برای دانلود رمان های جذاب میتوانید به سایت
جاست رمان سری بزنید.

یکی یدونه من-جلداول
نگین حبیبی

تهیه شده در:
وب سایت جاست رمان
آدرس سایت :
کانال
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تلگرام @Jast_Roman:

یکی یدونه من1
باسمه تعالی
مقدمه:
هوا بو ی نم گرفته،دو باره دلم گرفته
صدای گریه بار ون تو خیابون دم گرفته
با نگاهت قلبمو ازم گرفتی،اینم بمونه
با غرورت منو دست کم گرفتی،اینم بمونه
گفتی که قلبتو پس میدم دیوونه،اینم بمونه
گفتم این قلبت پیشت بمونه،اینم بمونه
خواستم عاشقت کنم گفتی محاله،اینم بمونه
گفتی که توهم دلت چه خوش خیاله،اینم بمونه
من می گفتم شب عشق به این سیاهی
نداره ترسی برام وقتی تو ماهی
تو می گفتی آره من ماهم
ولی تو،اومد ی آسمونتو اشتباهی،اینم بمونه.
دیدنت بی تابم کرد،رفتنت ویران..
خالصه داستان:
یه پسره به اسم رادمان.دکترای مدیریتشو از پاریس میگیره و برمیگرده
ایران.باباش فوت شده و اون مرد خونست.میاد و چون یه نخبه بوده
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یه شرررکت خیلی خیلی بزرگ جذبش میکنه.حاال رییس شرررکت
کارم ندای مهمو تو ی خونش جمع میک نه و راد مان جزو همون
کارمندای مهمه.میره به اون خونه و با دختر اون خونه به اسررم اناز
که دختری مغرور و فوق ال عاده سرررد بوده آشررنا میشرره.از رفتارا و
موضوعاتی که تو ی زندگی اناز تو ی اول ر وز میبینه کنجکاو میشه..
ژانر:عا شقانه،آمیخته با کمی انز..خیلی ا سترس دا شتم،گو شه شنلمو
میپیچوندم دور انگ شتم و با پام ر وی زمین ضرب گرفته بودم.چقدر
سالن شلو غ و پر همهمه بود.با شنیدن اسمم،عین فنر از جا پریدم.
Mr.Radman Iranmanesh-

به وحید نگاه کردم.
وحید-برو پسر.
یه نفس عمیق کشرریدم.خیره سرررم دکترا گرفتم..ولی عین بچه ها
رفتار میکنم.با قدمهایی تند به سررو ی سررن رفتم.از پله ها رفتم باال و
جلو ی آ قای جلیلی قرار گرفتم .مدرکو با یه ت ندیس که به ز بان
انگلیسی ازم تقدیر میکردن گرفتم.
جلیلی-موفق باشی پسرم.
مرسی استاد.بخاار زحماتتون ممنون.با بقیه اسرراتید هم دسررت دادم و ر ومو کردم به جمعیت و یه تعظیم
کردم و تا کمر خم شرردم.که همه خندشررون رفت هوارو برام دسررت
زدن.برای وح ید یه چشررمز زدم که بع رری دخترا به خودشررون

5
گرفتن.و نی ش شون ح سابی باز شد.از ارف دیگه سن رفتم پایین که
بهراد منتظرم بود.همدیگرو در آغوش گرفتیم و دم گوشش گفتم:
چیکار کرد ی کارای مار و پسر؟بهراد منو از خودش جدا کردو گفت:
همه چی اوکیه.فردا پرواز دار ی برای ایران.واقعا ممنون.بهراد-این چه حرفیه؟
تو هم میای؟بهراد-من یکم دیرتر میام.
باشه.****
چمدونامو تحویل دادم.ر و به بهرادو وحید کردم.
خب دیگه من برم.وحید دستشو گذاشت ر وی شونم و گفت:
باالخره کارتو کرد ی؟نمیشد همین جا بمونی کار کنی؟ نه دی گه.میخوام برای وانم کار کنم.راسررتی بهراد چی شررد اونشرکته؟
بهراد خنده ی ریز ی کردو گفت:
جوره جورهراونور میان دنبالت تو فرودگاه.فقط.سوالی نگاهش کردم.ولی حرفی نزد.
یکی یدونه من1
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عصبی شدم و گفتم:
بنال دیگه بهرادربهراد-باشه بابارچرا میزنی؟
سپس خنده خبیثانه ای کردو گفت:
میری غاای جوجه ماده هاربا چشمای درشت شده گفتم:
ها؟جوجه ماده؟بهراد و وحید بهم نگاه کردن و زدن زیر خنده.
کوفترچیش خنده داشت؟ر و آب بخندینربهراد خندشو قطع کرد و درحالی که اشز گوشه چشمشو پاک میکرد
گفت:
اونجایی که میری3/4.اش دخترن.کارمند پسر کم دارن.یا دارن میانسالن.
ِ -ارواسه چی؟

بهراد-چون ریسشون اینطور ی خواسته.
مگه ریسشون مرد نیست؟بهراد بفهمم من گذاشتی زیر دست یه زنخونت حال له هار
بهراد-نه بابا.من چه میدونم چرا اینو خواسته ولی خودش مرده.
وحید-پس خوش بحالشر
بهراد-خاک بر سر منحرفتریار و زن و بچه داره.

7
وحید-آهارپس بد بحالشرزنش چطور ی راضی شده؟
بهراد شونه هاشو انداخت باال.
پرواز منو اعالم کردن.
خب دیگه من برم.بیاین اونجاهارنبینم بی معرفت بشین.بهرادو وحید باهم گفتن:
ای به چشم.وحید-میایم یه ماه لنگر میندازیم.
بهراد-اون جایی که میره خو نه خودش نیسرررت که بتو نه ا یل ا یل
مهمون دعوت کنه.خونه ریسشه.
وحید-که اینطور.ولی میایم.خیالت تخت تخت که پالسیم اونجار
خندیدم.
باشه.حتما بیاینرسوار هواپیما شدم و نشستم ر و صندلیم.بعد از مدتی که هواپیما صعود
کرد.هدفونمو گذاشتم ر و گوشم و سرمو به پشتی صندلیم تکیه دادم و
چشمامو بستم.
واقعا برگشتن حس خوبی داشت.بعد 19سالروقتی  5سالم بود با مامان
و بابا و رزیتا اومدیم فران سه.بابا میخوا ست زندگی عالی برامون فراهم
کنه.ولی چی شد؟وقتی 17سالم شد تصادف کرد و در جا فوت کرد.من
شده بودم مرد خونه.تو یه ک شور غریب.باالخره با کمز دو ستای بابا
خودمو به این جا رسررو ندم.دکترای مدیریتمو گرفتم.االنم میرم ایران
یکی یدونه من1
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پیش مامان اینا 5.سال بعد مرگ بابا برگشتن ایران.دلم براشون یه ذره
شده.مامان مهر بونو خواهر کوچولو ی شیطونم.
وقتی بیدار شدم.هواپیما فرود اومده بود .سریع از جام بلند شدم.کوله
پشررتیمو انداختم ر و دوشررم و از پله های هواپی ما اومدم بیرون.اوه
اوهرعجب آفتابیرعینکمو که گذا شتم بودم ر وی یقه لبا سم بردا شتم و
گذاشتم ر وی چشمام.چمدونامو تحویل گرفتم و رفتم بیرون فرودگاه
منتظر مونده بودم بیان دنبالم.به تابلو ی فرودگاه نگاه کردم.
"فرودگاه مهرآباد"
برگ شتم و یه نفس عمیق ک شیدم.ولی ناگهان سرفه ام گرفت .شنیده
بودم تهران آلودگیش فجیع شده ولی تا حاال ر وبرو نشده بودمر
ریه هات مشکل پیدا میکنه هاربرگشررتم ببینم ک یه که یه پسررر همسررن خودم د یدم.تیپش کت و
شلوار ی بود.چه شیزراومد و دستشو جلوم دراز کرد و گفت:
آریا مهدو ی هستم.همکارت.دستشو با صمیمت فشردم و گفتم:
خوشبحتم.رادمان ایران منش هستم.آریا-همچنین.باید میومدم دنبالت.مطلعی که؟
آره آره.یه لبخند زدو گفت:
-باشه بیا بریم.
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به سمت یه ما شین جن سیس سفید رفتیمروای چه خو شگل بود
المصبر
آریا با د ستش به راننده ا شاره کرد بیاد بیرون.راننده سریع اومد سمت
من و گفت:
بدینش من آقا.چمدونمو بهش دادم.
راننده یه مرد میانسال بود.چهره اش به دلم نشست.
آریا در و باز کردو گفت:
بیا سوار شو.نشستم و آریا نشست کنارم.و حرکت کردیم.
آریا-خوش اومد ی.
ممنون.آریا-وقتی گفتن اسررم معاون برنامه ریزیمون پسررره چشررمام اندازه
نلبعکی شرردرتعجب کردم.سررابقه کمی داشررت آقای فرخزاد پسررر
استخدام کنه.
چطور؟خودت پس چی؟آریا-من که خیلی خودمو ک شتم خودمو ثابت کردم 4.ساله اینجا کار
میکنم.
چند سالته؟آریا.24-
یکی یدونه من1

wWw.JustRoman.iR

10

منم همین اور.آریا برگشتم ارفم و گفت:
نه بابا؟آخیش..یه هم سن پیدا کردم هم شون یا سن باالن یا تازهکارنر
خندیدم.دوستان خوبم..امیدوارم از رمانم لذت ببرین.
پست دوم:
باالخره رسریدیم دم یه در وازه بزرگ سررفید.در به صررورت کنترلی و با
ریموت نگهبان باز شد و ما وارد شدیم.از در ور ود ی تا خونه فر خ زاد
خیلی اول داشررت و یه جاده بود واسرره خودشرهر دو ارف جاده
هم پر بود از درختای متخلف.بو ی پرتغال مشررماممو پر کرد.واقعا
عاشق بو ی پرتغال بودم.باالخره رسیدیم به خونشون و جلوش پیاده
شررردیم .خو نه که چه عرض کنم کاخ و ع مارت جلوش کم
میاوردنرنماش قصری بود و سفیدرجلو ی درم دوتا نگهبان بودن.اوه
اوه کی میره اینهمه راهورخب معلومه خره فر خ زادر
آریا-تو برو منم میام.
به ارف در رفتم نگهبانا کنار رفتن و من داخل شدم.با دیدن داخل
خونه فز منو با بیلو بردزلم نمیتونستی جمع کنیرقصرر سالنشون به
چهار قسمت تقسیم شده بود و هرقسمت یه جور چیده شده بود.ته
سالن یه در شی شه ای بزرگ بود که فکر کنم باغ شون بود.از دو ارف
در هم پله ها میخورد به ابقه باال.سررمت راسررتمم یه راهرو بود که
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خدمتکاراش تو رفت و آمد بودن.کمی که نگاه کردم دیدم سه تا دختر
از یکی از اتاقای راهرو کلشررونو دادن بیرون و دارن دیدم میزننرمعلوم
بود آشپزخونست چون ازش بوهای خشومزه غذا میومد.اه خوشگل
ندیدن.تو آینه قد ی ر وبروم به خودم نگاه کردم.
پو ست گندمی متمایل به سفید..چ شمای او سی..موهای قهوه ای
ر و شن که یه ارف شو گذا شته بودم ر وی یه چ شمم .شلوار جین قهوه
ای سروخته..پیرهن قهوه ای ر وشرن.و پالتو قهوه ای سروخته.تیپو
قیافم نقص نداشتریکی از رحمتاییه که خدا بهم ناز ل کردهر
رفتم به سمت سالنا و وسطشون وای سادم.یدفعه در شیشه ای ته سالن
باز شررد و یه دختر که میخورد خدمتکار باشرره اومد بیرون با لباس
باغبونی.کاله باغبونی و دسررتکش و چم که های ِگلی.خ ندم

گرفت.شبیه حنا و آنشرلی شده بودر

آخ که چقدر شبیه آنشرلیو حنا شد ی توربرگشررت و با تعجب نگام کرد.سررریع اخماش تو هم رفت و با قدم
هایی حر صی از پله ها رفت باالراین چش شد؟بی جنبهر شونه ای باال
انداختم و رفتم به سمت مبال ی سلطنتی شون و ن شیتم ر و شون.جلو
ر وم یه تلویزیون 60اینچ دیدمرفکم افتادرمن تون سته بودم 40اینچ شو
بگیرم.ب عد از چ ند دقی قه د ید زدن خو نه صررردای سررر فه ای
شنیدم.برگ شتم که با مرد ی میان سال و کت و شلوار ی که از پله ها

یکی یدونه من1
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میومد پایین ر وبرو شرردم بلند شرردم.فر خ زاد بودرعکسررشررو دیده
بودم.شیز تر از اونی بود که فکرشو میکردم.اومد جلوم.
سالم.من رادمان ایران منش هستم.واسه.حرفمو قطع کردو با لبخند گفت:
بله بله..در جریانم.منم فرزاد فر خ زاد هستم.دستمو دراز کردمو گفت:
آشنایی دورادور دارم باهاتون جناب فر خ زاد.خوشبختم.دستمو فشرد و گفت:
مرسی پسر.بیا بشین.منتظر شدم بشینه وقتی نشست ر وبروش نشستم.
فر خ زاد-خوش اومد ی به ایران.امیدوارم بتونی خوب کار کنی.
مرسی جناب.منم همچین امید ی دارم.چ شمم افتاد به پله ها یه دختر کامال آرا سته..با تونیز م شکی و شلوار
گرمکن سفید و با سه شال شفید که بازش گذاشته بود اومد ارفمون
وقتی نگاهش بهم افتاد پوزخند ی زد.واسرره چی اینکار و کرد؟ردقت
کردم دیدم همون دختر باغبونسترچقدر مرتب شده بود.
ن ش ست کنار فر خ زاد،فر خ زاد د ست شو انداخت دور شونه دختره و
ر وبهش گفت:
-خسته نباشی دخترمرهمه ر و کاشتی؟
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دختره-آره دد یربرای من گل کار ی اصال خسته کننده نیست عاشق
این کارم.
پس دخترش بودرکلمو میکنهرمن چه میدونستم آخه؟
فر خ زاد ر و به من گفت:
دخترم..ا ناز جان.ا ناز دخترم..آ قای راد مان ایران منش.م عاونجدید برنامه ریز ی شرکت.
اناز با حرص باباشو نگاه کرد و یه نگاه عصبیم به منرخود درگیری
داره بابار
دستمو دراز کردم سمتش و گفتم:
خوشبختم اناز خانوم.دختره چشم غره ای برام رفتو گفت:
خانم فر خ زاد.بی شعوررمنو ضایع کرد..حالتو میگیرم وایسار
ر و کرد به باباشو گفت:
بابا..مگه نگفتم کارمند پسر قدغن؟فر خ زاد-دخترم من به خواسررت تو بیشررتر کارکنای شرررکتو دختر
ا ستخدام کردم.به جز آریا و سه تا مرد میان سال و آقا رادمان که پ سره
دیگه ای نیست.بع ی کارار و دخترا نمیتونن انجام بدن.مردا پایه ترن.
اناز-باشه بابا.فقط به خاار شما.
فر خ زاد گونه دخترشو ب*و*سید و گفت:
یکی یدونه من1
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آفرین دختر بابارحاال برو اتاق رادمانو بهش نشررون بده.پسرررم برواستراحت کن.
ممنون.چون واقعا شرکتش بزرگ بود ممکن بود یه وقتایی جل سه ها یهویی
انجام ب شه..یا اینکه نمیخوا ستن معطل ب شن کارمندای مهم شونو
میاوردن خونه.
اناز بلند شد و گفت:
دنبالم بیا.شیطونه میگه بزنم لهش کنماراز دماغ فیل افتادهرافاده ی.
دن بالش راه اف تادم.رفتیم اب قه باال.همین جور که میرفتیم با هام
حرف میزد:
من مترجم شرکتم.اینجا قوانین خاص خودشو داره.میخوای بریبیرون باید ااالع بد ی.حق مهمون بی شتر از2نفر ندار ی.همی شه راس
سراعت7صربحونه،سراعت12نهار4،عصرر ونه و 10شرام.نیای منتظر
نمیمونیم جا میمونی.
برگشت ارفم:
اتاقت اینجاست.فهمید ی؟سرمو به عالمت آره تکون دادم.یه پوزخند زد و گفت:
فکر نمیکردم اینقدر سر به زیر باشی.منم پوزخند زدمو گفتم:
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 اوال حو صله کل کل ندارم.دوما از آن نترس که هایو هو ی دارد از آنبترس که سر به تو دارد بله خانم.
و رفتم تو اتاقم.حرص خوردنشو به وضو ح میدیدم.آخ کیف کردمرتازه
اولشررهرمن اینو آدم نکنم رادمان ایران منش نیسررتم.وسررایلمو آورده
بودن.ا تاق خوبو جمع و جور ی بود .یه میز تحریر ..یه ت خت یه
نفره..تلویزیون40اینچ و یه د ست مبل.ته اتاقم یه در بود که به تراس
و صل می شد.حموم و د ست شویی مجزا .سریع لبا سمو از چمدون در
آوردم و یه دست لباس راحتی پوشیدم و خزیدم زیر پتو*****.
اناز
داشررتم ناخنامو میجوییدم و اول اتافتو میرفتمو میومدم.پسررره بی
شعور نفهم.تاحاال کسی جرات نکرده بود منو مسخره کنهرحاال این.یه
جیغ بنفش ک شیدم که سارا و سمیرا و سمیه که سه تا خدمتکار من
بودن و از اتفاق خواهرای سه قلوهم بودن یه چند قدم رفتن عقب.
سارا-اناز.
انگشت اشاره مو به نشانه سکوت گذاشتم ر وی بینیم و گفتم:
هیررررسرهیچی نگین.نشستم ر وی مبل جلو ی تختم و سرمو بین دستام گرفتم.و با پام به
زمین ضرررب زدم.او نام زانو زدن جلوم و بر و بر ن گام میکردن .با
کالفگی نگاهشون کردمو گفتم:
چتونه؟چرا عین بز ز ل زدین به من؟یکی یدونه من1
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ریز خندیدن.
سارا-خب حرکاتت بامزه میشه.
کلیپس موهامو کندم و انداختم ر و تختم.سررمیه یه برس برداشررت و
موهامو شونه کشید.
سررم یه-بنظرم با ید با هاش کنار ب یای.اونجور که میگی فکر نکنم
خطری باشه.
سمیرا-راست میگه.
ولی من هنوزم بی اعتماد به پسرا.عین هیوالن برام.آره خیلی ازشون میترسیدم.اون از مسعود که فقط پوالمو میخوا ست و
قالم گذا شتو رفت.بعد شم که هر پ سری میومد اینجا با چ شماش منو
میخوردرولی خدایی این راد مانه اونجور ی نبود ولی به قول خودش از
آن بترس که سر به تو ی دارد.
در اتاق زده شد.
بیا تو.زهرا خانم،ریسس خدمتکارای دختر اومد داخل.
کار ی داشتید زهرا خانوم؟زهرا خانوم یه قدم جلو اومد و گفت:
 عرض به خدمتتون خانم،آ قا گفتن بهتون بگم برای مهمونیامشب آماده بشین.
با تعجب گفتم:
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مهمونی؟زهرا خانوم انگار ی تر سیده بود عقب عقب رفت وقتی میخوا ست از
در خارج بشه گفت:
به مناسبت اومدن آقای ایران منش.و سریع در رفتریه جیغ بنفش ک شیدم که فکر کنم تا اون سر خونه
هم رفترسررریع سررمیه ر و کنار زدم،موهامو جمع کردم و کلیپسررمو
گذاشتم ر و سرم و بدو رفتم سمت اتاق بابا.در زدم.
بابا-بفرمایید.
رفتم داخل.ن ش سته بود ر وی مبل و دا شت قهوه میخورد و یه قهوه
اضافه هم ر وی میز بود.مال من بود.میدونست میام پایین.با حرص
ن ش ستم ر وی مبل ر وبروش و قهوه ر و بردا شتم و مزه مزه کردم.بعد از
چند لحظه لیوانو کوبیدم ر و میز و گفتم:
چرا دد ی؟ربابا با خونسرد ی ذاتیش گفت:
این یه افتخاره.رادمان یکی از مغزهای ایرانیه.یه شان سه که ما گیرشآوردیم.پس دیگه گیر نده برو آماده شو.
با کالفگی به صندلی تکیه دادمو گفتم:
کیا هستن؟بابا لبخند ی زد و گفت:
آفرین دختر عاقلم.همه هستن هم کارمندا،هم عمو و عمه هات.یکی یدونه من1
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سریع تکیمو گرفتمو گفتم:
ه مه؟ریعنی شرررا یان و شررروین؟مهسرررا و مریم؟ترنمو تم نا وترنج؟محسن و مسعودو منصور؟
اوهرچه سریع گفته بودمرنفس تو سینه ام حبس شده بود.
بابا-آره.
نفسمو با حرص دادم بیرونراه بازم مسعود..چجور ی ر وش می شه بیاد
اینجا؟
آخه دد یرچرا مسعودو دعوت کرد ی؟بابا-چون میگه دوستت داره.
ولی من ازش متنفرم.ند یدین چه انگی بهم زد؟ند یدین 2سررالعذاب کشیدم؟
بابا-عزیز بابا.چی کار کنم؟اگه عمت بفهمه اونو بق یه بچه هاشررو
دعوت کردم بعد پسررر تقه تقاریشررو دعوت نکردم به علی میگه تمام
قرار دادار و بهم بزنه.میدونی که پام پیشش گیره.
دد ی.بازم اهدافتراز ر وی صندلی پاشدم و زیر لب گفتم:
عمو علیم چه زن ذلیلهروالله.بابا ریز خندید و گفت:
برو شیطونز.برو آماده شو.همین جور که میرفتم بیرون با دستم خداحافظی کردم ازش.
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با قدمهایی تند رفتم تو اتاقم .سمیه و سمیرا و سارا سریع از ر و تختم
بلند شدن و با ترس ز ل زدن بهم.چپ چپ نگاهشون کردم.
سارا-ببخشید.
سمیه-دیگه تکرار نمیشه.
یه چشمز بهشون زدم و گفتم:
بیخی.سمیرا-چی شد؟رتو که االن میخواستی بزنی همه چیو بشکونیر
در حالی که تو کمدم دنبال لباس میگشتم گفتم:
دیگه باید کم کم این عادتار و ترک کنم.خانومی شدم واسه خودم.هر سه تاشون ریز خندیدن.و اومدن پشت سرم.
برو بچربه نظرتون چی بپوشم خوبه؟سمیه-اون لباس سبز لجنیه.
نه اون خز شده.سمیرا-اون آبی نفتیه بلنده.
نه یه چیز شیز تر.یدفعه سارا دستشو کرد تو کمد و گفت:
این چطوره؟به لباس ز ل زدیم.یه پیرهن ماکسی دکلته قرمز جیغرعالی بودرسلیقه
سارا حرف نداشت.
منو سمیه و سمیرا سه نفری گفتیم:
یکی یدونه من1
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ایولر*****
رادمان
با صدای تقه زدن در بیدار شدم.
بفرمایید؟یه مرد مسن وارد شد.
مرد مسن-من محسنی هستم.رییس خدمتکارای مرد این عمارت.
خوشبختم.کار ی داشتین؟محسررنی-راسررتش محا ااالعتون میخوان براتون جشررن ورود
بگیرن.گفتن آماده باشین.
واقعا؟رآخه واسه چی؟محسنی-اینشو از آقا بپرسین.
زیرلب گفتم:
همون از آقا بپرسم سنگین ترم.محسنی-چیز ی گفتین؟
نخیر.ممنون.میتونین برین.ب عد از رفتن محسررنی سررریع پر یدم تو حموم.نیم سرراعته بیرون
اومدم .سریع یه کت و شلوار سفید با پیرهن او سی پو شیدم.موهامو
با ژل دادم باال.ان قدر ریخ ته بودم جلو ی چشررمم حا لت گرف ته
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بود.پیرهنه با چشرمام کامال تطبیق داشرت.کفش ورنی مشرکیرعالی
شد.جلو ی آینه خودمو برانداز میکردم.در اتاق زده شد.
بفرمایید.دو باره محسنی بود.
محسررنی-آ قای ایران منش،مهمو نا او مدن.لطف کنین تشررریف
بیارین.
بسیار خب بفرمایید.اوففف چقدر ر سمی صحبت کردن سختهرآخرین نگاهو به خودم
کردم.قر بون خودم برم با این ه مه خوش تیپیر یه چشرر مز برای
خودم فرسررتادم و در ا تاقو باز کردم .باز کردن در ا تاق ه مانا..بیرون
اومدن اناز از اتاق همانارمن به اون خیره شده بودم اون به من.تازه
تونستم براندازش کنم.پوست سفید سفیدرچشمای درشت آبی با مژه
های بلندرلبای قلوه ای صررورتی ولی حاال که رژ قرمز زده بود بیشررتر
جلوه میکرد.مو های ل*خ*ت ل*خ*ت مشررکی که تا کمرش
میرسررید و بازشررون گذاشررته بود.و یه گل سررر قرمز ر و سرررش زده
بود.پیرهن دکلته بلند قرمزرپیرهنش حسررابی تو چشررم بود.جدیدا
چقدر هیز شررده بودم خودم خبر نداشررتم.ولی سرررعت آنالیزم تو
حلقم.
-دید زدن تموم شد؟

یکی یدونه من1
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با حرفش از فکر در او مدم و از این که مچمو گرف ته بود لجم گرفته
بود.رفتم کنارش و گفتم:
دید زدن؟راناز-پ ن پرماست زدنریه ساعت به من خیره شد ی که چی؟ر
ای دختره پرر و مغرور خودشیفتهریه لبخند تمسخرآمیز زدم و گفتم:
داشتم فکر میکردم که با این لباس شبیه دلقکای فرانسو ی شد یرصدای دندون قرچه هاشو میشنیدم.از ال ی دندوناش گفت:
حواست به حرف زدنت باشه آقای به نسبت جسوررو راهشو کشید رفت سمت پله هارآخ کیف کردم.منم پشت سرش راه
افتادم.وقتی باهم از پله ها اومدیم آریا گفت:
به افتخار اناز خانومرهمه شروع کردن به د ست زدن.انازم با کلی ع شوه با همه سالم
احوالپرسی کرد.اه اهردو باره آریا گفت:
به افتخار آقا رادمان ایران منشرهمه دست زدن منم به همشون لبخند زدم.چندتا از دخترا که غش و
ضعف کردن.آریا باهام دست داد.
آریا -اوضاع در چه حاله جناب مهندس؟ر
و به اناز اشاره کرد.
با کالفگی گفتم:
-اوفففف.توپر
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خندیدیم.نشسته بودم یه گوشه که نگاهم جلب آقای فر خ زاد و اناز
شرد.فر خ زاد چیز ی در گوش اناز میگفت و اناز هی بهش چ شم
غره میرفت رد ست آخر از جاش بلند شد و به ارف من اومدریا باب
الحوائج این دیوونه داره میاد چیکار؟ن ش ست کنارم.با تعجب نگاهش
میکردم که گفت:
لطفا عاد ی باش.سرمو انداختم پایین.با صدایی حرصی و لبخند ر و به جمعیت گفت:
خیلی عاد ی بلند میشرری.دسررتتو ارفم میگیری.و میریم و سررطپیست برای ر*ق*ص..اوکی؟
با صدایی متعجب اما آر وم گفتم:
چی؟رمن عمرا با تو ی دلقز بیام وسط برای ر*ق*صربا حرص نگاهم کرد،کیف کردم.اومد دم گوشم گفت:
اگه کارتو دوسررت دار ی پاشررو بیا.فکر نکن من له له میزنم واسررهباهات ر*ق*صیدن این فقط واسه اینکه بابام ازم خواسته.
ای بابا.این فر خ زادم که چه کارایی میخوادرناچار بلند شدم و ر وبرو ی
اناز وایسررادم.اونم بلند شررد با لبخند های تصررنعی همو نگاه
میکردیم .باز ومو ارفش گرفتم که خیلی نرم گرفتش.رفتیم وسررط
پی ست.دستشو انداخت دور گردنم.یه جور ی شدم.تاحاال دختری بهم
د ست نزده بود.منم د ستمو دور کمرش حلقه کردم.یکم که گذ شت
گفتم:
یکی یدونه من1
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ندیده بودم دختر از پسر درخواست ر*ق*ص کنه.با غیا نگاهم کرد.و در جواب پا شنه کف ش شو که عین سوزن بود
گذاشت ر وی پامر
آخ.وحشیرخنده موزیانه ای کرد.
توانشو مید یراناز-پس بچر خ تا بچرخیمر
میچرخیم.آهنگ تموم شررد و ازهم جدا شرردیم و هرکس ارفی رفت.رفتم کنار
پله ها ،دستمو به نرده هاش تکیه دادم.آریا اومد پیشم.
آریا-کیف کرد ی؟
ها؟آریا-ر*ق*صه با یار؟
گمشو بابارعین دشمن خونیمه.آریا-در وغ میگی؟باهاش درنیوفتی؟هرکی با اناز درافتاد.ور افتادر
هه.حاال ببین به زانو درش میارم.همین جور که حرف میزدیم اناز او مد ارف پ له ها ولی یه پسررر
پشررت سرررش بود.پسررر جذابو خوشررتیپی بود.اناز داشررت از پله ها
میرفت باال که پسره بازشو سفت گرفت اناز برگشت ارفش و گفت:
-نکن وحشیر

25
پسره-اناز دیگه چجور ی بگم دوستت دارم؟ر
اوه اوه ماجرا جالب شد.
م سعود .صدبار.اح سا سی بهت ندارم.اون اناز که خود شو وا ستمیکشت مرد.مردرمیفهمی؟
بعد شم د ست شو از د ست اون پ سره که ا سمش م سعود بود ک شیدو
رفت.باز وش بخاار پوست سفیدش به شدت قرمز شده بود.نگاهم
به مسررعود اف تاد که داشررت ن گاهم میکرد .چه با غی ررم ن گاه
میکردرانگار ی ارث بابا شو خوردم.انگ شت سبابه و و سطمو کنار هم
گذاشررتم و گذاشررتمشررون ر وی شررقیقه ام و بعد دورش رون کردم.و یه
چشررمز بهش زدمو ر ومو کردم ارف آریا.همین جور که با آریا گرم
صحبت بودیم.ناگهان همه دست زدن و آریا بهت زده به پشت سرم
نگاه میکرد.وقتی نگاه کردم د یدم اناز با لباس عر بی داره از پ له ها
میاد پایین.در وغ نگفته با شم خو شگل شده بود.مخ صو صا که
موها شو باال ب سته بود.پ شت سرش سه تا دختر دیگم بودن که اونام
لباس عر بی پو شیده بودن.اناز و اون سه تا رفتن سمت پی ست و با
شررروع آهنگ عر بی نانسرری،شررروع به ر*ق*ص عر بی کردن.واقعا
ر*ق*ص عر بیش عالی بودرآریا اومد دم گوشررم و با لحنی کش دار در
حالی که به اناز خیره -ایرررول.انعطاف بدن.
خندیدم.
دستی ر وی شونم نشست،برگشتم دیدم فر خ زاده.
یکی یدونه من1
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کار ی داشتین آقا؟فر خ زاد-بیا با من پسرم.
دنبالش راه افتادم.به ارف در ور ود ی میرفت،که ناگهان هیکل ظرف
و کوچولو رزیتا تو ی چارچوب در به اون بزرگی ظاهر شد.هیکلش در
برابر در ور ود ی مثل فیل و مورچه بود.از تصررورم خندیدم.رزیتا بهم
نزدیز شد و یدفعه همچین ازم آویزون شد که فکر کردم اون میمونه
من درختشربا دستاش محکم گردنمو گرفته بود.
هو ی رزی کوچولو.خف..خفه شدم دخترربیشتر منو به خودش فشار داد.
رزیتا-ووییی.داداشی..دلم اندازه موچه شده بود برات.
مرسی از توصیفت.صدای نوازشگر مامان تو گوشم پیچید.
مامان-رزیتا بیا پایین مامان عین میمون آویزون شد ی به رادمان.
رزیتا سریع ازم جدا شد و با اعتراض ر و به مامان گفت:
مامی.منو میمون؟اصال میخوریم به هم؟اه اهرتو نرفته خارج که خارجی شد یرمامی.عقرو حالت باال آوردن درآوردم.
رزیتا یه نیشگون از باز وم گرفت که فکر کنم جاش امشب کبود میشهر
آخ وحشیرچته؟مامان نگاهش کنرمامان-نکن رزیتا.
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اصال محبت از سرور وتون میبارهرفر خ زاد-امشرب میتونین پیش آقا رادمان بمونین..ولی بعدش دیگه
معذوریم میدونین که کارامون مهمه.
مامان-بله بله آقای فر خ زاد میدونیم.
در همین حین اناز بهمون نزدیز شد.ر*ق*صش تموم شده بود
و داشت نفس نفس میزد.با نفس های بریده بریده گفت:
سل..سالم..خوبین خانم ایران منش؟و دستشو به ارف مامان دراز کرد.مامان با خوش ر ویی باهاش دست
داد و گفت:
مرسی عزیزم.شما دختر آقای فر خ زاد هستین دیگه؟اناز لبخند ی که ازش سراغ نداشتم تو ی امروز گفت:
بله.اناز هستم.بعدم ر و کرد به رزیتا و دستشو به ارف اونم دراز کردو گفت:
شمام باید خواهر آقای ایران منش باشین درسته؟رزیتا با خوشحالی دست اناز و فشرد و گفت:
بله.خوشبختم اناز جون.اناز-فکرکنم دوستای خوبی بشیم.
رزیتا-حتما.میشه بپرسم چند سالته؟
اناز.22-
رزیتاِ -ا..من21ام.
یکی یدونه من1
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اناز لبخند ی زد و دسررت رزیتا ر و گرفت و برد میون جمعیت.منم
رفتم سمت آریا.مامانم با آقای فر خ زاد رفت برای احوالپرسی.
آریا-ببینم مامان و نامزدتن؟
زدم پس کلش و گفتم:
نامزد کجا بود؟خواهرمه.آریا با لحنی شو خ.که مثال میخواست نشون بده هیزه گفت:
مجردن دیگه؟گوششو پیچوندم و با خنده گفتم:
به آبجی من نزدیز بشی نشدیا.آریا خودشو از دستم جدا کردو گفت:
خب بابا فهمیدم..داداش کور وکدیله چه برسه به خواهره.با خنده گفتم:
ببند اون گاله ر و.رزیتا و اناز اومدن پیشمون.
رزیتا-وای دادا شی..اینجا خیلی عالیه.اناز همه فامیال شو بهم ن شون
داد.البته پ سرعمه و پ سرعمو دختر عمه و دختر عموهاش موندن.بیا
بریم باهم آشنا شیم باهاشون.
اناز-از این ارف.
به ناچارهمراه اناز و رزی تا به سررمتی که جوونا بودن رفتم.ر وی یه
دسته مبل بزرگ همه جوونا دور هم نشسته بودن.تز تز باهاشون
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احوال پر سی کردم .شایان و شروین پ سرعموهای اناز بودن.مه سا و
مریم دختر عمه هاش،ترنم و تمنا و ترنج دختر عموهاش،مح سن و
م سعود و من صور هم پ سرعمه هاش.م سعودو سریع شناختم،خوب
میتون ستم قیافه هار و به خاار ب سپارم.اناز وقتی میخوا ست م سعودو
معرفی کنه با غیا اسررمشررو میگفت.بق یه هم کارمندای جوون
شرکت بودن.کنار شون ن ش سته بودم و با شروینو شایانو آریا م شغول
صحبت بودیم.فر خ زاد دو باره اومد کنارم.
فر خ زاد-رادمان جان..شنیدم گیتار بلد ی؟
بله جناب.فر خ زاد-میتونی برامون بزنی؟
آخه.فر خ زاد-مادرتون گفتن گیتارتون عالیه..ماهم م شتاق شدیم صداتو
بشنویم.
ای بابا حاال نمش رید مامان نگه؟ربدمم نمی یومد.بهم یه گیتار دادن و
منم تقریبا و سط سالن ن ش ستم.هیچ آهنگی به ذهنم نمی ر سید.به
اارافم نگاه کردم.همه داشررتن نگاهم میکردن.چشررمم به اناز
افتاد .یدفعه به ذهنم رسرر ید آهنگه میمیرمه مرت رری پاشررایی ر و
بخونم،اصررال یدف عه ای شررردرچرا این به ذهنم رسرر ید؟اینه مه
آهنگردست از فکر کردن و معطل کردن بقیه کشیدم و شروع به زدن
و خوندن کردم،یکی دیگه از نعمتهایی که خدا بهم داده بود صدام بود.
یکی یدونه من1
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آخه عاشقم میدونی،بگو همیشه میمونی،نرو دیوونه من،میمیرم.
نزار اشکاتو ببینم.عزیزم نازنینم.دیگه ااقت ندارم،میمیرم.
نرو یکی یز دونه من،سررر بزار ر وی شررونه من،پیش من دیگه گریه
نکن.میمیرم.
با دلم دیگه باز ی نکن،با چشمات منو راضی نکن
که بری از خونه من،میمیرم.
نگاهم به اناز و رزی تا افتاد،رزی تا با لذت به آهنگ گوش میکرد ولی
اناز سرررش پایین بود و با پاشررنه کفشررش به سرررامیز ضررر به
میزد،انگار ی کالفه با شه.به من چه؟آهنگ زدن تموم شد.همه برام
دست زدن.منم ابق معمول تا کمر خم شدم و همه خندیدن.رفتم
و نشستم سرجام.
شروین-ایول صدار
لحنمو عین داود تو ی سریال دزد و پلیس کردمو گفتم:
دوست خوب منرشروینرمقسیرشایان زد ر وی شونمو گفت:
واقعا صدات عالیهردو باره با همون لحن گفتم:
ممنونم ممنونم.شایان و شروینو آریا خندیدن و آریا گفت:

31
بابا لو سش نکنینرمن  4ساله اینجام با من اندازه رادمان صمیمینشدین.
شروین-آریا؟حسود ی نداشتیم.
شایان-تو جای خود دار یر
شررروین-هرگلی یه بویی داره .حاال این آ قا راد مان ز ودتر به دلمون
نشست.
با همون لحن گفتم:
شما لطف دارینرو دو باره خندیدیم.
تا آخر مهمونی با آریا و شروینو شایان صحبت کردم.پسرای واقعا خوبی
بودن.آریا و شروین عین خودم شو خ بودن و شایان منطقی و خوش
خنده بود.
وا سه ی مامان تو اتاق دا شتم ت شز پهن میکردم که مامان وارد اتاق
شد.
مامان-وای.عجب آدم خوبو متمدنیه این فر خ زاد.
آره.واقعا آدم فهمیده ایه.شما پایین میخوابین دیگه؟مامان-آره.
وقتی مامان خوابید یه پیرهن م شکی جذب با شلوار سفید آدیداس
پو شیدم و خوا ستم بخوابم که نگاهم به ساعت افتاد2.بود ولی رزیتا
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نیومده بود.یعنی کجاست؟بلند شدم سوی شرت سفیدم که با شلوارم
ست بودو پوشیدم.رفتم تو راهرو.خلوت خلوت.
داشتم از کنار اتاق اناز رد میشدم..که صدای خنده های دخترونشونو
شنیدم .صدای رزیتار و به و ضو ح می شناختم ولی موفق به ت شخیص
صدای خنده اناز نشدم.واقعا دختر مرموز ی بود برام.ای خاک تو سر
منحرفو هیزت کنن رادمانرمگه فران سه اون همه دختر نبود؟چرا گیر
داد ی به این زیر ذر بی نت گرفتیش؟رفتم جلو ی در اتاق و تقه ای به
در زدم.صرردا خنده شررون قطع شررد.و مدتی بعد قامت رزیتا تو ی
چارچوب در معلوم شد.
رزیتا-جونم داداشی؟
آر وم گفتم:
رزی؟نمیای بخوابی؟رزیتا تا با دودلی گفت:
چیزه..راستش.صدای اناز و شنیدم که میگفت:
رزی؟چیز ی شده؟وقتی نگاه کردم به ارفش دیدم اناز نشررسررته ر و تخت و یه دختر
موهاشو شونه میکنهریکم که دقت کردم متوجه لباسش شدم.یه تاپ
بند ی سرخابی پوشیده بود با شلوارک هم رنگشرعین خیالشم نبود
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من دارم میبینمش.سرررمو انداختم پایین.اناز اومد ارف در و کنار
رزیتا وایساد.
اناز-کار ی داشتین آقای ایران منش؟
اه اهربدم میاد انقد رسمیراینجا که محل کار نیست.
چیه رادمان؟دلت میخواد بگه کار ی داشتی جونم؟عشقم؟برو بابار
حداقل اسممو با آقا بگه.آقا رادمانر
راستش اومدم دنبال ر زیتا.اناز-آها یادم نبود اینجا مهد کودکه.رزیتا اینجا میمونه.
یه نگاه به رزی تا کردمو یکم رفتم عقب و باال ی در اتاق اناز و نکاه
کردم.بعد ر و بهش گفتم:
ِ -ا.م هد کودک؟پس احت ماال شرر ماهم مر بی م هد کودکین؟شررما

انگار ی اشتباه اومدین اینجا.بخش خردساالن اونطرفه.

و به ارفم چپم اشاره کردم.در تمام مدت حرص خودرنشو میدیدم.
ادامه دادم:
اینجا بخش نوباوه هاسررت.اگه اصرررار به داشررتن و نگهدار ی رزیتا
دارین،م شکلی نی ست فقط من خواهرمو سالم دادم سالمم تحویل
میگیرمار
و بعد از اتمام حرفم رفتم به سررمت اتاقم و در و بسررتم و خزیدم زیر
پتو.آخ که چه کیفی میده حرص دادن این دختر.آخرین پست امروز.تا

یکی یدونه من1

wWw.JustRoman.iR

34

فردا یا امشب بای دوستان.لینز تصاویر شخصیت های رمانمو تو ی
پروفایلم میزارم.
با صدای مامان از خواب بیدار شدم.
جونم مامانی؟ما مان-پسرررم..راد مان ما دی گه میریم.موا ظب خودت باش
پسرم.خوب کار کن..نا امیدمون نکنیا.
چشم مامان جان..چشم.مامان-خداحافظ.
خداحافظ.مامان از اتاق رفت بیرون.منم رفتم داخل دستشویی و صورتمو شستم
و نگاه به ساعت کردمراوه اوه ساعت7:30بودر سریع یه کت و شلوار
توسرری پوشرر یدم و از پله ها اومدم پایین.ولی امان از دل غافل.میز
صبحونه ر و جمع کرده بودن..انازم تکیه به میز داده بود و با پوزخند
نگاهم میکرد.فر خ زادم از اتاقش اومد بیرون.
فر خ زاد-بدو پسر..بدو با اناز برو شرکت دیرت شد.
اناز رفت بیرون.دا شتم میرفتم بیرون که زهرا خانم سینی به د ست
وایساد جلوم.
بله زهرا خانوم؟زهرا خانوم-آقا..بیاین این لیوان شیرو بخورین.
-مگه وقت صبحونه تموم نشده بود؟اینو از کجا آوردین؟
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زهرا خانوم-اناز خانوم ز ودتر از موعد معینش دسررتور جمع کردن
میزو دادن.هنوز10دقیقه وقته.بخورین.
ای دختره بی شعوررمیخواست تالفی کنه.
لیوانو برداشتم و الجرعه سر کشیدم.
مرسی زهراخانوم.واقعا مرسی.سرحالم آورد.زهراخانوم-خواهش.برو پسرررم برو خانم خوشررشررون نمیاد معطل
بشن.
چشم.رفتم بیرون اناز تو ما شین صندلی عقب ن ش سته بود.تا اومدم در و باز
کنم ماشررین با سرررعت نور ازم دور شرردرررهمین جور ی تو بهت
بودم.کیفمو با عصبانیت زدم ر وی زمین.
دختره ی لعنتی.اگه ادبت نکردم.کیفمو بردا شتم خوا ستم حرکت کنم که دو باره ما شین جلو پام ترمز
کرد.اول خوا ستم سوار ن شم ولی االن ناز کردن جایز نبود ممکن بود
کارمو از دست بدم.سوار ماشین شدم.
اناز پوزخند ی زد و گفت:
اینم تنبیه دیر کردت.به وقتش شمام تنبیه میشی.من بی کار نمیشینم.با حالت تمسخر نگاهم کرد و گفت:
وای مامانم اینارترسیدم.یکی یدونه من1
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پوزخند ی تحویلش دادم و گفتم:
حاال شما الکی بترس.ر وز ی میرسه واقعیم بترسی.دی گه حرفی زده نشررد.به شرررکت رسرریدیم.تا سرراعت 5شرررکت
بودیم.شرررکت ر وزای ز وج داخل خونه بود و ر وزای فرد که یکشررنبه و
سه شنبه بودن داخل شرکت.پنجشنبه و جمعه هم آزاد بودیم.امروزم
یک شنبه بود .ساعت 8بخاار ترافیز ر سیدیم خونه.خ سته و کوفته
رفتم تو ا تاقم و یه دوش گرفتم.ب عد از دوش دو باره حا لت مو هامو
انداختم جلو ی چشررمم،یه سررت گرمکن ورزشرری مشررکی آدیداس
پوشیدم و خودمو انداختم ر و تخت10،دقیقه نشده بود که در زده شد.
بفرمایید؟محسنی اومد داخل.نشستم ر و تخت.
امرتون؟محسنی-بفرمایید برای شام آقا.
مرسی.میام.محسررنی رفت بیرون .یه نگاه تو آی نه به خودم کردم موهامو مرتب
کردم و رفتم پایین.ه مه منو ن گاه میکردن.مخصرروصرررا دخترای
شرررکت که دور میز نشررسررته بودن.اناز با امانینه داشررت غذاشررو
میخورد.سررالم بلند باالیی دادم که همه به جز اناز جوابمو دادنراین
کال مشکل داره با منرنشستم کنار آریا.شروع کردیم به شام خوردن.
آریا-چطور ی جناب مهندس؟

37
پنچر.یعنی خوابم میاد عجیب.ر وز اولی فشار زیاد ی ر وم بود.آریا-عادت میکنی.تو خونه راحت تری تا شرکت.
امیدوارم.بعد شررام همه یه ارف میرفتن.دخترا با هم حرف میزدن کتاب
میخوندن یا در باره اوضرراع شرررکت با فر خ زادو اناز صررحبت
میکردن.
آریا-داداش من برم بخوابم.فردا کلی کار دارم.
برو..شب خوش.آریا-همچنین.
آریا رفت.منم رفتم داخل حیاط درندشررتش رون و قدم زدم.عادتم بود
بع رری شرربا قبل از خواب قدم بزنم و در باره کارایی که کردم فکر
کنم.در وغ نگم شرخصریت اناز برام مرموز بود.همیشره تو خودش
بود،مثل بق یه دخترا شرراد نبود.مخصرروصررا با اون جمله اش به
مسررعود"اون اناز ی که خودشررو واسررت میکشررت مرد..مردر"پس یه
اتفاقی افتاده.خیلی دوست دارم بفهمم ماجرا چی بوده.
****
اناز
کالفه شده بودم.دل شوره ی عجیبی دا شتم.رفتم باال تو اتاقم و شروع
کردم به قدم زدن و خوردن دندونام.عادتم بود برای آر وم شرردنم.البته
از 2سال پیش.گوشیم زنگ خورد..از عسلی کنارم تختم برش داشتم.با
یکی یدونه من1
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دیدن ا سم م سعود چ شمام اندازه نلبعکی شدراین چی کار دا شت با
من؟جواب دادم.
بله؟مسعود-اناز باید باهات حرف بزنم.
مسعود حوصلتو ندارم..خداح.مسعود-صبرکن اناز.بزار حرفمو بزنم.
با کالفگی نفسمو دادم بیرون و گفتم:
میشنوم.مسعود-اینجور ی نمیشه.بیا پایین.
پایین؟رمسعود.ببینم.تو..تو مسعود-تو حیااتون.زیر بالکن اتاقت.سررریع رفتم ر وی بالکن و به پایین نگاه کردم.خود دیوونش بودرتو
این هوای سرد.
با صدایی آر وم گفتم:
صبرکن االن میام.یه شنل انداختم ر و دوشم،کالهشو گذاشتم ر و سرم و زدم بیرون.رسیدم
به مسعود.ر وبروم وایساد.
مسعود-سالم عشقم.
من عشقت نیستم.عشقت عمتهرمسعودِ -ا..قرار نشد اوقات تلخی کنیر

در حالی که به ااراف نگاه میکردم گفتم:
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زر بزن.مسعود-یکم مودب تر.
با غیا نگاهش کردم،که ح ساب کار د ستش اومدو تز سرفه ای
کردو گفت:
ببین اناز..دیگه از هر راهی شده بهت گفتم دوستت دارم،پس چراراضی نمیشی؟
پوزخند ی زدمو گفتم:
چون من دوستت ندارم.دلیله قانع کننده ایه نه؟مسعود-نه.برای من اصال دلیل قانع کننده ای نیستراصال.
اون دیگه مشکل خودته.مسعود-مطمئن باش تور و مال خودم میکنم.
جراتشو ندار ی.یدفعه احساس کردم لبام داغ شدرمسعود داشت منو میب*و*سید و
من سعی داشتم خودمو از دستش رها کنم.دیدم نه هر لحظه داره منو
محکم تر ب غل میک نه ،یه هل محکمش دادم که چ ند قدم ر فت
عقب ولی من تعادلمو از دسررت دادم و محکم خوردم زمین،خوردن
جسررم سررختیو به سرررم احسرراس کردم.بعدم جار ی شرردن خون از
پیشررونیم.سرررم به شررنگ های کناره ی باغ خورده بود.مسررعود با
دیدنم.هل شد و پا به فرار گذا شت ..سرم گیج میرفت.عمه گفته بود
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م سعود از 4سال پیش ز ود ع صبانی می شده و شوک ع صبی بهش وارد
میشده.حاال ببین چه بالیی سرما آورد.کم کم چشمام سیاه شد.
چشرمامو باز کردم،تو اتاقم بودم،ر وی تختم.خواسرتم بلند شردم که
سرم به شدت تیر کشید.دستمم می سوخت.نگاه به دستم کردم،سرم
بهش و صل بود.به سرم د ست زدم باند پیچی شده بود.در باز شد و
بابا همراه با رادمان وارد شررد.چشررمای بابا قرمز شررده بود.هروقت
نگران یا ع صبی می شد یا بی خوابی میک شید چ شماش کامال قرمز
میشد.اومد و منو خوابوند ر وی تخت خودشم نشست کنارم.
بابا-خوبی دخترم؟
ممنون.ببخشرر ید با عث نگرانیتون شررردم .با با من تو ح یاطبودم..حاال اینجا؟
بابا لبخند آرامش بخشی زد و گفت:
رادمان تو ی حیاط دا شته قدم میزده وقتی دا شته برمیگ شته خونهتور و میبینه.در ضررمن دور بینای ما دیدن که مسررعود از خونه رفت
بیرون.دیگه نمیزارم دستش بهت برسه دختر گلم.
ببخش بابا نگرانت کردم.بابا-نه عزیزم..حاال استراحت کن.
بابا بلند شررد و رفت بیرون..رادمان هم داشررت میرفت که صررداش
کردم:
-آقا رادمان؟
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با تعجب برگ شت بهم نگاه کرد.ولی دو باره نگاهش خ شز و سرد
شد و گفت:
بله؟عین خودش گفتم:
میشه بپرسم ساعت چنده؟دستشو از جیب شلوارش درآورد و به ساعت مچیش که مارک گرونی ام
بود نگاه کردو گفت:
5:40دقیقه.ممنون.تا سرراعت 5بخاار من بیدار بودن؟رباید ازش بخاار نجات جونم
تشررکر میکردم؟آدمی نبودم که به خاار یه لج باز ی ادبمو ر عا یت
نکنم.پس دو باره صداش زدم.دو باره برگشت.
رادمان-چیز ی شده؟
خواستم..بگم..ممنون بخاار نجات جونم.رادمان لبخند کم رنگی زد و گفت:
خواهش میکنم.شب بخیر.آر وم گفتم:
شب بخیر.رادمان رفت و من دو باره به خواب فرو رفتم،سرم خیلی درد میکرد.
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صبح با صدای سر سام آور ساعت زنگی بیدار شدم .سرم زیر پتو
بود.د ستمو از زیر پتو بیرون آوردم ر وی میز حرکت دادم تا ساعتو پیدا
کنم،وقتی پیداش کردم با د ستم گرفتمش و پرتابش کردم سمت دیوار
که فکرکنم هزار تیکه شد.با صدای شک ستن ساعت،در باز شد و به
احتمال زیاد سه قلوها اومدن تور
سارا-بیدار شد ی؟
سمیه-خوب خوابید ی؟
سمیرا-پاشو صبحونه بخور.
دیدین گفتم خود حال ل زادشوننرسرمو از زیر پتو درآوردم.
االن صبحه یا ظهره؟سارا-صبحه.
پس صبح بخیر.نشرسرتم ر و تخت.سرمیه ابق معمول یه برس برداشرت و موهای
ل*خ*ت م شکیمو شونه زد .سارا هم دنبال لباس برام گ شت .سمیرا
هم خورده های ساعت جمع کرد.سارا با یه دست بلوز آستین کوتاه
و شلوار بنفش اومد جلوم.پو شیدم شون و از اتاق اومدم بیرون.هنوزم
سرررم باندپیچی شررده بود.چه بالیی سرررش اومده بودرسرررم گیج
میرفت.داشررتم از پله ها پایین میومدم،که چشررمام سرریاهی رفت و
داشتم میوفتادم،که یکی از پشت کمرمو گرفتر
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چشررمامو بهم مالیدم،وقتی خوب شرردم،صررورتمو برگردوندم عقب
ببینم کیه،که دیدم رادمانهر
کامال سرو خشز گفت:
مراقب خودتون باشین خانم فر خ زاد.خودمو ازش جدا کردم و به نرده ها چسبیدم و گفتم:
 اوال سالم.بعد شم اگه سخته نجات دادن جون یه نفر همون بهترکه نجات ندینر
با دهن باز داشررت نگاهم میکرد.نکنه انتظار داشررت ازش تشررکر
کنم.عمرا از این یالغوز ت شکر کنم.انقدر غد و یه دنده بودم که یه ت شکر
خشز و خالیم نکنم.از پله ها رفتم پایین و نشستم پشت میز.
سالم باباییربابا-سالم دخترگلم.خوبی بابا؟سرت درد نمیکنه؟
درد که چه عرض کنم.ولی خوبم.رادمان اومد جلو.
رادمان-آقا..من باید یه سر برم شرکت.با اجازه.
بابا-برو پسرم.
رادمان رفت.بابا گفت:
دخترم امروز استراحت کن.ولی آخه.بابا-حرف؟
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نباشهربعد از خوردن صبحونه رفتم تو اتاقم و مشغول چت کردن با موبایلم
شررردم.از بی کار ی متنفر بودم.همین جور تو ا تاق خودمو میزدم به
در ودیوار.ر وی شررکم خواب یده بودم و پاهامو تو هوا تکون م یدادم،یه
تیکه پرتقال میزاشررتم تو دهنم که سررارا و سررمیرا و سررمیه اومدن
داخل.نشستن کنارمو،سارا گفت:
چطور ی؟مگه دامپزشکی؟یدفعه سکوت شد.به شون نگاه کردم که دا شتن با تعجب بهم نگاه
میکردنر تازه فهم یدم چه گافی دادم.خواسررتم جمع و جورش
کنم.صاف نشستمو گفتم:
مگه اینجا اویله سررت سررروتونو انداختین پایین عین خر میاینتو؟ر
تا اینو گفتم سره نفری از خنده منفجر شردنرگاف پشرت گافروقتی
خوب خندیدن گفتم:
خب بابا.ببندین فکورخجالت بکشین.درست بشینینرخودشونو جمع جور کردن ولی هنوز ریز میخندیدن.
-ساکتر
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سه نفری ساکت شدن و بهم ز ل زدن.این بار نتون ستم خودمو نگه
دارم و از خنده منفجر شرردم .با خنده من اونام شررروع کردن به
خندیدنروقتی خوب خندیدیم.سارا گفت:
اه یادمون رفت چی بهت بگیمردر حالی که خندمو جمع میکردم گفتم:
خب بنالین دیگه.سمیه-آقای فر خ زاد کارت داره.
کی ددیم؟سمیرا-اه اهرمب شه لحن ار وپایی ر و کنار بزار ی؟به قول خودت خانم
شد یر
صاف نشستم و با لحین رسمی و شو خ گفتم:
چه کسی؟آیا پدرم؟و ه مه زدیم زیر خنده.از ا تاق بیرون او مدم،داشررتم از پ له ها پایین
میومدم که دیدم رادمان از در وارد شد.چشمش به من افتاد ولی اهمیتی
ندادم و به سمت اتاق بابا رفتم.در زدم.
بابا-بفرمایید.
رفتم داخل بابا ابق معمول پشررت میز کارش بود و عینکشررو به
چ شم زده بود و پو شه ای در باره شرکتو ورق میزد و مطالعه میکرد.با
اومدن اشاره کرد بشین.نشستم ر وی مبل ر وبروش و گفتم:
بفرمایید.یکی یدونه من1
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همون جور که سرش تو ی پوشه بود گفت:
میخواستم مطلبی ر و باهات درمیون بزارم.میشنوم.بابا-در باره امنیتته.
با تعجب گفتم:
امنیت من؟ربابا-در باره موضو ع مسعود.
از حالت تعجب دراومدم و با خونسرد ی گفتم:
ولی من که امنیتم تامینه.اینهمه نگهبان..راننده شررخصرری..کامالایمنم.
بابا-ولی منظورم من جور یه که مسررعودفدی گه فکر ازدواج با تور و از
ذهنش بیرون کنه.
منظورتو نمیفهمم بابا.بابا پو شه ر و ب ست و با چ شمای آبیش که از خودش به ارث برده بودم
ز ل زد تو چشمام و گفت:
منظورم ازدواجهرعین فنر از جا پریدمو گفتم:
چی؟ربابا با خونسرد ی گفت:
-گفتم تنها راه رهایی از دست مسعود،ازدواجه.
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عمرارو به سمت در اتاق رفتم،داشتم ازش خارج میشدم که بابا گفت:
باالخره را ضی می شی.با ع صبانیت در اتاقو ب ستمربا حرص از پله هارفتم باال،می سوختم که تنها راه نجات از دست مسعود ازدواجهرمن از
ازدواج فرار ی بودم ب عد حاالرای خدا خودت به دادم برسردر ا تاقو
محکم ب ستم ،سارا و سمیه و سمیرا از جا پریدنرو با تعجب و ترس
بهم خیره شررردن .به ارف گ لدون ر وی میز آرایشررم رفتم و برش
داشتم.بهش خیره شدم و محکم زدمش به دیواررسمیه و سارا و سمیرا
از ترس این که بهشررون حرف نزنم نتونسررتن حتی جیغ بزنن .با
عصبانیت نشستم ر وی مبل جلو ی تختم.و با موهام باز ی کردم.
از فردای اون ر وز هر ر وز یا برام خواستگار میومد،یا عکساشونر
****
رادمان
دوماه از اومدنم به ایران گذشررت.با کارکنای شرررکت خیلی صررمیمی
شرردم،همشررون از شرروخی ها و شرراد بودن من خوشررشررون اومده
بود.تونسررته بودم تو همین دوماه خودمو خیلی نشررون بدم.اتفاق
خاصرری نیوف تاد ،به جز او مدن خواسررت گارای جور واجور برای
انازرهمشونم به یه دلیلی رد می شدن.نمیدونم این چرا ازدواج نمیکنه
من از دسررتش خالص شررم؟تو این مدت گند اخالق تر از همیشرره
شرده،هیچ کی نمیتونه باهاش دوکلوم حرف بزنه.حتی من نمیتونم
یکی یدونه من1
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بهش گیر بدم،چون منو می شوره میتونه میزاره سرجامریه ر وز دا شتم از
شرررکت اومدم،داشررتم از پله ها میرفتم باال که صرردای آواز خوندن یه
دخترو شنیدم،خوب که دقت کردم دیدم صدا از باغشونه،در شیشه ای
ر و آر وم باز کردم و وارد باغشررون شرردم،تا حاال نیومده بودم اینجا.نه
بابا،اینجوریام که فکر میکردم سلیقه اناز بد نیست،خیلی قشنگ گال
و درخ تار و چ یده،یکم که جلو رفتم باالخره منبع صررردار و پ یدا
کردمراناز بود که داشررت با صرردایی نسرربتا بلند میخوند،صرردای
خوندن شو ن شنیده بودم که شنیدمردرختار و به صورت دایره چیده بود
و و سطش یه نیمکت دونفره بود،ر وی اون ن شسته بود و سرش پایین
بودو شعر میخوند.یکم که تمرکز کردم دیدم داره سعر مرت ی پا شایی
ر و میخو نه،عصررر پاییز ی،ان گار ی اونم عین من از این خوان نده
خو شش میومد.رفتم باال سرش،متوجه من ن شد،دا شت آلبوم عکس
خواسررتگارار و میدید.خندم گرفت.به خوندنش گوش دادم،صررداش
جالب بود اگه خواننده میشد،در وغ نگم صداش آرامش بخش بود.
اناز زیر لب میخوند:
بازم شررور ی اشررکائو لبهای سررردم،من این بازیو صررد دفعه دورهکردم،نه راهی نداره گمونم قراره،یکی دی گه دسررتامو تنها بزاره،دی گه
تو ی دنیا به چی اعتباره،کسی که واسش مرد ی دوست نداره،منو یغا
بار ون سکوت خیابون دو باره شک ستم چه ساده چه آ سون،به پاتم
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ب سوزم تو شمعم نمی شی،تو هوای دنیای آدم نمی شی،غرورت گلومو به
هق هق کشیده،آدم که قسم خوردشو دق نمیده.
ا صال به عک سا نگاه نمیکرد ،سریع رد شون میکرد،ولی عجب پ سرای
جنتلمنی بودنرلیاقت نداره.
حواسم به عکسا بود که یدفعه اناز با گفتن:
هیررررعربلند شد و برگشت ارفم.آلبومو گرفته بود تو ی بغلش.
اناز-مردم از ترسرتو اینجا چیکار میکنی؟
با خنده گفتم:
داشتم میرفتم باال که صداتو شنیدم.عجب صداییراناز زد به باز ومو گفت:
پسره ی هیزرگوشاتو در ویش کنرُ
شیطونیم گل کرد گفتم:
اون چیه دستت؟آلبومو بیشتر به خودش فشرد و گفت:
هیچی.خودمو زدم به بیخیالی و گفتم:
باشه.دا شتم میرفتم که سریع برگ شتم و آلبومو از د ستش قاپیدم و بدو رفتم
به ارف ابقه دوم.اینا خونشررون 6ابقه بودررراتاقای هممون ابقه
یکی یدونه من1
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دوم بود.اونم دن بالم م یدوی یدررسرر یدم به ا تاقم،در و باز کردم و رفتم
تو.انازم دنبالم اومد و در و بست.
اناز با نفس های بریده میگفت:
بدش منرز ودباش.در حالی که در آلبومو باز میکردم گفتم:
نو چرو رفتم باال ی تختم.آلبومو گرفته بودم باال ی سرم و اونم میخوا ست از
د ستم بگیرتش.قدش بهم نمیر سید،باال ی تختم که رفته بودم،ا صال
نمیرسرریدربه همین خاار اومد باال ی تخت کنار من.ولی بازم موفق
به گرفتن آلبوم نشد،باال پایین میپرید که بگیرتش ولی نمیتونست.
انقد تقال نکن دخترریدفعه اناز جیغی زد که فکر کنم پرده گوشم پاره شد:
رادمانرِا.برای اولین بار ا سممو صدا زدرچه عجب.تو بهت حرفش بودم که

خوا ست مثال از موقعیت ا ستفاده کنه،یه پرش کرد ولی موفق ن شد و
پاش به پام گیر کرد و.
وقتی چشررمامو باز کردم دیدم،اناز افتاده منم ر وشررریا باب الحوائج

این دی گه چ یه؟ولی خودمو نگه داشررته بودم وگرنه دختر بی چاره له
می شد،چشماشو با ترس بسته بود،بعد از چند لحظه یکی از چ شماشو
باز کرد و بعد کامال بهم خیره شرردربعد از مدتی تازه فهمیدیم تو چه
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موقعیتی هستیم،سریع از ر وش رفتم کنار و نشستم ر وی لبه تخت،اونم
نشست سرجاش و یه نفس عمیق کشید.آلبومو برداشتم و ورق زدم که
یکدفعه در اتا زده شدرمنو اناز بهم نگاه کردیم که من گفتم:
بله؟صدای بشاش آریا از پشت در اومد:
منم رادمانراناز سررریع پرید زیر تخت،منم آلبومو پرت کردم کنارش زیر تخت و
سررریع رفتم پشررت در،گلومو صرراف کردم و در و باز کردم.آر یا اومد
داخل.در و بستم.
آر یا -خب فر مان م یداد ی خودم میو مدم تو سرررورم چرا خودت
زحمت کشید ی؟
نشستم لبه تخت و با خنده گفتم:
ببین یه بار میخوام تحویلت بگیرم خودت نمیخوایرآریا هم خندید و نشست کنارم.یدفعه گفت:
راستی رادمان؟رهوم؟آریا-ببینم بال،از کسی خوشت نیومده؟
نفهمیدم منظورتو؟آریا-ای بابارمنظورم اینکه،واسه ازدواج؟
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نه بابارمنو ازدواج؟اصررال غریبه ایم.ازدواج کیلو چنده؟من آزاد راحتترم.
آریا با لحنی تمسخر آمیز گفت:
نگو این حرفورواسه چی؟آریا صاف ن ش ست،چ شما شو ب ست و جور ی که تو ر ویاهاش مثال فرو
رفته گفت:
فکرشررو بکن،ی دختر چشررم آبی،موهای مشررکی ل*خ*ت،بام شتهای کوچیکش بکوبه ر و سینت،د ستا شو بگیریوبغلش کنی و
سعی کنی آر ومش کنی.
اح ساس کردم گرمم شد،کالفه شدم،کراواتمو شل کردم و یه نفس
عمیق کشرریدم.آریا میخواسررت ادامه بده،نباید میذاشررتم وگرنه مگه
میشد جمعش کرد؟اوه اوه انازر
آریا ر و آر وم هل دادم که بلند شد و گفتم:
برو حالمو بهم زد ی آریارمن با این کلمات غریبه امرآریا دستاشو کرد تو ی جیب جین آبی رنگش و گفت:
 ِا .کار ی نداره کهرببین دسرررت دختره ر و میگیری میبریش تواتاق،بعدش میندازیش ر و تخت ر وش خیمه میزنی بعدش.

کار داشررت به جاهای باریز میکشررید،همین جور ی پیش میرفتم
میخوا ست بچمو بزاره بغلمریدفعه اناز سرفه کرد،منم یه سرفه بلند
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کردم که صدای سرفه اش تو صدام گم بشه.صداش که قطع شد منم
صدای سرفمو قطع کردم.آریا زد پشتم و گفت:
چت شد یهو؟هیچی،گرد و خاک رفت و گلوم.آریا-بابا مواظب خودت باش،چشمات خون افتاده.
بلند شدم که آریا گفت:
وایسررا ببینم تو از کی صرردای سرررفه هات زنونه شررده؟کسرریاینجاست؟ای بال.
و چ شمکی حوالم کرد.وای نهررفت سمت کمدا و باز شون کرد.تو ی
د ست شویی و حمومو گ شتراومد بره زیر تخت که خیلی جد ی و سرد
گفتم:
آریا.با تعجب نگاهم کردو گفت:
هان؟میشه بگی واسه چی اومد ی اینجا؟خیلی خسته ام.از کارش دست کشید و صاف وایساد.
آریا-آها.راستش واسه ی شام بیا پایین.مهمون داریم.
کیا؟آریا-چندتا سرمایه گزار.
آها باشه.برو میام.یکی یدونه من1
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آریا-فعال.
آریا رفت سریع رفتم خم شدم و زیر تختو نگاه کردم.اناز سرشو بین
دستاش فرو کرده بود.
آر وم گفتم:
خانم فر خ زاد؟سریع برگشت ارفم.اونم عین من خجالت کشیده بود.چون سریع
نگاهشو ازم گرفت.
اناز-من نمیام.غذا میل ندارم.خودم میرم اتاقم.
باشه.پس من میرم.شبتون خوش.اناز فقط سرتکون داد.اوففف.از د ست این دختررچرا نتون ستم دوتا
فحش بارش کنم؟ خب کارمو از دسرررت م یدم دی گه.ولی..اه
بیخیالش.بلند شدم و یه لباس ترو تمیز تقریبا ر سمی پو شیدم و رفتم
پایین.اناز
وای خدایا.نمیدون ستم این آریا انقدر بی پرده صحبت میکنه.خب با
هم جنسررش بود ولی خیلی رک گو بودراز خ جا لت نتونسررتم ب یام
بیرون.یکی از م شکالتم خجالتی بودنهرالبته نه همه مواقعراز زیر تخت
اومدم بیرون،آر وم رفتم سمت در..اه قفل بودرآخه وا سه چی؟االن چه
غلطی بکنم؟همون جا به در تکیه دادم و نشررسررتم.چشررمم به آینه
قد ی اتاق رادمان خورد.رفتم جلوش.به خودم نگاه کردم.اسررتیلی
کامال دخترونه .صورتم از سفید ی می درخ شید.یه د ست لباس سبز
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لیمویی پوشرریده بودم.پیرهن آسررتین بلند با شررلوارش.عکسرری در
قم*س*ت باال ی آینه سرمت چپ توجهمو جلب کرد.نزدیز آینه
شدم.یه عکس چهار نفره از خونوادشون.مامان و باباش نشسته بودن
و دسررتای همو گرفته بودن.رزیتا و رادمان هم جلوشررون نشررسررته
بودن.رزیتا با اون قیافه بامزش یه دستشو دور گردن رادمان انداخته بود
و با دست دیگش براش شاخ گذاشته بود و همه داشتن از این حرکت
رز ی تا ن گاه م ی کردن .به با باش ن گاه کردم.راد مان فتوکپ یش
بودرچشررمای اوس ری،موهای ل*خ*ت قهوه ای.باباش چهره ی
دلن شینی دا شت.چرا اون ر وز نیومد؟رفتم ر وی بالکن که چ شمم به
گیتار رادمان افتاد.ن ش ستم کنارش و د ست ر وی تاراش ک شیدم.چقدر
دو ست داشتم گیتار بزنم ولی از اول درس خوندنو بلد بودم.به آسمون
خیره شرردم.دلم گرفت.چقدر بدبخت بودم منرهمه فکر میکنن
چون مالو ثروت دارم ه مه چی دارم.ولی نه.من یه چیز ی کم
دارم.مادرمو.دختری نبودم که گریه کنم،از سن  8سالگی به بعد ک سی
ا شکو غ صه امو ندید.چون خیلی خودمو نگه می دا شتم و دیگه کم
کم عادت به سنگ دلی کردم.یه اشز از گوشه چشمم سرازیر شد،حاال
از یه ارف ماجرای ازدواجم ر و مخ مهرچی کار کنم؟همین جور که
فکر میکردم نمی دونم کی خوابم برد.
****
رادمان
یکی یدونه من1
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اوففف باالخره جلسرره ها تموم شررد.به همه گفتم اناز تو اتاقش
خوابه و به سه تا خدمتکارش تاکید کردم که نزارن ک سی تو اتاق اناز
بره.در ا تاق خودمو ق فل کردم چون با اون ا ناز ی که من د یدم
معلوم نبود کی میخواد ب یاد بیرون،ممکن بود یکی ب یاد و ا تاقو تمیز
کنه.کلید انداختم و در و باز کردم.نشررسررتم ر و تخت.همین جور که
ن ش سته بودم سرمو خم کردم و زیر تختو نگاه کردم.نبودر سریع بلند
شدم،همه اتاقو گ شتم ولی پیداش نکردم.مگه می شه؟دراتاق که قفل
بود.اح ساس سوز و سرما کردم.درا و پنجره ها که ب سته ست.یکم که
اارافمو نگاه کردم دیدم در بالکن نیمه بازهرسررریع رفتم تو ی بالکن
درشو که باز کردم دیدم اناز خودشو جمع کرده و تکیه داده به دیوار و
خوابیده.تو این هوای سرد؟دختره دیوونهررفتم ن ش ستم کنارش.کتمو
درآوردم انداختم دور شونش.عقل نداره کهرتکونش دادم.
خانم فر خ زاد؟خانم فر خ زاد؟اناز خانوم؟یه تکونی خورد.آخیش..پس زند سترتر سیدم یخ کرده با شه بندازن
گردن من بدب خترشررانس که نداریم.هرچی تکونش م یدادم ب یدار
نمی شد.ناچار یه د ستو انداختم زیر زانوش و د ست دیگمو انداختم زیر
گردنش و بغلش کردم.خود شو بهم ف شرد.این بیدار بود؟رنه بابا.چقدر
معصرروم بود.سررریع از بالکن در اومدم.در اتاق ر و باز کردم و آر وم رفتم
تو ی راهرو،ک سی نبود .سریع رفتم سمت اتاقش .صدای خنده سه تا
خدمتکارش از اتاقش میومدرای خاک بر سر بی مسولیتشون کنم.مثال
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گفتم بعد شررام اگه د یدین اناز نیومد ب یاین دنبالشردر و زدم،بعد از
چند لحظه یکی از دخترا که اسمش سارا بود اومد جلو ی در و با دیدن
اناز تو بغل من چشماش اندازه نلبعکی شد.
میشه بزارین بیام تو؟سریع از جلو ی در کنار رفت.رفتم تو اتاق.در و پشت سرم قفل کرد که
ک سی نیاد.اون دوتا دخترا که ا سم شون سمیه و سمیرا بود هم با دیدن
منو ا ناز تع جب کردن.ر وی ت خت ا ناز داشررتن باال پایین
میپریدنررفتم کنار تخت و با اخم گفتم:
ا گه بازیتون تموم شرررده برین ک نار میخوام ا ناز خانومو بزارمسرجاش.
سررریع از ر و ت خت رفتن پایین و پتور و برای ا ناز ک نار زدن.آروم
گذاشررتمش ر وی ت خت و پتور و ر وش کشرر یدم.هنوزم میلرز ید .با
عصبانیت برگشتم ارف اون سه تا و گفتم:
م گه من بهتون کل ید ندادم برین ب یارینش؟کر بودین؟رفتین پیخوش گذر ونیتون؟اینه وظیفه تون؟چه غلطی میکردن دو ساعت؟ر
تن صدام رفته بود باالرکم پیش میومد عصبانی بشم.سارا گفت:
ببخشید.اصال حواسمون نبود.خواستم چیز ی بگم که صدای ضعیف اناز اومد.
اناز-اینجا چه خبره؟
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برگ شتم ارفش،رنگش زد شده بود.به ز ور دا شت آب دهن شو قورت
میداد.نشستم لبه تخت کنارش.
خوبی؟اناز سرررشررو به عالمت منفی تکون داد.دسررتمو گذاشررتم ر وی
پی شونیش.داغ بود.با کالفگس نف سمو دادم بیرون.همین جور که به
زمین چشمدوخته بودم گفتم:
برین یه دست لباس گرم برای بیرون براش بیارین ببرمش دکتر.سه نفری د ست به کار شدن.از اتاق رفتم بیرون که لبا س شو عوض
کنه.کتمو پو شیدم و رفتم پایین.ن ش ستم تو ی جن سی سی که بهم داده
بودن.منتظر موندم.بعد10دقیقه آوردنش،نشوندنش صندلی جلو.
سعی کنین کسی نفهمه.اگه کسی فهمید یه بهونه جور کنین.سه نفری گفتن:
چشم.حاال برین.در و بسررتن.کمر بند اناز و بسررتم.چشررماش بسررته بود و میلرزید.با
سرعت رفتم سمت نزدیز ترین بیمارستان.وقتی رسیدم سریع پیاده
شدم رفتم و در سمتشو باز کردم.نشستم جلوش.
میتونی بیای پایین؟سعی کرد بلند بشه،ولی انگار ی جون نداشت.ببین یکم سرما باهاش
چی کا رکردردختره احمقردو باره دسررتمو انداختم زیر زانوش و یکی
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دیگه دسرتمو انداختم زیر گردنش و بغلش کردم.این بار دسرتشرو دور
گردنم حلقه کرد.ناخوداگاه لبخند محو ی ر وی لبم نشرسرت.سرریع
رفتم دا خل بی مارسرر تان.راهن ماییم کردن سرر مت یه ا تاق.رفتم
داخلش،دکتر نبود.اناز و خوابوندم ر وی تخت.خواسررتم برم دنبال
دکتر که دستمو گرفت،برگشتم سمتش.
با صدایی که از ته چاه میومد گفت:
نرو..من تنهایی اینجا میترسم.دستشو گرفتم و فشردمو گفتم:
نگران نباش.تنهات نمیزارم.لبخند کم جونی زد.باالخره دکتر اومد.سریع و یکم عصبی گفتم:
آقای دکتررای چه وضعشه؟شما دوساعت کجایین آخه؟دکتر که از حرفام هم تعجب کرده بود و هم خندش گرفته بود اومد
سمتمون.یه مرد تقریبا مسن بود.با خنده گفت:
چیه پسر؟اتاقو گذاشتی ر و سرت؟آخه خیلی وقته منتظرتونیم.اینکه از تب و لرز سوختریه نگاه به اناز کردو گفت:
چقدر هواشو دار یرخانومته؟سریع گفتم:
نهریه..یه همکاره.مردم چه فکرا که نمیکننروالله.
یکی یدونه من1
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دکتر خندید و اناز و معاینه کرد،بعدش ر و به من گفت:
یکم تب و لرز داره.سررما خورده،گلوشرم سروزش داره انگار ی.چرامراقبش نیستی؟
داشت اذیتم میکرد.خواستم حرفی بزنم که باز خندید.و گفت:
شوخی کردم پسر.البته بحث بیماریش جد ی بودا.خب..االن باید چیکار کنم؟دکتر رفت سمت میزش و گفت:
دفترچه داره؟نه.یادمون رفت.دکتر آر وم خندید.بابا مشکل دارهر
یه نسخه گرفت ارفم و گفت:
بیا برو اینار و بگیر.نسخه ر و از دستش گرفتم و رفتم سمت اناز.کنار گوشش گفتم:
اناز..من میرم ز ود میام.چشماشو باز و بسته کرد که یعنی باشه.رفتم و دار وهاشو گرفتم.رفتم تو
اتاق.بازم گرفته بود خوابیده بود.یه آمپول داشت.
دکتر گفت:
ببینم.آخرین پنی سیلینشو کی زد؟نمیدونم.بزارین بپرسم.رفتم سمت اناز و دو باره خم شدم ر وی صورتش و گفتم:
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اناز؟چشماشو باز کرد.
آخرین بار پنی سیلین کی زد ی؟تعجب کرد.آر وم گفت:
یه سال و نیم پیش.به دکتر گفتم:
یه سالو نیم پیش زده.دکتر گفت:
پس باید تست کنه.و از اتاق رفت بیرون.
برگشررتم و به اناز نگاه کردم،داشررت مالفه های تختو تو دسررتش
مچاله میکرد.تو ی نگاهش ترس بود.آر وم گفتم:
میترسی؟اونم آر وم گفت:
خیلی..من کم خونی دارم،فشارم میاد پایین.از آمپولم میترسی؟سر شو به عالمت نه تکون داد.یه پر ستار اومد داخل.با یه سرنگ.من
بادیدن سرنگه فشارم افتادربا محبت ر و به اناز گفت:
آستینتو بزن باال عزیزم.اناز با ترس آستینشو باال زد.پرستار که متوجه ترسش شد گفت:
یکی یدونه من1
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آقا لطفا بیاین پیشش،دستشو فشار بده نمیتونم رگشو پیدا کنم.به اناز نگاه کردم،با نگاهش بهم اجازه داد.نشرسرت،منم نشرسرتم
کنارش.د ست شو گرفتم.پر ستا لبخند ی زد،و سرنگو وارد کرد به د ست
اناز.اناز د ست شو تو ی د ستم از ترس میف شرد و یه"وییی"کوچولو هم
گفت.کار پرستار تموم شد.پرستاره زیر لب زمزمه کرد:
چه عشق آرامش بخشی.و ر فت بیرونرتوجهی به حرفش نکردم،ا ناز و از خودم جدا کردم و
آر وم خوابوندمش ر وی تخت.آر وم گفت:
ایشش..چقدرم محکم زد بی شعوررخندیدم.گفتم:
ببینم درد داشت؟یکم.بعد از چند دقیقه دو باره همون پرسررتاره اومد.اناز به پنی سرریلین
حساسیت نداشت.رفتم بیرون که آمپولشو بزنه.بعد چند دقیقه پرستار
اومد بیرون و گفت:
بفرمایید پیش خانومتونربا کالفگی نگاهش کردم و رفتم داخل اتاق.اناز نشررسررته بود ر وی
تخت و آستینشو میاورد پایین.
چی شد؟خوبی؟اناز لبخند ی زد و سرشو به عالمت آره تکون داد.
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حالت خوبه بریم؟اناز-خوبم.بریم.
از تخت اومد پایین خواسررت راه بیاد که نزدیز بود بیفته،سررریع زیر
باز وشرو گرفتم.و کمکش کردم وایسره.همون جور ی بردمش سرمت
ماشین و کمز کردم بشینه.ساعت نزدیکای 3بود.اناز با غم بهجلو
خیره شد بود،یدفعه صورت شو کرد ارف پنجره و بعد مدتی صدای
فین فینش اومد.آر وم گفتم:
گریه میکنی؟سررریع برگشرررت.آره گر یه کرده بود،خوب میتونسررتم تشررخیص
بدم.ماشینو یه جا نگه داشتم و برگشتم ارفش.
چی شده اناز؟گریه واسه چیه؟سروش به عالمت منفی تکون داد.
 ِد..آخه نمیشه که همین جور ی گریه کنی.گریت واسه چیه؟اناز با صدایی آر وم گفت:

دلم واسه مامانم تنگ شده.بدون فکر گفتم:
خب برو ببینش.با ناراحتی نگاهم کرد.
اناز-بهست زهراست.
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تعجب کردم.من با خودم فکر کردم حتما مامانش خارج از ک شوره یا
االق گرفته.
میخوای بری ببینیش؟اناز-االن؟ر
خب میمیونیم صربح میریم.بریم خونه،قول میدم صربح بیارمتاینجا.
لبخند کم رنگی زد و گفت:
باشه.ماشررینو به حرکت درآوردم.و سررریع رفتم خونه.زنگ زدم به گوشرری
اناز،بهشررون گفته بودم تو اتاق منتظرمون بمونن.سررریع جواب
دادن.بدون اینکه بزارم حرفی بزنن گفتم:
سریع بیاین پایین تو ی پارکینگ.بعد از چند لحظه سررریع اومدن.یه لحظه به نظم و یونیفرمشررون که
دقت کردم خندم گرفت.چه یونیفرماییرپیراهن آستین بلند مشکی،با
دامن تا زانو مشکی،جوراب شلوار مشکی،ر وسری لچز مانند سفید با
پی شبند سفیدرکف شا شون که دیگه هیچیر 10سانتی متر بود .سریع
اومدن و کمز کردن اناز پیاده بشرره.ماش رینو خاموش کردم و پیاده
شدم.داشتن میرفتن که اناز برگشت و گفت:
رادمان؟-بله؟
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اناز-یادت نره هارساعت.8
باشه..باشه.یادم هست.لبخند ی زد و رفت.منم سریع رفتم تو ی اتاقم و خزیدم زیر پتو.عجب
شب پرماجرایی بودراناز
صبح عین جت بلند شدم و شروع کردم به آماده شدن،نا سالمتی
میخوام برم مامانمو ببینم.ناخودآ گاه بغ ررم گرفت.جلو ی آینه میز
آرای شم بودم و ز ل زده بودم بهش.در باز شد و سارا و سمیه و سمیرا
اومدن داخل.پشتمو بهشون کردم و یه نفس عمیق کشیدم.به حالت
عاد ی برگ شتم.از دی شب حالم بهتر شده بود ولی هنوز سرم سنگین
بود.یه مانتو ی آبی فیروزه ای ساتن،با شلوار کتان سفید،با ر و سری
ساتن سفید و کفش سفید جلو باز  10سانتی پو شیدم،آرایش مالیمی
کردم،کیف د ستی آبی فیروزه ایمو بردا شتم و از اتاق اومدم بیرون.از پله
ها داشررتم میومدم که رادمانم کنارم قرار گرفت.کامال سرررد و خشررز
گفت:
سالم.صبحتون بخیر.خبری از رادمان مهر بون دی شب نبود.بهتررعین خودش جوابشو دادم
و رفتیم پایین.نشستیم پشت میز.بابا با لبخند گفت:
به سالمتی کجا دخترم؟-میرم سر قبر مامان،بابایی.
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بابا نگاهش غمگین شد.عاشق مامان بود.منم دلم گرفت.از ناراحتی
بابا ناراحت میشدم.بلند شدم و گونشو ب*و*سیدمو دستمو انداختم
دور شونش و گفتم:
قر بونتون برم،ناراحت نباشین.تا اناز و دارین غم ندارینربابا با لبخند نگاهم کرد و گفت:
 آره .تا دخترمو دارم غم ندارم.وقتی م ی ب ی ن مت یاد ما ما نتمیفتم.انگار ی ترسا جلوم وایساده.
قر بون بابای عاشقم برم.خودم تا آخر باهاتم.بابا منو نشوند ر وی صندلی کناریش و گفت:
صرربحونتو بخور بابا،بعدشررم ز ود برو پیش مامانت.دسررته گلخوشگل براش بخریار
لبخند زدم و با لحن کش دار ی گفتم:
چررررشمربرو چشمام.بابا-چشمت بی بال.
بعد از صبحونه با رادمان سریع رفتیم به شت زهرا.البته با راننده.تو ی
ما شین رادمان سر شو تکیه داده بود به صندلی و چ شما شو ب سته
بود.انگار ی از دی شب خیلی خسته شده.حقم داشته.چیز ی نگفتم و
گذاشتم بخوابه.وقتی رسیدیم زدم به شونش.
-آقای ایران منش؟
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ُ
چشررماشررو باز کرد و بهم خیره شررد.واراور دوس کرده بود؟رتکونم
نمیخورد.دو باره تکونش دادم.
آقا رادمان؟نگاهشو ازم دزدید و سرشو انداخت پایین.آر وم گفت:
من میرم گل بخرم.شما برین.و سریع از ماشین پیاده شد.منم بعد از لحظاتی پیاده شدم و به سمت
قبر مامان رفتم.نشستم کنارش و زانوهامو بغل کردم.سرمو گذاشتم ر و
زانوهام و به ا سم مامان خیره شدم".تر سا مح سنی".باالخره لب باز
کردم و گفتم:
سالم مامان خوشگلم.خوبی قر بونت؟راحتی؟بغ م گرفت با صدایی لرز ون گفتم:
ولی من ناراحتم.این جا ناراحتم ما مانی.چرا منو با خودتنبرد ی؟هان؟مگه من چه گ*ن*ا*هی کردم؟خب منو م یاورد ی
پیش خودت.اینهمه عذاب نمی کشیدم.
دستمو می کشیدم ر وی اسمش و گفتم:
بزار..بزار بیام پیشررت..کنارت..تو ی..تو ی خاک بخوابم.قول میدمبچه خوبی باشم.
چقدر لوس شده بودم.عین بچه های تخس که به ز ور میخوا ستن
با مامانشون برن بیرون.
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 ما مانم ..به ته خط رسرر یدم.چی کار کنم؟یعنی واق عا ازدواج تن هاراهه؟خودت کمکم کن.یه راهی جلو ی پام بزار مامان جونم.
تو حالو هوای خودم بودم که رادمانم اومد.چه گال ی خوشگلی.
ترکیبی از همه گال بود.ن ش ست ر وبرو ی من.زیرلب ا سم مامانو زمزمه
کرد و یه نگاه بهم کرد.رفت تو فکر.معلوم بود در باره مامان یه چیز
دیگه فکر میکرده،برای این که کنجکاو ی شو ارضا کنم گفتم:
 ما ق بل مرگ ما مان تو ی مرکز تهران ز ندگی میکردیم.ب خاارهمین آلودگی زیاد بود.مامانم مشکل ریه پیدا کرد،بعد از مدتیم.
به اینجا که ر سیدم بغ م گرفت،بهش نگاه کردم م شتاق منتظر بود
من بقیه ماجرار و براش بگم.بغ مو قورت دادم و گفتم:
من اون موقع 8سالم بود.بعد مرگ مامان،بابا تر سید منم م شکلریه پیدا کنم،متا سفانه مرکز کارش همین جا بود پس ترجیح داد بیاد
سرمت های کوهسرتانی تهران.بخاار همین ما االن لواسرونیم.ولی
خب من مشکل آسم پیدا کردم.
سر شو انداخت پایین و بازم رفت تو فکر.اه این چقدر فکر میکنه.به
قبر مامان نگاه کردم که گفت:
آسمت شدیده؟همین جور که ر وی قبر مامان گالب میریختم گفتم:
تا حد ی.تو چی؟رادمان-من؟ر
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چهار زانو نشستم و گفتم:
آره.رادمان خیلی جد ی گفت:
چی میخوای بدونی؟میخوام بدونم چرا بابات تو ی جشنت نبود؟راد مان بازم ر فت تو فکر همون جور که به زمین خیره شررده بود
گفت:
من از 5سالگی فرانسه بزرگ شدم.بابام میخواست مار و خوشبختکنه.منو رزیتا شروع کردیم اونجا تحصیل کردن.ولی تو سن17سالگی
من،بابا تصررادف کرد و درجا فوت کرد.از اون موقع من مرد خونه
بودم.مامان اینا 5سال پی شم موندن،بعدشم برگشتن.دو سال گذشت و
من چون هو شم ن سبت به بقیه دان شجوها بی شتر بود تون ستم دکترا
بگیرم.االنم اینجام.
بهش نگاه کردم.ببین چقدر سختی ک شیدهراونم به من خیره شد و
گفت:
اینم از سوال تو.لبخند ی زدم خواستم بلند شم که گفت:
 حاال که بازار ف ررولی و سرروال داغه میشرره منم یه سرروال دیگهبپرسم؟اگه اشکالی نداره.
نشستم و گفتم:
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بگو.رادمان سرشو انداخت پایین و گفت:
این مسعوده کیه؟ببخشیدا.ف ولیه دیگه.اخمام رفت تو هم.ولی گفتم:
منو مسعود شیرینی خورده هم بودیم.از  18سالگی من.وقتی 20سالمشد گفت دیگه منو نمیخواد.ولی من تو اون دو سال همه چیز ی که
دا شتمو براش خر ج کردم.واب ستش شده بودم ولی خب تون ستم تو
این دو سال فرامو شش کنم.م سعود عا شق یه دختره بود که وقتی منو
ول کرد رفت سراغ اون،اون دخترم سر شو کاله گذا شتو رفت.م سعود
اونقدر عا شق اون دختر بود که بعد رفتنش گو شه گیرو اف سرده شده
بود.االنم بهش شز عصبی وارد میشه.
رادمان-خب،چرا به تو گیر داده؟
خندیدم،این پسر چقدر ف ول بود؟ر
چون میگه دو سم داره،ولی من باور نمیکنم،اون میخواد من جایاون دختره ر و براش بگیرم.
بهش نگاه کردم و گفتم:
کنجکاویتون ارضا شد؟سریع گفت:
نهرتعجب کردم و گفتم:
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دیگه چیه؟رادمان-چرا هی خواستگاراتو رد میکنی؟
اخم بامزه ای کردم و گفتم:
لطفا وارد حریم خصوصی نشورو بلند شدم رفتم سمت ما شین.ن ش ستم داخل ما شین.بعد چند
دقیقه رادمان اومد.به راننده گفتم:
برو.تو ی راه هردو تو ی فکر بودیم.من به خواسررت گارام.ولی راد مانو
نم یدونم.وقتی وارد ح یاط خونه شرردیم د یدم دوتا ماشررین آ او د ی
مشکی و سفید و ی پارکینگ پارکن.یعنی کین؟پیاده شدیم و رفتیم به
سررمت در ور ود ی،در و برامون باز کردن،وارد خونه که شرردیم صرردای
خ نده او مد.یکم که رفتم جلو د یدم با با با یه مرد و زن همسررن
خودش با یه پ سر جوون ن ش ستن و دارن حرف میزنن.ای خدا.بازم
خوا ستگار؟رفتم جلو و سالم کردم.مامان و بابای پ سره با خو شرویی
جوابمو دادن.ولی پره فقط آر وم گفت سررالم.پسررره موهای مشررکی
داشرررت با چشرر مای مشررکی و یه عی نز ابی زده بود به
چشررماش،هیکلشررم خوب بود.با کت و شررلوار مشررکیرولی اگه من
بخوام ازدواج کنم دنبال یه فرد منح صر به فرد میگردم.پ سره یه نگاه
میرغ ب به رادمان کرد،ولی رادمان اصال عین خیالش نبود.واسه چی
اینجور ی نگاهش میکرد؟ربابا گفت:
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دخترم برو لباستو عوض کن بیا پایین.وقتی راه افتادم رادمانم دنبالم اومد،داشررتم میرفتم تو اتاقم که رادمان
گفت:
خدایی پسره عجب جیگری بودربزار ی بره خیلی خنگیربرگشتم و با غیا نگاهش کردمو گفتم:
به وقتش موقع ازدواج شمام میرسه،منم زن شمار و مسخره میکنم.رادمان خنده خبیثانه ای کردو گفت:
خدار و شاکرم که هیچ وقت عاشق نمیشم.و رفت.اه پسررره ی از خود راض ریررفتم داخل اتاقمریالیه تونیز قرمز
پو شیدم با شلوار و شال م شکی و اومدم پایین.ن ش ستم کنار بابا.بابا
گفت:
دخترم ای شون آقا آرمان موحد ه ستن.خودت باید بدونی برای چیاومدن.آرمان جان پزشررز قلبو عروقه.کامال م*س*تقله و میتونه
خوشبختت کنه.چطوره؟
آرمان هنوزم سرش پپایین بود.رادمان با با ست ورز شی سفید،پل
هار و دوتا یکی میومد پایین.داشت از کنارمون رد میشد که بابا گفت:
رادمان جان کجا میری؟رادمان برگشت سمتمون و گفت:
میرم ورزش کنم آقای فر خ زاد.ز ود میام.بابا-باشه برو پسرم.
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رادمان به من نگاه کرد و پوزخند ی زد و رفت.این چرا اینجور یه؟ردو
دقیقه خوبه،دو دقیقه بد؟رمامان آرمان گفت:
آقای فر خ زاد،رادمان کیه؟تا جایی که میدونم شما پسر ندارین.بابا لبخند ی زد و گفت:
درسرر ته.راد مان جان یکی از مغز های ایرانی و مدیر بر نا مه ریز یشرکتمونن.دکترای مدیریت دارن.
مامان آرمان دو باره گفت:
ولی شما که گفتین کارمند پسر فقط آریاست.بابا-خب این یه شانس بود و ما نمیتونستیم از دستش بدیم.
مامانئه با پرر وئی گفت:
ولی بهتره بیشتر مراقب باشین.و بعدش یه نگاه خصررمانه ای به من کردراوه ببین در بارم چی فکر
کردهرپوزخند ی زدم و به آرمان نگاه کردم دا شت با حرص به مامانش
نگاه میکرد.بعدشم با حرص گفت:
مامانرمامانئه ر و کرد به آرمان و گفت:
در وغ که نمیگم.ما دختر پاک میخوایمروارزنیکه پرر ورمن بخوام اینو به عنوان مادر شرروهر قبول کنم؟رصررد
سال سیاه.با عصبانیت بلند شدم و ر و به مامانه گفتم:
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 شز شما به خودتونمر بوط می شه خانم موحدر شاید انقدر دخترناپاک و خراب تو زندگی پسرتون بودن که شما شز پیدا کردینر
مامانه کپ کردررفتم به سمت پله ها،دا شتم از پله ها باال میرفتم که
برگشتم و با صدایی تقریبا بلند گفتم:
خانم موحدرمامانه که پشتش به من بود برگشت.همشون ر و به من بودن.گفتم:
 اال که پاکه،چه منتش به خاکهرو سریع رفتم باال .صورت بابار و دیدم که با تح سین نگام میکرد.رفتم
تو اتاقم و ن ش ستم جلو ی میز آرای شم .شالمو بردا شتم پرت کردم ر وی
تخت.آرنج دسررتامو گذاشررتم ر وی میز آرایش و سرررمو میون دسررتام
گرفتم.همین جور تو فکر بودم که در زده شد.
بفرمایید؟بابا اومد داخل.اومد کنارم و د ست شو گذا شت ر وی شونم.با محبت
گفت:
میدونم حرف خانم موحد خیلی سنگین بود،ولی..ولی بازم بهشفکر کن.تو میخوای با پسرررشررون ازدواج کنی.من نگرانتم اناز.درکم
کن.
و از اتاق رفت بیرون.خدا یا چی کار کنم؟رمنکه از آرمان خوشررم نمی
یومد.هنوزم عاشق نشده بودم.
رفتم ر وی تخت دراز کشیدم.چیکار کنم؟در اتاق زده شد.
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بفرمایید؟سه تا خدمتکارا اومدن داخل ولی یدفعه رفتن کنار و قامت ریزه میزه
لیال ظاهر شرردربا خوشررحالی از تخت اومدم پایین و بغلش کردم و
گفتم:
کجا بود ی تو دختر؟دوماهه از من خبر نگرفتیردان شگاه تموم شدرفتی حاجی حاجی مکه؟
لیال با خنده منو از خودش جدا کرد و گفت:
ببخشید دیگه آبجی..رفتیم هلند االن تونستم بیام.نشوندمش ر وی تخت و گفتم:
خب.تعریف کن.چه خبرا؟و یه چشررمز حوالش کردم.لیال بهترین دوسررتم و هم دانشررگاهیم
بود.یه جورایی تنها دوستم بود.فقطم با اون راحت بودم.
لیال تز خنده ای کرد و مانتو شو درآورد و دو باره ن ش ست ر وی تخت
وگفت:
بگم که مخ شایانو زدمربا تعجب گفتم:
جد ی؟رلیال-آره بابا.این پسرررعموتم عینه خودتهرخیلی سررخت تونسررتم
با هاش حرف بز نم.الب ته خودش اول او مد.هم ین د یروزم ازم
خواستگار ی کرد.
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با هیجان گفتم:
خب خب؟لیال-هیچی دیگه،شماره بابامو دادم.حاال قراره بزنگه.
آها.لیال-خب تو چه خبرا؟از سارا شنیدم خوا ستگار دار ی.باباتم میخواد
شوورت بدهر
زدم تو ی سرشو گفتم:
ای بی شعور.بعدم با ناراحتی گفتم:
چی کار کنم لیال؟لیال رفت و پالتو ی زرشکیمو از تو کمد برداشت و گفت:
فعال بیا بریم تو ی حیاط قدم بزنیم.پالتور و پو شیدم و باهم رفتیم تو ی حیاط.همین جور قدم میزدیم و
از این در و اون در صحبت میکردیم.یدفعه لیال وایساد جلوم و گفت:
ببینم شب یلدا کجا میرین؟ جایی داریم به نظرت بریم؟رهمین خو نه هسررتیم دی گه.ه مهمیان.شمام بیان.
لیال-آره.بابات به بابام زنگ زدو گفت.
ببینم اصال کی شب یلدائه؟لیال-خاک تو سرترفردا شب.
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در وغ؟لیال-نو چر
دو باره راه افتادیم.
لیال-داشتم میومدم یه پسره ر و دیدم.با مامانو باباش.خواستگارته؟
پسره چشمو مو مشکی؟با کت و شلوار مشکی؟لیال-اوه اوهرچند ساعت ز ل زد ی بهش که تونستی آنالیزش کنی؟
تو یه نگاهرلیال-سرعت آنالیزت تو حلق خاارخواهاترولی خدایی..
برگشتم به ارف لیال ببینم چرا حرفشو قطع کرد که دیدم خیره شده
به یه ارف رد نگاه شو دنبال کردم که دیدم رادمانو داره میبینه.رادمان
داشررت با دو ی آهسررته و درحالی که آب میخورد میرفت به سررمت
خونه.دستمو جلو ی صورت لیال تکون دادم و گفتم:
هو ی لیالرکجایی؟لیال به خودش اومد و با حیرت گفت:
این کی بود اناز؟مدیر برنامه ریز ی شرکتمون.چطور؟لیال ر وبروم وایساد و گفت:
تو که پسر راه نمیداد ی.چیکار کنم دیگه.آقا مخهرلیال-در وغ میگیر
یکی یدونه من1
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واللهرلیال-تیپو قیافش تو حلقم.
خاک تو سرت لیال.اگه شایان اینجا بود.لیال با لحن الکی هول گفت:
وای..وای نگو..آقامون کلمونو با حلب میبرن.خندیدم.
لیال-خدایی.اسمش چیه؟سنش چقدره؟
.24رادمان ایران منش.لیال-رادمانرمعنیش چیه؟
من ک تاب ز یاد میخونم،یکی از ک تا بام معنی اسرررام یه که کامال
حفظم.یکم فکر کردم و گفتم:
یعنی..رادمنش..کریم و با سخاوت..ا سم سردار ی در زمان خ سروپرویز ساسانی.
لیال-اوالال..اسمش ریشه ایرانی دارهرمعنی اسم تو چی میشه؟
زیرلب زمزمه کردم:
اناز.بعد گفتم:
یعنی بسیار زیبا،دلنشین و فریبنده،تو ی قدیم به کسی میگفتن که باکنا یه و از ر وی انز حرف میزده.انز گو و ایرادگیر.آها..به دختر یا زنی
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که ظاهرش زی با و حرکاتو رفتار ی دلنشررین همراه با عشرروه داره
میگن،البته مجازرکه این ویژگی در مورد من صدق نمیکنه.
لیال-آره..دقیقا..ولی بقیه ویژگی هات با خودت مو نمیزنه.
آر وم خندیدیم.
لیال زنگ زد به سارا و گفت کیفشو بیاره.
لیال-من برم دیگه.
ِ -ا..لیال؟میموند ی دیگه.

لیال گونمو ب*و*سید و گفت:

نه دیگه قر بونت برم،فردا شب میبینمت.یه فکریم برات میکنم.و چشررمکی حوالم کرد.خدایی راهکاراهاش حرف نداشررترگونشررو
ب*و*سیدم و گفتم:
ممنون.سارا کیف شو آورد ما شینش اومد دنبالش و رفت.رفتم داخل که دیدم
رادمان ر وی مبل نشسته و چندتا از دخترای شرکت دورشو گرفتن وهر
هر میخندیدن.به سرراعتم نگاه کردم سرراعت6بود و هنوز سرراعت
کاریشون تموم نشده بود.صداشون کرد همشون برگشتن ارفم.رادمان
با نگاه خشز و سردش بهم خیره شده بود.گفتم:
ببینم مگه شما کار ندارین؟یکی از دخترا که خیلی پرر و بود گفت:
خواستیم دو کلوم با رادمان اختالت کنیم.یکی یدونه من1
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داشررت التی حرف میزد.رفتم جلوش و لحنمو عین خودش کردمو
گفتم:
ببین..خوش ندارم تو ساعتای کار ی از اینجور کارا ببینم..میخویا بارادمان جونت الس بزنی،بیرون ساعت کار یرافتاد؟
کارد میزدی خون شون در نمیومد.به دو ستاش ا شاره کرد که بریم.وقتی
رفتن،رادمان بلند شد که بره،دا شت از کنارم رد می شد که وای ساد و کنار
گوشم گفت:
خودت با پسرررا الس میزنی هیچی نیس؟ به این بدبخ تا چی کاردار ی؟
و ر فتر بدجور از دسررتش لجم گر فت .بدو رفتم تو ا تاقم از ویترین
کری ستال که کری ستال برداشتم و کوبیدمش تو دیوار.نشستم ر وی مبل
جلو ی تختم.بدجور از د ست رادمان لجم گرفته.این چند ر وز بدجور
ر و اعصابمه.سه تا خدمتکارا اومدن تو اتاق و با دیدن وضع اتاقو حال
من هیچی نگفتن .سمیه رفت شی شه ها ر و جمع کنه .سمیرا رفت
برام شر بت آورد سارا هم یه شونه بردا شت و موهامو شونه کرد ،شونه
شرردن موهام بهم آرامش میداد.همیشرره مامانم برام اینکار و میکرد.یه
قلپ از شر بت خوردم و دراز کشیدم ر وی تخت و گفتم:
کار ی داشتین؟سارا-راستش..شام؟
-نمیخورم.بگو سرم درد میکرد.
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سارا-چشم.
رفتن منم رفتم تو فکر.فرداشب.احساس میکردم فرداشب یه تغییری
تو ی ز ندگیم به وجود م یاد یه راهی پ یدا میکنم ..با همین فکر
خوابیدم.
دو ستان عزیز،لطفا خسته نشین،رمان کم کم جالب می شه.پس صبر
داشته باشینرصبرررررررر
با صدای تقه خوردن در بیدار شدم.سه تا خدمتکارا اومدن داخل.سارا
یه سینی صبحونه دستش داشت.نشستم ر وی تخت و گفتم:
چرا صبحونه ر و آورد ی باال؟راد مان-مورد اول..هیچ گو نه ت ماس بدنی و فیزیکی در اول قرار
داد..ولی اگه تو ی مراسررم و میون جمع باشرره عیبی نداره.و حتی اگه
تو ی مراسررم یا جای عمومی هم نباش ریم تا جایی که برای اعتبار قرار
داد الزم باشه تماس فیزیکی عیبی نداره..علی رغم اینکه باید از اتاقهای
مجزا ا ستفاده کنیم ولی هرچند گفتن این جمله برام سخته اما برای
جلوگیری از مشکوک نشدن بقیه مجبوریم تو ی یه اتاق سر کنیم.البته
خب برای تمام این کارا حد و حدودی داریم
و اگه از ر وی قصد و نظر باشه جریمه داره.رادمان-خب اینم میشه.این شرایطه زنه.
قبول.و شرایط مرد.خودمو آماده کردم که یه عالمه شرط درست و حسابی بهش بدم که.
یکی یدونه من1
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سریع نوشت.در اول قرار داد مرد باید در تمام شرایط با زن همکار ی
کند.بعدم دکمه اینترو زد.
با چشمای از حدقه دراومده به صفحه ی مانیتور ز ل زدم و گفتم:
همین؟ررادمان در کمال بی خیالی گفت:
آره..همین.یعنی چی..برای چی اینطور ی آخه.اینهمه وا سه زن شراو شروطگذاشتی بعد برای مرد فقط همکار ی؟با عقل جور درنمیاد.
یدفعه لحافو کشیدم دور خودم و گفتم:
اصررال از کجا معلوم.قصررد اذیت کردن نداشررته باش ری.از اون کارایعجیب غریب.
رادمان با تعجب بهم ز ل زد و گفت:
اگه مغز خر خورده با شم از این کارا بکنم.ا صال اگه دیوونه هم ب شمبهت اامینان میدم اصال و ابدا همچین مورد ی پیش نیاد.
یدفعه گفت:
وای سا ببینمر شاید ..شاید خودت از اون فکرای عجیب غریب برامدار ی ها؟
و با موشررکافی بهم خیره شررد.ای پسررره ی بی شررعور نفهم احمق
هیچی ندون بی خردر
با عصبانیت گفتم:
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چی دار ی واسه خودت می بافی؟رعمرا.رادمان-پس م شکلی نداریم.این شرایط ا صلی بود..یه سری شرط
فرعی هم دارم که بی چون و چرا قبول میکنی.
ای خدا.منو بکش.یه غلطی کردم..خودت ببخش..سواستفاده گر.
با عصبانیت نفسمو بیرون دادم و گفتم:
بگو.درحالی که مینوشت گفت:
اول.ما باید خونه جداگانه داشته باشیم.ِ -ا..خب..واسه چی؟

رادمان-چون که من حوصررله عشررق و عشررق باز ی ندارم.میخوام
راحت باشم.
خب..خب..ابقه شررشررم یه خونه جداسررت..اونجا ر و برمیداریمبرای خودمون.
رادمان-اوکی.و بعد ی.
منتظر نگاهش کردم.ادامه داد:
مامان و رزیتا باید بیان اینجا.سریع جبهه گرفتم و گفتم:
نمیشه.رادمان-باشه.قرار داد پر.بای بای.

یکی یدونه من1
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بلند شررد که بره..دسررتشررو گرفتم و نشرروندمش ر و تخت.سررریع به
دستمون اشاره کرد و گفت:
تماس فیزیکی.سریع دستمو کشیدم عقب و گفتم:
هنوز که قرار داد ام ا نشده.رادمان یکم فکر کرد و گفت:
راست میگی.بعد گفت:
اونا دیگه خونواده ی شرروهرت محسرروب میشررن و خونواده یکارمندت نیستن.رزیتا هم میتونه عین یه دوست پیشت باشه.
یکم فکر کردم.بد فکریم نبود.من از رزی تا بی نها یت خوشررم اومده
بود..برام عین لیال بود.یه دوسررت صررمیمی.مامانش هم زن خون
گرمی بود و آدم از صحبت کردن باهاش لذت میبرد.پس گفتم:
باشه.قبول.رادمان-دوتا کارخونه که سرجاشه؟
کارخونه؟ز ل زده بودم تو ی چشمای اوسیش و فکر میکردم.گفتم:
کارخونه؟ررادمان-نگو که یادت نی ست.کوچه علی چپ خیلی وقته بن ب سته
ها.
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تازه یادم افتاد چه قولی به رادمان دادمرخودم کردم که لعنت بر خودم
بادرنفسمو با حرص بیرون دادم و گفتم:
نه یادمه.اونم سرجاشه.تو ی قرار داد بنویس.رادمان این شرام تو ی قرارداد نوشت و گفت:
رادمان-خب..شرایط من تکمیل شد.
دو باره گفت:
راستی مدت قرار داد چقدره؟یکم فکر کردم و گفتم:
یه سالررادمان-یکم زیاد نیست؟
نه.ابیعیش اینه.بع ری از زن و شرروهر ها بعد از یز سررال االقمیگیرن.
رادمان-باشه.پس سال دیگه همین موقع،همین ر وز..االقر
منم تکرارش کردم:
سال دیگه همین موقع،همین ر وز..االقررادمان-بزار برم اینو پرینت بگیرم.االن میام.
رادمان رفت و 5دقیقه ای اومد.قرار دادو ام ررا کرد و گرفت ارفم.دو
دل بودم.ام ا کنم؟دلو زدم به دریا.زیرلب ب سم الله گفتم و ام اش
کردم..قرار دادو دادم دست رادمان،گرفتش و دستشو به ارفم دراز کرد.
تو که گفتی تماس فیزیکی ممنو ع؟یکی یدونه من1
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رادمان-این برای شروع قرار دادهر
دستشو گرفتم و گفتم:
ممنون.امیدورام به راحتی این یه سال تموم بشه و مشکلی برای همپیش نیاریم.
رادمان-امیدورام.
در اتاق زده شد.
بیاتو.سه تا خدمتکارا اومدن داخل.
سارا-خانم نمیاین؟واسه صبحونه؟
چرا میام.برین منم میام.سارا-چشم.
داشتن میرفتن که دو باره صداشون کردم.برگشتن ارفم.
ببینم بلد نیستین سالم کنین؟و به رادمان ا شاره کردم.یدفعه هول شدن و سه نفری به رادمان سالم
دادن.رادمان خندش گرفت و جوابشونو داد.بعد گفت:
عزیزم من میرم پایین تو هم بیا.از االن نق شمون شروع شدرخدا به داد بقیش بر سهربرای کامل شدن
نقشمون لبخند زدم و پلکامو باز و بسته کردم که یعنی باشه.
رادمان چشمکی بهم زد و قرار دادو برداشت و رفت بیرون.سارا و سمیه
و سمیرا با دهن باز نگاهمون میکردن.گفتم:
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چتونه؟عین بز نگاه میکنین؟سرشونو انداختن پایین و رفتن بیرون.بلند شدم آبی به صورتم زدم.یه
تونیز سفید آ ستین کوتاه پو شیدم با شلوار آدیداس سفید،یه شال
سررفید حریر هم انداختم ر و سرررم و رفتم پایین.رسریدم به میز.از بابا
میتر سیدم.نکنه وا سه دی شب جلو رادمان سرم داد بزنه ضایع شم؟با
صدای آر ومی گفتم:
سالم.صبح بخیر.بابا سر شو بلند کرد و در کمال تعجب من لبخند گرمی بخ شی زد و
گفت:
سالم دختر گلم.بیا بشین بابا.با چشمای از حدقه دراومده نشستم کنار بابا.مشغول صبحونه خوردن
شدیم.یکم که گذشت بابا گفت:
خب چیکار میکنین؟با تعجب به بابا نگاه کردم که گفت:
ماجرای خواستگار ی دیشبو که یادتون نرفته؟نه بابا.چطور؟بابا ر و کرد به رادمان و گفت:
پسرم.اگه دختر منو میخوای،باید با خونوادت بیای.منو رادمان بهم نگاه کردیم و رادمان در کمال خونسرد ی گفت:
چشم.کی خدمت برسیم؟یکی یدونه من1
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یه لیوان شیر برداشتم و آر وم آر وم میخوردم.
بابا-همین امشبر
شیر پرید تو گلومربه سرفه افتادم در حینش گفتم:
بابا.به..به همین..ز ود ی؟بابا زد پشتم و گفت:
آره دخترم.هرچی ز ودتر بهتر.چون نامزدیتون اعالم شرررده .بدهاینجور ی.
نفس باال اومد.رادمان گفت:
چشررم.ما امشررب خدمت میرسریم.پس میتونم امشرربو مرخصریبگیرم؟
بابا-حتما.
رادمان بعد صرربحونه بلند شررد و رفت.منم رفتم تو ی اتاقم تا برای
امشب آماده بشم****.
رادمان
با ماشرین داشرتم میرفتم خونمون.اوففف..االن که فکرشرو میکنم
میبینم عجب غلطی کردم.دیشرب جو زده شردم.گفتم یه کار خوبی
کرده باشم..ولی االن حس یه خ*ی*ا*ن*ت کار بهم دست داده.با
دست به فرمون ماشین ضر به زدم و گفتم:
-لعنتیر
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دیگه نمیتون ستم جا بزنم.من آدم بدقولی نبودم..یه مدت شوهرش
بودم ب عد ابق قرار داد از هم جدا میشررردیم..من میرفتم سرری
خودم..انازم سی خودش..یه جوراییم از دست غر غرای جدید مامان
که میگفت دیگه باید زن بگیری خالص می شدم.اناز عروس دهن
پرکنی برای مامان میشد.پوزخند زدم و زیرلب زمزمه کردم:
پیش به سو ی آینده ای نامعلوم.رادمان دار ی شیطون میشیا.و یه لبخند زدم.ر سیدم به خونه.یه خونه ویالیی ساده.زنگو زدم که در
باز شد.رفتم داخل حیاط..داخل حیاط پر بود از گال ی رز سفید.
چه عجب داداش رادمانربه رزیتا که با خوشحالی نگاهم میکرد نگاه کردم.اومد جلوم وایستاد.
رز ی تا -ب عد اون م ه مو نی ر ف تی ..حا جی حا جی م که؟آره بی
معرفت؟فرانسه خوب بهت ساخته هار
ُ
اوووه..استپ خواهر گلم.ببخشید خب..سرم شلو غ بود..رزیتا لبخند مهر بونی زد و گفت:
حاال بیا بریم تو..هوا سرده..باهم رفتیم داخل و با مامان احوال پر سی کردم.رزیتا سینی چایی ر و
مقابلم گرفت.یه چایی برداشتم و گذاشتم ر وی میز و گفتم:
مامانی..امروز اومدم واسه یه کار ی.مامان-خیر پسرم.
حتما خیره..راستش.یکی یدونه من1
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بهشون نگاه کردم و یه نفس عمیق کشیدم.و خیلی سریع گفتم:
من از یه نفر خوشم اومده.ما مان خنثی ن گاهم کرد و رزی تا زد زیر خنده.ولی ب عد با د یدن اخم
مامان و نگاه جد ی من ساکت شد.
رزیتا-آخه.چیزه..باورم نمیشه رادمان عاشق بشه..
مامان-مگه پسرم چه عیبی داره؟
بعد با یه لبخند ر و به من گفت:
حاال کی هست؟با من من گفتم:دختر..دختر رییس شرکتم..انازر
رزیتا سریع گفت:
وایردر وغ میگی؟آخ جونرمامان-اناز؟چطور اون؟
خب..دلیل نداره که..ازش خو شم اومده..باهاش حرف زدم قبولکرده..باباشم میگه همین امشب باید بیاین خواستگار ی.
مامان با تعجب گفت:واسه چی امشب؟
حاال چقدر این مامان سمج شده بودریه نفس عمیق کشیدم و گفتم:
بابای اناز تا همین دی شب خبر نداشت که منو اناز همو دو ستداریم..دیشب میخواست نامزدی اناز و با یکی دیگه اعالم کنه که من
رفتم به باباش گفتم و باباش منو با اناز نامزد اعالم کردر
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مامان چند لحظه خنثی نگاهم کردن.بعدش دست محبت ر و سرم
کشید و گفت:
پس باالخره پسر گلم میخواد سروسامون بگیره.رزیتا-واییی.اناز میشه زن داداش منر
خب چیکار میکنین؟مامان-امشرربو؟میریم دیگه.من واقعا از اناز خوشررم میاد..دختره با
وقاریه.
گونه ی مامانو ب*و*سیدم و گفتم:
مرسی مامان جان.مامان-این حرفا چ یه؟حاالم برو اتاق رزی تا یکم دراز بکش تا ناهار
آماده بشه.
چشم.بلند شرردم و رزی تا منو راهنمایی کرد.کتمو درآوردم و ر وی تخت دراز
کشریدم.چه دل خوشری داشررتن اینا.یه سررال دیگه آرزوشررون بر باد
میرفت.پوزخند زدم و زیر لب گفتم:
خیلی بدجنسی رادمان..خیلی.****
اناز
در اتاق زده شد و من تبلتمو پرت کردم کنارم و نشستم ر وی تخت.
بفرمایید؟یکی یدونه من1
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لیال با لبخند وارد اتاق شد.
لیال-سالم عروس خانمر
 برو گمشو..هنوز نه به باره نه به دارهرکرده مار و عروس خانمرلیال نشست کنارم و گفت:
خوبه..خوبه..نه اینکه اصال جواب بله نمید یربا لحن کش دار ی گفتم:
بدجنسررلیال-خب برنامت چیه؟
-برای ِکی؟

لیال-برای یه سررال بعد همین ر وز سرراعت16:58دقی قهرخب برای

امشب دیگه خنگه.
با بی خیالی گفتم:
برنامه خاصی ندارم.میمونم تا بیان دیگه.لیال زد پس کلم که بهش چشم غره رفتم.
این چه کار ی بود؟هول شد و با تته پته گفت:
خب..خب..راستش..من..نمی..نمیخوا ستم.پقی زدم زیر خنده و لیال هم بهت زده نگاهم کرد.شررکممو از خنده
گرفته بودم و بین خنده هام میگفتم:
-لیال.وای..چقد..ها..چقد ترسیده بود یروای.
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لیال-کوفتربی شعورررر.
جد ی شدم و به چشماش ز ل زدم دو باره گفتم:
چی گفتی؟لیال دو باره ترسید و گفت:
چیزه.دو باره زدم زیر خنده و بدو از اتاق اومدم بیرون.لیال دنبالم میومد و من
از پله ها پایین میرفتم یدفعه جلوم قرار گرفت.خنده مو قطع کردم
و ز ل زدم تو چشماش.
لیال-این چه ارزه.
انگشت اشاره مو گذاشتم ر وی بینیم و گفتم:
هیسرمرگ آر ومی داشته باشی.لیال با تع جب ن گاهم میکرد یه پ له او مدم جلو .یه پ له ر فت
عقب.دو باره یه پله اومدم جلو..این بار خواسررت بره عقب که پاش
به پله نخورد و داشت از عقب میخورد زمین.جیغ زدم:
لیالرو چشمامو بستم.وقتی چشمامو باز کردم.
با چه صحنه ای ر وبرو شدم.لیال افتاده بود تو بغل شایانرآخی.
بهم همدیگه با عشرق نگاه میکردن که پقی زدم زیر خنده و خلوت
به نسبت عاشقونشونو بهم زدم.صورتشون به سمتم برگشت.سریع با

یکی یدونه من1
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خجالت از هم جدا شرردن و سرررشررونو عین بچه های خطاکار
انداختن پایین.با بدجنسی لبخند ی زدم و از پله ها اومدم پایین.
خب خب خب.میبینم خبراییهرآره آقا شایان؟شایان سرشو بلند کرد و گفت:
اناز..تور وخدارِ -ا..ریتم بدجنسیمو بهم نزنرایش.

ر و کردم به لیال.

خب لیال میشنوم.با داداش ما چه سرو سری دار ی؟ها؟لیال سرشو گرفت باال و با حرص نگاهم کرد.با حرص گفت:
دارم براترر و کرد به شایان و گفت:
 شایانی.اگه بدونی اناز عا شق شده داره برای دیدن ع شقش له لهمیزنهر
با چشررمای گشرراد شررده به لیال نگاه کردم که با بدجنسرری نگاهم
کرد.شایان تکیه داد به نرده ها و با خنده گفت:
آره..آره..میدونم.بعد حالتش جد ی شد و ر و به من گفت:
اناز..تو از کار ی که میخوای بکنی مطمئنی؟چشمام اندازه نلبعکی شد و با بهت خیره شدم به شایان.
-چی میگی شایان؟از کدوم کار؟
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شایان صداشو آورد پایین و گفت:
از ازدواج سور ی با رادمانربا ترس بهش خیره شدم که لبخند آرامش بخشی زد و گفت:
نترس.لوت نمیدم ولی.بگو مطمئنی؟ضر به نمیبینی؟یه خنده هستریز کردم و گفتم:
ضر به؟واسه چی؟رشایان-هیچی.هیچی.
تو از کجا خبردار شد ی؟واسه چی اینجایی؟شرایان-برای خواسرتگار ی امشرب.رادمان باهام مشرورت کرده بود
دی شب.منم خل شدم گفتم برو نجاتش بده.ا صال فکر بعد شو نمی
کردم.
بعدش مگه قراره چی بشه؟شایان دو باره زیر لب زمزمه کرد:
هیچی.هیچی.شایانردیوونم کرد یرچی چیو هیچی؟شایان سرشو انداخت پایین و گفت:
هیچیربعد سرشو آورد باال و لبخند ی زد و گفت:
خب خانوم خانوما نمیخواد آماده بشه؟لیال با هیجان گفت:
یکی یدونه من1
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من میخوام آمادش کنمر ِا..چی چیو آماده کنی؟مگه خواستگار ی واقعیه؟جد ی گرفتیارلیال-خنگه..باید ابیعی جلوه کنهر

آها از اون لحاظ.لیال-نه از این لحاظر
مسخره.لیال-اسم بابات.ال اال حی اال الله.بزار دهن من بسته باشهر
خندیدم.
باشه.بیا بریم منو آماده کن.با ذوق گفت:
بریمرخداحافظ شایان.دستشو گرفتم و داشتیم به سمت ابقه باال میرفتیم که برگشتم سمت
شایان و گفتم:
ممنون از راز نگه داریت داداشی.خواستم برم که دو باره برگشتم.
یه فکریم به حال خودتون دوتا بکنین.و یه چشمز حوالش کردم که با اعتراض گفت:
برو آتیش نسوز ون دختررمنو لیال بدو رفتیم تو اتاقم.تا شررب باهم حرف زدیم و تو کله هم
کوبیدیم .ساعت7لیال شروع کرد به آرایش کردنم.موهامو شالقی با ال
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بسررت.رژ خوش رنگ قرمز.یه کت و شررلوار آبی ر وشررن پوشرریدم با
پیرهن سفید که با چشمام هم خونی داشتن.و صندل پاشنه 7سانتی
سفید.جلو ی آینه به خودم نگاه کردم.مح شر شدم.لیال سوتی زد و
گفت:
فوق العاد ی دختررهمه چی بهت میادرمرسی.در اتاق زده شد.
بیا تو.سارا اومد داخل و خبر داد رادمان اینا اومدن.یه شال انداختم ر و سرم و
سررریع رفتیم پایین .تازه داشررتن از در میو مدن دا خل.اول از همه
مادرش با همون تیپ شیز و وقار همی شگیش داخل اومد و احوال
پرسی گرمی با بابا کرد.بعدش اومد جلو ی من.
سالم خانم ایران منش.از دیدنتون خوشحالم.با مهر مادرانه بغلم کرد و زیر گوشم گفت:
از این به بعد به من بگو مامان رضوانه دخترم.لبخند ی زدم و گفت:
چشم مامان رضوانه.ازم جدا شررد و رفت سررمت بقیه.عمو و عمه هام بودن.ولی مسررعود
نبود..بهترربعد مامانش..نوبت رزیتا بود..با بابا احوال پر سی دو ستانه
ای کرد و به سمت من اومد و از گردنم آویزون شد.
یکی یدونه من1
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آخ..رزی..خفه شدم.رزیتا-وییی.اناز ی..خیلی خوشحالم دار ی زن داداشم میشی.
خندیدم.
منم خوشحالم خواهر شوهری به خوبی تو دارم.ازم جدا شد و به سمت بقیه رفت.خونواده ی عمو و خال شم اومده
بودن.رادمان عمه و دایی نداشت.همه شون آدمای خوبی بودن.آخرین
نفر رادمان بود.با تیپ کامال ر سمی..کت و شلوار سرمه ای و پیرهن
سفید و کراوات باریز سرمه ای..موهاشو داده بود باال.در وغ نگم باید
بهش گفت خوش تیپ و جذاب.اومد جلوم و دسته گلو دستم داد.
ممنون.رادمان زیر لب گفت:
خدا نگم چیکارت نکنه.دارم کم کم عذاب وجدان میگیرم.ِ -ا..قرار نشد جا بزنی.

دستی به گردنش کشید و گفت:
نه..سر قولم هستم.با اجازه.رفت سررمت بق یه.منم نشررسررتم کنار دختر عمو و دختر خاله ی
رادمان.دوتا دختر عمو به ا سم ساغر و سارینا .ساغر هم سنم بود و
سارینا سوم دبیرستان.یه دخترخاله داشت به نام مرضیه دختر ساکت
و آر ومی بود.ولی امان از ساغرر شیطونرد ست شیطونم از پ شت ب سته
بود.همش یه آتیشی می سوز وند.یه پسرخالم داشت به اسم مهد ی.کال
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آدم مرموز ی بود اینو از وقتی وارد خونه شد و با مو شکافی به من نگاه
میکرد فهمیدم کل مراسمم کنار خواهرش مرضیه صم و بکم نشسته
بود.باالخره بعد از صحبت های اولیه از ما خوا ستن بریم تو ی اتاق و
حرف بزنیم.ولی نمیدونسررتن ما قرار دادم بسررتیمروارد اتاقم شرردیم و
رادمان نشررسررت ر وی مبل جلو ی تختم و منم ر وی صررندلی میز
آرایشررم.ان گار ی اولین بار بود ا تاقمو د یده خوب داشررت تجز یه و
تحلیلش میکرد .یه جا ن گاهش خیره موند.ر وی یه تابلو ی بزرگم
ر وی دیوار.با یه شلوار لی و یه پالتو ی کوتاه سفید به صورت نیم رخ
وای ساده بودم،یقه های پالتومو با د ستم گرفته بودم و نوک یه کف شمو
ر وی زمین گذاشررتم بودم و مو هامو تو ی هوا تکون میخورد .با
چشمای آبیم که به قول سارا وجود همه ر و ذوب میکرد ز ل زده بودم
به دور بین.تز سرفه ای کردم که سرش به سمتم برگشت.
رادمان-اتاق جالبی دار ی.
از چه نظر؟رادمان-معموال دخترا از رنگای لطیف ا ستفاده میکنن.ولی تو اتاقت
همه چیزش به رنگ سیاه و سفیده.تازه دقت کردم.
لبخند ی زدم و گفتم:
اینجور ی راحت ترم.از این لوس بازیا که رنگ اتاقشررونو صررورتی وقرمز جیغ میکنن بعدم میاد.
رادمان سروش به نشونه تایید تکون داد و گفت:
یکی یدونه من1
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فکر نمی کنم حرفی برای گفتن داشته باشیم.درسته.رادمان گوشی شو درآورد و شروع کرد به باز ی کردنررریکم که گذشت در
حین باز ی گفت:
ببینم با بابات در باره خونه جدا حرف زد ی؟نه هنوز وقت نشد.رادمان با سرد ی گفت:
 پس بهتره وقت بشه.همون اور که گفتم من حوصله عشق باز یندارم.میخوام تو ی یه خونه راحت باشم.وگرنه ممکنه سوتی بدم.
اه اه..داشررت منت سرررم میذاشررت؟اگه پام پیشررت گیر نبود رادمان
خان،مطمئنا اخراج بود یر
چشمامو چرخوندم و گفتم:
خیله خبربلند شد و گوشیشو تو ی جیبش انداخت.
رادمان-بهتره دیگه بریم.
بلند شدم و دنبالش راه افتادم وقتی در و باز کرد برگ شت به سمتم و
گفت:
در ضمن خانوم کوچولو..یادت باشه که تو..کارای من چی؟دخالتممنو عردر ضررمن..ا گه اح یا نا باهم بیرون رفتیم ..که ام یدوارم
نریم..نمیخوام به عنوان زن و شوهر با شیم..من کیس های بهتری
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برای خودم سراغ دارم..نمیخوام از د ست شون بدم.امیدوارم تو این یه
سال برام مشکل درست نکنی.
با غیا نگاهش کردم.پوزخند ی زدم و گفتم:
منم همین نظرو دارم.تو هم نباید تو کارای من دخالت کنی آقایایران منش..وگرنه..
انگشت اشاره مو به نشونه تهدید به ارفش گرفتم.و ادامه دادم:
کالهامون تو هم میره.پوزخند ی زد و رفت به ابقه پایین و منم پ شت سرش رفتم.رفتیم و
نشستیم کنار بقیه.
بابا-خب دخترم..نظرت چیه؟
سکوت کردم.
بابا-سکوت عالمت رضاست؟
سرمو بلند کردم و بهش لبخند زدم که یعنی آره.
بابا لبخند ی زد و گفت:
خب..ماهم که بحثای دیگه ر و انجام دادیم.پس مبارکه.و شروع کرد به د ست زدن.بقیه هم به تبعیت از بابا د ست زدن.رزیتا
بلند شررد و شرریرینی پخش کرد.مامان رادمان که بهش از این به بعد
میگم مامان رضوانه گفت:
-آقای فر خ زاد..با اجازتون میخوایم دست دخترتون نشون بندازیم.

یکی یدونه من1
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نشررون.ش ریرینی خورده..وای یاد مسررعود افتادم.چه ر وزای تلخی.ولی
لبخند ز ورکی زدم.
بابا-مشکلی نیست.بفرمایین.
مامان رضوانه بلند شد و به ارفم اومد.دست چپمو تو دستش گرفت
و زیرلب بسم الله گفت.انگشتر نشونو انداخت دستم و گفت:
مبارک باشه عروس گلم.و همه شروع کردن به د ست زدن و سوت ک شیدن.به رادمان نگاه
کردم .کامال سرررد به ما ن گاه میکرد.ه مه دخترا اعم از مهسرررا و
مریم..ترنج و تمنا و ترنم..ساغر و سارینا و مرضیه دورم جمع شدن و
تبریز گفتن.بعد شم که بحث رفت جاهای دیگه.یه وقتایی ساغر و
ترنج حرفای +18میزدن که از خجالت سررر خ میشرردم.کم کم همه
رفتن.نشستم کنار بابا.
بابایی.بابا-جونم بابا؟
بابایی..بابا-چیه گل بابا؟چی میخوای؟
 بابا..رادمان..میگه میخواد خونه جدا داشررته باشرره.می گه محیطخدمتکارا اذیتش میکنه و نمیتونه زندگی ر و اینجا تشکیل بده.
بابا خندید و گفت:
-االن منظورت اینه ابقه ششمو بدم به شما؟
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بابا جون تور و خدارمنم راحت نیستم این اور ی.بابا-با شه دخترم.به رادمان و تو حق میدم که بخواین تنها با شین و
راحت زندگی کنین.
مرسی بابا جونمرخواستم بلند بشم که یه چیز دیگه یادم اومد،دو باره نشستم.
راستی بابایی..یه چیز دیگه.بابا-دیگه چیه؟
میشه بگی مامان و خواهر رادمان بیان اینجا؟بابا خواست جبهه بگیره که سریع گفتم:
 خب او نام جزو خونوادمون محسرروب میشررن و من خیلیخوشحال میشم یکی مثل رزیتا و مامان رضوانه پیشم باشن.
بابا رفت تو فکر و بعد گفت:
اونم به چشم.یکی از اتاقای بزرگو در اختیارشون میزارم.وااای..بابا..تو چقدر خوبیربابا-هندونه زیر بغلم پر شده بیا کمز کن برش دار نشکنن.
خندیدم و گونه بابار و ب*و*سیدم.یه دفه گفت:
و البته.جونم؟بابا-از بعد عروسی میان پیشت باشه؟
باشه.یکی یدونه من1
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بابا-حاال برو بخواب که فردا واسه آزمایش دادن ز ود بیدار بشی.
چشم.بابا-بی بال.
بلند شررد و رفت تو ی اتاقش.رادمان داشررت از پله ها باال میرفت که
رفتم کنارش و باهم قدم برداشتیم به ابقه باال.
گفتم.رادمان-چیو به کی؟
به بابام در مورد اینکه ابقه ش شم مال ما با شه و مامانت اینا بیاناینجا.
رادمان-خب خب؟
خواستم یکم اذیتش کنم.رسیدیم دم در اتاقم.
مورد دوم قبول شد.ولی متاسفانه مورد اول نهررادمان اخم هاش رفت تو هم و گفت:
یعنی چی؟رلبخند موذیانه ای زدم و گفتم:
یعنی از بعد عروسی اون ابقه مال مائه.اخم هاش باز شد و جاشو به یه لبخند داد.سری تکون داد و گفت:
رادمان-ممنون.شب به خیر.
-شب بخیر.
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رادمان رفت تو ی اتاقش و منم رفتم تو ی اتاقم.لباسمو عوض کردم و
خزیدم زیر پتو.قرار بود فردا برای آزمایش بریم.بعد جوابش..یه ماه بعد
ع قد کنیم.ع قد و عروسرریمون یه جا بود.خودمم ز یاد عج له
ندا شتم..دیگه از د ست غرغرای بابا راحت شدم.میخوا ستم آخرین
ر وزای مجردیمو به نحو اح سن خوش بگذر ونم..البته میدون ستم که
بعد اونم آزادم ولی برای شز نکردن بابا باید احتیاط میکردم.رادمان
تموم شرد.اولین مرحله باالخره تموم شرد.واقعا تحمل اون مجلس
برام سخت و عذاب آور بود.خدایا منو ببخش.غلط کردم..خودت یه
جور ی جفت و جورش کن.نوکرتم.
با صدای آالرام گوشیم از خواب پریدم.دستی به موهام کشیدم و صدای
گوشری ر و قطع کردم..همین جور ر و تختم نشررسررته بودم و داشررتم
موقعیتو آنالیز میکردم..االن با ید چه غلطی کنم؟آها.آزمایش..وای نه
خدا.اوفف..از ر و تخت پایین اومدم و رفتم به سمت دستشویی..وقتی
ازش بیرون اومدم در اتاق زده شد.گلومو صاف کردم و گفتم:
بفرمایید؟محسنی اومد داخل.
محسنی-آقا.آقای فر خ زاد میگن بیاین برای..
حرفشو قطع کردم و گفتم:
آزمایش؟محسنی-بله.
یکی یدونه من1
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برو من میام.محسنی-با اجازه.
رفت و من پریدم به سمت کمد لبا سام..خب چی بپو شم بتونم دوتا
مخ بزنم؟اممم.آهاریه پیرهن سبز ی شمی..با شلوار کتون سفید.و کت
سفید..بعد نی ست.پو شیدم شون و موهامو دادم باال.کف شای ا سپرت
سفیدمو پوشیدم و سریع رفتم پایین.همه دور میز نشسته بودن.سالمی
دادم.فر خ زاد صدام کرد.
جانم جناب فر خ زاد؟آقای فر خ زاد-از این به بعد میتونی بهم بگی پدر جون پسرم.
سرمو با خجالت انداختم پایین و گفتم:
چشم.آقای فر خ زاد به نسبت پدر جون گفت:
داره دیر میشه ها.ز ود باشین.به ارف در رفتم که اناز اومد دقیقا کنارم.د ست شو دور بازم حلقه کرد
که با اخم ن گاهش کردم.برام ز بون دراز ی کرد و با چشررمش به
پدرجونراشرراره کرد.با کالفگی سرررمو انداختم پایین و خداحافظی
گفتمو رفتیم بیرون.در و که بستن وایسادم به اناز نگاه کردم.
اناز-چیه؟
به دستم اشاره کردم.
اناز-آها.
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و سررریع ازم جدا شررد.اه اه..بدم اومد.دسررتمو انداختم داخل جیب
شلوارم و گفتم:
خب؟ماشین؟اناز چشررمکی زد و یه سرروییچ ارفم گرفت.سرروییچو ازش گرفتم و
گفتم:
راننده نداریم؟اناز-این ماشین خودمه.بریم.
همراهش به ارف پارکینگ راه افتادم رفت ته سررالن و ریموتو زد که
یه در کنترلی باال رفت و یه اتاقز مخفی نمایان شررد.با دیدن گاالردو
زرد دهنم نیم متر باز مو ند .فز م ماس با زمین.ا ناز تک یه داد به
ماشین و گفت:
ُ
؟د بیا بشین دیگهر
-چته؟اور دوس کرد ی ِ

نگاهمو از ماشین گرفتم و خیلی خنثی نگاهش کردم و گفتم:
من با این چیزا پولداریمو به رخ بع یا نمی کشم.و رفتم سررمت در راننده و بازش کردم.اناز تو همون حالت مونده
بود.آخ..خوشم اومد حرصشو درآوردم.پوزخند زدم و گفتم:
ُ
؟د بیا بشین دیگه دیر شد.
چته؟اور دوس کرد ی ِبا غیا نگاهم کرد که لبخند ی به ن شانه پیروز ی زدم و ن ش ستم تو ی
ماشررین.ر وشررنش کردم که اناز با غیا سرروار شررد و در و محکم
ب ست.به درک..ما شین من نی ست که دل ب سوز ونم..یکم گاز دادم که
یکی یدونه من1
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صدای غرش موتورش به هوا رفت..عجب ما شین خفنیه..ای کاش
تو قرار داد یکی از این عروسررکار و قید میکردم..حیف..تو ی راه حرفی
زده نشررد..البته منم عالقه ای به حرف زدن با یه دختر مغرور و عنقو
ندارمربه آزمای شگاه ر سیدیم.داخلش که رفتیم با دیدن جمعیت اونجا
دهنم باز موند.اناز داشت میرفت جلو که باز وشو گرفتم و به سمت
خودم برش گردوندم.
اناز-ها؟
اخم کردم و گفتم:
بی ادب..ها نه و بله..بعدش اینجا که خیلی شلوغه.اناز پوزخند ی زد و گفت:
حاال کالفه نشو خون کثیفتو کثیف تر نکن..اینجا وقت داریم.خواست بره که دو باره باز وشو گرفتم و دم گوشش گفتم:
 ببین..فقط یه بار دی گه..از..این حر فا بزنی ..قرار داد بی قراردادراوکی؟
باز و شو رها کردم و به سمت پذیرش رفتم و گفتم نوبت داریم بعد از
گفتن فامیلی مون راهن مایی مون کردن به یه ا تاق مشررترک.ا تاق
خلوت خلوت.
نشستم ر وی صندلی.به اناز نگاه کردم دستاش میلرزید..اوفف.نکنه
اینم میتر سه؟با کالفگی با دوتا د ستام سرمو گرفتم و چ شمامو ب ستمو
گفتم:
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اناز؟اناز با صدایی لرز ون از استرس گفت:
ها؟..یعنی..بله؟خندم گرفت..هنوز تو کف حرفای من بود..از جذبم خوشم میاد.
میترسی؟اناز خنده ی هستریکی کرد و گفت:
ترس؟نه بابا.و ن ش ست ر وی صندلی.پر ستار اومد و اول از من خون گرفت.رفت
ارف اناز..با ا سترس و د ستای لرز ون آ ستین شو باال زد.و چ شما شو
ب ست.د ستمو گذا شتم زیر چونم و نگاهش کردم.ای در وغ گو..من
نمی ترسررم..آره جون خودت.پرسررتار خونو گرفت و رفت.اتاق تو ی
سکوت فرو رفت.اناز چ شما شو باز کرد.نگاهش که به نگاهم گره
خورد..با حالت عصبی پوست لبشو جویید خودشو سمتم خم کرد و
گفت:
آره..تو برد یرمن میترسم..خوبه؟پوزخند ی زدم..و بلند شدم.اونم بلند شد و از من جلو زد و د ست شو
برد سمت دستگیره که بازش کنه ولی دستشو کشید عقب و گذاشت
ر وی سرش.یکم لق لق خورد دا شت میوفتاد که از پ شت د ستمو دور
کمرش حلقه کردم و نگهش داشررتم.چشررماشررو باز کرد و از روش
شررونش بهم خیره شررد.سررریع ولش کردم و دسررتشررو گرفتمو بردم
یکی یدونه من1
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بیرون.حاال ولش کنم غش کنه بیفته یه چیزیش ب شه بعد من جواب
پس بدم.از آزمای شگاه بیرون زدیم ن شوندمش تو ما شین و رفتم برای
خودمو خودش دو تا شرر یرموز گر فتم او مدم نشررسررتم تو ی
ماشین.شیرموز و گرفتم ارفش.همین جور ی خیره مونده بود بهم.
بخور دیگه.دستم خسته شد.بهم نگاه کرد.به سمتش خم شدم و با شیطنت گفتم:
میخوای م ن بهت بدم؟دهنتو باز کن..آ.سریع از د ستم گرفت و سر ک شید..از اذیت کردنش خو شم میاد.به
ساعتم نگاه کردم و گفتم:
بریم سرخاک مادرت؟با تعجب نگاهم کرد.
چیه؟امروز کال تعطیلیم.بعدش میریم ناهار.هوم؟اناز-اذیت نمی کنی که؟
با تعجب گفتم:
اذیتم کجا بود؟تو هم مشکل داریا.بریم؟اناز لبخند ی زد و گفت:
بریم.*****
اناز
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ر وی قبر مامان دسررت کش ریدم.تو دلم گفتم مامانی..راه حلی که قرار
بود جلوم ظاهر بشررره این بود؟ازدواج سررور ی؟اونم با کی؟.هی
ر وزگار.چه چیزایی که نمی بینیم.رادمان تو ی ماشررین نشررسررته بود و
گفت که با نمی خواد مزاحم خلوت دختر و مادر بشرره..خدار وشررکر
این چیزا حالیشرره.خدایا.خودت عاقبتمو به خیر کن..یعنی قرار چی
پیش بیاد؟.گوشیم زنگ خورد.رادمان بود.گلومو صاف کردم و تماسو
برقرار کردم.
بله؟رادمان-نمیخوای بیای؟ساعت داره1میشه ها.
به ساعتم نگاه کردم و یدفعه گفتم:
وای خاک به سرم..االن میام.سریع بلند شدم و به سمت ما شین راه افتادم.ابق معمول خواب
بود.تقه ای به شی شه ماشین زدم.بدون اینکه چشماشو باز کنه در و باز
کرد.نشستم که ماشینو ر وشن کرد و راه افتاد.به سمت رستورانی رفتیم.
رادمان-میگما؟
هوم؟رادمان-اگه جواب آزمایش منفی باشه چیکار میخوای بکنی؟
هیچی.رادمان با تعجب گفت:
ها؟ریکی یدونه من1
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برگشتم سمتش و گفتم:
خیر سرررمون مثال ما عاشررق همیم پس این چیزا برامون اهمیتنداره..اوکی؟
رادمان با آسودگی گفت:
آها.اوکی.رسیدیم به رستوران پیاده شدیم و رفتیم داخل.ابق معمول بع ی از
افراد ی که میومدن رستوران و کارکنای رستوران منو می شناختن.زیاد با
بابا اینجا میومدم.بهش میگفتم بهشرت..چون واقعا شربیه به شت
بود.یه رستوران تو ی یه باغ بزرگ.همه آالچیق ها وسط حوض های
کوچیکی قرار دا شت.و تو ی هر آالچیق شش تا میز بود.بی شتر مردم
ایران منو می شنا سن چون شرکتمون خیلی معروفه و از این نظر زیر
ذره بینم.نشستیم پشت میز که گارسون و مدیر رستوران اومدن.
مدیر رستوران-سالم..خوش اومدین.حالتون چطوره خانم.
با دیدن رادمان حرف تو دهنش ما سید..هیچ وقت ندیده بودن من
با پ سری بیام اینجا..البته چندبار ی با م سعود اومده بودم..که کال همه
َ
به فراموشی سپردن.برای اینکه شکشو برارف کنم گفتم:
نامزدم هستن..آقای رادمان ایران منش..مدیر و گار سون تز خنده ای کردن.مدیر ر ستوران د ست شو به سمت
رادمان برد و با صمیمیت گفت:
-علو ی هستم آقای ایران منش.
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رادمان دستشو فشرد و گفت:
خوشبختم.به من بگین رادمان.با فامیلی راحت نیستم.آقای علو ی-اوه..حتما رادمان جان..خب چی میل دارین؟
ز ود پیش دستی کردم و گفتم:
همون همیشگی.علو ی نگاهی به رادمان کرد و گفت:
چشم.و رفتن..وقتی رفتن مصادف شد با لگد رادمان به پای من.
اویی..وحشی.چته؟خودشو به سمتم خم کرد و گفت:
رادمان-چی چیو همی شگی؟ شاید من یه چیز دیگه بخوام.وا سه من
کالس میزاره.
و تکیه داد به صندلی.
خب بابا..اینجا کباب برگش عالیه..تو هم خوشت میاد.رادمان-از دست تو دیوونه نشم خوبه.
تز خنده ای کردم و ساکت شدم.رادمان گو شی شو درآورد و دو باره
شررروع کرد به باز ی.شرریطنتم گل کرد.بل ند شررردم رفتم باال ی
سرش.عجب باز ی هیجانی.د ستمو ک شیدم ر وی صفحه که کاراکتر
ُ
بازیش افتاد تو ی چاله و گیم اور شررد.آخیش.دلم خنز شررد.چند
لحظه تو همون حالت موند.یدفعه برگشت ارفم و گفت:
یکی یدونه من1
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این چه کار ی بود؟اذیت کردن.رادمان-برو سر به سر یکی بزار که حوصله داشته باشه دخترجون.
یدفعه صدای یه پسر اومد که گفت:
خانومی..میخوای بیا سر به سر ما بزار..اون جوجه ر و ولش کن.برگ شتم به سمت شون که دیدم سه تا پ سر پولدار به نظر من جلف با
لبخند چندش آورشون بهم خیره شدن..انگار ی ل*خ*تم اینجور ی
نگاهم میکنن.چی پوشیده بودم؟مانتو ی تا زانو سفید.شلوار لی سبز
ی شمی و ر و سری سبز ی شمی..تازه متوجه رادمان شدم که اونم همین
رنگی تیپ زده بود..چه جالب.رادمان بلند شررد و کتشررو درآورد داد
د ست من.مگه نوکرتم؟ر و کرد به اون پ سرا و رفت به سمت شون و در
همون حالت گفت:
ببینم..اونوقت من جوجم شما که هنوز از تخم درنیومدین.یکی از پسرا بلند شد و گفت:
ببینم تنت میخاره؟رادمان شقیقش خار وند و گفت:
اوففف..چه جورم.پسره مشتشو آورد باال که بزنه تو صورت رادمان که رادمان با یه حرکت
جاخالی داد و دسرت پسرره ر و تو هوا قاپید و برد پشرت کمر پسرره و
پیچوند.آخ پ سره هوا رفت.با لذت تمام دا شتم به این صحنه نگاه

115
میکردم..اصررال نمی ترسرریدم چون اون پسررره در برابر رادمان هیچی
نبود..اصررال هیکلش به هی کل ورز یده راد مان نمی خورد.یکی از
دوستاش گفت:
ولش کن وحشی.دستش شکست.رادمان با غیا بهش نگاه کرد که اونم با ترس آب دهن شو قورت داد
و دهنشو بست.رادمان با لحن عصبی دم گوش پسره گفت:
حاال کی جوجه ست؟پسره با ترس و درد گفت:
 آخ..غلط کردم..من جوجم..بابا ولم کن.رادمان باالخره د ست شو ول کرد و لذت منم تموم شد.رادمان پ سره ر و
برگردوند و یقه پسره ر و صاف کردو گفت:
آفرین.حاال بدو برو مامانت منتظرته..بدو.پسره دو ستاشو جمع کرد و از رستوران بدو زدن بیرون.رادمان در حالی
که آستیناشو باال میزد اومد ارفم و گفت:
بمون همین جا من برم دستامو بشورم بیام.سری تکون دادم که اونم رفت.ن ش ستم ر وی صندلیم..به اارافم که
تو جه کردم د یدم ه مه با تحسررین به منو راد مان ن گاه میکنن.بی
خیال شون شدم..به د ستام که کت رادمانو گرفته بودن تو ی بغل شون
نگاه کردم.انگار ی بهم برق صد ولت و صل شد سریع کتو گذا شتم
ر وی میز و دستامو آزاد کردم.یدفعه چم شد؟رادمان اومد نشست..کتشو
یکی یدونه من1
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بهش دادم که غذامونو آوردن.مشررغول شرردیم.سررریع غذامونو تموم
کردیم.بلند شدیم و بعد از حساب کردن پول رستوران رفتیم به ارف
خونه.وقتی ما شینو جای مخ صو صش پارک کرد،پیاده شدم..اونم
پشررت سرررم اومد.رفتیم داخل خونه.سررالم بلند باالیی دادم که همه
بدون اسررتثنا جوابمو دادن.بابا از اتاق اومد بیرون..رفتم به سررمتش و
گونشو ب*و*سیدم.
سالم به بابای گل و گالبربابا لبخند گرمی زد و گفت:
چیه بابا؟کپکت خروس میخونه؟و به رادمان اشاره کرد.سرمو با خجالت انداختم پایین که بابا سرمو با
محبت ب*و*سید و گفت:
قر بون دختر خجالتی خودم برم.رادمان اومد جلو.
رادمان-سالم پدرجون.
بابا-سالم به آقا رادمان گل.خوبی پسرم؟
رادمان-ممنون.
بابا به هردومون نگاه کرد و گفت:
خب آزمایش چی شد؟منو رادمان خنده کردیم و من گفتم:
-بابا..عجله داریا.تا دو ر وز باید صبر کنیم.
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بابا-آها.باشه..
ر و به رادمان کرد و گفت:
راستی رادمان جان..بیا بریم ابقه سوم چند تا پرونده بهت بدم.رادمان-بفرمایید.
رفتن سمت پله ها منم پ شت سر شون رفتم که تو ی ابقه دوم برم
اتاقم.اب قه سوم و چهارم خونمون شرکته.در اتاقو باز کردم که رادمان
صدام کرد.برگشتم ارفش.
بله؟رادمان لبخند ی زد و گفت:
بابت پیشنهاد غذات ممنون.خوش گذشت.و چشررمکی زد و رفت.همین جور ی تو بهت رفتارش بودم اینم یه
چیزیش میشرره ها.رفتم داخل اتاقم..سررریع لباسررمو عوض کردم و
خز یدم ز یر پ تو..خسررر ته شرررده بودم.سرررا عت چ ند
بود؟4بعدازظهر.اوفففف.این یه ر وزم گذشررت و رادمان امروز میرفت و
جواب آزمایشررو میگرفت.ر وی تخت نشررسررته بودم و کتاب رمانمو
می خو ندم .به گوشرریم ن گاه کردم..سرررا عت 1بود اال نا راد مان
میومد.نمیدونم چقدر گذشت که در اتاق زده شد.
بیاتو.لیال شاد و شنگول اومد تو اتاق.ن ش ست کنارم..یکم جا به جا شدم و
به بدنم کش و قوس دادم.
یکی یدونه من1
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سالم لیال خانوم.لیال-سالم عروس خانم.
خفه شو..بی شعووورر..لیال-نچ نچ نچ..خدا به داد رادمان برسه با این اخالق گندت.
یکی زدم پس کلش و آر وم گفتم:
 حاال همچین می گه خدا به دادش برسرره انگار ی واقعا میخوایمازدواج کنیم.حاال چی شده اومد ی اینجا؟
لیال-هم یه خبر برات دارم..هم میخوام جواب آزمایشتونو بدونم.
ای ف ول..خب خبر؟لیال گلوشو صاف کرد و گفت:
شایان اومد خواستگاریم و جواب بله داده شدرو ما نامزد شدیمربا جیغ گفتم:
بی شعور.بی معرفت.چرا انقدر بی سر و صدا؟لیال-آر وم بابا.باباتم میدونه.خودمون خواستیم بی سر و صدا باشه.ولی
عوضش عروسی می ترکونیم..یه پیشنهادر
هوم؟لیال-بیا عروسی منو تو تو ی یه ر وز باشه.
یکم فکر کردم جالب میشد..دوتا عروس دوتا دامادروایییی چی بشهر
با ذوق گفتم:
-چرا که نهرجالب میشه.
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لیال-امروز شایانم میاد اینجا با رادمانم صحبت میکنیم و نظر نهایی
ر و به بابات میگیم.
پس خونوادیه تو و شایان؟لیال-اونا حله ..شبی که بله ر و گرفتن این حرفو منو شایان به شون
زدیم که قبول کردن.
آها.پس..تقه ای که به در وارد شد باعث شد حرفم نصفه و نیمه بمونه.
بفرمایید؟صدای مردونه و با جذبه رادمان از پشت در اومد.
رادمانما.انگار ی میدون ست شاید نامحرم تو با شه.یه شال گذا شتم سرم و لیال
سریع مانتو و شالشو پوشید.
بفرمایید.رادمان اومد داخل..اوه اوه چه و ضع آ شفته ای..خیلی پکر بود.لیال به
رادمان سالم کرد که رادمان جوابشو داد.گفتم:
سالم..چی شد جواب آزمایش.رادمان وای ساد کنارم و برگه آزمای شو د ستم داد.قبل از اینکه بازش کنم با
لحن کالفه ای گفت:
-منفیه.
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با چشررمای از حدقه دراومده به برگه نگاه کردم و با دقت خوندمش
ولی وقتی کامل خوندمش فهمیدم رادمان میخواد اذیتم کنه و جواب
مثبته.
زدم پس کله رادمان که با تعجب نگاهم کرد.
آخه عقل کلرتو نم یدونی من مترجم ز بانم؟میخوای اذ یت کنیانقدر ضایع نباش..اینا که برام چیز ی نیس؟
رادمان پشت گردنشو دست کشید و گفت:
َ
اه..راسرررت میگ یا..خواسررتم یکم اذی تت کنم خودم ضرررایعشدم.خیطی بد دردیه.
خندیدم و گفتم:
به بابا گفتی؟رادمان جد ی شد و گفت:
آره..حرفی نزد فقط گفت.چی؟رادمان-تا یه ماه دیگه که عقد و عرو سی باهمه یه صغیه بخونیم که
راحت باشیم.
پوزخند زدم و گفتم:
حتما.یدفعه ق یه عروسی یادم اومد و گفتم:
-راستی رادمانر
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رادمان-ها؟
اخم کردم و گفتم:
ها نه و بلهررادمان با کالفگی گفت:
بله؟آها.حاال شد..راستش لیال و شایان نامزد کردن.رادمان با تعجب به من و بعد به لیال نگاه کرد و گفت:
شایان به من نگفته بود..مبارک باشه لیال خانوم.لیال لبخند ی زد و گفت:
مرسی.راستش منو شایان و اناز یه تصمیمی گرفتیم که به رضایتشما احتیاج داره.
رادمان-بفرمایید.
گو شی لیال زنگ خورد و بلند شد،ببخ شید ی گفت و شروع کرد تو ی
اتاق قدم زدن و حرف زدن.
لیال اومد و دو باره نشست کنارم.
لیال-میخواستیم اگه شده عروسی ما تو ی یه ر وز باشه.
رادمان-یعنی دوتا عروس دوتا داماد؟
لیال-درسته.
منتظر به رادمان نگاه کردیم که کامال عاد ی و بی تفاوت گفت:
برای من فرقی نداره.هر جور مایلین.یکی یدونه من1
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این یعنی راضیی دیگه؟راد مان-آره دی گه خن گه.من رفتم اسررترا حت کنم ب عدشررم برم
شرکت.با اجازه.
خداحافظ.رادمان که رفت منو لیال کف دستامونو بهم کوبیدیم و گفتیم:
ایولرلیال-خب از کی خرید عروسی ر و شروع کنیم؟
جهیز یه من تکمی له،بابا از امروز دسررتور داده همه ر و دارن میبرنابقه ششم.
لیال با تعجب گفت:
از راه پله؟رسری به نشانه تاسف تکون دادم و گفتم:
خانم آ ی کیو.آسانسور و برای چی گذاشتن؟لیال-آسانسور؟رمن تاحاال آسانسور ی اینجا ندیدم.
آره خب.چون گذر کم تر کسرری به ابقه دوم به باال میفته.سرروم وچهارم که شرررکتن و کارکنای شرررکت از اون آسررانسررور اسررتفاده
میکنن..پنجمم سالن مهمونیه .ش شمم که خونه ما ست..آ سان سورم
ته پذیراییه.تو ندیدیش..
لیال با دهن باز گفت:
ََ
-ااه.تو این دوسال اصال ندیده بودمش.یه بار باید باهم بریما.
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آسانسور ندیده ای مگه دختر؟میریم ولی وقتی اونجار و چیدن و تمیزکردن.
لیال-اوکی..منم جهیزیم تکمیله فقط باید بره خونه شایان.
پس چی میمونه؟گردنشو خار وند و گفت:
وسررایل سررفره عقد شررما.تاالر یا باغ عروسرری،لباس عروسرری وآرایشگاه.و آتلیه عکاسی.
خب بیا تق سیم کنیم کارار و.ن صف شو تو شایان ن صف بعدی شو منورادمان.
لیال-اوکی.
 خب.وسرررا یل سررفره ع قدم با من .تاالر یا باغ عروسرری بامن.آرایشگاهو آتلیه عکس با تو.
لیال-باشه..فقط..لباس؟
واسه لباس باید چهارنفری بریم.لیال-باشه..پس هروقت کارا تموم شد باهم میریم واسه لباس.
اوکی..ممنون.لیال چشمکی زد و گفت:
همچنین.لیال کیفشو برداشت و گفت:
خب دیگه من برم آجی.یکی یدونه من1
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بلند شدم و با تعجب گفتم:
کجا؟بود ی که.شایان مگه نمیاد؟لیال-نه گفت نمیتونه.بعدش ر ضایت رادمانم که جلب شد.من برم
دیگه کلی کار دارم.
باشه.هرجور راحتی.گونمو ب*و*سید و باهم خداحافظی کردیم.
و رفت.منم به خوندن رمان ادامه دادم که در دو باره تقه صدا خورد.
بله؟منم رادمان.شررالمو ر و سرررم مرتب کردم و اجازه دادم بیاد تو.وقتی اومد یه سررری
ورقه دستش بود.
کار ی داشتی؟رادمان ورقه هار و به سمتم گرفت و گفت:
بیا..اینار و ترجمه کن برام بیار بی زحمت.از دستش گرفتم و گفتم:
باشه.خواستم بشینم پشت میز تحریرم که رادمان وایساد جلوم و گفت:
قبلش یه کار دیگه باید انجام بد ی.سوالی نگاهش کردم.
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رادمان-یه عاقد اومده برامون صیغه محرمیت بخونه.آماد شو بیا اتاق
کار بابات.
نفسمو با حرص دادم بیرون و گفتم:
باشه.برو میام.رادمان رفت.یه تونیز سفید پوشیدم با شلوار و شال سفید.آرای شم یه
رژ لب نارنجی بود و وسررالمررفتم تو ی ا تاق با با..راد مان ر وی مبل
دونفره ن ش سته بود که کنارش ن ش ستم.عاقد خطبه ر و خوند برای یه
ماه که بعد اون یه ماه عقد دائمی خونده بشرره.بلند شرردم رفتم باال و
مشرغول ترجمه مقاله شردم.من شردم محرم رادمانرآخه کی باورش
میشررد که من که باهاش سررر جنگ و دعوا داشررتم حاال بشررم
زنش؟اوفف.کال فه کنندسررت.تا سرراعت8شررب مقاله ر و ترجمه
کردم.وقتی تموم شد،برش دا شتم و رفتم دم اتاق رادمان.به در تقه ای
وارد کردم..میدون ستم االن تو اتاق شه چون ساعت کار ی تموم شده
بود.از انتظار کشیدن بدم میومد در اتاقو باز کردم و رفتم داخل.کسی تو
اتاق نبود.نشستم ر و تختش..یکم منتظر موندم که در کمال نابار ور ی
رادمانو دیدم که از حموم در اومد و رب دشررامبر سرررمه ای تنش بود و
دا شت با کالهش سر شو خ شز میکرد.با چ شمای از حدقه دراومده
بهش خیره شرده بودم که اونم به من خیره شرده بود.سررمو پایین
انداختم.بی شعور اومد با کمال پرر ویی کنارم نشست.
رادمان-کار ی داشتی؟
یکی یدونه من1
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به چ شمای او سی شیطونش نگاه کردم.آخ که چقدر دلم میخواد
خفت کنم ولی نمیشه.ورقه ها به دستش دادم و گفتم:
اینم مقاله ها..تر..ترجمش کردم.به وضررو ح دسررتم میلرزید و دسررتپاچه شررده بودم.رادمانم که اینو
فهم یده بود بدتر اذیتم میکرد.سررریع بل ند شررردم و از ا تاق بیرون
رفتم..به اتاق خودم که رسیدم در و بستم و همونجا نشستم ر و زمین و
نفس عمیقی کشیدم.دختره ی بی جنبه لوسرخاک بر سرت اناز.با
اینکه نزدیکای 9بود ولی مسواک زدم و گرفتم خوابیدم.رادمان
بالفاصله بعد از اینکه اناز از اتاق رفت بیرون قهقه ام به هوا رفت.وای
خدایا.این دختر..خجالتیم بود.اذیت کردنش خیلی کیف میداد.باید
بیشررتر ر وی این یه مورد تمرکز کنم.یکم کارای شرررکتو انجام داد بعد
رفتم برای شررام.اناز نبود..آخی خجالتی..شررامو که خوردم یکم با
آقای فر خ زاد در باره ی کارای عروسرری مشررترکمون با شررایان و لیال
صررحبت کردیم و رفتم باال و خوابیدم.صرربح با صرردای تقه خوردن
شدید در بیدار شدم.نشستم ر وی تخت و در حالی که چشمام بسته بود
زیر لب گفتم:
ای کوفت..مرض..آر وم تر..به جدت قسررم این دره اتاق مال مننیست.شکست باید جریمه بدم.
بعد بلند داد زدم:
-بله؟
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صدای اناز اومد که با حالت عصبی گفت:
بیام تو؟انقدر خوابم میومد که دو باره دراز کشیدم و گفتم:
بیا بابا..بیا..اناز اومد و در و بسررت از باال و پایین شرردن تخت فهمیدم نشررسررته
زد.ا.
کنارم.ولی حرفی نمی ِ

آر وم چ شمامو باز کردم که دیدم با دهن باز خیره مونده بهم.م شکلی

دارم عایا؟یه نگاه به خودم انداختم که دیدم بعلهردیشرب با یه شرلوار
خواب یده بودم و تی شرررت تنم نبود،االنم نیم ت نه بره نه امو د یده
هنگ یده.خ ندم گر فت این دختر هرچی راجع به جنس م خالف
م ید ید ه نگ میکرد.حس اذ یت کردنش تو ی وجودم گل کرد .با
بدجنسی گفتم:
به چی ز ل زد ی؟سریع نگاهشو به چشمام دوخت و بعد سرشو انداخت پایین.
اناز گوشه لحافمو دور انگشت اشارش می پیچوند.گفت:
میشه..بری لباس بپوشی حرف بزنیم؟مگه اینجور ی چشه؟اناز-چش نیسررت؟من خجالت میکشررم برو یه لباس بپوش نمی
تونم ایجور ی باهات چشم تو چشم شم.
نشستم و گفتم:
یکی یدونه من1
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اناز خانوم؟اناز-بله؟
من بیشتر اوقات تو خونه همینجور ی میگردما..باید عادت کنی.نفسشو با حرص بیرون داد.و برگشت و تو چشمام ز ل زد.منم دستمو
گذاشتم زیر چونم و بر و بر نگاهش کردم.اه گفت و نگاهشو دو باره به
زم ری رن دوخررت.خررنرردم گرررفررت بررلررنررد شررردم رفررتررم
دستشویی..برگشتم..جلو ی آینه بود و داشت به عکس خونوادگی مون
نگاه میکرد.پشتش به من بود..یه تی شرت سفید پوشیدم و پاورچین
پاورچین رفتم پ شتش.یدفعه از پ شت گردن شو بغل کردم که جیغش
رفت هوا".البته بگما من هدفم ترسرروندنش بود نه چیز دیگه.توجه
دا شته با شید".چ شما شو از ترس ب سته بود.وقتی چ شما شو باز کرد
ن گاهش تو آی نه با ن گاهم گره خورد ..یدف عه لبخند شرریطون زد و
گفت:
برخورد فیزیکیرای وای یادم نبودرسریع کشیدم عقب.اناز رفت ارف تخت و گفت:
باید جریمه بد ی.جریمه؟راناز-آره..یادت رفته؟تو شرایط.
آها..بعد..چقدر؟یکم فکر کرد و گفت:
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500تومن.با تعجب گفتم:
هزار؟راناز-آره..هزار..
به ارفش قدم برداشتم و درهمون حال گفتم:
اگه دستتو بگیرم؟اناز.600-
هول شده بود.منم شیطونیم گل کرده بود عجیب.ادامه دادم:
بغلت کنم؟اناز یه قدم عقب رفت و به در نزدیز شد.گفت:
.700بازم جلو رفتم.چسررب ید به در..سرررمو بردم نزد یز و دقی قا جلو ی
صورتش قرار گرفتم.به لبش اشاره کردم و گفتم:
و اگه.بب*و*سمت؟خیلی واضح استرس داشت.
اناز1-میلیون.
خنده ای کردم و گفتم:
و کارای18+؟با تعجب بهم خیره شد و آر وم گفت:
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اون موقع یا با چاقو میکشررتم یا تو خواب خفت میکنم یا تو یغذات زهر میریزم..شایدم دارت زدم.
ازش دور شدم و پقی زدم زیر خنده.با اخم نگاهم میکرد.
اناز-خنده داشت؟
در حین خندیدن گفتم:
آ..آره..ا گه کسرری جز من بودو.وضررع مالیش خوب نبود ..با یدورشکست میشد.وای خدایا.
ن ش ستم ر وی زمین و به خندیدن ادامه دادم.اونم اخمهاش باز شد و
آر وم می خندید.سریع خندمو قطع کردم و ر و بهش گفتم:
مطمئن باش دو مورد آخر اتفاق نمی افته.هیچ وقت.درحالی که می خندید گفت:
و دو مورد اول؟خب شاید یه وقتایی پیش بیاد..ولی..یه نفس عمیق کشیدم که خوب خندم قطع بشه و گفتم:
به عنوان هم خونه.اناز-آها.
اومد جلو و گفت:
راسررتش او مده بودم که بگم لیال امروز زنگ زد گ فت بریم لباسعروسو داماد بگیریم.
-اوکی..حاال کی؟
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اناز-بعد صبحونه.
باشه.برو منم میام.اناز-باشه.
رفت و منم جلد ی پریدم جلو ی کمد و شررروع کردم به گشررتن.یه
پیرهن قهوه ای چهارخونه درشررت با شررلوار جین مشررکی و کت
اسررپرت مشررکی.کفش ورنی مشررکی.خوب بود.موهامو دادم جلو ی
چشم راستم و رفتم بیرون.انازم یه مانتو ی االیی خوش رنگ ار ح
سنتی تا ر وی زانو پو شیده بود شلوار کتون م شکی با شال م شکی که
ر وش شررعر فارسری نوشررته شررده بود .و ابق معمول کفش پاشرنه
7سررانتی مشررکی.بعد از خوردن صرربحونه با گاالردو ی زرد اناز رفتیم
دنبال شایان و لیال.وقتی به پاساژ رسیدیم دو نفر دونفر جدا شدیم.منو
شررا یان باهم.اناز و لیال باهم.قرارمون هم تو ی یه مزون عروس
بود.ما لباس دامادو انتخاب میکردیم اونام لباس عروس.همین جور
تو ی قم*س*ت کت و شلوارای پاساژ داشتیم میگشتیم و صحبت
میکردیم.یدفعه شایان گفت:
رادمان؟بله؟شایان-نظرت در باره..در باره اناز چیه؟
وایسادم و با تعجب بهش خیره شدم.
منظورت چیه؟یکی یدونه من1

wWw.JustRoman.iR

132

شایان-برداشت بد نکنیا.میخوام نظرتو بدونم.
دو باره راه افتادیم.تو ی فکر رفتم.بعد از مدتی جواب دادم:
خب..خب..دختره مغروریه..یه دنده و لجبازه..فقط نوک دماغشومیبینه.
شایان-خب؟حاال خصوصیات خوبش؟ظاهری و باانی؟
دو باره رفتم تو ی فکر.جواب دادم:
اگه بگم خوشگل و جذاب نیست در وغ گفتم.مخصوصا چشماشکه به رنگ دریائه.میتونه دختره مهر بونی باشرره ولی نمیدونم چرا اینو
نمیخواد .با دخترا خیلی خو به و گرم میگیره ولی ند یدم با پسرررای
غریبه انقدر خوب رفتار کنه.از این رفتارش خوشم میاد که به هرکی ر و
نمیده.
شایان-مطمئنی بتونی این کار و انجام بد ی؟
چی؟ازدواجو؟خب تمام سعیمو انجام میدم و اینکه.یدفعه فکر کنم منظورشو اشتباه متوجه شدم.
منظورت چیه شایان؟شایان نگاه نگرانی بهم انداخت و گفت:
تو هم خوشتیپ و جذابی.به اندازه کافی غرور دار ی و شوخی.تو دلبروئی ولی..من من میترسم..
ازچی؟شایان-از بعدش.
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با تردید پرسیدم:
بعدش؟یدفعه سرشو چرخوند به سمت راست و گفت:
فکر کنم این کت و شلوار بهت بیاد.برگ شتم به سمتی که ا شاره میکرد.او الال.نه بابا سلیقه شایانم بدک
نی ست..بدک که نه عالیهررفتم جلو ی ویترین.البته میدون ستم بحثو
انحراف داده،منم پیگیرش نشدم.
برم پروش کنم؟شایان-بزن بریم.رفتیم تو ی مغازه.کت و شلوار و گرفتم و رفتم تو ی
اتاق پرو.وقتی پوشیدمش تو ی آینه به خودم نگاه کردم.یه کت و شلوار
خوش دوخت سفید.با پیرهن اوسی و پاپیون سفید که وسطش یه
نگین داشت..با کفش ورنی مشکی عالی میشه.شایانو صدا کردم.
شایان-واو.خیلی باحال شد ی پسرر
رادمان-ممنون.خودت چیز ی انتخاب نکرد ی؟
شایان-چرا.دارم میرم پروش کنم.تو هم لباسو در بیار بیا بیرون.
در اتاقکو بستم و لباسار و درآوردم و گرفتم دستم.اومدم بیرون و دادم به
فروشرنده که حسراب کنه.شرایان از اتاق پرو اومد بیرون.بگم جذاب
ن شده بود در وغ گفتم.با چ شمای م شکی در شت.واقعا یه کت و شلوار
سرمه ای عالیش میکرد.بعد از ح ساب کردن پول لباس شایان رفتیم
دنبال اناز و لیال.
یکی یدونه من1
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*****
اناز
لیال-اه.اناز یکیو انتخاب کن دیگه..اعصابمو خورد کرد ی.
دو دقیقه اون دهنو ببند بزار مقایسه کنم.با اعصرراب خورد جلو ی دو تا لباس که با مانکن جلوم بودن راه
میرفتم واقعا انتخابش سخت بود.گوشی اناز زنگ خورد.
اناز-الو؟
..اناز-تور وخدا بیاین داره منو دیوونه میکنه.
..اناز-مزون ستاره شب.آره..ز ودباشین.
.اناز-مزه نریز دیگه شایان..بدو..خداحافظ.
گوشیو قطع کرد و به ارفم اومد.زد ر و شونم و گفت:
 حاال وقتی آ قاتون ب یاد و مجبور بشرری یکیو انت خاب کنی میفهمیاذیت کردن چند َمنه.
گمشو بابا.دو باره به لباسررا نگاه کردم یکیشررون یه دکلته ش ریری بود.دامن پفی
نگین کار ی شده..یکی شم سفید بود ..یه ارف آ ستین دا شت که تا
ر وی باز وم بود ..یه ارف آ ستین ندا شت.دامن خوش فرم که روش
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حریر بود..ر وی سینش منجوق کاریو نگین کار ی شده بود..و دنباله
بلند ی داشررت.از لباس شرریری به خاار اینکه دکلته بود خوشررم
میومد..نگین کار ی ر وی دامنش..از سررف یدم به خاار اینکه دنباله
داشت ر وی سینش منجوق کار ی شده بود.رادمان و شایانم اومدن.
شایان-چی شده لیال؟
لیال با اعتراض گفت:
از ای شون بپر سین من لبا سمو انتخاب کردم ولی دو ساعته معطلخانومیم.
به حرفا شون گوش میدادم ولی دا شتم لبا سار و برر سی میکردم و هی
بهشون سیخونز میزدم.خب بابا شاید دیگه نخوام ازدواج کنم..برای
این اولی و آخری نباید سنگ تموم گذاشت؟رادمان اومد پیشم.
رادمان-انتخاب یه لباس انقدر عالفی میخواد؟
با عصبانیت نگاهش کردم.کشیدم عقب و گفتم:
من سخت پسندم.کاریش نمیشه کرد.رادمان-االن برات یه کار ی میکنم.
یکی از فرو شنده هار و صدا زد و لباسی که سفید بود و یه ارف آستین
حل قه ای داشررت یه ارف نه ر و انت خاب کرد و گ فت تو ی جبعه
بزاره.همین جور ی تو بهتش مو ندم..این به چه حقی برای من
تعیین تکلیف میکنه؟ربه شدت از دستش عصبی و کالفه شدم..شاید
برای ثانیه ای متنفرم شدم.از همه سریع تر از مزون بیرون زدم و ر وی
یکی یدونه من1

wWw.JustRoman.iR

136

نیمکت تو ی پا ساژ ن ش ستم.باالخره ت شریف فرما شدند.لیال خواست
بیاد ارفم که بهش چشررم غره رفتم که درجا خشررز شررد و رفت
ارف شایان..بعدم باهم رفتن یه سمتی.رادمان اومد کنارم نشست.
رادمان-اناز؟
جوابشو ندادم و با انگشتای دستم باز ی کردم.
رادمان-اناز خانم؟اناز جان؟
سریع جبهه گرفتم.
منو اینطور ی صدا نکنارمهر بون نگاهم کرد و گفت:
ببخشررید.خب عصرربی میکنی آدمو دیگه..حق بده..کالفه شرردهبودن.ب عدشررم اون ل باس خیلی خوشررگ له من مطمئنم ب هت
میاد.حاال عین دختر بچه های کوچولو و عنق نباش بلند شررو بریم
ناهار بخوریم بعدم بقیه خرید.مگه تو بچه ای؟
د ست ر و نقطه ضعفم گذا شت به شدت متنفر بودم یکی بهم بگه
بچهرپس بلند شدم و گفتم:
باشه..ولی هنوز از دستت دلخورما.او مد یه چیز ی ب گه ولی حرفشررو خورد..معلوم بود با این حرفم
چه؟را..اناز..از کی
عصرربیش کردم..آخه من دلخور باشررم به اون
ِ

جواب خودتو مید ی؟آفرین..دختر خوبی دار ی میشرریا.تصررمیمات
در ست و منطقی بگیر..آفرررررینرراه افتادم به سمتی که لیال و شایان
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رفتن..ولی پیداشرون نکردم.برگشرتم سرمت رادمان که پشرت سرم
میومد.
پس کوشن؟یکی از دسرتاشرو که داخل جیب شرلوارش بود درآورد و به یه سرمتی
گرفت.سمتی که اشاره کردو نگاه کردم و دیدم..ای وای..شایان جلو ی
ویترین مغازه ایه که لباس خواب میفرو شن و حتما انازم اونجاست
دیگهرای خاک برسرشون.شایانو ببین..چه ضایع نگاه میکنه.امرتیکه
هیزرای خدا منو بکش از دست اینا.
رادمان..برو شایانو بگیر االن آبرومونو میبره.رادمان در حالی که ریز میخندید رفت سمت شایان.منم رفتم داخل
مغازه.اوه اوه..اناز همه مغازه ر و جمع کرده بود داشررت میخرید.به
سمتم برگشت و گفت:
بیا عروس مشترک.بیا تو هم دوتا بخر.برو گمشو..من به اینا نیاز ی ندارم.اناز چشمز شیطونی زد و گفت:
خدار و چه دید ی؟شاید رادمان زد به سرشرکیفمو گرفتم باال که بزنم تو سرش ولی د ستا شو سپر سرش قرار داد و
گفت:
غلط کردم.شکر قهوه ای خورد یرجیغ زدم:
یکی یدونه من1
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لیالرلیال-باشه بابا.
باالخره بعد از نیم سرراعت از مغازه بیرون اومدیم و لیال خانم به نو به
خودش برای من یه لباس خواب مشکی خرید.خنگه دیگه.زنگ زدم
به رادمان.تو ی رسررتوران ابقه باال ی پاسرراژ منتظرمون بودن.وارد
رسررتوران شرردیم.شررایان برامون دسررت تکون داد.خواسررتیم بریم
سمت شون که د ستم به جایی گیر کرد..هرکار ی میکردم نمی تون ستم
دسررتمو آزاد کنم..هرلحظه حلقه ای که دور دسررتم ایجاد شررده بود
تنگ تر می شد ِ.ا..اینکه یه د سته..با وح شت برگ شتم به د ستم نگاه

کردم که دیدم یه پ سره به ن سبت جنتلمن د ستمو گرفته و با لبخند
داره نگاهم میکنه.
ِ -ا..ولم کن.

ولی هم چنان نگاهم میکرد..اه..چه خیره هم شده بود.دو ستا شم
با لبخند چندش آورشون نگام میکردن.لیال چرا کار ی نمیکنه؟صدای
شایان اومد:
ببخ شید..نخوریش یه وقت.برگ شت سمت صدا..منم برگ شتمسمتشون..لیال و شایان سر پا وای ساده بودن و رادمان با بی خیالی نگاه
میکرد.پ سره ی بی شعور مثال من نامزد شم خیره سرش.االن من
جلو لیال ضرایع شردم شرایان باید بیاد نجاتم بده؟باالخره پسرره به
حرف اومد:
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انگار ی اونجا جا نیست.خانم پیش ما میشینه دیگه.باالخره رادمان حرکتی کرد.بلند شرد و اومد سرمتمون.خیلی محکم
د ست منو از د ست پ سره ک شید بیرون و منو پ شتش قایم کرد.بعد
گفت:
جاش پیش خودمه..شما زحمت نکش..پ سره خوا ست بلند ب شه که دو ستاش جلو شو گرفتن..معلوم بود از
رادمان تر سیدن چون یکی شون همونی بود که تو ی ر ستوران به شت
دیده بودیم ..حتما ماجرار و تعریف کرده.رادمان دسررتمو کشررید برد
پیش میزمون .یه صررندلی گذاشررت کنار خودش و منو گذاشررت
جلوش.ا صال حرکتی نمی کردم.رادمان د ستا شو گذا شت سر شونم و
منو نشوند ر وی صندلی خودشم کنارم.لیال و شایانم نشستن.بی خیالی
رادمان کجا؟اینجور ی حمایت کردنش کجا؟تو فکر بودم که دسررتی
جلو ی صورتم تکون خورد.دست رادمان بود.
رادمان-چی شد ی؟چرا اونجور ی خشکت زده بود؟
لبخند ی به همشون زدم و گفتم:
هیچی..هیچی..دمتون گرم..خوب زدین تو پوزشونراز لحنم تعجب کردن..خودمم تعجب کردم..رادمان اخم کرد و آروم
گفت:
زشته بخدا..دختر که اینجور ی حرف نمیزنه.چهار نفری آر وم خندیدیم.لیال گفت:
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ولی میدیدن مردمو..چجور ی نگاتون میکردن..گفتن دیگه عاشقدلخسته همینر
منو رادمان پوزخند ی زدیم.ولی لیال و شایان خندیدن.
سفارش دادین؟رادمان کتشو درآورد و گذاشت ر وی صندلی و گفت:
آره..پیتزا.آخ جون..دلم براش تنگ شده بود.شایان-برای کی؟پیتزا؟
آره.لیال-نمیدونستی؟اناز عاشق پیتزاست.
یکم که حرف زدیم پیتزا هار و آوردن .با اشررت ها شررروع کردم به
خوردن.وقتی مال خودم تموم شد بازم میخوا ستم همی شه تو ی پیتزا
خور ی بی شترین تعدادو میخوردم.رادمان آخرین قاچ شو بردا شت برد
ارف دهنش..ولی یه نگاهی به من انداخت و قاچو گرفت ارفم.با
تعجب نگاهش کردم.لبخند دلنشینی زد و گفت:
بیا..نه ممنون.راد مان -ن م ی خواد برای من ت عارف ک نی ..م یدو نم دوسرررت
دار ی..بگیرش.
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قاچو از د ستش گرفتم..یه عالمه سس برام ریخت که بهش لبخند ی
زدم.اونم در جواب دو باره یه لبخند دلنشین.جدیدا لبخنداش دلنشینو
نبود.ا ِا..اناز؟داشررتیم؟فز
قشررنگ بود..لبخندایی که برای هرکس ری
ِ

****

با تکونی هایی که فرد ی به شونه ام وارد میکرد چ شمامو باز کردم .سارا
بود که با اضطراب تکونم میداد.
هوم؟سارا با هول گفت:
خانم پاشین..آقا رادمان اومدن..ز ود باشین..فدا سرم.بزار دو دقیقه این سر بی صاحابو بزارم زمین.دو باره چشمامو بستم که سارا گفت:
خانم..تور وخدا..نه آقا رادمان یه لحظه صبر کنین.بعد با مالیمت گفت:
اناز جان..آرایشگاهت دیر میشه ها.آرایشررگاه؟..به ذهنت فشررار بیار آرایشررگاه واسرره چی؟.چه نیاز ی به
آرایشرگاه دارم؟.اصرال امروز چندمه؟22؟.بیسرتو..اه اناز چقدر خنگ
شررد ی.آخه آدم اول که پا میشرره کجا حافظش یار ی میده که امروز
چندمه؟خنگی به خدا.یدفعه صدای رادمانو کنار گوشم حس کردم:
خانم؟فکر کنم بهتره بیدار بشی.با صدای خواب آلود و کش دارم گفتم:
یکی یدونه من1
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برو بابا..بیدار کیلو چنده؟باید دنیل بیدارم کنه.دن یل؟ر..ا ناز دن یل ک یه؟اه.دیشرررب ان قدر ر مان خو ندم ر وم تاثیر
گذاشته.
صدای نفس حرصیشو شنیدم که بیرون فرستاد.بعدم گفت:
نه انگار ی اول باید ترتیب ر ویا و کاب*و*ستو بدم.بعدم حس کردم ر وی هوام .یدفعه حالت تهو ع بهم دسررت داد..با
وح شت چ شمامو باز کردم که دیدم رادمان با لحاف منو ر وی شونش
گذاشرر ته و داره میبره بیرون ِ.ا ِا ِا..ببین تور و خدا..ان گار ی من گونیم

اینجور ی منو گذاشته ر و دوشش.با ترس و هول گفتم:

..ا..صبرکن دیگه.
-هو ی رادمان بی..بی شعور..منو..بزار زمین ِ

د یدم نه گوشررش بدهکار نیسررت و هم چنان داره به راهش ادامه
میده..ر ومو کردم سمت سارا و سمیرا و سمیه و با صدایی جیغ مانند
گفتم:
نجاتم بدین.وای نه داره حالم بد میشه.کمزرمنو برد باغ پ شت خونه لحافو از ر وم بردا شت و ر وی لبه ا ستخر نیم
خیز نشررسررت.و منو از جلو گرفت تو ی بغلش..یعنی یه دسررتش زیر
گردنم و یه دسررتش زیر زانوم.وای میخواسرررت منو ول ک نه تو
استخررواااااای نهر..جیغ زدم:
نه صبر کن..یه لحظه.وایساد و بهم خیره شد.یه لبخند هول زدم و با تته پته گفتم:
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رادمان..تو اون مغز..پوکت این فکر نی ست که بخوای منو اینجا ولکنی؟هان؟بخدا بیدارم..کامال هوشیار.
رادمان با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:
چی گفتی؟چی گفتم؟گفتم بیدار و هوشیارم..رادمان-نه نه.قبلش.
همه وایسراده بودن و نگاهمون میکردن..یه نگاه بهشرون کردم و در
حالی که تجزیه و تحلیلشون میکردم گفتم:
که بخوای منو اینجا ول کنی؟عصبی و کالفه گفت:
نه..قبل ترش اصال از اول چی گفتی؟خیلی صادقانه جواب دادم:
گفتم رادمان تو اون مغز پوکت این فکر نیست که بخوای.یدفعه حرفمو قطع کرد و گفت:
همین..همین..بهم گفتی چی؟مغز پوک؟خدایی راسرررت میگ فت..اون نخ به بود ب عد بهش گف ته بودم مغز
پوکرخنده ام گرفت ولی جلو ی خودمو گرفتم.ادامه داد:
بگو غلط کردم.با تعجب نگاهش کردم و گفتم:
عمرا.یکی یدونه من1
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رادمان-نمیگی دیگه؟
با بی خیالی گفتم:
رادمان در خواب بیند پنبه دانه که اناز بهش بگه غلط کردم.خواست منو بندازه تو آب که از ترس دستمو دور گردنش حلقه کردمو
گفتم:
بابا چرا شوخی سرت نمیشه.رادمان-نمیگی؟
با سرتقی گفتم:
نو چ نو چ نو چریدفعه حس کردم تمام بدنم خیس شدرای رادمان بی شعور باالخره
کار خودشو کرد منو انداخت تو استخررباال ی سرم نشست و گفت:
کیف کرد ی؟بعدم بای بای کردو رفت.جیغ زدم:
اصال خودت یه پا شتریرپسره ی شتررسارا سریع با یه حوله اومد باال ی سرم.خدار و شکر شنام عالی بود و از
اینکه نفس کم ن یارم خ یالم راحت بود.با کمز سرره تاییشررون باال
اومدم..خدمتکارا که از خنده سر خ شده بودن بعد از تموم شدن این
نمایش صرربحگاهی مسررخره متفرق شرردن.سررارا حوله ر و دورم
پیچید.شرراید االن باید لرز میزدم ولی بدن من در برابر سرررما خیلی
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قو ی بود.فقط یکم سردم شده بود.عال وه براین آفتاب بود.اونم تو ی
بهمنربهمن؟..وایسا ببینم امروز چندمه؟سوالمو به ز بون آوردم.
امروز چندمه؟سارا با دلخور ی نگاهم کرد و گفت:
24ام.شما ر وز عروسیتونو فراموش کردین؟با تع جب بهش ن گاه کردم24..ام؟عروسرری؟من؟آ ها ..تاز ه یادم
اومد..امروز قرار آرایشگاه داشتم.با هول گفتم:
ای وای.اصال حواسم نبود.بعدشم سریع رفتم باال و موهامو خشز کردم.یه لباس ساده پوشیدم
و بدو رفتم پایین.قرار بود رادمان منو برسونه.در ور ودیو که بستم رادمان
با جنسیس مشکیش جلو ی پام توقف کرد.سریع نشستم تو..اونم راه
افتاد.یکم که گذشت رادمان با شیطنت گفت:
ببینم..آب تنی خوش گذشت؟با غیا نگاهش کردم و گفتم:
 هه هه..خیلی خند یدم..فکر نکن کارت بدون تالفی میمونه..دیریا ز ود منتظر باش.
رادمان با هول الکی گفت:
وای..منتظر مجازات؟نه تور و خدا..وای مامانم اینا.زدم پس کلش و گفتم:
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بی شررعورررر.یه لقمه صرربحونم نتونسررتم بخورم.چجور ی تا ناهاردووم بیارم زیر دستای اون گوزیالها؟
رادمان گردنشو مالیدو با تعجب گفت:
گوزیال؟همون آرایشگرا دیگه.با صدایی که خنده توش مو ج میزد گفت:
دا شبوردو باز کن یه کیز و شیر تو شه..بردار بخور جلو ی ضعفتوبگیره..
با ذوق و سریع دا شبوردو باز کردم و بر شون دا شتم..و شروع کردم به
خوردن..خدای شررکم بودم..خندق بالررادمان با دیدن حرکاتم آروم
شررروع کرد به خندیدن.این یه ماهو برای من راحت گذشررت چون
ه مه کارا ر وی دوش راد مان بود..بی چاره..همش اون انت خاب
میکرد..نظر م یداد.میرفت میومد.منم عین یه جوجه اردک دنبالش
بودم.تو ی آرای شگاه لیال منتظرم بود.وقتی ر سیدیم رادمان گفت وقتی
آماده شرردیم زنگ بزنم با شررایان بیان دنبالمون.آتلیه هامون باهم
بود.پیاده شرردم و خداحافظی کردم.رفتم داخل آرایشررگاه..لیال ر وی
صندلی ن ش سته بود و دا شتن آرای شش میکردن.یه صندلی بردا شتم و
ن ش ستم کنارش.تا منو دید خوا ست سمتم خیز برداره که آرای شگره
گفت:
-خانومی..آرایشت خراب میشه ها.
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لیال ببخشید ی گفت و با عصبانیت ز ل زد به من.بعد آر وم گفت:
ببینم تاحاال کدوم گور ی بود ی؟قرارت دیر شده ها من به زحمتوقتتو نگه داشتم اونم وقتی گفتم تو اناز فر خ زاد یر
آر وم خندیدم و گفتم:
وای نمیدونی چه مکافاتی داشتمرلیال با کنجکاو ی نگاهم کرد که ماجرار و براش مخت صر تو ضیح دادم
چون رییس آرایشرر گاه صررردام کرد.قرار بود زیر دسرررت اون آرایش
بشم.نشستم ر وی صندلی و عذاب شروع شدرخدا می دونه تا موهامو
درسرت کرد و آرایش صرورتمو مانیکور و ال ک زدن ناخونام تموم شرد
چقدر به آبا و اجداد آرای شگره و د ستیاراش فحش دادمرا صال بی تحمل
بودم.آرایشگره اومد جلوم و با ژست خاصی بهم خیره شد و گفت:
پاشو..پاشو اناز خانوم ببین چه جیگری شد یرنه..دوست دارم اول لباس بپوشم بعد.آرایشگره لبخند ی زد و گفت:
هرجور راحتی..اتفاقا اونجور ی بهتره.با کمز د ستیاراش لبا سمو پو شیدم.رفتم جلو ی آینه قد ی و بزرگ
آرای شگاه.با دیدن ک سی که تو ی آینه می دیدم هنگ کردم.د ستمو تو
هوا تکون دادم که شرراید خودم نباشررم.نیشررگونی از باز وی برهنه ام
گرفتم که دردم اومد.پس بیدار بودم.موهای مشررکیمو خیلی قش رنگ
برده بود باال و ِفرش کرده بود آورده بود ر وی شونم..ق سمت جلو شم
ِ
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کج ریخته بود ر وی صررورتم..مدل جالبیم بهش داده بود.آرایشررم به
رنگ چشررمام میخورد..آبی و سررفید..ولی رژ لب قرمز صررورتمو فوق
العاده کرده بود.تعریف از خود نبا شه شده بودم عرو سزرکفش های
پاشررنه13سررانتیمو پوشرر یدم که لیال از اتاق کنار ی اومد بیرون.وای
خدا.تو ی همون حالت که نیم خیز شده بودم خ شکم زدرچقدر لیال
ملوس شده بود.خو شا به حال شایان شدرلیال هم همون جور که
دامنشررو باال گرفته بود که نره زیر پاش بهم خیره شررده بود.همزمان
باهم ا سم همو صدا کردیم.بازم همزمان گفتیم خودتیراز لحنمون و
یز صدا حرف زدنمون زدیم زیر خنده..بعد رفتیم تو ی بغل هم.
لیال-ووییی..آدم دلش برات قیلی ویلی میره اناز ی.
منم دلم برات ضعف رفته لیال..خوش به حال شایانرلیال جیغ رد:
انازرببخشید خب..چرا میزنی؟لیال منو جدا کرد و گفت:
آقا رادمانم میبینیم.با بی خیالی گفتم:
من از رادمان مطمئنم.لیال-هرجور راحتی.بهشون زنگ زد ی؟
-من به رادمان زنگ زدم.ولی شایان نه.احتماال پیش همن دیگه.
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لیال-آره خب.
آرایشگره صدامون کرد:
آهی پری های شررهر قصرره هاربیان شرراهزاده سرروار بر گاالردو یسفیدتون اومدر
منو اناز با تعجب بهم نگاه کردیم.بعدم خندیدیم.و سایلمونو جمع
کردیم و شنلمونو انداختیم ر وی دو شمون.د ست در د ست هم از پله
های آرای شگاه رفتیم پایین.تو ی پاگرد آخر دیدیم شون که شایان تکیه
داده بود به دیوار و یه د ستش تو ی جیب شلوارش بود..و رادمان ر وی
پله ها نشسته بود .شایان با اشاره به رادمان گفت که ما اومدیم.رادمان
در همون حالت برگشت و با دیدن ما دهنش باز موند.نمیدونم خیره
به کی شده بود.ولی سریع نگاه شو گرفت و رفت بیرون .شایان و لیال
همو بغل کردن.وقتی جدا شدن شایان گفت:
وای..چه خوشگل شد ی خانمی.لیال پشت چشمی نازک کرد و خواست حرفی بزنه که شایان گفت:
بود یرنه؟بعدم زدن زیر خنده.پوزخند ی زدم.همین جور ی داشررتم به عشررق
بازیشررون نگاه میکردم که رادمان با فیلم بردار اومد داخل.فیلمبرداره
یه سررری دسررتورات داد و باالخره رفتیم بیرون.شرراید فیلم برداره ر و
اعصاب بود،ولی من از این کیف میکردم که رادمان حرص میخورد.با
دیدن دوتا گاالردو ی سررفید گل کار ی شررده لبخند به لبم اومد..واقعا
یکی یدونه من1
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ر ویایی و خوشگل بودن.شایان و رادمان رفتن سمت در کمز راننده
و بازش کردن..لیال رفت سمت شایان..ولی من خیره بودم به در.به
رادمان ز ل زدم.تو ی اون کت وشررلوار سررفید با ترکیب اوس ری واقعا
جذاب شرررده بود و منتظر بود که برم سررمتش ..رفتم سرر مت
ما شین.ن ش ستم و اون کمز کرد که دامنمو بندازم داخلرا صال دامنمو
باید جدا حسرراب میکرد یرباالخره راه افتادیم..تو ی راه یه ذره خل
بازیای عاشقونه به دستور اون فیلمبردار بی شعور انجام دادیم و باالخره
رفتیم به آتلیه.اتاقا جدا بود..منو رادمان تو ی یه اتاق و شررایان و لیال
تو ی یه اتاق.وقتی عکاس اومد از عکسررایی که ز یاد بغلو اینجور چیزا
داشررت هم من و هم رادمان خود دار ی کردیم و بدون اسررتثنا ردش
کردیم..فقط دوتا یا سرره تا عکسررامون تو ی بغل هم بود.یکیش که
رادمان از پشررت منو بغل گرفته بود و سرررشررو گذاشررته بود ر وی
شونم.یکیم کال همو بغل کرده بودیم و من دستمو دور کمرش حلقه
کرده بودم و سرررمو گذاشررته بودم ر وی سررینش و اونم مثال موهامو
ب*و* سیده بود.یکیم رادمان پ شت به من ن ش سته بود و منم کمرمو
به کمرش تک یه داده بودم و به عبارتی لم داده بودم.یکی از دسرر تامو
گذاشته بودم ر وی زمین که رادمان دستمو گرفته بود .یه چندتا عکسم
با لیال گرفتم..رادمانم با شررایان..چند تاعکس چهار نفره گرفتیم اونم
تو ی باغ آتل یه بود..مثال منو لیال قدم میزدیم و رادمان و شررا یان که
پشتمون بودن نگاهمون میکردن.یکیم که به شدت ر وش خندیدیم
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این بود که منو لیال نشسته بودیم ر وی چمن ها و باهم حرف میزدیم
و شررایان داشررت پاورچین پاورچین به لیال نزدیز میشررد.رادمانم به
من.وای که ر وده بر شررده بودمریه ناهار کوچولو و مختصررر و بعدش
رفتیم به سمت باغرعقد منو رادمان که ر سمی شد رفتیم به سمت
جایگاهمون.هر کدوم تو ی جایگاهش نشست.حوصلم سر رفته بود
و پاهامو تکون میدادم.لیال که ر وی مبل کناریم نشسته بود سرشو آورد
نزدیز و گفت:
ببینم چته؟با کلفگی نگاهش کردم و گفتم:
-حوصله ام سر رفته.

َ
لیال-خب کیف گیر بیار ک ِفشو بگیر.

-لیالر

لیال آر وم خندید و به کنار دست من نگاه کرد.بعد با تعجب گفت:
ِ -ا..پس رادمان؟

رفته پی دوستاش..از اول مراسم اونجاس.لیال-کجا؟
به سمتی اشاره کردم که رادمان بود.پیش آریا و شروین و محسن.
لیال-نگاه تور وخدا.مثال باید نقش عاشق پیشه تور و باز ی کنه هار
-اه..بی خیال بابا.
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لیال-چی چیو بی خیال؟درسررتش میکنم.حاال تو غمت نباشرره بیا
بریم یه دور بر*ق*صیم.
بعد دسررتمو گرفت و من با کالفگی دنبالش رفتم.وسررط پیسررت
ر سید..آهنگ سامی بیگی"ای جونم"پخش شد که انرژی گرفتم..این
آهنگ صد سال از انت شار شم بگذره من ازش خ سته نمی شم..فقط
منو لیال و سط بودیم .شروع کردم به ر*ق* صیدن واقعا ر*ق* صم
خوب بود.رادمان و شررایان رفتن سررمت جایگاه و کنارهم سررر پا
وای سادن و م شغول تما شای ما شدن.بعد از تموم شدن آهنگ همه
برامون دست زدن خواستیم بریم بشینیم که خواننده گفت:
 حاال ..یه آهنگ رمانت یز و عاشررقونه قابل توجه عاشررقای اینجمعرعاشقونه میزاریم.افتخار بدید بفرمایین وسط پیست.
اه..حاال من نمیخوام پیش رادمان باشررم این یار و نمیزاره..به ناچار با
لیال وای سادم و سط ..شایان و رادمان اومدن و سط..از چهره ی رادمان
نارضایتی میبارید.مثل منرکم کم دختر و پسرا اومدن وسط و دونفری
مشررغول ر*ق*ص شرردن.دسررتمو انداختم دور گردن رادمان اونم
دستشو دور کمرم حلقه کرد.منو به خودش نزدیز کرد.آهنگ شروع
شد..همراه با ریتم آهنگ حرکت میکردیم .سرم پایین بود و سکوت
بیمون برقرار..ناخودآگاه سرمو آوردم باال و به رادمان چشم دوختم.اونم
داشت نگاهم میکرد.بعد از مدتی لب باز کرد و زیر لب آر وم گفت:
-ملوس شد ی.
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چی گفت؟راالن..گفت من ملوس شرردم؟..رادمان گفت؟درسررت
شررنیدم؟شرراید به گر به سرررکوچشررون گفته.آخه چه ر بطی داشررت
خنگراز فکرم خندم گرفت و سرررمو انداختم پایین.یدفعه صرردای
خواننده اومد که میگفت:
خب دوستان دور دوتا عروس و دوماد حلقه بزنینردختر و پسرا دست تو دست هم یه حلقه درست کردن دورمون.وا..منو
رادمانو لیال و شایان وای سادیم و به شون با تعجب نگاه کردیم.دو باره
خواننده گفت:
دوستان اول آقا شایان و لیال خانمردختر و پ سرا شروع کردن که داماد عروس و بب*و* سو از این جلف
بازیار شایانم از خدا خوا سته لیال ر و ب*و* سید..بعد شم لیال شایانو
ب*و*سیدردو باره صدای مزخرف خواننده پیچید تو ی گوشم:
حاال آقا رادمان و انزا خانومروای نه.نه تور وخدا.شررما که از قرار دادمون خبر ندارینربعدش باید یه
میلیون جریمه بدیمرعجب غلطی کردم اون شراو گذا شتم.نگاه به
رادمان کردم ..شیطون دا شت میخندید.ای بی شعور عو ضیر صدای
پ سرا بلند شد که میگفتن داماد عرو سو بب*و*سرنه خدایا .سرم
پایین بود.هرلحظه هم صدای اعتراض دختر و پسرا بلند شد.اعصابم
خورد شد.بابا محرمم بود دیگهرحاال این یه بار و ا شکال ندا شت.چه
اجازه هم برای خودم صادر میکردمرخب تو ی قرار داد گفتیم که برای
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اعتبار قرار داد عیبی ندارهرپس..سرررمو باال گرفتم که همزمان شررد با
جلو اومدن صررورت رادمان.فاصررله ای باهام نداش رت.چندبار پلز
زدم.رادمان آر وم زیرلبش گفت:
گفتیم که برای اعتبار قرار داد عیبی نداره؟هوم؟ع صبی چ شمامو ب ستم و رادمان لب شو گذا شت ر وی لبام .شاید اون
لحظه باید داغ میکردم.ولی لحظه اول یکم مور مورم شررد بعدشررم
کامال عاد ی.انگار ی احسرراسرری نداشررتم.خب واقعا هم احسرراسرری
ندا شتمربرای اینکه صحنه رمانتیز تر ب شه با د ستاش کمرمو گرفته
بود و د ست من ر ود ستش بود .سکوت بود.با الخره صدای د ست و
جیغ بلند شد که یعنی ر ضایت دادن..آر وم از هم جدا شدیم و من از
خجالت سرررمو انداختم پایین حاال خوبه فقط جوونا بودنربزرگترا
بودن که از خ جا لت میرفتم تو ی زمین تا پس فردا باال نمی
یومدم.حاال برای ب*و*سیدن و جدا شدن باید رضایت اینا باشهرای
خدا.کم کم دو باره ر*ق*ص شرروع شرد و همه حواسرشرون پرت
شد.رادمان دستمو گرفت و منو از جمع کشید بیرون.کسی حواسش به
ما نبود.منو برد پ شت باغ کنار یه حوض کوچولو.ن ش ست ر وی لبش
منم نشوند.دستمو ول کرد یه نفس عمیق کشید و گفت:
-خجالتم نمی کشن.اوفففف.
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بعد به من نگاه کرد که خیره شررده بودم بهش.با سررر پرسررید که
چ یه؟یکم بهم خیره مو ندیم و زدیم زیر خ نده ..حاال نخ ند کی
بخند.بین خنده گفتم:
چرا منو آورد ی اینجا؟رادمان-دیدم معذب شد ی گفتم بیارمت یه هوایی بخور ی.
یکم جا به جا شدم و گفتم:
وای خدا بیامرزتت.آدمو تو آمپاس میزارن شدید.رادمان سریع گفت:
از اون حرکت بد برداشت نکنیا..من.حرفشو قطع کردم و گفتم:
میدونم بابا..میدونم.بی خیال.تو ی جمع بود دی گه برای اعتبار قرارداد.
سرشو به عالمت تایید تکون داد.صدای رزیتا اومد که گفت:
ببینم عروس و داماد شیطون؟اینجا؟تنها؟داشررت به سررمتمون میومد.ووییی.دلم براش قیلی ویلی رفت.رادمان
چه خواهر خوشررگلی دارهرمثل خودش..مثل کی؟اه بی خ یال .یه
کت و شلوار گلبهی پوشیده بود و موهاشو مدل داده بود.اومد کنارمون
و گفت:
نگفتین؟رادمان هم که انگار محو زیبایی خواهرش شده بود گفت:
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هان؟رزیتاِ -ا..حواستون کجاست؟
منو رادمان باهم گفتیم:
به توررزیتا با تعجب گفت:
کی؟من؟یه دستمو گذاشتم ر وی لبه حوض و بهش تکیه دادم و گفتم:
آره رزی..خیلی ماه شد ی.بعد ر و به رادمان کردم و گفتم:
در وغ میگم؟رادمان یه نگاه به من کرد و بعد گفت:
هردوتاتون ملوس شدینربعدم پاشد بره که برگشت و به من یه چشمز زد و رفت.فهمیدم که
برای نق شه اینو گفته.بی توجه بهش بلند شدم و با رزیتا رفتم داخل
باغ.همین جور نشرسرته بودم سررجام..رادمانم با شرایان صرحبت
میکرد.لیال هم پیش دوسررتاش بود..حوصررلم بازم داشررت سررر
میرفت.که نگاهم افتاد به آخر سالن.مسعود عین ُبغ کرده ها نش سته
بود ته سالن و با ح سرت نگاهم میکرد.با اومدن شروین و من صور و
محسن که اومدن پیشم چشم ازش گرفتم.
شروین-عروس خانمو نبینیم اینجور ی.
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محسن-چرا غمبرک زد ی دایی دختر؟
بی خیال..حوصلم سر رفته.منصور-خب کف.
سریع حرفشو قطع کردم و تند نگاهش کردم و گفتم:
َ
کف گیر بیارم ک ِفشو بگیرم آره؟ُ
منصور که فهمید دستشو خوندم اول هل شد ولی بعد خودشو جمع
و جور کرد و بعد گفت:
نه بابا..من غلط بکنم دختر داییرشروین-حاال افتخار ر*ق*ص با این سه حقیرو میدین؟
دو دل شدم.میرفتم؟بلند شدم که باها شون برم که شروین با چ شم
به رادمان اشاره کرد.نگاهش کردم.داشت با نگاهی کامال معمولی بهم
نگاه میکرد.
شروین که دید دارم به رادمان نگاه میکنم ر و کرد بهش و گفت:
آقا داماد اجازه میدن عروس خانومشررونو دو دقیقه برای ر*ق*صقرض بگیریم؟
رادمان لبخند ی به شروین زد و گفت:
خواهش میکنم.بفرمایینربفرمایینو با حرص گفتراین یه چیزیش می شه هار شروین و مح سن
دستاشونو برام دراز کردن که دست هردو ر و گرفتم و با کمکشون از پله
ها اومدم پایین.رفتیم وسررط که آهنگ عماد االب زاده"عاشررقت
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شرردم"پخش شررد و من دو باره به نحواحسررن شررروع کردم به
ر*ق* صیدن.آهنگ که تموم شد خوا ستم برم باال که نگاهم خورد
به مهد ی که ر و ردیف اول نشررسررته بود کنار دوسررتاش و مشررکوک
نگاهم میکرد..چشررماشررو بار یز کرده بود و ز ل زده بود بهم .بی
خیال رفتم سرررجام نشررسررتم.رادمان بلند شررد و رفت سررمت
فا م یالش.چشرر مم ا ف تاد به سرر متی.آر مانو د یدم که تن ها
ن ش سته.آخی..نگاهم رفت سمت رادمان،ای بی شعور دقیقا هم رفته
سررمت ژالهرژاله دختر خاله لیال ئه که واقعا ازش متنفرم.خیلی خیلی
خود شو میگیره.انگار ی از دماغ ماموت افتادهراز حر صش منم بلند
شدم رفتم سمت آرمان.با دیدن من از جاش بلند شد و گفت:
ِ -ا..اناز؟چرا اومد ی اینجا؟

نشستم ر وی صندلی و گفتم:

دیدم تنهایی گفتم بیام پیشت.بشین.آرمان نشست و به دور و اارافش نگاه کرد.بعد گفت:
پس رادمان؟ناراحت میشه ها.موهای فرمو از ر وی گردنم کنار زدم و گفتم:
اون رفته پی خوش گذر ونیش.منم اومدم پیش تو.آرمان با تعجب گفت:
-رادمان کجاست؟
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با د ستم سمتی ر و ا شاره کردم که رادمان بود .سر شو به اون سمت
گرفت و بعد از مدتی با حرص سرشو برگردوند.زیر لب گفت:
بی لیاقت.به سمت رادمان نگاه کردم.اوه اوه.دوتا دختر دورشو گرفته بودن..یکی
ژاله..اون یکی ر و نمی شررناختم.رادمان به من نگاه کرد و پوزخند ی
زد.و صورت شو برگردوندعجب شبی شده بود ام شبریکی از عروس و
ُ
دو مادا که از کنارهم جم نمی خوردن،اون یکی عروس دو ماد همش
اینور و اونور بودن.منم بی خیال به سمت آرمان برگشتم و گفتم:
پس خونواده کجاهستن؟چرا نیومدن؟آرمان لبخند ی زد و گفت:
 مامان و بابا دو ماه برای کارای دانشررگاه آوا خواهرم همراه باهاشرفتن فرانسه.ببخشید نتونستن بیان.
نه بابا.چه عیبی؟آرمان به سمتم خم شد و گفت:
 اناز جان.برو سرررجات..رادمان به درک.بق یه دارن بد نگاهتمیکنن.برات بد میشه.
شونه ای باال انداختم و گفتم:
من به حرفاشون اهمیتی نمیدم.آرمان-هرجور راحتی.
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یکم دیگه پی شش موندم و بعد برگ شتم سرجام.دیگه تا آخر عرو سی
چیز خا صی اتفاق نیوفتاد.اون شام که با اومدن فیلم بردار کوفتمون
شرررد که هی میگ فت نه اینطور ی بکنین نه اونطور ی بکنین به
محا رفتنش هم منو رادمان ب شقابامونو جدا کردیم.باالخره جشن
ساعت3تموم شد و همه رفتن سمت ما شینا شون برای عروس
کشون؟برون؟نمیدونم چیه..فقط اینکه یه چرخی تو ی خیابون زدیم
و بماند که رادمان با شایان کورس گذا شته بودرو باالخره ر ضایت دادن
و فامیال ی ما و و شایانو لیال اینا جدا شدن..اونا رفتن خونه خودشون
ماهم رفتیم خونه خودمون.حاال زهرا خانوم گیر داده بود برای ورود
به خونه تخم مر غ بشررکنیم که سررریع شررکسررتیم و رفتیم س رمت
آسررانسررور.تو ی آسررانسررور چرت میزدم و یدفعه نزدیز بود بیفتم که
رادمان منو از کمرگرفت.با حرص گفت:
رادمان-مواظب باش.
خب بابا خوابم میاد.چه گیریه این عروسی.بدبخت لیال.رادمان با تعجب بهم نگاه کرد و من تازه فهمیدم چی گفتم یه سیلی
زدم تو صورتم و گفتم:
وای..دارم هذیون میگم.رادمان آر وم می خندید.باالخره رسرریدیم به خونه مونریه واحد تقریبا
 200یا 300متریربا4تا اتاق 32متریروقتی وارد میشررد ی یه راهرو بود
و سمت چپت آشپزخونه شیز و بزرگی قرار داشت.یه میز چهار نفرم
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داخلش.کمی جلوتر سررمت راسررت یه راهرو ی پهن بود که اتاقا و یه
حموم دستشویی توش قرار داشت.البته تو ی اتاق خواب اصلی و اتاق
مهمان دستشویی و حموم مجزا بود.بعدشم پذیرایی بزرگ.یه ق سمت
تلویزیون و مبلمان راحتی.یه قسررمت مبال ی سررلطنتی و میز بزرگ
برای مهمونی که از سنگ مر مر بودرته سالنم یه در بزرگ شی شه ای
قرار داشررت که به بالکن بزرگ میخورد.با بی حالی رفتم تو ی اتاق
خواب ا صلی و خودمو انداختم ر وی تخت..ا صال حو صله ندا شتم
لباسررامو بکنم .به شرردت خوابم میو مد.راد مان در ا تاقو زد و اومد
تو.سریع بلند شدم و نشستم.با تعجب گفت:
ِ -ا..چرا با این لباسررا خواب ید یرآرایش به پوسررتت آسرر یب میزنه

ها.همی شه میگن قبل خواب آرای شو پاک کنین که پو ستتون نفس
بکشه.
حاال این چه دکتر شده بود برای منربا چشمای بسته گفتم:
 حاال ان قدر نصررحیتو اندرز تحو یل من نده..ناراحتی ب یا خودتلباسمو بکنر
با صدای متعجب رادمان به خودم اومدم که گفت:
چی؟رای خدا..همی شه خوابم میاد هذیون میگم..ام شب کار د ست خودم
میدم..من میدونم.سررریع از ر وی تخت بلند شرردم و به ارفش که
تو ی چهارچوب در قرار داشت رفتم و گفتم:
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ببخش رید دارم هذیون میگم به دل نگیر تور وخدا ز ودتر برو بخوابَ
تا َپتمو جلوت نریختم ر و آبر
خواستم هلش بدم که با دست مانع شد و گفت:
با شه با شه.فهمیدم..من تو ی اتاق بغلیم..اگه کار ی دا شتی صدامکن.
کف دستمو تکیه دادم به در..سرمو گذاشتم ر وی دستم و گفتم:
باشه..باشه..ممنون.شب بخیر..یعنی صبح بخیر.رادمان خندید و گفت:
خوب بخوابی.بعدم رفت و در و بست.سریع برگشتم و اتاقمو آنالیز کردم.رنگ اتاقم به
رنگ بنفش پر رنگ و کم رنگ بود یه جورایی یاسرری.تختم یه تخت
سلطنتی یاسی بزرگ بود..با بالش های بنفش پررنگ و لحاف سفید
و بنفش.گو شه هاش یه ستون میخورد و میرفت باال و یه جا چهارتا
ستون بهم وصل میشدن و یه پرده بزرگ سفید و یاسی ازشون آویزون
بود..یاد تخت ملکه ها افتادم.وسررایل اتاقم یه کمد دیوار بزرگ که
نق شای سلطنتی دا شت.یه میز آرایش سلطنتی و یه میز تحریر و یه
پ یانو گوشرره اتاق..کنارشررم ویولن بود.عاشررق این دوتا وسرری له
بودم..گیتارم دوسررت داشررتم ولی وقت نشررد که یاد بگیرم.کال اتاقم
تریپش سررلطنتی بود دیگه.سررریع پریدم تو ی حموم و 20دقیقه ای
بیرون اومدم.و بعد با خیال راحت گرفتم و خوابیدم.
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.
صبح ساعت10با صدای ساعت زنگیم بیدار شدم.قطعش کردم و
ن ش ستم ر وی تخت.یه لحظه یادم رفت کجام.کم کم لود شدم.بلند
شدم و رفتم د ست شویی.بعدش رفتم سمت گو شیم و شماره لیال ر و
گرفتم.بعد از سه چهارتا بوق جواب داد:
سالم اناز گلم.سالم آبجی لیال خودم..خوبی؟لیال-اوخ..آره میشه گفت خوبم.
ای شیطون.شایان خوبه؟لیال بدون اینکه بدونه چی گفته،گفت:
آره.االن رفت بیرون برام یه چیز ی بگیره.شکمم داره میترکه از دردریه لحظه سکوت کردم و بعد زدم زیر خنده.حاال نخند کی بخند.
لیال-ای کوفت.ببند نیشتو دیگه.
سریع جد ی شدم و گفتم:
چی گفتی؟ُ
لیال دو باره هل شد و گفت:
چیزه.خندیدم و گفتم:
هستی بیام پیشت؟لیال-آره..هستم.بیا.
یکی یدونه من1
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پس فعال.لیال-فعال عزیزم.
قطع کردم و پریدم تو آشررپزخونه.یه لیوان شرریر برداشررتم با کیز
خوردم .سریع رفتم سروقت لبا سام.چی بپو شم؟یه مانتو ی خردلی تا
زانو با نقش های سررفید با شررلوار جین سررفید تنگو شررال سررفید
پوشریدم با کفش آ ل اسررتار سررفید.آرایش مالیم مشررکی.از اتاق اومدم
بیرون که رادمان در حالی که د ست شو با حوله خ شز میکرد از اتاقش
اومد بیرون.
سالم..صبح بخیر.رادمان-صبح تو هم بخیر.
رفتم سمت در و گفتم:
خداحافظ.رفت سمت آشپزخونه و گفت:
به سالمت.سریع رفتم تو آسانسور و رفتم ابقه اول..داشتیم میرفتم سمت در که
زهرا خانوم با یه سینی اومد جلوم.
زهرا خانوم-اوا..خدا مرگم بده خانوم..حالتون خوبه؟جداییتون درد
نمیکنه؟
با تعجب نگاهش کردم که اومد نزدیز گوشم و گفت:
-مثال زیر شکمتون.
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منظورشو گرفتم.خندیدم و گفتم:
نه زهرا خانوم.کار ی داشتین؟زهرا خانوم که تعجب کرده بود گفت:
خواستم براتون کاچی بیارم.من نیاز ی ندارم..ببر به رادمان.زهرا خانوم-چشم.
داشت میرفت سمت آسانسور که گفتم:
زهرا خانوم؟برگشت ارفم.ادامه دادم:
بازم از این کاچی ها دارین؟زهرا خانوم-بله خانوم.بفرمایید آشپزخونه.
رفتم تو ی آشپزخونه و یه قابلمه کوچیز کاچی گرفتم برای لیال..سوار
گاالردوم شدم و رفتم به سمت خون شون.جلو ی یه بر ج شیز نگه
داشتم.زنگ زدم به لیال.
لیال-جونم؟رسید ی؟
آره..جلو ی برجم..لیال به این نگه با نت بگو ا جازه بده منماشینمو بیارم تو..میترسم ر وی عروسکم خش بندازن.
لیال-ای جونم..گاالردو ر و آورد ی؟االن میام پایین..
سریع گفتم:
 ِا..نیایا..حالت بد میشه.یکی یدونه من1
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لیال-نه دلم واسه ماشینت تنگ شده..االن میام.
و بدون این که بزاره من حرفی بزنم قطع کرد.منتظر مو ندم و با
انگ شتام ر وی فرمون ضرب گرفتم.باالخره لیال اومد و ن ش ست تو ی
ماشین.یه نفس عمیق کشید و یدفعه گفت:
ووییی..عزیزم.بعد به بدنه ماشین دست کشید.
سالم.لیال برگشت ارفم و گفت:
ای وای..ببخشرر ید.سررالم ..یادته چقدر با این ماشررین خاارهداشتیم؟سرکارگذاشتن پسرا..کورس گذاشتن..عزیزم..
خی له خب بابا .یه ر وز میریم باهاش بیرون.تو االن به این نگهبانهبگو بزاره من برم تو.
لیال-گفتم.
بعدم د ست شو گذا شت ر و بوق ما شین و راهنما زد سمت نگهبان که
نگهبان ریموت در و زد و در رفت باال.آر وم و با ناز ماشررینو بردم داخل
پارکینگ..نگهبان با تعجب و هیجان به ما شینم نگاه میکرد..خب
همچین ماشرینی نگاه خیلیا دنبالشرره.از ماشرین پیاده شرردیم و به
سمت آسانسور رفتیم.ابقه28توقف کرد.اوف اوف اوف.رفتیم سمت
خونه که دیدم صدای چندتا دختر از خونشون میاد.
-لیال؟کسی خونتونه؟
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لیال-آره.تموم دخترای فامیل.
با ذوق گفتم:
راست میگی؟لیال-ژاله هم هستا.
سریه حالم گرفته شد و گفتم:
راست میگی؟لیال لبهاشو جمع کرد و گفت:
اوهوم.بعدم در زد که ترنم در و باز کرد با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:
سالم.لبخند ی زدم و گفتم:
سالم.چرا تعجب کرد ی؟نباید میومدم؟ترنم دستمو کشید و برد پیش بقیه و گفت:
آخه گفتیم بعد لیال بیایم پیش تو.ولی تو خودت اومد ی.ترنج منو نشوند پیش خودش و گفت:
اصال حال داشتی از تخت بیای پایین؟خندم گرفت..اینا چه فکرایی میکردن.
خب حالم خوب بود.تمنا به شکمش اشاره کرد و گفت:
یعنی شکمت در نمیکنه؟یکی یدونه من1
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نه.ترنم-چه جالب.ولی لیال اومدیم داشت آخ و اوخ میکرد.
لیال از خجالت سر خ شد و یکی زد پس کله ترنم.
ژاله برای اینکه حرفی زده باشه با پرر ویی و بی حیایی گفت:
شایدم اصال چیز ی نبوده که بخواد درد ی دشاته باشه.حرصررم گرفت..آخه یکی نیسررت بگه به تو چه؟از اونجایی که همه از
رابطه خصمانه منو ژاله با خبر بودن بودن پرده گفتم:
بود.تا چشات دراد.بعد زیرلب گفتم:
دختره ی ترشی انداخته.فکر کنم شررن ید چون بدجور بهم ن گاه میکرد و از کلش دود هوا
میرفت.پوزخند ی بهش زدم و بلند شدم رفتم سمت آ شپزخونه و در
همون حال که مخاابم لیال بود گفتم:
این کاچی ر و برای تو آوردم لیال..زهرا خانوم آورده.لیال اومد تو آشپزخونه..قابلمه ر و گذاشتم ر وی اپن.
لیال-دستش درد نکنه.
اومد نزدیز و زیرگوشم گفت:
حرص نخور آجی گلم..فعال که خوب زد ی تو پرش..لبخند ی زدم و باهم رفتیم به سررمت پذیرایی.تا نزدیکای بعدازظهر
پیش هم بودیم و می گفتیمو می خندیدیم.بع رری وقتام منو لیال ر و
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اذیت میکردن که تا میخورد میزدیمشررون.سرراعت5بود که همه عزم
رفتن کردن..بدبخت شررایان..نتونسررت ر وز اولی با زنش باشرره.وقتی
رسیدم خونه رزیتا اومد پیشم.رزیتا-سالم بر زن داداش گلر
لبخند ی زدم و درحالی که به سمت آسانسور میرفتم گفتم:
سالم برخواهر شوهر گرامیربیابریم خونه ما حوصلم سر میره.باهام اومد تو آسانسور و گفت:
 ِا..چرا حوصلت سرمیره؟پس رادمان اینجا چکاره ست؟بی خیال رزی..اون االن شرکته.رزیتا با تعجب گفت:
ابقه سوم یا چهارم؟راد مان تو اب قه سرروم کارمیک نه..ولی االن شرررک ته بیرون ازخونس..مرکز شهر.
رزیتا-آها.
رفتیم داخل خونه.نشست ر وی تخت.
ورق بیارم باز ی کنیم؟رزیتا-آره هستم.
لباسررمو عوض کردم و جاش یه تاپ بند ی کامال یقه باز مشررکی با
شلوارک سفید تا زانو پوشیدم و با ورقها پریدم ر و تخت.رزیتا یه شلوار
راحتی آدیداس مشکی پوشیده بود با پیرهن زرد آستین کوتاه.موهاشم
که بلوند بود و تا ر وی شونش بالای سرش ب سته بود..چ شماش رنگ
یکی یدونه من1
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چشررمای رادمان بود.اوس ری.ولی جذابیت چشررمای رادمان یه چیز
دی گه بود.مشررغول شرردیم..یه عالمه فال جور واجور گرفتیمو باز ی
کردیم که یدفعه در باز شد و رادمان اومد داخل.من خم شده بودم و
یقه پیرهنم یکم پایین اومده بود.کامال خشرز شرده بودم و داشرتم
نگاهش میکردم.نگاهش که خیره مونده بود ر ومو سریع گرفت و به
رزیتا دوخت که با شیطنت نگاهمون میکرد.منو رادمان باهم گفتیم:
کوفتررزیتا خندشو قورت داد و گفت:
خب نزنین باباررادمان-سالم.
منو رزیتا بهم سررالم کردیم.رادمان لباسررشررو از کمد برداشررت و رفت
بیرون.
رزیتا چشررمکی بهم زد که زیرلب گفتم کوفتردو باره شررروع به باز ی
کردیم ..بدب خت راد مان از رزی تا پذیرایی میکرد.دف عه آخر که برامون
قهوه آورده بود گفت:
ببینم من خانوم خونم یا اناز؟من باید پذیرایی کنم یا اناز؟خب بابا.حاال یه بار پذیرایی کن..رادمان مثل دخترا پ شت چ شمی نازک کرد و رفت بیرون از اتاق..منو
رز ی تا از حرکتش غش غش خ ند ید یم ..خدا یی بامزه شرررده
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بود.ساعت8رزیتا رفت.یکم کتاب خوندم و ساعت 10با رادمان رفتیم
پایین برای شام.بعدشم خیلی عاد ی برگشتیم باال.
*****
یه ماهه از عروسرری میگذره و خب تا اینجا تونسررتیم باهم همکار ی
کنیم.کسرری به کار کسرری گیر نمیده .گوشرریم زنگ خورد کتاب رمانو
انداختم ر و مبل و چنگش زدم که ر وی عسررلی بود.سرراعت چند
بود؟.اوه اوه6غرو به.لیال بود برداشتم.
سالم..لیال خانم بی معرفت.لیال-سالم بر دوست رمان خونر
حاال تو به رمان خوندن من گیر بدهرلیال-خب..همش چپید ی تو اتاقت میخونیو میخونیو میخونیر
چون دوست دارم.حاال کار ی داشتی یاد فقیر فقرا کرد ی؟لیال پقی زد زیر خنده و میون خنده هاش گفت:
آ خه..آ خه ..یه چیز ی بگو تو مخی له من بگن جه.فقیر و فقرا؟اونمتو؟ماشرری نت گاالردو.خونت300..200متر.همه وسررا یل خونت
قیمتشون از200به باال.بابای دست و دلباز..شوهر عاشق.
جیغ زدم و گفتم:
مورد آخرو حذف کنرلیال -خب بابا..پرده گوشررمو پاره کرد ی.بهرحال گفتم که تیپت به
فقیر و فقرا نمیخوره.
یکی یدونه من1
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 خب با با ..حاال یه بار خواسررتیم از این جم له ها ب یایم تونذاشتی.میگی چیکار داشتی یا قطع کنم؟
لیال-میگم بابا..میگم.ما برای فردا با دخترای فام یل میخوایم بریم
صفا سیتیرمیای؟
خندیدم و با تعجب گفتم:
لیال؟فقط یه ماه از عروسیت گذشته توهم صفاسیتی؟داشتیم؟لیال-بیخی بابا.همی نه دی گه ..یه هفته با شررا یان میگردم ..یه ر وز با
دوستام..معامله منصفانه ایه.
حاال همچین میگه یه هفته با شایانو معامله من صفانه،انگار ی بهز ور شرروهرت دادن دار ی تحملش میکنی تو اون چ هار دیوار ی
پوسید یر
لیال-نخیرم.من عاشق شوهرمم..جونم براش میره.هرر وز هفته بعد
کارش منو میبره بیرون کلی کیف میکنیم .یه ر وزم گف ته با هم
جنسای خودت باشرحاال تو حسود ی کن.
خب آره ح سودیم شده بود..منم آرزو ی یه شوهر عا شقو دا شتم ولی
حاال زندگیم به این ر وز کشرریده شررده بود .ولی خب خودمو جمع و
جور کردم و گفتم:
من؟به این جلف باز یای به قول خودت عاشررقونه حسررود یکنم؟عمرا.
لیال-هرجور راحتی.حاال میای؟
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یکم فکر کردم..نمیتونستم تا ابد اینجا بمونم که.
آره میام.لیال-باشه..خبرای بعدیو بهت میدم..کار ی ندار ی؟
نه عزیزم.لیال-قر بانت..خداحافظ.
خداحافظ.گوشیو قطع کردم..دیگه حال رمان خوندن نداشتم..اصال زندگی من
خودش رمانه.تا االن شم تو ی دفتر خاارات لپ تابم ثبت شده.بلند
شرردم برم تو ی آشررپزخونه یه چیز ی بخورم.خونه غرق در سررکوت
بود.اصال منو رادمان ازهم خبر نداشتیم..برامون مهمم نبود.از یخچال
یه خ یار برداشررتم و در حالی که میخوردم به سرر مت کانا په راحتی
رفتم.هنوز ننشررسررته بودم و سرررجام نیم خیز بودم که صرردای گیتار
شررنیدم..گیتار؟اینجا؟کی داشررت میزد؟به دنبال صرردا رفتم..چقدر
صداش آرامش بخش بود .صدا از بالکن میومد.در ک شویی شو آر وم و بی
صدا باز کردم که یه صدایی شروع به خوندن کرد.رادمان بود؟آره رادمان
بود.چقدر ق شنگ میخوند.به جرات میتونم بگم صداش فوق العاده
بودرچی می شد رادمان خواننده ب شه.اوه..فکر شو بکن رادمان پاپو رپ
بخونه.از فکرم ریز خندیدم و بهش نزدیز تر شرردم..پشررتش به من
بود.با کمی فا صله ر وی سکو ی بالکن ن ش ستم.نیفتم؟دارم رد پاهامو
پاک میکنم
یکی یدونه من1
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که این بغ تو از سرت وا کنی
من از من کالفم منو درک کن
نمیخوام به من حسی پیدا کنی
نمیخوام به من حسی پیدا کنی..
خودمم دارم از خودم میبرم
نمیخوام ببینی که عادت شده
تو نیستی و دائم زمین میخورم..
نگاه کن به آوازه ی این سکوت
نمیخوام تو ر و حرف مردم کنم
تو زیباترین اشتباه ِ منی
ُ
نباید تو ر و با خودم گم کنم
نگاه کن به آوازه ی این سکوت
نمیخوام تو ر و حرف مردم کنم
تو زیباترین اشتباه ِ منی
ُ
نباید تو ر و با خودم گم کنم
ُ
نباید تو ر و با خودم گم کنم..
چقد گریه کردم که از خواب ِ من
فقط قد یه لحظه بیدار شی
خودم خستمو تو نباید دیگه
به این خستگیام گرفتار شی
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شبیه کدوم حس ِ خوب تو ام
سراپای من چیز ی جز درد نیست
نمیخوام به من حسی پیدا کنی
خودمم حواسم به این درد نیست..
نگاه کن به آوازه ی این سکوت
نمیخوام تور و حرف مردم کنم
اشتباه منی
تو زیباترین
ِ

نباید تور و با خودم گم کنم.
نباید.
رفتم تو فکر.چه با بغا میخوند.حاال که دقت میکنم صداش شبیه
بابز جهانبخشه..البته اگه با بغا بخونه.انگار ی که جن دیده باشه
سریع برگشت ارفم.انقد سریع اینکار و کرد من شوکه شدم و خودمو
به عقب هل دادم و بعله نزدیز بود بیفتم از شررش ابقه پایین که
بازم رادمان از کمر منو بغل کرد.این کال عادت داره میخواد نجات بده
از کمر نجات میده.یه بار تو آزمای شگاه..یه بار تو پله های خونه.یه بار
تو ی آ سان سور..یه بارم اینجا.تو همین فکرا بودم و چ شمام ب سته بود
که صدای رادمانو شنیدم که میگفت:
اناز؟خوبی؟سرمو به عالمت آره تکون دادم که منو آر وم از سکو آورد پایین و ر وی
صندلیی که اونجا ن ش سته بود ن شوند.هنوز چ شمامو کامل باز نکرده
یکی یدونه من1
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بودم..هی این چ شمم باز میکردم بعد میب ستم هی اون چ شممو باز
میکردم بعد میبستم.رادمان زانو زد جلوم و خندیدو گفت:
نترس..خطر رفع شد.ناجیت بازم نجاتت داد.لبخند ی زدم و گفتم:
ممنون..ناجی اناز.اخمهاش توهم شد و گفت:
ببینم اینجا چیکار میکرد ی؟ُ
یدفعه هل شدم و با تته پته گفتم:
خب اومده بودم تو ی هال که صدای گیتار شنیدم بعد اومدم اینجاو ن.
حرفمو قطع کرد و گفت:
نشستی اونجا؟و به جایی که نشسته بودم اشاره کرد.سرمو به عالمت آره تکون دادم.
لبخند مهر بونی زد و گفت:
آخه دختر خوب.مگه آدم عاقل میره ر وی لبه میشینه؟اخم هامو توهم کردمو گفتم:
االن منظورت اینکه من کله پوکم دیگه؟رادمان بازم خندید و گفت:
آره یه جورایی.هنوز مغزت خامه.یه چشم غره بهش زدم و گفتم:
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ایششششش..رادمان-حاال چجور ی میزدمو میخوندم؟خوب بود؟
با ذوق گفتم:
آره..خیلی باحال بودرچشماش گرد شد بعدم آر وم خندید.سریع حرفمو پس گرفتم و گفتم:
البته هوا ورت نداره.پیاز داغشو زیاد کردم..رادمان-آره.حرف راستو از بچه بشنو.
جیغ زدم-من بچه نیستمر
رادمانِ -ا.پرده گوشمو پاره کرد ی رفترکر شدم.آ ی.

تر سیدم..همچین به خودش میپیچید و گو ش شو ف شار میداد گفتم
َ
یار و ر و کر کردم حاال باید دیه بدم.
چی شد ی؟ولی اون همچنان داشررت آه و ناله میکرد.وای نمی شررنوه؟بدبخت
شررد ی انازرصرردبار گفتم این ولوم جیغتو بیار پایین..گوش نمیکنی
کهرخب من همین جور ی هسررتم.فکرامو جمع کردم و به ارفش
خم شدم که ر وی زمین نشسته بود.شونشو تکون دادم برگشت ارفم.
خوبی؟َ
سرررشررو به عال مت چی میگی تکون داد..در وغ میگی؟کر؟دو باره
صورتمو بهش نزدیز کردم و گفتم:
َ
کر شد ی؟یکی یدونه من1
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و به گوشام اشاره کردم.
همین جور ی گیج نگاهم میکرد که یدفعه دماغمو کشرر ید و زد زیر
خنده.دستمو گذاشتم ر و دماغم و بازم جیغ زدمر
َ
رادمان-اه..کر شدمربسه دیگه.
یه لبخند موذیانه زدم و گفتم:
َ
 ِا..شما که کر شده بود ی.بعد سریع جبهه گرفتم و گفتم:

ُ
-چرا دماغمو میکشی؟دماغم از فرم افتاد.

و دماغمو ر و با انگشت سبابم به ارف باال دادم.
رادمان-خب فوقش دو باره میری عمل میکنی دیگه.
دو باره؟عمل؟منکه دماغم عملی نیست.رادمان-منم عر عر.
ِ -ا..در و نمیگم..برو از همه بپرس..دماغ من خدادای اینجوریه.

"واقعاهم دماغم عملی نبود.از مامان به ارث برده بودم".
َ
رادمان-اهههه.در وغ؟
به جون تو.رادمان؟رادمان-بله؟
بهم.چیزه..بهم گیتار یاد مید ی؟رادمان-دوست دار ی؟

-خیلی..ولی انقد وقتم صرف پیانو و ویولن شد نتونستم یاد بگیرم.
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رادمان خودشو جمع و جور کرد و گفت:
گیتار در ازای؟فکر کردم و گفتم:
نمیدونم.رادمان-حاال فکر میکنم بهت میگم.ولی فقط به اون شرط بهت یاد
میدما..
باشه.ولی.از اون کارا که.حرفمو قطع کرد و گف:
غلطتو بکن..من آدم عوضیی نیستم.لبخند ی زدم.
باشه.بلند شدم و گیتارشو برداشتم.
رادمان-از االن؟
هرچه ز ودتر بهتر.رادمان ن ش ست ر وی صندلی.منم ن ش ستم جلوش ر وی زمین و تکیه
مو دادم به صندلی.گیتار و گرفتم بغلم و اونم خود شو بهم نزدیز کرد
و یه د ستمو گذا شت ر وی ق سمت باالیی گیتار یه د ستمو ر وی قسمت
پایینی.سرش ر وی شونم بود.چه صحنه باحالیر
رادمان-ببخ شید اگه بهت د ست میزنم.ولی خودت دو ست دار ی یاد
بگیری.
یکی یدونه من1
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عیبی نداره.رادمان-حاال دست راستتو ر وی تارها تکون بده.
انگشررتامو ر وی تارای گیتار تکون دادم که صرردای رینگ رینگش بلند
شد.همین جور ی بهم آموزش میداد:
دستتو بزار ر و اون.نه برش دار.انگشتتو بکش ر و سومی..حاال اولی..قدرت یادگیریم فوق ال عاده بود.همین جور ی غرق یادگرفتن گی تار
بودم که احساس گرسنگی کردم..دست از گیتار کشیدم و گفتم:
رادمان؟رادمان-بله؟
گشنت نیست؟رادمان حالت بامزه ای به خودش گرفت و با انگشررت سرربابش به
شقیقش فشار می آورد بعد گفت:
االن که فکرمیکنم چرا.برم بگم برامون غذا بیارن.رادمان-مگه قرار نبود برامون آشپز و خدمتکار بیاد؟
خدمتکار من همون سه تان..همون سه نفرم آشپز ی میکنن.ولینمیدونم چرا دد ی نمیفرستتشون باال.
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رادمان-دد ی؟
آره دیگه..بابامو میگم..رادمان-آها.شرط من خیلی آسونه.بگم؟
بگو.راد مان-هرو قت خوب گی تار یاد گرفتی یه بار تو جمع باهم
بزنیم؟اوکی؟
با تعجب گفتم:
فقط همین؟رادمان سررری تکون دادو بلند شررد رفت تو اتاقش.چه شرررط سرراده
ایراگه من بودم میگفتم خونه ر و یه هفته تمیز کنیر
گوشرری تلفنو برداشررتم و به سررارا زنگ زدم و گفتم شرراممونو بیارن
باال.بعد از نیم سرراعت با یه سرینی بزرگ از غذا اومدن باال.گذاشرتنش
تو ی آ شپزخونه و رفتن.بعد از خوردن شام و سایلمو برای فردا جمع
کردم و گرفتم خوابیدم.
ساعت 6سریع از خواب بیدار شدم.لیال ساعت6:30زنگ زد و گفت
دارن میان دنبالم.گفت میخوایم بریم رامسر.برای 2ر وز.سریع صبحونه
خوردم..یه مانتو ی کتی خوش دوخت سفید با شلوار و ر وسری ساتن
مشکی سرم کردم.آرایش سفید و مشکی ،رژقرمز و تکمیل..نه..کفش..یه
کفش سفید  10سانتیرکیف کولی م شکیمو که لباس راحتیمو توش
گذا شته بودم بردا شتم و از خونه زدم بیرون.دی شب به رادمان گفتم با
یکی یدونه من1
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لیال میریم سررفر..ولی نگفتم کجا..قرار نیسررت آمار منو داشررته باشرره
کهراونم فقط سرررشررو تکون داد و رفت تو ی اتاقش.اصررال بهش نمی
گفتم سنگین تر بودم.واللهراز آ سان سور اومدم بیرون.که از شانس بدم
بابا از اتاقش اومد بیرونرتا منو دید چ شماش متعجب شد و به ارفم
اومد.
سالم.صبح بخیر بابایی.بابا-صبحت بخیر دخترم..کجا به سالمتی؟
اه..حاال چی بگم؟خب واقعیترآخه نمیگه شرروهرت پس کو؟خب
یه ر وز بدون شوهرر
راستش دارم با لیال اینا میرم رامسر.یه ابروشو باال داد و گفت:
بدون شوهرت؟بیا..دید ی گفتم؟
خب..اجازه داده بهم.تا بابا خواست چیز ی بگه زهراخانوم گفت:
اناز خانوم..لیال خانوم دم در منتظرتونن.بگو االن میام.گونه بابا ر و ب*و*سیدم و گفتم:
خداحافظ بابایی.بابا لبخند ی زد و گفت:
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مراقب خودت باش.چشم.حتما.سررریع از خو نه زدم بیرون که آئود ی مشررکی لیال ر و جلو ی پام
دیدم.جلو نشستم که دیدم بعلهرژاله خانومم اومدن.
سالم.لیال-سالم برآبجی گلم.
ژینوس خواهر بزرگه ژاله هم بود.برگشررتم عقب و باهاش دسررت
دادم.اما هم سن من بود.
ژینوس-خوبی اناز جون؟ببخ شید نتون ستم عرو سیت بیام با وحید
رفته بودیم کانادا.
نه عزیزم.عیبی نداره.یه نگاه بد به ژاله کردم ببینم سالم میکنه یا نه.یه سال ازم کوچیز تر
بود.پشت چشمی نازک کرد و به ز ور گفت:
سالم.علیزرو برگشررتم درسررت سرررجام نشررسررتم.راه افتادیم.تو ی راه یه عالمه با
ژینوس و لیال حرف زدم ..یه وقتاییم ژا له به خودش زح مت م یداد و
حرف میزد.باالخر بعد چند سرراعت رسرریدیم رامسررر.ویال مال لیال
بود.م*س*تقر شرردیم.منو لیال تو ی یه ا تاق.ژینوسررو ژا له تو ی یه
اتاق.بقیه بچه ها تو راه بودن.منو ژینوس نشررسررته بودیم و داشررتیم
یکی یدونه من1
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حرف میزدیم که زنگ ویال به صرردا در اومد.آیفونو زدم و رفتم تو ی
حیاط.دخترا اومده بودن.ترنم،ترنج،تمنا،مهسررا ،همین جور دنبال
چوب بودم که صدای ژاله ر و شنیدم که با کسی حرف میزد:
این دختره فکر میک نه کی هسررت دی گه.دو تا ماشررین داره ..یهع مارت..دو تا شرررکت دی گه فکر میکنه کی هسررتراز د ماغ ف یل
افتاده.بزار کامران بیاد حالیش میکنم پولدار بودن یعنی چیر
باالخره صدای ارف مقابلشو شنیدم.
کامران کیه؟ژاله-نامزدم.یه ماه دیگه میاد.
بهتره در باره ا ناز اینجور ی حرف نزنی.اون هراور ی که ارفمقابلش باهاش حرف میزنه باهاش برخورد میکنه.
ژالهِ -ا..مرضیه؟توئم ارف اونی؟

مر ضیه-خب م سلما ارف ک سی ه ستم که پ شتش بد میگن ا صال
هم ق

اوتت در بارش در ست نی ست.اناز دختر شو خ و مهر بونو

باجذبه ایه که همه ازش حسرراب میبرن.منم از این ویژگیش خوشرم
میاد.
قند تو دلم آب می شد کیلو کیلو.و م سلما میدون ستم که مر ضیه منو
ندیده که به قول بع یا بخواد خود شیرینی کنه برام.ژاله ای شی گفت و
رفت.رفتم کنار مرضیه.
-زد ی تو پرشار
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مرضیه لبخند ی زد و گفت:
ِ -ا..دختر بد..فال گوش؟

خودمو مثل بچه های خطاکار نشون دادم و گفتم:
ببخشید خانم..ما ف ولیم دیگه.مرضرر یه-شرریطون.آخه داشررت در باره آبجی گلم بد میگفت.بد
ق اوت کرده بود.
ممنون خوشررملم.ولی من یه بار دیدم تو حرف بزنی.چرا انقدر کمحرفی؟
مرضرریه با خجالت سرررشررو انداخت پایین.صرردای سرراغر اومد که
میگفت:
این مرضرریه خانوم یه زمانی دیوار راسررتو باال میرفت.نمیدونم چیشده دیگه حوصلش نمیاد ر وی یه سنگ پا بزاره چه برسه به دیوارر
-از ِکی؟

ساغر-تقریبا سه یا چهار سالی میشه.
با تعجب به مرضیه نگاه کردم که گفت:
ببخشید من میرم.بعدم سریع ازمون دور شد.
ساغر دم گوشم گفت:
خجالتیو گوشه گیرم شده.آخه واسه چی؟یکی یدونه من1
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ساغر-نمیدونم والله.ولی هرچی باشه داداشش میدونه.
واقعا؟ساغر-آره بابا.جیز تو جیز همن.
دیگه از اون بحث بیرون اومدیم،ولی باید از زیر ز بون مرضیه میکشیدم
چی شده..ف ولی تو ذاتم بود..البته در صدش تو ی من زیادتر از بقیه
بود.همه دور هم نشستیم و آتیش ر وشن کردیم.ترنم و ساغر مشغول
در ست کردن سیب زمینی آتی شی شدن.ترنج گیتار شو آورد و ن ش ست
کنارم.
ِ -ا..ترنج یه لحظه گیتارتو مید ی.

ترنج لبخند ی زد و گفت:
-بیا.

گیتار و ازش گرفتم،لیال که کنارم نشسته بود گفت:
مگه گیتار بلد ی تو؟لبخند ی زدم و درحالی که با سیمای گیتار ور میرفتم گفتم:
آره.رادمان بهم یاد میده.لیال-آ ی آ ی آ ی.
و چشمکی بهم زد.خودمم خندم گرفت.ترنج گفت:
خوبه دی گه والله..تا خدا بده از این شرروهرا..دی گه هزینه یادگیریگیتار نمی د ی.
خندیدم و گفتم:
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چرا.من گی تار ازش یاد میگیرم.اونم گ فت در ازاش ازم یه کاریومیخواد که انجام بدم.
ترنج-چه کار ی؟
اینکه وقتی یاد گرفتم باهاش تو ی جمع بزنم.لیال نفسی راحتی کشیدو گفت:
اوفف.فکر کردم از اون کارا.یکی زدم پس کلش و گفتم:
منحرف نشو خیارشور.لیال-این تیکه هار و از کجا یاد گرفتی؟
 یه ر مان م ی خو نم.د خ تره ه مش ا ین ت ی که هار ومیپبرونه.خیارشور،گوجه،باد مریمِ -ا..بچه هاراینا شایانو رادمانو آرمان و
شروینو.

بقیشو مهسا گفت:
محسنو..ا..اینو نمیشناسم.
منصور و مسعود وِ

مرضیه-اون داداش منه.مهد ی.

ای خدا.اینا اینجا چیکار میکردن.به لیال اشاره کردم بیاد پیشم.
لیال-چیه؟
به پسرا اشاره کردم که داشتن به سمتمون میومدن.
اینا اینجا چه غلطی میکنن؟مگه خبر داشتن ما کجاییم؟لیال-نمیدونم والله.
یکی یدونه من1
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باالخره رسیدن بهمون.معلوم بود رادمان از دیدنم تعجب کرده..هیچ
کدوممون انتظار نداشتیم همو اینجا ببینیم.
شایان دست زد و گفت:
مثل همیشه عالی بود ی انازربقیه هم پشت سرش دست زدن ولی اخمهای رادمان تو هم بود.
ببینم شما؟اینجا؟شایان-من قایمکی فهمیدم لیال کجا میخوا ست بیاد..منم پ سرار و
جمع کردم اومدم.
بعدم با عشق به لیال نگاه کرد.که لیال هم یه لبخند تحویلش داد.همه
دخترا باهم گفتن:
ُ
عقرهمه بچه های فامیل باهم شرروخی داشررتن و شررایانو لیال ناراحت
نشدن..آخه همه از اخالق هم باخبر بودیم.لیال جیغ کشید:
نفهمارنوبت شمام میرسه دخترا.شمارم میبینیم.همه خندیدن.
شروین-حاال میشه به جمع دخترنتون وارد بشیم و مختلط بشیم.
همه دخترا موافقتشررونو اعالم کردن و منم با حرص رفتم سرررجام
نشستم..رادمانم اومد پیش من نشست.با صدای حرصی گفت:
آخه..نفسشو با حرص بیرون داد و گفت:
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آخه..اینجا ف ای باز..دختری مثل تو باید عر بی بر*ق*صه؟راوه اوه..این چرا اینجور ی شرد؟همه سررشرون گرم حرف زدن باهم
بود.کسی متوجه ما نمی شد.با تعجب گفتم:
مگه چشه؟راد مان-تو بگو چش نیسرررت.نمیگی اینه مه پسررر دارن ن گا هت
میکنن؟
اوففف..بی خیال رادمان..قرار بود تو مسائل هم دخالت نکنیم.رادمان با صرردای که خشررم توش مو ج میزد ولی سررعی داشررت آروم
باشه،گفت:
آره..قول دادیم که دخالت نکنیم.ولی قرار نبود اور ی رفتار کنیم کهبقیه فکر کنن من بی غیرتم.
کی این فکرو میکنه؟رادمان-مهد ی.م سعود..مح سنرا صال هرکیرمگه نباید جور ی وانمود
کنیم که عاشق همیم؟
-نمی فهمم حرفتور

ُ
رادمان-پس خواهشا تا زمانی که تو ی رامسریم از کنارم جم نخور.
حرفی نزدم.نمی دونم چرا این غیرتش..این توبی خاش برام شرریرین
بود.شروین گفت:
َ
لید ی اند جنتلمن.میخوایم آهنگ عشقوالنه بزنیم..پس.همه گفتن:
یکی یدونه من1
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سکوترمنو رادمان ساکت بودیم .شروین شروع کرد به گیتار زدن و شایان
میخوند .نگاهم به ژاله افتاد که داشررت رادمانو با نگاهش میخورد.به
تیپ رادمان نگاه کردم.پیرهن سررفید که آسررتینشررو تا آرنج داده بود
باال .شلوار جین سفید.با جلیقه خوش دوخت م شکی..موها شم
ابق معمول جلو ی چشررم راسررتش ریخته بود.در وغ نگم تیپش
دختر کش شده بود..مخصوصا مدل موهاش.شبیه این آدمای مرموز
شررده بود..حاال این ت یپ میز نه میزاره دخترا با نگاه بخورنش.من
عر بی میر*ق*صررم ازم ایراد میگیره میگه نمیخوام فکرکنن من بی
غیرتم.خب االن بع ی هام فکر میکنن من بی غیرتم.بخاار اینکه
حرص ژاله ر و در بیارم..سرمو گذاشتم ر و شونه رادمان.رادمان یه لحظه
جاخورد..بهم نگاه کرد..با حرص گفتم:
نمیخوام فکر کنن بی غیرتم.یه لبخند محو نشررسررت ر و لبش و دسررتمو گرفت.همه غرق آهنگ
شررده بودیم..نگاهم افتاد به ژاله که با حرص نگاهم میکرد.حاال
خوبه نگفتم شوهر سوریمه هاروگرنه االن خفه ام میکرد،برای رادمات
تور پهن میکردرآهنگ که تموم شد همه د ست زدیم .شروین گیتار و
داد به رادمان.
شروین-یکی بخونه..یکی بزنه.
رادمان سرشو آورد کنار گوشمو آر وم گفت:
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حاال باید شراتو اجرا کنی.بعد با صدای بلند گفت:
رادمان-من با اناز تمرین کردم..من میزنم..اون بخونه.
با تع جب ن گاهش کردم که چشررمکی بهم زد..خ ندم گر فت ..یه
وقتاییم یه رفتارایی ازش سر میزنه آدم خنده اش میگیره.
مه سا-تور و جون عمه اتون ،آهنگش یه کوچولو شاد با شه .شروین
اینا ته ته غمگین خوندن.نگاه کن.اشکام دراومده..
و به چشماش اشاره کرد..خندیدیم و من به رادمان آر وم گفتم:
مهمون..مرت ی پاشایی چطوره؟رادمان-آره خوبه.
بعدم شروع کرد به زدن..منم خوندم:
وای که چقدر این دل عاشق بالستمیون دل با من همیشه دعواست
به دل میگم غمو تو خونت راه نده
میگه جونم مهمون حبیب خداست
چی میشه گفت به این دل دیوونه
هیچ میگم باز میگیره بهونه
سکوت کردم و همه گفتن و دست زدن:
چی میشه گفت به این دل دیوونههرچی میگم باز میگیره بهونه
یکی یدونه من1
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من-کاشکی دلم غصه ی پنهون نداشت
خونه ی دل حیاط و ایوون نداشت
پرمی کشید خنده ر وی لبانم
ابر چشام یه قطره بار ون نداشت
چی میشه گفت به این دل دیوونه
هر چی میگم باز میگیره بهونه
همه با دست زدن -چی میشه گفت به این دل دیوونه
هر چی میگم باز میگیره بهونه
من-دل خوابه و چشمای من بیداره
از ناله های من خبر نداره
می ترسم این خونه خرابه ها شه
دست گلی به آب بده دو باره
بعد از اتمام آهنگ همه دسررت و جیغ زدن..البته جیغش مال دخترا
بود .باالخره سررا عت12ه مه عزم رفتن کردن..ویال ی پسرررا..ویال ی
کنار ی ما بود.برای راحتی هر دو ارف دخترا و پسررا هر کدوم تو ی یه
ویال مجزا بودن.دا شتم میرفتم سمت ویال که رادمان د ستمو گرفت و
چرخوند سررمت خودش.همین جور ی با تعجب داشررتم نگاهش
میکردم که ر وسریمو گذاشت ر وی سرم.لبخند ی زدم و گفتم:
ممنون.این دست تو چیکار میکرد؟رادمان هم لبخند ی زد و گفت:
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ترنم داد بدمش به تو.االن یادم افتاد.ُ
یدفعه بغلم کردرتو شز بودم که دم گوشم گفت:
مراقب خودت باش.مسعود داره بد نگاهت میکنه.آها..پس بخاار م سعود بود منو بغل کرد.میگم آخه این کارا از رادمان
بع یدهرازش جدا شررردم که د یدم بع له..مسررعود داره حرص
میخوره.بعد شم با غیا ر و شو برگردوند و رفت.برای رادمان م شکلی
ایجاد نکنه؟
رادمان..توهم مراقب باش..این مسعود یه چیزیش میشه ها.رادمان لبخند ی زد و گفت:
نگران نباش..این هیکل پنبه که نیست.ترنم اومد دستمو کشید و گفت:
اه رادمان..فردا میبینیش دیگه.شب بخیر.برای رادمان دست تکون دادم.که اونم دست راستشو از جیبش درآورد و
انگشت سبابه و و سطشو کنارم هم گذاشت.گذاشت ر وی شقیقش و
ب عد از شررقیقش دورش کرد.یعنی چاکرم؟همچین چیز ی.ات فاقای
امروز و تو ی لپ تابم نوشررتم.سررریع لباس عوض کردم و ر وی تختم
دراز کشرریدم..ر وز خوبی بود.از اینکه رادمان مواظبمه و حواسررش بهم
ه ست خو شم میاد.انقدر خوابم میومد که دیگه نتون ستم فکر کنم و
خوابم برد.ناخودآگاه از خواب پریدم.گلومم از خشکی میسوخت.بلند
شرردم و از یخچال کوچولوئه اتاق یه بطری آب معدنی برداشررتم و با
یکی یدونه من1
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همون تاپ و شلوارک سفید رفتم تو ی بالکن.دا شتم آب میخوردم
که با چیز ی که دیدم آب پرید تو گلوم..دقیق شرردم ر وی فرد ی که
لب ساحل بود و دا شت داد و هوار میکرد.یعنی در ا صل جیغ و جیغ
میکرد.یکم که دقت کردم دیدم مر ضیه ست.مر ضیه وا سه چی داره
جیغ جیغ میکنه؟چی آزارش میده؟.مرضریه که دختر سرراکتی بودرتو
همین فکرا بودم که دو باره به نقطه ای که مرضیه بود نگاه کردم.ولی
چیز ی ندیدم..یا خداربدو از اتاق و بعدش از ویال رفتم بیرون.نمیدونم
چطور ی رسیدم لب ساحل..مهم این بود که مرضیه نبودرداد زدم:
مرضیهرولی کسی جوابی نداد..دو باره با جیغ و داد گفتم:
کجایی؟مرضیه؟ربه دریا که تو ی سرریاهی شررب مو ج میزد نگاه کردم.هیچی.همین
جور ی اینور و اونور دنبالش میگشررتم..رفتم نزدیز آب..باد به موهام
میزد و تو ی هوا تکونشررون م یداد..آب به پا هام خورد.ووییی .چه
سرررده.با دسررتام باز وهامو مالش دادم.که یدفعه یه جسررم قرمز رنگی
ر وی آب دیدم.ولی یه چیز دراز مثل شال سفید دنبالش بود که دیدنشو
تو ی تاریکی آ سون میکرد.یکم که فکر کردم دیدم مر ضیه هم شال
سفید گذاشته بود.با این فکر بدو رفتم تو ی آب..اصال توجه به خیس
شرردنم نداشررتم..مهم مرضرریه بود.باالخره رسرریدم بهش..بیهوش
بیهوش.چون همه لبا ساش خیس شده بودن سنگینم شده بود.به
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ز ور داشررتم میکشرریدمش لب سرراحل.یکم که مونده بود برسررم به
سرراحل قامت مهد ی جلومون ظاهر شررد که با یه شررلوار آدیداس
مشکی و یه کاپشن مشکی به کمکمون میومد.با کمز هم مرضیه ر و
بردیم لب ساحل..خوابوندمش و تکونش دادم:
مرضیه..مرضیه بیدار شو.مهد ی قفسه سینشو فشار داد و گفت:
خودسر..دپاشو لعنتی.
آبجی..آبجی مرضیه..دختره ی احمقِ

ولی مرضرر یه هیچ حرکتی نمی کرد..دوتا سرریلی زدم بهش کارسرراز
نبود..هردو خ سته ن ش ستیم ر وی شنها.از اینکه با اون و ضعیت مهد ی
دا شت منو می دید معذب شدم..انگار ی که فهمیده با شه کاپ شن شو
درآورد و داد به من.تشررکر کردم و پوشرریدمش.دو باره رفتیم باال سررر
مر ضیه..همه بدنم خیس شده بود.مخ صو صا موهام.وای کی حال
داره اینار و خ شز کنه؟دو باره و سه باره مر ضیه ر و تکون دادم سیلی
زدم به قفسه سینش فشار دادم که باالخره آب باال آورد.یکم سرفه کرد و
باالخره چشررماشررو باز کرد.کمز کردم بش رینه.مهد ی اومد کنارش و
گفت:
خوبی آبجی گلم؟آخه برای چی اینکارار و میکنی؟که چی بشه؟مرضرریه هیچ حرفی نزد..بغا کرده بود و چشررماش از اشررز پر
بود.مهد ی ادامه داد:
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 صدبار گفتم اونا و صله ما نی ستن..تو گو شت فرو نمیره.اون پ سرانقدر مهم نیست که بخاارش جونتو میخوای از دست بد ی.
باالخره بغا مرضیه ترکید و هق هقش هوا رفت.بغلش کردم..اونم
منو به خودش فشرد.مهد ی بلند شد و گفت:
مر سی اناز خانوم..این خواهر من عادت داره بع ی وقتا از اینکارابکنه.تا االنم  3بار اینکار و کرده..البته به ر وش های مختلف.نمیدونم
اگه شما نبودین باید چه ِگلی تو سرم میریختم.

خنده ام گرفت و گفتم:

این چه حرفیه؟وظیفه هر کسرریه که جون آدمی ر و در خطر نجاتبده.
بعد ر و به مرضیه گفتم:
حاال پاشو بریم که هردومون موش آب کشیده شدیم.مر ضیه لبخند ی زد و بلند شد دا شتیم میرفتیم که لحظه آخر رادمانو
دیدم که داشررت از بالکن ویال ی خودشررون بهمون نگاه میکرد و یه
پیپم د ستش بودررادمان سیگار میک شید؟ا صال به من چه؟خودمم
تفریحی سیگار میکشیدم ولی فوقش سه ماه یه بار .ر ومو کردم سمت
مهد ی و گفتم:
رادمانم بیداره؟م هد ی-آره..داشررتیم با شرررا یان و شررروین باز میکردیمو قلیون
میکشیدیم که صدای جیغ و جیغ مرضیه و تور و شنیدیم.
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خندیدم.کاپشن مهد ی ر و درآوردم و دادم بهش و گفتم:
که اینطور..با اجازه..شب بخیر..اونم جوابمو داد.یه بار دی گه به سررمت رادمان نگاه کردم که رفت تو
ویال.مهد ی رفت..ماهم به سمت ویال رفتیم.لبا سامونو عوض کردیم
و نشررسررتیم جلو ی شررومی نه.هر کدوم یه پتو دورمون گرف ته
بودیم.سکوت بینمون حکم فرما بود.هر دو به آتیش شومینه ز ل زده
بودیم که باالخره مرضیه سکوتو شکست و گفت:
ممنون.منم مثل خودش آر وم گفتم:
خواهش میکنم.مرضیه نگاهشو از آتیش گرفت و به من دوخت..منم بهش ز ل زدم.
مرضیه-اناز؟
جونم؟مرضیه-میشه..میشه ماجرای امشبو فراموش کنی؟
بغلش کردم و با خنده گفتم:
معلومه که میشه عزیرررزم.سر شو گذا شت ر و شونم و شروع به بی صدا گریه کردن کرد.بی شتر به
خودم فشررردمش.دردش چی بود که اینقدر اذیتش میکرد؟هرلحظه
داشت ف ولیم بیشتر میشدرمرضیه ر و از خودم جدا کردم و گفتم:
نمیخوای بهم بگی چی شده آبجی گلم؟یکی یدونه من1
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مرضیه در حالی که هق هق آر ومی میکرد گفت:
چرا..دیگه خسته شدم.میخوام هرچی تو دلم بگم تا راحت شم.بگو میشنوم.وقتی نگاه مشررتاقمو دید دماغشررو باال کشررید..یکم جابه جا شررد و
دستمو گرفت.به گرمی دستشو فشردم.
مرضیه-از کجا بگم؟
از اول زندگیت.مرضیه در حالی که سرش پایین بود گفت:
 خب خودت م یدونی وضررع خونوادم چطور یه.پو لداریم.یکی ازپولدارای تهران..بابام نمای شگاهای ما شین بزرگی تو ی ایران داره.من
شاید تو همچین خونواده ای که به قول بع

یا خیلی openبزرگ

شرردم ولی حد و حدود خودمو م یدونم.ح جابمو ر عا یت میکنم و
خدار و خیلی دو ست دارم.ماجرای ا صلی از دوران دان شگاهم شروع
شد.ر شته گرافیز میخوندم.به قول ساغر اون موقعه ها خیلی شر و
شیطون بودم.آره راست میگه.تو ی کالس سر به سر همه میذاشتم..از
دختر گرفته تا پ سرا.همه از د ستم عا صی بودن..دو ستم دا شتن.یه
چ ند ماهی که از دانشرر گاه گذشرررت یه فرد جد ید او مد تو ی
کال سمون..کسی که جرات نداشتم بهش نزدیز بشم..همی شه اخمو
بود".آرسررن م ِیر"از وقتی اسررمشررو شررنیدم بهش شررز کردم..اون یه

مسیحی بود.کنجکاو شدم بشناسمش.از هر راهی استفاده میکردم که
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بهش نزدیز ب شم.از شانس من با یه گروه میخوا ستیم پروژه ای ر و
انجام بدیم که.
حرفشو قطع کردم و گفتم:
آرسنم جزءش بودرمرضیه لبخند ی زد و گفت:
آره.کم کم با من سر صحبتو باز کرد ولی همچنان غرورشو داشت.نفسمو با حرص بیرون دادم و گفتم:
بازم غرور پسرارمرضیه لبخند تلخی زد و ادامه داد:
 به جاهایی رسررید که ازم حمایت میکرد.باهام میخندید و باالخرهبهم گفت چرا انقدر تو خود شه.تا 6سالگی تو ی فران سه زندگی میکرده
و از اون به ب عد او مده بود ایران.ا ناز.نم یدونی.وقتی میگ فت چ قدر
بچه های مدرسرره و خونوادهاشررون به خاار اینکه اون یه مس ریحیه
تحقیرش میکردن و میگفتن اون..نج..سرره..میسرروختم.اون دلش
شکسته بود.کم کم بهش عالقه مند شدم.اونم به من عالقشو ابراز کرد
به جایی رسیدیم که تصمیم به ازدواج گرفتیم.ولی.
بازم حرفشو قطع کردم و به مبل تکیه دادمو گفتم:
که خونوادهاتون اجازه ندادن؟مر ضیه سر شو به عالمت آره تکون داد..چ شماش از ا شز پر بود.منم
بغشم گرفت و با ناله گفتم:
یکی یدونه من1
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ای خدااا.مرضیه ادامه داد:
خونواده ها به شررردت م خالف بودن.ولی ما از هم جدا نمیشدیم..حتی یه بار میخواستن منو به ز ور شوهر بودن که با آرسن فرار
کردم.رادمان و آرسن باهم دوست بودن و رادمان خیلی بهمون کمز
کرد.ولی بازم نشرد.هردو خونواده میخواسرتن ما ر و ارد کنن.مامانم
میگفت ش ریرتو حال ل نمیکنم..عاقت میکنم..همینا منو سررسرت
میکرد .آرسررنم تحت فشررار خونوادش بود.مامان و خواهر آرسررن به
خاار درس آرمی نا،خواهرش کانادا بودن .یه ر وز آرسررن خبر داد که
مادرش گف ته بره کا نادا..میترسرر یدم بره..میترسرر یدم بره و دی گه
برنگرده.اونم گفت بخاار اینکه مامانشررو قانع کنه میره و من نگران
نباشم..قبول کردم..رفت..ولی چه رفتنی؟
و دیگه برنگشت.مرضیه اشکاش ر وی گونه هاش میچکیدن.
مر ضیه -آره..برنگ شت..دوماه شد ..سه ماه شد.هرچی زنگ میزدم
خاموش بود.منو گذا شتو رفت.بعد سه چهار ماه فقط یه پیام داد که
منتظرم بمونرآخه تا کی؟االن چهار ساله که از اون زمان میگذره.دیگه
چه انتظار ی؟.
اشکاش بی محابا میریختن.بغلش کردم و به خودم می فشردمش.زیر
گوشش زمزمه کردم:
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گریه کن عزیزم..آر وم میشی.منو ببخش..مرضرریه همچنان گریه میکرد..چه عشررق نافرنجامی..چه عشررق
تلخی.یکم که گذشت صدای نفسای منظمش که خبر از خوابیدنش
میداد بلند شد ر وی کاناپه خوابوندمش.خودمم ر وی کاناپه ر وبرویش
خوابیدم.به چهره مع صومش خیره شدم.چ شمای ک شیده م شکی.با
مژه های بل ند..ل بای متوسررط و خوش فرم.د ماغ قلمی.مو های
قهوه ای.چشرر ماش خ ی لی جذاب بود.ا ین دختر چه عذابی
ک شیده .صبح با سر و صدای بچه ها چ شممو باز کردم.اولین نفر
مر ضیه ر و ر وبروم دیدم که ن ش سته و داره نگاهم میکنه..بهش لبخند
زدم که لبخند گرمی بهم تحویل داد و نشست کنارم.
مرضیه-نمیخوای پاشی خانومی؟اینا اینجار و گذاشتن ر و سرشونا.
بلند شدم و رفتم به سمت د ست شویی.وقتی اومدم سالم بلند باالیی
دادن که همشررون یه صرردا به ارز بامزه ای جوابمو دادن.به خاار
اینکه تعدادمون زیاد بود ر وی زمین نشستیم.صبحونه ر و با کلی خنده
و شرروخی خوردیم.بعد صرربحونه هرکی یه ارف بود.باالخره موقع
ناهار شد و دو باره سفره ر و پهن کردیم که صدای آیفون زده شد.مهسا
رفت سمتش و بعد با صدای بلند ی گفت:
 پاشررین خودتونو جمع و جور کنین برادرا دارن م یان خواهرانگرامی.

یکی یدونه من1
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همه خندیدیم و لبا سامونو با یه لباس پو شیده تر عوض کردیم.همه
تاپ و شلوارک پوشیده بودیم آخه.یه تونیز االیی با ساپورت سفید
پوشیدم.موهامم با کش بستم.پسرا اومدن.رفتم به ارفشون.
سالم به برادران گرامیرمجسن-من برادر خواهر حالیم نمیشه ها.دختر..پسر..
همه خندیدیم.شایان خودشو پرت کرد ر و مبل و گفت:
تا ااالع ثانو ی شایان در دسترس نیست.یکم که به تیپا شون دقت کردم دیدم همه بدون ا ستثنا ست ورز شی
زدنرگرمکن با شلوار.نگاهم افتاد به رادمان که به پشتی مبل تکیه داد
بود و چشماشو بسته بود.یه ست ورزشی سفید پوشیده بود..و موهاشو
هم ابق معمول جلو ی چشمش.
لیال-کجا بودین ناقالها؟
شروین-اویله االغ هار
لیال-بی شررعور.بی ادب..بی خرد.آدم که با زن داداشررش اینجور ی
صحبت نمیکنه.
اه..بابا بیخیال..میگین کجا بودین یا نه؟رادمان-ورزشر
مریم-اوه اوه..پس ما االن با یه اکیپ پسر ورزشکار ارفیم..ایول بابا.
منصور-میگما.اگه زحمت نمیشه یکی یه آب بده دست من.
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ژینوس که اتفاقا با یه سررینی لیوان و پارچ آب از آشررپزخونه اومده بود
بیرون رفت سمت منصور.
مسعود-شروین..برو اون پالستیکار و بیار مردیم از گشنگی.
با تعجب به شروین نگاه کردیم که گفت:
بابا نخورین منو..برای همه گرفتیم.خندیدیم..که شروینو محسن با پال ستیکایی که محتواش ظرفای غذا
بود اومدن تو ی ویال.همه ر و ر وی سرفره چیدیم و شرروع به خوردن
کردیم.رادمان کنار من نشرسرته بود و کنار رادمانم ژالهراصرال به این ژاله
آلرژی داشررتم.همش به راد مان میگ فت اینو بده اونو بدهراه اه.بعد
نا هار ه مه ت لپ شررردن تو ویال.فقط بع رر یا رفتن بیرون لب
ساحل.منم رفتم لب ساحل و نشستم.هنذفری تو ی گوشم گذاشتم
و آهنگ تای تان یز به نام""My Heart Will Go Onرفته بودم تو ی
حس.باد ی که به موهام میخورد حس خوبی ر و بهم القا میکرد.یکم
که اونجا موندم بلند شدم که برم..برگشتن من همانا و دیدن صحنه
ای که خونمو به جوش آورد ه ما نارآ قا راد مان با ژا له خانوم قدم
م یزدن..دل م یدادن و قلوه م ی گرفتن.اعصرررابم به کلی بهم
ری خت..وایسرررادن ر وبرو ی هم ..یه لح ظه ن گاه ژا له به من که از
ع صبانیت قرمز شده بودم افتاد..به چه حقی با شوهر من همچین
میکنه؟شرروهر من؟اه آره دیگه.ما نقشررمون همینه دیگه.خودمو با
این جوابا قانع میکردم که دیدم ژاله یه خنده شرریطانی کرد و تو ی یه
یکی یدونه من1
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حرکت رادمانو گرفت تو ی بغلشرررچشمام از این گردتر نمیشد.رادمانم
خشررکش زده بود.برگشررتم که اون صررحنه ر و نبینم.اما برگشررتنم
همانا.خوردن به یه چیز سررفت .همانا..به خودم که اودم د یدم تو
رررد بدتررمنو مهد ی هم زمان از هم جدا شرردیم.یعنی
بغل مهدیم ِ

رادمان دیده؟ا صال بزار ببینه عین من حرص بخوره .صدای رادمان از
پشت سرم اومد:
جات راحته؟صداش ع صبی و حر صی بودروای سا ببینم وا سه چی ع صبی؟مگه کار
اشرتباهی کردم؟خودشرم چند دقیقه پیش همین کار و کرد.با پررویی
ز ل زدم تو چشماش و گفتم:
کار ی نمی کردم..خودت چیکار میکرد ی؟اون جرم نی ست؟کار منجرمه؟برو به دل و قلوه دادنت برس.
و با د ست به سرتاپای ژاله ا شاره کردم.ژاله چ شم غره ای به من رفت
که جوابشررو با پوزخ ند د ادم.راد مان به وضررو ح داشرررت حرص
میخورد.هرآن ممکن بود منفجر ب شه.یدفعه د ستم ک شیده شد و از
راد مان دور شررردم.برگشررتم د یدم م هد ی داره منو با خودش
میک شه..د ستمو از د ستش ک شیدم بیرون.برگ شت سمتم..بهش اخم
کردم.مهد ی-ببخشید..من قصد ی ند.
حرفشو قطع کردم و گفتم:
-خودم میدونم.چرا منو آورد ی اینجا؟داشتم حرصش میدادما.
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مهد ی لبخند ی زد و گفت:
تو رادمانو نمیشناسی..عصبانی بشه براش دوستو آشنا نداره.با نفرت گفتم:
ایکبیریرفکر کرده کیه؟مهد ی-شوهر تو.
اون شوهر من نیست.یدف عه فهم یدم چی گفتم..جلو ی دهنمو گرفتم.م هد ی با تعجب
بهم نگاه میکرد.
مهد ی-یعنی چی شوهرت نیست اناز؟
چیزه.مهد ی با تحکم گفت:
سعی نکن در بری.نفسمو با حرص دادم بیرون و گفتم:
بشین برات بگم.اصال میتونم بهت اعتماد کنم؟مهد ی-به جون عزیزترین کسم که خونوادمن قسم میخورم.
نمی دونم چی شد که تونستم بهش اعتماد کنم..نشستم ر وی سنگی
و همه چی ر و براش تو ضیح دادم.بعد از اینکه حرفم تموم شد.رفت
تو فکر..به نقطه ای خیره شده بود..بعد از مدتی گفت:
کار اشتباهی کردین..از کجا معلوم وابسته هم نشین؟سریع از جام پریدم و گفتم:
یکی یدونه من1
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محالهرما قرار داد بستیم.مهد ی خندید و بلند شدو گفت:
با شه..حاال چرا ع صبانی می شی؟ع شق چه شاخو دم نداره..یهوییمیاد تو قلبت..قبل از اینکه خودت بفهمی.
ولی من نمیذارم.م هد ی-ب هت پیشررن هاد میکنم همین کار و بکنی..چون راد مان
سخت از دختری خوشش میاد.اگه هم عاشق کسی بشه به ز ور اعتراف
میکنه..البته تاحاال اینکار و نکرده.
اوه اوه..به مغرور گفته زکیرمهد ی-حاال اینار و بیخیال.میای حرصش بدیم؟
با ذوق گفتم:
وای هستمرمهد ی باز وشررو به ارفم گرفت..اولش خجالت کشرر یدم ولی بعد
دسررتامو دورش حلقه کردم..شررروع کردیم به قدم زدن..که ر وبرمون
رادمان با ژاله نشسته بودن و داشتن میگفتن و میخندیدن.
اه اه..ایکبیری..من موندم رادمان از چیه ژاله خوشش اومده.مهد ی-خوشگله کهر
بله..خوشگله..البته باید بری پرونده زیباییشو ببینیرمهد ی-در وغ؟یعنی همه اینا عمله؟
-آره بابا.مهد ی..چند سالته؟
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مهد ی.26-
ِ -ا..پس دوسال از رادمان بزرگتری.

مهد ی-آره.

حتما عین برادرته.مهد ی-نمیشه گفت برادر.بیشتر وقتا باهم دعوا داریم.
خندیدم و گفتم:
دوتا خروس جنگیرچه شود.هر دو خند یدیم که نگاهمون به رادمان افتاد که با غیا نگاه به
م هد ی میکرد..ولی وقتی متو جه ن گاه من شرررد پوزخ ند ی زد و با
حرص رفت سمت ویال.ژاله هم عینه جوجه دنبالش.بعداز رفتن شون
هردو زدیم زیر خنده.
وای خدا.چه باحال حرص میخوره.مهد ی-ولی از قدیم گفتن با دم شیر باز ی نکن.
بابا این هنوز گر بست..پیشی کوچولو..خندیدیم و رفتیم تو ی ویال.رادمان بی تفاوت به ما داشررت با شررایان
صحبت میکرد.با دخترا ن ش سته بودیم و حرف میزدیم.لیال دم گو شم
گفت:
چیه..عین میرغ ب به ژاله نگاه میکنی؟دختره ی بادمجون..رفته راسررت راسررت جلو ی من رادمانو بغلمیکنهرباور میکنی؟
یکی یدونه من1
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لیال خنده ی شیطونی کردو گفت:
آ ی..آ ی..حسود ی؟ خب حرصررم میگیره دی گه.اونکه میدونه رادمان شرروهر منه چرادست دراز ی میکنه به حریم من؟
لیال خنده ای کرد و گفت:
وای..از کی تاحاال رادمان شده جزء حریم تو؟با حرص گفتم:
از وقتی اسمه نحسش رفت تو شناسنامم.لیال جد ی شد و گفت:
ژاله میدونه ازدواج تو رادمان سوریه.تقریبا جیغ زدم:
میدونه؟رهمه سرا برگشت سمت مارلیال نفسشو با حرص بیرون داد دست منو
گرفت و ببخ شید ی گفت و منو برد بیرون ویال.ن ش ستیم ر و نیمکت
های تو حیاط.
با عصبانیت گفتم:
دفاعتو میشنوم.لیال نفس عمیقی کشید و گفت:
چند شب بعد عروسی ژاله اومد خونه ما.منو شایان رفته بودیم تو یاتاق برای کار ی که یدفعه بحث شما پیش اومد و شایان گفت میترسه
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بینتون وابسررتگی پیش ب یاد..من گفتم اناز اراده اش بیشررتر از این
حرفاسررت..زانو خم نمیکنه..بعد این یه سررال هرکی میره سرری
خودش.از ا تاق که بیرون او مدیم د یدیم ژا له پشرررت در فالگوش
وایسرراده.دعواش کردیم..ولی مجبور شرردیم بهش بگیم..فقط اینکه
ازدواجتون سوریه.
چ ند لح ظه همین جور ی ز ل زده بودم به لیال.دسرر تامو کردم تو
موهام و از ته دل جیغ زدم.
لیال-آر وم.
دیگه بدتر از این نمیشد.بدتر از این نمیشد لیال.وای حاال چقدر نیشو کنایه بارم کنه این ژاله.ای خدا منو بکش.
لیال-حاال که چیز ی نشده.منو ببخش..تقصیر منو شایان بود.
چیز ی نگفتم.چی میتونسررتم بگم؟بگم..از این که ژا له به راد مان
میچسبه حسودیم می شه؟نه من حسودیم نمیشه.عمرا.در ویال باز شد و
ترنم اومد بیرون.
ترنم-بچه بیاین اماده بشید میخوایم بریم رستورانر
لیال-االن میایم.
ترنم رفت داخل.بلند شدم.یدفعه چیز ی یادم افتاد.لیال بلند شد که
وایسادم ر وبروش.چشمامو ریز گفتم و با تردید پرسیدم:
ببینم مگه ژاله..نامزد نداره؟لیال چشماش درشت شد و گفت:
یکی یدونه من1
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نامزد؟کی اینو بهت گفته؟دا شت با مر ضیه صحبت میکرد منم شنیدم..میگفت ا سمشکامرانه.
لیال نفسررشررو با حرص داد بیرون و با کالفگی دسررتی تو ی موهای
کوتاهش کشید که تا سرشونش بود و گفت:
در وغ گفته.اون کامران پسرعمشه.یه بار ازش خواستگار ی کرده بودهاونم..اوووو 5 .سال قبل..االنم که ر و سیه ست..معلوم نی ست ا صال بیاد
یا نهر
به نقطه ای از زمین خیره شدم و گفتم:
احتمال خطر زیاد شدرلیال-چی؟
ژا له چون م یدونه امکان داره کامران ن یاد.داره راد مانو به سررمتخودش میکشونه.
لیال-ولی فکر نکنم رادمان به همین راحتی به سمت هرک سی گرایش
پیدا کنه.
حاال اینار و بی خیال..بریم تو.لیال-منو میبخشی خواهری؟
همچین مظلوم نگاهم کرد که ناراحتیم برارف شررد و لبخند ی
زدمو گفتم:
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آره عزیزم..بریم .با لیال رفتیم دا خل.آر مان او مد جلومون و به هرکدوممون یه لیوان شررر بت داد.با تعجب به آرمان نگاه کردم..انقدر
آر وم و بی سرو صدا بود اصال نفهمیدم اونم اینجاستر
آرمان-چیه نگاه میکنی؟
آرمان؟اصال نفهمیدم توئم اینجاییرآرمان حالت مظلومی گرفت و گفت:
همیشه همین اور بودم..هیچ کی ح ورمو احساس نمی کرد.خندیدیم.لیال گفت:
واقعا نفهمید ی آرمانم اینجاست؟نه به والله.فقط همون شب اول لب ساحل دیدمش.تمنا-بچه ها میخوایم بریم بیرونا.بیاین باید تقسیم بشید.
رفتیم نشستیم ر وی مبال.
شایان-ما21نفریم.خب؟
همه گفتیم:
خب؟شررایان5 -تا ماشررین داریم.پنج چهارتا میشرره20تا.یه نفر اضررافی
میمونه.کی تنهایی میاد؟
رادمان-من میام.
تا شایان خواست چیز ی بگه..رادمان گفت:
البته با انازریکی یدونه من1
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با تعجب بهش نگاه کردم که داشت لبخند شیطونی میزد.ای بمیری
هیربدبخت شدم که..ببین چه نقشه ای داره برام.
شایان-اوکی.بچه ها برین اماده شین..تو حیاط تقسیم بند ی نهایی
ر و انجام میدیم.
با بی حالی رفتم سررمت اتاق و لباسررمو عوض کردم.یه مانتو ی آبی
فیروزه ای ساتن که باالش تنگ بود و از کمر کلوش میشد.شلوار تنگ
جین سفید.شال سفید با رگه های آبی ر وشن.با کفش پاشنه10سانتی
آبی خوش ر نگ.آرایش مالیم کردم..الب ته با رژ مالیم کال باسرری.یکم
موهامو کج ریختم ر وی صورتم..کیف د ستی سفیدمو بردا شتم و از
ا تاق بیرون او مدم.ه مه تو ی تکاپو بودن.دسررته جمعی رفتیم تو ی
حیاط.همه سوار ما شینا شون شده بودن.ولی رادمان بی خیال تکیه
داده بود به کاپوت ماشررینش و با غیا نگاهم میکرد.خدایا خودمو
به خودت می سپرم.الهی آمینرهمه رفتن.من موندم که ر وی نیمکت
نشسته بودم و رادمان که به کاپوت ماشین آئود ی جدیدش تکیه داده
بود.بلند شدم که با سرعت به سمتم اومد.یا امام ه شتم..خودت به
دادم برسم.باز ومو به شدت گرفت و برد سمت پارکینگی که ماشینش
پارک بود..یه پارکینگ بی سقف بود.باز وم تو ی دستای قویش داشت
خورد میشد.دستمو کشیدم بیرون.باز ومو مالیدم و گفتم:
ِ -ا..چته وحشیر

رادمانِ -ا من وحشیم.تو چی؟ها؟
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چی میگی؟رادمان-نمی فهمی نه؟دار ی دسررتی دسررتی آبرو ی منو میبری میگی
چی میگی؟فکر نکن اسمت تو شناسنامم اومده.ازدواج کرد ی آزاد ی.از
این فکرا نکنراز این خبرا نیسرررت.من نمیزارم همچین کاریو
بررکررن ری.نررم ری رخ روام سررررکرروفررت بررخررورم..کرره بررگررن
زنت..ه*ر*ز*ه*سترمیفهمی؟نمیخو -چته؟
اخم رادمان غلیظ تر شد و گفت:
بهت چی گفتم؟نگفتم ز بونتو کوتاه کن وگرنه.حرفشو قطع کردم و گفتم:
خب حاال..چی کار دار ی؟رادمان-بیابرو تو ماشین من بشین.
نمیخوام..میخوام پیش لیال بشینم.رادمان صورتشو آورد جلو و گفت:
مگه نگفتم آبرو ی منو نبر؟رتو گوشت نرفت؟خودمو ع قب کشرر یدم.ازش می ترسرر یدم که با ید دو باره منو
بب*و*سهرترسه دیگه دست خودم نیست.
خب فکر کنن باهم قهریم.رادمان پوزخند ی زد و گفت:
نمیگن چرا؟شونه ای باال انداختم و گفتم:
یکی یدونه من1
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زنو شوهر دعوا کنن..ابلهان باوررب عدم نشررسررتم تو ی ماشررین.راد مانم با حرص ر فت سرر مت
ماشررینش.بق یه چیز ی نگفتن چون م یدونسررتن االن اخالقم
سگیه ..شایان اومد و ما شینو ر و شن کرد.وقتی دور زد دیدم که آرمانو
تمنائو ترنمو..وایسررا ببینمردرسررت میبینم؟ژاله؟اونم تو ی ماشررین
راد ما نه؟دختره ی احمقرراد مان ا لد نگ.ب خاار حرص دادن من
اینکار و کرده.با غیا ر ومو برگردوندم و مشررغول صررحبت با بقیه
شررردم.فردا برم یگشررت یم تهران.ب خاار هم ین سررر یع ه مه
خوابیدن.صرربح اصررال رادمانو آدم حسرراب نکردم.ازش به کلی دلخور
بودم..الب ته اونم دسرررت کمی از من نداشرررت .با ژا له میگ فت
میخندیدرمنم با مهد ی گرم گرفته بودم.تو ی راه برگشتم تو ی ماشین
رادمان بودم.ولی ا صال باهاش حرف نزدم.وقتیم ر سیدیم خونه انقدر
خسرته بودم که سرریع رفتم تو اتاقم..لباسرامو عوض کردم و خودمو
انداختم ر وی تخت سلطنتیم.و کم کم خوابم برد.خود به خود بیدار
شدم که دیدم کسی به در ضر به میزنه.رادمان که همیشه عین بز سرشو
میندازه میاد تو.پس این کیه؟
بفرمایید.سارا اومد داخل و پشت سرش دوتا کارگر با چندتا تخته چوب اومدن
داخل.
خودمو جمع و جور کردم.لباسم پوشیده بود.
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سارا-سالم اناز خانم.
سرمو به معنی سالم تکون دادم و رفتم پیشش.
اینا کین سارا؟سارا-مگه یادتون نیست هفته پیش رفتین عکاسی؟اینا عکساتونه.
لبخند ی زدم و گفتم:
َ
ا..راست میگی؟کارگرا دا شتن تابلوهای بزرگ عک سامو ن صب میکردن.یکی شون که
عکس با لباس عروسیم بود.ر وی شکم دراز کشیده بودم و دسته گلمو
دستم داشتم و یکی از پاهامو کمی باال آورده بودم که سفید ی پاهام به
کلی معلوم شرده بود.یکی دیگشرون..با همون لباس خوابی که اناز
برام خریده بود،بود.چهار زانو ن ش سته بود و د ستامو گذا شته بودم زیر
چونم و با حا لت مظلومی به دور بین خیره شررده بودم.مو هامم
خیس کرده بودم که حالت مواج به خودشررون گرفته بودن و دورم
ریخته بودن.یکی ر و با یه لباس مجلسرری مشررکی دکلته که دنباله
بلند ی داشت.آرایش مرموز سیاه.یکی از دستامو به کمر زده بودم..روی
سرم تاجی به حالت کج بود که با اون یکی د ستم گرفته بودمش و با
بدجنسرری به دور بین ز ل زده بودم.یکیم کامال ر و یایی..با یه پیرهن
گلبهی دکلته با دامنی بلند و پفدار.موهای ِفر شررده که ر وی شررونم

ریخته بودمشررون.دسررتکش ها سررفید تا آرنج.تو ی یه باغ که تقریبا

شربیه قصرر بود و من دسرتامو به هم قالب کرده بودم و به سرمت
یکی یدونه من1
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را ستم خیره شده بودم.یاد فیلم سیندرال افتادم و خندم گرفتراین
عکسرره پیشررنهاد لیال بود.یه عکسررم همونی بود که با پالتو ی سررفید
انداختم بودم..خیلی دوستش داشتم.با صدای سارا به خودم اومدم:
سارا-خانم.ما از امروز در خدمت شما هستیم.منو سمیه و سمیرا.
برگشتم سمتشون و با ذوق گفتم:
وای مرسیردیگه داشت هم حوصلم سر میرفت..هم حوصله تمیزکردن اینجار و نداشتم.
هر سه شون لبخند ی زدن.اگه اینا اینجا با شن مطمئنا از رفتارای منو
رادمان میفهمن که یه چیز ی ایراد داره..پس بهتره به شون همه چیو
بگم.البته فقط یکمشو.
نشررسررتم ر وی مبل جلو ی تخت..نگاهم به تابلو ی بزرگ عکس
عرو سیمون افتاد.همون عک سی که رادمان د ست شو دور کمرم حلقه
کرده بود و منم سرمو گذاشته بودم ر وی سینش و دستمو دور گردنش
حلقه کرده بودم و به پایین خیره شررده بودم.اونم ر وی سرررمو می
ب*و*س رید.ناخودآگاه لبخند ی به لبم اومد ولی سررریع اخم کردم و
گفتم:
میخوام یه چیزیو بهتون بگم.هر سه شون وایسادن جلوم.یه نفس عمیق کشیدم و گفتم:
منو.منو رادمان..ازدواج سور ی انجام دادیم.سه نفری با تعجب گفتن:
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چی؟رو زانو زدن جلوم.
برای اینکه از دست خواستگارا و حرفای بابا خالص بشم.سارا-یعنی هیچ راهی نبود؟
 نه نبود .حاال هم ا گه د یدین که منو راد مان رف تارامون غیر عاد یهبدونین بخاار همین مسئله ست.
سمیرا-چشم خانم.ما به هیچ کس هیچی نمیگیم.
سمیه-قول شرف میدیم.
ممنونم.از همتون ممنونم.سمیرا-ولی مراقب خودتون باشین خانوما.
خندیدم و گفتم:
چشم.هر سه شون گفتن:
بی بال.تکیه دادم به پشتی مبل و گفتم:
خب برین یه چیز ی برام درست کنین که دارم میمیرم از گشنگی.خ ند یدن و از ا تاق رفتن بیرون.گوشرریمو درآوردم ولی ر مانی که
میخوندمو باز کردم و شروع کردم به خوندن و از دنیای اارافم غافل
شدم..یه هفته از سفر رام سر گذ شته بود.ا صال با رادمان حرف نزده
بودم ..کال ز یاد ن می د ید مش .ه مه حر ف مون تو ی ر وز ا ین
یکی یدونه من1

wWw.JustRoman.iR

218

بود":سررالم..خداحافظ"همین.وار د اسررفندماه شررده بودیم و سرروز
سرررد ی بودو حال و هوای ع یدرکی فکرشررو میکرد من االن اینجا
باشررم؟از پله های شرررکت بابا پایین اومدم و بعد از شرررکتش خارج
شدم.مقاله ای که قرار بود ترجمه کنمو انداختم تو کیفم.به این سر تا
اون سررر خیابون نگاهی انداختم.شررال گردنمو محکم تر دور بینی و
دهانم پیچیدم..خودمو جمع کردم و رفتم به سررمت ماشرینم اما یه
پاساژتوجهمو جلب کرد.خیلی وقت بود خرید نکرده بودم و االنم که
نزدی کای ع ید بود.رفتم دا خل و اولین م غازه نظرمو ج لب کرد ..یه
مانتو ی سفید تا زانو با کمر بند االیی.شلوار جین مشکی لوله تفنگی
با شال سفید با رگه های االیی.از مغازه بیرون اومدم فقط یه کف شو
کیف کم داشت..کمی جلوتر یه مغازه نظرمو جلب کرد..داخل شدم
و یه کفش پا شنه  7سانتی سفید با کیف د ستی م شکی ورنی خریدم و
اومدم بیرون.داشررتم به خریدام نگاه میکردم که صرردای آشررنایی به
گوشم خورد.سرمو بلند کردم که.
هیعععععراینکه رادمانهرمن به اون ز ل زده بودم و اون به ویترین مغازه
ای که لباسای شب داشت.یدفعه یه دختر با موهای بلوند و چشمای
آبی که بیشتر به سفید ی میزد اومد بیرون و با لهجه ی خاصی گفت:
رادمان.یه لحظه بیا.راد مان سررری تکون داد و ر فت دا خل م غازه..دختره له جه
دا شت.لهجش کجایی بود؟هرچی به مغزم ف شار آوردم نفهمیدم..بید
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یه بار دیگه صدا شو ب شنوم.یکم یه ویترین مغازه ای که بودن نزدیز
شرردم..دختره دسررتشررو گذاشررته بود ر وی یه لباس مشررکی خیلی
بازرراد مانم با لبخ ند تای یدش کرد.پوزخ ند ی زدم و از م غازه دور
شرردم .یدفعه از مغازه بیرون اومدن..رفتم تو ی مغازه ای که بودم و از
عمد درشررو باز گذاشررتم که صرردای دختره ر و بشررنوم..وقتی رد
شرردن..موفق شرردم ..یه فرانسررو یربه خودم تو ی آی نه مغازه ز ل
زدم..واقعا من چی کم دا شتم؟موهای م شکی به رنگ شب.چ شمای
آبی به رنگ در یا..رنگ چشرر مام خاص بود.لبایی به رنگ خون و
خوش فرم و قلوه ای.پوست سفید به رنگ برف.این توصیف مامان
از من بود..همیشرره بهم میگفت سررفید برفیراز فکر و خیال بیرون
اومدم و از مغازه خارج شدم..دا شتم از کوچه ای که به خیابون و صل
می شد رد می شدم که صدایی شاخکامو فعال کردم ..صدای همون
دختره..سررریع برگشررتم سررمت کوچه و خودمو گوشرره کوچه قایم
کردم.یه ما شین شا سی بلند م شکی گرون قیمت.همون دختره و
رادمان.دختره چیز ی دم گوش رادمان گفت که رادمان خند ید.از اون
خنده خوشگالش.بفرما..آقا خوش خوشانش برای دیگرانه..اونوقت
اخم و تخمش برای م نه .یدف عه دختره دسرررت ا ندا خت دور گردن
رادمان و لباشررو ب*و*سررید.دسررتمو جلو ی دهنم گرفتم که جیغ
نزنم.رادمان بی حرکت وای ساده بود..و د ستاش تو جیب جین آبیش
بود.بی حر کتردختره از راد مان جدا شرررد و در عقبو باز کرد و
یکی یدونه من1
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ن ش ست.انگار ی راننده دا شت.ما شین دور زد و از کنارم رد شد.ولی من
خودمو قایم کرده بودم..تونستم صورت دختره ر و ببینم..خوشگل و
جذابررادمان داشررت میومد به سررمت خیابون.بدو رفتم سررمت
ما شینم.دلم گرفته بود.ن ش ستم داخل ما شین و سرمو گذا شتم ر و
فرمون.دید ی اناز خانوم؟دید ی اینم مثل همه مرداسررت؟حاال هی
بگو راد مان فرق داره.اینم که خ*ی*ا*ن*تکاره..خ*ی*ا*ن*ت
کار؟ولی اون به من تعهد ی نداره..پس..پس چرا برام غیرتی میشه؟چرا
وقتی میوفتم تو بغل مهد ی بهم می گه.می گه..اه ولش کن.اون حق
نداره این اور ی باهام رفتار کنه.باید اینو بهش بگم.ماشرینو ر و شن
کردم و تخته گاز تا خونه ر وندم.صرردای غرش موتور ماشررین باعث
می شد خیلی برگردن و به ما شینم نگاه کنن که با سرعت سر سام
آور ی میرو ند.و ازش فاصرر له بگیرن.اعصرررابم به کلی بهم ریخته
بود.ماشررینو تو ی پارکینگ مخصرروصررش پارک کردم و خریدامو از
صندلی کنارم برداشتم..در ماشینو با پام کوبیدم..که تقرمحکمی صدا
داد.اوخی.آ خه این ماشررین بدب خت چه گ*ن*ا*هی کرده که
حر صتو سرش درمیار ی؟به سمت خونه رفتم نگهبانا سالم دادن و
ک نار رفتن .با غرور و اخم همیشررگیم سررری تکون دادم و دا خل
رفتم..داشتم میرفتم سمت آسانسور که صدای رزیتا بعث شد سرجام
وایسم.برگشتم و با لبخند گفتم:
-بهررزی بی معرفت.
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رزیتا اخم بامزه ای کردو گفت:
ُ ُ
ا..ا ستپراوال که این شمایی که یه هفته ست داخل خونتی و بیروننم یای..به قول معروف چپ ید ی تو خونت.تو این یه هفته فقط دو
بار دیدمت ..دلم برات تنگیده.
و بعدم اومد و بغلم کرد.اصال رزیتا180درجه با رادمان فرق میکرد.شایدم
من اینجور ی فکر میکردم..از خودم جداش کردم و گفتم:
ببخشید عزیزم.رزیتا لبخند ی زد و گفت:
بیخی..مهمون نمیخوای؟چرا که نه.رزیتا-باشه..من تا نیم ساعت دیگه اونجام.
باش.حرفم نصررفه نیمه موند.چون رادمان اومد داخل خونه.بدو رفتم تو
آ سان سور..بعد شم پریدم تو خونه .سارا و سمیرا و سمیه تو آ شپزخونه
بودن..سررالم که کردن که سرررسررری جوابشررونو دادم و رفتم تو
اتاقم.لباسامو با یه شلوارک سفید تا زانو با پیرهن ستش که آستیناش
تا ر وی باز وم بود عوض کردم.موهامو شل ب ستم و ر وی شونه را ستم
انداختم.اومدم تو ی سررالن و خودمو پرت کردم ر وی مبل و یه کتاب
گرفتم دسررتم.که زنگ در به صرردا دراومد.سررمیه در و باز کرد.ص ردای
قدماش که به سمت راهرو میرفت ر و شنیدم.ولی کال ازش بدم اومده
یکی یدونه من1
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بود.آدم کی نه ایی نبودم.این نفر تام چ ند ر وزه بود.ب عدش از بین
میرفت.ولی ممکنه از بین نره.با فاصله ازم ولی ر وبروم وایساد و گفت:
علیزرهمون جور که سرررم تو ی کتاب بود ولی هیچ کدوم از کلمه هاشررو
نفهمیده بودم گفتم:
سالم.داشت میرفت سمت اتاقش که گفتم:
رزیتا داره میاد اینجا.لطفا عاد ی رفتار کن..یا.نگاهمو از کتاب گرفتم و بهش که و سط راه پشت به من وای ساده بود
دوختم و با نفرت خاصی گفتم:
یا اصال از اتاقت بیرون نیاربرگشررت و پوزخند ی زد و رفت تو اتاقش..آخیش..یکم دلم خنز
شد..ولی هنوز کامل جیگرم خنز نشده.داد زدم:
سارارسارا از آشپزخونه بیرون اومد.
سارا-بله خانوم؟
مهمون داریم.میوه و شیرینی بچین ر وی میز.سارا-چشم.
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و رفت.زنگ در به صدا دراومد که سمیرا در و باز کرد.رزیتا شاد و خندون
او مد دا خل و با سرره نفرشررون دسررت داد و پر ید کنار من ر وی
مبل.نشستم که گفت:
نبینم آبجی گلم اخماش تو هم باشه.لبخند ی زدم و گفتم:
رزی شنگول میزنی؟خبریه؟رزیتا سرررشررو انداخت پایین.نه دی گه واقعا خبریه.شرراخکام فعال
شد.سارا میوه.سمیرا شیرینی..و سمیه شر بت آوردن و ر وی میز چیدن
و رفتن.یه لیوان شر بت برداشتم و گفتم:
رزی؟نگفتی خبریه؟رزیتا لبخند ی از ر وی خجالت زد و پلکاشررو آر وم باز و بسررته کرد که
یعنی آره..با ذوق درحالی که سعی میکردم صدام آر وم باشه گفتم:
در وغ؟حاال ارف کیه؟رزیتا من من کرد:
راستش.مح..محسن..پسرعمت.شر بت پرید تو گلوم..رزیتا میزد پشتم و میگفت:
وای چی شد ی اناز؟یکی محکم زد پشررتم که نفسررام باال اومد ولی پایین نمی رفت..یکی
دیگه زد که بازدممو بیرون فرستادم و نفس راحتی کشیدم و فگتم:
وای رزی..چه دستت سنگینه.یکی یدونه من1
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رزیتا-ببخشید..دردت گرفت؟
بیدون توجه به حرفش گفتم:
حاال کی بهت گفت؟رزیتا لبخند ی زد و گفت:
امروز اومد اینجا..گفت از اولین ر وز ی که منو دیده از من خوشررشاومده.ازم خواستگار ی کرد..منم یه هفته مهلت خواستم.
خب نظرت در بارش چیه؟رزیتا-به نظر من که پسر خوبیه.تو چی فکر میکنی؟
به پشتی مبل تکیه دادم و گفتم:
محسن..پسره کارییه.شو خ و مهر بون.می شه گفت آدم خوبیه.اگه تودوستش دار ی که حله.
رزیتا سریع گفت:
نه..یه چیز دیگم هست.منتظر نگاهش کردم که گفت:
اناز.میشه..با رادمان صحبت کنی؟سریع جبهه گرفتم و گفتم:
نه..اینو از من نخواه رزی.رزیتا با قیافه ای دمغ گفت:
 چرا؟ تو که االن نزد یز تر ین کس بهشررری.راد مان ر و منحساسه..خواهش..
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نزد یز ترین کسراونم من؟ به راد مان؟ یه چیز غیرممکن.ولی به
ناچار گفتم:
باشه..باهاش صحبت میکنم.رزیتا پرید و گونمو ب*و*سید و گفت:
فدایی دار ی اناز ی.مرسی..جبران میکنم.چشم غره ای براش رفتم و گفتم:
من ازت جبران خواستم؟رزیتا-قر بون آبجی.
خندیدیم .سارا برای شام صدامون کرد.رادمان برای شام نیومد گفت
کار داره.شررامو که خوردیم بعد خوردن میوه و این چیزا رزی تا رفت
پایین..با اینکه خ سته بودم ولی ن ش ستم و مقاله ر و ترجمه کردم.نمی
دونم چی شررد که ر وی میز خوابم برد.وقتی بیدار شرردم ر وی تخت
بودم.نشستم سرجام.وایسا ببینم منکه ر وی میز خوابم برده بود.چقدر
گرممه.بلند شرردم و همون لباس خواب مشررکی که لیال برام خریده
بودو پو شیدم.ت شنم بود.تو ی یخچال تو ی اتاقمم فقط انواع و اقسام
دل سترو نو شابه و آبمیوه بود.ا صال آبی پیدا نمی شد.کی حو صله داره
خودشررو تا آشررپزخونه بکشررونه.بی خیالش شرردم و دراز کشرریدم ر و
ت خت..ولی نهرخوابم نمیبره.بل ند شررردم و با حرص رفتم تو ی
آشررپزخو نه و در یخ چالو باز کردم یه لیوان آب ریختم.لیوان تو یه
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د ستمو بطری تو یه د ست دیگم.خوا ستم بطری ر و بزارم تو یخچال
که صدای مردونه ای از پشت سرم بلند شد که میگفت:
بطری ر و نزار تو یخچال.یا ح رررت ف یلراین دی گه ک یه؟جیغ کشرر یدم و لیوان از دسررتم
افتادربرگ شتم که دیدم رادمانه.ای بی شعور.با تعجب دا شت به شی شه
خورده های زیر پام نگاه میکرد.بدون توجه به شیشه ها با عصبانیت
گفتم:
تو عادت دار ی عین جن ظاهر میشی؟رادمان پوزخند ی زد و گفت:
مشکلیه؟بله مشررکله.من سررکته کنم میفتم ر و دسررت تو.خودت بدبختمیشی اینو میخوای؟
زیرلب چیز ی گفت شبیه:
آره..میخوام پیشم باشی بیفتی ر و دستم.چشررمام داشررت از حدقه در میومد.منظورش از این حرف چی بود
دقیقا؟یکی منو ر وشن کنه.خودمو به نشنیدن زدم و گفتم:
چیز ی گفتی؟رادمان سریع سرشو بلند کرد.اخم کردو گفت:
نه.دستتو بده من.-خودم میام.
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خوا ستم قدمی بردارم که دیدم نه.نمی شه.به ناچار د ست شو گرفتم.بادست دیگش کمرمو گرفت و منو از اونجا دور کرد..وقتی گذاشتم ر وی
زمین افتادم تو بغلش.سرررمو بلند کردم و به چشررماش ز ل زدم که
تو ی تارکی شرررب ر نگ اوسرریش واق عا ن مای خاص و جذابی
داشت.ازش جدا شدم و گفتم:
ممنون.رفت سمت اتاقش.لحظه آخر برگ شت.نگاهی به سرتا پام انداخت و
کالفه دسررتی تو ی موهاش کشرید و رفت تو ی اتاقش.وا.به سرررتا پام
نگاه کردم.ای خاک بر سرت کنن اناز با این حواس پرت.یه پتو دور
خودت نپیچید ی اومد ی بیرون.حاال یه بالیی سرررت میومد خودت
م سئول بود ی.آدم با لباس خواب میاد جلو ی یه مرد؟ شاید محرمم
باشه ولی ما که همچین قرار ی باهم نذاشتیم.بدو رفتم تو اتاقم..سارا
صبح که میومد جمع شون میکرد.آبم کفتمون شد.ولی آخر نفهمیدم
کی منو گذاشت سرجام.انقدر خسته بودم ز ود خوابیدم.
احسرراس کردم چیز ی داره از ر وی شررکمم به سررمت صررورتم باال
میاد.اعتنایی نکردم تا جایی که رسید به صورتم.چشمامو با وحشت باز
کردم که دیدم..رزیتا انگشت سبابه و و سطشو به حالت راه رفتن ر وی
صررورتم حرکت میده و بی صرردا میخنده.اخم کردمو دسررتشررو پس
زدم.رزیتا لبخند ی زد و گفت:
چطور ی زن داداش؟خوب خوابید ی؟یکی یدونه من1
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اگه شما بزارین.رزیتا با اعتراض گفت:
ای بابا.ساعت12ظهره ها.تو کی اومد ی؟رزیتا-همین االن.
بلند شدم و رفتم دستشویی..مشتی آب سرد به صورتم زدم و در حالی
که صررورتمو با حو له خشررز میکردم او مدم بیرون.رزی تا تو ا تاق
نبود.رفتم تو ی سررالن که د یدم نشررسرر ته ر وی م بل و داره میوه
می خوره.بهش لبخ ند ی زدم که با لبخ ند جوابمو داد.رفتم تو
آشپزخونه.نشستم پشت میز.سارا برام قهوه آورد.
سارا؟سارا-بله خانوم؟
آر وم اور ی که رزیتا نشنوه گفتم:
دیشب کی منو سرجام گذاشت؟با اینکه میدونستم امکان نداره رزیتا حرفمو بشنوه.سالن تا آشپزخونه
فاصله زیاد ی داشت.سارا نگاهم کرد..یکم من من کردو گفت:
 ما د یدیم ر وی میز خواب ید ید..ولی ترسرر یدیم ب یدارتون کنیم.ما کهنمیتون ستیم شمار و بلند کنیم..می تر سیدیم بفتین.همین جور که
دا شتیم در اتاقتونو میب ستیم آقا رادمان اومدن تو ی اتاقتون که چیزیو
بردارن.وقتی شمار و دیدن بغلتون کردن گذاشتنتون ر وی تخت.
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لیوان قوه تو دسررتم لیز خوردو قهوه ریخت ر وی لباسررم.جیغ جیغ
کنان پاشدم و گفتم:
وای مامانی..سوختم.سارا-وای خانوم.صبر کنین پاکتون کنم.
دسررتشررو پس زدم..میخواسررتم برگردم برم اتاقم که رادمان اومد تو ی
خونه.منو که د ید اول تع جب کرد و ب عد پقی زد زیر خنده.رزی تا هم
اومد و دونفری به حال من بدبخت خندیدن.عصبانی شدم و گفتم:
چتونه؟ررادمان در حالی که خنده شو جمع میکرد گفت:
چرا قهوه ای شد ی؟ای پسررره ی بی ادب بی حیارمنظورشررو از قهوه ای فهمیدم.به دیوار
تکیه داده بود.خم شررده بود و دسررتاش ر وی زانوهاش بود.رفتم باال
سرررش و قهوه ای که تو ی لیوانم باقی مونده بودو یدفعه ریختم ر و
سرشر سریع سر شو گرفت باال و به و ضع خودش نگاه کرد.وای چه
باحال شده بودررحاال من بودم که پقی زدم زیر خنده.رزیتا هم به این
کل کل ما می خندید.کارد میزدی خون رادمان در نمی یومد.در حالی
که می خندیدم گفتم:
ببینم..کدوم بچه ای نشسته ر و سرت..قهوه ای شد ی؟دیگه صررورتش از حرص قرمز شررده بود.در حالی که خنده مو جمع
میکردم گفتم:
یکی یدونه من1
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حاال حرص نخور عزیزم.عزیزم با تمسخر گفتم.که با کالفگی سری به نشانه تاسف تکون داد و
رفت تو اتاقش.وقتی رفت منو رزیتا بازم خندیدیم و من رفتم تو اتاقم
تا لبا سمو عوض کنم.یه تاپ سرمه ای با شلوارک سفید..موهامو
شررونه کردم و باال ی سرررم بسررتم.با یه صررندل سرررمه ای.رفتم تو ی
سررالن.رزی تا و رادمان تو ی سررالن نشررسررته بودن.و باهم حرف
میزدن.حاال وقت حرف زدن با رادمان برای رزیتا بود.رفتم نشستم کنار
رادمان.دستشو گرفتم تو دستم.بدبخت تعجب کرده بود..با ابرو اشاره
به رزیتا کردم که یه پیش د ستی میوه جلوش بود و م شغول پو ست
کندن پرتقال بود.سریع موضوعو گرفت و دستشو انداخت دور کمرم و
منو به خودش چ سبوند.با اینکه از ع شوه ریختن بدم میومد ولی برای
رزیتا باید اینکار و میکردم.با ناز گفتم:
رادمانی؟رادمان که خندش گرفته بود گفت:
جونم؟میخوام در باره ی یه موضو ع باهات صحبت کنم.رادمان-چه موضوعی؟
اصال حوصله حاشیه رفتن نداشتم.سریع گفتم:
-برای رزیتا خواستگار اومده.
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رزیتا پرتقال پرید تو گلوش..سارا یه لیوان آب بهش داد.که نفسش جا
اومد.
رادمان با چشمای متعجب به منو رزیتا نگاه میکرد.بعد گفت:
حاال کی هست؟محسن..پسرعمم.رادمان خیلی ریلکس یه پیش دسررتی با یه پرتقال برداشررت و دو باره
سرجاش نشست و گفت:
خب باشه..منو سننه؟منو رزیتا با تعجب نگاهش کردیم.
آخه رزیتا گفت تو ر وش حساسی و هرکسی ر و قبول نمیکنی.رادمان-آره..حسرراسررم..ولی رزیتا دی گه بزرگ شررده..اختیار زندگی
خودشو داره.محسنم پسر خوبیه.
رزیتا با خوشحالی گفت:
وای داداشی مرسی.رادمان اخم بامزه ای برای رزیتا کرد و با لحن بامزه ای گفت:
بی ح یا.چشررم سررف ید..ور پر یده.خجالتم خوب چیز یه.میخوای10درصد خجالت بهت بدم؟
رزیتا سر شو با خجالت پایین انداخت که رادمان ر وی موهای سرشو
ب*و*سید و گفت:
بگو بیان.یکی یدونه من1
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من دهنم وا موند.این همون رادمان اخموهسررت؟رجاشررون عوض
ن شده؟نه بابا همونه.دو شخ صیتس..من دیگه حرفی ندارمرفقط بی
زحمت یکی فز منو جمع کنه.رادمان چاقور و ر وی پوسررت پرتقال
ک شید که گرده ش بلند شد و ر وی صورت من پا شید.اح ساس کردم
نمی تونم نفس بکشم.وای من به گرده پرتقال حساسیت دارم.شروع
کردم به سرررفه کردن.نفسررم باال نمی یومد.رزیتا و رادمان با ترس بهم
نگاه میکردن.رادمان با نگرانی گفت:
اناز؟چی شد ی؟اصال نمی تونستم حرف بزنم.سارا بدو از آشپزخونه بیرون اومد.با ترس
گفت:
خانم آسم دارن.باید اسپره بزنن.رزیتا-اسپرت کجاست؟
به ز ور تونستم بگم:
ر وی .میز م.فکر کنم کبود شرررده بودم..راد مان با ترس ن گاهم میکرد.یکم که
گذ شت رزیتا بدو اومد و ا سپره ر و داد د ستم ..سریع زدمش.یکم که
گذشررت حالم جا اومد.محکم تکیه دادم به پشررتی مبل.و یه نفس
عمیق ک شیدم.یکی از د ستام به صورت قائم ر وی پی شونیم بود..اون
یکی ر وی پام..گرمی د ستی ر و ر وی د ستم اح ساس کردم..چ شم باز
کردم که دیدم رادمان با مهر بونی نگاهم میکنه..آر وم گفتم:
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تو که مار و جون به لب کرد ی.چی شد یدفعه؟با دستم به پرتقال اشاره کردم و آر وم گفتم:
گرده پرتقال.رزیتا پیش دستی پرتقالو ازم دور کرد..ر و به رزیتا گفتم:
حاال کی بهش جواب مید ی؟رزیتا لبخند ی از ر وی خجالت زد و گفت:
همون هفته ی دیگه.با زار ی گفتم:
وای من لباس ندارم.رادمان و رزیتا خندیدن و رادمان گفت:
کل دنیای دخترا تو ی لباس خالصه میشه.تو که کمدت پر لباسه.اخم کردم و گفتم:
نه اینکه تو هر ر وز یه تیپ میزنیررادمان با لحن دخترونه پشت چشمی نازک کردو گفت:
حسرررودرمنو رزیتا خندیدیم و رزیتا گفت:
یه ر وز و بزاریم هم لباس مجلس بخریم..هم لباس عید.رادمان یه دفعه گفت:
َ
ا.داره عید میشه؟چقدر ز ود.با کنایه گفتم:
یکی یدونه من1
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بعله..خوش باشد ز ود گذرد.رادمان اخم کردو گفت:
این االن کنایه بود؟پوزخند ی زدم و گفتم:
هرجور دلت میخواد برداشت کن..به ارز فکرت بستگی داره..منفردا میام خرید..باشه رزی؟
رزیتا-باشه.من دیگه برم پایین.
رزیتا رفت.خواسررتم بلند بشررم برم تو اتاقم که رادمان مچ دسررتمو
گرفت و دو باره نشوندتم سرجامو گفت:
نگفتی؟گفتم به ارز فکرت بستگی دارهرخواست حرفی بزنه که گوشیش که ر وی میز بود زنگ خورد.گوشی ر و
بردا شت و به صفحش نگاه کرد انگار ی دو دل بود جواب بده.منم
به صررفحه د ید داشررتم.اسررم ارفو خوندم:لی..لیزارحتما همون
فرانسررویسررت.پوزخند ی زدم و از جام بلند شرردم و رفتم تو اتاقم و
م شغول ترجمه مقاله شدم.نمیدونم چقدر گذ شته بود که با خ شز
شدن کمر و گردنم دست از کار کشیدم.کش و قوسی به خودم دادم و از
سمیه خواستم یه قهوه برام بیاره.یکم از قهوه امو خورده بودم که سارا
برای ناهار صدام کرد.پشت میز تو ی سالن نشستم.میز سنگی مرمر.با
صررندالیی که یکمش مرمر بود و پا یه هاش چوبی.چ قدر از تن هایی
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خوردن بدم میادریکم غذا کشرریدم که رادمان شرریز و پیز از اتاقش
او مد بیرون .خدا حافظی گ فت که جوابشررو ندادم.ر فت بیرون.بو ی
ادکلنی که زده بود تا اینجام میومد..من با نفرت و تمسررخر به رفتن
رادمان نگاه میکردم ..سارا و سمیه و سمیرا با ناراحتیرببین چه زندگی
دا شتم اینا غم منو میخوردن..ای خاک تو سرت انازردیگه ا شتهام
کوره شرررده بود .به ز ور دو لق مه خوردم و دو باره رفتم سرر مت
مقاله.بکوب تا ساعت 9شب ترجمه کردم که تموم شد.رفتم ابقه
اول که مقاله ر و بدم به بابا.در اتاقشو زدم که گفت برم تو.
ابق معمول پشرررت میز و مشررغول کارررفتم پیشررش و گونشررو
ب*و*سیدمو گفتم:
 با بای گلم..چرا ان قدر به خودت سررختی م ید ی؟ببین چ قدرشرکتت بزرگ شدهربسه دیگه.
بابا لبخند ی از ر وی خستگی زد و عینکشو برداشتو و گفت:
دقیقا االن که بزرگ شده باید مراقبش بود.لبخند ی زدم و گفتم:
بفرمایین..اینم مقاله.و مقاله ر و گذاشتم ر وی میز.بابا برش داشت و ورقش زد و گفت:
مرسی دختر گلم..خواهش.اینا کمترین کاریه که برای بابای گلم میتونم انجام بدم.بابا مقاله ر و گذاشت کنار و گفت:
یکی یدونه من1
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نمیخوای به کارخونت یه سر بزنی؟با بیحالی نشستم ر وی مبل و گفتم:
اصررال حوصررله حسرراب و کتاب ندارم.مگه شررروین اونجار و ادارهنمیکنه؟
بابا-چرا..ولی گفتم یه بار سر بزنی بهتره.
باشه..اگه وقت شد میرم.بابا-بسیار خب.
بلند شدم و گفتم:
بابا من برم یه سر به مامان رضوانه بزنم.با اجازه.بابا-برو عزیزم.
از اتاق بابا بیرون اومدم که سینه به سینه با رادمان برخورد کردم.فقط
ه مدی گه ر و ن گاه میکردیم.ان گار ی با ن گاه میخواسررتیم به هم
بفهمونیم چقدر ازهم بدمون میادرازش جدا شدم و رفتم سمت اتاق
مامان رضوانه.ولی نبودر
تو آشپزخونن.با صرردای زنی سرره متر پریدم هوا و یه جیغ بنفش کشرریدم..یا باب
الحوائجربرگشتم که دیدم زهرا خانوم با قیافه مهر بون و خندون پشتم
وایساده.چشمامو با حرص باز و بسته کردمو گفتم:
وای زهرا خانومراین چه ارز خبر دادنه؟رقلبم افتاد تو پاچم.زهرا خانوم خندید و گفت:
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ببخشید خانوم.رضوانه جون تو ی آشپزخونن.با تعجب گفتم:
رضوانه جون؟رچی شده انقدر صمیمی شدین؟زهرا خانوم بازم خندید و گفت:
خودشون به خانوما گفتن بهشون بگیم رضوانه جون.آها.حاال کجان این رضوانه جون؟زهرا خانوم-آشپزخونه.
رفتم سررمت آشررپزخونه بزرگ خونه.اوووفف چقدر شررلوغه.مامان
رضوانه ر و بین جمعیت پیدا کردم.پشتش به من بود.از پشت دستامو
گرفتم جلو ی چ شماش.بی حرکت وای ساد و د ست ها شو گذا شت ر و
دستام.بعد گفت:
زهرا خانوم؟چندتا خدمتکار که اونجا بودن دا شتن آر وم می خندیدن.منم جلو ی
خندمو گرفته بودم.مامان رضوانه گفت:
اینکه دستاش نرمه.رزی تویی؟اخم کردم که گفت:آهارعروس گلمه.د ستامو از جلو ی چ شمش بردا شتم که برگ شت ارفم.بغلش کردمو
گفتم:
من آخرین حدستون بودم؟مامان رضوانه خندیدو گفت:
یکی یدونه من1
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خب تشخیصت سخت بود عزیزم.چی شده از اینورا؟ازش جدا شدم و گفتم:
مامان شما چرا تو آشپزخونه این؟ما مان رضرروانه -با با..من حوصرر له ام سررر میره یه بند تو اتاق
میشینم..میام اینجا به بقیه کمز میکنم.
ولی.حرفمو قطع کردو گفت:
اینکار برام سرگرم کنندست فدات شم.خندیدم و گفتم:
هرجور میلتونه.رادمان اومد..یکم از مامان ر ضوانه دور شدم که اومد جلوم و د ستمو
گرفت.
رادمان آر وم گفت:
باهم میریم.ناچار دو باره رفتیم پیش مامان رضوانه.رادمان یکم باهاش حرف زد و
بعد رفتیم سمت آ سان سور.وقتی دکمه ابقه شش ر و زد و در آ سان سور
بسته شد از رادمان جدا شدم.رادمان با لحنی سرد گفت:
میخواستم بهت یه چیزیو بگم.حرف نزدم..ادامه داد:
-در باره لیزا.
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در آسرانسرور باز شرد و من بدون توجه به حرفهای رادمان رفتم تو ی
اتاقم و در و بسررتم.منو سررننه؟رولی خب حس کنجکاویم در باره لیزا
زیاد شرده بود شردید.کم مونده بود برم از رادمان بخوام برام توضریح
بده.اما نمیخواسررتم در بارم فکری بکنه.در اتاقو قفل کردم و ر وی
تختم دراز کشیدم.با باال و پایین اومدن دستگیره در فهمیدم که رادمان
پ شت دره.چون سارا اینا در میزدن.چندتا تقه به در زد.انقدر غرور داره
که ا سممو صدا نمیزنه.دیگه صدایی نیومد.فهمیدم که رفته.گ شنم
نبود..مسواک زدم و خوابیدم.
صرربح با صرردای سرراعت زنگی بیدار شرردم.من چرا سرراعتو زنگ
گذاشتم؟آها..رزیتا و خرید.بلند شدم و رفتم دستشویی و آبی به دست
و صررورتم زدم.اومدم بیرون و یه صرربحونه مختصررر خوردم.داشررتم
میرفتم ا تاقم که راد مان از ا تاقش بیرون او مد .یه چشررم غره ی
وحشررتناک بهم رفت که خودمو رنگین کردم.بدون اینکه بزارم بهم
نزدیز ب شه بدو رفتم تو اتاقم و در شو قفل کردم.یه مانتو ی سرمه ای
خوش دوخت.شلوار جین سفید.با یه شال سفید سرمه ای.یه کفش
جلو باز سررف ید .با کیف سررر مه ای .یه آرایش مالیم..از ا تاق او مدم
بیرون.راد مان هم از ا تاقش او مد بیرون .یه جین مشررکی ..با پیرهن
مشررکی..و کت مخملی سررر مه ای پوشرر یده بود .با کفش ورنی
مشررکی.موهاشررم باال داده بود.باهم رفتیم تو ی آسررانسررور.رادمان به
حرف اومدو با اعتراض گفت:
یکی یدونه من1
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ببینم چرا در و ر وم قفل میکنی؟دوست دارم.رادمان-این دلیل نشد.تو دار ی اشتباه فکر میکنی.
برگشتم ارفش و گفتم:
ببین آقای ایران منش.من با تو هیچ سررنمی ندارمرپس نیاز ی نمیبینم که برام مسائل شخصیتو باز کنی.
با باز شدن در آسانسور بحث ما تموم شد..رزیتا از اتاقش بیرون اومد و
با آئود ی رادمان راه افتادیم تو خیابونا.
رزیتا-اناز.به نظرت کدوم پاساژ بریم؟
یکم فکر کردم.آها..همون پا ساژ کنار شرکت..همونی که رادمان و لیزا
ر و اونجا دیدم.
بریم پاساژ کنار شرکت ما.رادمان سریع عکس العمل نشون داد و گفت:
رادمان-چرا اونجا؟
از لباسا و وسایلش خوشم میاد.حرفی نزد و به اون سمت رفت.تو ی پارکینگ پا ساژ پارک کرد و همه
پیاده شدیم.دستمو دور باز وی رادمان حلقه کردم و رفتیم داخل.رزیتا
از چندتا فروشررگاه خرید کرد.اما من میخواسررتم از همون مغازه ای
خر ید کنم که لیزا خر ید کرد.البته مانتو و این چیزا خر یده بودم ولی
لباس شبم مونده بود.رسیدیم به همون مغازه.
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وایسین.رزی بیا ببین این لباسه قشنگ نیست؟از شانسم همون لباسی که لیزا انتخاب کرده بودو هنوزم اونجا داشتن.
رزیتا-آره.خوشگله..برو پرو کن.
داشررتیم میرفتیم تو ی مغازه که رادمانو دیدم که اخمهاش حسررابی تو
هم بود..آخی..ناراحت شد یه لباس مثل دو ست دختر شو میخوام
بپوشررم.حاال میخرمش تا چشررات درآد.رفتم و پروش کردم.یه لباس
مشکی ساتن.دکلته بود و آستین های تور ی مشکی تا ر وی مچ دستام
دا شت و یه بند میفتاد تو ی انگ شت ش صتم.ولی از پ شت کمرش باز
بود و ضر بدر ی بند میخورد.یه چاک از ارف را ست لباس میخورد تا
ر وی زانوم.خوشم اومده بود.رزیتا هم قبول کرد..ولی رادمان اخمهاش
توهم بود و حرف نمی زد.لحظه ای که میخواستم لباسو تحویل بدم
رادمان مچ دستمو گرفت و زیر گوشم گفت:
اینو بزار.اصال خوب نیست.ُ
با تخسی گفتم:
نخیر.خیلی دوستش دارم.رادمان-ولی پشتش خیلی بازه.
اصال تور و سننه؟..ا..یعنی
رادمان با حرص مچ دسررتمو ول کرد و از مغازه رفت بیرون ِ

چی؟وقتی لیزا ل باسررو انت خاب کرد لبخ ند میزد..ولی برای من اخم
میکنه.ایش..لباسررو خریدم.از مغازه بیرون اومدیم و به یه کافی شرراپ
یکی یدونه من1

wWw.JustRoman.iR

242

رفتیم.ر وی یه میز چهار نفره نشستیم.رادمان سرش پایین بود.رزیتا با
سر ازم پرسید که چشه؟منم شونه باال انداختم.
هر سرره نفر قهوه سررفارش دادیم.همین جور منو رزیتا باهم پچ پچ
میکردیم که.
رادمانراین صدای کی بود؟ررادمان سرشو باال آورد و هر سه نفر با چشم دنبال
صدا میگ شتیم که.اه اه..اینکه لیزائه.بدو اومد ر وی صندلی کنار رادمان
و ر وبرو ی من نشست.با همون لهجه ش گفت:
انتظار نداشتم اینجا ببینمت.رادمان که حسابی جا خورده بود گفت:
تو اینجا چیکار میکنی؟لیزا-یه پارتی داشررتیم.اومدم لباس بخرم.چون همین پاسرراژو با تو
اومده بودم فقط همین جار و بلد بودم.
پوزخند زدم.پته رادمان ریخت ر و آبر
رادمان اخم کردو گفت:
که این اور.تازه نگاه لیزا به ما افتاد و فهمید ماییم هسترر و به رادمان گفت:
معرفی نمیکنی رادمان جون؟ایش..رادمان جونررادمان نگاهی به رزیتا کردو گفت:
-خواهرم..رزیتا.
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رزیتا که معلوم بود از لیزا خوشررش نیومده با سرررد ی به لیزا دسررت
داد.رادمان ر و به من کرد و با کمی تامل گفت:
اناز.همسرم.لیزا با تعجب به من نگاه کرد و گفت:
نمیدونستم ازدواج کرد ی.با نفرت به لیزا دست دادم و گفتم:
رادمان همیشه همه چیو قایم میکنه.یه دفعه پام لگد شررد.آر وم زد ولی بازم دردم گرفت..کی بود؟به رزی و
لیزا نگاه کردم..ولی داشررتن به هم نگاه میکردن..نگاهم به رادمان
افتاد که با حرص بهم نگاه میکرد.آخی.بدبخت.ر ومو کردم به سمت
لیزا و با ناز گفتم:
و شما؟لیزا لبخند ز ورکی زد و گفت:
لیزا هستم.دوست رادمان.یه تای ابرو ی رزیتا باال افتاد.
منم پوزخند ی زدم و زیر لب آر وم گفتم:
یه دختر آخرش اضافه میکرد یرنگاهم به رادمان افتاد که با اخم وحشررتناکی نگاهم میکرد.وا..مگه
غیر اینه؟
چند سالته لیزا جان؟یکی یدونه من1
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لیزا.22-
پس همسنیم.لیزا پشت چشمی نازک کرد و گفت:
بله ظاهرا.فرانسو ی هستین؟بازم با عشوه گفت:
بله.آخ بدجور از د ستش حر صم گرفته بودرباید یه کار ی میکردم جیگرم
خنز شه..
شما چیز ی سفارش دادین لیزا جان؟لیزا-بله یه قهوه اسپرسو.
رفتم که خودم سفار شامونو بگیرم .سینی ر و د ستم گرفتم و به سمت
میز رفتم.به رزیتا اشاره کردم از میز فاصله بگیره.زیرلب گفتم برو.بلند
شد و رفت به سمت دستشویی.لبخند مرموز ی زدم.داشتم می ر سیدم
به میز که پای را ستمو به پایه صندلی میز کنار ی گیر دادم و سکندر ی
رفتم تو میز.البته خودمو نگه دا شتم.ولی..آخ آخ قیافه ها شونو.قهوه
ها ریخته بود ر وی سررر و صررورت رادمانو لیزا.دهناشررون باز مونده
بود.دسررتاشررونم بازرجلو ی خندمو گرفتم و رفتم به ارفشررون.با یه
ُ
لحن هل گفتم:
-وای لیزا جون.وای رادمان عزیزم..چی شدین؟ببخشید تور وخدا.
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لیزا یه دستما برداشت و با حرص گفت:
نه عیبی نداره اناز جون.آخیش جیگرم حال اومد.ا صال تخ صص من تو ی ضدحال زدن با
قهوه ستررادمان که میدون ست کارمنه.با چ شمایی که ازش خون می
چکید بلند شد و رفت به سمت د ست شویی.رزیتا بدو اومد پی شمو با
صدایی که خنده توش مو ج میزد گفت:
وای چی کار کرد ی رادمان کارد میزدی خونش در نمی یومد؟لبخند از سر پیروز ی زدمو گفتم:
نه دید ی قهوه ای شده بود؟رزیتا آر وم با دستش زد تو کمرم و گفت:
ای شیطون.وای قیافه اینو.و رفت به سمت لیزا و یه حرفایی بهش زد که لیزا لبخند م سخره ای
زد و رفت به سمت د ست شویی.گو شیم زنگ خورد.رادمان بود..جواب
دادم:
بله؟رادمان-من گیرت بیارم ریز ریزت میکنم اناز.
جراتشو ندار ی.حاال کار داشتی گلم؟رادمان-برو بابا هی گلم گلم.بیا سوییچ ماشینو ازم بگیر ماشینو یکم
جلوتو بیار سوار شم بریم.
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تا خوا ستم جواب بدم صدای لیزا از پ شت تلفن اومد که با صدای
اعتراض آمیز میگفت:
رادمان..اینا چشونه؟سریه گفتم:
این کی بود؟لیزائه؟لیزا تو د ست شویی مردونه چه غلطی میکنه؟نکنهتو تو ی دستشویی زنونه ای؟وای خاک عالم.تو.
رادمان حرفمو قطع کردو گفت:
ز ودباش بیا.و ز ود قطع کرد.بدو رفتم سمت دستشویی.جلو ی درش وایسادم..وایسا
ببینم لیزا که رفت پس منم میتونم برم دیگه.رفتم داخل که صرردای
لیزا ر و شنیدم..پ شت شون به من بود.رادمان دا شت د ستو صورت شو
میشست.لیزا هم باز وشو گرفته بود.میخواست گونه رادمانو بب*و*سه
که ناخودآگاه با صدایی تقریبا بلند گفتم:
دار ی چه غلطی میکنی؟لیزا یدفعه با ترس برگشررت سررمتم.رفتم ارفش..اونم رفت عقب.تا
جایی که خورد به دیوار.گوشیمو گرفتم زیر گلوشو با تهدید گفتم:
یه بار دیگه.فقط یه بار دیگه د ستات به رادمان بخوره من میدونموتورتو منو هنوز نشناختی.تصمیمم بگیرم زنده نمیمونی.مفهومه؟ر
"مفهومه"ر و با داد گفتم که لیزا با ترس چ شما شو ب ست.دختره نازک
نارنجیرسرمو بردم نزدیز سرش و گفتم:
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نشنیدم؟لیزا با صدایی لرز ون گفت:
آ..آره.ُ
ازش دور شدم و هلش دادم سمت در دستشویی و گفتم:
هررریرلیزا یه نگاه پر از التماس به رادمان که با اشتیاق دست به سینه وایساده
بود و دعوای مار و نگاه میکرد،انداخت.سریع گفتم:
هو ی.مواظب باش..چشمات داره چپ میره.لیزا دو باره با ترس نگاهم کرد و بدو از دسررتشررویی زد بیرون.مانتومو
مرتب کردم.مانتومو مرتب کردم و رفتم سمت شیرآب..رادمان از پشتم
سرشو بهم نزدیز کردو گفت:
عجب جذبه ای.در همون حال گفتم:
واقعا میخواستی بزار ی بب*و*ستت؟رادمان با عصبانیت گفت:
 نه.نفهم ید ی ب خاار این که او مد پیش من ب هت ز نگ زدم ب یایدکش کنی؟
مگه خودت نمیتونستی؟رادمان-نه.
برگشتم و گفتم:
یکی یدونه من1
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خیلی دوستش دار ی؟رادمان-نه.
پس چرا نتونستی دکش کنی؟رادمان-به خودم مر بواه.
یه مرد اومد تو ی دسررتشررویی و با د یدن ما تعجب از سررر و روش
میبارید.لبخند م سخره ای زدیم و از اونجا بیرون اومدیم.رفتیم سمت
رزیتا و باهم رفتیم بیرون.سرروار ماشررین شرردیم و رفتیم به سررمت
خونه.بعد از خوردن شام بالفاصله خوابیدم.
رادمان
امروز ر وز خوا ستگار ی رزیتا بود.قرار بود سوم عید عقد کنن.در حال
آ ماده شررردن بودم .یه پیرهن قهوه ای ر وشررن .با کت قهوه ای
مخملی.با شررلوار کتون قهوه ای سرروخته.یه دوش ادکلن گرفتم و از
ا تاق زدم بیرون که همز مان اناز از ا تاق بیرون او مد.اوففف..اصررال
نمیدونم بتونم تحملش کنم یانه..یه بار خوبه یه بار بدراصررال ت رراد
اخالقی داره.رفتم جلوش و گفتم:
بریم؟اناز-وایسا.
یکم فکر کرد.کیف کوچیز دستیشو گشت و گفت:
-آره بریم.
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از خونه بیرون اومدیم و رفتیم به سمت آسانسور..داخل آسانسور شروع
به آنالیزش کردم.یه تونیز سفید با شلوار ورز شی سفید و شال آبی
ر وشن.شال با چشماش هماهنگ بود.با صداش به خودم اومدم:
آنالیز کردنت تموم شد؟سریع ر ومو ازش گرفتم..خاک بر سرت رادمان دو ساعته به دختره
ز ل زد یراز آ سان سور خارج شدیم و اناز باز ومو گرفت.بابافرزاد دا شت
به چندتا خدمتکار دسررتور میداد.رفتیم به ارفش و اناز پرید تو ی
بغلش.با دیدن صمیمیت شون لبخند ی ر و لبم ن ش ست.من زیاد وقت
نکردم با بابام صمیمی بشم.من همش درس می خوندم.اونم سرگرم
کارای شرررکتش بود.چشررم بهم زدم بابام زیر خاک بود.یدفعه دیدم
اناز ر وبروم وایساده و با نگرانی نگاهم میکنه.
اناز-خوبی؟
از حرفش تعجب کردم.این حرفش چه معنی داشررت؟حالمو واسرره
چی میپرسه؟ریدفعه اناز دستشو ر وی گونه راستم کشیدو گفت:
گریت واسه چیه؟سررریع به خودم اومدم و به گونم دسررت کشریدم.چند قطه اشررز از
چشمام جار ی شده بود.اناز لبخند مهر بونی زدو گفت:
-برای اینکه رزیتا داره میره؟

یکی یدونه من1

wWw.JustRoman.iR

250

لبخند ی بهش زدم.یدفعه رزیتا اومد ارفمون.پشررتمو بهش کردم و
اشررکامو پاک کردم.یه نفس عمیق کشرریدم و برگشررتم.خداروشررکر
متوجه چیز ی نشد.رفتم سمت بابا فرزاد.
پدر جان؟بابا فرزاد برگشت ارفم.
بابا فرزاد-جانم بابا جان؟
خواسررتم ازتون تشررکر کنم.بخاار حمایتی که از من و خونوادمدارین.و مجلس امشب.
بابا فرزاد شونه هامو گرفت و گفت:
این حرفو نزن پ سر.تو دامادمی.دخترمو خو شبخت کرد ی..منم درعوضش دارم اینکارار و میکنم.کامال هم راضیم.
تو ی دلم پوزخ ند ی زدم.من دارم ا ناز و خوشررب خت میکنمرحس
خ*ی*ا*ن*ت بهم د ست داد.گو شیم زنگ خورد .شماره نا شناس
بود.یعنی انگار ی از خارج از ک شور بودراز بابا فرزاد فا صله گرفتم و رفتم
یه گوشه خلوت.
بله؟سالم داداش خوبی؟ببخشید شما؟تور وخدا نگاه.ببین یه ماه منو ندید ی منو یادت رفت.نشناختی؟اه..حاال اینم بی سوالیش گرفته..خب زر بزن بگو کیی دیگهر
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ببخشید به جا نیاوردم.بابا آریامرِ -ا..تویی؟ببخشید شماره ناشناسو عجق وجق بود.

آریا-آره خب..شماره اینجاست دیگه.
-اوضاع شرکت چطوره؟

آریا-خوبه.خواستم فقط حالو احوالتو بپرسم.اناز خانم خوبن؟
ممنون.اونم خوبه.آریا-باشه داداش.میبینمت.تا عید برمیگردم ایران.خداحافظ.
به امید دیدار.خداحافظ.گوشی ر و قطع کردم که اناز صدام زد..از همونجا اشاره کردم چیه؟
اناز آر وم گفت:
بدو محسن اینا اومدن.کتمو مرتب کردم و رفتم کنار اناز و د ست شو گرفتم.اونم خود شو بهم
نزدیز کرد.از اینهمه نزدیکی یه حس خاصی داشتم..ولی خنگم دیگه
نمی فهمم.باالخره مهمونا اومدن.اول از همه شوهر عمه اناز اومد و
گرم باهم احوالپر سی کردیم.بعد شم عمه اش.عمه اش اناز و یکم از
من فاصله داد و دم گو شش یه چیزایی گفت که از گوشای تیز من دور
نموند.درحالی که با من صور احوال پر سی میکردم به حرفا شون گوش
دادم:
عمه-اناز جان زندگیت خوبه؟مشکلی ندار ی؟
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اناز-نه عمه جان به لطف خدا زندگیم خوبه.
عمه-ببینم رادمان دوسررتت داره؟اذی تت که نمیکنه؟اگه همچین
کار ی کرد به بابات بگوها.
اناز با اعتراض گفت:
عمهرعمه-باشه عزیزم.ولی خیلی دوست داشتم عروس خودم باشی.
اناز-ولی دیگه من ازدواج کردم.لطفا این بحثار و فراموش کنین.
بعدم از عمه اش دور شد و به ارف رزیتا رفت.مسعود خصمانه باهام
د ست داد و رفت یه گو شه ن ش ست.حرفای اولیه انجام شد.رزیتا و
محسن رفتن برای صحبت.اناز یه مبل از من دورتر نشسته بود.منم
تنها ر وی مبل دونفره.صدای اناز و شنیدم که میگفت:
اه..مسعود تو چقدر کنه ای.صدای مسعود خیلی کم میومد.نمیتونستم تشخصی بدم.
اناز-اصررال هرغلطی دلت میخواد بکن.ببینم چیکار میتونی انجام
بد ی.
اناز-گمشو بابا.
بعدم بلند شد و اومد نشست ور دل من.
چی میگفت؟اناز شالشو مرتب کرد و یه نفس عمیق کشیدو گفت:
-کی؟مسعود؟
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نه عمه من.اناز چشم غره ای برام رفتو گفت:
میگفت ب یا باهم باشرریم..منم که ردش میکردم میگفت کار یمیکنم داغتون به دل هم بمونه و از این چرتو پرتار
پوزخند ی زدم و گفتم:
خیره سرش میخواد چه غلطی بکنه؟راناز خواست جواب بده که رزیتا و محسن از اتاق بیرون اومدن.
مامان-خب؟نظرت چیه رزی؟
رزیتا سرشو با خجالت پایین آورد و گفت:
من مشکلی ندارم.همه دست زدیم.عمه خانم ر و به مامان گفت:
رضوانه جان.اگه اجازه بد ی دست دخترت نشون بندازیم.مامان رضوانه نگاهی به من انداخت که با لبخند جوابشو دادم.
مامان-چراکه نه.بفرمایید.
دسررت رزیتا حلقه انداختن.و بازم همه دسررت زدیم.منو اناز بلند
شدیم و بهشون تبریز گفتیم.قرار مدارا ر و گذاشتیم و همه عزم رفتن
کردن.سریع رفتم تو اتاقم.و ر وی تخت دراز کشیدم .اناز
آخ آخ.از کتو کول افتادم.چرا واسره خواسرتگار ی خودم انقدر خسرته
نشرردم؟رتلویزیون اتاقمو ر وشررن کردم.ر وی کاناپه لم دادم و هی این
کانال اون کانال میکردم.باالخره یه کانال پ یدا کردم که فیلم پخش
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میکرد.اوه اوه18+.رهمین جور با هیجان داشتم نگاه میکردم.بع ی
وقتام یکی از دسررتامو میذاشررتم ر وی صررورتم.ولی بین انگشررتامو باز
میزا شتم.دا شت کارای خاک بر سری ن شون میداد و مطمئنا من لپام
ُ
ُ
گل انداخته بود که در به شرردت باز شررد.و من با هل از کاناپه پرت
شدم پایین.برگشتم و با عصبانیت گفتم:
ُ
َ
یه اهنی یه اهونی..چیز ی.میگه این در و برای خوشررگلی گذاشرتنآخه پدر صلواتی؟نمیبینی در و.مگه.
همین جور چشررمامو بسررته بودم و دهنمو باز کرده بودم و هرچی از
دهنم درمیومد به کسرری که در و باز کرده بود میگفتم که دیدم ِا..چرا
صردایی نمیاد؟چشرمامو باز کردم که دیدم رادمان هنوز دسرتش ر وی

د ستگیره دره و به تلویزیون خیره شده و چ شماش اندازه گال بیرلب
پایین شم با دندوناش گاز گرفته.برگ شتم سمت تلویزیون که دیدم ای
وای.هنوز داره فیلمه ر و میدهرسررریع با کنترل خاموشررش کردم که
نگاه رادمان به من افتاد و لپاش ارغوانی شررد.داشررت از اتاق میرفت
بیرون که گفتم:
ِ -ا..کجا؟

چقدر ر و دا شتم خودم نمیدون ستمربدبخت داره از خجالت آب می شه
من میگم ِا..کجا؟ر

رادمان برگشت..ولی سرش پایین بود.با صدای آر ومی گفت:
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میخواستم کت و شلوارمو بردارم.فردا شرکت برای آخرین ر وز جلسهست.
خب بیا بردار.رفت سمت کمد لباس مشترکمون.پشت سرش وایسادم و گفت:
واسه چی آخرین جلسه؟یدفعه با هیعععع بلند ی برگشت ارفمروا.این چرا این شکلی کرد؟
چرا اینطور ی شد ی؟ررادمان برگشت سمت کمد و گفت:
هیچی.آخرین جلسه واسه اینکه بعدش برای مدت 7ر وز شرکت بهدلیل تعطیالت عید تعطیلهرآندرستند خانم فر خ زاد؟
و با یه دست مت و شلوار برگشت ارفم.
اوکی.به کت و شلوارش نگاه کردمو گفتم:
اینو میخوای بپوشی؟رادمان نگاهی به لباس انداختو گفت:
آره..مشکلی داره عایا؟خب هم اینکه اینو خیلی پوشید ی.هم اینکه داره خز می شه.سلیقهندار ی کهر
بعدم کت و شررلوار و ازش گرفتم و گذاشررتم ر وی آویزش و یه کت و
شلوار سرمه ای با پیرهن سفید و کراوات سرمه ای دادم دستش.
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بیا این رنگ بیشتر بهت میاد.رادمان لبخند ی زدو گفت:
برعکس من تو سررلی قه ت تو ی سررت کردن لباس حرف ندارهها.ای بال این هنراتو کجا قایم کرده بود ی؟
تو جیبم.با تعجب بهم ز ل زد و بعد باهم زدیم زیر خنده.رادمان درحالی که به
سمت در میرفت گفت:
بهرحال ممنون از کمکت.شب بخیر.شبت خوشررفتم و ر وی تختم دراز کش ریدم.یه حس خوبی داشررتم.از اینکه رادمان
کنارم بود.اینکه اینجور ی شررو خ و مهر بونه خیلی با اون رادمان که
اخمو و مغروره بهتره.با همین فکرا به خواب رفتم.
با صرردای زنگ گوش ریم از خواب بیدار شرردم.می خواسررتم امروز برم
کارخونم یه سررر بزنم.کال چ هار تا کارخو نه داشررتم.اولی آرایشرری
بهدا شتی.دومی مواد غذایی ..سومی قطعات و بدنه ما شین و چهارمی
مبلمان و دکوراسرریون خونه.االنم میخواسررتم برم کارخونه آرایشرری
بهداشررتی که شررروین اونجار و برام مدیریت میکرد.بلند شرردم و رفتم
دستشویی.اومدم و یه مانتو ی کتی خوش دوخت سفید.با شلوار جین
لوله تفنگی م شکی.ر و سری م شکی..و کیف سفید..کفش 10سانتی
سفیدمم پوشیدم..آرایش خوشمل کردمو از اتاق بیرون اومدم.نشستم
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پشت میز و صبحونه مو خوردم که رادمان با همون کت و شلوار ی که
براش انتخاب کرده بودم با کیف سام سونت و یه دوش کامل ادکلن
از اتاقش اومد بیرون و نشررسررت پشررت میز و با تعجب بهم چشررم
دوخت.درحالی که یه قلپ از چاییمو میخوردم گفتم:
چیه؟رادمان فنجون قهوه ر و گرفت دستش و گفت:
اگه اشکال نداره میشه بپرسم.کجا میری؟ُ
خباثتم گل کرد..گفتم:
ر بطی بهت داره؟ُ
رادمان هل شد و گفت:
نه..فقط..می خواستم.حرفشو قطع کردم و گفتم:
میرم سر یه قرار.رادمان با چشمای گرده شده بهم چشم دوختو گفت:
کدوم قرار؟کار ی یا از اونا؟همچین اینو با ب هت گ فت خ ندم گر فت.ولی جلو ی خودمو
گرفتم.سررارا اینام فهمیده بودن دارم اذیتش میکنم.رفته بودن بیرون
ُ
آ شپزخونه و میخندیدن.دیگه اخالقم د ست شون اومده بود.با هل به
ساعتم نگاه کردمو گفتم:
ای وای.داره دیرم میشه.برای ناهار بهش قول دادم.یکی یدونه من1
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ر ومو کردم سمت رادمان و گفتم:
اگه دیرت نمیشه منو برسونربا تعجب نگاهم کردو گفت:
با منی؟رنه پس در یمنم.با توئم دیگه.رادمان اخمی کردو گفت:
به اون آقا پسر بگو دو دقیقه صبر کنه میرسی دیگه.دی گه داشررتم از خنده میترکیدمرباورش شررده بود.بلند شرردم و با
اضطراب یه اس ام اس دادم به شروین که دارم میام اونجا.بعد ر و کردم
به رادمانو گفتم:
براش پیام فرستادم.حاال منو میبری؟بلند شد و کتشو مرتب کردو گفت:
میدونه ازدواج کرد ی؟نه.با تعجب گفت:
نه؟رپس بعدش چطور میخوای باهاش ازدواج کنی؟اه بدو دیگه دیرم شد.بدو رفتم سمت آسانسور.رادمانم اومد..ر ومو کردم به سمت آینه آسانسور
و ر وسررریمو مرتب کردم که نگاهم به رادمان خورد که از تو ی آینه یه
جور خاصرری بهم ز ل زده بود.لبخ ند ی بهش زدم که جوابش یه
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لبخند تلخ بودروا.این چرا امروز اینطور ی شررده؟ربیخی.از آسررانسررور
بیرون اومدیم و باهم سروار ماشرین رادمان شردیم.تو ی اول راه زیر
نظرش داشررتم.بهش یه آدرسرریو دادم کنار کارخونم.آخه کنارش یه
رستوران بود.کالفه و پکر به نظر میرسید.مدام ر وی گاز فشار می آورد.به
ر ستوران که ر سید محکم زد ر وی ترمز که نزدیز بود با کله برم تو ی
شی شه و بجای شی شه کله ی بدبخت من هزار تیکه ب شهرآر وم در
ماشینو باز کردم.لحظه ی آخر برگشتمو گفتم:
رادمان؟برگ شت و بهم نگاه کرد.پیاده شدم و در و ب ستم و سرمو خم کردم که
بتونم شی شه ما شینو ببینم.رادمان آرنج د ست شو گذا شته بود ر وی در
ماشین.و پشت دستشو ر وی لبش.و منتظر بهم چشم دوخته بود.به
کارخونم اشاره کردمو گفتم:
من اینجا کار داشتم.قرار در کار نبود.و یه لبخند شریطون زدم..رادمان با بهت گردن کشرید که کارخونه ر و
ببینه.بعد با اخم ماشررینو ر وشررن کرد و گازشررو گرفتو به سرررعت از
جلو ی دیدم ناپدید شرد.من همون جور ی خودم تو ی بهت مونده
بودم.این چرا همچین کرد؟م شکل داره ها..آر وم صاف وای سادم و با
قدمهایی ا ستوار به سمت کارخونه حرکت کردم.نگهبان با دیدن من
در و باز کرد و بهم سالم داد .سرمو به عالمت سالم تکون دادم و زیرلب
سررالم گفتم.با غرور همیشررگیم به ارف دفتر کارخونه رفتم.تو ی
یکی یدونه من1
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ساختمون همه با صدای پاشنه کفشام برمیگشتن و تا منو می دیدن
بلند می شدن و سالم میکردن.برای هم شون سر تکون میدادم و به
سررمت دفتر مدیر عامل رفتم.در و باز کردم که د یدم شررروین ر وی
صندلی مدیر عامل نشسته و پاشو ر وی پاش انداخته ر وی میز و کتشم
گذاشررته ر وی صررورتش.از حالتش خندم گرفت.ولی جلو ی خودمو
گرفتم و اخم کردم..و به در دفتر تقه ی محکمی زدم.که شاالپرخورد
زمین.دیگه نتونسررتم جلو ی خنده مو بگیرم و خندیدم چند نفری
که بهم نزدیز بدون با صدای خندم ر و شونو برگردوندن سمت من
ولی سریع خندمو جمع کردمو اخم کردم.ر و به منشی گفتم:
دوتا قهوهرو رفتم داخل اتاقو در و ب ستم .شروین بلند شده بود و کمر شو ما ساژ
میداد.نشستم پشت صندلیم..شروین با آخ و اوخ نشست ر وی صندلی
کنار و زیرلب غر میزد:
الهی هرکی بود از دنیا سراقط شره.خب دسرتت اوفف میشره یکمآر ومتر میزدی بی شعور مردم آزار؟
اصررال توجهش به من نبود.تز سرررفه ای کردم که با ترس سرررشررو
گرفت و باال و زیرلب میگفت:
 بسم الله.قل والله و احد..الله اصمد.لم.حرفشو قطع کردم و گفتم:
ِ -ا..چیکار دار ی میکنی؟ر
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شروین بین انگشت شصت و سبابشو گزید و گفت:
خدایا.حور ی جهنم که میگن اینه؟رجیغ زدم:
شروینرشروین ر وشو کرد به سقفو گفت:
قر بون دستت اینو تعوی ش کن.از اون بهشتیا بفرست.از حر فاش خ ندم گرف ته بود عج یب.زدم زیر خ نده.اونم با هام می
خندید.یکم که ر وده بر شدیم گفتم:
چی چی میگفتی واسه خودت؟شروین یکم سرجاش جا به جا شدو گفت:
آخ..کمرم.این چه ارز در زدن بود آخه؟بخدا اگه ک سی غیرتو بود یهراست بایگانیر
اگه شو خ بودن شروین واقعا خوشم میومد.بامزه بود.
مگه پیاممو نخوند ی؟شروین-مبنی بر؟
بر اینکه میام اینجا.شروین-نه.من پیامی ازت نداشتم.
گوشیشو برداشت و نگاهی بهش انداخت.
شروین-اوا.داشتم.ولی نگاه نکردم.
مگه کجا بود ی؟یکی یدونه من1
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شروین پیامو باز کرد و گفت:
همین جا.با حالت مشکوک گفتم:
چیکار میکرد ی اونوقت؟شروین-با دوست دخترم الو میترکوندیم.
ابروهام باال پرید.شروینو این کارا؟ر
شروین گوشیشو ر وی میز ُسر داد و به صندلی تکیه داد و گفت:
چیه بهم نمیاد؟دستمو زیر چونم گذاشتمو گفتم:
آره خب.هرچی فکرمیکنم میبینم عرضه اینکارار و ندار ی.درحالی که ورقه های جلو ی میزو مرتب میکرد گفت:
 اون که بعله.در برابر شما من عدد ی نیستم تو ی مخ زدن.اونجور کهتو مخ رادمانو زد ی.
سریع گفتم:
چی گفتی؟ُ
شروین هل شد و بهم نگاه کردو گفت:
اونجور که شما دلر بایی میکنی.دل رادمانم برد ی.و اینکه.وسط حرفش پریدمو گفتم:
االن خواستی مثال جملتو اصالح کنی دیگه؟شروین خندید.گفتم:

263
بگذریم.من اومدم که یه ااالعاتی در باره کارکرد شرکت بهم بد ی.شروین با صدای کش دار ی گفت:
چشررررمرتقه ای به در خورد.
شروین-بفرمایید.
آبدارچی که پیرمرد م سنی بود داخل شد و فنجون های قهوه ر و ر وی
میز گذاشتو گفت:
با من امری ندارین؟شروین-نه بفرمایید.
آبدارچی داشت میرفت که گفتم:
وایسین.آبدارچیه با ترس برگشت و گفت:
بله خانوم؟اسمتون مشت صفر بود درسته؟آبدارچی-بله خانم.صفر محمد ی.
لبخند ی زدم و گفتم:
م شت صفر محمد ی.می شه تموم کارکنای شرکتو جمع کنی تومحواه؟
آبدارچی لبخند پدرانه ای زدو گفت:
چشم خانوم.یکی یدونه من1
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و رفت .شروین یه سری برگه های ح سابر سی گذا شت جلوم و یه
دستشو گذاشت ر وی لبه میز.و یه دستشو گذاشت ر وی باال ی صندلی
من.و گفت:
واسه چی کارکنار و جمع میکنی؟درحالی که با ورقه ها با دقت نگاه میکردم گفتم:
برای موضو ع تعطیالت.یکم که ورقه هار و نگاه کردم.با شروین به سمت محواه رفتیم.همه
بودن.چه جمعیتیرصدای پچ پچشون میومد.رفتم ر وی سکو.شروین
میکروفونو گرفت دستش و گفت:
(- Please remain silentLadies and Gentlemanخررانرم
ها..آقایون..لطفا سکوت کنید)
ه مه خ ند یدن و ب عد سرررا کت شررردن.ا مان از دسرررت این
شروین.میکروفونو داد دست من.تز سرفه ای کردمو گفتم:
 سالم.از همتون ممنونم که سر سختانه در اینجا م شغول کارید.اگهشما نبودین این کارخونه به جایی نمی رسید.من سالهای قبل بیشتر
از دو ر وز تعطیلی نمیذاشرتم.میدونم سرخت گیری بود ولی خب الزم
بود.شرکت ما داشت تازه رشد میکرد.اما حاال میبینین یکی از بهترین
کارخونه های ایران شررده.به همین دلیل من شررمار و تا8ر وز کار ی
تعطیل میکنم.امیدوارم سال خوب و پراز برکتی براتون باشه.
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کم کم صدای د ست زدن و جیغ و هورا بلند شد.بع یا میگفتن
ممنون.بع یا میگفتن خانوم فر خ زاد دو ستون داریم.خال صه از این
تشویق ها و تشکرها.ر وبه شروین کردمو گفتم:
توهم از االن تعطیلی.شروین لبخند ی زدو گفت:
اوخیش8.ر وز تعطیلی.مرسی اناز.خواهش..حاال یه زحمت میک شی با من بیای بریم شرکتای دیگهسر بزنیم و این خبرو بهشون بدیم؟
شروین-صدرصد.بریم.
سوار بوگاتی مشکی شروین شدیم و به سه کارخونه دیگه سر زدیم.شامو
باهم خوردیم و منو ر سوند خونه و خودش رفت.وارد خونه که شدم
رادمان داشت شام میخورد.
سارا گفت:
خانم.شام بکشم؟دستمو به عالمت نه باال آوردم و گفتم:
نه خوردم.صرردای پوزخند ی که راد مان زد تا جایی که من وایسرراده بودمم
او مد.م گه من چی کار کردم؟ر خب بود واق عا با یه پسررری قرار
میذاشررتم؟نکنه واقعا کنار من موندن انقدر براش سررخته؟ررفتم به
سمت اتاقم.یه پیرهن آ ستین کوتاه سفید پو شیدم با شلوارک تا زانو
یکی یدونه من1
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سرمه ای.از اتاق اومدم بیرون.رادمان دا شت فیلم نگاه میکرد.ر وی یه
کاناپه یه نفره نشررسررتم که رادمان بلند شررد و رفت تو اتاقش و در و
بسررتررراز کارش خیلی ناراحت شرردم..بهم برخورد.یعنی انقدر رفتارم
بد بود؟بغ

م گرفت.ا شز تو چ شمام حلقه ب ست.حاال من چرا

انقدر از اینکه رادمان بهم کم محلی میکنه ناراحتم؟رسررارا و سررمیرا و
سمیه جلو ی پام زانو زدن.سارا با نابار ور ی گفت:
خانوم؟رگریه میکنین؟بهش نگاه کردم که یه قطره اشز از گونم چکید.سریع پاکش کردمو
با صدایی لرز ون و با بغا گفتم:
نه.سمیه-برای اینکه آقا رادمان بهتون کم محلی میکنن؟
من به محل گذاشتن کسی نیاز ندارم.سمیرا-ولی برای محبت آقا رادمان چرا.
منظورت چیه؟سمیرا-شما تحمل بی محلی ایشونو ندارین.
خب این یعنی چی؟سارا-ای بابا.یعنی دوستش دارین.
چند لحظه با ُبهت بهشون خیره شدم.یدفعه زدم زیر خنده.یه خنده
عصرربی و مسررخره.ولی د یدم هرسرره شررون با جد یت بهم ز ل
زدن.خندمو قطع کردمو اخم کردمو گفتم:

267
امکان نداره.سمیه-ولی امکان داره.
میگم نه.سمیرا-آره..
نمیشه..سارا-میشه.
من دیگه حرفی ندارم.هرسه شون خندیدن.
سارا-خانوم خب بهش فکرکنین.نه سر سری.اگه بهش عالقه مند
شدین که اونو عاشق خودتون بکنین.
فکرنکنم.ع شقم واقعی با شه.یا ا صال ع شق با شه.من عادت دارمهمه بهم توجه کنن.از بی محلی بیزارم.
سررارا-خب نکته همین جاسررت.شررما اگه ببینین کسری بهتون بی
محلی میکنه دیگه محل سگم نمیزارینش.ولی شما دنبال اینین که
با آقا رادمان صحبت کنین.این فرق داره.
سارا؟رشتت چیه؟سارا-مشاوره خونواده.
پس همینه.سمیه-بهرحال خانوم بازم میگیم.خوب فکرکنین.
سمیرا-اگه دوستش دارین نزارین از دستتون بره.
یکی یدونه من1
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به پشتی مبل تکیه دادم و گفتم:
ای بابا.شما این فکرو انداختین تو سرما.سارا-شما به یه ر وشن شدن نیاز داشتین.
حاال من نفهمیدم این چرا از دستم ناراحت شده خانوم مشاور؟سارا خندید و گفت:
شما با غیرتش باز ی کردین.ها؟؟؟؟؟؟سارا دو باره خندید و گفت:
وقتی گفتین قرار دارین ایشررون به عنوان شرروهرتون حسررراسشدن.بعد اینکه فهمیدن در وغ گفتین فهمیدن مسخرشون کردین.
آها.خب.دیگه واقعا حرفی نداشررتم بزنم..سررارا راسررت میگفت.دیگه زیاد ی
شورش کرده بودمرولی بازم از عالقه ام به رادمان شز داشتم.
باشه..از راهنماییتون ممنون.بهش فکرمیکنم.هر سه شون لبخند ی زدن و شب بخیر گفتن.جوابشونو دادم و رفتم
که بخوابم.ولی تا صبح خوابم نبرد..همش فکرم سمت حرفا سارا و
سررمیرا و سررمیه و رادمان کشرریده میشررد.یعنی واقعا عاشررق شررده
بودم؟من؟باورم نمی شه.نمی شه گفت ن سبت به رادمان بی ح سم ولی
انقدرم حسم قو ی نی ست.عید ساعت 2بعد ازظهر بود.ساعت  4صبح
باالخره خوابم برد..
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صرربح با تکون های شرردید ی از خواب بیدار شرردم.با خواب آلود ی
گفتم:
چیه..اه..تکون نده دیگه..مگه زلزه اومده؟ولم کن.سارا-خانم.یه ساعت دیگه عیده شما هنوز کار ی انجام ندادین.
سریع سرجام سیخ ن ش ستم.پلکامو چندبار باز و ب سته کردم که خوب
ببینم.کشو قوسی به بدنم دادمو گفتم:
تا4صبح بیدار موندن این عواقبو هم داره.سارا-تا4واسه چی بیدار موندین؟
به حرفاتون فکر میکردم.سارا-و نتیجه؟
اینکه بهش بی حس نیستم.ولی عاشقشم نیستم.سارا-خب آره..همه چی یدفعه ای نمیشه.بیاین صبحونه بخورین.
از جام بلند شدم و به ارف د ست شویی رفتم.به سرو صورتم آب زدم و
اومدم بیرون.رفتم تو ی آشپزخونه و صبحونمو خوردم.رادمان هنوزم از
ا تاقش بیرون نیو مده بود .با ید از دلش در ب یارم.ولی م گه این غرور
میزاره؟ا گه پسررم زد چی؟وای نه خدا .یه دوش ر ب عه.او مدم بیرون و
لباسررای عیدم که شررامل یه پیرهن حلقه ای تا ر و زانوم به رنگ ابی
ر وشن .یه صندلی آبی هم پوشیدم.یه ریمل.رژ قرمز.خط چشم..سایه
آبی.یکم پودر و تکمیلراز اتاق بیرون اومدم.ک سی تو ی سالن نبود .سارا
اینا تو ی آ شپزخونه شیرینی میچیدن.رفتم سمت اتاق رادمان و بدون
یکی یدونه من1
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معطلی در زدم.جوابی نشررن یدمرای بمیری هی.اصررال من اینجا چه
غلطی میکنم؟رخواسررتم برگردم که در باز شررد و رادمان جلو ی در
وایسرراد.حاال انگار تو ی اتاقش چی داره نمیزاره من ببینم.گنج قارون
که نیست.
سالم.رادمان سری تکون داد.اخمی کردمو گفتم:
اینه مه سرررال فرانسررره درس خو ند ی ب هت یاد ندادن.جوابسالم..سالمه؟نه سر تکون دادن؟ر
راد مان-من همین جوریم.می خوای بخواه..نمیخوای مشرر کل
خودته.
میشه بزار ی بیام تو؟باهات حرف دارم.رادمان-ولی من حرفی ندارم.
اه.آخر ضدحاله این پ سر.کنارش زدم و رفتم تو اتاقش.ترکیب اتاقش
سرربز مغز پسررته ای و سرربز پر رنگ بود..از سررلی قه اش خوشررم
اومد..نشستم ر وی کاناپه گوشه اتاقش.اونم نشست کنارم.آرنج دستاشو
گذاشت ر وی زانو هاش و دستاشو به هم قالب کرده بود و زیر چونش
قرار داده بود و به زمین ز ل زده بود.تو یه نکاه آ نالیزش کردم.پیرهن
اوسی که آستیناشو تا آرنج باال داده بود.شلوار جین اوسی.با جلیقه
سفید.موهاشم ابق معمول جلو ی چشم راستش.
-راستش.
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سرش برگشت به ارفم.
میخواستم در باره.موضو ع قرار قال بی دیروز.حرفمو قطع کردو گفت:
من با هات هیچ سررنمی ندارم.پس الزم نمی بینم که مسررا ئلشخصیتو برام باز کنی.
اخم کردم..داره حر فای خودمو به رخم میکشرره.ع جب مارمولکی
هستی تورخودمو جمع و جور کردم و گفتم:
البته که راسررت میگی.من نمیخواسررتم در باره قرار دیروزم حرفبزنم.میخواسررتم عذر خواهی کنم به خاار این که مسررخره ات
کردم.میدونم از دستم ناراحت شد ی.
رادمان-پس خودتم فهمید ی؟
آره.رادمان حرفی نزد و از جاش بلند شد.برگشت و بهم خیره شد.همین
جور بهم ز ل زده بودیم که در اتاق زده شد.
رادمان-بفرمایید؟
سمیرا اومد داخل و گفت:
ببخشید..فقط 10دقیقه به تحویل سال مونده.بفرمایید.رادمان از اتاق رفت بیرون.منم بلند شدم برم که سمیرا جلومو گرفتو
گفت:
بازم از دستتون ناراحته؟یکی یدونه من1
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شررون هامو به عال مت نم یدونم باال ا نداختم.و رفتم بیرون .به
درخواسررت من سررفره ر و ر وی زمین گذاشررته بودیم.نشررسررتم کنار
رادمان .سمیرا و سارا و سمیه هم ر وبرمون.رادمان قرآنو بردا شته بود و
میخوند.منم به تلویزیون چ شم دوخته بودم.چ شمم به سارا اینا افتاد
که هی حرکات موز ون با د ستاشون نشون میدادنربا تکون دادن سرم
پرسیدم چیه؟به دستاشون اشاره کردن.سمیه دست سارا ر و گرفته بود
و نوازش میداد و به منو رادمان اشاره میکردرچی؟؟؟؟من دست رادمانو
بگیرم.صد سال سیاه.چشم غره ای براشون رفتم و چشمامو بستم.از
خدا خوا ستم عاقبت منو به خیر کنه.فقط همی نرچ شمامو باز کردم
که با صدای شنیدن توپ سارا اینا شروع کردن به ر وب*و*سی.فقط
منو رادمان سرراکت مونده بودیم.سررارا اینا رفتن تو ی آشررپزخونه و ما
دوتا موندیم.رادمان د ست شو سمتم دراز کرد.با تردید د ست شو گرفتم و
فشردم.به رادمان نگاه کردم که گفت:
از این به بعد ب یا شررب یه دوتا دوسررت و هم خونه باهم مهر بونباشیم.قبوله؟
فکر کردم .ی عنی واق عا من راد مانو به عنوان هم خو نه قبول
داشتم؟خدایا چی کارکنم؟بگم نه که خیلی بد میشه.
قبول.لبخند ی زد و منو درآغوش کشید.دم گوشم گفت:
-عیدت مبارک هم خونه.
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لبخند ی زدم.حداقل دیگه از اون اع صاب خورد ی ها خبری نبود.با
ُ
صدای سرفه سارا اینا زا هم جدا شدیم ..صورت هامون گل انداخته
بود.مخ صو صا رادمان.بلند شد و رفت تو اتاق .سارا شیطون نگاهم
کرد و گفت:
تموم؟اخمی کردمو گفتم:
چی چیو تموم؟به عنوان دوتا دوسررت به همدی گه سررالو تبریزگفتیم.
نمیدونم چرا احساس کردم بادشون خالی شدرفرررررس.
رادمان از اتاق بیرون اومد..ولی سرش پایین بود.ن ش ست کنارم.به سارا
ای نا نفری دو تا تراول داد.سرر مت من یه جعبه گر فت .با تع جب از
دستش گرفتم.
مال منه؟ررادمان-نه مال عمه مه.
اخم بامزه ای کردمو گفتم:
تو هم از هرچی آتو بگیر.سارا-ما میریم پایین شما هم بیاین.
سارا اینا رفتن.جعبه ر و باز کردم..آخی..یه دستبند برلیان بود.سه تا گل
چهار برگ دا شت که با نگین های بنفش تزیین شده بودن.و ر وی
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هر بند از دسررتبند هم یه نگین کار شررده بود.نگین ها خیلی خیره
کننده بود.گرفتمش سمت رادمان و گفتم:
دستم کن.از دستم گرفت.دستمو بردم جلو.برام بستش.آخی چقدر ناز بود.
وای..مرسی رادمان..خیلی ناز و قشنگه..رادمان در جواب فقط لبخند ی زد.بلند شدیم و باهم رفتیم پایین.
اوه اوه همه بودن.رفتم ارف لیال و سراغرو ترنم.باهم ر وب*و* سی
کردیم.همین جور باهم حرف میزدیم.که یکی دستمو کشید..برگشتم
دیدم مرضیه ست.با یه قیافه شادو خندون که ازش سراغ نداشتم.
سالم مرضیه جان..عیدت مبارک.مرضیه باهام ر وب*و*سی کرد و در همون حال گفت:
عید توهم مبارک گلم.اناز؟ازش جدا شدم و گفتم:
جانم؟مرضیه-یه خبر خوبر
بگو گلم.مرضیه-دارم ازدواج میکنم.
ُ
کپ کردمرمگه منتظر آر سن نبود؟روقتی قیافمو دید پی به افکارم بردو
گفت:
-آرسن برگشتهر
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یعنی انقدر خو شحال شدم که خودم باورم نمی شدربا خو شحالی و
ذوق بغلش کردمو گفتم:
عزیرررررزم.مبارک باشه.منو به خودش فشرد و گفت:
مرسی.یدفعه چیز ی یادم اومد.ازم خودم جداش کردمو گفتم:
ولی مگه نگفتی آرسن مسیحیه؟مر ضیه د ستمو ک شید برد ن شوند ر وی مبل..خود شم کنارم ن ش ست و
پاشو ر وی پاش انداختو گفت:
چرا..گفتم.خب؟مرضیه خنده ای کردو گفت:
وای قیافت مثل این کاشفا شدهرخودمم م یدونسررتم وقتی ف ررول میشررم ق یا فه ام چجور ی
میشهرچشمام درشت میشه..دهنمم یکم باز میمونه.بعدشم به چیز ی
که ف ولیمو فعال کرده خیره میشم.خنده ای کردمو گفتم:
بگو دیگه.مرض ریه-ببین.ماجرا از دیشررب شررروع شررد.تو ی اتاقم بودمو تو ی
اینترنت میگ شتم که گو شیم زنگ خورد .شماره نا شناس بود..منم به
شماره های ناشناس جواب نمیدم.پس بی خیال شدم..خیلی زنگ
یکی یدونه من1
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زد..ب عدش یه پ یام برام او مد.تو ی پ یام نوشررته بود:خواهش میکنم
بردار.منم کنجکاو شدم..وقتی دو باره زنگ زد بالفاصله برداشتم.گفتم:
بفرمایید؟صرردا با کمی تاخیر اومد.ولی وقتی اومد.داشررتم بال درمیاوردم.صرردا
گفت:
مرضیه؟خود آر سن بودرباورت نمی شه.بغا گلومو گرفته بود با صدایی لرزون
گفتم:
آرسن خودتی؟آرسن-آره عزیزم..خودمم.
نامرد..االن وقت زنگ زدنه؟چهار سال.نمیتونستی ز ودتر زنگ بزنی؟آرسن-من به زمان نیاز داشتم.
خب؟آرسن-دارم برمیگردم ایران..برمیگردم که تور و مال خودم کنم.
ولی آرسن..یادت که نرفته.حرفمو قطع کردو گفت:
وایسا ببینم.تو ازدواج کرد ی؟ترس تو ی صداش بیداد میکردرولی گفتم:
نه.نفس راحتی کشیدو گفت:
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میام ایران.تور و دو باره از بابات خواستگار ی میکنم.ولی آرسن.دینامون.آرسن-من مسلمون شدمر
جیغ کشیدم و پریدم باال و گفتم:
راست میگی؟رآرسن خنده ای کردو گفت:
بله.یدفعه نشستم ر و تخت و با ناراحتی گفتم:
بخاار من؟آر سن-نه.من 4سال وقت دا شتم فکر کنم.تو این چهار سال خیلی
تحقیق کردم..قرآن خوندم.مسجد رفتم.مرضیه من کر بال و مکه هم
رفتم.سوریه رفتم.مشهدم ایشالله باهم میریم.
وای آرسن باورم نمیشه.آرسن-ببینم تو نماز میخونی؟
هو ی هو ی..تازه مسررلمون.واسرره من تکلیف تعیین نکنا.بلهمیخونم..تز و توک.
آرسن خندید و گفت:
باشه عشقم..میبینمت.کی میای؟آرسن-واسه فردا بلیط گرفتم.
یکی یدونه من1
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باشه.میبینمت.به امید دیدار.وای ا ناز خیلی خوشرر حالم.ب عدش رفتم با م هد ی صررح بت
کردم..مهدیم خیلی خو شحال شد.رفت به پدر و مادرم گفت..مادر و
پدرمم مخالفتی ندارن.
با خوشحالی مرضیه ر و بغل کردمو گفتم:
پس همه چی حله.وای خیلی عالیه مرضیه.چی شده شما هی همدیگرو بغل میکنین؟برگ شتیم به ارف صدا که صاحبش ساغر بود.د ستامو به ارفش دراز
کردم و گفتم:
حسود.بیا بغلم.ساغر دستاشو گرفت جلوش و گفت:
نه ممنون.واسرره تبریز انقدر منو به خودت فشررار داد ی که دپرسشدم.
چشم غره ای رفتمو گفتم:
دلتم بخواد.ساغر اومد ر وی د سته مبل کنار من ن ش ست..و د ست شو انداخت دور
گردنم.لیال و ترنمو تم نا و ترنجو مهسرررا مریمو سررراری نا و رزی تا هم
اومدن.نشستن ر وبرمون ر وی زمین.
ساغر-کی داره ازدواج میکنه؟
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ا شاره کردم به مر ضیه .ساغر یدفعه از مبل پرت شد ر وی زمین.همه
خندیدیم.
ساغر با بهت گفت:
در وغ؟مرضیه-برو بابا..در وغم چیه؟
ساغر-همون آرسنه؟
مرضیه-آره.
ساغر با مهر بونی مرضیه ر و بغل کردو گفت:
وای عزیزم..چقدر زجر کشید ی..حاال حقت خوشبختیه.بعدم نشست ر وی دسته مبل کنار مرضیه.
یه نفر دیگم ازدواج میکنه.همه با سوال بهم نگاه کردن که اشاره به رزیتا کردمو گفتم:
ایشونو.آقا محسنرهمه برگ شتن ارف مح سن که کنار رادمانو شایانو شروین ن ش سته
بود.محسنم برگشت ارف ما و گفت:
کسی منو صدا کرد؟انقدر به خودت نگیر.برگرد ببینم.محسررن خندید و ر وشررو کرد سررمت به ارف پسرررا.همه برای رزیتا
دست زدن و بهش تبریز گفتن.
سارینا-اینجوریه آجی ساغرم داره مزدوج میشه.
یکی یدونه من1
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همه به ارف ساغر با تعجب نگاه کردیم و باهم گفتیم:
ساغر؟رساغر یدفعه از دسته مبل پرت شد پایین و گفت:
چیزه..تور و خدا جبهه نگیرین.میخواستم همین االن.همه البکارانه بهش نگاه میکردیم.چشم غره ای رفتو گفت:
نخورین منو؟مهسا-اه..بگو دیگه ساغر.کیه؟ما میشناسیمش؟
ساغر-اوووو.شما که بعلهر
مریم-راهنمایی؟
ساغر-فامیل خودتونه.
مریم-منصوره؟
ساغرِ -ا..ز بونتو گاز بگیر..اون که از من کوچیز تره..

خندیدیم.تمنا گفت:
-مسعوده؟

ساغر چشم غره ی بامزه ای به تمنا رفت.یدفعه گفتم:
شروینه؟ساغر با تعجب بهم نگاه کردو گفت:
آفرین..آفرین..با تعجب گفتم:
-شروینه؟ر
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ساغر-شما پسر مجرد دیگه که به من بخوره میشناسی عایا؟
همه خندیدیم و بهش تبریز گفتیم.ترنم بلند شد و د ستا شو بهم
قالب کردو سرشو انداخت پایین و با حالت شرمندگی گفت:
پس منم باید اعتراف کنم.جانم؟؟؟؟؟ترنم؟منتظر بهش نگاه کردیم .سر شو آورد باال و خواست
حرف بزنه که نتونست.یدفعه چشمکی زدو گفت:
-آرمانر

ُ
همه دهانمون یه متر باز مونده بود.ترنم با هل نشستو گفت:
اگه میخواین برم االقش بدم.بازم بهش تبریز گفتیم.
میگ ما..چی شرررده ه مه تو ی همین سرررال دارن میرن خو نهبخت؟امسال سال خوش یومنی براشون بوده ها.تمنا تو چی؟
تمنا در حالی که میوه پوست میکند گفت:
من که عمرا.دارم با زندگی محرد ی حال میکنم.مرضیه-تو چی ترنج؟
ترنج-کی؟من؟شوهر؟لطفا دور منو خط بکش.
ساغر-تو چی سارینا؟
سارینا-اه اه.من میخوام درس بخونم.
همه از لحن سرراری نا خنده مون گرفت.ر و کردم به مهسررا و مریمو
گفتم:
یکی یدونه من1
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شما دوتا؟مهسا-من معلوم نیست.
با تعجب بهش نگاه کردیم که گفت:
بابا معلوم نیست..شد بهتون خبر میدم.مریم-منم حو صله شوهر دار ی ندارم به هیچ وجهرمی شم عین این
زنای ر وسرتاییراصرال تا میگن ازدواج.تو ی ذهنم یه آشرپزخونه درهم
ریخته.با من که دارم آشررپز ی میکنم و یه بچه بسررتم به پشررتم..اون
شوور نداشتمم داره تلویزیون میبینه.اه اه.
منو ساغرو لیال و مرضیه و ترنم با غیا بهش نگاه کردیم..
لیال-االن منظورت چی بود؟
داشررتیم باهاش شرروخی میکردیم..مریم همه ی این حرفار و از ر وی
شوخی میزد.
مریم-من دیگه میرم.
و به سرعت ازمون دور شد.و ماهم زدیم زیر خنده.تا ساعت10همه
باهم حرف میزدیم.وا سه شام رفتیم تو ی سالن پذیرایی و پ شت میز
بزرگمون.وقتی خواستم غذا بکشم.لیال مچ دست راستمو گرفتو گفت:
اینو کی بهت داده؟ندیده بودمش؟لبخند شیطونی زدمو زیرلب آر وم گفتم:
-رادمان.
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لیال چشررماش برق زد و ریز خندید.بعد شررام..بزرگترا به کوچیز ترا
عید ی میدادن.بابا منو رادمانو صدا کرد..رفتیم پی شش یه پاکت گرفت
جلومون.
بابا-این دوتا بلیط به مقصد موناکو.برای ماه عسلتون.
با تعجب پاکتو گرفتم.
رادمان-ولی بابا..کارای شرکت؟
بابا لبخند مهر بونی زد و گفت:
نگران اونش نباشین.برینو برگردین..منو رادمان بهم نگاه کردیم..آخه ما ماه عسرلمون واسره چی بود؟رتا
آخر شرررب تو ی فکر بودیم.رفتم تو ی ا تاقم و ر وی ت خت دراز
ک شیدم.تاریخ پرواز برای4فروردین بود.بعد عقد رزیتا.نباید به این سفر
میرفتم.ا گه میرفتم..نک نه واق عا عاشررقش بشررم؟وای نه خیلی
سررخته.من باهاش قرار داد دارم.نمی خوام غرورم از بین بره.انقدر به
همین مسئله فکر کردم که خوابم برد*****.
رادمان
بدو دیگه انازردیرمون میشه ها.اناز در حالی که پالتوشو می پوشید گفت:
-خیله خب دیگه.بریم.
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از راهرو ی آرایشررگاه به ارف درش رفتیم و ازش خارج شرردیم.سرروار
گاالردو ی اناز شدیم و به ارف تاالر حرکت کردیم.گو شی اناز زنگ
خورد.جواب داد:
بله؟..اناز گوشیو از گوشش دور کرد.بعد برد سمت گوشش و گفت:
حاال چرا این پیرزن غرغرو ها جیغ جیغ میکنی؟..اناز-اه.لیال.اومدیم دیگه.
بعدم قطع کرد.دست به سینه به جلو ز ل زد.
چی شده؟لیال غرغر کرده؟اناز نفسشو با حرص بیرون دادو گفت:
میگه چرا دیر کردین..عروس و داماد اومدن شما نیومدین. خب وقتی شرر ما تا سررا عت10خوابی.ب عدش سررا عت 11میریآرایشگاه..االنم که ساعت3دار ی میری تاالر خب دیره دیگه.
اناز با اعتراض برگشت ارفم و گفت:
ِ -ا..رادمان؟ر

ناخودآگاه گفتم:
جانم؟ُ
بدبخت کپ کردربرگشت سرجاش و گفت:
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هیچی.دیگه تا تاالر حرفی بیمون رد و بدل نشررد.از ماش رین پیاده شرردیم.در
ور ود ی سررراختمون تاالرو باز کردیم..رفتیم تو ی یه ا تاق که ا ناز
پالتو شو در بیاره.ن ش ست پ شت میز آرایش..و یکم دو باره به خودش
مالید.به خودم تو آینه قد ی اتاق نگاه کردم.یه کت و شلوار م شکی با
پیرهن سررفید.و پاپیون مشررکی..موهامم داده بودم باال.ولی اناز.اون
لباس م شکی.خیلی ملوس شده بود.موها شو دورش باز گذا شته بودو
ِفر کرده بود.ولی نم یدونم چرا دلم نمیخواسرررت اینجور ی بره بین

مردم.دقیقا هم لبا سی که لیزا بردا شتو انتخاب کرد.من نمیتون ستم به
لیزا چیز ی بگم..مگه چیکارش بودم؟ولی به اناز.بلند شد و د ستی
تو ی موهاش کشید.اومد ارفم.
اناز-بریم؟
بریم.خواست دستشو ببره دور باز وم که گفت:
یه لحظه.رفت ارف کیفش و یه شال مشکی حریر ازش کشید بیرون و انداخت
دور شونه هاش.که پو شیده شدن.از این کارش خو شم اومد.لبخند ی
زدم و بازمو گرفتم ارفش .باز ومو گر فت و باهم رفت یم تو ی
سررالن.اولین نفرات لیال و شررایان بودن که اومدن ارفمون.لیال به
شوخی گوش اناز و پیچوندو گفت:
یکی یدونه من1
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تا االن کدوم قبرستونی بود ی دختره ور پریده.منو شررایان داشررتیم به کاراشررون می خندیدیم.اناز کشرریدم ارف
خودم.جور ی که افتاد تو بغلم و گفتم:
 ِا..لیال..نکش گوششو..گ*ن*ا*ه داره..لیال خندیدو گفت:

این منو کشت.گوشیشم که جواب نمیده.باهم رفتیم جلوتر که شروینو ساغرم اومدن ارفمون.
ساغر-به به..باد آمدو بو ی عبر آورد.میخواستی دیگه نیای خانوم.
شروینِ -ا..کار ی به اناز نداشته باش ساغر.

ساغر با حالت تهدید به شروین نزدیز شدو گفت:
خب خب؟که حاال ارفدار ی اونو میکنی؟بعله؟چشررمم چلچراغبشه.کالهمو بندازم باالتر.
شروین یه قدم عقب رفت و لبشو گزید و با چشم به من اشاره کرد با
لحن بامزه ای گفت:
-زشته ساغر.از شما بعیده.خیره سرم شوور داره ها.ال اال حی الله..

و زد پشت دستش.خندیدیم.گفتم:
من باید کالهمو بندازم باالتر که این عرو سز خانومو ازم ندزدن.نهشما ساغر خانوم.
از این حرف قصد خاصی نداشتم.فقط خواستم نقشمو خوب باز ی
کرده باشررم.ولی خنگ که نیسررتم یه جوراییم میخواسررتم به بقیه
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بفهمونم که اناز فعال مال منه.ترنمو آر مانم او مدن.اناز لبخند ی
بهم زد.
شروین-خب حاال.اینجا خونواده نشسته..لطفا رعایت کنین.
دو باره به حرفش خندیدیم.گوشی اناز زنگ خورد.
اناز-جانم مرضیه جان؟
..با ذوق گفت:
در وغ میگی؟ر..اناز-باشه باشه.اومدم.
اناز قطع کردو ر و بهمون گفت:
مرضیه بود.گفت با آرسن پشت در تاالرن.بخاار اینکه آرسن معذبنباشه گفت که بریم پیششون با اونا بیایم داخل.
شایان-پس بریم.
منو اناز.لیال و شایان.ساغرو شروین.ترنمو آرمان.دست به دست هم
رفتیم به ا ستقبال شون.تو ی حیاط تاالر بودیم که یه جن سیس م شکی
وارد شررد.و مرضرر یه از در کمز راننده پ یاده شررد و از در راننده هم
آر سن.پ سر جذابی و خو شتیپی بود.چ شمای م شکی.موهای قهوه ای
ر و شن.لبهای میزون..بینی مردونه.با یه کت و شلوار سفید با پیرهن
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مشررکی.دسررت مرضرریه ر و گرفت و به ارفمون اومد.آرسررن اومد
ارفم..همو در آغوش کشیدیم.یکی از بهترین دوستام بود.
چطور ی بچه مسلمون؟آرسن-اینجور که تو میگی مسلمون.پس خودت چی؟
تو تازه مسلمونی.ولی من قدیم مسلمونم.آرسن خندید و گفت:
دلم برات تنگ شده بود پسر.منم همین اور.اناز و مرضیه اومدن ارفمون.
اناز-خیلی خوش اومد ی آقا آرسررن.ور ودت به اسررالمو هم تبریز
میگم.
آرسن-خیلی ممنون اناز خانوم.مرضیه تعریف شمار و زیاد میکرد.
اناز-مرضیه لطف داره.
مرضرر یه -خب بابا..چقدر تعارف تی که پاره میکنین.ب یاین بریم تو
دیگه.
خواسررتیم بریم تو که رزیتا با اون لباس مجلسرری عقدش دسررت به
سدت محسن اومدن بیرون.
رزیتا جیغ خفیفی زدو گفت:
حاال تنها تنها جمع میشن باهم آره؟اناز رفت ارفش و بهش تبریز گفت.رزیتا اومد ارفمون.
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رزیتا-ببخشید.ایشونو نمی شناسم.
و به آرسن اشاره کرد.
آرسررن-دسررتت درد نکنه آبجی رزی تا.منو نمیشررناسرری؟آرسررنم
دیگه.دوست رادمان.همیشه منو رادمانو اذیت میکرد ی؟
رزیتا یکم فکر کردو گفت:
ای وای..آرسررن..چ قدر تغییر کرد ی .خب حق دارم تور و یادمنیاد.میدونی چندساله ندیدمت؟
آرسن-شما ببخش.
رزیتا-خب دیگه بیان بریم تو..عاقد میخواد خطبه ر و بخونه.
دو باره همه رفتیم داخل.همه بزرگا با تحس رین به این دوسررتی مون
نگاه میکردن.رزیتا و محسررن رفتن سررر جایگاهشررون.اناز و لیال و
ساغر رفتن که پرده باال سرشونو بگیرن.اناز قندو میسابید.منو شایانو
شروینو آرمان تو ی ردیف اول نشسته بودیم.باالخره بعد سه بار پرسش
از رزیتا و گرفتن زیر لفظی رزیتا بله ر و داد.بلند شدم و به شون تبریز
گفتم.ر*ق*ص و اینجور چیزا شررروع شررد.اناز کنار من نشررسررته
بود.بابا فرزاد اومد ارفمون.بلند شدیم.
بابا فرزاد-بشینین.
نشستم و اونم ر وبرومون.
بابا فرزاد-خب.فردا باید برینا.آماده این؟
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منو اناز بهم ن گاه کردیم..هردومون برای یه چیز نامعلوم نگرانی و
دلشوره داشتیم.به بابا فرزاد نگاه کردمو گفتم:
آره آماده ایم.بابا فرزاد یکم دیگه موند و بعد رفت.اناز دستمو کشید و برد یه گوشه
خلوت سالنو گفت:
حتما باید بریم؟نریم؟اناز-چرا باید بریم؟
اناز تو فکر میکنی من دوست دارم برم به این سفر؟اناز-خب نریم.
اگه بابا شز کنه؟اناز حرفی نزد و سر شو انداخت پایین.د ستمو گرفتم زیر چونش و
صورتشو آوردم باال.ز ل زدم تو چشماش و گفتم:
نگران چی هستی؟نگاهشو ازم دزدید و گفتم:
هیچی.قسم میخورم بهت نزدیز نشم.این نگرانت میکنه؟اناز-نه.اگه بهت اعتماد نداشتم االن اینجا نبودم.
لبخند ی زدم و گفتم:
-پس مشکلی نیست؟
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به چشرر مام ز ل زد.نم یدونم چی تو ی ن گاهش بود که از دورن فرو
ریختم.ازش جدا شدم.دستشو گرفتم و گفتم:
یه دور بر*ق*صیم؟اناز لبخند شیطونی زدو گفت:
بریم.باهم رفتیم تو ی پیسرررت و ر*ق*صرر یدیم.بین ر*ق*ص لیال و
ساغر..با شایان و شروینم بهمون ا ضافه شدن.رفتیم برای شام.بعد
شررام سررنگینی نگاه کس ری ر و حس کردم.سرررمو بلند کردم که دیدم
م هد ی داره به اناز ن گاه میکنه.اخم کردمو دسررتمو دور کمر اناز
حل قه کمرم و به خودم چسرربو ندمش.ا ناز سرررشررو به ارفم
چرخوند.ر وی کف دسررتش نوشررتم:مهد ی.اونم ر وی کف دسررتم
نوشت:باشه.بعدم دستمو گرفت تو ی دستش.ساغر اومد ارفمون.
ساغر-بچه ها.نمیاین برای ر*ق*ص دو نفره؟
اناز-چرا میایم.
بلند شدیم و رفتیم و سط.آهنگ بی کالم تایتانیکو گذا شته بودن.یه
دستمو گذاشتم ر وی کمر اناز.با یه دست دیگه یه دستشو گرفتم.اونم
یه دستشو گذاشت ر وی شونم.یکم که از آهنگ گذشت.انا زچرخید
و پ شت به من قرار گرفت.از پ شت کمر شو بغل کردم و خودمو بهش
نزدیز کردم.اناز سرشو تکیه داد به سینه ام.آخرای آهنگ برگشت و
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د ست شو حلقه کرد دور گردنم.منم د ستمو دور کمرش حلقه کردم.بعد
از اتمام آهنگ رفتیم و نشستیم.اناز دستی زیر گردنش کشیدو گفت:
ممنون..هماهنگی قشنگی بود..چشم ژاله ر و درآوردیم.ژاله؟اناز نگاهی بهم کردو گفت:
بله..همون که تو ی رامسر کنارش لب ساحل قدم میزدی.اخم کردمو گفتم:
انازربرگشت و گفت:
چیه؟تو منو توبیخ کرد ی..منم توبیخت میکنم.عیبی داره؟یه لیوان شر بت برداشتم و جرعه جرعه ازش نوشیدم.
میشه بس کنی؟اناز -نه تازه میخوام یه چیز دیگم بگم .یادت م یاد ر وز ی که با لیزا
رفته بودین پاساژ کنار شرکت.این لباسو خریدین؟من اونجا بودم.چه
خوب باهاش معاقشه میکرد ی.
تیز نگاه کردم.نکنه اونجایی که لیزا منو ب*و*سیدو دیده باشه؟رحاال
در بارم فکر بد نکنه.من نمیخواسررتم که اون اتفاق بیفته.بعد اون به
لیزا گفتم دیگه بهم نزدیز ن شه.دیگه حتی د ستمو نگیره.همون یه
ُ
بارم تو شز بودم نتونستم کار ی انجام بدم.از ال ی دندونای بهم قفل
شده ام گفتم:
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بس کنراناز-آره..تا نوبت خودت میشه باید بس کنی.اه..
بعدم بلند شد و رفت.اناز
همینه دیگه..همه مردا همینن..تا نوبت خودشون میرسه باید کوتاه
بیای.رفتم تو ی حیاط تاالر و ر وی یه سرکو نشرسرتم.منه خنگو بگو
عا شق کی شدمرخاک بر سرت اناز..آدم قحط بود؟همین جور ی
پاهامو تکون میدادم که د ستی ر وی شونم قرار گرفت.با ترس برگ شتم
که دیدم یه پسر خوشگل..ولی م*س*ت داره با نگاه هیزش نگاهم
میکنه.
چی میخوای؟کرد.ا..چه پرر وئه..د ستمو از د ستش ک شیدم
پ سره د ستمو ک شیدو بلند ِ

بیرونو گفتم:

هو ی..غلط زیاد ی..پسره با صدای م*س*ت و کشدارش گفت:
باشه بابا.چرا ناراحت میشی؟برو گمشو بابا.اومدم برم که دستمو گرفت و گفت:
-چقدر میگیری؟
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نا باورا نه بهش ن گاه کردم..احمق عوضرری..فکر کرده من دختر
خرابم..آ خه تو این مهمونی؟این ک یه دی گه .با این که م*س*ت بود
ولی بدجور قو ی بود.دستم داشت میشکست.با تنفر گفتم:
ولم کن.فکر کرد ی همه مثل خودت ل*ا*ش*ی*ن؟عوضرریولم کنر
ولم که نکرد هیچریه سیلی خوابوند زیر گوشم.اشز تو چشمام حلقه
بست.حاال هیچ کیم اینجا نیست من جیغ بزنم کمز بخوام.صدای
آه نگ کر کن نده بود.ولی من که عین دوغ واینمیسرررادم ن گاهش
کنم.یه سیلی خوابوندم زیر گوشش.و جیغ زدم:
 الشخور عوضیرپسره گفت:
از دخترای سرررکش خوشررم م یاد.رامت میکنم..باهم کنار م یایمخوشگلم..
ب عدم دسررتمو کشرر ید و برد ارف یه ماشررینی .بار ون با شرردت
م ی بار ید .خدا یا..خودت کمکم کن.برای چ ندم ین بار جیغ
کشرریدم.بخاار اینکه تند راه میرفت و منم کفشررام پاشررنه بلند بود
میخوردم زمین.ا ما اون اعت نا نمی کرد.ای پا هات بشررک نه.وای
خدا.جیغ زدم:
-کمزرتور وخدا.ر
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پ سره منو انداخت تو ما شینش.وای بدبخت شدم..بی عفت شد ی
اناز رفت.خود شم ن ش ست پ شت فرمون.من موندم چه ریلک سم
هستررفت سمت در ور ود ی..خواستم در و باز کنم پیاده شم که دیدم
قفله..ا شکام بی مهابا میریختن.به در ف شار میاوردم..به شی شه ضر به
میزدم.جیغ میزدم..ولی انگار نه انگار.منتظر بود در ور ود ی باز ب شه.که
یکی پرید جلو ی ما شین.به خاار نور ما شین و ا شکایی که جلو ی
دیدمو گرفته بودن نمی تونسررتم تشررخیص بدم.فقط گریه میکردمو
ضجه میزدم.پسره پوفی کرد و پیاده شد.هرچی میخواستم در ماشینو
باز کنم نمی شد.عجب ماشین عجیب غریبی بودریدفعه شیشه ارف
راننده شررکسررته شررد.با ترس به ارفش نگاه کردم.رادمان بود که با
ترس به من خیره شده بود و موهاش بر اثر بار ون خیس شده بودن
و ریخته بودن جلو ی چشررماش.یه دکمه ای ر و زد و درا باز شررد.بدو
اومد ارف من و در و باز کرد.برام مهم نبود در بارم چی فکر کنه.فقط
به یه جای امن نیاز داشررتم.به امنیت.خودمو انداختم تو بغلش.گریه
میکردم.اونم منو به خودش فشار میداد و دم گوشم زمزمه میکرد:
تموم شد.همه چی تموم شد..گریه نکن عزیزم.دیگه نترس..تمومشد خانومی..گریه نکن.
ولی من فقط گریه میکردم.کتشررو در آورد و انداخت ر وی دوشررم.بازم
بغلم کرد.ب عد مدتی که آر وم شرردم ازش جدا شرردم و تازه متوجه
جمعیتی دورمون شدم.با مهر بونی بهمون نگاه میکردن.هم شون یا
یکی یدونه من1
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چتر داشتن یا خیس شده بودن.ساغر و ترنم اومدن جلو.ساغر بغلم
کردو زیر گوشم گفت:
عزیزم..الهی قر بونت برم.نترس دیگه.هنوزم میلرزیدم.رادمان منو به خودش فشرررد.یدفعه صرردای آهنگ
اومد.و همه دختر و پسرررا تو ی بار ون ریختن وسررطررراینا دیوانن.ولی
صحنه جالبو رمانتیکو ق شنگی شده بود.منو رادمانم به شون ا ضافه
شدیم و بعد اینکه کامال موش آب کشیده شدیم همه سوار ماشیناشون
شدن و رفتن خونه هاشون.تو ی آسانسور میلرزیدم.رادمان دستشو دور
شونه هام حلقه کرد..انگار ی میدونست به امنیت نیاز دارم..االن اصال
حوصله اینو نداشتم که دستشو پس بزنم..به شدت میلرزیدم..جور ی
که دندونام بهم میخورد .سارا و سمیه و سمیرا با دیدن سرو و ضعمون
تعجب کردن.رفتم تو ی اتاقم و بعد اینکه دوش گرفتم و یه سررری
لباسو و سایل برای سفرمون جمع کردم ر وی تختم دراز کشیدم و زود
خوابم برد.
چشرر مامو باز کردم ا ما با چهره ی خوشرر گل یه پسررر ر وبرو
شدمروا..رادمان اینجا چی کار میکنه؟ن ش سته بود ر وی تخت کنارم و
بهم با لبخند ز ل زده بودریکم خودمو جمع کردم و گفتم:
تو.تو اینجا چی کار میکنی؟بی کار ی به خوابیدن من نگاه میکنی؟خندید و گفت:
-کدوم مرد ی ر و دید ی از خرو پف یه زن خوشش بیاد؟
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با تعجب با انگشت اشاره ام به خودم اشاره کردم و گفتم:
من؟سرشو تکون داد و گفت:
آره.صدای خرو پفت تا اتاق منم میومد.نشستم و گفتم:
از من بعیده.حاال میشه بگی چرا پاتو گذاشتی تو ی حریم من؟به من اشاره کردو گفت:
حریم تو؟رموهامو مرتب کردمو گفتم:
بله.شونه ای باال انداخت و گفت:
بی خیال.خواسررتم بیام بهت بگم همه دخترا و پسرررای فامیلاومدن ازمون خداحافظی کنن.
با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:
خداحافظی؟رمگه قراره بمیرم خبر ندارم؟یکی زد تو پیشونیم و گفت:
ای خنگول..مگه نباید بریم موناکو؟تازه سفرمون یادم افتاد و آه از نهادم بلند شد.من به خودم اامینان
نداشتم..اگه خر مغزمو گاز میگرفت عاشقش می شدم چه ِگلی تو سرم

میریختم آخه؟

یکی یدونه من1
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رادمان زد ر و شونم و گفت:
 حاال ان قدر آه نکش.من که ب هت قول دادم بدون ا جازه خودتبهت نزدیز نمیشم.
بی حیا داره اذیتم میکنه.منم نگاهمو عین خودش شرریطون کردمو
گفتم:
باش تا اجازه بدم.بعدم بلند شدم رفتم د ست شویی.بیرون اومدم و رفتم بیرون. ..با همه
احوال پر سی کردم و به سمت آ شپزخونه حرکت کردم.بعد از خوردن
صبحونه رفتم و پیش دخترا نشستم.بعد از مدتی ساغر گفت:
اناز؟نمیخوای بدونی اون پسره دیشبی کی بود؟با یادآور ی دی شب ناخودآگاه چ شمامو ب ستم.بعد اینکه باز شون کردم
دیدم همه دارن بهم نگاه میکنن.شایان گفت:
اون اجیر شده بود.چشمام از تعجب زد بیرون.اجیر شده؟از ارف کی؟با نگاه پرسشگرانه
بهشون نگاه کردم که رادمان گفت:
مسعود.لبمو گاز گرفتم..باالخره زهر خودشررو ری خت.گفت یه بالیی سرررم
میاره..ولی خدار وشررکر که به خیر گذشررت.همین جور ی به زمین
چشم دوخته بودم که لیال کنار گوشم گفت:
-نری اونجا با یه بچه بیایا.
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با اعتراض گفتم:
لیالرلیال-لیالئو کوفتردارم بهت میگم که حواست باشه.
چشم غره ای براش رفتم و ر ومو ازش برگردوندم.ر و به ترنم گغتم:
پس کی باید شیرینی بخوریم؟ترنم لبخند گرمی زد که ر وی گونه هاش چال افتاد و گفت:
بعد اینکه شما بیاین ماهم جشن نامزدیمونو میگیریم.مبارک باشه.ر ومو کردم به رادمان و گفتم:
رادمان؟برگشت سمتم و گفت:
جونم؟خندم گرفته بود.خوب بلد بود نقش باز ی کنه.اصررال باید اینو تو ی
قطعه هنرمندان دفن میکردنر
کی پرواز داریم؟رادمان به ساعتش نگاه کردو گفت:
4ساعت دیگه.برگ شتم سمت دخترا و به بحث باها شون پرداختم که مر ضیه اومد
داخل خونه.بین دخترا ندیده بودمش.پشت سرش آرسن اومد.رفتیم
به استقبالشون.باهاشون ر وب*و*سی کردیم.
یکی یدونه من1
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تا االن کجا بودین؟مرضیه خواست شالشو در بیاره که نگاهش افتاد به آرسن.لبخند ی زد
و شالو ر وی سرش مرتب کرد.همه با تعجب نگاهش میکردیم.ولی
من درکش میکردم.خب آر سن تازه م سلمون بود و دو ست ندا شت
که زنش شررالشررو در ب یاره..به ما ر بطی نداره.مرضرر یه مانتوشررو
درآورد..زیرش یه تونیز سفید پوشیده بود.نشست ر وی مبل کنار من
و از پشت دستشو دور شونم حلقه کردو گفت:
وای ُمردم.تا االن درگیر وسایل عروسی بودیم.ساغر-پس بگو عین میت ها شد ی.
مرضیه سرشو به پشتی مبل چسبوند و چشماشو بستو گفت:
تقصیر آرسنه دیگه.خیلی سخت پسنده.بعد یدفعه ای گفت:
راستی اناز.داداشم گفت نمی تونه بیاد اینجا.یه راست میاد فرودگاه.لبخند ی زدم و گفتم:
این چه حرفیه.بعد از خوردن ناهار.کم کم آماده رفتن به فرودگاه شرردیم.همه سرروار
ماشینای خودشون شدن.ماهم سوار ماشین شایان و لیال شدیم.تو ی
فرودگاه با شوخی های ساغرو شروین از خنده ر وده بر شدم.از همه
شررون خداحافظی کردیم که دو نفر بدو به سررمتمون اومدن.مهد ی
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و.اون یکی ر و نمی شرر ناختم.رسرر یدن بهمون.م هد ی با راد مان
ر وب*و*سی کردو گفت:
ببخشید تور وخدا.سر جلسه بودم..االنم به ز ور تونستم بیام.رادمان-مگه مجبورت کردیم بیای مهد ی؟عیبی نداره.
اون پسره اومد جلو و گفت:
سالم.مهد ی-ببخشید.ایشون دوستم حامده.یکی از شریکام.
باهاش د ست دادیم و اظهار خو شبختی کردیم.حس خوبی به حامد
ندا شتم.مرموز تر از مهد ی بود.نگاهم به حامد افتاده که بهم ز ل زده
بود .صورتمو به حالت چندش جمع کردم و همراه رادمان به سمت
ور ود ی رفتیم.سرروار هواپی ما شرردیم.چشررمامو بسررتم و هدفون
گذاشتم.یکم که گذشت خسته شدم.هدفونو برداشتم که متوجه شدم
رادمان داره با کسی حرف میزنه.یکم گردن کشیدم که دیدم کنار رادمان
یه دختره ست.یعنی رادمان وسط منو اون دختره نشسته بود.اگه کنارم
بود نصفش میکردم.چه عشوه ایم میریزه.یه حالی ازت بگیرم.دختره
اول ردیف نشسته بود و من ر وی صندلی سوم.مهماندار و صدا کردم و
درخواست قهوه دادم.ولی اونها هنوز مشغول صحبت بودن.مهماندار
با میز چر خ دار به سمتم اومد.خم شدم و لیوان یه بار م صرف قهوه
ر و برداشرتم.ولی از قصرد دسرتمو کج کردم و همه قهوه ریخت ر وی
پای دختره.جیغ جیغ ک نان از جاش بل ند شرررد..ا ما من خیلی
یکی یدونه من1
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ریلکس با دسررتمال دسررتمو پاک کردم و هدفون گذاشررتم تو ی
گوشم.آخیش..دلم خنز شد..تا تو باشی به مال مردم چشم نداشته
باشرری.صرردای خنده های آر وم رادمانو کنار گوشررم میشررنیدم چون
آهنگو پلی نکرده بودم.لبخند ی از سررر شرریطنت زدم و آهنگو پلی
کردم.چشررمامو باز کردم که دیدم رادمان داره دهنش هی باز و بسررته
میشه.دقت که کردم دیدم داره حرف میزنه..آهنگو قطع کردم.هدفونو
برداشتم.

َ
رادمان-کری؟دو ساعته دارم بهت میگم پیاده شو..رسیدیم.
سرجام سیخ شدم.
رسیدیم؟رچقدر ز ود.رادمان در حالی که کوله پشتیشو برمیداشت گفت:
برای شرر ما که همش خواب بود ی ب له ز ود بود .حاال ب یا بریمنمیخوای که با همین هواپیما برگرد ی ایران؟
سررریع کو له پشررتیمو برداشررتم و همراهش رفتم بیرون.ع جب
آف تابیرچ مدو نامونو تحو یل گرفتیم و رفتیم بیرون.اوالال..وضررع
اینار و.چه لبا سایی پو شیدنرمن دیگه انقدر لبا سام باز نی ست .سری به
نشانه تاسف تکون دادم.یه تاکسی گرفتیم و به سمت هتل رفتیم.البی
هتل که شیکه.دیگه خودش باید چی با شهررادمان کارت مر بوط به
اتاقو گرفت و رفت به سررمت آسررانسررور.سرروارش شرردیم و رفتیم
ابقه20رررتو ی راهرو قدم میزد و شررماره اتاقار و میخوند.جلو ی یه
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ا تاق وایسررراد و کارتو ر وی لوالش که یه دسررت گاه ر وش بود
کشرر ید.ا تاق410ررفتیم دا خل.وای یکی منو بگیره.چ قدر ر و یاییه .یه
آ شپزخونه نقلی به رنگ دکورا سیون سبز مغز پ سته ای.با یه د ست
کاناپه راحتی.که هر کدوم یه رنگ بودنریه پنچره قد ی بزرگ که ر و به
در یا بود .یه تلویزیون ال ای د ی50اینچ .یه میز دونفره.و.ای وایراینجا
که یه ا تاق داره.رفتم تو ی ا تاق .یه ت خت دونفره مشررکی و
سفید.د ست شویی و حموم.میز آرایش.رادمان کوله شو گو شه اتاق پرت
کرد و رفت سررمت پنجره و بازش کرد.مانتومو درآوردم و ر وی چوب
لباس آویزون کردم.با اینکه تو ی هواپیما خوابیده بودم ولی گردنم درد
گرفته بود.به یه خواب نیاز داشتم.نمی تونستم با رادمان ر وی یه تخت
بخوابم.سرفه ای کردم که برگشت ارفم.
چیزه.من..خوابیم میاد.رادمان پنجره ر و بست و گفت:
خب بخواب..میخوای بیام برات الالیی بخونم؟با غیا نگاهش کردمو گفتم:
نخیر.نیاز نی ست..برین برای دو ست دختراتون الالیی بخونین.االنمشکل من اینه که اینجا یه تخته.
رادمان به تخت نگاه کردو گفت:
میخواستی دوتا باشه؟نباید باشه؟یکی یدونه من1
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رادمان نشست ر و تخت و گفت:
انتظار نداشتی که به بابات بگم منو اناز باهم نمی خوابیم؟ها؟نشستم ر وی اون ارف تخت ر وبروش و زیرلب گفتم:
بی حیا.بعد با صدای عاد ی گفتم:
خب من نمی تونم با تو بخوابم.برو یه اتاق دیگه اجاره کن.رادمان کتشو درآورد و انداخت ر وی کاناپه تو ی اتاق و گفت:
اصررال همچین فکری ر و نکن.من پولمو برای همچین چیزاییهدر نمیدم.
ولی من.دیدم داره میاد سررمتم.خودمو عقب کشرریدم.خنده ی خبیثی کرد و
خوابید ر وی تخت.ای خاک تو سر منحرفت کنن انازرپ شت شو کرد
به من و پتور و کشررید ر وی خودش.اه..خب خوابم میاد.اینکه میگه
کار ی بهم نداره.ر وی کاناپه که کمرم درد میگیره.به ناچار یه پتو از تو
کمد برداشتم و ر وی تخت پشت به رادمان خوابیدم.
یه ق لت خوردم و چشرر مامو باز کردم که د یدم صررورت راد مان
جلومه.صورتمو عقب کشیدم که دیدم خوابه.آخی.دوباره سرجام دراز
ک شیدم و به صورتش خیره شدم.چقدر ناز شده بود.خاک تو سرت
اناز تازگیا چقدر هیز شد ی .سریع از جام بلند شدم و از اتاق بیرون
رفتم.پنجره ر و باز کردم و یه نفس عمیق کشرریدم.مون کارلو.شررهر
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شرراهزاده ها.واقعا همه چیزش ر ویایی بود.چون ز بان گفتاریشررون
فران سو ی بود زنگ زدم به البی و درخوا ست غذا کردم.ن ش ستم ر وی
مبل و گوشرریمو برداشررتم تا به سرراغر و ترنم و لیال زنگ بزنم.اولین
لیالربعد از دوتا بوق برداشت:
لیال-الو؟اناز؟
سالم لیال خانوم خوبی؟لیال-مرسی عزیزم.به سالمت رسیدین؟
پ ن پرهنوز تو راهیم.لیال-ای دیوونه.هر خبری شد منو درجریان بزاریا.
مثال؟لیال-مراقب خودت باشیا..نیای ببینم.
حرفشو قطع کردم و جیغ زدم:
لیالرلیال-خب بابا..غلط کردم.خوش بگذره عزیزم.
مرسی..فعال کار ی ندار ی؟لیال-نه قر بونت.
سالم برسون به شایان.لیال-بزرگی تو میرسونم.تو هم همین اور.
فعال.گوشیو قطع کردم و به ترنم زنگ زدم.بعد از 4تا بوق برداشت.
یکی یدونه من1
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ترنم-سالم گلمر
با تعجب گفتم:
سالم ترنم.خوبی؟ترنم-آره عزیزم.شارژ شارژم.
صدامو شیطون کردمو گفتم:
خب خب؟کی شارژت کرده؟بدبخت نه گذاشت نه برداشت گفت:
آرمانریدفعه بینمون سکوت شد.با صدای ترنم که گفت:
هیععععرزدم زیر خنده.
ترنم-ای کوفت.اون ذهن منحرفتو ِگل بگیرن ایشرراللهرمنظورم از

خنده و اینا بودرخبرای خوبر

خندمو قطع کردم..ولی با صدایی که خنده توش مو ج میزد گفتم:
خب؟چه خبری؟ترنم-بابا خبرای ازدواجمون دیگه.داره کارا ز ود راه میفته.
خب به سالمتی عزیزم.ترنم-خوش میگذره با آقاتون؟
ِ -ا..ترنم؟تو دی گه این حرفو نزن.زنگ زدم بگم رسرریدم بعد ازم گله

نکنین.
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ترنم-بعله.اگه زنگ نمی زد ی کلتو میکندم.
خندیدم و گفتم:
کار ی ندار ی؟ترنم-نه عزیزم.فعال.
قطع کردم و شماره ساغرو گرفتم.با اولین بوق جواب داد.
ساغر-شما با ساغر تماس گرفتید.بفرمایید؟
میخواستم با خودشون صحبت کنم.ساغر لحنشو عین منشی ها کردو گفت:
فعال جلسه دارن خانوم.بعد تماس بگیرین.بیا برو گمشو دختره ور پریدهرعین آدم حرف بزن.ساغر خندید و گفت:
چطور موتور ی؟دیوونه.مرسی خوبم..تو خوبی؟شروین خوبه؟ساغر-من.
یدفعه حرفشو قطع کرد و با لحن شو خ و اعتراضی گفت:
تو به شروین چی کار دار ی؟سعی نکن در بریا.ز ود تند سریعرچه سرو سری باهاش دار ی؟
پامو ر وی پام انداختم و گفتم:
تو به خودتو خونوادت اعتماد ندار ی منو سننه؟ساغر-پای خونواده ر و وسط میکشی؟پای خونوادتو وسط میکشما.
یکی یدونه من1
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باش تا پاشونو وسط بکشیرساغر خندید و گفت:
مر سی عزیزم..همه خوبن.نامزدیمون افتاد یه هفته بعد عقد ترنماینا.
ایشالله به سالمتی گلم.ساغر-مرسی..اونجا چطوره؟
رفتم لب پنجره و یکی از دستامو انداختم تو ی جیب جینم و گفتم:
توپرخیلی باحاله.من فقط یه بار اونم با بابا اومده بودم.ساغر-این بارم با شوورتر
بی شعور.ساغر-عمه اته.
هو ی پای عمه منو وسط نکشارخودتیرساغر-خالته.
داییته.عموته.شروینه.ساغر-رادمانه.
دهنم بسته شد و گفتم:
آخ..راست گفتی.بعدم زدیم زیر خنده.گفتم:
خب عزیزم.کار ی ندار ی؟ساغر-نه عزیزم.برو به عشق و حالت برس.
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فعال.قطع کردم.زنگ در به صدا در اومد.در حالی که شماره ی مر ضیه ر و
میگرفتم در و باز کردم .غذا هار و آورده بودن.اشرراره کردم ب یارشررون
تو.گوشی ر و دم گوشم گذاشتم.از تو ی کیف دستیم که ر وی مبل بود
ی کم پول که تازه ت بد ی لش کرده بودم برداشررتم و دادم به
پی شخدمته.مر ضیه جواب نمیداد.دیگه ناامید شده بودم که صدای
شادش به گوشم رسید:
مرضیه-سالم به آجی خودمر
سالم مرضیه جون خودمرخوبی؟آرسن خوبه؟مرضیه-آرسن نه.محمدر
با تعجب گفتم:
چی؟رمرضیه خندید و گفت:
اسمشو گذاشته محمد.لبخند ی زدم و گفتم:
آها..مبارک باشه..خوش میگذره؟مرضیه-به من که آره..تو چی؟موناکو خوبه؟
درحالی که تو ی غذاها سرک میکشیدم گفتم:
آره..عالیهرمرضیه-رادمان کجاست؟
یکی یدونه من1
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به در اتاق نگاه کردمو گفتم:
خوابهریدفعه در اتاق باز شررد و رادمان اومد بیرون.هنوز همون لباسررا تنش
بود.سریع گفتم:
االن بیدارهرمرضیه خندید و گفت:
سالم برسون.جلو ی گوشی ر و گرفتم و ر و به رادمان گفتم:
مرضیه سالم میرسونه.رادمان-سالمت باشه.
گوشی ر و گذاشتم دم گوشم و گفتم:
سالم میرسونه.مرضیه-سالمت باشه..ایشالله بهتون خوش بگذره.
مرسرری عزیزم.فعال کار ی ندار ی؟من برم غذا بخورم که از گشررنگیُمردم.
مرضیه خندید و گفت:
ای شکموربرو..خداحافظ.بای..قطع کردم و غذاهار و ر وی میز چیدم و نشستم پشت میز.رادمانم اومد
نشست و گفت:
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لیال..ساغر..ترنم..مرضیه.با تعجب نگاهش کردم..سرشو آورد باال و گفت:
نفر بعد ی که بخوای بهش زنگ بزنی کیه؟غی ررم گرفت..آخه بگو تو ف ررول کارای منی؟وای..یعنی حرفامو
شررنیده؟به درکرحرفی نزدم و غذامو خوردم.سررکوت براش بهترین
جواب بود.رادمان یکم که خورد بلند شررد و رفت تو اتاق.بعد از چند
دقی قه حاضررر و آماده بیرون اومد.اوالال.تیپشرروریه پیرهن سررفید که
آسررتینشررو تا آرنج باال داده بود.جین سررفید با جلیقه مشررکی.کالج
م شکی.موها شم انداخته بود جلو ی چ شم را ستش.در وغ نگم دلم
براش ضعف رفت..چی می شد مال من می شد؟خوش به حال زن
آینده اش.با چشررمای خوش رنگ اوس ریش بهم نگاهی اندخت و
گفت:
نمیخوای آماده بشی؟نگاهمو ازش گرفتم و بلند شدم.
کجا؟رادمان-بریم لب ساحل..قایق سوار ی.
با ذوق دستامو به هم زدم و گفتم:
آخ جونرمن عاشق قایقم.رادمان خندیدو گفت:
تور وخدا نگاه..شبیه بچه دبستانیا.یکی یدونه من1
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برگشتم سمتش و گفتم:
چی گفتی؟رادمان-گفتم شبیه بچه دبستانیایی.نشنید ی؟
رفتم و جلوش وای سادم.چ سبید به دیواررجاهامون عوض شده بود.با
ترس الکی آب دهنی قورت دادو گفت:
چیکارم دار ی؟من شوور دارما.خندیدم و رفتم به سررمت اتاق که دسررتمو گرفت و منو برگردوند.از
دستم گوشیمو کشید و توش یه چیزهایی نوشت و داد دستم- .چیکار
کرد ی؟
به گوشی اشاره کرد..نگاهش کردم و دیدم یه آدرسه.
این چیه؟رادمان-آدرس اینجاسررت.اگه اح یانا بخوای تو ی این یه ماه بیرون
بری اینو داشته باش که گم نشی.
ممنون.رفتم تو اتاق.یه شلوار جین سفید با بلوز آ ستین حلقه ای سفید که
قسررمت باالش االیی بود پوشرر یدم.کفش ورنی پاشررنه10سررانتی
سفید.موهامو محکم باال سرم ب ستم.آرایش خو شمل..رژ قرمز .سایه
مشررکی.مژه هام به اندازه کافی بلند بود..یه خط چشررم و تمومربا یه
سوییشرت که برای لباسام بود به رنگ سفید پوشیدم و اومدم بیرون.با
رادمان رفتیم پایین.بابا برامون ماشررین گذاشررته بود..یه جنسرریس
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م شکی .سوار شدیم و به سمت دریا راه افتادیم.تو ی راه نگاه رادمان به
دسررتم افتاد که همون دسررتبنده ر و انداخته بودم.لبخند ی زد و به
جاده خیره شد.گفتم:
اینجار و میشناسی؟رادمان-آره.اینجا نزدیز فرانسه ست.با دوستامون میومدم اینجا.
دیگه حرفی بیمون رد و بدل ن شد.ر سیدم به ساحل.دا شتیم میرفتیم
به سرمت سراحل که رادمان دسرتمو گرفت.یکم که دور و ورمو نگاه
کردم دیدم یه عده پ سر دارن بهم نگاه میکنن.رادمان سر شو آورد کنار
گوشم و گفت:
رژ از این قرمز تر نبود بزنی؟با تعجب نگاهش کردمو گفتم:
من که همیشه قرمز میزدم.رادمان-حاال لطف کن پاکش کن.
نو چ.رادمان با صدای حرصی گفت:
انازراون ر وی سگ منو باال نیار.پاکش کنراناز-دار ی بهم دستور مید ی.حرصم میگیره.
رادمان وایساد جلوم و گفت:
عزیزم..خانومی..اون رژتو یکم پاک کن.خندیدم.مثال میخواست خرم کنه.گفتم:
یکی یدونه من1
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نه..دار ی خرم میکنی.رادمان-پاک نمی کنی؟
نه نه نهررادمان-بهت گفتم با من لج کنی چه عواقبی داره..نگفتم؟
با حالت منگی نگاهش کردم که دیدم در یز آن لباشررو ر و لبام قرار
داد و شروع کرد به ب*و* سیدنم.منم عینهو ما ست با چ شمای از
حدقه در اومده خشکم زده بودرازم جدا شد از جیبش یه بسته دستمال
کاغذی جیبی بیرون آورد با یکی لب خوشرردو که رژی شررده بود پاک
کرد..یکیم داد به من.با تعجب نگاهش کردم که گفت:
دور لبت رژ مالی شد.و بعد با شرریطنت خند ید.با غیا دسررتمالو گرفتم و لبمو پاک
کردم..ببین پسررره احمق از چه راه هایی اسررت فاده میک نهربی
شعووووور.رادمان یه قایق گرفت از این موتور ی خو شگال.ا سم شو آخر
نتونسررتم یاد بگیرم..فقط میدونم از اینایی که یه اتاقز کوچولو برای
راننده قایق دارنه.فقط منو رادمان سوار شدیم.نشسته بودم لبه قایق و
به در یا ن گاه میکردم .باد با مو هام باز ی میکرد و نسرریم خنکی به
صررورتم میخورد که حس خوبی ر و بهم القا میکرد.یاد ب*و*سرره
رادمان افتادم.دستمو ر وی لبم گذاشتم..حسیه خوبی داشتم..چرا؟
-دیوونه شد ی میخند ی؟
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به رادمان که قایقو خاموش کرده بود و کنارم ن ش سته بود و با پوزخند
نگاهم میکرد نگاه کردم و اخم کردمو ر ومو ازش برگردوندم و به در یا
ز ل زدم.به دسررتمالی که هنوز رژی بود و تو ی دسررتم بود نگاه کرد و
آر وم خندید.با غیا نگاهش کردم و گفتم:
کوفتر یه بار دی گه بهم نزد یز بشرری زنده نمی مونیرتا االن سررهمیلیون بهم بدهکار یر
رادمان خودشو بهم نزدیز کردو با صدای شیطون گفت:
مثال اگه دو باره نزدیز شم میخوای چیکار کنی؟خفت میکنم.با همین کیف میزنم تو سرت.با ناخونام چ شماتودرمیارم.
رادمان نگاهی به اارافمون کردو گفت:
االن که کسی اینجا نیست میتونم کارتو یه سره کنمارنظرت چیه؟هرچقدرم میخوای جیغ بزن.
با ترس نگاه کردم و از سرجام بلند شدم.
تو همچین کار ی نمی کنی.بلند شررد و به ارفم اومد.من عقب میرفتم اون جلو میومد.یه دفعه
حس کردم که راهی ندارم داشتم یموفتادم تو ی آب که رادمان سریع از
کمر بغلم کرد.همین جور ی بهم نگاه میکردیم که حس شرریطنتم
ُ
گل کرد و سریع برگ شتم،جامون عوض شد..من خم شده بودم و
رادمانو از کمر بغل گرفته بودم..رادمان با تعجب باز وموهامو گرفته بود
یکی یدونه من1
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که نی ف ته..ولی نزد یز بود منم بیفتم..هیکلی که این دارهروای
خدایا.د ستم شک ست..لبخند شیطونی زدم..چ شمکی بهش زدم که
دیگه قیافش از تعجب دیدنی شده بود.با یه حرکت سریع کمرشو ول
کردم که افتاد تو آبرن ش ستم کف قایق و نخند کی بخند.بعد از مدتی
که خوب خندیدم بلند شرردم و دیدم کسری ر وی آب نیسررتروای..یا
صاحب صبر.رادمان نیست.کجاست؟
رادمان؟جوابی نشرنیدم..خدایا من تنها اینجا چی کار کنم؟من که قایق ر ونی
بلد نیستم.ر وی نرده قایق خم شدم و با صدایی لرز ون گفتم:
رادمان؟اذیت نکن..بیا باال.بازم سکوترخدایا غلط کردم.اگه بالیی سر رادمان بیاد من چه غلطی
بکنم؟خدایا برش گردون.دیگه اذیتش نمی کنم.تو ی چ شمام ا شز
جمع شررده بود.بغا گلمو گرفته بود.برگشررتم که با قیافه خیس ار
آب رادمان مواجه شرردم.بی توجه به اینکه خیسرره یا چه فکری کنه
بغلش کردم.شررکه شررده بود.چون دسررتاش باز مونده بود.ولی بعد
دستاشو دور کمرم حلقه کرد.با صدای لرز ون گفتم:
خو بی؟ببخشید.نمی..حرفمو قطع کردو گفت:
تو منو ببخش.من نمی خواسررتم ناراح تت کنم.گفتم منو اذ یتکرد ی منم اذیتت کنم.ببخشید عزیزم..
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ازش جدا شدم و گفتم:
سردت نیست؟رادمان خندید و گفت:
تو چی؟توهم خیس شد ی.میگم قایقو راه بنداز بریم تا هردومون سرررما نخوردیم سررفرمونخراب نشده.
رفت سمت فرمون قایق و ر و شنش کرد..ن ش ستم یه گو شه.به خودم
میلرزیدم.من دا شتم یخ میکردم وای به حال رادمانررفتیم هتل.بعد
از تعویا لباس و خوردن شام رفتیم که بخوابیم.با احساس تشنگی از
خواب بیدار شردم.دسرتمو دراز کردم و از پارچ ر وی عسرلی کنار تختم
یکم آب تو ی لیوان برای خودم ریختم..نشررسررتم و الجر عه سررر
ک شیدم.خوا ستم بخوابم که چ شمم به رادمان افتاد .صورتمو بهش
نزد یز کردم..این چرا عرق کرده بود؟م گه هوا گرم بود؟دسررتمو
گذشاتم ر و پیشونیش که انگار دست گذاشتم ر وی گدازه.سریع دستمو
کشیدم.چقدر داغه.حاال چی کار کنم؟به خودش میلرزید.پتور و کشیدم
ر وش.هم ین جور نشررسرر ته بودمو فکر م ی کردم..من که دکتر
نبودم..این جار و هم نمی شرر ناختم.الکی هم نمی تونسررتم کار ی
کنم .چی کار کنم خدا؟ بب ین با پسررر مردم چی کار کرد ی
انازرآها.ساغر.اون دراه پز شکی میخونه.سریع تلفنو برداشتم و شماره
شو گرفتم.اونجا االن ر وز بود.بعد از دوتا بوق برداشت.
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ساغر-جونم اناز جان؟
با صدای م طر بی گفتم:
ساغر؟ساغر-چی شده؟چرا نگرانی؟
سرراغر چیزه.رادمان تب داره.خیلیم داغه.گفتم تو دار ی پزشررکیمیخونی.میتونی کمکم کنی؟
ساغر-وای.حاال مگه رادمان سرما بخوره خوب میشه؟
حاال چی کار کنم؟ساغر-برو پنجره ر و باز کن.
کار ی که گفتو انجام دادم.
ساغر-ببین میتونی پاشورش کنی؟
با تعجب گفتم:
چی چی؟رساغر-تا حاال نکرد ی؟
-اصال اسمشم نشنیدم.

سرراغر-ببین یه تشررتو ُپر آب میکنی..پای بیمار و میزار ی توش.روی
پاهاش آب میریز ی.آب تقریبا سرد.
باشه بهت زنگ میزنم.قطع کردم و رفتم تشتو آب کردم.آوردم ر وی تخت و پتو ی رادمانو کنار
زدم.زیرلب غر غر میکردم:

319
ببین آدمو به چه کارهایی وادار میکنه.من تاحاال د ستم به پای هیچکس نخورده.
پاهاشررو تو آب گذاشررتم و پاچه شررلوارشررو باال زدم.ر وی پاها آب
ریختم.یکم که اینکار و انجام دادم زنگ زدم به ساغر.
االن چی کار کنم؟ساغر-دستمال خیس بزار ر وی پیشونیش.
ها؟ساغر-اینم بلند نیستی؟
آها..چرا چرا.تو فیلما دیدم.همون جا یه حوله کوچولو ر و خیس کردم و گذاشتم ر وی پیشونیش.
خب؟ساغر-یکم صبر کن.بعد آب به بدنش بزن.
با صدایی تقریبا بلند که ناله رادمان در اومد گفتم:
چی کار کنم؟رساغر-اوه.گوشمو کر کرد ی..پیرهن شو در بیار ر وی بدن شو با حوله آب
بزن..کاره سختیه؟
با خجالت گفتم:
آخه.اون که خبر نداشت منو رادمان سور ی عروسی کردیم.ادامه دادم:
باشه یه کاریش میکنم.یکی یدونه من1
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ساغر-باشه..نتیجه ر و بهم خبر بده.
ممنون.فعال..ساغر-فعال..
گوشرری ر و قطع کردم.دی گه چی کار کنم؟ربه ناچار با یه حوله خیس
ن ش ستم کنار رادمان..ر ومو کردم اونور و دکمه های پیرهن شو باز کردم..
بدون اینکه نگاهش کنم حوله ر و ر وی بدن ورزیده اش کشیدم.یدفعه
د ستمو گرفت.با ترس برگ شتم..چ شماش ب سته بود.با صدایی که از ته
چاه میومد گفت:
چی کار میکنی؟سرمو به گوشش نزدیز کردمو گفتم:
فعال حالت بده.بعدا توضیح میدم.ُ
د ستش شل شد و کنارش افتاد.چقدر و ضعش بدهرخدا به من صبر
بده.چه کارایی که تاحاال نکرده بودم کردم..حاال پرستارم شدمرتا صبح
کارم همین شررده بود.سرراعت4صرربح بود.دسررتمو گذاشررتم ر وی
پیشررونیش.آخیش.تبش اومده پایین.کنارش دراز کشرریدم.به پهلو ی
راستم دراز کشیدم.یه دستمو گذاشتم زیر سرم و خوابم برد.ساعت6بیدار
شدم.داشتم از خواب میمردم.ولی باید براش سوپ درست میکردم.اینو
بلد بودمرچقدر به خودم که سرروپ بلدم افتخار میکنم.رفتم تو ی
آشپزخونه و یه سوپ خوشمزه درست کردم.سر قابلمه ر و برداشتم و
بو کشیدم..به شاهکارم لبخند ی زدم و خر ذوق شدمریکم تو بشقاب
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ریختم و رفتم به ارف اتاق.ن ش ستم ر وی تخت و سینی ر و گذا شتم
جلوم.رادمانو تکون دادم.چشماشو آر وم باز کرد.
بیا سوپ بخور.آر وم نشررسررت و به پشررت سرررش تکیه داد.سررینی ر و گذاشررتم ر و
پاش.خواستم بلند بشم برم که دستمو گرفت.دو باره نشستم.درحالی
که چشماشو به سختی باز گذاشته بود با صدایی آر وم گفت:
باید یه چیزیو توضیح بد ی.چیو؟رادمان-دیشب؟چرا پیرهنمو باز کرد ی؟
االن وقت این سواالست؟خواستم بدنتو خنز کنم.رادمان-شاید من خوشم نیاد بهم دست بزنی.
لبامو به حالت چندش جمع کردمو گفتم:
نه اینکه االن خیلی پوشیده ای.به خودش که با نیم تنه برهنه نشسته بود نگاه کردو شروع به خوردن
سوپش شد.آخ..دهنش ب سته شد.از اتاق رفتم بیرون.حو صلم سر
رفت.رادمان که با این حالش نمی تونه ب یاد بیرون.بروشررور منااق
گرد شگری و فرهنگی شو دیدم و موزه اقیانو سو انتخاب کردم.رفتم
تو ی اتاق که آماده بشم.یه شلوار برمودا سفید با تاپ سرمه ای.موهامو
دورم ریختم..ن ش ستم پ شت میز آرایش.خوا ستم رژلب قرمز بزنم که با
نگاه رادمان تو ی آینه مواجه شرردم.لبخند ی زدم و یه رژلب کالباسرری
یکی یدونه من1
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زدم..یه خط چ شم و تمومرکتونی های سرمه ای مو پو شیدم و با یه
کیف کوچولو زنجیری سفید از خونه زدم بیرون.با هزار تا باال موزه ر و
پ یدا کردم.عجب جای باحال یهربا ید با رادمان اینجا ب یام.تی که های
باقی مونده از کشتی ها.اااااه..چقدر باحاله.همین جور داشتم میگشتم
رررکی هشت شد؟هنوز بع ی قسمتاشو
که چشمم به ساعت افتادِ 8..

ندیده بودم.بی خیال شرردم و از موزه زدم بیرون.ووییی هوا چه سرررد
شده بود.ای کاش یه لباس پو شیده تر می پو شیدم.راه افتادم سمت
خیابون.گوشرریمو درآوردم که آدرسررو ببینم.وای نهرگوشرریم خاموش
بود.هرچی سعی کردم ر و شنش کنم ن شدراه.لعنتی.همونجا وای ساده
بودم.تا آخر که نبا ید اینجا بمونم.راه افتادم تو ی خ یابون ها.هر چه
قدر میگذ شت و من گیج تر می شدم.به معنای واقعی کلمه گم شده
بودمردی گه نزد یز بود بزنم زیر گر یه .به سرررا عت ن گاه کردم.وای
ساعت11رچی کار کنم؟یه زن از کنارم گذشت.به فرانسو ی ازش خواستم
بهم بگه این ورا ادراه پلیس کجاسررت؟گفت دوتا خیابون دیگه.رفتم
به همون سررمت.خب اینم اداره پلیس..حاال چی کار میکنی اناز
خانوم؟ خب میگم یه ت ماس برام بگیرن دی گه.رفتم و ازشررون
درخواسرررت کردم به شرر ماره راد مان ز نگ بزنن.خیلی ترسرر یده
بودم..ا شز تو چ شمام جمع شده بود.یه پلی سه اومد کنارم و گفت
منتظر بمونم تا رادمان بیاد.همین جور قلنج انگ شتامو می شکوندم و
با پام به زمین ضرب گرفته بودم.در اداره باز شد و رادمان با یه شلوار
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جین م شکی و پیرهن م شکی با یه پالتو م شکی.با اون حال خرابش
اومد داخل.با د یدن من چشررم غره ای بهم رفت و رفت سررمت
پیشررخوان.یه چیزایی گفت و اشرراره کرد برم بیرون.نزنه زیر گوشررم؟با
ترس رفتم بیرون.تو ی حیاط اداره وای ساده بود و د ستا شو تو ی جیب
شررلوارش کرده بود.با پاش به یه سررنگ لگد میزد.پشررتش به من
بود.رفتم سمتش و تز سرفه ای کردم.سریع برگشت ارفم.چشماش
خون اف تاده بود.فکر کنم خودمو رنگین کردم.آب دهنمو قورت
دادم.با صدای دادش یه قدم رفتم عقب.
رادمان-چرا گوشیتو جواب نمید ی؟میدونی چندبار زنگ زدم؟میدونی
تا االن داشتم تو خیابونا دنبالت میگشتم؟مگه آدرس هتلو برات سیو
نکرده بودم؟چرا ال ل شد ی؟ ِرد جواب بدهر

اشررز هام ر وی گونه هام جار ی شرردن.تند تند نفس میکشررید و
د ستا شو م شت کرده بود.مطمئنا خیلی جلو ی خود شو نگه دا شته
بود که نزنه تو گوشم.غلط کرده بزنهردستشو میشکنم.حاال تا نزده برم

حقیقتو بگم.یه قدم بهش نزدیز شرردم و با صرردایی که لرز ون بود
گفتم:
گوش ریم.خاموش بود.شررارژش تموم شررده بود.خیلی گشررتم تا.تاتونستم اینجار و پیدا کنم.من..
اومد نزدیز و منو گرفت تو ی بغلش.دستشو ر وی موهام می کشید و
هیچی نمی گفت.دیگه گریه نیم کردم ..ساکت شده بودم.آغو شش
یکی یدونه من1
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بهم آرامش داده بود..ازم جدا شرررد .پالتوشررو درآورد ا ندا خت ر و
دوشم.دستمو گرفت برد سمت ماشین.نگاهش کردم و گفتم:
خوبی؟لبخند ی زد و سررری تکون داد.در ارف کمز راننده ر و باز کردم.اونم
در ارف خود شو باز کرد.خوا ست ب شینه که یدفعه د ست شو گذا شت
ر وی سقف ماشین.و چشماشو بست.سریع رفتم ارفشو گفتم:
رادمان؟حالت خوبه؟حرفی نزد.چشماشو با درد بست.هلش دادم سمت در کمز راننده و
گفتم:
برو من خودم رانندگی میکنم.بدون هیچ حرفی ن ش ست .سوار شدم .سر شو تکیه داد به صندلی و
چشماشو بست.ماشینو ر وشن کردمو گفتم:
اینجا دار وخونه کدوم ارفه؟رادمان نگاهی به خیابون کردو گفت:
همینو م*س*تقیم برو.بعدم چ شما شو ب ست.حرکت کردم به سمت دار وخونه.از دکترش یه
دار وهایی برای سرماخوردگی خواستم.دوتا شر بتو یه قرص داد.نشستم
تو ی ما شین.رفتیم به سمت هتل.کمز کردم بره تو اتاق..ن ش ست
ر وی تخت.با یه لیوان آب قر صو شر بتار و بهش دادم..درحالی که سر
شر بتار و میبستم گفتم:
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ببخشید.من باعث شدم تو اینطور ی بشی.حرفی نزد و دراز کشررید.خودمم خسررته بودم لباسررامو عوض کردم
وخوابیدم.
*****
رادمان
احسرراس میکردم سرررم شررده اندازه یه کوهربهم گفت به خاار اون
اینطور ی شررردم.ولی لذت میبردم وقتی ازم مراق بت میکرد.این چه
حسی بود؟وقتی دیر کرده بود دلم خیلی شور میزد.همه شهرو دنبالش
گشررتم.وقتی بهم ز نگ زدن ان گار ی دن یار و بهم دادنر بدون هیچ
معطلی رفتم اون جا..اولش که د یدمش خیلی از دسررتش عصرربانی
بودم..ولی تو ی ح یاط..اون ن گاه در یایی..ذو بم کرد.بی اخت یار بغلش
کردم.چ قدر بهم آرامش داد..این که نگرانم بود چ قدر قشرر نگ بود
برام..اولین بار بود همچین حسرری داشررتم.برگشررتم و به چهره
مع صومش که تو ی خواب هیچ اثری از اون غرور نبود نگاه کردم.نمی
دونم چه مدت بهش خیره شده بودم که خوابم برد..
با تکون های دستی چشمامو باز کردم..اناز با لبخند باالسرم وایساده
بود.هنوزم چ شمام سنگین بود.نور آفتاب به چ شمم میزد..د ست
راستمو به صورت قائم ر وی چشمام گذاشتم و آر وم گفتم:
-نورش زیاده.
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اناز از ر وی تخت بلند شررد و رفت پرده ر و کشرر ید..دو باره اومد
سمتم.دستمو از جلو ی چشمم برداشتو گفت:
حاال انقدر لوس باز ی برای من در نیار.پاشو صبحونتو بخور.با یدم با هات سررنگین باشررم..تور و خدا ببین دو ر وز افتادم ر وی
تخت.اه.آر وم نشستم.سینی ر و گذاشت جلوم.بازم سوپ.آر وم گفتم:
نمی خورم.اخمهاشو تو هم کردو گفت:
مگه بچه ای لجباز ی میکنی؟بابا خسته شدم انقدر سوپ خوردم.قاشق ر و تو ی بشقاب برد و از سوپ پرش کرد.آورد سمت دهنم و تو
چشمام ز ل زد.بعد گفت:
بخورش..وگرنه..میریزه ر وی لباست.اینو میخوای؟با اخم نگاهش کردم.قاشقو زد به لبم و گفت:
بیا دهنیم شد.بخور دیگه.من تاحاال ناز کسیو نکشیدما.نمی دونم چی تو ی نگاهش بود که دهنمو باز کردم.قاشررق قاشررق
برام ُپر میکرد.مذاشررت تو ی دهنم.شررده بود عین مامانا.دیدن اناز
تو ی این موقعیت خیلی برام جالب بود.ب شقاب خالی شد.خوردن از
د ست اناز یه لذتی دا شت که نمی دون ستم چیه..ولی دلم میخواست
بازم اون بهم غذا بده.خاک بر سرت رادمان خیره سرت24سالتهرگفتم:
-من هنوز گشنمه ها.
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با تعجب نگاهم میکرد.با همون لحن گفت:
بازم؟ررفت و برام دو باره سوپ آورد.نگاهش کردم.همین جور ی نشسته بود
بهم نگاه میکرد.
نه نمی خورم.سیر شدم.با اعتراض گفت:
م گه مرض دار ی؟رمن اینو دور نمی ندازم .یا میخوریش یا به ز ورمیریزم تو حلقتر
-اگه میتونی راه دوم بهتره.

با عصرر بان یت و حرص قاشررقو ُپر سرروپ کرد و آورد سرر مت

دهنم.خوردمش..دومین قاشررقو که آورد از دسررتش گرفتم و بقیه ر و
خودم خوردم.در همون حال گفتم:
برو آماده شو.میریم بیرون.اناز با تعجب گفت:
با این حالت؟مگه چمه؟تا آخر که نمی تونم اینجا بمونم.خوب میشم.برو..بلند شررد رفت سررمت آینه.موهاشررو باز کرد و دسررتی تو ی موهاش
کشررید.یه لحظه محوش شرردم..این چه حسرری بود؟نکنه.نهرامکان
نداره..نباید زیر قولم بزنمهمین جور قلنج انگ شتامو می شکوندم و با
پام به زمین ضرررب گرفته بودم.در اداره باز شررد و رادمان با یه شررلوار
یکی یدونه من1
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جین م شکی و پیرهن م شکی با یه پالتو م شکی.با اون حال خرابش
اومد داخل.با د یدن من چشررم غره ای بهم رفت و رفت سررمت
پیشررخوان.یه چیزایی گفت و اشرراره کرد برم بیرون.نزنه زیر گوشررم؟با
ترس رفتم بیرون.تو ی حیاط اداره وای ساده بود و د ستا شو تو ی جیب
شررلوارش کرده بود.با پاش به یه سررنگ لگد میزد.پشررتش به من
بود.رفتم سمتش و تز سرفه ای کردم.سریع برگشت ارفم.چشماش
خون اف تاده بود.فکر کنم خودمو رنگین کردم.آب دهنمو قورت
دادم.با صدای دادش یه قدم رفتم عقب .
ادمان-چرا گو شیتو جواب نمید ی؟میدونی چندبار زنگ زدم؟میدونی
تا االن داشتم تو خیابونا دنبالت میگشتم؟مگه آدرس هتلو برات سیو
نکرده بودم؟چرا ال ل شد ی؟ ِرد جواب بدهر

اشررز هام ر وی گونه هام جار ی شرردن.تند تند نفس میکشررید و
د ستا شو م شت کرده بود.مطمئنا خیلی جلو ی خود شو نگه دا شته
بود که نزنه تو گوشم.غلط کرده بزنهردستشو میشکنم.حاال تا نزده برم

حقیقتو بگم.یه قدم بهش نزدیز شرردم و با صرردایی که لرز ون بود
گفتم:
گوش ریم.خاموش بود.شررارژش تموم شررده بود.خیلی گشررتم تا.تاتونستم اینجار و پیدا کنم.من..
اومد نزدیز و منو گرفت تو ی بغلش.دستشو ر وی موهام می کشید و
هیچی نمی گفت.دیگه گریه نیم کردم ..ساکت شده بودم.آغو شش
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بهم آرامش داده بود..ازم جدا شرررد .پالتوشررو درآورد ا ندا خت ر و
دوشم.دستمو گرفت برد سمت ماشین.نگاهش کردم و گفتم:
خوبی؟لبخند ی زد و سررری تکون داد.در ارف کمز راننده ر و باز کردم.اونم
در ارف خود شو باز کرد.خوا ست ب شینه که یدفعه د ست شو گذا شت
ر وی سقف ماشین.و چشماشو بست.سریع رفتم ارفشو گفتم:
رادمان؟حالت خوبه؟حرفی نزد.چشماشو با درد بست.هلش دادم سمت در کمز راننده و
گفتم:
برو من خودم رانندگی میکنم.بدون هیچ حرفی ن ش ست .سوار شدم .سر شو تکیه داد به صندلی و
چشماشو بست.ماشینو ر وشن کردمو گفتم:
اینجا دار وخونه کدوم ارفه؟رادمان نگاهی به خیابون کردو گفت:
همینو م*س*تقیم برو.بعدم چ شما شو ب ست.حرکت کردم به سمت دار وخونه.از دکترش یه
دار وهایی برای سرماخوردگی خواستم.دوتا شر بتو یه قرص داد.نشستم
تو ی ما شین.رفتیم به سمت هتل.کمز کردم بره تو اتاق..ن ش ست
ر وی تخت.با یه لیوان آب قر صو شر بتار و بهش دادم..درحالی که سر
شر بتار و میبستم گفتم:
یکی یدونه من1
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ببخشید.م ن باعث شدم تو اینطور ی بشی.حرفی نزد و دراز کشررید.خودمم خسررته بودم لباسررامو عوض کردم
وخوابیدم.
*****
رادمان
احسرراس میکردم سرررم شررده اندازه یه کوهربهم گفت به خاار اون
اینطور ی شررردم.ولی لذت میبردم وقتی ازم مراق بت میکرد.این چه
حسی بود؟وقتی دیر کرده بود دلم خیلی شور میزد.همه شهرو دنبالش
گشررتم.وقتی بهم ز نگ زدن ان گار ی دن یار و بهم دادنر بدون هیچ
معطلی رفتم اون جا..اولش که د یدمش خیلی از دسررتش عصرربانی
بودم..ولی تو ی ح یاط..اون ن گاه در یایی..ذو بم کرد.بی اخت یار بغلش
کردم.چ قدر بهم آرامش داد..این که نگرانم بود چ قدر قشرر نگ بود
برام..اولین بار بود همچین حسرری داشررتم.برگشررتم و به چهره
مع صومش که تو ی خواب هیچ اثری از اون غرور نبود نگاه کردم.نمی
دونم چه مدت بهش خیره شده بودم که خوابم برد..
با تکون های دستی چشمامو باز کردم..اناز با لبخند باالسرم وایساده
بود.هنوزم چ شمام سنگین بود.نور آفتاب به چ شمم میزد..د ست
راستمو به صورت قائم ر وی چشمام گذاشتم و آر وم گفتم:
-نورش زیاده.
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اناز از ر وی تخت بلند شررد و رفت پرده ر و کشرر ید..دو باره اومد
سمتم.دستمو از جلو ی چشمم برداشتو گفت:
حاال انقدر لوس باز ی برای من در نیار.پاشو صبحونتو بخور.با یدم با هات سررنگین باشررم..تور و خدا ببین دو ر وز افتادم ر وی
تخت.اه.آر وم نشستم.سینی ر و گذاشت جلوم.بازم سوپ.آر وم گفتم:
نمی خورم.اخمهاشو تو هم کردو گفت:
مگه بچه ای لجباز ی میکنی؟بابا خسته شدم انقدر سوپ خوردم.قاشق ر و تو ی بشقاب برد و از سوپ پرش کرد.آورد سمت دهنم و تو
چشمام ز ل زد.بعد گفت:
بخورش..وگرنه..میریزه ر وی لباست.اینو میخوای؟با اخم نگاهش کردم.قاشقو زد به لبم و گفت:
بیا دهنیم شد.بخور دیگه.من تاحاال ناز کسیو نکشیدما.نمی دونم چی تو ی نگاهش بود که دهنمو باز کردم.قاشررق قاشررق
برام ُپر میکرد.مذاشررت تو ی دهنم.شررده بود عین مامانا.دیدن اناز
تو ی این موقعیت خیلی برام جالب بود.ب شقاب خالی شد.خوردن از
د ست اناز یه لذتی دا شت که نمی دون ستم چیه..ولی دلم میخواست
بازم اون بهم غذا بده.خاک بر سرت رادمان خیره سرت24سالتهرگفتم:
من هنوز گشنمه ها.یکی یدونه من1

wWw.JustRoman.iR

332

با تعجب نگاهم میکرد.با همون لحن گفت:
بازم؟ررفت و برام دو باره سوپ آورد.نگاهش کردم.همین جور ی نشسته بود
بهم نگاه میکرد.
نه نمی خورم.سیر شدم.با اعتراض گفت:
م گه مرض دار ی؟رمن اینو دور نمی ندازم .یا میخوریش یا به ز ورمیریزم تو حلقتر
-اگه میتونی راه دوم بهتره.

با عصرر بان یت و حرص قاشررقو ُپر سرروپ کرد و آورد سرر مت

دهنم.خوردمش..دومین قاشررقو که آورد از دسررتش گرفتم و بقیه ر و
خودم خوردم.در همون حال گفتم:
برو آماده شو.میریم بیرون.اناز با تعجب گفت:
با این حالت؟مگه چمه؟تا آخر که نمی تونم اینجا بمونم.خوب میشم.برو..بلند شررد رفت سررمت آینه.موهاشررو باز کرد و دسررتی تو ی موهاش
کشررید.یه لحظه محوش شرردم..این چه حسرری بود؟نکنه.نهرامکان
نداره..نباید زیر قولم بزنم.اناز
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ن گاهم تو ی آ ی نه به راد مان برخورد .یه دف عه ن گاهشررو ازم
دزدید.وا..مشکل داره ها.از تو ی کمد یه آستین بلند جیگری.با شلوار
جین مشررکی برداشررتم پوشرر یدم.مو هامو گیس کردم .یه آرایش
مالیم.کتونی سفید قرمز.تمومرنگاهم به رادمان افتاد.به ز ور سر پا بود
بعد میخواست بیاد بیرون.خدایا به من صبر بده از دست اینراونم یه
پیرهن سررف ید با کت جیگری اسررپرت.با شررلوار جین مشررکی
پو شید.کالج م شکی..موها شو داد باال.د ست شو برد سمت ع سلی و یه
چیزیو بردا شت د ستش کرد..دقیق که شدم متوجه شدم حلقه ی
رینگی ازدواجمو نه .به دسرررت چپم ن گاه کردم..حل قه ام دسررتم
نبود..خجالت کشیدم..من دو ستش داشتم ولی حلقه ی ازدواجمون
د ستم نبود.د ست کردم تو ی کیفمو حلقه امو در آوردم.ر وش سه تا
نگین خو شگل براق بود.باهم رفتیم کاخ های سلطنتی.به هر چی
میر سیدیم عکس میگرفتیم.رادمان پی شنهاد داد بریم لب دریا.دا شتیم
کنار هم قدم میزدیم.دلم میخوا ست د ست رادمانو بگیرم.د ستمو دراز
کردمو دستشو گرفتم.سنگینی نگاهشو حس میکردم.ولی سرم پایین
بود .یدف عه راد مان مردیو صررردا کرد و ازش خواسرررت ازمون عکس
بگیره.با تعجب نگاهش کردم که چشررمکی بهم زد.در همون حال
که داشررتیم قدم میزدیم مرده ازمون عکس گرفت..فکر کنم عکس
باحالی شده با شه.با وجود دریا و این پرنده ها.ن ش ستم ر وی شن
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ها.صرردای چ یز دور بینو شررن یدم.صررورتمو برگردوندم.رادمان با
دور بین جلوم وایساده بود.دور بینو از جلو ی چشمش برداشتو گفت:
چیز ی نمی خور ی؟سرمو به عالمت مثبت تکون دادم.
رادمان-االن میام.
دور بینو بهم داد و رفت10.دقیقه گذ شت ولی رادمان نیومد.بلند شدم
رفتم دنبالش..جلو ی یه کافی شرراپ پیداش کردم.از این مغازه هایی
که جلوشم میز داشت.یه پیشخونم بود.رادمان جلو ی پیشخون بود و
دوتا قهوه د ستش.یه دختره هم ر وبروش .سریع دور بینمو درآوردمو یه
عکس ازشررون گرفتم.معلوم بود رادمان کالفه سررت..همش با پاش
ر وی زمین ضررر به میزد.سررریع از دختره خداحافظی کرد.بدو رفتم
سمت جایی که بود و نشستم.رادمان اومد کنارم نشست.قهوه ر و بهم
داد.لبخند ی بهش زدم..ب عد از اینکه قهوه ر و خوردیم.بلند شرردیم
رفتیم ه تل..از در کشررویی البی رفتیم تو..راد مان جلوتر از من راه
م یر فت.دور ب ی نو از ک ی فم برداشررتم و ر وی عکس د ختره زوم
کردم..چقدر آشررنا بود.رادمان صرردام کرد.گفتم بره من میام.صردای
خنده چندتا دختر از پ شت سرم اومد.برگ شتم دیدم همین دختره تو
عک سهرچقدرآ شنا ست.بدو رفتم پ شت یه مبل قایم شدم.فکر کن
ا ناز..فکر کن..آ ها اون دختره تو ی هواپی ما که با راد مان ور ور
میکردرای من یه حالی از تو بگیرم هیردختره ور پر یده چشررم
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سررفید..با شرروهر من چی کار داره؟ربا دوسررتاش بود..رفت سررمت
آسانسور.بعد اینکه درش بسته شد..بدو رفتم سمت آسانسور..جلوش
وایسررادم..16..15..14..13..11.12..10.بد و رفتم از پله ها باال.یا صرراحب
صبر.یدفعه برقا خاموش شد.برق رفت؟اه..چراغ گو شیمو رو شن
کردم با اون رفتم باال .یدفعه برق او مد.اب قه چندمم؟ یه ن گاه کردم
دیدم آسررانسررور داره میره.ابقه20وایسررادرتو ی ابقه مائن؟یکم که
د قت کردم د یدم اب قه18امم .بدو رفتم اب قه..20دی گه نفس برام
نمونده بود .صدای کارت ک شیدن شونو شنیدم.قایمکی از گو شه دیوار
نگاه شون کردم که در یه واحدو باز کردن رفتن تو.عین کارگاه گجت
و با قدمای آه سته مثل پلنگ صورتی ر وی پنجه پام رفتم جلو ی در
واحد420..ردستمامو به کمرم زدمو زیرلب گفتم:
حاال ببین یه آشی برات درست کنم ببین ر وغنش چند منه.یه لح ظه شرررز کردم..درسرررت گفتم.اه بهر حال این که حالتو
میگیرم.رفتم جلو ی در وا حد خودمون.در و زدم..راد مان با ل باس
راحتی در و باز کرد.کنارش زدم رفتم تو.خودمو ولو کردم ر وی مبل.
رادمان-چته؟پنچری؟
میخوام حاله یه نفرو بگیرم.رادمان-کی؟
بماند.چیز ی سفارش داد ی؟رادمن-نه..برو سفارش بده..
یکی یدونه من1
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بلند شدم رفتم سمت تلفن و زیرلب گفتم:
تنبل تن پرور..چه بهش خوش گذشته.صدای خنده ریزشو شنیدم..رفت تو ی اتاق و در و بست.بعد از خوردن
شام یه بند ن ش سته بودم ر وی مبل و فکر میکردم..آها یافتمرزنگ زدم
به ترنم..اون موناکو ر و خوب میشررناخت..ازش یه آدرس گرفتم.فعال
نمی تونسررتم برم..باید میذاشررتم برای فردا..رفتم پشررت در اتاق..که
صدای شنیدن زمزمه رادمانو شنیدم..یه آهنگ.
نگاه کن به آوازه ی این سکوت
نمی خوام تور و حرف مردم کنم
تو زیباترین اشتباه منی
نباید تور و با خودم گم کنم
نباید.
این شعر چه معنی دا شت؟در اتاقو زدم که صداش قطع شد و بعد
مدتی گفت:
بیا تو.رفتم داخل.ر و تخت نشسته بود و سرش بین دستاش بود.با نشستنم
ر وی تخت سرشو آورد باال و به سمتم برگشت.
چی داشتی زمزمه میکرد ی؟رادمان با لحن خسته ای گفت:
-شنید ی؟
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تعجب کردم..تاحاال این لحنو از رادمان نشنیده بودم.
آره.نگفتی؟رادمان-حرف دلم.
همین جور داشتم نگاهش میکردم که گفت:
چرا بهم ز ل زد ی؟نگاهمو ازش گرفتمو گفتم:
هیچی.دراز کشرر ید ر وی ت خت.ک نارش دراز کشرر یدم و به پهلو ی راسررتم
خوابیدم.ااق باز خوابیده بود و د ستا شو زیر سرش گذا شته بود.بازم
بهش ز ل زدم.خیلی حرفش ذهنمو درگیر کرده بود.حرف دلم؟اه بی
خیال.برگشت ارفم و ر و بهم خوابید و عین من دستشو گذاشت زیر
سرش و بهم ز ل زد.چ شم تو چ شم هم بودیم..منم پرو پرو ز ل زده
بودم بهشرخنده اش گرفت و ر وشررو برگردوند.اما من عینهو منگوال
نگاهش میکردم.پ شتمو بهش کردم و خوابیدم .صبح ز ودتر از رادمان
بیدار شدم.هوا سرد بود..یه پالتو ی سرمه ای با شلوار جین مشکی..با
یه کاله مشرکی پوشریدم و از خونه زدم بیرون.به آدرسری رفتم که ترنم
بهم داده بود.به تابلوش نگاه کردم.امیدوارم بتونه کارمو راه بندازه.رفتم
داخل.مرد فروشنده اومد جلوم و ازم پرسید چی میخوام..منم گفتم:
souris-؟
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مرده سر شو تکون داد و رفت داخل یه اتاقز.با یه جعبه برگ شت و
ر وی میز پی شخون ر وبروم گذاشت.آر وم سرشو باز کرد.یکم از پی شخون
فاصررله گرفتم و با چندش به موش تو ی جعبه نگاه کردم.ولی با
یادآور ی کار ی که میخوام بکنم لبخند خبیثی زدم و ر و به مرده گفتم:
) -همینو میخوام)Je le veu

پول شو ح ساب کردم و به سمت یه اداره پ ست رفتم.جعبه ر و ر وی میز
پیشخونش گذاشتم و گفتم:
(Envoyez-le à moiاینو برام بفرستین).آدرس هتلو گفتم.ازم ا سم فر ستنده خوا ست که ا سم رادمانو دادم.آخ
االن از رادمان متنفر می شه.در حالی که کف د ستامو از شاد ی بهم می
سررابیدم از اداره پسررت بیرون اومدم.پسررت ویژه بود بخاار همین.تا
چند سرراعت دیگه میرفت.رفتم تو ی البی هتل و درخواسررت قهوه
دادم.درحال خوردن قهوه بودم که دیدم پسررتچی وارد البی شررد و یه
ب سته ای ر و داد به پی شخدمت هتل.بعدم رفت.پی شخدمت تما سی
گرفت و رفت به سمت آسانسور.قهوه ر و گذاشتم ر وی میز و بدو رفتم
سمت آسانسور.با پیشخدمت رفتیم تو ی آسانسور.به جعبه زیر چشمی
ن گاه کردم و لبخند مرموز ی زدم.ان قدر ازاین کارام خوشررم م یاد که
نگو.در آ سان سور باز شد و من خودمو پرت کردم بیرون که پی شخدمته
تعجب کرد..لبخنده مسخره ای زدم و به سمت واحد خودمون رفتم
و در و زدم.ر ومو کردم به سرر مت راسرررت که وا حد اون دختره

339
بود.پیشررخدمته در و زد و دختره بیرون او مد.جعبه ر و گرفت و رفت
تو.لبخند خبیثی زدم و خواسررتم برم تو که سررینه به سررینه با رادمان
برخوردم.پرسررشررگرانه نگاهم میکرد.کنارش زدم و رفتم تو.خودمو
انداختم ر وی مبل.رادمان نشست ر وبروم.با شز نگاهم کردو گفت:
تا االن کجا بود ی؟چرا صبح از خونه زد ی بیرون؟آخه مگه تو ف رول منی؟شریطونه میگه بگم خونه دوسرت پ سرم
بودم.ولی بیخی.حوصررله کل کل نداشررتم.االن یه موضررو ع مهم تر
بود.کالهمو از سرم برداشتم و انگشت اشاره مو جلو ی بینیم گذاشتم:
هیررررسربا تعجب به من نگاه میکرد.با انگشتام میشمردم:
3..2..1رصدای جیغ دختره بلند شدرچون پنجره باز بود میتونستیم صداشو
بشنویم.رادمان دستشو ر و قلبش گذاشتو گفت:
یا ح رت فیلرزدم زیر خنده.و همین جور که زمینو از خنده گاز میزدم به سررمت در
رفتم.در و باز کردم و جلو ی در وای سادم..دختره جیغ جیغ کنون تو ی
راهرو بود و هی پاهاشرو باال پایین میکرد و دسرتاشرو تو ی هوا تکون
میداد و به ایرانی میگفت:
-موشرکمزر
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رادمان اومد بیرون.با دیدن وضررع دختره با تعجب و دهنی باز بهش
نگاه میکرد.حراسررت هتل اومدن.همه از اتاقاشررون بیرون اومده
بودن.انگ شتای ا شاره مو گذا شته بودم ر وی سوراخ گو شم که جیغ
جیغاش گوشررامو اذیت نکنه.پیشررخدمتا موشرره ر و گرفتن و رفتن
سمت دختره.بعد مدتی دیدیم که اومدن سمت ما.خب نقشه اول به
موفقیت سپری شد.حاال نق شه دوم برای تنبیه رادمانرد ستامو ر وی
سینم قفل کردم و با لبخند پیروزمندانه رفتم داخل اتاق.ن ش ستم ر و
مبل و پامو ر وی پام گذاشررتم.ب عد مدتی راد مان او مد دا خل.نگاه
غی رری به من انداخت و رفت پالتوشررو برداشررت و رفت بیرون از
اتاق.بلند شرردم و باال پایین پریدم از کار ی که کردم.همه چیز گردن
رادمان افتاد.دختره هم ترسررید..از هردو انتقام گرفتم.آخیش.داشررتم
جیغ و دسررت میزدم که در ا تاق باز شررد و راد مان عصرربی اومد
داخل.اومد سمتم و منو چ سبوند به دیوار..اما من خیلی ریلکس و با
پرر ویی نگاهش میکردم..از بین دندونای بهم قفل شده اش گفت:
کار تو بود؟چند بار پلز زدم و گفتم:
کدوم کار؟رادمان-اون موش؟فرستادنش به نازنین به اسم منر
به به.پس خانومو میشناسه..
-چرا فکر میکنی کاره منه؟
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با صدای بلند داد زد:
پس کار کی میتونه باشه؟رها؟چشمامو بستم و با حرص گفتم:
صداتو برای من نبر باالررفتم تو ی اتاق و دور بینو آوردم زدم ر وی سررینش و نشررسررتم ر وی
مبل.دسررت به سرری نه نشررسررتم و پای چپمو ر وی پای راسررتم
انداختم.نشررسررت ر وی مبل و بعد از کلی اینور و اونور کردن عکسررا به
عکس خودش رسید و چشماش چهارتا شد.زیرلب گفت:
این.بلند شدم و رفتم باال سرش و گفتم:
آره اینرببین رادمان.ما تو ی موناکو بی نهایت آشررنا داریم.همه یاونام تور و میشناسن.اگه تور و با این دختره.اسمش چی بود؟آها نازنین
خانوم میدید برای من بد می شدر
اینار و میگفتم و هی ر وی صورتش خم می شدم و اون میرفت عقب.تا
جایی که به پ شتی مبل خورد و صورتش ر وبرو ی صورتم قرار گرفت.از
ال ی دندونای قفل شده ام گفتم:
از االن تا پایان قرار دادمون.هروقت خوا ستی با دو ست دخترات قراربزار ی کنسررلش میکنی.هیچ کسرتاکید میکنم..هیچ کس نباید تور و
با دختری ببینه.فهمید ی؟ر
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ُ
بدبخت از لحنو حرفام کپ کرده بود.این لحنو وقتی استفاده میکردم
که خیلی جد ی و محکم باشررمو بخوام حرفمو ر وی کرسرری
بشررونم.همین جور بهم نگاه میکردیم که یدفعه دسررتامو که ر وی
زانوهام بود گرفت و منو نشوند کنار خودش.به معنی کامل پرت شدم
ر وی مبل.خودمو جمع و جور کردم که گفت:
نازنین.نامزدم بود.با تعجب نگاهش کردم.نامزد؟تاحاال نشررنیده بودم.با غمی که تو ی
نگاهش بود نگاهم کرد.یدفعه نگاهشررو به ر وبرو دوخت و با لحن
سرزنش وار ی که مخاابش خودش بود گفت:
نباید میگفتی رادمان..نباید.بعدم بلند شدو رفت تو ی اتاق و در و محکم ب ستراه..انقدر بدم میاد
یه چیزیو میگن بعد وسررط راه ولش میکنن اصررال آدمو تو ی بحران
ف ولیش میزارن به امون خداربلند شدم و رفتم تو ی اتاق.کنار پنجره
وای ساده بود و سیگار میک شید .سری به ن شانه تا سف تکون دادم و
نشستم لب تخت.سرفه ای کردم که برگشت سمتم.گفتم:
میخوام بشنوم.یه تای ابروش پرید باال.بلند شدم و به ارفش رفتم.درهمون حال با
لحن ف ولم گفتم:
آخه..چیزه..من االن شرراخکام فعال شررده.بعدش توهم یا نبایدمیگفتی یا حاال که گفتی تا آخرش بگو.
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لبخند ی زدو گفت:
مطمئنی دوست دار ی بشنو ی؟سرمو به عالمت آره تکون دادم.آهی کشیدو گفت:
گفتم که وقتی بابام ُمرد تا17سررالگیم مامانو رزیتا پیشررم بودن.وقتی 20سالم بود عا شق یکی از همکال سیام تو ی دان شگاه شدم..اونم یه
ایرانی بود.اسمشم نازنین بود.خونواده نداشت و پیش عموش که بچه
ای نداشررت زندگی میکرد.ولی عموش اینا ایران بودن..اونم برای درس
اومده بود فرانسرره.تو یه چشررم بهم زدن نامزد کردیم.باید بگم ر وزای
خو شی ر و دا شتیم.ولی.بعد یه سال..تو ی یه شب.بهراد دو ستم بهم
خبر داد نازنین ر و تو ی یه خونه ف*ح*ش*ا پیدا کرده.تا ندیدم باور
نکردم..ولی وقتی نازنین ر و تو ی جمع یه مشررت مرد دیدم به معنای
واقعی کلمه شرکسرتم.خرد شردم..تو ی اون سرن کم.من همچین
چیزیو تجر به کردم .نازنین گ فت دی گه این کار و نمیک نه.منم چون
دو ستش دا شتم قبول کردم..اما دفعه دوم که دو باره تو اون خونه ها
پیداش کردم دیگه نتونسرتم تحمل کنم.من دختری ر و میخواسرتم
که متعلق به خودم با شه.نه اینکه صدتا مرد دیگه بهش د ست زده
باشن.
به اینجا که ر سید حرفی نزد.جلو ی صورت شو با د ستاش گرفت..بعد
مدتی دستاشو برداشتو گفت:
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ازش جدا شرردم.خیلی سررخت بود.تو ی چهارسررال با دخترایمختلفی دوست بودم اما هیچ کی جذابیت دلخواهمو نداشت.نازنین
سررعی کرد برگرده پیشررم اما من اون رادمان خام چهارسررال پیش
نبودم..آخرین دو ست دخترم لیزا بود.که می شنا سیش.هنوز نتون ستم
اونو دک کنم که به لطف تو تو ی اون کافی شرراپ دی گه سررراغمو
نگرفت.
خب؟حاال لیال اینجا چیکار میکنه؟رادمان-نمی دونم چطور منو پیدا کرده.ولی امروز صرربح وقتی نبود ی
اومد اینجا و اظهار پشرریمونی کردو گفت عوض شررده.با یه عمل
جراحی ه مه چیزو حل کرده.ا ما چه فا یده که من دی گه اونو نمی
خواستم.من از اون اتفاق ضر به بد ی دیدم..خیلی بد.
اح ساس کردم لبا شو ر وی هم ف شار میده که گریه نکنه.برگردوندمش
سمت خودم..ا شز تو ی چ شمای او سی خو شگلش جمع شده
بود.از دیدن غمو ناراحتیش ناراحت شرردم.اشررز تو چشررمای منم
جمع شررده بود.ببین تور وخدا.نازنین باهاش چی کار کرده که انقدر
دلش ُپره.همین جور بهم ن گاه میکرد.بغلش کردم..دسرر تامو دور
کمرش حلقه کردمو سرررمو ر وی سررینش چسرربوندم.هیچ کی حق
نداره عشررق منو اذ یت ک نه.عشررقم؟آره عشررقم.من عاشررق
رادمانم..تحمل دردو ناراحتیشررو ندارم..از خوشررحالیش خوشررحال
می شم.د ستمو به صورت نوازش وار ر وی کمرش میک شیدم.از خودم
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جداش کردم که دیدم چندتا اشز ر وی گونه اش ر وان شده.با تعجب
گفتم:
گریه؟راونم تو؟بخاار یه دختر؟رسرشو تاسف بار تکون داد و گفت:
خا ک برسرم با این کنترل احساساتم.خندیدم..با اینکه این حرف برام سخت بود ولی گفتم:
هنوزم دوستش دار ی؟بهم نگاه کرد.به دهنش چ شم دوخته بودم و منتظر بودم حرفی بزنه
که گفت:
آره.با تعجب نگاهش کردمو گفتم:
آره؟رآر وم با دستش زد ر وی پیشونیم و گفت:
به نظرت با و ضع و کارایی که اون کرده،من میتونم دو ستش دا شتهباشم؟
عین منگوال نگاهش کردمو گفتم:
گیجم کرد ی.االن دوستش دار ی یا نه؟رادمان-نه.
با تعجب گفتم:
نه؟ریکی یدونه من1
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رادمان از من جدا شدو رفت نشست ر و تختو گفت:
آ ی کیو در حد اورانگوتانرخب معلومه که نه.من هیچ حسی بهشندارم.
آها.یدفعه گفتم:
ماجرا موشه چی شد؟با غیا بهم نگاه کردو گفت:
شانس آورد ی نازنین بود وگرنه گردنمو میذاشتن ال گیوتین.خندیدم و گفتم:
ببخشید خب.لباسمو به سمت بینی ایم گرفتمو گفتم:
اه..احساس میکنم بو ی موش گرفتم.برم یه دوش بگیرم.یه حو له برداشررتم و رفتم تو ی حموم .یه دوش ده دقی قه ای
گرفتم.داشررتم لباس زیرمو میپوشرر یدم که یه جعبه کوچ یز ر وی
سکو ی حموم دیدم.برش دا شتم و بازش کردم..با دیدن سو سز
تو ی جعبه مور مورم شدم و با تمام توانم جیغ ک شیدم و از حموم زدم
بیرون.چ شمامو ب سته بودم و د ستامو تو ی هوا تکون میدادمو پاهامو
باال پایین میکردم..بین جی غام راد مانو د یدم که با تع جب ن گاهم
میکردو ر وی تخت ن ش سته بود.پام به جایی گیر کردو شپلقرافتادم یه
جا یی.چشررم باز کردم د یدم صررورت گودز یال ی راد مان جلو
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چشممه..اونم چشمامشو ر وی هم فشار داده بود.دقت که کردم دیدم
افتادم ر وش.خاک برسرم..خواستم جدا بشم دیدم دستاش دور کمرم
حلقه شده.چشماشو باز کرد و به چشمام خیره شد.خدایا خودمو به
خودت می سپرم.بی عفت ن شم؟ریه د ست شو گذا شت پ شت گردنم و
سرررمو نزدیز کرد.چشررمامو با ترس ر وی هم فشررار داده بودم که
پیشررونیم داغ شررد.رادمان پیشررونیمو ب*و*سرریده بود.چه لذتی
ُ
داشت.وای گر گرفتم.ازش جدا شدمو خودمو انداختم کنارش.دستمو
ر وی گردنم کشیدمو گفتم:
وای چقدر گرمه.یه لح ظه به خودم ن گاه کردم.واااا ا ا ا ایرفقط ل باس زیر تن مه.راد مان
بلند شد و با دیدن من چشماش چهارتا شدردستامو جلو ی صورتش
تکون دادمو گفتم:
هو ی..چشماتو در ویش کن.خندید.پتور و کش ریدم ر و خودم.رادمان بلند شررد رفت سررمت در و با
لحن شیطون گفت:
آره..قایم کن..من که ندیدم.جیغ زدم:
رادمانربدو رفت بیرون و در و ب ست .شلوارمو پو شیدم.یقه لبا سمو انداختم
تو ی گردنم که در تا نیمه باز شد سریع گفتم:
یکی یدونه من1
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نیا تو..هنوز نپوشیدم.رادمان-چیزه..فقط اون ب*و*سرره ر وی پیشررونیت.فقط بخاار
تشکر برای گوش دادن به حرفام بود.برداشت بد نکن..
لبخند ی زدمو گفتم:
برداشتی نکردم.رادمان-ممنون.
و در و بست.نفسی که تو ی سینم حبس شده بود ر و محکم فرستادم
بیرون.یه ب*و*سرره برای تشررکر؟بابا تو دیگه کی هسررتی؟همیشرره
همین جور ی باشرچشررمم خورد به سرروسررز کنار دیوار و یه جیغ
بنفش کشیدم.رادمان خودشو پرت کرد تو ی اتاق و گفت:
چته؟چرا هی راه به راه جیغ میکشی از نو ع رنگین کمان؟تو ی همون حالت ترس خنده ام گرفت و سرروسررکه ر و نشررونش
دادم.جعبه دسررتمال کاغذی ر وی میز آرایش برداشررت کوب ید ر وی
سوسکه که ناخودآگاه گفتم:
او پس.رادمان-خیالت راحت شد؟
ببینم..این چه هتلیه که توش سوسز پیدا میشه؟رادمان-اینجا از هر نظر تمیزه..امکان نداره.
-پس.
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بدو رفتم تو ی حموم.اون جعبه ر و برداشررتم و اومدم بیرون و ر و به
رادمان گفتم:
پس اینو تو گذاشتی؟رادمان-به من میخوره جعبه دخترونه داشته باشم؟
یکم به جعبه دقت کردم..را ست میگه..دخترون ست..منم که مرض
ندارم خودمو بترسونم.دیگه دختری اینجا نیومده.وایسا ببینم.
رادمانرچیه؟ربه غیر از نازنین..دیگه کی اومده اینجا؟رادمان د ست شو زیر چونش گذا شت و به حالت تفکر به سقف نگاه
کرد بعد گفت:
فقط نازنین.کار خود ور پریده شه.بدو از واحدمون بیرون زدم و رفتم سمت واحد نازنین.به صدا کردن
رادمانم توجهی نکردم.جلو ی در که رسرریدم رادمان پشررتم بود.زنگو
زدم.بعد از دقایقی در باز شررد.خوده عوضرریشرره.با حرص نگاهش
میکردم.اول یه نگاه به من کرد بعد یه نگاه متعجب به رادمان.گفتم:
ببخشید؟به صورتم خیره شد.
شما امروز اومده بودید واحد410؟یکی یدونه من1
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نازنین نگاهی به رادمان کردو گفت:
بله.یکی از دستامو به کمرم زدمو گفتم:
اونوقت چرا؟نازنین اخمهاشو توهم کردو گفت:
به شما ر بطی داره؟البکارانه گفتم:
بله که ر بط دارهرنازنین هم عین خودم دستشو به کمرش زدو گفت:
و دلیل ر بط؟چون منم تو اون واحد زندگی میکنم.و با انگشت اشاره به واحد خودمون اشاره کردم.
نازنین با تعجب به رادمان نگاه کردو گفت:
دوست دخترته؟دسرت چپمو جلو ی صرورت نازنین گرفتمو حلقه ر و بهش نشرون
دادمو گفتم:
نخیر..زنشم.دیگه بی شتر از این نمی تون ست تعجب کنه.د ست چپ رادمانم بهش
نشون دادمو گفتم:
-باورت شد؟
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با اینکه جا خورده بود ولی خودشو جمع و جور کردو گفت:
پس تو همونی هستی که اون ر وز رفتی تو ی واحد رادمان؟اوال دخترخاله نشررو..رادمان نه آقای ایران منش.بعدشررم بله منهمونم.و حاال اومدم بپرسم وقتی اومد ی واحد من تو ی اتاقمم رفتی؟
نازنین-آره چطور؟
یقشو گرفتم آوردمش بیرون چسبوندمش به دیوار راهرو و گفتم:
خب؟نازنینِ -ا..چته؟

رادمان شونمو گرفتو گفت:
نکن اناز.صبر کن رادمان.میخوام ببینم تو اتاقم چه غلطی میکرده.جعبه ر و بهش نشون دادمو گفتم:
این مال توئه؟با ترس به جعبه نگاه کرد.
َ
-مگه کری؟

نازنین چشماشو بستو گفت:
آره مال منه.واسه چی اینکار و کرد ی؟نازنین-برای اینکه دیدم یه دختر وارد واحد رادمان شررد.بعدشررم که
اومدم اونجا لباسای دخترونه دیدم.خواستم اذیتت کنم.
یکی یدونه من1
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پرتش کردم سمت واحدشو گفتم:
ای کوفتربعدم جعبه ر و انداختم جلو پاشو گفتم:
 یه بار دی گه.فقط یه بار دی گه دور و ور رادمان باشرری..حسررابت باکرامون کاتبینه.آخرین بارتم باشرره سرروسررز و این چیزا جاسرراز ی
میکنی تو حموم و اتاقا.اه اه..چندش.
رفتم سررمت واحدمون.داشررتم میرفتم داخل که د یدم رادمان داره
میاد.یدفعه نازنین دسررتشررو گرفت.رادمان از شررونش به نازنین نگاه
کرد.رفتم تو ی واحد و کلمو از جایگاه در بیرون آوردم..صداشونو واضح
میشنیدم.
رادمان-ولم کن نازنین.
نازنین با دلخور ی گفت:
وافعا زنته؟تو نگفتی ازدواج کرد ی.رادمان-باید میگفتم؟حاال که فهمید ی..دیگه در و ورم نبپلزر
رادمان خواسررت ب یاد..ولی نازنین همچنان دسررت رادمانو گرفته
بود.رادمان برگشت و با شدت دستشو از دست نازنین کشید بیرون.
نازنین-من باور نمی کنم..تو..تو اون دخترو دو ست دا شته با شی..ما
میتونیم دو باره باهم باشیم.
رادمان دست به سینه بهش ز ل زدو گفت:
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باید بگم ا شتباه میکنی.من اناز و از جونم بی شتر دو ست دارم.بههیچ وجه حاضر نیستم از دستش بدم.اون از تو خیلی پاک ترهر
ضر بان قلبم رفت باال.یعنی حرفاش واقعی بودن؟رگمون نکنم.رادمان
اومد سمت واحد که رفتم داخل و نشستم ر وی مبل.رادمان اومد تو و
سفارش ناهار داد.د ستامو بهم قفل کرده بودم و می ف شردم.گو شی
رادمان زنگ خورد.
رادمان-جونم شروین؟
..رادمان-در وغ؟
..رادمان-اوکی..می بینم.
.رادمان-باش تا ببرین.
.رادمان-هه.هه..فعال.
گوشیو قطع کردو ر و به من گفت:
من میرم یکم تنقالت بخرم..تو سعی کن شبکه سه ایران ر و پیداکنی.
با تعجب گفتم:
واسه چی؟یکی یدونه من1
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پالتوشو برداشتو در حالی که می پوشیدش گفت:
شررد من یه بار یه چیز ی ازت بخوام تو سرروال نکنی؟میام بهتمیگم دیگه.تو پیداش کن.
بلند شرردم رفتم نشررسررتم ر وبرو ی تلویزیون.رادمان رفت بیرون.یه
20دقیقه گذشررت که تونسررتم شرربکه سرره ر و پیدا کنم.اینکه همش
نه؟ا..بر نا مه ورزش..واسررره
تبل ی غه.بی کاره م ی خواد تبل یغ بب ی ِ
چی؟اههههه.یادم نبود.ا ستقال ل پر سپولیس باز ی دارن.یعنی رادمان
کدوم ارفیه؟در واحد زده شد.بدو رفتم و بازش کردم..رادمان با قیافه
خندون و شرریطون.با یه پالسررت یز پر از تنقالت اومد داخل.رفت
سمت کاناپه ها.در حالی که میرفتم ارفش گفتم:
چه خبره؟مگه ما ناهار سفارش ندادیم؟تز تز چیپس ها و پفز هار و ریخت تو ی دیس.تخمه هار و تو ی
بشقابو گفت:
ناهار و کنسل کردم.همینار و بخوریم..شام میریم بیرون..اوکی.نشررسررتم ک نارش .یه بشرر قاب چیپس برداشررتم..اونم تخ مه ر و
بردا شت..باز ی شروع شد.در حالی که به تلویزیون خیره شده بودیم
گفتم:
قرمز ی یا آبی؟رادمانم در همون حالت گفت:
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عشقم آبیه.با حالت چندش بهش نگاه کردمو گفتم:
ولی من عاشق رنگ گرم قرمزم.رادمان-نو چ نو چ نو چ.برات متاسررفم.نمی دونم ااقت باختو دار ی
یانه.
هه هه..به همین خیال باش.بزار6تایی ببریمتون.با غیا بهم نگاه کرد.منم یه لبخند شرریطانی تحویلش دادم.تو ی
ُ
دقیقه26پر سپولیس یه گل زدربا خو شحالی باال و پایین پریدم و جیغ
ک شیدم.رادمان انقدر ع صبی بود که د ستمو گرفت پرتم کرد ر وی مبلو
گفت:
اه..بشین انقدر سروصدا نکنربراش ز بون درآوردمو گفتم:
حاال 5تا دیگه مونده.حرفی نزد و باز ی ر و ن گاه کرد .بدب خت چه حرصرری میخورد.تو ی
ُ
دقیقه63ا ستقال ل یه گل زد.رادمان بلند شد و با خو شحالی داد زد.به
تلویزیون اشاره کردمو گفتم:
بشین بابا.آفساید اعالم شد.با تعجب به تلویزیون نگاه کردو گفت:
امکان نداره.بعدم با حرص خودشو پرت کرد ر وی مبل.دم گوشش گفتم:
یکی یدونه من1
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حرص نخور عزیزم.خون کثیفت..کثیف تر میشه.یه ویشررگون از ر ونم گرفت که جیغم هوا رفت و محکم با پاشررنه پام
ُ ُ
زدم ر وی پاش.در همین لحظه صرردای داد گل گل..مجری تو ی
ِ
خو نه پی چ ید .با ترس برگشررتیم ارف تلویزیون ..که..اه ..بازم
اسررتقال ل.دی گه تا آخر باز ی هیچ گلی زده نشررد.عین بغ کرده ها
دست به سینه ر وی مبل نشسته بودم.باز ی تموم شد.رادمان برگشت
ارفمو گفت:
ُ
5تا گل دیگه که ماسید.جیغ زدم:
قبول نیستردقل باز ی کردین.الکی خطا کردین.رادمان-حاال تو هی بگو.میخوای خودم ببرمت؟
چی؟یه زیر تلویزیونی اشاره کردو گفت:
اینجا هم پلی استیشن هست هم بازیش..بیا فوتبالشو باز ی کنیم.شیطون نگاهش کردمو گفتم:
 قبوله.اما به شراه ها و شرواه هاررادمان-من شرط سخت میذارما.
هرچی باشه قبولرولی.یکم نگاهش کردمو گفتم:
-نه موارد خاک بر سری.
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رادمان خندیدو گفت:
چشم خانم شرای.حاال بیا بشین ر وی زمین.هردو نشستیم ر وبرو ی تلویزیون ر وی زمین.
شرررط من اینکه ب عد اینکه برگشررتیم .به مدت دوهفته ظرفار وبشور ی.
رادمان-قبول.من شرامو بعد باز ی میگم.
انقدر به خودت مطمئن نباش.رادمان-می بینیم.یکی از دسررته هار و دسررتم داد و باز ی ر و شررروع
ُ
کردیم 4.تا گل تو ی دوتا باز ی بهش زدم.هر دوتا باز ی ر و ُبردم.باز ی
سررومو2..تا به نفع اون باختم.و باز ی سررومو هم باختم.با صررورتی
شک ست خورده ر وبرو ی رادمان ن ش ستم..اونم ر و شو کرد ارفم.رادمان
دستاشو بهم زدو گفت:
حاال شرطرآب دهنمو با ترس قورت دادم که با انگ شت ا شاره به لبم ا شاره کردربا
تعجب به لبم اشاره کردمو گفتم:
لبم؟ررادمان-نه بابا منحرف.باال ی لبت.
دستمو گذاشتم باال ی لبمو گفتم:
خب؟رادمان شیطون نگاهم کردو گفت:
یکی یدونه من1
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سبیل آتشینرجیغ زدم:
نهررادمان-آره.قبول نیست..جر زن نباش..
تور و خدا.رادمان-اصال ببخشش ندارهر
با ناراحتی صورتمو جلوش گرفتمو چشمامو بستمو گفتم:
پس ز وباشرانگ شت های ش صت شو گذا شت باال.و سط لبم و به ارف مخالف
ک شید..اما و سطش که ر سید توقف کرد.با تعجب چ شمامو باز کردم
که دیدم صورتش اومد جلو.بازم من تو هنگ موندمرانگار ی خودشم
از کارش تعجب کرده بود چون د ستاش دوارف صورتم قفل شده
بودن..خودمم با تعجب به زمین خیره شده بودم..ازش جدا شدمو
بدو رفتم تو اتاق.نشررسررتم ر وی تخت..قلبم انگار ی تو ی شررکمم
دا شت میزدررر سریع یه پالتو ی قرمز با شلوار جین م شکی..با بوت
های تا زانو م شکی پو شیدم..یه کیف د ست قرمز..ن ش ستم پ شت میز
آرای شم.موهامو کج گذا شتم .سایه م شکی و قرمز.خط چ شم..رژ تقریبا
قرمز.در اتاقو باز کردم که سینه به سینه رادمان خوردم .سریع ک شیدم
کنار.ازش خجالت می ک شیدم.اونم انگار ی کالفه بود.ن ش ستم ر و کاناپه
ها.بعد از دقایقی.با یه پیرهن آب کار بنی با شلوار جین م شکی.کالج
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مشکی اومد بیرون.جلو ی آینه قرار گرفت.موهای جلو چشمشو شونه
کرد.یدفعه از دهنم پرید گفتم:
اون پیرهن سرمه ایه بیشتر بهت میومد.از تو آینه قد ی نگاهم کرد.ابروهاش باال پریدو با لحن سرد ی که ازش
تو این مدت کم سراغ داشتم گفت:
من از تو نظر خواستم؟چشررام شررد چهارتاراین رادمان دو دقیقه پیش بود که عین بچه ها
دا شت باهام باز ی میکرد؟بعیده.جاها شون عوض ن شده؟عین هو
این سریاله.اسمش چی بود؟اه بیخی.پالتوشو برداشت و از خونه خارج
شررردراین چرا اینجور ی شرررد؟ب خااراین که جا نمونم بدو رفتم
بیرون.همزمان با رسریدن من به جلو ی آسرانسرور و کنار رادمان قرار
گرفتن.یه پ سر خارجی اومد کنارمون.رفتیم تو آ سان سور.تو ی آ سان سور
همش پسره منو آنالیز میکرد.زیرلب گفتم:
تموم شدم.راد مان سرررشررو برگردو ند ارفم.بی خ یال سرررشررو برد تو ی
گوشیشرررخدایا.این کاب*و*سه؟در آسانسور که باز شد ز ودتر از همه
رفتم بیرون.با قدمایی تند رفتم بیرن هتل.رادمان ماشینشو از پارکینگ
بیرون آورد و جلو ی پام ترمز کرد.بازم سرررش تو ی گوشرریش بودربا
حرص نشستم تو ی ماشین.حرکت نمی کرد.برگشتم ارفش و گفتم:
رادمانریکی یدونه من1
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سرشو آورد باال و تو صورتم ز ل زدو گفت:
ها؟ها و کوفترها و دردربی شعور بی ادبرچشمامو از عصبانیت بستم و با
لحن عصبی گفتم:
نمیخوای که منو به کشررتن بد ی؟ها؟اون گوشرری المصرربو بزار توجیبت راه بیفتر
گوشی ر و پرت کرد ر وی داشبورد و ماشینو راه انداخت.باالخره رسیدیم
به یه رستوران..انقدر از دستش عصبانی بودم که از ماشین پریدم پایین
و ز ودتر رفتم داخل ر ستوران.همه میزای دو نفره ُپر بود.ن ش ستم ر وی
یه میز چهار نفره.آرنج د ستامو گذا شتم ر وی میز و با د ستام صورتمو
پوشرروندم.اصررال خوشرری به من نیومده.این رادمانم شررده قوز باال
قوز..آخه بگو سرد و خشز بودنت برای چیه؟ر
اگه تنهایین میشه ما اینجا بشینیم؟سرررمو بلند کردم.دوتا پسررر.مامان یکی منو بگیره..چقدر جذاب
بودن.ولی به پای راد مان نمی رسرر یدن.ر ومو با غیا ازشررون
گرفتم.همون پسره دو باره گفت:
سکوت عالمت رضاست؟نخیر..این بار عالمت عصرربانیتهربرین گمشررین تا همه ر و جمعنکردم اینجا.
پسره اومد نزدیکو گفت:
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مثال میخوای چه غلطی بکنی دختر کوچولو؟ تز و تن ها..تو یکشور غریب؟
من که الکی بلوف نمی زنم.اون کی پسره گفت:
آرمین؟اون عکسه ر و..این دختره نیست؟به ارف عک سی که دو ست آرمین ن شون داده بود برگ شتم.ااااههه.این
که منمرمطمئنم که منم چون این عکسررو خودم گرفتم4.سرررال
ق بل..تو ی کوه .باال ی ق له وایسررراده بودم.عکس از نیم تنم به باال
بود.چشمای آبیم هنوزم همه ر و آتیش میزد.
آرمین-این کیه؟ر
ببین برو گمشو.آرمین-نه دیگه.وقتی شمار و پیدا کردیم گم بشو نیستیم.
تقریبا جیغ زدم:
میگم گمشورُ
آرمینه کپ کرد.یدفعه چند نفر اومدن.دوتا از اونا گارسون بود.دوتاشونم
مرد های کت و شلوار ی.یکی شون خیلی م سن بود..یکی شونم خیلی
جوون.این جوونه آ شنا بود برام.حاال معلوم نی ست این رادمان کدوم
گور ی گذاشته رفته.آها.حال ل زادست..اومد داخل.اون چهارتا رسیدن
بهمون.راد مان ن گاهی به دور و ااراف کرد.چون ما یه جمع یت
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کوچ یز درسررت کرده بودیم سررریع پ یدامون کرد و به سررمتمون
اومد.اون مرد مسنه گفت:
چه مشکلی پیش اومده خانوم؟این آقایون مزاحم شدن.یدفعه پسر جوونه با بهت و پرسشگرانه گفت:
 اناز؟ربا تعجب برگشتم ارفشو گفتم:شما منو می شناسید؟آها..اون عکسه..یکم تو چ شمای م شکی پ سره خیره شدم.یه هیعععع بلند ک شیدم.و
پریدم بغلش..اونم منو بغل کردو گفت:
اناز خودتی؟باورم نمیشه.وای داداشی..ااهایی.از گوشررره چشررم راد مانو د یدم که تع جب کرده بود.از اا ها جدا
شدم.چقدر عوض شده بود.داداش گلم..غر بت عوضش کرده بود.
داداشی..تو؟اینجا؟ااها-تو اینجا چیکار میکنی؟
رادمان اومد جلو و گفت:
اناز؟ایشون کی هستن؟ااها با تعجب به رادمان نگاه کرد.به میزمون اشاره کردمو گفتم:
-حاال بیاید بشینید به هردوتون توضیح میدم.
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رادمان و ااها ر وبرو ی هم ن ش ستن..منم کنار ااها..د ست ااهار و
تو ی د ستم گرفتم.اون گار سونا پ سرار و بیرون کردن.ااها خیلی شبیه
بابا بود.همون اور که من شرربیه مامان بودم..البته اگه منو ااهار و
میذاشتی کنارهم معلوم میشد خواهرو برادریم.همه حاالت صورتمون
شبیه هم بود..فقط رنگ چشمامون فرق داشت.
ااها-خب بگو دیگه اناز گلم.هنوزم این بچگیاتیا..چقدر ک شش
مید یر
خندیدم و گفتم:
رادمان؟رادمان برگشت ارفم.با سر به ااها اشاره کردمو گفتم:
ایشون ااها فر خ زاد..داداشمه 4سال ازم بزرگتره.رادمان چشاش شد اندازه نلبعکی.با تته پته گفت:
تو داداش داشتی؟آره.بخاار یه ماجرایی.به این جای حرفم که رسرر یدم با ناراحتی به اا ها که ن گاهم اونم
غمگین بود کردم.
ادامه دادم:
4سررال پیش..بابا ااهار و مجبور کرد که با دختر دوسررتش ازدواجک نه.یعنی این یه ازدواج ت جار ی بود .اا ها هم قبول نکرد و یه ر وز
غیبش زد.فقط یه بار بهم زنگ زدو گفت که حالش خوبه.
یکی یدونه من1
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یکی زدم به باز وی ااها و گفتم:
بی معرفت ز ورش میومد یه زنگ بهم بزنه.ااها ر وی موهای سرمو ب*و*سیدو گفت:
قر بونت برم..ببخشید آبجی نازم..تو چقدر خوشگل شد ی.ااهارانقدر لوسم نکن.داشتم میگفتم.تا امروز که اینجا دیدمش.عین ندید بدیدا رستورانو دید زدمو گفتم:
ااها؟ااها-جونم؟
اینجا.همش.همررررشرمال خودته؟ااها خندیدو گفت:
بازم تو یه چیز ی دید ی خر ذوق شد ی؟تند نگاهش کردمو گفتم:
هنوزم که عفت کالم ندار ی.و سرمو به نشانه تاسف تکون دادم.ااها خندیدو گفت:
هم اینجا..هم 5تا شبعه دیگه ماله منه.اینجام شعبه اصلیه.خودم بهش چسبوندمو گفتم:
وای..خیلی خوشحالم ااها.نگاهم به رادمان افتاد.یه تای ابروش باال بود..پوزخند ی زدم و گفتم:
و ایشونرو به رادمان اشاره کردم.

365
ایشون از سه ماه پیش همسر بنده هستن.ااها دیگه از تعجب شاخ درآورده بود.
ااها-من فکر نمی کردم بعد ماجرای مسعود.
سریع گفتم:
تو ماجرای مسعودو میدونستی؟ااها-آره..خبرا برام میرسید.
از کی؟ااها-حاال مهم نیست.
با اعتراض گفتم:
ااهارااها که می دون ست من یه چیزیو بخوام یا بدونم ول کن نی ستم با
ناچار ی گفت:
تمنا.دیگه امشب تعجب تو ی تعجب شده بودرتمنا؟
تمنا واسه چی؟نکنه.باز وشو گرفتم و با ذوق گفتم:
تمنار و دوست دار ی؟ااها ر وشو کرد ارفم و با نشانه تاسف گفت:
-خواهر مار و باش..گفتم االن غیرتی میشی.
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پس دو سش دار ی.خب دیوونه برگرد ایران..ازدواج کنین دیگه.تمنار و ر وی هوا میزننا.
ااها-حاال سرم شلوغه..شاید دوماه دیگه اومدم..
بابا..از دیدنت خوشحال میشه..ااها با نگرانی نگاهم کردو گفت:
مطمئن نیستم.منم اخالق با با ر و م یدونسررتم..ب خاار همین به زمین چشررم
دوختم.ااها گفت:
چیز ی سفارش دادین؟نهرااها گارسررونو صرردا کرد و برای هر کدوم یه غذا سررفارش داد.نمی
تونسررتم به ااها در وغ بگم..باید می گفتم که منو رادمان ازدواجمون
واقعی نیست..مطمئنا درک میکرد.هنوز غذار و نیاورده بودن.گفتم:
ااها؟ااها-جونم؟
ااها..داداشی؟ااها خندیدو گفت:
اینجور موقعه ها یه گند ی کاشتی آره؟جابه جا شدم و گفتم:
-گند که نه یه کار اجبار ی.
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و به رادمان نگاه کردم..دست به سینه به منو ااها ز ل زده بود.
خوا ستم دهن باز کنم که غذاهار و آوردن..ولی ااها شاخکاش فعال
شده بود.بالفاصله بعد اینکه گارسونا رفتن گفت:
خب بگو؟چیزه.بابا میخواسررت منو به پسررر دوسررتش بده..منم چاره اینداشتم که جز اینکه..جز اینکه.
رادمان پرید وسط حرفمو گفت:
اناز.ااها درک میکنه.ادامه دادم:
جز اینکه با رادمان ازدواج سور ی کنم.غذا تو گلو ی ااها پرید.یکم دلسترشو خوردو گفت:
تو چی کار کرد ی؟با رادمان ازدواج سور ی کرد ی؟آره خب..یه سالم قرار داد گذاشتیم که بعدش از هم جدا بشیم..ااها که نفس جا اومد گفت:
تو هم به نحو ی از ازدواج تجار ی شونه خالی کرد ی.بهتر از من بودکه فرار کردم..وایسا ببینمر
منو رادمان با تعجب بهش نگاه کردیم..ااها شرریطون نگاهمون
کردو گفت:
بین شما دوتا.یکی یدونه من1
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و با دست ما دوتار و نشون داد و ادامه داد:
اتفاقی..چیز ی.منو رادمان سریع گفتیم:
نه اصالرااها خندیدو گفت:
حاال چرا انقدر سر خ شدین؟غذاتونو بخورین.بعد از اتمام غذا رفتیم جلو ی همون تابلو که عکس من بود.
ااها-میدونستی تو یه فرشته ای اناز؟
ااها..بازم دار ی لوسم میکنی.ااها-راسررت میگم.اگه تو نبود ی..من نمی دونسررتم حرفامو به کی
بزنم.
ر و کرد به رادمانو گفت:
آقا خوشتیپه..از خواهری من خوب مراقبت کنا.رادمان لبخند ی زدو گفت:
حتما.ااها ر و کرد به عکسه و گفت:
نمیدونی چقدر این عکسو دوست دارم..تنها عکسیه که ازت دارم.سریع گوشیمو درآوردمو گفتم:
شمارت.ااها-چی؟
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شمارتو بگو.ااها شمارشو گفت.یه تز بهش زدم که شمارم ر و گوشیش بیفته.
حتما باید بیای ایران.ما هفته بعد برمیگردیم.راد مان -ااها..این یه هفته ر و با ما باش..ه مه جا های تفریحی
گردشگری ر و نشونمون بده.
دستامو بهم زدمو گفتم:
راست میگهرقبول کن.ااها-باشه..پس فردا بهت زنگ میزنم..میام..هتلین دیگه؟
آره.ااها-میام اونجا..باهم بریم بیرون.اون یه هفته هم گذ شت.رادمان
و ااها باهم عج یب جور شرردن..عین دوتا رفیق فاب..به جایی
رسیده بود که منو دوتایی مسخره میکردن..البته منم از خجالتشون در
می اومدم..سه ماه برگشتیم ایران.همه عروسیاشونو گرفتن.ر وی کاناپه
لم داده بودمو رمان میخوندم..وقتی یاد اون ر وز ی که برگشررتیم ایران
میوفتم از خنده ر وده بر می شم.با رادمان اومدیم سمت بچه ها که با
دسررته گل وایسرراده بودن منتظرمون.رادمان خودشررو انداخت بغل
شروین.شروین گفت:
وا.چته رادمان؟رادمان به شوخی گفت:
ببند دهنو..بو ی وانمو مید ی.یکی یدونه من1
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شروین خندیدو گفت:
این وسط فقط من بو ی وانتو میدم؟رادمان از شروین جدا شدو گفت:
نخیررچون تو نزدیکترین کس بود ی وگر نه خی لی ها ب عد توهستن.
بعدم ر و کرد به نفر بعد ی شروین که ساغر بودریدفعه برگ شت ارف
شروین و گفت:
حرفمو پس میگیرم.خودت بو ی وانمو مید ی.تو اون شلوغی فرودگاه همه زدیم زیر خنده.
تو ی ماشین بودیم.رادمان به خیابونا ز ل زده بود.یدفعه گفت:
اوه مای گادرتهران چقدر چنج شده.همه با تعجب ز ل زدیم بهش.البته تو ماشررین شررروین بودیم.منو
ساغر و شروینو رادمان.
شررروین-آ خه احمقرتو تازه یه ما هه رفتی خاجر ب عد اینجور ی
شد ی؟راینهمه سال فرانسه بود ی چرا اینجور ی نشد ی؟
دو باره ه مه خ ند یدیم.راد مان ان گار ی دلش خیلی برای ایران تنگ
شده بود.چون با ذوق خیابونار و نگاه میکرد.وقتیم رسیدیم دو باره با
مزه پرون یای رادمان ر وده ُبر شرردیم..این رادمانم بخواد خیلی بامزه
میشرره ها.کنترل تی و ی ر و برداشررتم و تی و ی ر و ر وشررن کردم..این
کا نال و اون کا نال کردم که یه بر نا مه ای ن ظر مو ج لب
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کرد..آشررپز یرخیلی دوسررت داشررتم یاد بگیرم اما حوصررلشررو
نداشتم.آخرای برنامه بود.مجریه گفت:
هفته ی دیگه همین ر وز و همین ساعت منتظر ما باشین.خو آخه احمقرهمین ساعت که باز آخر برنامه میرسیم.اینا چرا اقنرد
آیکوین.گو شیم که کنار د ستم بود شروع به لرزش کرد.که ا سم ااها
ر وی گوشیم افتاد..عین گر به چنگش زدم و سریع جواب دادم:
جونم داداش گلم؟ااها-وای تو چقدر مهر بون شد یر
بفرما.نمی ذارن دو دقیقه آدم باهاتون مهر بون باشه ها..خوبی؟ااها-مرسی عزیزم..تو خوبی؟رادمان چطوره؟
اون خو به..منم خوبم..تو خوبی..شرر ما خوب ید ..ما خوبیم.آن هاخوبند.
ااها -ا ا اااهردو باره ادبیاتو برام راه ننداز که از همین پشت گوشی ز بونتو
میکنم.
خندیدمو گفتم:
خیله خب بابا..چی شده زنگ زد ی؟ااها-دارم میام ایران.
از جام عین فنر پریدم باال که پیش دسررتی میوه که ر وی پام بود افتاد
ر وی زمین..سارا بدو اومد که اشاره کردم اینجار و تمیز کنه.از ر وی کاناپه
پریدم اونور و گفتم:
یکی یدونه من1
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خب به سالمتیرکی میای؟ااها-خسارت زد ی به خونت؟
بیخی..بگو دیگه..ااها-دو ر وز دیگه..ولی خیلی میترسم..اگه بابا ردم کنه؟
چیز ی نمی شه عزیزم.تو بیا.مطمئنم بابا انقدر دلش برای پ سر یکییه دونش تنگ شده که هیچی نمی گه.
ااها-اوکی.پس میبینمت.
فعال داداش گلم.ااها-بای آجی نازم..
گوشیو قطع کردم که در خونه باز شد و رادمان اومد داخل.این سه ماه
بازم شرررده بود ز ندگی تکرار ی .بازم حر فامون در حد سررالم و
خداحافظ.بی خ یال به اتاقم رفتم.با ید یه فکری میکردم..به همه
فامیل زنگ زدم و برای دو ر وز دیگه دعوتشون کردم.
****
به پیرهن حریر که تا زانو بود.و یه کمر ب ند ر وی کمرش میخورد و
قسرر مت دامنش کلوش میشرررد به ر نگ آبی ر وشررن دسرررت
کشیدم.صندال ی آبیمو پوشیدم.موهامو بابلیس کشیده بودم.فکر کنم
موهای بلوند بهم بیاد.باید االییش کنم.کیف دسررتیمو برداشررتم.از
اتاق بیرون اومدم.رادمان با کت و شلوار آجری بی نظیر شده بود..ولی
خی لی و قت بود بهم اهم یت نم یدادیم.آخرین ما های باهم
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بودنمون.بی خ یال از خو نه او مدم بیرون و رفتم اب قه اول.ه مه
بودن.ساغر و ترنم اومدن جلو.
ساغر-به به..ببین چه کردهر
ترنم-افتخار ر*ق*ص به من میدن خانوم؟
لوس باز ی درنیارینرخودتونم خوشگل شدین.سرراغر یه پیرهن قرمز آسررتین خفاشرری با جین مشررکی پوشرریده
بود..موهاشررم باال ی سرررش بسررته بود.ترنمم یه پیرهن سرررمه ای
آسررتین بند ی پوش ریده بود.موهاشررم دورش باز بود.لیال هم اومد.یه
دامن مشررکی تا باال ی زانو.همراه با سرراپورت مشررکی..یه پیرهن آبی
کار بنی آسرتین سره ر بع.موهاشرو موجدار حالت داده بود..هیچ کی
نمیدونست ماجرا چیه..فقط گفته بودم خودشونو خوشگل کنن.
گوشیم زنگ خورد.ااها بود..رفتم یه گوشه.
الو کجایی؟ااها-جلو ی در ور ود ی.
به ز ور ذوقمو کنترل کردمو گفتم:
راست میگی؟تمنا ر و بیارم؟ااها-اگه میشه.
اوکی..منتظر باش..رفتم سمت تمنا..یه پیرهن سفید پوشیده بود تا ر وی زانو.آستین سه
ر بع.با صندل سفید7سانتی.تنها ر وی صندلی نشسته بود.
یکی یدونه من1

wWw.JustRoman.iR

374

تمنا جان.تمنا لبخند ی زد و اومد ارفم.
بیا بریم کارت دارم.تمنا-کجا؟
بیا بریم میگم..د ست شو گرفتم و از خونه بیرون اومدیم .شروع کردم به دوییدن.ا صال
جاده ای بود برای خودشرتمنا هم دنبالم می دویید.رسرریدیم به در
آهنی بزرگ.به نگهبان اشرراره کردم بازش کنه.در باز شررد و وارد جاده
شرردیم.یکم اینور و اونور گشررتم که اا هار و تو ی کو په مشررکیش
دیدم.براش دست تکون دادم.برگشتم چشمای تمنا ر و با دستام بستم
و بردمش جلو.
تمنا-اناز.من میترسما.
نترس عزیزم..هیچی نمیشه..ااها در ماشینو باز کرد.المصب داداشم دخترکش شده بود.یه پیرهن
م شکی .شلوار جین م شکی.با پالتو ی قهوه ای.تمنار و ر وبرو ی ااها
قرار دادم.لبخ ند ی به اا ها زدم و یدف عه چشرر مای تم نار و باز
کردم..ااها با دیدن تمنا لبخند پر از عشررقی زد که دلم برای داداشررم
ضعف رفت..خاک بر سرشون..خجالتم خوب چیزیه ها.تمنا کامال
تو هنگ بود.زمزمه کرد:
-ااها.
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از شون فا صله گرفتم.دا شتم میرفتم داخل جاده خونه که یه لحظه
برگشررتم و نگاهشررون کردم.ااها دسررتای تمنار و گرفته بود.تمناهم
گر یه میکرد.آخی..قر بونشررون .تازگی چه دل رحم شرردم .بدو رفتم
داخل.یه ده دقیقه گذشررته بود که یکی از نگهبانا اومد داخل و ر و به
بابا گفت:
قر بان..یه نفر میخواد شمار و ببینه.تمنا بدو اومد داخل و کنار من قرار گرفت.
چی شد؟تمنا-وای میترسم..نکنه ااهار و بیرون کنه.
نترس عزیزم.با اینکه میدونسررتم خودمم اسررترس دارم.بابا خیلی مغرورانه از ر وی
مبل بلند شررد و رفت تو ی حیاط..انگار ی همه مشررکوک شررده
بودن..رفتیم کنار پنجره های قد ی ر و به حیاط..همه عین ف رروال
چشم دوخته بودیم به حیاط.منو تمنا دستای همو گرفته بودیم و می
فشردیم.یدفعه قامت ااها تو ی دیدمون قرار گرفت..اما کمی دور بود.
همه با هم گفتن:
ااها .مرضیه و آرسن و مهد ی و رزیتا و مامان رضوانه از ماجرا خبرنداشررتن..بخاار همین گیج نگاهمون میکردن.بابا ر وبرو ی ااها
قرار گرفت..سررکوت سررنگینی بود..خیلی سررنگین.ااها یه چیزایی
میگفت و بابا سکوت کرده بود.یدفعه د ست بابا باال رفت و یه سیلی
یکی یدونه من1
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جانانه نوش جون ااها کرد.دسررتمو ر وی دهنم گذاشررتم و جیغ
خفیفی ک شیدم.همه یا جیغ یا هیععع ک شیدیم.ااها گریش شروع
شررد.وای دلم ریش شررد.داداشررم.ااها دسررتاشررو جلو ی صررورتش
گرفت.بابا د ستای ااهار و از ر وی صورت ااها محکم بردا شت.یه
حرفایی زد.ااها دو باره شروع کرد به حرف زدن.که بابا یدفعه بغلش
کرد.هردو شروع کردن به گریه کردن..چه صحنه ای.همه بدو رفتیم
تو ی حیاط.ناخودآگاه هممون دسررت زدیم..ااها و بابا برگشررتن
ارفمون.هردوشررون در حالی که چشررماشررون اشررکی بود لبخند
میزدن ..ماهم همین اور.اشرر کای ر و گونمو پاک کردم و رفتم
سمتشون.ااهار و در آغوش کشیدم و گفتم:
خوش اومد ی داداشی.اا ها محکم بغلم کردو حرفی نزد.کم کم ه مه رفتیم تو.ه مه دور
ااها جمع شرردن و باهاش صررحبت میکردن.تمنا و ااها همون
شب ماجرای عشقشونو برای همه گفتن و قرار عروسیشون برای شب
یلدا شد.
****
اه دارم دیوونه میشررم.دارم چه بالیی سررر موهای نازنینم میارم.باالخره
بعد از دوسرراعت رضررایت دادم که دسررت از سرررم بردارم..هی مدل
موهامو عوض میکردم.اعصررابم خورد شررده بود.رفتم و لباسررمو
پوشیدم.یه کت وشلوار.زیر کت یه پیرهن گلبهی پوشیده بودم که یقه
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اش االیی بود.ر وی سمت چپ ر وی سینم یه گل سفید زده شده
بود .یه شررلوار تنگ جین مشررکی.یکی از دکه های کت سررف یدمو
بسررتم.موهامو مو ج دار کرده بودمو ر وی شررونه راسررتم گذاشررته
بودم.کیف ورنی م شکی د ستیمو بردا شتم.کفش  10سانتی م شکیمو
پوشریدم.از اتاق اومدم بیرون.رادمان ر وی مبل نشررسررته بود.یه کت و
شررلوار سررفید با پیرهن مشررکی و پاپیون سررفید.با دیدنم با حرص
نفسشو بیرون داد و به ارفم اومد.
رادمان-میذاشتی یکم دیرتر میومد ی.همش من باید حرف بخورم..
اخم کردمو گفتم:
چته؟دو باره پاچه میگیری.من یه دخترمو یکی از خصررلتام اینکهدقیق آماده شم..اوکی؟
خواسررت جوابی بهم بده که گوشرریم زنگ خورد.در حالی که جواب
میدادم به سمت آسانسور رفتم:
جانم؟لیال-کوفت..پس کجایی؟ناسالمتی عروسی داداشته ها.
مگه عروسو داماد اومدن باغ؟لیال-نه آتلیه ان..ولی ز ود میرسن.
خب پس ببند دهنتو هنوز که نرسیدن غر میزنی.بدون این که بزارم جوابی بهم بده قطع کردم ..جد یدا ز ود عصرربی
میشدم.کمال رادمان که همنشینم باشه در من اثر کردراز آسانسور بیرون
یکی یدونه من1
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اومدم و به سمت در ور ود ی رفتم.بعد از چند دقیقه رادمان از آ سان سور
بیرون اومد.رفتیم تو ی پارکینگ..رفتم سررمت پارکینگ مخصرروص
گاالردوم که رادمان گفت:
کجا؟خونه آقا شجاع.خب بریم سوار ماشین بشیم دیگه.رادمان ریموتی ر و زد و یه ما شین ته پارکینگ چراغاش ر و شن شد و
صرردا خورد.برگشررتم سررمتش که د یدم یه کادیال ک خوشررگل
قرمزه..المصررب دهنم کف کرد.رفتم نزدیکش و دسررتی به بدنش
کشیدم.
اینو خودت خرید ی؟رادمان-آره..جنسریسرو آئود ی ر و فروختم اینو خریدم..حاال خر ذوق
نشو بیا سوار شو.
با غیا نگاهش کردمو یه ضر به به ال ستیکش زدم که بی فایده بود
چون پای خودم پنچر شد.در حالی که یه پامو باال نگه داشته بودم..لی
لی کنان رفتم سررمت در کمز راننده..رادمان پوزخند ی زد و سرروار
شرردرتو این 6ماه این پوزخنداش ر و اعصرراب بود.شریطونه میگفت
بزنم دکوراسرریون صررورتشررو بیارم پایین..ولی من ایمانم قویه گول
شیطونو نمی خورم..حیفه صورتش..
****
رادمان
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با حرص به اناز گفتم:
ببند اون کمر بندوربا حرص ن گاهم کرد که پوزخ ند ی زدم و دا خل خ یابون اصررلی
پیچیدم.رفتیم آتلیه ای که ااها اینا بودن..باهاشررون احوال پرسرری
کردیم و به ا صرار اونا یه عکس انداختیم.من از پ شت کمر اناز و بغل
کرده بودم و سرم ر و شونش بود.اونم دستاشو ر و دستام گذاشته بودو از
ر وی شونش به من نگاه میکرد.از این عک سا متنفر شدم..من نباید
به اناز وابسررته شررم..با اتفاقای این 6ماه فهم یدم بهش بی حس
نیستم.ولی نباید پیشرفت کنه.به هیچ وجه..حق این کار و ندارم..اناز
مال من نی ست.مطمئنم پ سم میزنه..ام شب شب یلدائه..چقدر ز ود
یز سررال گذشررت.انگار ی همین چند ر وز پیش بود که اناز بهم
پی شنهاد ازدواج سور ی داد و حاال..اوفففف..باالخره رسیدیم به باغ..با
ماشررین به ته باغ رفتیم.کف جاده ر و با سررنگ ریزه های رنگی ُپر
کرده بودن.از ماشین پیاده شدم.اناز بی توجه به سمت تنمو ساغر و
لیال ر فت.ز نا همینن دی گه تا میرسررن بهم از ه مه چیز غا فل
می شن..مثال اومدن عرو سی..حاال غیبت کنین..مثال میخواین به کجا
برسررین آخه؟ااها و تمنا اومدن.م ادر تمنا براشررون اسررفند دود
کرد..عرو سو دوماد به سمت جایگاه شون رفتن..بعد از مدتی همه
شروع به ر*ق*ص کردن..انازم رفت.اما من یه گو شه ن ش سته بودم

یکی یدونه من1

wWw.JustRoman.iR

380

و تو ی فکر بودم.امشب باید کار و تموم کنم.برای همیشه.شروین اومد
سمتم.
شروین-چی شده آقا رادمان تو فکرن؟
ِ -ک ِسلم شروین.

شروینِ -ا..واسه چی؟

هه..واسررره چی؟ ب هش چی ب گم؟ ب گم ب ین غرور و عشررق

موندم؟ صدر صد من نمی تون ستم از غرورم بگذرم..اگه به اناز بگم و
اون بهم نه بگه غرورم خورد خورد میشه.در اسر ع وقت گردنمو میزارم
ال ی گیوتین.
شروین-هو ی رادمانرکجایی؟
هیچی.بیخیال شروین.حوصله ندارم..ساغر اومد ارفمون.
ساغر-شروین؟
شروین-جونم؟
ساغر شیطون خندیدو گفت:
بریم تانگو؟شروین نگاهی به پیست ر*ق*ص کردو گفت:
-بریم خانومم.
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بهشررون حسررودیم شرررد.شرررا ید به خاار عشررقی که بهم
دا شتن.چرا؟اه..لعنتی..چرا نمی تونم با خودم ر و را ست با شم؟ ساغر
گفت:
رادمان؟چرا تنهایی؟بیا برو با اناز بر*ق*ص.تنهاست.به سررمت اناز که پیش ترنم نشررسررته بود و به ر*ق*ص دونفره ی
دخترا و پسرررا نگاه میکرد نگاه کردم.بد فکریم نبود.شررا ید آخرین
ر*ق*ص باهاش با شه.بلند شدم و رفتم سمتش..لبخند ی زدمو
گفتم:
افتخار ر*ق*صو میدین شاهزاده خانوم؟اناز با تعجب نگاهی به سررر تاپام کرد.بدبخت حق داشررت.تو این
6ماه بجز اخم از من چیز ی ندیده بود.د ستمو سمتش دراز کردم و با
چشررم اشرراره کردم بیاد.اونم لبخند گرمی زد و دسررتمو گرفتو بلند
شد.رفتیم تو ی پی ست.د ستمو دور کمر اناز حلقه کردمو به خودم
چسرربوندمش.این دختر کشررش عجیبی داشررت..اون چشررماش هر
چیز ی ر و خاک ستر میکرد.د ستای سفیدو ظریف شو دور گردنم حلقه
کرد و هماهنگ شررروع به ر*ق*ص کردیم.سرررش پایین بود..ولی
من فقط به اون نگاه میکردم..میخواستم خوب نگاهش کنم.سرشو
آورد باال و دور و اارافشررو نگاه کرد..چشررمش به ااها و تمنا افتاد که
عاشررقونه باهم میر*ق*ص ریدن.لبخند تلخی زد..خواسررت دو باره
سرشو بندازه پایین که با من چشم تو چشم شد.تو ی چشماش غم
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عجیبی بود..غم؟ردو باره سر شو انداخت پایین.آهنگ تموم شد..ولی
ما بی حر کت مو نده بودیم..ان گار ی نمی خواسررتیم از آغوش هم
در بیایم..دست راستمو ر وی موهاش که گردنشو پوشونده بود گذا شتم
و سر شو یکم خم کردمو پی شونی شو نرم ب*و* سیدم.اونم چ شماشو
بسررت..منم چشررمامو بسررتم..انگار ی آرامش بهم تزریق کردن.من
عاشررقش بودم؟نه..نباید میشرردم..نبایدرمن حقشررو نداشررتم.دیگه
ااقت اونجا موندنو نداشررتم.ازش جدا شرردم و از مراسررم فاصررله
گرفتم.جلو ی عمارت تو ی باغ وایسرراده بودم و با پام به سررنگا لگد
میزدم.دکمه کتمو باز کردم و دسررتامو ر وی کمرم گذاشررتم و نفس
عمیقی کشرر یدم.تصررمیممو گرفتم..با ید تمومش میکردم.رفتم به
سررمت جمعیتو اناز و پیدا کردم.کنار لیال و ترنم نشررسررته بود..رفتم
کنارشون..با سرد ی گفتم:
اناز جان..یه لحظه میای؟ به عکس بابا که ر وی سررنگ قبرشبود نگاه کردم..کنار مامان آر وم خوابیده بود.دسررتی ر وی عکسررش
کشرریدم.اشررکام خشررز شررده بود تو ی این چهل ر وز.همه گریه
میکردن .اا ها و راد مانو م هد ی عی نز دودی زده بودن که کسرری
ا شکا شونو نبینه.بعدا فهمیدم که شرکتمون کال ور شک ست شده و بابا
ب خاار همین سررک ته کرده.حرفی نمی زدم ان گار ی ال ل شرررده
بودم.سررراغر و ترنم زیر بغلمو گرفتن و کمکم کردن بل ند شررم .یه
مرا سمم تو ی خونه برگزار می شد.ن ش سته بودم ر وی میز توالت.ترنم
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موهامو شونه میکرد و اشز میریخت.اصال تو اون موقعیت برام لباس
مهم نبود.یه پیرهن م شکی شیز و خوش دوخت پو شیده بودم تا
ر وی زانو..با جوراب شررلوار ی مشررکی.با کفشررای پاشررنه10سررانتی
م شکی.ترنم موهامو باال ی سرم ب ست و یه گیره بزرگ که شبیه کاله
بود و تور مشررکیش جلو ی صررورتمو میگرفت به سرررم زد.زیر بازومو
گرفت که بلندم کنه اما،انگار ی منو به صندلی چسبونده بودن..به آینه
ز ل زده بودم.ترنم با گوشی تماسی گرفت..نشستم جلوم و دقایقی بعد
لیال و ساغر و مرضیه اومدن داخل اتاق و اونام جلوم زانو زدن.
ترنم-قر بونت برمربیا بریم پایین.
به ترنم نگاهی کردمو حرفی نزدم..ساغر دستمو گرفتو گفت:
نمیخوای باما حرف بزنی؟دلمون برای صرردات تنگ شررده هاخسیسر
بق یه خ نده ی الکی کردن که منو بخ ندونن ا ما من بی ت فاوت
نگاهشون میکردم.
مرضیه لپمو کشیدو گفت:
ُ
لپ گلیربیا بریم برای عمو فرزاد قرآن بخونیم.تا این حرفو زد همه بهش چ شم دوختن.منم ا شکام بی صدا ر وی
گونه هام چکیدن..لیال سریع اشکامو پاک کردو گفت:
نریز این مرواریدار و..میشینم همین جا گریه میکنما.نگاه مهر بونی بهش کردم که لبخند تلخی زدو گفت:
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بلند شو..بلند شو بریم پایین همه منتظرتن.باالخره راضرری شررردم با هاشررون برم پایین.ر وی یه م بل تن ها
ن ش ستم.نگاهم سمت رادمان ک شیده شد.دا شت با شایان صحبت
میکرد اما هر ازگاهی نگاهشو بهم می دوخت اما تا میدید من متوجه
نگاهاش شرردم ر وشررو برمیگردوند.همه خدمتکارار و مرخص کرده
بودم.شرررکت ورشررکسررته شررده بود و به ز ود ی این خونه ر و هم ازم
میگرفتن .تا پا یان مراسررم به یه نقطه چشررم دوخته بودم.همه
میو مدن و بهم تسررل یت میگفتن و میرفتن.از ه مه خواسررتم
برن.میخوا ستم تنها با شم.همه رفتن.یدفعه دو جفت کفش م شکی
جلوم دیدم ..سرمو باال گرفتم که دیدم رادمانه.یه پاکت گذا شت ر وی
میز ر وبروم و گفت:
من کارخونه ر و فروختم.پول زحمتامو تو ی این یه ماه برداشررتم ومیخوام برم خارج.بقیشو هم بهت برمیگردونم.
این االن چی کار کرد؟رداشت بهم ترحم میکرد؟ربا خشم بلند شدم و
پاکتو برداشتم و کوبیدم تو ی سینشو با داد گفتم:
این یعنی چی؟ردلت برام می سوزه؟رگفتی یتیم شدم یه کمکی بهشبکنم؟آره همچین فکری کرد ی؟رفکر نمی کردم ان قدر پسرررت
باشی.تو.
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حرفمو خوردم.شررن یده بودم راد مان اخیرا ز یاد پارتی شررر کت
میکنه.دخترام همی شه دور و بر شن..پولدار شده بودو آدم حری صم دور
ورش زیاد.گفتم:
این نصرریحتو از من داشررته باش".اور ی زندگی نکن که بگنل*ا*ش*ی بود ی.بزار بگن کاشکی بود ی.
رادمان از عصبانیت سر خ شد.با حرص گفت:
من هرکار ی از دستم برمیومد برات انجام دادم االن جوابم اینه؟م یدونم ز یاد ی عصرربی بودم.ولی اونموقع کنترلم دسرررت خودم
نبود.رادمان بهم ضر به بد ی زده بود..پوزخند ی زدمو گفتم:
عزیزم.تو هرکار ی از د ستت برمیومد کرد ی.حاال نوبت پاهاته.گورتوگم کنرآها.برو خارج هرکشررور ی دوسررت دار ی..ولی یه پیشررنهاد برو
هند،مطمئنم اونجا خوب میپرستنت
رادمان اومد حرفی بزنه که با دستم در خروجی ر و نشون دادمو گفتم:
گمشو بیرونررادمان با تعجب بهم نگاه کرد..دو باره داد زدم:
گمشو از خونه من بیرونربروررادمان عقب عقب رفت و بعد برگشررتو از خونه خارج شررد.بدو رفتم
ابقه شررشررم خونه خودم..رفتم تو ی اتاقم.در و بسررتم و بهش تکیه
دادم..به اتاق خوابم که بعد از االق گرفتن از رادمان دکوراسرریونشررو
تغییر داده بودم نگاه کردم.یه تخت مشکی.کمد دیوار ی مشکی..کاغذ
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دیوار ی م شکی..میز توالت م شکی..پرده های م شکی که ر وی زمین
دنبالشررون کشرریده شررده بود.شررده بود اتاق ار واحرنشررسررتم ر وی
پاتختی.سرررمو بین دسررتام گرفتم.چند ر وز ی بود رادمانو ندیده بودم
دا شت اح سا سم از بین میرفت..ولی به خودم که نمی تون ستم دروغ
بگم..هنوزم دوسررتش داشررتم..اما اون مال من نبود.خدا یا کمکم
کن.خدا جون کاش اون موقعی که دا شتم بهش دل می ب ستم عین
مامانا میزدی ر و دستمو میگفتی..جیزه..این مال تو نیست.اشکام بی
صدا میریختن.گل سره توریمو از سرم کندم و موهامو باز کردم.صدای
غرش موتور ما شین اومد.رفتم جلو ی پنجره قد ی.با غرور به حیاط
نگاه میکردم که کوپه مشرکی رادمان داشرت ازش رد میشرد.ما شین
وای ساد.چون سقف ما شینو بردا شته بود ،سر شو گرفت باال و به پنجره
اتاقم ز ل زد..اما من تکون نخوردم..و با سرد ی بهش ز ل زدم.رادمان
سر شو پایین گرفت و با سرعت از خونه زد بیرون..خرامان خرامان
نشستم ر وی پاتختی.چشمم به پوستره دونفرم با رادمان افتاد..همون
عکسرری که تو ی ر وز عروسرری اا ها گرف ته بودیم .یه لح ظه زد به
سرم.بلند شدم و با قدمایی تند به سمتش رفتم و جلوش وای سادم..با
یه حرکت دست انداختم باال ی پوستر و از وسط پاره اش کردم.عکس
خودم ر و دیوار موند و عکس رادمان تو دسررتم.به عکس رادمان نگاه
کردم.چشررمم به فندک ر وی توالت افتاد.با یه جعبه سرری گار برش
دا شتم و با یه پالتو رفتم تو ی حیاط.خیلی سوت و کور بود.ن ش ستم
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لب اسررتخر.پوسررترو گذاشررتم ر وی زمین و با فندک آتیشررش زدم.یه
سیگار برداشرتم و ر و شنش کردم..پز محکمی ازش زدم.چشرمای
اوسری رنگ و جذاب رادمان تو ی آتیش میسرروخت.دیگه نباید این
چشما به یادم بیاد.هوا داشت تاریز میشد.گوشیم زنگ خورد..شماره
ناشناس بود.برش داشتم:
بله؟سالم..خانوم اناز فر خ زاد؟بله خودم هستم.و شما؟من مدیر ادار ی بانز مرکز ی هستم.احمد ی.بله آقای احمد ی..امرتون؟احمد ی-راستش میدونین که ورشکست شدین و همه اموال و دارایی
مصادره شده.
خب؟احمد ی-خونتون..اونم با ید مصررادره بشرره..فردا برای مصررادره
میان.بخاارهمین زنگ زدم که هشدار ی داده باشم..
دو بار بخاار همین بهم زنگ زده بودن.دو باره جواب همیشررگی ر و
دادم:
که این اور.ممنون که خبر دادین.خدانگهدار.احمد ی-خدانگهدارتون..
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گوشریو قطع کردم..حاال اینو کجای دلم بزارم؟دیگه نمی تونسرتم بی
خیالش ب شم.پس انداز دا شتم..پس میتون ستم یه کاریش بکنم..نمی
خواسررتم به بچه های فامیل ر و بیارم..تا اینجاشررم خیلی زحمت
ک شیدن..آها ..سارارگو شیو بردا شتم و شمار شو گرفتم..بعد از دوتا بوق
جواب داد:
بله؟سارا؟منم اناز.با خوشحال گفت:
وای اناز خانومرشمایین؟حالتون خوبه؟لبخند تلخی زدم و گفتم:
من دیگه خانوم نیستم.بهم بگو اناز.سررارا-خیله خب..به مرور عادت میکنم..میتونم کار ی براتون انجام
بدم؟
راستش..من دنبال یه خونه میگردم..سارا-پس اندازتون؟
 خب..بیشررترشررو دادم به الب کارای با با..فقط 20میلیون براممونده..
سرررارا -با این اوصررراف..میتونین یه ا تاق تو ی جنوب تهران
بگیرین..آ ها..ر وبرو ی خونه ما یه خونه ا یه که ا تاق ا جاره و فروش
میدن.میخواین یه اتاق براتون بگیرم؟فوقش درمیاد16یا17میلیون.
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جنوب تهران؟رچاره ای نبود.با بیحالی گفتم:
اوکی.فردا میخوامش..فردا میان برای مصادره خونه.سارا-چشم..شما فردا بیاین من اونجار و تحویلتون میدم.
مرسی.فعال بای..سارا-خواهش میکنم.بای.
هوا سرروز داشررت..بلند شرردم به خاکسررتر عکسررای رادمان نگاه
کردم..یکم از صورتش معلوم بود.هنوزم چ شماش ن سوخته بودرپامو
گذاشتم ر وشو زیرلب گفتم:
توهم اینجور ی پا ر و دلم گذاشتی نامرد..از ر وشررون رد شرردم.رفتم داخل خونه.تو ی یخچال غذا بود.برای
خودم یه تخم مر غ درسرت کردمو خوابیدم.نمی خوام سرر بار ک سی
باشررم..و مطمئ نا وقتی ب چه های فام یل منو ببین بهم ترحم
میکنن..از ترحم متنفرم..یعنی بیش از اندازه متنفرمرپس با ید ناپد ید
ب شم..برای همی شه.وارد اتاق شدم.از تو ی ک شو ی میز توالتم ادکلنی
بردا شتم.لبا سامو عوض کردم.یه تی شرت م شکی با شلوار آدیداس
مشکی پوشیدم.دراز کشیدم و ادکلنو به پشتیم زدم.سرمو تو ی پشتی فرو
کردم و یه نفس عمیق کشرریدم و عطر تلخ و سرررد رادمانو وارد بینیم
کشررر یدم.ا ین اد ک ل نو ق بل از اال ق مون و ق تی خو نه ن بود
برداشررتم،خوشرربختانه انقدر ادکلن داشررت که نفهمید این از اونهمه
ادکلنش کم شده.ولی میدون ستم اینو خیلی دو ست داره.ولی چرا بازم
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دوستش دارم؟رمن باید ازش متنفر شم.کمی آرامش گرفتم و به خواب
رفتم.با صدای زنگ هشدار گوشیم از خواب بیدار شدم.رفتم دستشویی
و آبی به د ستو صورتم زدم.اومدم بیرون و یه قهوه برای خودم در ست
کردم.رفتم تو ی اتاق و و سایلمو جمع کردم داخل چمدون جیگری
رنگم.یه مانتو ی مشکی با شلوار جین مشکی و شال مشکی با ردهای
اوسرری با کفش آ ل اسررتار مشررکی پوشرریدم.منتظر موندم تا آقای
احمد ی ب یاد.سررارا بهم زنگ زد و گفت که خونه برای فروش آماده
ست.آدر س شو برام اس ام اس زد .ساعت5بعداظهر زنگ در به صدا
دراومد.با آسانسور رفتم پایین.از ف ای ر وح مرده و سرد خونه گذشتم
و به در ور ود ی رسرر یدم.رفتم جلو ی در ور ود ی و بازش کردم.آ قای
احمد ی که مرد مسررنی بود با یه مرد که هم سررنش بود جلو ی در
بود.تعارف کردم بیان داخل.رفتم با آ سان سور باال و با چمدونم دو باره
برگشررتم پایین.آقای احمد ی و اون مرد مسررن در حال بازدید خونه
بودن.رفتم و عکس بابا ر و از ر وی میز کارش برداشتم.تموم تابلو های
عکسررامو فرسررتاده بودم خونه ی ااها.رفتم پیش آقای احمد ی و
گفتم:
خب..من دیگه برم.خوشحال شدم دیدمتون.آقای احمد ی لبخند ی پدرانه زدو گفت:
دو باره تسلیت میگم دخترم.امیدوارم زندگی خوبی داشته باشی.لبخند ی زدمو گفتم:
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ممنونم.خداحافظ.آقای احمد ی-خداحافظ.
از خو نه بیرون او مدم .با تاکسرری رفتم جلو ی خو نه ای که سرررارا
میگفت..به سارا زنگ زدم که عین جت پیداش شد.
سارا-سالم اناز خانرررروم.
لبخند تلخی زدمو گفتم:
سالم سارا خانررروم.بهم دست دادیم.
سارا-اوضاع در چه حاله؟همه چی رفت؟
آره.همه چی..خونه شرکت..ماشینا..زمینا..همه.سارا بغلم کردو گفت:
عیبی نداره ا ناز.تو تازه22سرررال ته..میتونی ر وی پای خودتوایسی.من مطمئنم تو میتونی.
ازش جدا شدم و لبخند ی زدم.
تو کجا زندگی میکنی؟خونه ویالیی بغل دستیمونو نشون دادو گفت:
 اون جا ..با پول خدمت کار ی تونسررتم این جار و برای خودمونبخرم.قبلش ماهم تو ی اتاق زندگی میکردیم.
بابای سارا فوت شده بود،با مادر مری و یه برادر کوچیز تر از خودش
و سمیه و سمیرا زندگی میکرد.
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سارا،سمیرا و سمیه چطورن؟چطور ی زندگیتونو میگذر ونین؟سارا لبخند تلخی زدو گفت:
من که تو ی یه خیاای مشغول به کار شدم.اونم به ز ور..ولی سمیه وسمیرا چند ر وزه دنبال کارن..اما کو کار..از صبح رفتن،یه چند ساعت
دیگه برمیگردن.
که اینطور.بریم؟سارا لبخند ی زدو گفت:
بریم.باهم رفتیم مشرراور امال ک و تموم کاراشررو ان جام دادیم و خونه ر و
خر یدم.او مدم تو ی ح یاط اون خونه دسررته جمعیراوووههه.چقدر
شررلو غ بود..بچه ها از سررر و کول هم باال میرفتن.زن ها هم تو ی
حوض کوچیز وسررط حیاط سرربز ی و میوه میشررسررتن و حرف
میزدن..ع جب فکی دارنرمن مو ندم شرر ما که نمی تونین از پس
خودتون بر بیاین بچه آوردنتون برای چیه؟یز از خانوما منو دید و به
ارفم اومد.لبخند گرمی بخشی بهم زد که واقعا به دلم نشستو گفت:
سالم دخترم.من انیسم..زن صاحب اینجا.دسررتشررو به ارفم دراز کرد..دسررتشررو با صررمیمیت فشررردمو لبخند
کمرنگی زدمو گفتم:
پس انیس خانوم شمایین؟تعریفتونو از سارا شنیدم.انیس خانوم-سارا جان لطف دارن.
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یه دختر ب چه بامزه او مد ارفمون.ان گار ی دختر انیس خانوم بود
چون مامان صداش میزد.رسید بهمون و تا چشمش به من افتاد ز ل
زد بهم.با تعجب داشتم بهش نگاه میکردم که گفت:
مامانی..عجب چشمایی.معموال از تعریفایی که میکنن ازم خوشررم نمیاد ولی این دختره بچه
بدجور به دلم ن ش ست نه اینکه ازم تعریف کرده نهرخیلی بامزه حرف
میزد.آر وم نشستم ر وبروش و گفتم:
چشمات قشنگ میبینه عزیزم.چشمای توهم خوشگله..یه صورت گرد داشت..با چشمای فوق العاده مشکی درشت.با موهای
قهوه ای که گیس کرده بود..عزیرررررزم.لبخند ی بهم زدو گفت:
نه از این فاصله که میبینم خیلی خوشگلتری.وا..این بچه این ز بونو از کجا آورده؟رلبخند ی زدمو گفتم:
اسمت چیه؟سما.بغلش کردمو گفتم:
وای عزیزم..چه اسم قشنگی.چندسالته؟سما4-سال.
اوخی..چه کوچولو.سما ازم جدا شدو گفت:
من کوچولو نیستم.یکی یدونه من1
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خندیدم و بلند شدمو گفتم:
بر منکرش لعنترخوشملم.انیس جون خندیدو گفت:
سرما با هرکسری گرم نمیگیره.از تو خیلی خوشرش اومده..را ستیاسمت چیه؟
ر و بهش گفتم:
اناز.انیس خانوم-خیلی اسم قشنگیه.مثل خودت.
وای از این همه تعریف داشتم خر ذوق میشدم.نیشمو که باز شده بود
بستمو گفتم:
شما لطف دارین.یه مرده بهمون نزدیز شدو گفت:
انیس.انیس خانوم برگشت ارفشو گفت:
بله علی آقا؟علی آقا که همون همسر انیس خانوم بود رسید بهمونو گفت:
باهاشون آشنا شد ی؟انیس خانوم-بله..دختر باوقار و خانومیه.
دیگه دارین زیاد ی تعریف میکنین.انیس خانوم-نه عزیزم..تعریف زیاد ی چیه؟در وغ نمی گم..
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علی آ قا-خی له خب.انیس خانوم،این ا ناز خانوم تازه او مدن
اینجا،میتونی یه کار ی براش جور کنی؟
انیس خانوم-باید بسپرم به خانوما.
حاال انگار میخوان منو ببرن منشرری شرررکت بکنن..از همین کارای
پیش پا افتاده باید بکنم دیگه.
علی آقا-بسیار خب.دخترم برو استراحت کن..
ازشون خداحافظی کردمو رفتم به ارف اتاقم.
وارد اتاقی که خریده بودم شدم..یه اتاق ساده..با یه د ست پ شتی و پتو
و تشررز.یه فرش12متری.پنجره ها دور تا دور اتاقو پوشررونده بودن و
ر وی پنجره ها هم پرده پو شیده شده بود.در اتاقو ب ستم و با نفرت
اتاق ز ل زدم.رفتم ارف یکی از پنجره ها و پرده شررو کنار زدم و به
حیاط چشررم دوختم.ببین تور وخدا مردم تو چه خونه هایی زندگی
میکنن22.سال تو ناز و نعمت بزرگ شدم اصال نمی دونستم همچین
آدمایی هم هسررتن.سررما منو دید و برام دسررت تکون داد.لبخند ی
بهش زدم و براش دست تکون دادمم.اون دو باره مشغول باز ی با بچه
ها شد.پرده ر و ول کردم که دو باره افتاد جلو ی پنجره.ن ش ستم تکیه
دادم به دیوار.پاهامو تو بغلم جمع کردم.حاال که دنیا باهام اینجور ی
رفتار میکنه.حاال که بر خالف میلم همه چی پیش رفت..خودم همه
چیزو تغییر م یدم.نمی تونم مثل قبل زندگی کنم اما.میتونم جور ی
زندگی کنم که به این ده کوره محتاج نباشم..اما باید یه راه پیدا کنم.از
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عرش رسیدم به فرش..اما اولی نمیکشه که دو باره به اوج برسم..من
باید به اوج برسم.بایدر
دارم رد پاهامو پام می کنم
که این بغ تو از سرت وا کنی
من از من کالفم منو درک کن
نمی خوام به من حسی پیدا کنی
نمی خوام به من حسی پیدا کنی
خودمم دارم از خودم میبرم
نمی خوام ببینی که عادت شده
تو نسیتی و دائم زمین میخورم
نگاه کن به آوازه ی این سکوت
نمی خوام تور و حرف مردم کنم
تو زیباترین اشتباه منی
نباید تور و با خودم گم کنم
نباید تور و با خودم گم کنم
چقد گریه کردم که از خواب من
فقط قد یه لحظه بیدار شی
خودم خستمو تو نباید دیگه
به این خستگیام گرفتار شی
شبیه کدوم حس خوب توام
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سراپای من چیز ی جز درد نیست
نمیخوام به من حسی پیدا کنی
خودمم حواسم به این مرگ نیست
تو زیباترین اشتباه منیر
"پایان بخش اول"
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