عشق من، همه

 .کردمی

 !جا چیکار داشتپلیس، ماشین روشا رو توی جاده فرودگاه پیدا کرده بود. آخه روشا اون

 .ه باشمکردم که اشتباه فکر کردخدا خدا می

تر از همیشه اهمیت داشت خود روشا وقت برای این افکار زیاد بود، چیزی که االن بیش

 .های نازش رو باز کنه و دوباره نگاهم کنهکه حالش خوب بشه و چشمود. اینب

 .تا دیر وقت بیمارستان بودم. به اصرار مامان مجبور شدم به خونه برم

یش گرفتم. حالم خوب نبود، ماشین رو پارک کردم و سوار ماشینم شدم و راه خونه رو در پ

 .بی سر و صدا وارد خونه شدم

 .رآن دستش بود. با دیدن من بلند شدنشسته بود و ق هارها روی پله

 .داداش، اومدی -

 .خواست فریاد بکشمپاهام توان حرکت نداشت. دلم می

 .رها به سمتم اومد

 وره؟زنی؟ روشا حالش چطرادوین، چرا حرف نمی -

 :ای گفتمباصدای گرفته

 .فقط دعا کن رها، دعا کن -

وقت د هیچود که بخوام اشک بریزم. بعد از مهشیاز منی که کوهی از غرور بودم محال ب

 .کردم هیچ دختری بتونه قلبم رو تا این حد بلرزونهفکر نمی

 .روشنهالهی فدات بشم داداشی، گریه کن خودت رو خالی کن روشا خوب میشه من دلم  -

 .رمق از رها فاصله گرفتمبی



 

 

 
69 

 انجمن رمانیک کاربرباالنی ه ئدما | ناهت باشمبگذار پ

 
 !امیدوارم _

و روی تخت افتادم. تصویر روشا و  کرد. وارد اتاق خوابم شدمسرم حسابی درد می

 .جلو چشمم بود هاش،خنده

 .روشا! تو با من و این دل چه کردی

قدر زار زدم و با تصویر عشقم خیال بافی کردم که نفهمیدم کی از شدت خستگی اون

 .شدم هوشبی

ای که به سرش خاطر ضربهگذشت و روشای من هنوز توی بیمارستان بود. بهدو هفته می

 .خورده بود توی کما رفته بود

تونم ونه میکلید انداختم و در خونه رو باز کردم. احساس کردم که روشا رو همه جای خ

 .ینمبب

 .پاهام شل شد و روی زمین نشستم

 .خدایا عشق من رو ازم نگیر

 !خدایا من دوستش دارم اون رو از من نگیر

 .کردمشد این واقعاً من بودم که داشتم سیگار پشت سیگار دود میباورم نمی

 کار کردی؟کار کردی؟ با این پسر مغرور چیروشا تو با من چی

ها جا ساز شده بود. پاکت رو برداشتم و زیر یکی از گلدونتاد که فیدی افنگاهم به پاکت س

 .بازش کردم. یه نامه بود

 .خونی، مطمئناً من پیشت نیستم و شاید ازت خیلی دور باشموقتی این نامه رو می

 .طوری بشهخواستم ایندونم که ازم متنفری؛ ولی باور کن که نمیمی

 .ه بودای برام باقی نموندراه دیگه

ای باز کنم، وقتی برای اولین بار کردم بتونم قلبم رو به روی مرد دیگهبعد از کاوه، فکر نمی

دیدمت. غرورت، مردونگیت، رفتارت. همگی برام جذاب بود. تو من رو یاد کاوه 

ها برام لذت بخش نداختی همه کارهات برام جذاب بود. حتی هم خونه شدنمون هم بعدمی
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طوری که ما هایی دارم؛ اما خب زندگی اونبهت یه حسو قلبم دم که تشد. فهمیده بو

 .خواییم پیش نمیرهمی

ی من برگشت. اومدن کاوه به اندازه کافی شد به نتیجه رسید، کاوهدرست وقتی که می

که تو از قبل خبر داشتی و با برای من گنگ بود و من تحمل فهمیدن و قبول کردن این

هام فرو ریخت و فهمیدم همه دفعه کاخ آرزو. یکنداشتم بودی رودستی کرده پدرم هم

خاطر قولی بوده که به پدرم دادی. سخته که یکی از روی حس کارها و احساس تو به من به

خواستم اگه عاشقمی بهم ثابت مسئولیت و تعهد کنارت باشه. من عاشق کاوه بودم و می

ون رو فسخ کنی و تو قبول مصیغه خواستم کنی. من بین دو تا آدم گیر کرده بودم. ازت

 .جا بود که فهمیدم باید فراموشت کنمکردی. اون

 خاطر من از ایران رفت بیشتر داغون شدموقتی از تو جدا شدم و کاوه به

 !بخت بشم؛ اما دیگه تویی هم برام نمونده بودیاون رفت تا من با تو خوش

شب وقتی دیدمت، وقتی از  دم. اونشده بو تنفر وجودم رو پر کرده بود. یه دختر عصبی

ها رو زدم تا ات کنم. از قصد اون حرفخواست خفهمن در مورد کاوه پرسیدی. دلم می

 .بسوزونمت؛ اما تو عصبی شدی و من رو به خونت آوردی، اعتراف کردی که زنت هستم

واقعی  ی حسم به تو اون شبخورم که همهدفعه عوض شد. قسم میچیز یکانگار همه

خورم که حالم از با تو بودن خوب بود؛ اما یه مشکلی وجود داشت، اون شب م میبود. قس

خندیدی. من زنت بودم من تو رو با اون دختر تو رستوران دیدم، دیدم چطوری باهاش می

 .تونستم با خیانتی که بهم شده کنار بیامو تو برام جایگزین آورده بودی. نمی

 .همه! دلیل اصرارت برای ازدواج با من رو نفهمیدمبرام مبنوز هم البته دلیل کارهات ه

تونم چیزی رو با کسی شریک بشم. پس تصمیم گرفتم که من عادت نداشتم و ندارم و نمی

برای همیشه فراموشت کنم و از ایران برم. برای فسخ اون صیغه و آماده شدن شرایط 

جوری خواست اینلم میقدر ده؛ اما چمجبور شدم یه مدت نقش بازی کنم تا باورم کنید

 .شدنمی
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 بودم؛موندم و خانمت میخواست واقعًا کنارت میقدر دلم میچه

 .اما نشد، نشد که بشه

رادوین من دوست داشتم و دارم؛ اما من و تو مال هم نیستیم از اولش هم نبودیم راسته که 

 .رسنوقت بهم نمیمیگن دو خط موازی هیچ

 .بخت بشیامیدوارم خوش

 .روشا

طوری طور تونست اینشد روشا چنین کاری کرده باشه. چهنامه رو بستم. باورم نمی

 .قضاوتم کنه

 .کار کردیآخ روشا، تو با خودت و من چی

 .با سر درد بدی از خواب بیدار شدم

 .یه دوش کوتاه گرفتم و فوری طبق روال همیشه راهی بیمارستان شدم

 .وفهموم شده بودچیز برام بیاز وقتی که اون نامه رو خونده بودم همه

 .ماشین رو پارک کردم و وارد بیمارستان شدم

 .شده بودهر روز دیدن روشا از پشت شیشه کارم 

 .دادتونستم براش بکنم و این زجرم میکاری نمیهیچ

خواستم اون رو خدا می به دختری که معصومانه روی تخت خوابیده بود زل زده بودم و از

 .بهم برگردونه

داد داشت تبدیل به یه خط صاف هایی که ضربان قلب روشا رو نشون مییکی از دستگاه

 .زدمشد. دویدم و پرستار رو صدا می

 .تو رو خدا عجله کنید، مریض من اصالً حالش خوب نیست -

داخل ولی یکی از  خواستم برمهجوم پرستارها و دکترها رو به اتاق روشا دیدم. می

 .پرستارها بهم اجازه نداد

کاری رو نداشتم پاهام شل شده بود. همه خدایا روشای من رو ازم نگیر. قدرت هیچ
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 .ترفزندگیم داشت از پیشم می

هام رو بستم و توی دلم به خدا التماس کردم. التماس کردم روشا رو ازم نگیره اون چشم

 .ها طول کشیددر گذشت؛ اما برای من به اندازه سالقدونم چهرو به من برگردونه! نمی

 .پرستار از اتاق بیرون اومد، با عجله به سمتش رفتم

 خانم عباسی حال همسرم چطوره؟ -

 .ض برگشتخداروشکر مری -

 .نفس راحتی کشیدم و روی صندلی نشستم

 .خدایا شکرت، شکرت که عزیزترین کسم رو بهم بخشیدی

 (روشا)

 .کردمی کردم، نور اذیتمهام رو باز چشم

 .چیز برام عجیب بود یه زن با مقنعه سفید داشت نگاهم می کرد، لبخند زدجا و همههمه

 .هات رو باز کردیبالخره دوباره چشم -

 هستم؟من کجا  -

عزیزم آروم باش، به خودت فشار نیار تو االن توی بیمارستانی، تصادف کردی! یادت  -

 نیست؟

 .اومدیادم نمی عجیب بود چرا چیزی

 جا هستم؟چند وقته این -

 .یک ماهی میشه که تو کما بودی. تو آدم خوش شانسی هستی -

 .هیچی یادم نمیاد -

االن باید استراحت کنی. راستی، قدر شوهرت رو  چیز یادت میادعجله نکن، به مرور همه -

یی وجود داشته هاکم پیش میاد همچین آدم بدون. این مدت مثل پروانه دورت چرخید.

 .باشن

 .چشم هام بستم و چیزی نگفتم
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شد! تنها چیزی که یادم بود صدای آهنگ و بوق کامیون بود. خدایا چه یک ماه، باورم نمی

 ؟اتفاقی برام افتاده بود

 (رادوین)

 .رفتم و نگاهم به روشا بود.کنارش روی صندلی نشستمتوی اتاق رژه می

 .هاش رو باز کردخیلی نگذشت که چشم

 .ازش ناراحت بودم؛ اما االن وقت تسویه حساب شخصی نبود

 !انوممبیدار شدی خ -

 .خوامرادوین تویی؟ من معذرت می -

ات برگشته نباید به خودت فشار بیاری. فقط م باش دختر خوب، حاال که حافظهآرو هیس! -

 !باید استراحت کنی تا خوب بشی

 . ...رادی، من -

در اتاق باز شد و حرف روشا نصفه موند. کل خانواده وارد اتاق شدن! به همه سپرده بودم 

 .فردوگاه و اون روز کسی چیزی به روشا نگه که از قضیه

 .ای ایستادمله گرفتم و گوشهت فاصاز تخ

 .ریحانه خانم کنار تخت نشست و دست روشا رو توی دستش گرفت و اشکش سرازیر شد

 .مامان، سبد گلی که خریده بود رو کنار تخت گذاشت

 :مامان گفت

شکر که عروسم سالمه و حالش هم  کنی؟ خدا رو هزار مرتبهریحانه جان چرا گریه می -

 !خوبه

 :رو پاک کرد و گفتهاش م اشکریحانه خان 

 .بخدا اشک شوقه -

 .بابام به حرف اومد

الحمداهلل که روشا جان حالش خوبه، انشااهلل مرخص که بشه یه گوسفند براش قربونی  -
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 .کنیممی

 .آقای ستوده، قدر شناسانه به خانوادم نگاه کرد و تشکر کرد

 .پیش روشا نشست و شروع به پچ پچ کردن باهاش کرد رها

 .ی من باهاشون زیاد بود و نفهمیدم چی دارن بهم میگنفاصله

 .کردیمساعت مالقات رو به اتمام بود و باید اتاق رو ترک می

 (روشا)

 .چشمام رو که باز کردم یکی کنارم نشسته بود

 .خودش بود، رادوین بود

 !بیدار شدی خانومم -

 :به زحمت گفتم

 .رادوین تویی؟ من معذرت میخوام -

که حافظه ات برگشته نباید به خودت فشار بیاری. هیس! آروم باش دختر خوب، حاال  -

 !باید سعی کنی استراحت کنی

 . ...رادی، من -

ی خانواده داخل اومدن. بعد از سالم و در اتاق باز شد و نتونستم حرفم رو کامل کنم. همه

ای ایستاد. مامان کنار تختم نشست و دستم رو گرفت و احوال پرسی، رادوین رفت و گوشه

 .گریه کرد شروع به

 :نیکی جون سبد گل قشنگی رو کنار تختم گذاشت و گفت

؟ خدا رو هزار مرتبه شکر که عروسم سالمه و حالش هم ریحانه جان چرا گریه میکنی -

 !خوبه

 .بخدا اشک شوقه -

 :آقای پارسا گفت

الحمداهلل که حال روشا جان خوبه، انشااهلل مرخص که بشه یه گوسفند براش قربونی  -
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 .یمکنمی

 .قدر بد کنمطور تونستم با این خانواده اینلبخند زدم، خانوادم خوشحال بودن! من چه

 :ا کنارم قرار گرفتره

 خوبی زن داداش!؟ -

 .تقریباً  -

 .شدمیگم خداروشکر که حالت خوب شد وگرنه رادوین دیوونه می -

 .ها هم نباشهجوریکنم دیگه اینفکر می -

 !شهخواد، بهت داره حسودیم میو میروشا، داداشم خیلی تو ر -

 .کرد خیره شدممیلبخند زدم و به چهره رادوین که متفکر داشت ما رو نگاه 

 .شد و پرستار از همه خواست اتاق رو ترک کنندساعت مالقت داشت تموم می

 (روشا)

اش برام گوسفندی رو ن ترخیص شدم. آقای پارسا طبق گفتهیک هفته بعد از بیمارستا

 .قربونی کرد

 .چندشم شده بود! با کمک رها از روی خون رد شدم و داخل خونه رفتیم

دونستم رادوین نامه زد. نمیباهام خوب بود و کسی حرفی از روز تصادف نمیبرخورد همه 

 رو خونده یا نه؟

خون سرد. اگه نامه رو خونده بود مطمئناً االن  رفتارش باهام خیلی خوب بود. آروم و

 .قدر خوب و آروم باشهتونست ایننمی

 .خود درگیری پیدا کرده بودم

 .اده رادی قصد رفتن کردنهمگی دور هم نشسته بودیم که خانو

 .کجا بلند شدید؟ بفرمایید توروخدا-

 :بابا در تایید حرف مامان گفت

 .شام در خدمتتون هستیم -
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 :پوشید گفترسا درحالی که کتش رو میآقای پا

قدر دورش ممنون، خیلی باعث زحمت شدیم، روشا جان باید استراحت کنه و هر چه -

 !تر باشه بهترهخلوت

 .رف آقای پارسا رو تایید کردنیکی جون ح

 .شیمامیر راست میگه، شما هم خسته هستید. دوباره یه وقت دیگه مزاحمتون می -

 .ون ایستادمامان کنار نیکی ج

 .طوریآخه زشته این-

 :نیکی جون در جواب حرف مامان گفت

 .ها رو نداریمریحانه جون، ما که باهم این حرف -

 :آقای پارسال گفت

 !زهخب با اجا -

 :مامان نگاهی به رادوین کرد و گفت

 .رادوین جان حداقل شما بمون -

 .شمدستتون درد نکنه انشااهلل بعداً مزاحمتون می -

 .وین و خانوادش خداحافظی کردن و رفتنراد

 .با کمک مامان به اتاقم رفتم و دراز کشیدم

 .ترسوندیه جورایی این آرامش قبل از طوفان داشت من رو می

 .عمه فهمیه مقابلم نشسته بود

 .ها حکمت و نشونه خداستاین-

 :مامان در جواب عمه گفت

 ای؟جون چه نشونه فهیم-

 :لی که برداشته بود رو پوست گرفت و گفتفرشته پرتقا

افته یعنی صالح به این اِوا زن دایی معلومه دیگه. وقتی قبل عروسی همچین اتفاقی می-
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 .ازدواج نیست

 .ها همش خرافاتهها چیه دخترم، ایناین حرف-

 :عمه گردنش رو قری داد و گفت

. داداشم کم دشمن نداره د هم جادو و جنبل کرده باشنتونگم شایخرافات چیه، من می-

 .که

ها اتفاقی بیفته، پس دیگه فهمیه جان، اگه قرار باشه با دعا نویسی و جادو جنبل این رمال-

ها همه زائیده ذهن بعضی از مردمه که دهن به دهن زبونم الل خدا چیکارست؟ این حرف

 .چرخهمی

تو حرف خودت رو م. هرچقدر من بگم فایده نداره باز شدی معلم اخالق خانوم ناظ-

 .زنیمی

ها همش گه، اینعمه جون، ممنون که به فکر ما هستین و نگرانید ولی مامان راست می-

 .ریزی نیست کهافته. اصالً قابل برنامهخرافاته. تصادف اسمش روشه، خیلی اتفاقی اتفاق می

آخرش هم دونستم ی نیومده به شماها. میزنی. به خدا خوبتو هم که حرف مادرت رو می-

 .کنیدسکه یه پولم می

شی. ما که حرفی نزدیم آخه. پدرشوهر روشا هم برای دفع بال فهیم جان چرا ناراحت می-

 .شاءاهلل که خیره و بال هم دور بشه از دور این خانوادهبراش قربونی کرد. ان

 .شاءاهللان -

 .ه بود قوز باال قوزداشتم، نیش و طعنه بقیه هم شد خودم به اندازه کافی مشقت و مشکل

 .اش شدعمه فهمیه یکم دیگه هم موند و یک ساعت بعد همراه فرشته راهی خونه

ها از شد. خیلیشد از مهمون و خالی میتقریباً از وقتی که مرخص شده بودم خونمون پر می

اً سرک کشیدن تو زندگی ها هم برای فضولی. واقعاومدن و بعضیرو محبت و عیادت می

 .ها موضوع مهمی بودچقدر برای بعضیدیگران 

عصام رو از کنار مبل برداشتم و آروم بلند شدم. پام شکسته بود و راه رفتن برام سخت و 
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 .دشوار بود

به زحمت خودم رو به اتاقم رسوندم و روی تخت نشستم. سرم سنگین بود و خواب تنها 

 .رومم کنهتونست یکم آچیزی بود که می

 .شنیدمدر اتاقم باز بود و صدای مامان و بابا رو می

به خدا قسم اگه قول نداده بودم، االن گردنش رو شکسته بودم. دختره احمق ببین  -

 .طوری با آبرومون بازی کردهچه

 .د. خداروشکر که به خیر گذشتحرص نخور مر -

افتاد االن معلوم نبود شاهزاده خانومت کجاست. جواب این اگه اون تصادف اتفاق نمی -

مردم و این پسر رو چی می دادم آخه. به خدا که من همینجوری هم شرمنده این خانواده 

 .هستم.کم به ما محبت ندارن

ه باید صبر کنیم روشا بهتر بشه. هر چی مونه مراسم کالحمداهلل که بخیر گذشت. فقط می -

باشه حرف مفت زیاده، تا تنور داغه باید چسبوند. تا روشا مخالفتی نکرده باید این قضیه رو 

 .فیسله بدیم

بیخود کرده مخالفت کنه! مگه دست اونه؟ من که آبروم رو از تو کوچه نیاوردم. چه  -

خوشحال هم باشه که این پسره با گندی  واد چه نخواد باید این ازدواج سر بگیره. بایدبخ

 .که خانم زده هنوز حاضره باهاش ازدواج کنه

 :شد، گفتمبه سختی از اتاق بیرون اومدم و باصدایی که از ته چاه شنیده می

 .خوام با رادوین ازدواج کنمولی من نمی -

 :تبابا عصبانی نگاهم کرد و گف

 غلط کردی! مگه دست توعه؟ -

ذارید خودم برای زندگیم تصمیم بگیرم؟ شما باعث شدید شدم. چرا نمی من دیگه بزرگ -

کرد خاطر من رفت، چون فکر میجا برسم. شما عشقم رو از من گرفتید. کاوه بهمن به این

 ؟طور انتظار دارین زن کسی بشم که قلبم متعلق به اون نیستکه خوشبختم. چه
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که رادوین اومد خواستگاریت؟ آبروی ما  ها رو قبالً نزدی؟ همون موقعچرا این حرف -

 !وسیله بازی تو نیست دختر

 .اومدم جواب بدم که آیفون به صدا در اومد

 !رادوینه -

پرسی کرد و روی مبل مامان در رو باز کرد. رادوین وارد خونه شد و با همه سالم و احوال

 .نشست

ان دسته گلی که رادوین آورده بود رو توی گلدون گذاشت و برای رادی چایی آورد. مام

 .شون بدهبابا عصبی بود اما سعی داشت خودش رو آروم ن 

 خب چه خبرها پسرم؟ خانواده خوبن؟ -

 :رادوین لبخندی زد و گفت

 .الحمداهلل، به لطف شما خوبن -

 .ار داشتمراستش هم اومدم روشا جان رو ببینم هم با شما ک

 .خیره پسرم -

ترهاست، امیدوارم این جسارت ها اصوالً با بزرگدونم گفتن این حرفخیر که هست. می -

دونین تصادف روشا باعث شد مراسم به تاخیر طور که می. راستش همونمن رو ببخشید

بدید بیفته. اما حاال که روشا جان حالش بهتر شده، اومدم ازتون خواهش کنم که اگه اجازه 

دم یه جشن مفصل عقد کنیم و یه جشن مختصر بگیریم. وقتی حال روشا بهتر شد قول می

 .بگیریم

 ت چیه؟یرم کردی. نظر خانوادهگواال چی بگم پسرم، غافل -

خانواده من حرفی ندارن. من گفتم اول با خودتون مطرح کنم اگه صالح دیدید بهشون  -

 .بت کننتر در این مورد صحبگم که خودشون جدی

جور تر عقد کنید بهتره، درسته که قراره ازدواج کنید اما ایناز نظر شرعی، هر چه سریع -

قدر فهیم هستی و خودت به فکر بودی. خوشحالم که اونرفت و آمدها درست نیست. 
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 .روشا باید به تو افتخار کنه

 .ممنونم -

همین باعث شد الل بشم و رو شدم و ناک بابا روبهاومدم حرفی بزنم که با نگاه غضب

 .سکوت کنم

خاطر مدل دامنش توی آیینه به خودم نگاه کردم. یه لباس سفید و ُپرچین تنم بود که به

ه شنیون شده بود. یه ردیف گل مریم مثل تاج مشخص نبود پام توی گچه. موهام خیلی ساد

شد گفت در عین سادگی ضمیمه صورتم شده بود. میروی سرم بود. آرایش ملیح و الیتی 

 .خیلی قشنگ شده بودم

اما راه فراری برام نمونده بود. یک هفته تمام تو خونه با بابا  دلم راضی به این عقد نبود؛

 .دادمام هم که شده بود باید به این ازدواج تن میخاطر آبروی خانوادهجنگ داشتم. به

یه کت و شلوار مشکلی رنگ تنش بود. باید اعتراف کنم که  رادوین دنبالم اومده بود.

کرد توی حسابی خوشگل شده بود؛ اما نگاهش! نگاهش با همیشه فرق داشت، سعی می

 .هام نگاه نکنه. باهام سرد بودچشم

خاطر شرایطم فقط چند تا عکس گرفتیم و بعد آتلیه رفتیم. بهسوار ماشین شدم و به سمت 

روی صندلی نشستم و کمی بعد عاقد شروع به  . با کمک رادیبه سمت محضر رفتیم

 .سابیدخوندن خطبه کرد. رها داشت باال سرم قند می

و قدر با کاوه آرزوی این روز و لحظه ربافی کرده بودم. چهام خیالقدر برای این لحظهچه

 .رحمی خاطرات تلخ. ل*ع*ن*ت به سرنوشت بیداشتیم. نفرین به همه

 .قد به خودم اومدمبا صدای عا

 پرسم، بنده وکیلم؟عروس خانوم برای بار سوم می -

 :سیما با خنده گفت

 .خوادعروسمون زیر لفظی می -

ی مخمل توی دستش رو باز کرد و دستبند طالی سفید قشنگی رو به نیکی جون جعبه
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 .دستم بست. زیر لب تشکر کردم

دهید که شما رو به عقد ده وکالت میپرسم، به بنخب عروس خانم، برای آخرین بار می -

 آقای رادوین پارسا با مهریه معلوم شده در بیاورم؟

 .بغض توی گلوم رو قورت دادم

 .با اجازه پدر و مادرم بله -

 .صدای دست کل فضا رو پر کرد

هام سرپوش ی غمقط من بودم که نقابی از یه دختر شاد روی همههمه خوشحال بودن و ف

 .گذاشته بود

ی جلو اومدن و یکی یکی کادوهاشون رو دادن. نیکی جون و پدرجون یه سرویس همگ

شیک بهم دادن و مامان و بابا هم به هرکدوم ما پاکتی از پول. رضا یه پالک و زنجیر خیلی 

 .م یه ربع سکه دادخوشگل بهم کادو داد و به رادوین ه

رفتیم. آهنگ پخش همگی کادوهاشون رو دادن و بعد از مراسم عقد، به سمت سالن 

خاطر شرایط پام نشسته بودم و بیشتر ها حسابی مشغول بودن. اما من بهشد و جوانمی

 .کرد، انگار یه آدم دیگه شده بودتماشاچی بودم. رادوین خیلی باهام صحبت نمی

کردن که نزارم افکار منفی بیشتر از این کنارم بودن وسعی می نرگس و سیما مدام

 .دست خودم نبود. حال عجیبی داشتم مضطربم کنه. اما

 (رادوین)

بیاد. هم خوشحال  امروز قرار بود که عقد کنیم. از ماشین پیاده شدم و منتظر شدم تا روشا

 .بودم هم ناراحت

آروم از آرایشگاه بیرون اومد. با شنلی که تنش بود حسابی خودش رو پوشنده  روشا خیلی

 .بود. کمکش کردم و سوار ماشین شد

 .راستش دلخور بودم و ناراحت همین باعث شده بود نسبت به روشا بخوام موضع بگیرم

روشا جا بود که تازه دیگه رفتیم داخل. اونبا همجلوی آتلیه پارک کردیم و پیاده شدیم و 
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 !روم بود همون روشاستای که روبهشد این فرشتهرو کامل دیدم. باورم نمی

تفاوت نشون بدم. بعد از یه عکاسی خیلی ناز شده بود. خیلی سعی کردم که خودم رو بی

 .کوتاه راهی محضر شدیم

تیم. به تصویر خودم و روشا توی آیینه نگاه تقریباً همه اومده بودن. پشت سفره عقد نشس

عاقد شروع به خوندن خطبه کرد. اما روشا اصالً  سابید.ردم. رها باالی سرمون قند میک

 .کردای سیر میحواسش نبود. انگار داشت جای دیگه

دونستم االن اون هم حال خوشایندی نداره، مخصوصًا با فکرهای اشتباهی که پیش می

 .دخودش کرده بو

 :دوستش سیما سکوت رو شکست و گفت

 .خوادن زیر لفظی میعروسمو -

مامان دستبند طالی سفیدی که از قبل با سلیقه خودم برای روشا گرفته بودیم رو به دستش 

 .شد بست. روشا خیلی آروم تشکر کرد و عاقد برای آخرین بار منتظر جواب روشا

ترسیدم م بد کرده بود اما باز توی دلم میدونستم که لحظه سختیه، با این که روشا بهمی

 .بگه نه که

 .با اجازه پدرو مادرم بله -

 .با شنیدن صداش آروم شدم. باالخره تموم شد

صدای جیغ و دست وکل فضا رو پر کرد. همگی یکی یکی جلو اومدن تا کادوهاشون رو 

 .بدن

تونستم پیشش برم. میبعد از محضر به سمت سالن رفتیم. روشا توی جایگاه نشسته بود. ن 

 .تر کرده بودو همین کار من رو راحت دوستاش مدام کنارش بودن

 (روشا)

لی ساعت دوازده بود که مراسم تموم شد. سوار ماشین شدیم و بعد از صرف شام، حوا

 .کارناوال دنبال عروس رفتن راه افتاد
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 .کردرادوین با احتیاط رانندگی می

ست شیشه ماشین رو پایین بدم و سرم و از پنجره بکنم بیرون و جیغ خواقدر دلم میچه

شد لند با آهنگی که پخش میبکشم، دسته گلم رو تو هوا بچرخونم، دیوونگی کنم و بلند ب

اش رو داشتم نه دل و دماغش رو. شبیه انیمیشن عروس مرده شده بخونم؛ اما نه حوصله

 .ترین شباکبودم. زیباترین شب زندگیم شده بود وحشتن

ای بود که خودم انتخابش کرده بودم و دیگه هیچ دنده عقبی براش وجود این زندگی

 .نداشت

 .رادوین جلوی خونه پارک کرد. با کمکش از ماشین پیاده شدم گردی،بعد از خیابون

هامون موندن. مامان در حال گریه کردن همگی برامون بوق زدن و رفتن و فقط خانواده

 .ل دیدن ناراحتیش رو نداشتم. بابا دستم رو توی دست رادوین گذاشتبود. تحم

 .سپارمش. مراقبش باشپسرم، به تو می -

 .شیدچشم، نگران نبا -

 :خیلی آروم طوری که فقط بابا و رادوین صدام رو بشنون گفتم

ن بله نگران نباشید باباجون، شما که قبالً تجربه سپردن من رو به ایشون داشتین و ایشو-

 .داری کردنهم امانت

 :رادوین با عصبانت گفت

 !روشا -

 .هاشون رو دارنهر پدر و مادری آرزوی خوشبختی بچه -

 :من گفت رادوین به جای

 .خوام پدر جونمن از شما معذرت می -

 .خواستم کسی رو ناراحت کنم اما خیلی چیزها تو دلم عقده شده بوددست خودم نبود، نمی

دیم و وارد ساختمون شدیم از آسانسور اومدیم بیرون. رادی در رو از همگی خدافظی کر

 .باز کرد و وارد خونه شد و من هم پشت سرش رفتم داخل
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. هی خدا! آهسته به سمت مبل رفتم و ولین باری افتادم که اومدم توی این خونهیاد ا

 .نشستم. به اطراف نگاه کردم. همه خونه با جهازیه من پر شده بود

 .گره کراواتش رو شل کرد و لیوان آبی که دستش بود رو سر کشیدرادوین 

که رادوین خیلی سرد و  خواستم تکونی بخورم و از روی مبل بلند شم تا من هم آب بخورم

 .خشک گفت بشینم

 .سر جام موندم

 .رادی مقابلم نشست و من هر لحظه منتظر بودم تا شروع به حرف زدن کنه

 (رادوین)

خواستم تکلیف خیلی روی مبل مقابل روشا نشستم و دستم رو توی موهام فرو بردم. می

 :چیزها رو معلوم کنم. نگاهم رو به روشا دوختم و گفتم

 چند سالته روشا؟ -

 .دروشا پوزخند ز

 طور؟بیست و شش، چه -

دونه اگه شش ساله هم میی تو بیست و شش سالت نیست، شش سالته! هرچند که بچه -

ترش بپرسه تا ابهاماتش حل بشه. تمام سوالی در مورد چیزی داشته باشه، باید از بزرگ

تونستی بیای و از خودم این مدت هم خودت رو زجر دادی هم من رو. در صورتی که می

کنی، سرم داد بکشی، من رو بزنی. ولی سکوت نکنی، نریزی تو خودت. تبدیل نشی  سوال

خوندم، از کجا کردم و نمیوقت اون نامه رو پیدا نمیاین کوه پر از نفرت. اگه من هیچبه 

فهمیدم که چرا ترکم کردی؟ و دلیل رفتارت برای چی بوده؟ اگه اون تصادف باید می

تو االن کجا بودی؟ پیش کی بودی؟ تو اصالً به من فکر  افتادل*ع*ن*ت*ی اتفاق نمی

مون؟ دِ حرف بزن های زندگیر؟ به آبروی عزیزترین آدمطوت چهکردی؟ به خانواده

 !ل*ع*ن*ت*ی

 :روشا خشمگین نگاهم کرد و گفت
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زنی؟ تو که جای من روم و یکسره از بد بودن من حرف مییستادی روبهحق به جانب ا -

ره و بعد از یفهمی وقتی یکی رو با تمام وجودت دوست داری و اون یک نفر منبودی، نمی

تونی درک کنی که آدم و عالم دست به دست گرده چه حالی میشی. نمیشش سال برمی

اش، تو خلوتش. ن یه غریبه. میای تو خونههات نرسی. میشی زهم میدن که تو به خواسته

ها کنه؟ ولی با من این کار رو کردن. مدتکدوم پدری با دخترش همچین کاری می

کنی که حست بهش عادی نیست ولی نمی کنی و احساس میی میگذره باهاش زندگمی

فهمی جایی درد داره که میدونی که اون هم حسی که تو داری رو بهت داره یا نه؟! اون

قدر زجر آوره دونی که چهی حسش فقط یه تعهد و مسئولیت بوده و بس. تو چه میهمه

سکوت. سکوت کردم چون  کنی بهوقتی شاهد یه خ**ی**ا**ن**ت باشی. متهمم می

قدر شوکه بودم و حالم بد بود که قدرت هیچ کاری رو نداشتم. توی بدجنس با من، با اون

ن گفتی و خندیدی در صورتی که من هنوز اون موقع زنت زندگیم بازی کردی. با اون ز

ها حق من بود نه یکی دیگه. وقتی از من گذشتی، انتظار داشتی ی اون لحظهبودم. همه

کار کنم؟ باهات عروسی کنم و یک عمر با یادآوری تصویر اون زن زندگی کنیم؟ نه! چی

ر بود. کسی که از من گذشت، رسماً جوری برای جفتمون بهتمن رفتم تا نباشم، تا نبینم. این

 !برام درگذشت

توی صورتش.  طور شد که یکی محکم زدمهای روشا عصبی شدم. نفهمیدم چهاز حرف

 .کیدن کردی چشمش شروع به چروشا نگاهم کرد و اشک از گوشه

خواستم از دست تو خالص بشم که چرا طوری قضاوتم کنی. من اگه میحق نداری این -

پرسیدی تا بهت بگم اون زن قدر برای داشتن و بودنت تالش کردم؟ کاش از خودم میاین

ن شب توی ماموریت بودم. من از کجا باید کیه. روشا، من یه پلیسم، مثل خودت. او

 جایید؟هات اونوستدونستم که تو و دمی

تونی از نیما و سرهنگ نادری بپرسی. من گم میکنی دروغ میاگه شک داری و فکر می

 .وقت و هیچ زمان نخواستم که هیچ دختری به غیر از تو توی زندگیم باشههیچ
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فتنت نابودم کردی. غرورم، شخصیتم رو زیر پاهات له اما تو بد قضاوتم کردی. رفتی و با ر

طور تونستی با من چنین که غرور خودت له نشه. من عاشقت بودم، چهی اینکردی. برا

کاری کنی؟ بد کردی روشا، هم به من هم به خودت. از این به بعد چیزی بین من و تو 

آبروشون. من و تو دیگه  هامون بود وخاطر خانوادهنیست. این عقد و عروسی هم فقط به

 .ایماز این به بعد، درست مثل دو تا سایههیچ کاری با هم نداریم. ما برای هم 

 .العمل روشا نشدم و با سرعت از خونه زدم بیرونکتم رو برداشتم. منتظر عکس

 (شارو)

رادوین در رو محکم کوبید و رفت. روی زمین نشستم، پاهام شل شده بود. قدرت هیچ 

بود، خدایا! من با های رادی راست میهای جدید. اگه حرفکاری رو نداشتم. دوباره، حرف

 کار کردم؟زندگیم چی

حال هام، به هایم بلند شد. دلم به حال خودم سوخت. برای تمام بدبختیهق گریهصدای هق

 .ام. به حال مردی که دیگه نداشتمشروزهای خوب از دست رفته

 .قدر زار زدم و اشک ریختم که نفهمیدم کی همون جا روی زمین خوابم برداون

*** 

 .کردبا صدای تلفن از خواب بیدار شدم. سرم درد می

ه ین تلفن رو برداشت و شروع به صحبت کردن کرد. بعد از مدتی، گوشی تلفن رو برادو

 :طرفم گرفت

 .بگیر، مامانته -

 .تلفن رو ازش گرفتم و جواب دادم

 .الو؟ سالم مامان -

 طوری؟ حالت خوبه؟سالم دخترم چه -

 خوبم مامان جان، شما خوبین؟ -

 .نکنی، مراقب خودت باشما هم خوبیم عزیزم. مادر یه وقت کار سنگینی  -
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 .چشم، به همه سالم برسونید -

 .داحافظسالمت باشی مادر، خ -

 .خداحافظ-

 .تلفن رو قطع کردم. من تو چه حالی بودم و بقیه االن تو چه فکرهایی بودن

 .رادوین بدون توجه به من به آشپزخونه رفت

 .های سرد رادوین رو تحمل کنمتونستم نگاهام بود، اما نمیگشنه

 .ر کرده بودی نو تغییبه داخل اتاق مشترکمون رفتم. دیزاین و چیدمان اتاق با اثاثیه

داری باالی اتاق بود و های سفید و صورتی پنجره رو پوشونده بود. تخت سفید و تاجپرده

خواست حمام ی دیگه اتاق بود. دلم میآرایی شده بود. میز آرایش ست با تخت گوشهگل

 .ی اتاق رفتمس برداشتم و به سمت حمام گوشهکنم. حوله و لبا

 .ادم پوستم سردی آب رو حس کنهشیر آب رو باز کردم و اجازه د

وشوی مختصر از حمام خاطر شرایط و گچ پام، خیلی طولش ندادم و بعد از یه شستبه

هام رو پوشیدم و به آشپزخانه رفتم تا یک لیوان چای برای خودم بیرون اومدم. لباس

 .کرد. رادوین توی سالن نشسته بود و تلوزیون نگاه میبریزم

طوری باشه. از قدیم گفتن، خود کرده را ام اینم روز اول عروسیکردوقت فکر نمیهیچ

 .تدبیر نیست

 .مون، گذشته بوددو هفته از عروسی

 .تقریباً باهم دیگه مثل دوتا غریبه بودیم

 .قط یه سالم و یه خداحافظ بودزدیم فتنها حرفی که باهم می

خاطر همین، خواست از رادوین کمک بخوام. بهامروز باید گچ پام رو باز می کردم، دلم نمی

 .آژانس گرفتم و خودم تنها رفتم

برام خیلی سخت بود، اما باید به انجام دادن خیلی کارها از این به بعد، به تنهایی عادت 

 .کردممی
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 !ن گچ کوفتی راحت شدم هاآخیش، از دست ای

 .دونهقدر سالمتی خوبه و آدم واقعاً قدر نمیچه

که دیگه نیازی به استفاده از عصا نبود خیلی کمی راه رفتن برام سخت بود اما از این

 .حال بودمخوش

م های مانتوبا کلید در رو باز کردم و وارد خونه شدم. کیفم رو روی کانتر انداختم و دکمه

 .تری رو روشن کنم و آب جوش بیاد که گوشیم زنگ خوردرو باز کردم. رفتم تا زیر ک

 .ی سیما بود، جواب دادمپوفی کردم و گوشیم رو برداشتم. شماره

 الو جانم؟ -

 !فدای جان گفتنت خوشگله -

 !سالم عرض شد خانم دکتر -

 طوری؟سالم عروس گوگولیم، چه -

 .مروز گچ پام رو باز کردمخداروشکر، خوبم. ا -

 !تونی حسابی قر بدی امشبقدر خوب، راحت شدی پس. میچه -

 امشب مگه چه خبره؟ -

 !وقت باهات حرف نزنمحقته که االن تماس رو قطع کنم و دیگه هیچ -

 .ام کوبیدمرو پیشونی

 !ست ساله بشیآخ، فدات بشم عزیزم، شرمنده! تولدت مبارک خانم، ایشاال صد و بی -

 !بخشمتام هستی میاصالً یادت نبود، ولی چون دوست صمیمیکه با این -

 .ممنونم عزیزم -

 !شب منتظرتم ها -

 !شاید نتونم بیام سیما، ولی کادوت پیش من محفوظه -

 !بیخود کردی!جرئت داری نیا -

 !به رادوین نگفتم آخه-
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 .بگو اصاًل باهم بیاییداوه اوه، چه شوهر ذلیل شدی! بهش  -

 .کنمال بذار یه کاریش میحا -

 .دیر نکنی ها، فعالً عشقم -

 .خداحافظ -

 .قطع کردم، خدایا! مونده بودم چی کار کنم

 .ی رادوین رو گرفتمای نبود. شمارهگفتم، چارهبهش می باید

 بعد از چندتا بوق جواب داد

 بله؟ -

 سالم، خوبی؟ -

 سالم، خوبم. کاری داشتی؟ -

 تونم برم؟گم،امشب تولد دوستم سیماست. میمی -

 !به من ربطی نداره،خداحافظ -

 !کار کنم؟باید چهدونستم . حرصی شده بودم، واقعاً نمیقطع کرد

 .رنگم افتاد هام رفتم، نگاهم به پیراهن قرمزبه سمت کمد لباس

ی هفتی شکلی یک پیراهن آستین بلند قرمز رنگ اندامی که قدش تا باالی زانوم بود. یقه

 .شد باز به نظر بیادداشت که یکم باعث می

کالً خیلی خوشگل و ناز بود به ویژه همون شکل هفتی تا پایین کمر باز بود.  از پشت هم به

 .شدنماش تو تن دوبرابر می

لباس رو روی تخت انداختم و از اتاق بیرون رفتم. از دیشب یکم غذا مونده بود، ظرف رو 

 .از یخچال بیرون آوردم و داغش کردم

 .عروسیم الغرتر هم شده بودمخصوص بعد از خیلی اشتها به غذا نداشتم، به

 .ستم و شروع به خوردن کردمپشت میز نش

ی دیدن چیزی رو نداشتم اما رمق جلو تلویزیون ولو شدم. حوصلهها رو شستم و بیظرف
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 .از بیکاری بهتر بود

 .داد که تازه شروع شده بودی نمایش یه فیلم نشون میشبکه

کرده بودن رجی بود که باهزاران سختی باهم ازدواج موضوعش در مورد یه زن و شوهر خا

ده و کسی رو یادش اش رو از دست میو بعداز مدتی در یک تصادف زن داستان حافظه

کنه کمکش کنه که گذشته رو به یاد بیاره و دوباره به زندگی نمیاد و شوهرش سعی می

 .خوب و خوش قدیم برگردن

دن فیلم نگاه به ودم که متوجه گذشت زمان نشدم. باتموم شقدر توی بحر فیلم رفته باون

 .ساعت کردم که پنج رو نشون می داد

 .آوردبلند شدم و راهی حمام شدم، یه دوش حسابی حالم رو جا می

ساعتی حمام کردنم طول کشید. بند حوله رو دور کمرم محکم بستم که صدای باز و یک

 .رفتم، رادوین بود بسته شدن در اومد. از اتاق بیرون

 !ی.چه زود اومدیسالم، خسته نباش -

 خوای برگردم؟سالم. اگه ناراحتی و مزاحمت هستم می -

 !نه، منظورم این نبود -

 .کیفش رو کنار گذاشت و به سمت آشپزخونه رفت

خواب برگشتم. سشوار رو به برق زدم و مشغول خشک کردن موهام من هم به داخل اتاق

با اتو مو موهام رو صاف صاف کردم و  بعدش لباس خوشگلم رو تنم کردم و دوبارهشدم. 

 .دم اسبی باالی سرم بستم

 !قدر خوشگل شده بودمی کارم کردم و عطر زدم. چهیه آرایش مات هم ضمیمه

 !باز هم که با عطر دوش گرفتی -

 .کردبود و نگاهم میصدای رادوین بود، به طرفش برگشتم. توی چهارچوب در ایستاده 

 :زدم و گفتم دوری

 طور شدم؟پسندی؟ چهمی-
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گرمای نفسش رو روی پوستم حس  . طوری کهبه طرفم اومد و نزدیکم شد، خیلی نزدیک

 .کردممی

 .عوضش کن-

 .اخم کردم

 .خوام همین رو بپوشمولی من می -

روت باشه. خوای نگاه صدتا آدم ری فقط زنونه باشه. تو که نمیفکر نکنم جایی که می -

 !افتهتفاقی بیی من هستی برات اگم، دوست ندارم تاوقتی که تو خونهبرای خودت می

 !شکستم. بهتر بگم، باحرفی که بهم زد بهم فهموند براش هیچ اهمیتی ندارم

 .تونم به سمت خودم بکشونمشکردم با قلقلک غیرتش میمن ساده رو باش که فکر می

جاش پوشیده بود، از تنم درآوردم و با پیراهن بلند یاسی رنگی که همهلباس رو با حرص 

 .عوض کردم

 :با دلخوری نگاهش کردم و گفتم

 خورن؟ها من رو نمیمقبوله؟ االن دیگه گرگ -

 !نه هنوز -

 دیگه چیه؟ -

 .آرایشت خیلی تنده -

دونستم اشاره ایش الیت داشتم. میام تو آینه نگاه کردم، خوبه حاال یه آری سادهبه چهره

مال رژم رو پاک کردم و به جاش، یه رژ لب غیرمستقیم به رنگ رژ لب قرمزم داره. با دست

 .صورتی زدم

 .جایی نمی ری تا برم دوش بگیرم و برگردم -

های خواست جیغ بکشم. عصبی به ساعت نگاه کردم که نزدیککالفه شده بودم و دلم می

 .هشت بود

 .توی افکار خودم بودم که باالخره اومد
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 .رنگ لباس من تنش بودهم یه پیراهن همیه کت و شلوار طوسی پوشیده بود و زیرش 

 .خب، بلند شو بریم -

 شما کجا؟ -

! هر چی که باشه تو امانت پدرت اری که تنها بری؟ من در مقابل تو مسئولمدتولد. انتظار ن -

 .پیش من هستی

کردم که این همه تحقیر حق من نیست. اش میخواست زجرم بده. امشب باید حالیمی

 .انتوم رو پوشیدم و شالم رو سر کردم و زودتر از رادوین از در بیرون اومدمم

 .شون در لواسان گرفته بشهقرار بود تولد سیما توی باغ

 .رادی ماشین رو پارک کرد و پیاده شدیم

 .شناخته دعوت کرده بودقدر ماشین. فکر کنم سیما هرکسی رو که میآه چه

 .اومدقدر بلند بود که آدم به وجد میوزیک اونصدای م

 .وارد باغ شدیم و به سمت عمارت بزرگی که وسط باغ بود، رفتیم

 .مون اومدرود، سیما متوجه ما شد و به سمتبه محض و

 .به، عروس و داماد خوشتیپ، خیلی خوش اومدیدبه -

بود که دامنش از کمر به پایین سیما رو در آغوش کشیدم، یه پیراهن بلند زرشکی تنش 

هاش کشیده شده بود. ی قایقی شکلی داشت که تا سرشونهمثل ماهی تنگ شده بود و یقه

 !ه که حسابی خوشگل شده بودخالص

 !عزیزم، تولدت مبارک. خیلی ناز شدی -

 .سیما خانم تولدتون مبارک -

 .ها، راحت باشید و خوش بگذرونیدممنونم بچه-

ها ای از سالن بود رفت و من هم به سمت یکی از اتاقای که گوشهوین به سمت کاناپهراد

 .رفتم تا لباسم رو عوض کنم

 .رو درآوردم و به خودم توی آینه قدی اتاق نگاه کردم. همه چیز مرتب بودمانتوم 
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 .به خودم چشمکی زدم و از اتاق بیرون اومدم

، اصالً چه بهتر، امشب رو باید تالفی می کردم و چشم چشم کردم اما رادوین رو ندیدم

 .گذروندمحسابی خوش می

پسر قد بلند باپوست سفید و موهای  باصدای شخصی که اسمم رو برد، به خودم اومدم. یه

 .کرددارش بدجور توی تنش خودنمایی میای، کت و شلوار مارکهای قهوهروشن و چشم

 !یمای سخودش بود، نوید. پسرعمه

 !سالم عرض شد بانو -

 .سالم -

ها تون چطوره؟چه عجب ما شما رو زیارت کردیم! کم پیدایید. دیگه با سیما و بچهحال -

 کوه نمیاین؟

 !قدر درگیر بودم که تفریح و کوه درونش گم بودهخوبم متشکر، این چند وقت اخیر اون-

 !ها و ساعات خوشهمیشه به لحظه -

 .جناب دکترمتشکرم  -

 .میوه ازمون پذیرایی کردخدمه با لیوانی از آب

 .دادمیوه رو نمیآبی محتویات داخل لیوان رو الجرعه سر کشیدم. تلخ بود و مزه

 چی شد روشا خانم؟حالت خوبه؟ -

 .جور چیزها نزدمخوبم، خیلی وقته که لب به این -

 .ات رو حفظ کردیی محافظه کارانهز هم روحیهکنی. هنویکم که بگذره، بهش عادت می -

 .شما دیگه چرا دکتر؟وقتی چیزی برای بدن ضرر داره نباید سمتش رفت -

 !ق باتو هست؛ اما هرازگاهی که اشکالی ندارهح -

 .سیما راست می گفت که هنوز هم غرب گرایید -

 .نوید بلند خندید

ست و من هم از این قضیه مستثنی کرشون مثل همهاوه، روشاجان این خانواده کالً طرز ف -
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 .نیستم

 .بله، البته -

 .ردرد بدی داشتمقدر نخورده بودم که هوش از سرم بپره، اما ساون

 دین؟دور رقص رو به بنده میخب بانو، افتخار یک -

 .مونده بودم چی جواب بدم که رادوین کنارم قرار گرفت

 جایی خانومم؟این -

 .معلوم بود نوید جا خورده

 :و گفت رادوین دستم رو گرفت

 !معرفی نمی کنی عزیزم؟ -

 .با منگی جواب دادم

 .ون هم همسرم رادوینی سیماجان و ایشایشون آقا نوید هستن پسرعمه -

 .نوید و رادی باهم دست دادن

 !دونستم ازدواج کردیمبارک باشه، نمی -

 .گفتم که یکم این اخیر درگیر بودم -

 .ذارم، خوش باشیدخب من برم تنهاتون می-

های عصبی رادوین بشم که سعی تونستم متوجه نگاهمون کرد و من به راحتی مینوید ترک

 .آروم باشه داشت

 :ای گفتباصدای گرفته

 !ظاهراً کم مجنون نداشتی -

 !گلیه و هزارتا دردسرخوش -

 چی کارت داشت؟ -

 .چیزِ من به خودم مربوطهیادمه گفتی از این به بعد همه -

 !جواب من رو بده -
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 !جوابت رو دادم -

 .نذار خودم ازش بپرسم -

 :گنگ خندیدم و گفتم

 . ...دور رقص رو بدم که تو اومدی وگم. ازم خواست بهش افتخار یهمی باشه بهت -

 .کنمهای خوشگلت رو خورد میاگه یک کلمه دیگه ادامه بدی اون دندون -

 .خوام برم برقصمجدی! اوه اوه ترسیدم جناب سرگرد. من می -

 .اومدم از کنار رادی رد بشم که دستم رو کشید

 جا کردی! روشا چیزی که نخوردی؟شما بی -

 .ه حال من رو بد کنه و هوش از سرم ببرهتون قدر نمینترس، یه لیوان، اون -

 .زود باش حاضر شو باید بریم !چه غلطی کردی؟ کشمت روشا،می -

 .شهتونم بیام، سیما ناراحت مینمی -

 .باس تنت کنمی آدم آماده شو نذار خودم لجهنم، مثل بچهبه -

وم رو پوشیدم. سیما به طرفم حالم خوب نبود، به اتاقی که لباسم داخلش بود رفتم و مانت

 .اومد

 کجا روشا؟ -

 .حالم خوب نیست سیما جان باید برم -

 .از داخل کیفم کادویی که برای سیما گرفته بودیم رو درآوردم و بهش دادم

 !این کارها چیه؟! چرا زحمت کشیدی؟-

 .ناقابله، باز هم ببخشید عزیزم -

 .مدیزحمت کشیدی گلم، باز هم ممنون که او -

 .از سیما خداحافطی کردم و ازعمارت بیرون اومدم

 .هام رو بستمرادوین بیرون منتظرم بود. سوار ماشین شدم و چشم

 (دوینرا)
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 .از روشا جدا شدم و به سمتی از سالن رفتم تا روی کاناپه بشینم

 .ها رفت تا مانتوش رو عوض کنهروشا به سمت یکی از اتاق

 .ها بودی مامان اینخیلی نگذشته بود که گوشیم زنگ خورد. از خونه

 .شد جواب دادسر و صدای داخل خونه زیاد بود و نمی

 .جواب دادمت بیرون رفتم و به سم

 الو، جانم؟ -

 .صدای مامان توی گوشم پیچید

 سالم رادوینم، خوبی مامان جان؟ روشا خوبه؟ -

 سالم مامان، ممنون خوبیم، شما همگی خوبید؟ -

 !ما هم خوبیم عزیزم. زنگ زدم بگم فردا شب شام منتظرتونم -

 .حوصله ای هست مامان جان؟! باشه سرحاال چه عجله -

 !اش تعارف نمیکنه، منتظرتونمبا خانوادهآدم  -

 .چشم، هرچی شما بگی-

 .بال پسرم، خداحافظچشمت بی -

 .خداحافظ -

 .تلفن رو قطع کردم و به داخل برگشتم

زد. می خواستم طرفش برم که منصرف روشا کنار یه پسره ایستاده بود و باهاش حرف می

گذشت انگار پسره ول کن نبود و حسابی می گفتن و ون کردم. خیلی ن ششدم و از دور نگاه

 .خورد. جوش آورده بودم و به سمت روشا رفتمخونم رو می خندیدن. خونمی

 !اینجایی خانومم؟ -

 .دستش رو گرفتم روشا ساکت بود،

 کنی عزیزم؟معرفی نمی -
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 :روشا با سردرگمی گفت

 .ایشون هم همسرم رادوینه سیماجان هستن و یایشون آقا نوید پسرعمه -

 .با نوید دست دادم

 !دونستم ازدواج کردیمبارک باشه، نمی-

 .گفتم که، یکم این اخیراً درگیر بودم -

 .ذارم.خوش باشیدخب من دیگه برم، تنهاتون می -

روم نوید رفت و من و روشا تنها شدیم. به شدت عصبی بودم ولی سعی کردم خودم رو آ

 .نشون بدم

 !ظاهراً کم مجنون نداشتی -

 خوشگلیه و هزارتا دردسر -

 چیکارت داشت؟ -

 !چیز من به خودم مربوطهیادمه بهم گفتی از این به بعد همه-

 !جواب من رو بده-

 .جوابت رو دادم -

 .نذار خودم ازش بپرسم -

 :خندید و گفت لوندی روشا با

 . ...یه دور رقص رو بدم که تو اومدی و واست بهش افتخارگم، ازم خباشه بهت می -

 .کنمهای خوشگلت رو خورد میاگه یه کلمه دیگه ادامه بدی اون دندون -

 !خوام برم برقصمجدی! اوه اوه، ترسیدم جناب سرگرد. من می  -

 .اومد از کنارم رد بشه که دستش رو کشیدم

 خوردی؟جا کردی. روشا چیزی که ن شما بی -

 .تونه حالم رو بد کنه و هوش از سرم ببرهقدر نمییه لیوان اون نترس، -

 .کار کردی؟زود باش حاضر شو باید بریمکشمت روشا،چیمی -
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 .شهتونم بیام، سیما ناراحت مینمی -

 .ی آدم آماده شو نذار خودم لباس تنت کنمجهنم، مثل بچهبه -

جا بود رفت، از عمارت بیرون زدم و با کالفگی به که مانتوش اونروشا به سمت اتاقی 

 .سمت ماشین رفتم. خیلی نگدشت که خانوم اومد و سوار ماشین شد

 .ی عصبانیتم رو سر پدال گاز خالی کردماستارت زدم و همه

 .وری که به صورتم خورده بود، چشمانم رو باز کردمبان 

 .روی تختم خوابیده بودم و رادوین هم کنارم بود

 .از به یادآوری دیشب و اتفاقی که دوباره بینمون افتاده بود، خون زیر پوستم دوید

ای بشم فقط برای رفع نیاز و خواست وسیلهدلم نمیدست خودم نبود، عصبی بودم 

 .اون هم از خواب بیدارشد سرگرمی. انگار

 .صبح بخیر،خانوم -

 کنی؟تو این جا توی تخت من چه غلطی می -

 .زنیمروشا، آروم باش بذار باهم دیگه حرف می -

 .با عصبانت از روی تخت بلند شدم

ع که برام حکم صادر کردی و به این زندگی اجباری تبعیدم زنیم؟ مگه اون موقحرف می -

 ن نظر خواستی؟ مگه باهم حرف زدیم و به تفاهم رسیدیم؟کردی از م

 !ها ربطی بهم ندارناین -

هم نزدیک باشن؟ تو خودت گفتی که ها انقدر به خونهربط دارن،از کی تا حاال دیدی هم -

طور جرئت کردی به کسی که ازش متنفری و برات رم، چهخونه هم کمتمن برات از یه هم

 !نقدر نزدیک بشی؟بی ارزشه، ا

 .کنی! آروم باش بذار توضیح بدمتو داری من رو دوباره قضاوت می -

 !من حالم خوب نبود، تو چی؟ تو که سالم بودی -

 .بازوم رو محکم تو دستش گرفت رادوین عصبی به سمتم اومد و
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 .ز داشته باشمی کسی نیاکنم برای بودن بازنم به اجازهتو زن منی؟! فکر نمی یادت رفته -

 .ی خوش گذرونی و رفع نیازهات هستم سخت در اشتباهیاگه فکر کردی من وسیله -

اراده هستم که نتونم خودم رو قدر بیتو درمورد من چی فکر کردی روشا؟ یعنی من این -

ه کنم، اگه باهات رابطه دارم برای ایندن با کسی، تو رو انتخاب میکنترل کنم؟ اگه برای بو

که دوستت دارم، درسته ازت ناراحتم، درسته قلبم رو شکستی، اما من دوستت دارم و 

مون سخت بوده و باید تموم کردم این یه مدت برای جفتخواستمت. فکر میهمیشه می

ی. اگه این قدر اذیتت کردم باشه، دیگه بهت نزدیک کنطور فکر نمیبشه، ولی انگار تو این

 !شمنمی

 .رو ول کرد و از اتاق بیرون رفتدستم 

خواست ببخشتم و خودم دوباره ناخواسته خودم به زندگیم گند زده بودم. رادوین می

 .خرابش کردم. روی تخت نشستم و زیر گریه زدم

 .ی پدر و مادر رادوین بریمب قرار بود شام به خونهامش

از توی کمد یه لباس ساده بیرون کشیدم و تن کردم، از صبح تاحاال رادوین یه کلمه هم 

 .ه بودباهام حرف نزد

 .در خونه رو قفل کردم و سوار ماشین شدم

ون رو مشد سکوت بینهردو ساکت بودیم و تنها صدای موسیقی که از ضبط پخش می

 .شکسته بود

 .آهنگی از بهنام خدری بود. این آهنگ رو به شدت دوست داشتم و شروع به زمزمه کردم

 یه شبه دل تو با دل من بد شد -

 قدر شدون ببین چهمدوری دو روزه

 انگاری جزر و مد شد

 قایق تو اومد و رد شد

 گلی جون بیا ببین یخ زده باغت



 

 

 
100 

 انجمن رمانیک کاربرباالنی ه ئدما | ناهت باشمبگذار پ

 
 و اتاقتگلی هیچ گلی، نذاشتم ت

 کاش بیام تو خوابت

 گلی روی دلم نمونه داغت

 هگلی اینجا برفه، گلی پشت سرت خیلی حرف

 های من به یاد تو بارونیهدیگه این شب

 کر تو، تو سرم مهمونیهپر شدم از ف

 دل رو به دریا زدی، گذشته آب از سرم

 ابریه کجای شهر که پی بارون برم

 گلی بی تو همه بامن بدن

 سر بهم بزن، کی هم رنگته

 مون، برگرد بمونتو پر غمه گلخونهبی

 دلم تنگته

 هات زدهشه تو رو یادم بره،این آدم گره به چشممگه می

 بهت دادم بره، به دادم برس که حالم بدهدلی رو که 

 های من به یاد تو بارونیهدیگه این شب

 پر شدم از فکر تو، تو سرم مهمونیه

 ل رو به دریا زدی، گذشته آب از سرمد

 ابریه کجای شهر؟ که پی بارون برم

م تونست متوجه صورتصورتم خیس از اشک شده بود، روم به پنجره بود و رادوین نمی

 .هام رو پاک کردمبشه. آهسته اشک

اون قدر غرق آهنگ شده بودم که نفهمیدم کی رسیدیم، رادوین ماشین رو پارک کرد و 

 .ده شدمپیا

 .رادی زنگ در رو زد و رها در رو برامون باز کرد
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 .باهم دیگه داخل رفتیم

 :مون رادی گفتکه کسی بیاد استقبالاز این

هامون یکم نقش بازی کنیم، امیدوارم از رفتارم خاطر خانوادهامشب مجبوریم به -

 .سوبرداشت نکنی و فکرهای دیگه به سرت نزنه

خدا قسم که احساس کردم کل وجودم منجمد شد. اومدم یخ کردم، به از سردی حرفش

 .جواب بدم که نیکی جون به استقبالمون اومد و فرصت زدن هرحرفی رو از من گرفت

 .به، عروس خوشگلم، خیلی خوش اومدیهب -

 .نیکی جون رو بغل کردم

 !ها تون شدیمسالم، مزاحم -

 .خودتهها چیه عزیزم، خونه این حرف -

 .من زودتر داخل رفتم و پشت سرم رادوین با مادرش سالم و علیک کرد و وارد خونه شد

 .به سمت کاناپه رفتم و نشستم

 .کنارم نشستننیکی جون و رادوین هم 

 :رادوین خطاب به مادرش گفت

 پس بابا و رها کجان؟ -

 :نیکی جون گردنش رو صاف کرد و گفت

 .کرد، االن میادم داشت با تلفن صحبت میامیر هنوز نیومده، رها ه -

 .ها پایین اومدچیزی نگفتم و سکوت کردم. خیلی نگذشته بود که رها از پله

 !ومدید من نفهمیدمعه سالم شماها کی ا -

 :خندیدم و گفتم

 .همون موقع که شما گرم صحبت بودی ما اومدیم -

 .رها به سمتم اومد و کنارم نشست

 ن داداش؟داشتیم ز -
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 .شوخی کردم عزیزم -

 :رها دستی در موهای بلندش کشید و گفت

 وا روشا جون چرا لباست رو عوض نکردی؟ -

 :این قضیه شده بود به صورتش زد و گفت نیکی جون که انگار تازه متوجه

 .تون به حرف نذاشتم روشا لباسش رو عوض کنهخدا مرگم بده،گرفتم-

 :و گفتماز روی مبل بلند شدم 

 .کنمنه اشکالی نداره، االن عوضش می -

د، نظرم انگار اتاق قدیمی رادوین بوی باال رفتم و وارد اولین اتاق شدم. بهبه سمت طبقه

 .های خودش روی دیوار نصب شده بودچون چندتا از عکس

و یه کمد  های طوسییه تخت دو نفره با روتختی زرشکی وسط اتاق بود با کاغذ دیواری

 .خونه نسبتاً کوچیکبزرگ و میز و یه کتاب

خونه رفتم مانتوم رو در آوردم و روی تخت گذاشتم و چرخی در اتاق زدم. به سمت کتاب

 .ها انداختمنگاهی به کتابو 

 .توی اون همه کتاب، دیوان حافظی که در قفسه بود توجهم رو جلب کرد

 .کتاب رو بیرون کشیدم و باز کردم

عکس یه دختر وسط صفحه بود، صورت سفید و گرد با چشم و ابرویی مشکی. خوشگل بود 

انگار در وصف همین دختر  جا بود شعری که اومده بود،شناختمش و جالب ایناما من نمی

 .توی عکس بود

 

 افشان ز دست آن کمان ابرومرا چشمی است خون

 ابرو جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن

 غالم چشم آن ترکم که در خواب خوش م*س*ت*ی

 نگارین گلشنش رویست و مشکین سایبان ابرو
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 ماللی شد تنم زین غم که با طغرای ابرویش

 که بنماید زطاق آسمان ابرو که باشد مه

 رقیبان غافل و ما را از آن چشم وجبین، هردم

 ست و حاجت درمیان ابروهزاران گونه پیغام

 ستزاریگیران را جبینش طرفه گلروان گوشه 

 زارش همی گردد چمان ابروکه برطرف سمن

 دگر حور و پری را کس نگوید با چنین حسنی

 مت و آن را آن چنان ابروکه این را این چنین چش

 ترسمبندی نقاب زلف و میتو کافر دل نمی

 که مرا خلم بگرداند خم آن دلستان ابرو

 حافظ درهوا داریاگرچه مرغ زیرک بود 

 به تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان ابرو

 .تر شدعکس رو سر جاش گذاشتم و کتاب رو بستم. حالم گرفته بود،گرفته

 .ن عکس مهشید بودشک نداشتم او

وقت تا به این حد دلم از این که رادوین عاشق یکی دیگه بوده قلبم به درد اومد، هیچ

که تو زندگی رادوینه فقط خودم باشم و از این که قبل من تو خواست که تنها زنی نمی

 .شدماش کسی نقش داشته باشه اذیت میگذشته

 .دم و به طبقه پایین برگشتم. پدرجون هم اومده بوداز اتاق بیرون اوم

 .سالم پدرجون،خسته نباشید -

 .سالم عروس گلم، خیلی خوش اومدی -

 .لبخندی زدم و کنار رادوین نشستم

 کنه؟خبر؟ رادوین که اذیتت نمیچه -

 :رادوین دستش رو دور گردنم انداخت و گفت
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 ای رو اذیت کنم؟تونم همچین فرشتهآخه مگه من می -

 .تونستی اون هم به طرز وحشتناکیتوی دلم به حرفش خندیدم. آره می

 .رها با چندتا برگه و خودکار کنارمون قرار گرفت

 :رش گفترادوین خطاب به خواه

 ها دیگه چی هستن؟این -

 .قراره اسم فامیل بازی کنیم -

 !ول کن رها، حال داری ها -

 ! تو بازی نیستیذوق، اصالًبی -

 :پدرجون خندید و گفت

 !خجالت بکشید زشته جلوی روشا-

 .لبخند زدم و برگه و خودکاری برداشتم و شروع به نوشتن موارد اسم فامیل کردم

 ها، بنویسید از حرف کبچه رها: خب

 .شروع به نوشتن کردیم. تقریبا همه رو نوشته بودم که رادوین استپ کرد

 !م،کیانارها: خب، اس

 رادوین: کاظم

 من: کاوه

 .نظر برسهتفاوت بهنگاهم رو به رادوین دوختم که سعی داشت بی

 !رها: فامیل، کیهانی

 .پوررادوین: کتاب

 .من: کشمیری

 !: میوه، کیویرها

 رادوین: کیوی

 من: کیوی
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 .رها: غذا، کباب

 .رادوین: کتلت

 .من: کوکو سبزی

 .رها: رنگ، کرم

 .کرمرادوین: 

 .من: کرم

 .رها: حیوان، کرم خاکی

 .رادوین: کالغ

 .من: کبک

 .رها: شهر یا کشور، کرمان

 .رادوین: کانادا

 .من: کرمان

 .رها: اشیا، کمربند

 .رادوین: کفش

 .کتابمن: 

 .ها بیایید شامنیکی جون: بچه

نیکی جون غدا جمع امتیاز زدیم و همگی برای شام بلند شدیم. من و رها میز رو چیدیم و 

 .چین و خورشت فسنجون کل خونه رو پر کرده بودرو کشید. عطر ته

 قدر زحمت کشیدید؟تون درد نکنه، چرا اینمن: دست

 :نیکی جون لبخند زد و گفت

 .چه زحمتی گلم، بشینید تا سرد نشده -

 .داشتای العادهی فوقچین کشیدم، مزهپشت میز نشستم و برای خودم کمی ته

 تره یا روشا؟رها: رادی، راستش رو بگو غذاهای مامان خوشمزه
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 پدرجون: خواهرشوهر بازی در میاری وروجک؟

 زنی؟نیکی جون: رها جان این چه حرفیه که می

نظیره، پخت روشا هم بیرادوین: غذاهای مامان که حرف نداره و باید اعتراف کنم دست

 .مون بیایدم حتماً نوبت شماست که خونهانشااهلل از ماموریت برگشت

 .از چیزی که شنیدم شوکه شده بودم

 من: مگه قراره ماموریت بری؟

 .گردمرادوین: آره، زود بر می

 من: پس چرا نگفتی؟

 .رادوین: قطعی نبودش عزیزم

 .چیزی نگفتم و مشغول بازی با غذام شدم

 .ها رو شستیمبعد از شام میز رو جمع کردیم و با رها ظرف

ی باال رفتم و لباسم رو ساعت حدودهای دوازده شب بود که رادوین گفت بریم. به طبقه

 .عوض کردم و به پایین برگشتم

 !خوابیدینجا مینیکی جون: شب همین

 .هامون خونه استمن: ممنونم، فردا باید سرکار بریم، لباس

 .ون بیاید و بریدتون نکنیم ها، خودتپدرجون: دیگه دعوت

 .تون بخیررادی: چشم، شب

 .من: خداحافظ

 .از همگی خدافظی کردیم و سوار ماشین شدیم

 .تو اتاقم نشسته بودم و درگیر کارهام بودم

 .نیما در زد و اومد داخل

 .ته نباشیسالم ستوان، خس -

 :گردنم را چرخاندم و گفتم
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 .سالم، ممنونم بشین -

 .دارم باید برم فقط این که یه خواهشی داشتمنه، کار  -

 !جانم، بگو -

 تو از نرگس خانوم خبری داری؟ -

 موضوع داره جالب میشه، کدوم نرگس؟ -

 اذیت نکن، مگه تو چند تا دوست به اسم نرگس داری؟ -

 .دهرو به نیما جونش میدوست به اسم نرگس دارم که آمارمبله، مگه من چند تا  -

مسافر خونه جدی بود. من ازش خواستم اگه ازت خبری داره حتماً بگه.  روشا، قضیه -

 .کردرادوین بدبخت داشت سکته می

 .خالصه که من از جفتتون دلخورم -

 .جان کنم خواهرجبران می -

 !خوب، حاال تعریف کن بگو چی شده -

 .دهرو نمیهامند روزی میشه که جواب تماسچ -

 .برای این کارش دلیلی داشته نرگس دختر عاقلیه، حتماً  -

 .شمدارم از دستش دیوونه می -

 اوه اوه، مجنون کی بودی تو؟ -

 .از دست تو روشا، نخواستم اصأل -

 .زنمخیلی خوب، مثل دخترها قهر نکن من باهاش حرف می -

 .ممنونم -

 .کنم آق داداشخواهش می -

 !راستی نیما -

 بله؟ -

 بره ماموریت؟ تو خبر داشتی که رادوین قراره -
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سرهنگ که خودش با سرهنگ صحبت کرده و برم، مثل این آره؛ ولی قرار بود اول من -

 .هم موافقت کرده که اون هم بجای من بره

 چه ماموریتیه؟ -

 .ها دیگه اطالعات پرونده استستوان این -

 .س نشو دیگهلو -

 .دونمباور کن من هم چیز زیادی نمی -

 .باشه، مرسی -

 .رو هم گرفتمبرم دیگه وقتت من -

 !نه این چه حرفیه -

 .بینمت فعالًمی -

 .فعالً -

 .رو گرفتمرو از کیفم درآوردم و شماره نرگسپوفی کشیدم و موبایلم

 .اش رو خاموش کرده بودعجیب بود گوشی

 .م و مشغول کارهام شدمرو قطع کردتماس

 .داد یا خاموش بودرو گرفته بودم؛ ولی یا جواب نمیچندین بار شماره نرگس

 .ها رفتمخونه نرگس اینبعد از اداره، سوار ماشینم شدم و مستقیم به سمت 

 .های پایین شهر بود؛ ولی خونشون خیلی باصفا و قشنگ بودمحله که خونشون توبا این

ها، یه خونه ویالیی با یه حیاط نقلی و یه حوض کوچیک وسطش که مثل خونه مادربزرگ

 .دور تا دور حوض با گلدون پر شده بود

 .ده شدمرو تو کوچه باریکشون پارک کردم و پیاماشینم

 .م باز کردزنگ زدم و مثل همیشه بی بی در رو برا

 .بی جونسالم بی -

 .سالم به روی ماهت ننه خیلی خوش اومدی بیا داخل -
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 .ممنونم -

 .بی وارد خونه شدیمهمراه بی

 بی جون، نرگس خونه نیست؟بی -

 .کنمدونم چند وقته چش شده، بشین مادر تا من صداش چرا مادر تو اتاقشه، نمی -

 .رم پیششمن خودم میکنه، بی جون، شما پاتون درد مینه بی -

 .باشه مادر -

 .لبخندی زدم و به اتاق نرگس رفتم، در زدم و رفتم تو

 خوای؟صاحب خونه مهمون نمی -

 عه، روشا تویی!؟ -

 .ات کنمنه، من روحشم! اومدم خفه -

 .لوس نشو بیا بشین -

 .شستمدر رو پشت سرم بستم و روی تخت ن 

 چه خبرها؟ چطور مطوری؟ -

 !من افتادی چه عجب، یاد -

 چی شده نرگس؟ -

 .هیچی، چیزی نشده -

 !بخاطر هیچی ترک دنیا کردی، گوشیت خاموشه -

 .ول کن روشا حوصله ندارم -

 !شدهکنم، اتفاقاً باید بگی چیول نمی -

 قدر برات مهم شده؟از کی تا حاال زندگی من این -

 !ه، تو دوستمی دیوونهاین چه حرفی -

 .زنیماه به ماه هیچ خبری ازم نداری، زنگ نمیکه چطور دوستی هستی  -

 .قبول دارم، این چند وقته من خیلی درگیر بودم -
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کی نبودی!؟ از وقتی که یادمه همه زندگیت یا کاوه بوده یا خاطراتش و بعد هم که -

 .رادوین

 .بی تفاوت بودمحق باتوعه، من خیلی نسبت به اطرافیانم  -

؛ اما وقتی نوبت به داشتید من سعی کردم کنارتون باشم هر وقت که تو یا سیما مشکلی -

 .رو ندارم، این هم تقدیر منه دیگهبینم جز خودم کسیرسه میخودم می

 .نرگس زد زیر گریه، بغلش کردم

 !کشی وسطرو می شده که باز پای تقدیرکنی؟ چیدیونه چرا گریه می -

 .تنها نیستی نرگس، بامن حرف بزن تو

 .ام بندازوشا، یه نگاه به زندگیام رخسته -

 .تریدتو و سیما از من خیلی خوشبخت

ها از هم زمین تا آسمون فرق داره. طوری نگو نرگس، تعریف خوشبختی آدماین -

 درضمن کی گفته که تو بدبختی؟

 مگه باید کسی بگه، معلوم نیست؟ -

بی و که بیتر اینمی نرگس، هم خوشگلی، هم تحصیل کرده، از همه مهتو خیلی ناشکر -

 .رو داریعمو رحمان

کنی بی بی و بابا رحمان از خدا ممنونم؛ ولی تو که جای من نیستی. درک نمیبخاطر بی -

 .قدر سختهپدرو مادری چه

 .این که تقصیر تو نیست -

 .ی منهرو زندگتقصیر من نیست و سایه نبودشون همیشه -

 ه آدم موفقی. به خودت نگاه کن نرگسها االن یدرسته، ولی تو با همه این -

تونست غیر از تو نفر سوم کنکور بشه؟ تو یه دانشگاه خوب درس بخونه و بهترین کی می

 .وکیل شهر بشه

ها که گفتی سخت جنگیدم. سخت درس خوندم همیشه برای تبدیل شدن به همه این -
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ا رسیدم؛ ولی هنوز هخواستم برای خودم کسی بشم. به همه اینن میحتی کار کردم. چو

 .کنهام رهام نمیهم گذشته

 .خوای که دست از سرت بردارهچون خودت نمی -

ام، بخاطر این خونه از که هستم، بخاطر خانواده روشا، من هیچ وقت بخاطر چیزی -

فهمن که من آدم کشم؛ اما تو خودت قضاوت کن، وقتی همه میکس خجالت نمیهیچ

کنه و با یک آدم پول دار موفق، بچه طالقم، بابام یه عملی به تمام معنا بوده، مادرم ولم می

 .شهمن عوض می رو تضمین کنه. همه نگاهشون بهاشکنه تا آیندهشوهر می

 .رو برای پسرش قبول کنههیچ کسی حاضر نیست چنین دختری

ن هاشون یه عمر کنارشوها پدر و مادرمیگی؛ اما یادت باشه خیلی از آدمدونم چیمی -

 .هستند؛ ولی به اندازه تو موفق و خوشبخت نیستن

 .قدر اذیتت کنهنه نیست. نزار این افکار پوچ اینرگس جان، اصالت به داشتن شجره نام

 .جای من نیستی روشا -

 دی؟رو نمیکنم. حاال چرا این وسط جواب نیمای بدبختجای تو نیستم؛ اما درکت می -

 .رسهرابطه من و اون به جایی نمی -

 .بعد از این همه مدت به این نتیجه رسیدی؟ خره نیما دوستت داره -

شناسی هرچی باشه رو میه تو که مادرشاش درگیر بشطر من با خانوادهخوام بخانمی -

 .فامیلین باهم

 .نیما پسری نیست که از تو دست بکشه -

 .کنهمجبور باشه، این کار رو می -

اش با تو مخالفت دونی که خانوادهکنی، از کجا میاصالً تو داری پیش پیش قضاوت می -

 کنن؟

 .مادرش اومد سراغم -

 اقعاً؟و -
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ما بفهمه. به من گفت از زندگی نیما برم بیرون، گفت به درد پسرش خوام نیآره؛ ولی نمی -

 .خورمنمی

 .تو باید به نیما بگی -

 .خوام باعث دعوا بین اون و مادرش بشمنمی -

اما این حق نیما است که بدونه، خودت چی پس؟ این همه سال عشق و دلدادگی چی  -

 شه!؟می

موفقیت تقریباً صفره. یه نگاه به  باشن احتمالها مخالف ها، وقتی خانوادهشیناراحت ن -

 شد؟خودت بنداز، مگه تو و کاوه عاشق هم نبودید، آخرش چی

 .کرد؛ ما بدشانسی آوردیمداستان ما فرق می -

اش خوام با کسی ازدواج کنم که بعداً هیچ درگیری با خانوادهرو گرفتم، می من تصمیمم -

ام باشن نه این که ادر شوهرم جای مامان و بابای نداشتهخوام پدر و ماشته باشم. من میند

 .هر روز باهاشون اَره بدم و تیشه بگیرم

 شه؟قبول دارم؛ اما پس تکلیف عشقتون چی می -

 .کنم فراموشش کنمبینی که دارم تالش میمی -

 .بگم دونم چینمی -

 .نیازی نیست چیزی بگی -

 .متأسفم نرگس، واقعاً متأسفمخیلی  -

 .بیخیال ببخشید باهات تند حرف زدم -

رو به کل فراموش قدر تو مشکالت خودم غرق بودم که اطرافیانمنه، حق با تو بود من اون -

بی، گناه داره پیرزن خیلی نگرانت شه. بیا بریم پیش بیکرده بودم. نگران نباش درست می

 .بود

 .باشه -

 .اه نرگس از اتاق بیرون رفتیمبلند شدم و همر
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 .بی خداحافظی کردم و راهی خونه شدماز نرگس و بی

ارک پ رو تو پارکینگ دادم. ماشینهای نرگس بود، بهش حق میتمام فکرم پیش حرف

 .کردم و سوار آسانسور شدم

 .رو باز کردم و رفتم تو، رادوین خونه بوددر خونه

 .سالم من اومدم -

 .سالم -

رو بیرون کشیدم، گرمم بود و فوری یه لیوان آب به سمت یخچال رفتم و بطری آب

های سرو با لباهامرو باز کردم. لباسهای مانتومخوردم. از آشپزخونه اومدم بیرون و دکمه

 .راحتی عوض کردم و به داخل سالن برگشتم

 .رو گرفتم. بعد از چند تا بوق جواب داد رو از روی کانتر برداشتم و شماره نیماتلفن

 بله؟ -

 .شیمسالم جناب، وقتتون بخیر. از مرکز رسیدگی به امور دلدادگان مزاحمتون می -

 !هاردیکقدر اذیت یه بار ما کارمون به تو افتاد ببین چه -

 .زدم زیر خنده

 رو اذیت کنم؟ تونم کسیوا اذیت کجا بود توام، مگه من می -

 .نظری در این مورد ندارم -

 .خیلی بدجنسی -

 .نظر لطفته -

 .زنگ زدم بگم با نرگس صحبت کردم -

 خب چی شد؟ حالش خوبه؟ -

 ...کهآروم باش، حالش خوبه و صحیح و سالمه فقط این -

 خوب چی؟ -

 .خواد دیگه باهات در ارتباط باشهنمی -
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 برای چی؟ -

 .تونم بگمنمی -

 .حرف بزنجان من روشا،  -

 .قول دادم چیزی نگم -

 .هاخوبه من ازت خواستم یکم اطالعات بگیری -

رو معلوم کنی، از من نشنیده بگیر؛ ولی از ببین نیما بنظرم باید تکلیف خودت و نرگس -

 .گی زنگین قدیم گفتن یا رومی روم یا ز

 کار کنم؟گی چیمی -

ات جدی صحبت کن. به من ربطی نداره و من هم قصد دخالت ندارم؛ اما شما با خانواده -

 .شیدتونم ببینم دارید دستی دستی از هم جدا میدوتا از دوستای صمیمی من هستید نمی

 .فتمگام هم دونه، به خانوادهخوام، خودش هم میرو میبخدا قسم که من نرگس -

 .رو بیشتر کن عزیز منگفتن خالی که فایده نداره، تالشت-

 .زنمباشه، همین امشب با اهل خونه حرف می -

 آفرین پسر خوب، خب کاری نداری؟ -

 .نه، ممنونم -

 .فعالً خداحافظ کنم،خواهش می -

 .خداحافظ -

ت خیره سبرو میتلفن رو قطع کردم و به چهره بی تفاوت رادوین که داشت چمدونش

 .شدم

 بندی؟به این زودی چمدون می -

 .همچین هم زود نیست، فردا پرواز دارم -

 ری؟چرا به جای نیما می -

 پرسی؟تو که اطالعاتت کامله دیگه چرا می -
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 .جوابم رو بده -

 .من جای نیما برم بهتره -

 گردی؟کی بر می-

 .مشخص نیست -

 .ه رو میز گذاشته بودم برداشتمکای رو از داخل ظرف میوهپوفی کردم و سیبی

 .هاراستی، تو این مدتی که نیستم برو خونه مامانت این -

 .مونمخونه می -

 .شه تنها بمونینمی -

 .جا برمخوام به اوننمی -

 .پس برو خونه بابای من -

 .ها بیاد پیشمگم یکی از بچهشه مینه، روم نمی -

جز این دوتا انتخاب  ودتون یا خونه بابای من،خرو اعصاب من راه نرو روشا، یا خونه  -

 .ای نداریدیگه

 خوای برم هتل؟می -

 .زنمرو یک بار میمن حرفم -

 .کنمباشه یکاریش می -

خواست جایی برم؛ اما انگار گازی به سیب توی دستم زدم و دیگه چیزی نگفتم. دلم نمی

 .ای نبودچاره

ی مامانم رو جمع کرده بودم و اومده بودم خونه هامامروز رادوین رفت، من هم وسیله

 .هااین

 .ی سرگرم کرده بودمرو با نت گردتقریباً از وقتی که اومده بودم تو اتاقم بودم و خودم

 .رو گرفتماشرو برداشتم و شمارهدلم برای رادوین تنگ شده بود، بی اختیار گوشیم

 .بیشتر نخورده بود که قطع کردم چند تا بوق
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 .گوشیم زنگ خورد، خودش بود، جواب دادم

 .بله -

 سالم، زنگ زده بودی؟ -

 :رو فوت کردم و گفتم نفسم

 .آره، دستم خورده بود -

 .فکر کردم کارم داشتی، گفتم شاید دلت برام تنگ شده -

 کی رسیدی؟-

 .چند ساعتی میشه -

 .خوبه، مراقب خودت باش -

 .شه، فعالً خداحافظبا -

 .خداحافظ -

تماس قطع شد. از نبودش دلم گرفته بود، کنار پنجره ایستادم، هوای آسمون هم مثل دل 

 .من ابری بود

ده شد سمت پیانو گوشه پذیرایی. خیلی وقت بود که دست از اتاق بیرون رفتم، نگاهم کشی

 .بهش نزده بودم

 .ها کشیدمکمهام نشستم و انگشتانم روی دپشت پیانو قدیمی

 .رو بزنم و باهاش گریه کنمامخواست آهنگ موردعالقهدلم می

 .خیلی وقته که پیانو نزدی -

 .صدای رضا بود

 . ...خواد که مننواختن، انگیزه می -

 .ایتو هنوز هم پر از انگیزه -

 .ممنون نظر لطفته -

 قدر سردی؟چی شده روشا؟ چرا بامن این -
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 .قدر با معرفتیاین همه مدت نشون دادی که چهچیزی نشده، فقط تو  -

 .خواد بگو؛ اما باور کن من هم مثل تو ناراحت بودمحق داری هرچی دلت می -

رو نداشته باشم حداقل یه برادری هست که مثل کردم اگه یه روز تو دنیا کسیفکر می -

ابا با من همچین کاری کردم، چطور تونستی بزاری بکوه پشتم باشه؛ اما انگار اشتباه فکر می

 کنه؟

 . ...رو کردم؛ امای تالشمدونم حق داری؛ اما من نه نامردم نه بی غیرت، همهمی -

 .مهم نیست دیگه -

 .ل گذشته دوستت دارم و تو برام بهترین خواهر دنیاییخوام بدونی من هنوز هم مثمی -

 .خورم؛ ولی منم دلم برات تنگ شده بودکه ازت دلبا این -

 .رو به هم ریخترو کشید و موهامضا لپمر

 .خوندماز پشت پیانو بلند شدم و دنبال رضا کردم و براش رجز می

 .رو پر کرده بودهامون کل خونهصدای خنده

 .دو هفته از اومدنم به خونه پدریم گذشته بود

 .تو این مدت خبر خاصی از رادوین نداشتم

 .له خشک کردمرو با حورو شستم و طبق عادت دستمظرف های شام

 .مامان چایی دم کرده بود

 .روشا جان بیا چایی بخور -

 :رو نداشتم بدون معطلی گفتمطاقت نگاه های بابا

 .رم اتاقمکنه میام یکم درد میمرسی مامان جان، من معده -

شد که از نرگس خبری نبود به ساعت از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم، خیلی وقت می

 .م تقریبا حوالی ده بودنگاه کرد

 رو گرفتمرو برداشتم و شماره نرگسگوشیم

 :بعد از چند تا بوق جواب داد
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 .سالم روشا -

 سالم نرگسی، چطور مطوری؟ _

 بد نیستم، تو خوبی؟ -

 .ایی، منم خوبم -

 .خداروشکر -

 چه خبرا؟ -

 .چی، خبر خاصی نیستهی -

 ؟دیرو نمییعنی هنوز هم جواب نیما -

 .باری زنگ زده و ناگفته نماند که در خونه هم اومدهچند  -

 خوب؟ -

 .خوب نداره که، حرف من همونه -

 .دونم مرغت یه پا دارهمی -

 .اوف روشا تو دیگه نصیحتم نکن -

 !خوای تا آخر عمر عذب بمونیپس می -

 .شایدم نموندم -

 کلک خبریه؟ -

 . ...حاال -

 .کنممیرو وهاتبخدا نگی فردا میام تک تک م -

 رو یادته؟خانم عباسی -

 همون زنه که موکلت بود؟ -

 .اره -

 .از من برای برادرش خواستگاری کرده -

 گی؟جدی می -
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 .دروغم چیه -

 گفتی؟تو چی -

 .فعال در حد یه معارفه است دیونه -

 رو دیدی؟برادره -

 .رو دیدمرو که نه ولی عکسشخودش -

 .کنهی میدکتر قلبه و آمریکا زندگ

 خواد از ایران زن بگیره و بره آمریکا؟یعنی می -

 .اره، دنبال یه دختر خوب و ایرانیه -

 . ...اگه زنش بشی اون وقت -

 .فرستم میای پیشمچه عیبی داره، دعوت نامه می -

 .خوام صد سال سیاه اینجوری نیامگمشو، می -

 .حاال که معلوم نیست، هنوز هم با فرشاد حرف نزدم -

 ن فرشاده؟اسمشو -

 .بله عزیزم -

 میشه؟نرگس، پس نیما چی -

 .کنمدارم فراموشش می -

 !ولی نرگس -

ام خبر دارن اش هم از گذشتهولی نداره روشا، فرشاد یه موقعیت عالی برای منه. خانواده -

 .رو پذیرفتنو حقیقت من و زندگیم

 .تر بودما بزرگ سالی از تا اون جایی که یادمه برادر خانم عباسی یه دوازده -

 .سن فقط یه عدده -

 .خاک برسرت دختر مگه قحطی شوهره -

 .طور نیستنخیر این -
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 .کنی، بخصوص بیشتر با خودتتو داری این وسط با همه لج می -

 .زندگی خودمه -

 منطقت پس کجا رفته؟ -

 .کنهداره تو کوچه بازی می -

 .ی چیزییادم باشه بیام ببرمت پیش یه روانشناس -

 .طوری بهترهخودت هم خوب میدونی این -

خوای خوب نخواه به درک ولی دیگه حق نداری آینده نه، بهتر نیست نیمارو نمی -

 .رو قربانی کنیخودت

 .رو گرفتمروشا من تصمیم -

 .خواد بکن شب بخیرخیلی قدی نرگس، هرکاری دلت می -

 .شب بخیر -

 .عاً این دختره زده بود به سرششستم واقرو قطع کردم و عصبی رو تخت ن تلفن

 .رو روی میز گذاشتم و کنار مامان نشستم سینی چایی

 مامان: خوب مهین جون خیلی خوش اومدی، چخبرها؟

 مزاحمتون که نشدم؟نونم، سالمتی، مهین: مم

 مامان: نه این حرفا چیه مراحمی، آقا مرتضی خوبن؟ نیما و بردیا چطورن؟

 .الحمداللّه همگی خوبن، تو چطوری روشا جان؟ نیما گفت همسرت رفته مأموریت مهین:

 :رو صاف کردم و گفتم صدام

 .ممنونم، بله ماموریتن هنوز برنگشتن -

 .گردهمیسالمتی بر  مهین: ایشاللّه به

 .مامان: ایشاللّه

 .کشیدمرو وسط میاالن بهترین زمان بود باید یه جوری قضیه نرگس

 کنید؟گم هنوز هم خیاطی میمهین جون می من:
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 خوای لباس بدوزی؟مهین: آره؛ ولی نه مثل سابق، می

 .های رادوینهمن: بله، آخه جشن عقد یکی از فامیل

 رچه گرفتی؟مهین: به سالمتی، پا

 .نه هنوز، گفتم اول ازتون بپرسم اگه قبول کردین بعد برم پارچه بگیرم من:

 خوای؟کار خوبی کردی عزیزم، چه مدلی می مهین:

 .ور آبی هستن مجلس هم قاطیهپوشیده باشه چون فامیل داماد همه اون من:

 رو میگی روشا؟کدوم فامیل رادوین مامان:

 .ترههمون که گفتم داماد پونزده سال ازش بزرگگم رو میمانهمن: نوه خاله رادوین، س

 .مهین جون به صورتش کوبید

 اش مونده؟خدا مرگم بده، پونزده سال؟ مگه رو دست خانواده مهین:

نه مهین جون، راستش داستان زندگی سمانه خیلی تلخه. سمانه بچه واقعی اون خانواده  من:

کنن؛ کنن و بزرگش میه فرزندی قبول مینواده اون رو بنیست. پرورشگاهی بوده و این خا

خونه و پزشک شه. درس میافته و درست تربیت میای میاما با این وجود تو خوب خانواده

 .شهمی

رو سر و سامون دادن هم آخرت قدر ثواب کردن، هم یه بچهخدا خیرشون بده چه مامان:

 .رو ساختنخودشون

رو به کسی شوهر دادن که پونزده سال ترشونهایی دخین آدمخوب پس چرا همچ مهین:

 تره؟از دختره بزرگ

شناختن و با هم رفت و آمد رو میها یه همسایه دارن که از قدیم هم دیگهمن: سمانه این

خواستتش؛ این همسایه یه پسر داشته که پسرش عاشق سمانه بوده و سمانه هم می داشتن،

 .خورهگفتن این دختره بی اصالته و به دردشون نمیالف بودن و میاما مادر و پدر پسره مخ

رو باید تو آتیش  ها با این طرز تفکرجور آدمهای بی منطقی، اینعجب آدم مامان:

 .سوزوند
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رو بخاطر کنن که آخر سر، پسرشون خودشقدر این خانواده مخالفت میخالصه اون من:

 .زنه، دار میسمانه تو خونه

 رو کشت؟بده، خودشخدا مرگم  ین:مه

سال توی آسایشگاه  ه و برای چندگیرمتاسفانه بله، سمانه هم بیماری روحی شدید می من:

تونه به زندگی برگرده و یه روز اتفاقی با شه. بعد گذشت یه مدت طوالنی میبستری می

 .پیش میادشون کنه و دیگه قضیه ازدواجهمین آقای داماد تو خیابون تصادف می

 .چه داستان غم انگیزی :مهین

 .ها باعث این تراژدی دردناک شدغم انگیزه؛ ولی واقعیت داره. خودخواهی خانواده من:

مهین جون چاییت سرد شد، بده رو حل کنه.  هاایشاللّه خدا مشکل همه جوان مامان:

 .عوضش کنم

ن براش تعریف راق آمیزی که مبه چهره درهم مهین خانم نگاه کردم با این داستان اغ

 .کردم باید دلش نرم میشد

 .قدر دلم برای خونه تنگ شده بودکلید انداختم و در خونه رو باز کردم. چه

رم بستم و به داخل رفتم، چادرم رو آویز کردم و به اتاق خواب رفتم. نگاهم در رو پشت س

 .افتادبه عکس دو نفره عروسیمون 

 !هاشقدر دلم براش تنگ شده بود، حتی برای کم محلی کردنچه

کشیدم و های رادوین رو از کمد بیرون آوردم و توی بغل کی از پیراهنتنگی، یاز روی دل

 .بو کردم

 .بینیم پیچید ش توبوی عطر

 .یک ماه بود که رفته بود و من ندیده بودمشدلم هواش رو کرده بود، بی طاقت بودم. 

اش رو گرفتم. چند تا بوق خورد و بی اختیار موبایلم رو برداشتم و شماره

. دلم گرفته بود، حتی شنیدن صداش رو هم از من دریغ کرده **ل شدا**ش**غ**ا

 .بود
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 .هام شروع به ریختن کردون افتادم و از شدت دلتنگی اشکروی تخت دو نفرم

قدر گذشته بود و چند ساعت میشد که روی تخت دراز کشیده بودم که دونم چهنمی

 .گوشیم زنگ خورد، از خونه بود، جواب دادم

 .مالو جان -

 مادر کجایی؟ -

 .اومدم به خونه سر بزنم، نفهمیدم خوابم بردش -

 .فرستم دنبالتدی نگران شدم! رضا رو میچرا خبر ندا -

 .خواد دیگه رضا رو بفرستینخودم میام، نمی -

 .ساعت رو نگاه کردی؟ نزدیک ده شبه، ماشین هم که نبردی. بمون تا رضا بیاد دنبالت -

 .رمباشه منتظ -

ها رو از رو تخت بلند شدم و چراغتماس رو قطع کردم و به خودم کش و قوسی دادم. 

 .روشن کردم و رفتم دستشویی

هام یکم قرمز شده بود، دستم رو پر آب کردم و تو صورتم ریختم، سردی آب حالم چشم

 .رو جا آورده بود

 .ام رو صاف کردمدست و صورتم رو خشک کردم و مقنعه

 .ذشته بود که از پنجره دیدم ماشین رضا پایین آپارتمان پارک شدخیلی نگ

 .رو خاموش کردم و در رو بستم و سوار آسانسور شدمها اغچادرم رو سر کردم و چر

 .در ماشین رو باز کردم و با دیدن چهره بابا نزدیک بود از تعجب شاخ در بیارم

 کنید؟کار میجا چیسالم، شما این -

 .، بیا سوار شومسال -

 .سوار ماشین شدم

 .مامان گفتش رضا میاد -

 ومدم، اشکالی داره؟به جاش من ا رضا کار داشت -
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 .نه چه اشکالی -

 .خواستم باهات صحبت کنم؛ ولی نمیشدخیلی وقت بود می -

 در چه موردی؟ -

 .در مورد همه چیز و گذشته -

 !ها گذشتهگذشته -

 .کنم نگذشتهولی من فکر می -

 .بابا، من فراموش کردم -

خوام باهات حرف بزنم یلی وقته که میهام رو بهت بزنم. خگوش کن بابا جان، بزار حرف -

و نمیشه. انگار همین دیروز بود که به دنیا اومدی. یه دختر خوشگل و ناز و کوچولو، وقتی 

درسته که رضا بچه بزرگم بود؛ ولی تو برام قدر دوستت دارم. بغلت کردم تازه فهمیدم چه

صاً که تو هم با اون ات بهت یه حساسیت خاصی داشتم. مخصوفرق داشتی، از همون بچگی

ات خواست تو زندگیکردی... دلم میهات من رو بیشتر عاشق خودت میخوشمزگی بازی

م و نگران موفق بشی، برای خودت کسی بشی، یه ازدواج خوب داشته باشی... پدر بود

کردم مثل رضا و نیما آینده دخترم! دوستی تو با کاوه برام اولش چیز مهمی نبود، فکر می

جا بود که هست، اون ایکردم، وقتی فهمیدم که بین شما عالقههست؛ اما اشتباه میبرات 

 .رو از من بگیرهخواستم کسی تو احساس خطر کردم. نمی

ات کلی نقشه ات و آیندهبودی، من برای زندگی تو فقط هفده، هجده سالت بود، بچه

د، تو در برابر من مقاومت گذره؛ اما نبوباخودم گفتم یه حس زود گذره و می داشتم.

 .کردی... سخت ایستادی. برام سخت بود که تنها دخترم بخاطر یه مرد دیگه تو روم وایسه

های پدرش خبر شت. از هرز بازیاز طرفی، کاوه هم جوان بود و اصالً شرایط ازدواج رو ندا

؛ ولی من با یه چوب همه رو زدترسیدم که اون هم مثل پدرش باشه، نمیشه داشتم، می

 .کردم تا کاوه ازت دور بمونهقدر نگران بودم که اون موقع هرکاری میونا

و وقتی ماجرای رفتن کاوه پیش اومد خوشحال بودم. با خودم گفتم وقتی بره و نباشه، عشق 
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 .افتهعاشقی از سرت می

 . شش سال زجرکنیکشه و تو فراموشش نمیدونستم رفتن کاوه شش سال طول مینمی

خواست صدمه ببینی؛ اما روح لطیف تو هات رو دیدم! دلم نمیکشیدنت رو دیدم، اشک

 .دار شده بودخدشه

ایران و این هم  من به واسطه چند تا از دوستانم زودتر از همه فهمیدم که کاوه برگشته

 .زمان با ماموریت رفتن تو شده بود

ست با برگشتنش دوباره زندگیت خراب خواداشتم، دلم نمیباید تورو از کاوه دور نگه می

 .بشه. تو تازه جون گرفته بودی و یه زندگی جدید رو شروع کرده بودی

 .دمکر؛ اما من باید انتخاب میکنهدونم هیچ پدری همچین کاری نمیمی

من آدم بی غیرتی نبودم روشا، فقط یه پدر بودم که نگران دخترش بود، چند باری با 

ر موردش تحقیق کردم. پسر پخته و کاملی بود، همونی دم و حسابی درادوین مالقات کر

ای کاوه رو خیلی مختصر بهش گفتم و ازش خواستم که باهم خواستم بود. ماجرکه من می

 .ه برگشت دیگه نتونه پیشت برگردهمحرم بشید تا اگه کاو

ام، گوشه . تو دختر منی، عزیز دلم، جیگرطوری شد که فرستادمت خونه رادویناین

خودخواه بودم؛ اما من هر کاری کردم که ازت قدر من دونم با خودت میگی که چهمی

خوام بدونی میافتاده؛ اما محافظت کنم. شاید خیلی از کارهام اشتباه بوده و نباید اتفاق می

 .در تمام این مدت، من همیشه عاشقت بودم و دوستت داشتم

خوام من رو ببخشی و حاللم تی و از من متنفری، ازت میدونم توی قلبت از من کینه گرفمی

 .کنی

. بابا از من داشت معذرت های بابا بوده باشهسکوت کرده بودم، باورم نمیشد این حرف

 .کردخواهی می

هایی که شنیده بودم، لوی خونه ماشین رو پارک کرد. نیاز به هالجی کردن حرفبابا ج

 .داشتم
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 .دنبالمممنون که اومدید  -

  .هیچ مکثی از ماشین پیاده شدم و به سرعت رفتم داخل خونه بدون

 رادوین

 

خسته و کوفته از تاکسی پیاده شدم و در خونه رو باز کردم. چمدون کوچیکی که با خودم 

ها برگشتم. دلم هارو روشن کردم. بعد از مدتبرده بودم رو گوشه خونه گذاشتم و برق

قدر درگیر کار بودم که بیشتر از دو یا ده بود، تو این مدت اینای خونه و روشا تنگ شبر

سه بار تلفنی فقط باهاش صحبت کردم. هیچ کس از برگشتنم خبر نداشت و خودمم چیزی 

های پیراهنم رو باز به کسی نگفته بودم. به اتاق خواب رفتم تا اول یه دوش بگیرم، دکمه

های خودم افتاد که روی به یکی از پیراهن تخت انداختم که نگاهمکردم و لباس رو روی 

تخت بود. عجیب بود، پیراهن رو از رو تخت برداشتم و نگاهش کردم، حسابی مچاله شده 

بود. انگار کسی از شدت دل تنگی لباس رو تو آغوشش له کرده بود! لبخندی ناخودآگاه 

که تو و خیال این م شده بود؟ با سرمستیقدر دل تنگگوشه لبم نقش بست. یعنی روشا این

 .قدر دل تنگمه، وارد حموم شدم و شیر آب رو باز کردماین مدت روشا هم مثل من چه

**** 

ها باال رفتم و وارد ساختمان اداره شدم. مستقیم به اتاقم رفتم و پشت میز نشستم. ز پلها

در اتاق به کردم که رو تکمیل میامروز نیما نیومده بود. داشتم خالصه گزارش ماموریتم 

 .صدا در اومد. مثل همیشه با اقتداری که خاص خودم بود جواب دادم

 .بفرمائید -

در اتاق باز شد و قامت روشا در میان چهارچوب در نمایان شد. انگار از دیدنم خشکش 

 .زده بود

 رادوین، کی برگشتی؟ -

 .بیا داخل -

 .وم نشستداخل اتاق و رو به ر روشا با منگی در رو بست و اومد
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 نگفتی، کی برگشتی؟ -

 دیشب برگشتم، حالت خوبه؟ -

 .قدر بی خبرخوبم، چه -

 .ای شددفعهگردم، یکمعلوم نبود کی بر می -

 دونی چند بار بهت زنگ زدم و جواب ندادی؟می -

 .دیدم که زنگ زده بودی؛ اما شرایط جواب دادن رو نداشتم -

 .طورکه این -

 جا؟ی اینخب کاری داشت -

 :اش کوبید و گفتروشا که انگار چیزی یادش اومده باشه به پیشانی

 آخ، آره. با نیما کار داشتم، تو ندیدیش؟ -

 .ظاهراً امروز زودتر رفته -

 .ای بابا، باشه -

 .جا کارم تموم شده، اگه کاری نداری با هم بریممن این -

 .نه، کاری ندارم -

 .برم پیش سرهنگ نادری، جمع و جور کن، بیرون منتظرتمرو می پس تا من این برگه -

 .باشه -

 .روشا بلند شد و از اتاق بیرون رفت. گزارش رو برداشتم و من هم از اتاق بیرون رفتم

 روشا

 

 .بیرون اداره، کنار ماشین منتظر رادوین بودم

 .شد که برگشتهباورم نمی

 .باز کرد و سوار شدمرو باألخره آقا تشریف آوردن، در ماشین

 .رفتها میهم سوار شد و حرکت کرد، داشت به سمت خونه مامان اینخودش



 

 

 
128 

 انجمن رمانیک کاربرباالنی ه ئدما | ناهت باشمبگذار پ

 
 :آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 ری؟ها میت خونه مامان اینسم -

 :رادوین دنده رو عوض کرد

 .اول باید تورو برسونم دیگه -

. دیگه داشتم از این خواسترو نمیاز حرفش بدم اومد، یعنی چی آخه؟! نکنه دیگه من

 .شدمهای ضدو نقیضش کالفه میرفتار

 .سکوت کردم و سرم رو به شیشه ماشین چسبوندم

 

*** 

 رادوین

 

 :کردم گفتمرو باز میطور که کمربندمپدر روشا پارک کردم همونجلوی خونه 

 .خب رسیدیم -

 :رو باال داد و گفتروشا یه تا ابروش

 .خیلی ممنون که من رو رسوندی -

 .ای که تو کالمش بود شدم؛ ولی چیزی نگفتممتوجه ناراحتی و طعنه

 .دمروشا از ماشین پیاده شد من هم پیاده شدم و پشت سرش حرکت کر

 مگه تو هم میای داخل؟ -

 :رو توی جیبم گذاشتم و گفتمدستام

 .جا اومدم، زشته یه سالمی به ریحانه خانوم نکنمحاال که تا این -

 .رو باز کرد و رفت داخل و من هم پشت سرش رفتمو در خونه روشا سکوت کرد

 :بلند گفت روشا

 .مامان ما اومدیم -

ای من تعجب کرده بود، دفعهد. انگار اون هم از دیدن یکریحانه خانم به استقبالمون اوم
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 .فوری سالم کردم

 .سالم مامان جان -

 .سالم پسرم، خیلی خوش اومدی بفرما داخل -

و همراه روشا روی مبل نشستم اندکی بعد ریحانه خانوم با سینی چای اومد و  لبخندی زدم

 .کنارمون نشست

 ریحانه: به سالمتی کی برگشتی پسرم؟

 .ن: همین دیشبم

 .روشا: من هم امروز فهمیدم که برگشته

 .خواستم سوپرایزت کنم عزیزممن: می

 .رو بخور تا سرد نشدهریحانه: الحمداهلل که صحیح و سالمت برگشتی خونه، چاییت

 :رو نوشیدم. خطاب به روشا گفتممیز برداشتم و کمی ازش رو از رویفنجان چایی

 .ن که زودتر بریمخانومم وسایلت رو جمع ک -

گفتم آماده بشه تا باهم شد این من بودم که داشتم بهش میروشا انگار باورش نمی

 .برگردیم خونه

 :ریحانه خانم فوری گفت

 .ریدین زودی، شام بخورید آخر شب میکجا به ا-

 :میز گذاشتم و گفتم رو رویفنجان چای

 .شیمدیگه مزاحمتون میام، انشاهلل یه شب دستتون درد نکنه، خیلی خسته -

 :روشا هنوز نشسته بود. بهش نگاه کردم و گفتم

 رو جمع کنی؟خوای بری چمدونتالهی فدات بشم نمی -

 :تروشا لبخند زورکی زد و گف

 .رو تموم کنی من برگشتمباشه تا چاییت -

 .و به دنبال این حرفش، بلند شد و به اتاقش رفت
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 روشا

 

 .کوبیدام میها باال رفتم و وارد اتاق شدم. قلبم از شدت هیجان تو سینهاز پله

کرد. چمدونم رو از زیر تخت بیرون کشیدم و م میارادوین داشت با این کارهاش دیوونه

 .کردمرو باهاش یک سره میشد باید تکلیفمرو داخلش ریختم. این طوری نمیلمهمه وسای

 :از اتاق بیرون اومدم و گفتم

 .امخب من آماده -

رو برداشت و خطاب به مامان رادوین از روی مبل بلند شد و به سمت من اومد و چمدون

 :گفت

 وب مامان جان امری نیست؟خ -

 .موندینشام مینه پسرم این طوری بد شد کاش  -

 .شیمما که غریبه نیستیم، انشااهلل دوباره مزاحمتون می -

 .خونه خودتونه عزیزم -

 .رو بغل کردم و باهاش خداحافظی کردممامان

 .رو تو ماشین گذاشت و سوار شدیمرادوین چمدونم

 .مون کنها بدرقهمامان دم در ایستاده بود ت

 .مان دست تکون دادم و ازش دور شدیمرادوین استارت زد و حرکت کرد. برای ما

 

*** 

 .کردچنان رادوین با من مثل قبل برخورد میگذشت و همدو روز از برگشتنم به خونه می

 .دونستم همه این رفتارهاش برای تنبیه کردن منهکالفه بودم و می

 :رو جلوم گرفت و گفتکه گوشیم زنگ خورد. رادوین موبایلمکردم داشتم کتلت سرخ می

 .خوای جواب بدی؟ دوستت نرگسهرو خفه کرد، نمیخودش -

 :رو شستم و گفتمدستم
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 .کنمبینی که دارم شام درست میمی -

 .رو ازش گرفتم و جواب دادمگوشی

 الو جانم؟ -

 .سالم روشا جونی -

 .سالم نرگس قشنگه -

 !دیر جواب دادیقدر خوبی؟ چه -

 ز این ورا؟کردم، ابدک نیستم، داشتم شام درست می -

 !هاچشم سفید خوبه تو از اون روز رفتی که رفتی -

 .ور پریده مثالً باهات قهر کرده بودم -

 .ها قهر بودناوه اوه، پس خانم خانوم -

 خبر؟بله پس چی! چه خبرها؟از دکی جون چه -

 .راستش خبر ندارم -

 :و دستم جا به جا کردم و گفتمگوشی رو ت

 یعنی چی؟ -

 .دمیعنی ردش کر -

تونه دو تا پا ، دیدی مرغت میتونستی بکنیوای نرگس این بهترین کاری بود که می -

 .داشته باشه

 .لوس نشو، راستش مامان نیما اومد سراغم -

 مهین جون! خب چی شدش!؟ -

اش های گذشتهبود. کلی از من بخاطر حرفرو شده رو به اینشه انگار از اینباورت نمی -

 .عذرخواهی کرد

 .پس فیلم تخیلیم جواب داد -

 چی؟ -
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 !هارو قضاوت کردگم خداروشکر، دیدی نباید آدمهیچی، می -

 .بی که عاشقش شدهقدر زن مهربونی باشه. بیکردم اینآره، راستش فکر نمی -

 .بیایول به بی -

 .زه قراره بیان خواستگاریشه تااز دست تو، باورت نمی -

 :از خوشحالی جیغ کشیدم

 .م دیوونهکر شد-

 .خوام باید من رو ببری ارکیدهها من شیرینی میبهت بگم -

 .رو بدم بعداوه چه خوش اشتها هم تشریف داری، بزار جواب بله -

 .آقا به من ربطی نداره من تا از تو و اون شازده داماد شیرینی نگیرم روشا نیستم -

 .چشم حتماً، روشا پشت خطی دارم نیما است -

 .الم برسون فعالًباشه بهش س -

 .قربانت فعالً -

شد همه چیز درست شده بود. از ته رو قطع کردم و لبخند عمیقی زدم. باورم نمیتلفن

 .وجودم برای نرگس و نیما خوش حال بودم

 قدر جیغ زدی؟گفت که ایندوستت چی می -

 .وادش برن خواستگاری نرگسقراره نیما و خان  -

 قدر خوشحالی؟چرا اینمبارکه به سالمتی، حاال تو  -

 گم حاال لباس چی بپوشم؟وا مگه میشه خوش حال نباشم. می -

 :داشت گفتهای داخل ظرف بر میرادوین همون طور که از کتلت

گاری، بزار به های ایرانی، فعالً قراره بیان خواستهای اصلی همه زناین هم یکی از مشکل -

 .جشن برسه بعد بگو چی بپوشم

 .هام راه افتادمی نکردم و به سمت کمد لباسبه حرفش توجه

 رادوین
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کلید انداختم و وارد خونه شدم، بوی عطر قرمه سبزی همه جا پیچیده بود. در رو بستم و 

 .ای گذاشتم. روشا از اتاق اومد بیرونرو گوشهکیفم

 .سالم خسته نباشی -

 .سالم مرسی -

 .رو عوض کن شام بخوریمتشام حاضره، لباسا -

شرت و شلوار راحتی رو با یک تیهامای گفتم و به سمت اتاق خوابمون رفتم و لباسشهبا

رو چیده بود و برای خودم و خودش غذا کشید، توی سکوت  عوض کردم. روشا میز

 .مشغول خوردن شدیم

 .تلوزیون رفتملند شدم و به طرف رو که تموم کردم تشکری کردم و از پشت میز بغذام

 .ها شدغول شستن ظرفروشا هم مش

رو از دستم کشید و کردم که با یه سینی چایی کنارم نشست و کنترلداشتم اخبار نگاه می

 .رو خاموش کردتلوزیون

 :با عصبانیت گفتم

 .کردمکار کردی؟ داشتم نگاه میچی -

 .خوام باهات حرف بزنم لطفاً می -

 !ی خوب، بگوخیل -

معذرت خواهی کنم اون هم بخاطر تمام اشتباهاتم،  تو این مدت هیچ وقت نشد که ازت -

 .امرفتنم، قضاوت اشتباه و تمام رفتارهای بچه گانه

ها خیلی دونم که برای زدن این حرفخوام، میرادوین من واقعاً متاسفم و ازت معذرت می

لم ی توام، حالم خوبه و خوشحاپیش توام، تو خونهخوام بدونی از این که دیر شده؛ اما می

گذره. حتی اگه تو باهام بد خلقی کنی، به من نگاه نکنی، هام در کنار تو میی لحظهکه همه

 .دیگه دوستم نداشته باشی
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دونم از من ناراحتی اما به من هم حق تونم کنارت نفس بکشم برام کافیه. میهمین که می

 .بده

 .ما خیلی اذیت شدیمتو این مدت جفت 

خواد همونی باشم که که عاشقت شدم رنگ دعوا باشه، دلم می ایخوام تو خونهدیگه نمی

خوام من رو ببخشی و بتونم کنارت یه زندگی خوب داشته خوای و دوستش داری، میتو می

 .باشم

م که ام. اگه بدون که دارمت؛ ولی انگار ندارمت خستهرادی من دیگه خسته شدم، از این

بخشی بخدا قسم رو مییک روز هم که شده منهنوز هم دوستم داری، اگه بدونم باألخره 

دم. تا دوباره پناهم بشی؛ اما اگه رو میکنم، تاوان این مجازاتکنم، صبر میکه تحمل می

قراره تا آخر عمر این زندگی سرد و یخی، منجمدمون کنه و تو از من متنفر باشی به جان 

 .رمدم بی سرو صدا از زندگیت میمامانم خو

 :رو گرفتمرو پاک کرد و بلند شد. مچ دستشاشگونه روشا اشک روی

 .بشین -

 :کنارم نشست

رو شکستی؛ اما من خیلی وقته درسته که ازت ناراحت بودم و تو یه جورایی قلبم -

کردم رو اون شب هم بهت گفتم؛ اما تو از من دوری کردی و من هم فکر بخشیدمت این

به این قهر طوالنی پایان بدیم چون من هم این طوری بهتره. بنظر من هم دیگه وقتشه 

 .دیگه صبرم تموم شده

 این یعنی که من رو بخشیدی؟ -

 دونستی؟، یه چیزی رو میآره -

 !چی؟ -

 .که خیلی دوستت دارماین -

 .روشا خندید
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 !م آرامش منیقدر بتونم خوشبخت باشم، تو تماشه که اینباورم نمی -

 .رو به خودش گرفتشبعد از اون شب، زندگیم رنگ آرام

ی رو دوست داشتم و خوش حال بودم که من رو بخشیده، من هم سعی کردم همهرادوین

رو ببخشم. مخصوصاً پدرم، کسی که ه من بد کرده بودنهایی که تو زندگیم یه جوری بآدم

رو به طور کل عوض کرد. به خاطر گرفتن یه مرد از من و دادن یه مرد مسیر زندگی من

 .ه من و زندگی االنم ازش هم دلخور و هم ممنون بودمدیگه ب

نه زندگی تونستم با یه قلب ماالمال از کیکنه و من نمیرو سیاه میهامنفرت فقط قلب آد

 .کنم

تونم بگم که کاوه برام از بین رفت. اون رفتش تا من خوشبخت باشم، کاوه برای نمی

 .مونههمون قدر پاک و دور باقی می رو داره وهمیشه توی قلبم جای مخصوص به خودش

تونه امید بخش و تونه خطرناک و غم انگیز باشه گاهی هم میعشق، همون قدر که می

 .دید باش، خوش حالم که سهم من ازش فقط غم نبودسرآغاز یه فصل ج

 .به پاکت توی دستم نگاه کردم و نگاه دیگرم به چشمای نگران رادوین بود

 خوای بگی اون پاکت توی دستت چیه؟میروشا جان، خانومی ن  -

 :رو با ناراحتی پایین انداختم و گفتمسرم

 .سرطان دارم . من،. راستش..دونم چطوری بهت بگم، راستش..نمی -

خوره انگار شوکه شده بود. دست منتظر عکس العمل رادی بودم که دیدم هیچ تکونی نمی

 .هاش تکون دادمرو جلوی چشمهام

 شنوی؟رو میدفعه؟ صدامزیزم چت شد یکرادوین، ع -

 خورد ترسیدم، زدم زیر گریهتکون نمی

 :و گفتم

تم اذیتت کنم، تو داری بابا میشی تورو خدا خواسشو، دروغ گفتم، میرادی تورو خدا سالم -

 .نمیر
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 :رادوین زد زیر خنده، متعجب نگاهش کردم و عصبی بهش خیره شدم

 .کردمسکته میخندی؟ داشتم به چه حقی می -

ها، الهی من فدای تو و کنی باید منتظر عواقبش هم باشی خانوم خانوموقتی شیطونی می -

خوشحالم. وقتی صبح رها زنگ زد و گفت باهات رفته  قدردونی چهنی بشم نمیاون نی

 .رو گرفتین و مثبت بوده همون موقع کل اداره رو شیرینی سور دادمجواب

 .به قول داده بود چیزی بهت نگهای رهای نامرد، خو -

 .شناسی، عمه شده ذوق داره و خوشحالهتو که رهارو می -

 :سرم رو کج کردم و گفتم

قدر خوش حاله بگو زودتر جواب این خان داداش مارو بده که از ینبی زحمت حاال که ا -

 .ها کم مونده سر به بیابون بزارهغم عشق خانوم خانوم

 . خواهرشوهر بازی درنیار مامان کوچولودیگه حاالای بدجنس،  -

 .نخودی خندیدم

 .فتتونمای از وجودته، عاشق جرو که تکهروشا خیلی دوستت دارم هم تورو هم این بچه -

 :ام بود نگاه کردم و گفتمباعشق در چشمان مردی که همه زندگی

 .ماهم عاشقتیم جناب سرگرد -

 

 .پاپان

 

 

یدوارم که از خوندن این رمان لذت برده باشید. ممنونم سخن نویسنده: دوستای عزیزم، ام

 ه باالنیاز اینکه با نقد ها و نظراتتون به بهتر شدن قلمم کمک می کنید. ارادتمند مائد

۱۴۰۰/۵/۱۰ 
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 نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.« »با تشکر از 

 

 

 

 مایید.برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فر

این برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به 

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک
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