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 خالصه:

جویی که عاشق هم هستن و باهم رابطه رادان و نکیسا، استاد و دانش

خواد پا دارن. رادان قصد داره این رابطه رو رسمی و محکم کنه اما تا می

 پیش بزاره که یکهو... 

  مقدمه: 

آفتاب روزم شه بمونی؟ شب تارم را روشن کنی! ماه شبم بشی؟! می

دونی که دوست دارم، بیا تمام بشی؟! عشق دلم بشی؟! نفسم بشی؟ می

 وجودم و دار و ندارم شو. فقط باش!

************* 

 با صدای رادان نگاه از صورتش گرفتم.

 مهتاج چیزی روی صورت من هست؟ خانم -

 کنه و گفتم:شیطنتم گل می

 بله چیزی هست. -

 چی؟! -

 نگاهی به صورتش انداختم.با عالقه 
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 جذابیت و غرور! -

هاش خندون شد و سعی کرد ها باال رفت. رادان چشمصدای خنده بچه

 هنوز جدیت داشته باشه!

 خانم مهتاج حالتون خوبه؟ -

 بله آقای بزرگمهر من کامال خوبم. -

 اش گفت:اومد که رادان با جذبه همیشگیها میریز بچه-صدای خنده ریر

اکت شید. ساکت! شما هم خانم مهتاج لطفا روی درس تمرکز لطفا س -

 کنین.

 چشم استاد. -

رادان ادامه درس رو شروع به توضیح دادن کرد. من هیچی از درس 

نفهمیدم چون تمام تمرکزم روی اون بود. یکهو نگاهش بهم خورد. 

 ها گفت:حرصی نگاهم کرد و روبه بچه

 انم مهتاج لطفاً با من بیاید.ها برای امروز کافیه. شما هم خبچه -

 چشم... - 

هام رو جمع کردم که نخندم. همراه رادان از برزخی نگاهم کرد که لب
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کالس بیرون زدیم و به سمت اتاقش رفتیم. توی دانشگاه رادان تنها 

استادی بود که دفتر خصوصی داشت و این هم از مدیر بودن پدرش توی 

رسیدیم در رو باز کرد پشت سرش وارد شدم به اتاق که  دانشگاه گرفته.

 که برگشت در رو بست. کیفش رو روی میز گذاشت و یکهو گفت:

 شه بگی چی شده؟نکیسا می -

 چیزی نشده رادان فقط  یکهو دلم خواست نگاهت کنم. -

خیره نگاهم کرد و بعد نزدیک شد. خیره به چشمای سیاه رنگش -خیره

 اشت.شدم. یک دستش رو کنار صورتم گذ

شی انتظار داری جوری بهم خیره میعزیزم، قربونت بشم، وقتی تو اون -

 ریلکس باشم!

 نوچ. -

 دونی!خب ببین خودتم می -

 رادان لج نکن دیگه. - 

 کالفه دستش رو پایین میاره و میگه:

طور خیره بشی لج نکردم فقط حواست باشه نکیسا اگه دفعه بعد این -
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 ها!مکار دستت مید

 جون چه کاری؟ - 

 حرصی نگاهم کرد که دستام رو به حالت تسلیم باال بردم و گفتم:

 اوکی عشقم، اوکی. حاال بگو ببینم شام قراره کجا بریم؟ -

 نگاهی بهم انداخت و به سمت کیفش رفت و برداشتش.

رو بیار که  کیفت اوالً تو دانشگاه عشقم عشقم نداریم. دوماً شما بیا برو -

 گم.بریم. من می

ای گفتم و بی توجه به «هین»با یاد آوری اینکه کیفم همراهم نیست 

تا خواستم وارد کالس  رادان از اتاق بیرون زدم و به سمت کالس دویدم.

روم کردم که ه شخص روبهنگاهی ب شم به یکی خوردم که هر دو افتادیم.

 هاست.کالسیدیدم ماهان یکی از هم

 ببخشید من یکم عجله داشتم شرمنده! -

 اشکال نداره پیش میاد. -

 ای به دستش کردم و گفتم:بلند شد دستش رو به سمتم گرفت که نگاه

 شمممنون خودم بلند می -
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 بلند شدم که گفت:

 باشه. کنم از این به بعد حواستوننه خواهش می -

 شرمنده، چشم. -

از کنارش رد شدم و به سمت کیفم رفتم. برش داشتم و از کالس بیرون 

از سالن دانشگاه که خارج شدم رادان رو دیدم که داشت با یکی از  رفتم.

زد از کنارش گذشتم و از دانشگاه خارج شدم به اساتید دانشگاه حرف می

قیقه ماشین پورشه رادان سمت محل قرارمون رفتم و ایستادم، بعد چند د

 رادان به حرف اومد: بدون نگاه کردن به راننده سوار شدم. جلوم ایستاد.

 خب خانم مهتاج کجا قرار بود بریم؟ -

 رستوران، آقای بزرگمهر! -

 بله رستوران! -

سمت رستوران حرکت کرد و خم شدم ضبط رو روشن کردم که آهنگ 

 لکنت از دانوش توی ماشین پخش شد.

 )اگه حالت بده بیا خوبش کنم غمه رو ازت دورش کنم،

 ها رو کورش کنم خوبی بدجورچشم حسود
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 و نکنه ولش کنی! و باعثش تویی قلبم این حال خوب

 رو بدجور تونی عاشقش کنی این دلتو می

 گیرم بببگی عاشقمی آرهلکنت می

 کنی ماه منی آخهو روشن می شب تاریک

 خوای بیا قلب خودم هست،میاگه یه جای امن 

 کار کردی با قلب من عاشق شدم رفت،دیدی چی

 گیرم بببگی عاشقمی آرهلکنت می

 کنی ماه منی آخهرو روشن می  شب تاریک

 خوای بیا قلب خودم هستاگه یه جای امن می

 کار کردی با قلب من عاشق شدم رفت.دیدی چی

 هارو گفتم پس عوض نشو لطفاگفتنی

 عمراً تو وجود منی عمرم بی تو نه

 وقتی رو زمین کال شبیه تو نیست اصال

 تری از من.ری پیشم تو چشموقتی راه می
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 گیرم بببگی عاشقمی آرهلکنت می

 کنی ماه منی آخهو روشن میشب تاریک

 خوای بیا قلب خودم هستاگه یک جای امن می

 کار کردی با قلب من عاشق شدم رفت.(دیدی چی

ها با خوندن آهنگ و رقصیدم و رادان هم بعضی وقتگ میهمراه با آهن

تا رسیدن به رستوران کلی رقصیدیم و  کرد.ام میخندیدن همراهی

داد که دو ماهِ بین ما دوتا خندیدیم. این خنده ها نشون عشقی رو می

شه و مثل این دو ماه رسیم رادان پیاده میبه رستوران که می هست.

دارم و همراه کنه که کیفم رو بر میام باز میخیلی جنتلمن در رو بر

گیرم و به سمت رستوران بازوی رادان رو می شم.تشکری پیاده می

کنه. به نگهبان ورودی رستوران با دیدن رادان سالم گرمی می ریم.می

شیم صاحب رستوران با دیدن ما کنه. وارد که میمون میداخل راهنمایی

 به سمتمون میاد.

 ها!م آقا رادان گل چه عجب از این طرفبه سال -

 سالم حال شما چطوره آقای نیازی؟ -
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 شه شما رو دید و خوب نبود؟!می -

خوره ده که انگار تازه نگاه نیازی بهم میرادان مردونه باهاش دست می

 گه:که می

 سالم خانم زیبا. خوش اومدین. -

 سالم آقای نیازی خیلی ممنون. -

 روبه رادان گفتآقای نیازی 

 کنی رادان جان؟!معرفی نمی -

 بله ایشون نکیسا مهتاج هستن. نامزدم! …آها -

 بله! خیلی خوشبختم خانم مهتاج.-بله  -

 منم همچنین آقای نیازی. -

 تون ندارم!خب خب بفرمایید بیشتر نگه -

با راهنمایی آقای نیازی روی میز نشستیم که ایشون هم رفت و یکی از 

 ها اومد.گارسون

 خیلی خوش اومدین. چی میل دارین؟ -
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 نگاه کوتاهی به منوی روی میز انداختم و گفتم:

 من پاستا میخورم. -

 منم هم همینطور! - 

 ای میل ندارین؟چیز دیگه -

 نه خیلی ممنون. - 

 گارسون که رفت رو کردم به رادان و گفتم:

 چرا گفتی نامزدتم؟؟! -

 گفت:رادان خیره شد بهم و 

 جوری دوست دارم که همه من رو مالک تو بدونن.خب من این -

از این حرف و حس مالکیتش ذوق کردم و با لبخند عمیقی جوابش رو 

 دادم. بعد چند دقیقه گارسون غذاها رو آورد که شروع کردیم.

غذا که تموم شد رادان رفت حساب کنه منم رفتم بیرون تا سوار ماشین 

خدای من  ام حبس شد.ی در دیدم نفس توی سینهبشم ولی با کسی جلو

یواش و بدون جلب توجه  کرد؟! شانس بد منِ؟!کار مینیما اینجا چی

 خواستم برم سمت ماشین رادان که:
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 نکیسا! -

ای بیاد که با رادان هستم؟! خدا شانس من کجاست؟! باید دقیقاً موقعه

 برگشتم.سرد نشون بدم و به سمتش سعی کردم خودمو خون

 سالم نکیسا. خوبی؟ -

 سالم پسرعمو، من خوبم. تو چطوری؟ -

 شه تو رو ببینم خوب نباشم؟! هوم!مگه می -

 کرد تا خواستم حرفی بزنم خودش گفت:اش اذیتم مینگاه خیره

 جا چرا اومدی؟ام، این -

 هیچی اومدم یکم با دوستام غذا بخورم. …هیچی -

 پس چرا تنهایی؟ -

 سعی کردم ریلکس باشم.

 ها با دوست پسرهاشون رفتن من هم گفتم یکم بمونم.اون -

 ای گفت.«آهان»

 اگه ماشی.. -
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 نذاشتم ادامه بده

 ماشین آوردم اینه. -

ی ی رادان اشاره کردم. سری تکون داد که با خداحافظو به ماشین پورشه

 سریع سوار ماشین شدم حتی منتظر نموندم جوابم رو بده.

 رادان#

در رو باز کردم سوار شدم  از رستوران بیرون زدم و به سمت ماشین رفتم.

 در رو بستم، نگاهی به نکیسا کردم.

 نکیسا، عزیزم! … !نکیسا -

 ها، ها. ام بله. -

 زنم.کجایی یک ساعتِ دارم صدات می -

 کردم!میهیچی داشتم فکر  -

 به چی؟ -

 هیچی، ولش حاال بگو کجا قراره ما رو ببری؟ -

 یکم خیره نگاهش کردم.
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 ی من. وقتم که هست!ریم خونهمی -

 با ذوق نگاهم کردم.

 جون؟! -

 کوتاه خندیدم و لپش رو کشیدم که با اخم نگاهم کرد.

 شی.دونی که خیلی خوردنی میجور نگاهم نکن، میاین -

 رسیم خونه!بزار، بزار ب -

 دی موهات رو ببوسم!جون می -

حرصی نگاهم کرد که سعی کرد تمرکز کنم و ماشین رو، روشن کردم و 

کرد تا خندون نگاهش تمام طول راه حرصی نگاه می حرکت دادم.

رفت. این دختر جونِ منِ! توی این دو ماه شده کردم چشم غره میمی

زدم در باز شد ماشین داخل ی جونم. به ویال که رسیدیم ریموت رو همه

 بردم تا پارک کردم نکیسا سریع پیاده شد.

 نکیسا#

حرصی وارد خونه شدم که نگاهی به خونه کردم حضور کسی رو پشت 

 تونه باشه غیر از آقا!سرم حس کردم. کی می
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 پسندیدی؟ -

 لبم رو گاز گرفتم که غرید. 

 ها رو!گاز نگیر اون المصب -

 چرا؟ -

 هام کرد و بعد  دستی به صورتش کشید.چشمنگاهی به 

پشت سرش  ای بهم رفت وسمت اتاقش رفت.با ناز خندیدم که چشم غره

هنوز  وارد اتاق شدم با باالتنه لخت جلوی کمد بود. یواش نزدیکش شدم.

ام نشده بود که روی پا بلند شدم و به زور خودمو باال کشیدم و متوجه

برگشت سمتم که بی توجه بهش نگاهی به موهاش رو بوسیدم. لرزید و 

کمد کردم و نگاهم روی تیشرتی موند که خودم براش خریده بودم. دقیق 

 نگاهش کردم برداشتمش که صداش بلند شد.

 هنوز استفاده نکردم. -

 با تعجب گفتم:

 چرا؟ -

 جوری بمونه چون مال توهست.خوام همینمی -
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دستم نگاه کردم واقعا نو بود. با با تعجب نگاه ازش گرفتم. به تیشرت توی 

 حس نگاه سنگینش سرم رو بلند کردم. به سمتش رفتم.

 ری حموم به...داری میاآلن این تیشرت رو بر می -

 نذاشت کامل بگم.

نه نکیسا من این تیشرت رو خیلی دوس دارم و حاضر نیستم ازش  -

 استفاده کنم.

م که حاال جدی و مصمم گفت. نگاهی به چشمای شب رنگش کرد

 کرد.ات درونش غوغا میجدی

 اوکی هر جور راحتی عزیزم! -

 دلخوری؟ -

 سعی کردم دلخوری کوچولوم رو پنهون کنم.

 نه -

 شه عزیز ترین کسم ناراحت و دلخور باشه و من حس نکنم؟!مگه می -

رو  آره دلخورم واسه این که تیشرتی که من با انتخاب خودم خریدم -

 نپوشیدی.
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دی همیشه نو و تازه ، من فقط دوست دارم چیزی که تو بهم میعزیزم -

 بمونه!

 هاش خیره شدم.تو چشم

 باشه، قبولِ. -

 قربونت! -

 نشی. -

 کوتاه خندید.

 خب من میرم حموم! -

 ذارم.باشه، خودم واست لباس می -

 اوکی. -

رادان که رفت حموم برگشتم سمت کمد یک تیشرت خاکستری جذب و 

گرمکن بیرون آوردم. به سمت تخت رفتم و روش گذاشتم. تا یک شلوار 

سریع به سمت  ام بلند شد.اومدم روی تخت بشینم صدا زنگ گوشی

سالن رفتم خوبیه اتاق رادان این بود طبقه پایین بود. به سمت کیفم که 

روی مبل بود رفتم، زیپش رو کشیدم که گوشیم نمایان شد. برش داشتم 
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داختم با دیدن اسم بابا یکم ترسیدم ولی سریع اش اننگاهی به صفحه

 جواب دادم:

 بله بابا؟ -

 سالم. -

 سالم چیزی شده؟ -

 نه چیزی نیست زنگ زدم بگم امروز زودتر از خونه دوستت بیای -

 چرا بابا؟ -

 خوان بیانمهمون داریم، عموت اینا می -

 پنهون کنم.با یادآوری اون نیما حرص وجودم رو گرفت ولی سعی کردم 

 چشم بابا حاال کی؟ -

 ساعت نه میان بهتر ساعت هفت خونه باشی. -

 داد.ونیم رو نشون مینگاهی به ساعت دیواری کردم که شش

 ام.ام خب من نیم ساعت دیگه خونه -

 بینمت فعال.خوبه، می -
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 فعال بابا. -

و تماس رو قطع کردم. اَه گندشون بزنن امشب که من به هزار بهونه 

ها باید بیان! گوشی رو ی سارا موندن اومدم خونه رادان، عمو اینونهخ

توی کیف گذاشتم و روی دوشم انداختم. به سمت اتاق رادان رفتم که 

با یک حوله دور کمرش  ورودم هماهنگ با خارج شدنش از حموم شد.

بیرون اومد.  نگاهش که بهم افتاد تا اومد حرفی بزنه، متوجه کیفم شد. با 

 ریزی بین ابروهاش گفت: اخم

 ری به همین زودی؟!شده؟ داری میچی -

 متأسفم رادان، بابام زنگ زد گفت امشب مهمون داریم باید خونه باشم! -

 حاال این مهمونا چقدر مهمن؟! -

 وا رادان عموم اینا هستن. -

 هاش بیشتر تو هم رفت.اخم

 ت هم هست درسته؟الکرداراون پسر عموی  -

 خواستم از اعصبانیت جیغ بکشم.می دکه فهمیده نیما میااینبا 

 آره هست. -
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 گم به خدا باهاش هم کالم بشی؟!نکیسا، ببین چی می -

 باشه رادان حواسم هست. -

 رسونمت.شم خودم می خوبه، حاال وایسا آماده-

روی تخت  بارید.کالفه نگاهش کردم اونم کالفگی از سر و روش می

رادان آماده بشه. آماده که شد باهم از خونه بیرون زدیم. رادان نشستم تا 

زد و نه باید باهاش حرف شد نه حرف میهمین بود کالفه یا عصبی می

بزنی. وارد پارکینگ شدیم سوار پورشه شدیم و ریموت زد در که باز شد 

 حرکت کرد.

وقتی تمام طول راه نه من حرفی زدم و نه رادان سکوت تنها سخنگو بود. 

 رسیدیم تا خواستم پیاده شم دستم رو گرفت.

 مراقبت خودت باش. -

 برگشتم سمتش که دستم رو باال برد و پشت دستم رو بوسید.

 باشه. تو هم آروم باش. -

 چشم. -

 لبخندی بهش زدم.
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 خب دیگه بای. -

 بای عزیزم. -

از رو زدم نگهبان درو ب از ماشین پیاده شدم به در عمارت که رسیدم زنگ

کرد. نگاهی به رادان انداختم که هنوز بودش. دستی تکون دادم و داخل 

به سمت  داد.رفتم. صدا جیغ الستیک ماشین نشون از رفتن رادان می

 خونه حرکت کردم که بتول خانم در رو باز کرد

 سالم بتول خانم -

 سالم به روی گلت دخترم -

 لبخندی زدم تا خواستم از پله ها باال برم.

 یسانک -

سمتش برگشتم. مثل این چند سال روی ویلچر  این صدای مامان بود.

 بود و کنار پنجره نشسته بود.

 به سمتش رفتم. نزدیکش که شدم، گفتم:

 سالم مامان خوبی؟ -

 سالم ، منم خوبم کجا بودی؟ -
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 ها.خونه سارا این -

چشماش رو تنگ کرد و با دقت نگاهم کرد که سرم رو پایین انداختم. 

تونست توی یک نگاه عمیق از چشم همه مان همیشه زرنگ بود. میما

 نگاه کوتاهی بهم کرد و گفت: چیز رو بخونه.

 .ها دارن میانبرو لباسات رو در بیار عموت این-

 باشه-

ها باال رفتم و وارد  لبخندی بهم زد و روش رو سمت پنجره کرد. از پله

شدم در رو بستم و رفتم سمت راهرو شدم. به سمت اتاقم شدم. وارد که 

 آینه قدی اتاقم خب باید خودم رو معرفی کنم.

من نکیسا مهتاج هستم نوزده ساله تهران و دانشجوی ترم دوم 

مون یکم روانشناسی. حدودا دو ماهه با رادان تو رابطه هستم. فاصله سنی

 دل از آینه کندم و کیفم رو روی شه.زیادِ، یکم که نه یعنی ده سالی می

تخت انداختم و به سمت حموم رفتم. وارد حموم که شدم لباسام رو در 

 آوردم آب وان رو تنظیم کردم. وان که پر شد واردش شدم.

*** 

نگاهی توی آینه به خودم کردم یک لباس سه ربع خاکستری و یک شلوار 
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پوشیده بودم.یک آرایش مالیم هم روی صورتم انجام داده بودم  جورابی

با  که نه فقط یه رژ کالباسی و ریمل و خط چشم نازک! البته آرایش

صدای زنگ عمارت از اتاق خارج شدم. صدا در ورودی بعد هم خوش و 

ها به آروم از پله ها پایین رفتم وقتی رسیدم پایین پله ها اومد.بش کردن

سمت عمو و زن عمو رفتم و بی توجه به نیما لبخند زدم و رو به عمو 

 گفتم:

 لی خوش اومدین!سالم خی -

 عمو نگاهم کرد و با لبخندی گفت:

 سالم به روی ماهت عمو جان، چطوری؟ -

 ممنون خوبم. -

 و بعد سمت زن عمو رو کردم.

 .سالم نکیساجون -

 سالم زن عمو، خوبین؟ -

 بله شما خوب نِکی جان هستی؟ -

 بله ممنون. -
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تیم بعد و من بابا به سمت سالن پذیرایی هدایتشون کردیم. وقتی نشس

چند دقیقه مامان و بتول خانم اومدن. همه با دیدن مامان بلند شدن و 

ها شروع شد. وقتی تموم شد، همه نشستیم که بتول خانم سالم و علیک

مهمونی با  با عذر خواهی رفت آشپزخونه تا وسایل پذیرایی رو آماده کنه.

شد.  های کاری بابا و عمو تمومصحبت های زن عمو و مامان و صحبت

های خیره نیما هم بود که مامان هم مطمئنم متوجه شده بود البته نگاه

بعد از بدرقه کردن عمو اینا بابا  کرد.که یکم سرسنگین با نیما برخورد می

بتول خانم رو صدا زد تا مامان رو به اتاق ببره خودشم همراهشون رفت. 

شینم، صدای خواستم روی تخت ب ای توی اتاقم رفتم.«شب بخیر»منم با 

زنگ گوشیم بلند شد. سمتش خیز برداشتم. به صفحه که نگاه کردم با 

 دیدن اسم رادان ذوق کرده جواب دادم:

 جونم استاد -

 خوبی جوجو؟ -

 بله خوبم -

 خانواده عموت اینا رفتن؟ -

 شه.بله رفتن نیم ساعتی می -
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 کجایی؟ -

 توی اتاق -

 کردم.روی تخت نشستم و آباژور رو روشن 

 آها راستی درس خوندی؟ -

 واسه چی؟ -

 گیرم.یادت نیست، فردا با من کالس داری و البته امتحان هم می -

 شوک بهم وارد شد.

 چی؟ …چـ -

 بله خانم مهتاج -

 رسونی درستِ؟وای رادان تو که می -

 نوچ جوجو نوچ -

 به حالت گریه گفتم:

 رادان عزیزم -

 جونم -
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 دی درسته؟میها رو جواب -

 نوچ -

 خودم رو لوس کردم.

 اصال قهلم -

 با صدایی که خنده داخلش هویدا بود گفت:

 ولی تو هم باید یک کاری کنی. …جون -

 چی؟ -

 برام ساندویچ بخری . -

 خرم.باشه می -

 اش به گوشم رسید، حرصی گفتم:صدای خنده 

 زهر مار! -

 شموش میخب خب عزیزم فکر کنم بیشتر گوش بدم سیر ف -

 شی.شی خوبم میبله، می -

 پس بای -
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 خداحافظ -

صبح با صدا آالرم گوشیم بیدار شدم و بعد از سرویس رفتن و کارای 

 خوردن.مربوط، رفتم پایین مامان و بابا نشسته بودن و داشتن صبحانه می

 صبحتون بخیر -

 هر دو همزمان گفتن.

 صبح تو هم بخیر -

 کردم به خوردن که بابا رو به مامان گفت:روی میز نشستم و شروع 

 امروز فیزیوتراپی داری درسته؟ -

 مامان با نگاه کوتاهی به من جواب داد

 با بتول میرم …آره -

 برمتنه عزیزم خودم می -

مامان با لبخند عمیق نگاهش کرد و بابا هم دستش رو گرفت و نوازش 

بابا با دیدن نگاه خیره من کرد. با عشق به صحنه رو به رو نگاه کردم که 

 ای کرد و دوباره همه مشغول خوردن شدیم.نگاه سرفه

*** 
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از ماشین پیاده شدم و با خداحافظی از راننده وارد محوطه دانشگاه شدم. 

از راهرو به سمت کالس رفتم و وارد شدم سر میز ردیف اول روبه تخته 

 رسی داشته باشم.نشستم. اینجا رو انتخاب کرده بودم که به رادان دست

اوف تیپش رو المصب، کت  بعد از چند دقیقه در باز شد و رادان وارد شد.

ای و پیراهن آبی کمرنگ عشق جذاب و شلوار خاکستری، کروات نسکافه

 شروع به صحبت کرد. من!

 ها.سالم بچه -

 همه جوابش رو دادن.

 اید برای امتحان؟خب آماده -

الت زاری نگاهش کردم که برگه ها رو به جز من با ح« بله»همه گفتن 

 برداشت و پخش کرد. به من که رسید با دیدن نگاه مظلومم گفت:

 اتفاقی افتاده خانم مهتاج؟ -

 از این رفتارش حرصم گرفت.

 خیر استاد -

 خوبه -
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 و  برگه رو جلوم گذاشت.

ی  خب شروع کنید یک ساعت هم وقت دارید. عصبانی نگاهی به برگه -

سرد داشت توی میز انداختم و بعد به رادان نگاه کردم که خونروی 

 چرخید. به من که رسید یکم خم شد و نزدیک گوشم گفت:کالس می

 مهتاج جان چیزی شده؟ -

 سعی کردم یک لحن مظلومی داشته باشم. یواش و با ناز گفتم:

 رادانی! -

 جونم؟! -

 بگو جوابا رو دیگه -

 برگه ای رو روی میزم گذاشت. دست کرد توی جیبشو نا محسوس

 یادت نره معامله رو! -

 نوچ -

 آفرین جوجو -

حرصی از گفتن جوجو نگاهش کردم که خندون سعی کرد خندش رو 

دادم ها رو جواب میی کالس رفت. داشتم سوالکنترل کنه، سمت دیگه
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 که صدای یک چیزی اومد.

 پیس، پیس، پیس! -

خواد و ها رو میدیدم ساراست. حتما جوابخوب به بچه ها نگاه کرد که 

رو گفت. وای حتما قضیه رو همینم شد. با اشاره به برگه دستم این

دم جوابا رو نوشتم تا فهمیده آه گندش بزنن. بهش اشاره کردم که می

 اومدم برگه رو بدم

 خانم مهتاج! -

 با استرس نگاه رادان کردم

 بله؟ …بـ -

 ون باشهلطفا حواستون به امتحانت -

 حرصی و عصبی کشیده گفتم:

 چشم -

اش یکم خندون شد. برگه امتحان رو دادم رادان و کشیده گفتم که چهره

بعد  برگشتم کیفم رو برداشتم و شرمنده نگاهی به سارا کردم. طفلی!

چشم غره به رادان از کالس بیرون زدم. پوف مثال عشقشم آه! توی 
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ها نشستم به محوطه خیره شدم. دلم یک محوطه روی یکی از صندلی

بلند شدم خواستم برم سمت کافه که یکی داد  خواستنسکافه داغ می

 زد.

 نکیسا. -

ه ام که بهش برخوردم. این دیگبرگشتم که دیدم ماهانِ همون همکالسی

 خواست بهم که رسید گفت:چی می

 سالم. -

 سالم. -

 ری کافه؟داری می -

 آره چطور! -

 رم گفتم با هم بریم.منم دارم می -

شه ولی برای در آوردن لجش دونستم رادان بفهمه عصبی میکه میبا این

 گفتم:

 چرا که نه! -

وارد که شدیم روی  لبخندی زد و با هم به سمت کافه دانشگاه رفتیم.
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یکی از میزا نشستم و ماهان هم رفت قهوه بیاره. وقتی اومد نشستیم که 

 گفت: 

 تو از این استاد بزرگمهر راضی هستی؟ …گممی -

 نگاه مشکوکی بهش کردم و گفتم:

 ان!ده هم بقیه راضیآره چرا که نه! هم خوب درس می -

 ه.کنم هیچ تجربه ای نداره و با پارتی پدرش اومدولی من احساس می -

 سعی کردم عصبی نباشم و کامال عادی رفتار کنم.

 طور نیست.نه آقا ماهان این -

 که منو آقا ماهان صدا نزن، ماهان!باشه. و این -

 باشه. -

شروع کرد به صحبت راجب سفرهایی که رفته و جاهایی که دیده. بیشتر 

 شبیه پز دادن بود.

 رادان#

هام اطراف انداختم و با ندیدن نکیسا اخماز دانشگاه خارج شدم. نگاهی به 

که رفته با حدس این تو هم رفت. کجاست پس؟! هر روز که اینجا بود!
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جا بره رم. البته خوب نیست یک استاد اونکافه دانشگاه، به اون سمت می

نزدیک که شدم با دیدن نکیسا که کنار یکی از  تر بود.اما نکیسا مهم

جا پیش این هام این دفعه تو هم گره خورد. نکیسا ایناخمدانشجوها بود؛ 

به سمتشون  آها، ماهان...ماهان مجد! اسمش چی بود؟! کار داره؟!پسرِ چی

 ام شد و با تعجب گفت: رفتم که با نزدیک شدنم ماهان متوجه

 استاد، شما؟ -

با این حرفش نکیسا هم برگشت و با دیدنم تعجب کرد و البته یکم 

این دختر چرا شیطونِ!  بی توجه به ماهان   هاش بود.ی توی چشمشیطون

 روبه نکیسا گفتم:

 ی جزوه ها حرف بزنیم؟خانم مهتاج مگه من به شما نگفتم باید درباره -

 نکیسا با شیطنت نگاهم کرد و گفت:

 نه نگفتین! -

 مهتاج! -

 خودش که حساب کار دستش اومد گفت:

 چشم استاد بریم -
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 اما... -

 ببخش ماهان جان ولی من باید برم. -

 فرصت هیچ حرفی رو برای ماهان نذاشتیم و از کافه بیرون زدیم.

 نکیسا#

شد از حرف نزدنش فهمید سوار ماشین که شدیم رادان حرکت کرد و می

عصبی هست. کمی بعد که به خونه رادان رسیدیم بدون هیچ حرفی پیاده 

 ر آورد و روی مبل پرت کرد.عصبی کتش رو د شدیم و وارد خونه شدیم.

 بگو دقیقا چرا پیش اون بودی نکیسا؟! -

 رو بلند کردم و گفتم: با مکثی سرم

خواستم برم چه اشکالی داره با خب، اومد گفت بریم کافه. خب منم می -

 هم کالسیم برم.

 اش شدم.عصبی نزدیکم شد که تازه متوجه رگ های روی شقیقه

 چرا با سارا نرفتی؟ -

 را خب زیر امتحان شما بود مثال.سا -



 

 

 WWW.98IA3.IR 35 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

 بار آخرته با اون پسره میپلکی...اوکی؟ -

 باشه عزیزم، باشه. -

تی زمزمه کرد و به سمت اتاقش رفت. بعد چند دقیقه صدای آب خوبه

کیفم رو روی مبل انداختم و به سمت آشپزخونه رفتم تا  حموم بلند شد.

فکر کردم دیدم الزانیا بهترین ی نهار یه چیزی درست کنم. یکم که واسه

شروع به درست کردن الزانیا کردم. قتی درست شد، توی فر  موردِ!

گذاشتم و درجه رو تعیین کردم که گذاشتم درست بشه که درست 

با اون موهای نم دار لخت که روی  همون موقع رادان وارد آشپزخونه شد.

همیشه جذاب تر و اون شلوارک از رکابی سفید اون با صورتش بود و 

 شده بود.

 خب نهار چی داریم؟ -

 همونجور که بهش نزدیک میشدم گفتم

 الزانیا گذاشتم درست بشه. -

روش قرار ای زیر لب گفت و به کنسول تکیه داد که کامال روبه«هوم»

با صدای تایمر فرد سریع  رادان به سمت فر رفت و الزانیا ها رو  گرفتم.

رادان که تازه انگار به خودش اومده بود  م.بیرون آوردم روی میز گذاشت
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 اش رو از کنسول برداشت و اومد روی صندلی نشست و گفت:تکیه

 از بوش که معلومه عالیِ! -

از این تعریفش ذوق کردم و برای هر دومون کشیدم و شروع کردیم. غذا 

 با اوم اوم های رادان که از سر لذت بود و خنده های من تموم شد.

*** 

فهمیدم الفه ای کشیدم و دوباره به کتاب نگاه کردم. هیچی نمیپوف ک

بی  های پیر خرفت. اه!اصالً. فردا هم امتحان دارم اون هم با یکی از استاد

 حوصله از پشت میز بلند شدم که در به صدا در اومد.

 بله -

 ست!دخترم، نهار آماده -

 باشه بتول خانم االن میام. -

 میداد. صدای پا نشون از رفتنش

از اتاق بیرون اومدم و از پله ها پایین رفتم. طبق همیشه مامان و بابا 

مامان از وقتی فلج  نشسته بودن. با سالمی که جوابم رو دادن نشستم.

 شده بود همینجور بود. گوشه گیر! ولی با بابا هم خوبه.
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مامان حدود پنج ساله پیش از پله ها افتاد. دلیلش هم این بود که شب 

ده و جلوی پاش ندیده. فقط از کمر فلج بود و این خیلی بهتر از اونی بو

نهار توی سکوت ما و صدای چنگال و قاشق ها  بود که دکتر گفته بود.

 تموم شد. با تشکری بلند شدم که بابا گفت؛

 نکیسا -

 برگشتم سمتش

 بله بابا! -

 لطفا توی اتاق کارم منتظرم باش. باهات کار دارم. -

 چشم -

ها باال رفتم و به سمت اتاق کار بابا حرکت کردم. وارد اتاق شدم و از پله

در رو بستم. نگاهی به دور تا دور اتاق انداختم و به سمت کتابخونه رفتم. 

دستی روی کتابا کشیدم که صدای در اومد و بعد بسته شدن و صدای 

 بابا.

 خب، بیا بشین نکیسا! -

کارش و بهم اشاره کرد که برم روی  برگشتم سمت بابا که رفت پشت میز
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 مبل بشینم. رفتم و روی مبل روبه روی میز بابا نشستم. که بابا گفت:

 خب، بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب. -

 بفرمایید! -

 بابا با مکث کوتاهی گفت: 

صبح عموت اومد شرکت. اول فکر کردم مسئله کاری هست ولی گفت  -

هم گفت با تو حرف بزنم که اگه راضی نیما از تو خوشش اومده. اومد ب

پرسم ازت. نکیسا نظرت باشی قراره خواستگاری رو بزاریم. حاال من می

 چیه؟

با بهت به بابا نگاه کردم. سرم رو پایین انداختم و توی فکر رفتم. هیچ 

قدر سر مسئله عالقه پنهانش به من وقت فکر نکرده بودم که نیما اون

طور کردم یک عالقه کوتاهِ ولی به نظر اینمیمصمم باشه. همش خیال 

 رسه.نمی

 نکیسا! -

 با صدای بابا از فکر بیرون اومدم و سرمو بلند کرد و روبهش گفتم:

 من؟! …من …من راستش شوکه شدم -
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 بابا وسط حرفم پرید:

ببین نکیسا من نیما رو قبول دارم و عین پسر نداشته خودم دوسش  -

امِ و اینکه قبال هم نگاهاش رو به تو دیدم. زادهدارم. هرچی باشه برادر 

سالت بود که عموت از  ۱۶یا  ۱۵دونم چند سال پیش هم درست نمی

عالقه نیما به تو گفت، ولی تو هنوز بچه بودی. عصر قراره نیما خودش 

 بیاد شرکت. تو هم لطفاً به این مسئله فکر کن و یک جواب خوب بده.

ای گفتم و از کر تو هم رفته بودم. با اجازهدونستم چی بگم حسابی فنمی

 اتاق بابا بیرون اومدم و تا خواستم به اتاق خودم برم صدای مامان اومد.

 نکیسا -

 به سمتش برگشتم و نزدیکش شدم.

 بله مامان. -

 بیا بریم اتاق من باهات کار دارم! -

 اما من میخوام تنها... -

 نکیسا، همین که گفتم! -

ای گفتم و به همراه مامان وارد اتاقش شدیم. در رو پشت «باشه»ناچار 
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سرم بست که مامان اشاره کرد روی تخت بشینم. نشستم خودش هم 

 هام کرد و گفت:اومد کنارم وایساد. نگاه توی چشم

 تو از این خواستگاری راضی هستی؟ -

 شوکه به مامان نگاه کردم. اون خبر داشت و به من نگفته بود.

 مامان تو میدونستی؟!! -

 جواب سوالم رو با سوال نده. بگو راضی هستی یا نه؟! -

 با مکث کوتاهی سرمو بلند کردم و به مامان خیره شدم

و خب  …های نیما و رفتارش شدمخب من خیلی وقتِ متوجه نگاه -

 راضی نیستم. از نیما خوشم نمیاد یعنی هیچ حسی نسبت بهش ندارم.

 هام نگاه کن دقیق!نکیسا تو چشم -

 خیره شدم به چشمای مامان

 تو یک دلیلی غیر از اینا داری! -

 شوکه به مامان نگاه کرد که ادامه داد

 تو به کسی دیگه ای عالقه داری نکیسا، درسته؟! -
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زبونم به کلمه واقعی بند اومد. فقط شوکه مامان رو نگاه کردم. به زور 

 گفتم:

 …نه مام نه... -

تونم دونی چه خوب میشه خوند. خودتم میهات مینکیسا نگو از چشم -

 بخونم.

ناخواسته سرم رو پایین انداختم. بعد چند ثانیه سرم رو بلند کردم و 

 گفتم:

 آره. درسته مامان! من کسی دیگه رو دوست دارم. -

 مامان نگاهی بهم انداخت و گفت:

 داره؟ای که تو دوسش داری، دوست اون هم اندازه -

 با تمام اعتماد و عشقی که از رادان داشتم، گفتم:

 آره من رو هم دوست داره. رادان خودش گفته بود که بیشتر! -

 پس اسمش رادانِ! -

متعجب به مامان نگاه کرد که با یادآوری اینکه خودم گفتم با خجالت 

 سرم رو پایین انداختم.
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م یا اگه بخوامم جواب تونم بیشتر از این ازت بپرسدونم نمیخب می -

 نمیدی.

 مامان با مکث کوتاهی ادامه داد.

 حاال میخوای چطور پدرت رو راضی کنی و البته خانواده عموت اینا رو! -

 شناسم.گم به نیما عالقه ای ندارم و فقط اون رو پسر عموم میخب می -

 ای نیست. باید دلیل محکمی داشته باشی.نکیسا این دلیل قانعه کننده -

خوام حرفی بزنم در به صدا در میاد و بعد هم صدا آهی میکشم و تا می

 بتول خانم!

 خانم -

 بیا تو بتول -

 از روی تخت بلند شدم و بتول خانم هم تو اومد.

 خانم باید ماساژتون بدم. -

 باشه بتول. -

 مامان رو کرد بهم و گفت:
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 زنیم!برو دخترم. بعدا حرف می -

از اتاق بیرون رفتم. به سمت اتاقم رفتم و وارد شدم. ای گفتم و «با اجازه»

شه؟ حاال چی می در رو پشت سرم بستم و رفتم و روی تخت نشستم.

 وای اگه رادان بفهمه چی؟ چطور ممکنه بفهمه اگه من نگم؟!

ذهنم کال در گیر شد که با صدا زنگ گوشیم از فکر بیرون اومد. گوشی 

دراز کشیدم. نگاهی به صفحه  رو از روی عسلی برداشت و روی تخت

گوشی کرد و با دیدن اسم رادان سریع جواب دادم که صداش توی گوشم 

 پیچید

 الو. نکیسا! نکی. -

 جونم رادان -

 خوبی؟ -

 سعی کردم مثل همیشه باشم و گفتم:

 چرا مگه چیزی شده؟ …آره -

 با مکثی گفت:

 آخه یکم غمگین به نظر میاد -
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 زرنگِ و فهمیده که ناراحت هستم، پس دلیل باید بیارم.میدونستم رادان 

 ام...خب، مامان یکم حالش بد شد. به خاطرِ اونِ! -

 آها! -

 دوباره ادامه داد:

 راستی فردا امتحان داری درسته؟ -

 با یادآوری امتحان فردا استرس به جونم افتاد.

 وای آره دارم -

 ای کرد و گفت:رادان تک خنده مردونه

 هوم اونم با استاد اصفهانی! -

 پیر خرفت. …آره -

 آ عزیزم نشد دیگه! باید به استادهات احترام بزاری! -

 یک لحظه فراموش کردم رادان استاد هست و گفتم:

 گند بزنن هر چی استاده -

 چی؟! -
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ای کشیدم و دستم رو گذاشتم روی «هین»که چی گفتم با فهمیدن این

 بار جدی گفت:. رادان ایندهنم تا جلوی خندم رو بگیرم

 که فراموش کردی منم یک استادم!مثل این -

 وای ببخش استاد. -

 تونستم شیطتنت درونش رو حس کنم گفت: با لحنی که می

 فقط به یه شرط! …نوچ -

 چه شرطی؟! -

 فردا باید توی دفتر یک ساندویچ بهم بدی. یک ساندویچ که نه، دو تا! -

 اونوقت چرا دوتا؟! -

 لحنی که شیطتنت و خنده توش بود گفت: با 

دم تو هم بوس. فکر کنم یادت رفته قول دادی من جواب امتحان می - 

 اآلن که یکی اضافه شد.

 وا رفته با دست زدم توی سرم و یواش زمزمه کردم:

 اوف. خدا نکشتت نکیسا -



 

 

 WWW.98IA3.IR 46 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

 کنه گفتم: دونستم دل رو آب میو به رادان با لحن مظلومی که می

 رادانی! عشقم! عزیزم: -

 نذاشت حرفم رو کامل بگم و جدی گفت:

 خوام.های خودم رو میمن ساندویچ …نکیسا سعی نکن راضیم کنی -

 و بوق. آشغال!

گوشی رو روی تخت پرت کردم و سرم توی بالشت فرو کردم و از ته دل 

با یادآوری  دونستم تا براش ساندویچ نخرم راضی نمیشه.می زدم. جیغ

ها رفتم تا بلکه یکم ای گفتم و به سمت میز و کتاب«وای»امتحان فردا 

 وای وای! بخونم.هوف این امتحان دیگه از کجا اومد؟ نیما از کجا در اومد؟

*** 

هیچی یادم  …با استرس نگاهی به برگه روی میز کردم. هوف مغزم پوکه

شد از زیرش در برم دیگه. شروع کردم به جواب باآلخره که نمی نمیاد.

 دادن. جواب دادن که چه عرض کنم چرت و پرت نوشتن.

زمان برگه رو داد و اشاره وقتی تموم شد برگه رو دادم که سارا هم هم

کرد وایسم با هم بریم. وقتی اومد باهم به سمت محوطه بیرون دانشگاه 
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 که گفت: رفتیم

 تو خوب دادی؟ -

 گند زدم سارا. گند! -

سارا هم پوکر فیس نگاهم کرد که با لبخند کجی نگاهش کردم. یکهو 

 صدای گوشیم از توی کیفم بلند شد.

 گوشیم رو که بیرون آوردم بدون نگاه به صفحه جواب دادم.

 بله؟ -

 نکیسا! …سالم -

دم. خب، سارا از ماجرای ما با صدای رادان به خودم اومدم. به سارا نگاه کر

 با خبره پس بیخیال!

 رادان تویی؟! -

 خواستی کی باشه؟!آره مگه می -

 هول شده گفتم:

 به صفحه گوشی نگاه نکردم...منتظر کسی هم نبودم. …نه چیزه -
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 ای گفت.«آهان»

 خب اوکی. راستی قوالت رو یادت رفته عزیزم؟! -

هایی که قرار بود براش دویچخواستم بگم کدوم قول که با یادآوری سان

 هام رو محکم روی هم فشردم.بخرم، چشم

 چی شد عزیزم، ساکت شدی؟! -

 زد.کامال خنده توی صداش موج می

 رادان من میام ولی عزرائیلت میاد! -

 با لحن کش داری گفت:

 جون تو فقط بیا -

گوشی رو با حرص قطع کردم. گوشی رو تو کیفم و بلند شدم که سارا 

 گفت:

 اِ کجا نکیسا؟ -

 برم پیش رادان و قبلش باید ساندویچ بخرم براش! -

منتظر حرفی از سمتش نموندم و به سمت دانشگاه رفتم. وارد راهرو شدم 

و به سمت اتاق رادان حرکت کردم. رسیدم بهش بدون در زدن وارد شدم 
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 که دیدم داره با تلفن حرف میزنه.

 ومدم، پرونده ها رو هم میارم!من شب که ا …چشم بابا جان چشم -

- ... 

 باشه. خداحافظ. -

جور که گوشی رو که قطع کرد که انگار تازه متوجه من شده بود. همین

 روی صندلی پشت میزش نشسته بود گفت:

 اومدی عزیزم؟! -

 با حرص به سمتش رفتم و درست کنارش وایسادم و گفتم

 …همین …رادان آقا -

و به سمتم خیز برداشت و پالستیک ساندویچ نذاشت حرفم رو کامل بگم 

دونستم چه ساندویچی دوست داره برای رو از دستم گرفت. خوب می

 با ولع شروع به گاز زدن ساندویچ کرد و گفت: همین سه تا گرفتم.

 ام بود.خیلی گشنه -

با شنیدن صدای در، لقمه توی گلوش گیر کرد و پالستیک ساندویچ رو 

روی میزش ایستادم. با بفرمایید رادان در زیر میز انداخت. منم رفتم روبه
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 باز شد و آقای بزرگمهر یا همون بابای رادان اومد تو!  

 با دیدن من اول سالم کرد و بعد روبه رادان گفت:

 ز مهم حرف بزنیم.رادان، باید در مورد یه چی -

 باشه بابا. -

 ای گفتم و از اتاق خارج شدم.«با اجازه»دیدم منتظر رفتن من هستن، 

*** 

 وارد خونه که شدم بتول خانم سمتم اومد.

 سالم خوش اومدی دخترم. -

 مرسی بتول خانم -

 نگاهی به سالن کردم که دیدم کسی نیست

 بتول خانم...کسی خونه نیست؟ -

دخترم هست. مادرتون تو اتاقشون هستن یکی از دوستانشون چرا  -

 اومده. پدرتون هم تازه از شرکت برگشتن رفتن اتاقشون استراحت کنن.

 شام چی داریم؟ …آها -
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 شام ته چین مرغ داریم!  -

سری تکون دادم و به سمت باال رفتم. وارد اتاقم شدم و به سمت تخت 

تخت انداختم و بی توجه به زمان خودم رو روی  رفتم. هوف چقدر خستم!

 و اطرافم خودم رو به دنیای خواب سپردم.

 رادان#

خستم، خستم از همه چی و تنها دلیل زندگی کردنم فقط نکیسا ست. 

فرمون رو چرخوندم و درست روبه  این دختر با من چکار کرده؟! فقط اون!

 ز کرد.در عمارت بابا وایسادم. چند تا بوق زدم که مش رحیم در رو با

ماشین رو داخل بردم و پارک کردم. بابا جلوی در منتظر بود. از ماشین 

 پیاده شدم و به سمت عمارت رفتم. به بابا رسیدم.

 خوش اومدی پسرم -

 مرسی بابا -

بابا به داخل هدایتم کرد داخل رفتیم بابا شمسی خانم رو صدا زد و گفت 

ها نشستیم. یکم که گذشت هر دو رفتیم روی مبل شام رو حاضر کنه.

دیدم بابا خیره به جایی شده! رد نگاهش رو گرفتم و به عکس مامان 

رسیدم. خیلی دلتنگشم. زود ما رو جا گذاشت هم منو هم رادمان و بابا 
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توی این بیست و نه سال زندگی حضور مامان برای من فقط ده سال  رو!

توی ده سالگی مادر از دست دادن خیلی سال.  ۸بوده و برای رادمان 

ست از فکر بیرون با صدای شمسی خانم که گفت میز شام آماده سخته.

اومدم. همراه بابا به سمت میز رفتیم. نشستیم و شروع کردیم که بابا 

 گفت: 

 از رادمان خبری داری؟ -

 دست از خوردن کشیدم و به بابا نگاه کردم و گفتم:

 گرده!زنگ زد گفت که هفته دیگه از شیکاگو بر میآره...چند روز پیش  -

 دانشگاهشم دیگه تموم شده؟ -

 آره -

 جا و بره سر کار؟!چرا نموند اون -

قدر از ما خواد اینراستش منم بهش گفتم ولی خب گفت دیگه نمی -

 جا!خواد بیاد اینسال دوری بس بوده. گفت می ۷دور باشه 

 بابا سری تکون داد و گفت:

کلی نیست. اون اآلن یک دکتر جراح ماهره واسه خودش و یک مرد مش -
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 شده!

 سری تکون دادم که بابا دوباره گفت:

 با سحر چکار کردی؟ -

 هام رو روی هم فشار دادم.دندون کنهبا یادآوری اون دختره 

 چه از من نیست.بدونستم حلش کردم. می -

 خوبه. -

با بابا رفتیم توی سالن و ی شام توی سکوت خورده شد. بعد شام بقیه

 نشستیم که بابا شروع به صحبت کرد.

 گفتم بیای اینجا تا در مورد یه موضوع مهم باهات حرف بزنم. -

 گوشم با شماست -

دونی که هر سالته رادان و بچه بزرگ منی و اینم می ۲۹ببین تو االن  -

که مادرت اینهاشون سروسامون بگیرن. با پدر و مادری آرزو دارن بچه

طور. تو خودت راضی دونم اون راضیه و منم همینجا نیست میاین

 نیستی؟!

یکم که فکر کردم دیدم چرا راضی هستم. این بهانه واسه رسیدن به 
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 نکیسا خیلی خوب بود!

 چرا پدر راضی هستم. -

 کسی تو نظرت هست؟ -

 با مکث طوالنی جواب دادم.

 بله،هست -

 خیره شد.بابا سوالی توی چشمام 

 کی هست؟! -

 جوهام!دونم. یعنی یکی از دانشخب، می -

 بابا با چشمای گرد شده نگاهم کرد و گفت:

 چـی؟! …چـ -

 هاش خیره شدم و گفتم:جدی تو چشم

 جو خودم شدم.آره بابا من عاشق دانش -

 بابا به خودش اومد و گفت:

 نکنه اون دختره کـ... …تو عاشق دانشجوت شدی. نکنه -
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 اشتم ادامه بده و فهمیدم منظورش نکیساست!نذ

 آره بابا. نکیسا مهتاج! همون دختری که امروز اومدی توی اتاقم بود. -

 واقعا عاشقشی؟ -

آره...دو ماهی هست با هم هستیم...هر دومون هم مطمئنیم هم رو  -

 دوست داریم.

ببین رادان من با این مسئله مشکلی ندارم ولی خودت باید باهاش  -

 رف بزنی.ح

 تا اومدم حرفی بزنم یکهو صدای یکی اومد.

 آهای رادان! …رادان -

با تشخیص صدا که مال سحر بود به سرعت بلند شدم و به سمت حیاط 

 عمارت رفتم. در رو باز کردم که دیدم سحر وسط حیاط وایساده.

 او سالم رادان! -

 کنی سحر؟ ها؟جا چه غلطی میاین -

 تر اومد و گفت:نزدیک
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 چی شد عشقم؟ نباید بیام پیش پدر بچم؟!  -

 چرت نگو! اون بچه مال من نیست. -

 نادون مال توِ! …است آهان حتما مال بقال سر کوچه -

 حضور بابا رو کنارم حس کردم و بعد صداش رو!

 چیشده سحر...عمارت رو گذاشتی سرت؟! -

 رومون و گفت: سحر اومد روبه

باردارم و اینکه پدر بچم رادانه ولی متاسفانه رادان باور اومدم بگم من  -

 نداره!

 بابا گفت: 

 منم باور ندارم -

 سحر یک لحظه با شوک نگاهمون کرد و دوباره گفت:

 باشه!  چطوره بریم آزمایش دی ای ان بگیریم؟! -

 اش کردم که بابا گفت: با اخم نگاه

 منم موافقم. -
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 اون بچه چند ماهشه؟ -

 چه نه، بچمون! بعدش سه ماهشه.اون ب -

خدا رو شکر که باعث خیانت به نکیسا نشده و اگه بچه من بود مال قبل 

 از رابطه با نکیسا بود.

 باشه. فردا ساعت هشت صبح بیا در دانشگاه تا بریم آزمایشگاه. -

 پیروزمندانه نگاهم کرد و گفت: 

 خب من برم بای!  …باشه -

 و رفت.

 که منم برگشتم و سرم رو پایین انداختم.بابا به سمتم برگشت 

 تو که گفتی حلش کردی! -

 …بابا من بهش گف -

 مهم نیست. اگه جواب آزمایش اومد و اون بچه تو بود چی؟! -

 اون بچه من نیست! -

 بازم پرید وسط حرفم و عصبی داد زد:
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 گم اگه بچه تو بود؟!رادان، می -

 جدی نگاهش کردم و گفتم:

 کنم بابا!میسقط  -

 اگه راضی نشد -

 دونم!دونم بابا. نمینمی -

 و برگشتم داخل خونه خواستم برم باال روی اولین پله بابا گفت: 

 باید بدونی چون اگه ندونی باید قید نکیسا رو بزنی! -

شوکه دستم روی نرده سنگی پله ها خشک موند. نه نه این اتفاق 

کنم. آره! از پله ها باال رفتم. وارد اتاقم میافتد من یک راه حلی پیدا نمی

تونم قید خودم رو روی تخت انداختم. من نمی شدم و در رو محکم بستم.

نکیسا رو بزنم چون اون ماله منِ! فقط من! حتی اگه خودشم نخواد. آره 

زندگی بدون نکیسا  من خیلی خودخواه هستم و بارها این رو از اطرافیانم 

زارم نکیسا متوجه بشه و هنم توی این دنیا! من نمییعنی جهنم. یک ج

ذارم رابطه ما خراب بشه. با فکر به نمی کنم گ آره.این مسئله رو حل می

 فردا و زندگی کنار نکیسا خودم رو به دنیای خواب سپردم.
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 نکیسا

تابید بیدار شدم. گوشیم رو از روی عسلی با نوری که به صورتم می

داد. یکم که فکر رو نشون می ۷:۳۰تش انداختم که برداشتم. نگاه به ساع

دونم با سرعتی که نمی دانشگاه باشم. ۸کردم دیدم وای، من باید ساعت 

دونم بتول حتما می از کجا آورده بودم آماده شدم و از خونه زدم بیرون.

راننده نبود مجبوری سر خیابون دربست گرفتم  شه ولی بیخیال.نگران می

های دانشگاه خلوت بود و زود به نشگاه، خدا رو شکر خیابونو گفتم بره دا

دانشگاه رسیدیم. به در دانشگاه که رسیدم کرایه رو حساب کردم و پیاده 

شدم. همانا پیاده شدن، همانا دیدن رادان با یه دختر! از حرص و 

 دونستم چکار کنم.عصبانیت نمی

ستم تحمل کنم و نتون کنه؟!کار میاینجا چی این دختره کی بود؟!

بیخیال دانشجوهای دانشگاه شدم و به سمت رادان و اون دختره رفتم که 

زدن. وقتی بهشون رسیدم، پشتشون بهم بود و داشتن با هم حرف می

 گفتم:

 رادان؟ -

 های برزخیم مواجه شد.رادان به سرعت برگشت سمتم که با چشم
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 دختره هم گفت:

 رادان چیزی... -

 دیدن من قطع شد. رادان با هول گفت:حرفش با برگشتن و 

 نـ... نکیسا... -

 رادان این زن کیه؟! -

 دختره با چشمای ریز شده گفت:

 شما کی باشی؟! -

 من اول پرسیدم. -

 تا دختره اومد جواب بده رادان با هولی که ازش معلوم بود گفت:

 این... این دخترداییم سحر! -

 مشکوک بهش نگاه کردم و گفتم:

 آها! -

 حر گفت:س

 آ، رادان... -
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 سحر ساکت! -

 رو کردم به رادان و خواستم حرفی بزنم که سحر گفت:

 کنی؟!رادان جان ایشون رو معرفی نمی -

 دانشجوی من هستن نکیسا مهتاج. -

 با چشمای گرد و ناباور نگاهش کردم.

 گه؟آها؛ ولی چرا رادان می -

 چون دوست خانوادگی هستیم! -

 گه! من دوست خانوادگیش هستم؟!شد رادان داره اینا رو مینمیباورم 

 خدای من!

 خداحافظ نکیسا جون. -

اونقدر توی رفتار رادان گیر کرده بودم که اهمیت ندادم و تا خواستم 

متر ها ازم -حرفی بزنم دیدم نیستن و تنها ماشین رادان بود که متر ها

یقا چش بود؟! اون دختر واقعا هنوز هنگ کرده بودم. رادان دق شد.دور می

با اعصابی متشنج به سمت دانشگاه رفتم. اونقدر اعصابم  دخترداییش بود؟!

ها رو چطور گذروندم و کی از ساعت خورد بود که حتی نفهمیدم کالس
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روی خونه  عصر! فقط زمانی به خودم اومدم که دقیقا رو به ۵رسید به  ۸

دم و پیاده شدم. به سمت در خونه کرایه تاکسی رو حساب کر رادان بودم.

 رفتم. زنگ در رو زدم که یه پیرمرد باز کرد.

 سالم. رادان هست؟ -

 سالم خانم. آقا امروز وسایل رو جمع کردن و از اینجا رفتن. -

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم و گفتم:

 چـ... چی؟! کجا؟! -

 ای باال انداخت و گفت:پیرمرد شونه

 نم خانم.دوواال منم نمی- 

 بدون این که جواب خداحافظی پیرمرد رو بدم از اونجا رفتم.

سریع از توی کیفم موبایلمو بیرون آوردم. شماره رادان رو گرفتم. سرِ بوق 

 پنجم جواب داد که البته انقدر طوالنی هیچوقت انتظار نرفته بود.

 بله؟ -

 صدای خستش نگرانم کرد!
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 رادان؟ -

 تویی نکیسا؟! -

 .آره منم -

 چیزی شده؟ -

 با اعصابی که از دستش خورد بود جواب دادم:

رادان میشه بگی چه خبره؟! اون از صبح و اون دختر، اینم از االن که  -

 شه بگی؟!ویال نیستی، می

 رادان که انگار تازه به خودش اومده بود گفت:

 آروم باش عزیزم؛ آروم عشقم. -

 داد زدم:

 باشم ها؟!شه! آخه چطور آروم نه نمی -

 فرستم بیا اینجا.ببین نکیسا، االن یه آدرس برات می -

 باشه. -

 آفرین دلبرکم. -
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 فعال. -

 فعال. -

تماس رو قطع کردم. رفتم سر جاده و یه تاکسی با هزار زحمت گرفتم. 

بعد چند دقیقه صدای پیام گوشیم اومد. بازش  سوار شدم و حرکت کرد.

راننده گفتم بره اونجا. وقتی راننده  کردم که دیدم یه آدرسه. سریع به

روم کردم نگاهی به برج رو به  وایساد کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم.

که دیدم برج پنت هاوس هست. بدون نگاه به اطراف به سمت برج رفتم. 

 به کانکس نگهبانی که رسیدم روبه نگهبان برج  گفتم:

 سالم آقا. -

 سالم بفرمایید. -

 کنن؟هر اینجا زندگی میآقای بزرگم -

 بله. -

 کدوم طبقه؟ -

 .۱۵طبقه  -

 آها ممنون. -
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 تا خواستم به سمت ورودی برج برم نگهبان جلوم رو گرفت و گفت:

 ببخشید خانم ولی شما اجازه ورود ندارید! -

 چرا؟ -

 فقط ساکنان و اقوام ساکنان حق ورود دارن. -

 خب منم نامزد آقای بزرگمهر هستم! -

 کالفه گفت:نگهبان 

 گید یا دروغ؟!خب من باید از کجا بدونم راست می -

تر و سیم نگهبان زنگ خورد که رفت اون طرفتا اومدم حرفی بزنم بی

 جواب داد.

 یکم بعد قطع کرد، برگشت و گفت:

 تونین برین باال.ببخشید خانم، می -

مت با اعصابی که دیگه اصال ندارمش ازش فاصله گرفتم و از البی به س

رو زدم. وقتی  ۱۵وارد آسانسور شدم و دکمه طبقه  آسانسور رفتم.

دیدم رادان جلوی در  بیرون اومدم. سرم رو بلند کردم و آسانسور وایساد

 واحدش وایساده. به سمتش رفتم و گفت:



 

 

 WWW.98IA3.IR 66 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

 خوش اومدی عزیزم. -

 به داخل اشاره کرد که رفتم تو و اون هم اومد.

 بشین. -

 روی مبل نشستم.

 خوری؟چی می -

 خورم اومدم حرف بزنیم.چیزی نمی -

 ولی رادان که گوش شنوا نداشت

 نوچ، نمیشه عزیزم! -

 باشه، باشه؛ آب پرتقال. -

 کنم.االن درست می -

تم دیوارهای  و به سمت آشپزخونه رفت. نگاهی به خونه انداختم.

ای، های سفید، دو دست مبل خاکستری و چرم قهوهخاکستری، .پرده

 با صدای رادان به خودم اومدم: های خاکستری، تی وی و...ف پوشک

 چطوره خوبه؟ -
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 اخمی کردم و گفتم:

 نه خوب نیست، اون ویال چش بود؟! -

 کنارم نشست و آب پرتقال ها رو روی میز گذاشت.

 چرا؟ -

 کالفه توی چشماش خیره شدم و گفتم:

 رادان من اومدم اینجا تا حرف بزنیم. -

 ه عزیزم بگو.باشه؛ باش -

اون دختر کی بود؟ چرا گفتی من دانشجو و دوست خانوادگیتم؟! چرا  -

 اتو عوض کردی؟خونه

 رادان گفت:

 یواش -اوال یواش -

 بگو رادان، بگو -

 رادان جدی گفت:

نکیسا اونجا هم بهت گفتم اون دختر، دختر داییمه. تو رو هم به خاطر  -
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م چون خانواده مادری من روی طور معرفی کرداین معرفی نکردم و این

خوام تو رو زمانی معرفی کنم که اینجور مسائل حساس هستن. من می

بدونم زنم هستی. خونه رو هم به خاطر این عوض کردم چون توی اون 

 کردم و اینجا رو بیشتر دوست دارم.ویال احساس تنهایی و غربت می

کننده نبود قانع کردم. با اینکه حرفاش کمیتمام مدت داشتم نگاهش می

 ای نداشت پس بیخیال شدم.ولی هیچ بهونه

 باشه؛ من تو رو قبول دارم و بهت اعتماد دارم عزیزم. -

 دونی که خیلی دوست دارم!ممنون! می -

 دونی که منم دارم.تو هم می  -

 با لبخند به هم خیره شدیم. گفتم:

 ها گرم شد. بخوریم.خب آب پرتقال -

دستمو گرفت و آب پرتقال ها رو خوردیم. داشتم آب پرتقال با لبخندی 

 دادم که یهو گفت:رو قورت می

 نکیسا حاضری ازدواج کنی؟ -

 با این حرفش آب پرتقال پرید تو گلوم که سریع زد به کمرم.
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 چـ...چی گ...گفتی؟! -

حالم که یکم خوب شد برگشتم سمتش که دستام رو گرفت و خیره توی 

 چشمام گفت:

بین نکیسا من تصمیم گرفتم رابطمون رو محکم و رسمی کنم؛ ب -

 خوام مال من بشی تا ابد، فقط خودم.می

 شوکه به رادان نگاه کردم و گفتم:

 رادان تو مطمئنی؟ -

ش. نظر تو آره، آره هستم. حتی با بابا هم دیشب صحبت کردیم درباره -

 چیه؟

بودن از خجالت سرم خیره نگاهش کردم و با فکر زنِ رادان  -یکم خیره

 و پایین انداختم و گفتم:ر

 دونم؛ یهویی گفتی!خب راستش نمی -

 ببین نکیسا تو فقط کافیه بله رو بگی تا من تمام دنیا رو به پات بریزم. -

 دونم.دونم رادان، میمی -

 رادان با لبخند خاصی گفت:
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 خب حاال حاضری با این بنده حقیر ازدواج کنی؟ -

 .یکم نگاه کردم

 خب...راستش...خب من... -

رادان منتظر نگاهم کرد که یهو پریدم بغلش و محکم دستامو دورش 

 حلقه کردم و گفتم:

 آره، آره حاضرم. -

رادان که تازه به خودش اومده بود محکم بغلم کرد و بلند شد و منو دور 

 خودش چرخوند. محکم داد زد:

 کنم دختر، عاشقتم!خوشبختت می -

 که ازش داشتم گفتم: با عشق زیادی

 عاشقتم رادانی. -

 منم زندگیم. -

 نکیسا:

 رادان نگاهی به صورت انداخت و گفت:
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 درد داری؟ -

 آره خیلی. -

 بلند شد  و گفت:

 االن یه مسکن برات میارم عزیزم. -

 رفت و من موندم و فکر و خیال. 

 نشست.رادان برگشت با بسته مسکن و لیوان آب. اومد روی تخت کنارم 

 بیا قربونت برم. -

ام کشیدم و خواستم بشینم که زیر دلم نیم خیز ملحفه رو تا باالی سینه

 تیر کشید.

 آخ! -

رادان با هول لیوان و آب رو گذاشت روی عسلی و به سمتم برگشت و 

 کمکم کرد بشینم.

 تر فدای چشمای خاکستریت.قربونت بشم من، آروم -

 کردن.هاش انگار کارخونه قند توی دلم آب میصدقهاز این همه قربون 

نشستم که یه مسکن از جلد در آورد و لیوان آب دستم داد. مسکن رو که 
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 خوردم آروم خودمو کشیدم و دراز شدم، رادان با نگرانی گفت:

 من برم کیسه آب گرم بیارم، به خودت فشار نیار . -

دونم چرا؟! بودم و نمیبلند شد و رفت. از این همه نگرانیش خوشحال 

کجاست اون استاد اخمو و بداخالق سه ماه پیش که کسی جرأت یه نوچ 

رادان  البته هنوز هم هست، ولی برای من نه. گفتنم تو کالس نداشت؟!

برگشت با کیسه آب گرم، کنارم نشست و خواست کیسه آب گرم رو بزاره 

 روی دلم که سری و با خجالت گرفتمش که گفت:

 کشی؟، عزیزم خجالت مینکیسا -

 با سری پایین جواب دادم:

 نه. -

 چونم رو گرفت و سرمو باال آورد و گفت:

 نگاهم کن نکیسا. -

 هاش نگاه کردم که گفت:با خجالت به چشم

 عزیزم، از من خجالت نکش. -

 آخه... -
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 آخه نداره دلبرکم، قربون چشمات. -

 عه، خدانکنه. -

که تازه متوجه دستم که قرمز شده بود رادان کیسه رو از دستم گرفت، 

 شدم.

 وای دستم! -

نوچی کرد و دستمو گرفت و فوت کرد. همونجور که فوت  -رادان نوچ

کرد کیسه آب روی گذاشت رو دلم. از گرمی آب حس خوبی بهم می

 بردم کهتزریق شد. چشمام رو بستم، داشتم از گرمای آب لذت می

هام رو باز کردم که عقب رفت، چشم رادان بوسه عمیقی به موهام زد و

های هم رادان و من خیره توی چشم پیشونیش رو به پیشونیم تکیه داد.

 بودیم که گفت:

 دونی که دنیامی؟می -

 دونم.می -

 دونی که نفسمی؟می -

 دونم.می -
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 منم با عشق خیره شدم توی چشماش و گفتم:

 اتم؟دونی که دیوونهمی -

 دونم.می -

 عاشقتم؟ دونیمی -

 هر دو هماهنگ گفتیم:

 دونم.می -

 دونم.می -

 با هم خندیدیم.

 من برم یه چیزی بیارم بخوری، صورتت مثل گچ شده. -

کم -درد دلم کم کننده بود.هاشم دیوونهو از اتاق رفت بیرون. دل نگرانی

رادان برگشت با سینی پر از غذا، سینی رو روی  شد. داشت آروم می

 گذاشت و خودشم نشست.تخت 

 رو بخوری.ش بیا عزیزم، باید همه -

نگاهی به محتوای داخل سینی کردم که دیدم، عسل، خرما، میوه، مربا، 
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 پرتقال و...خامه، کره، شیر، آب

 های گرد نگاه به رادان کردم و گفتم:با چشم

 رادان، من این همه رو که... -

 نذاشت حرف بزنم و گفت:

 گه، باید بخوری اینا رو چون اینا االن فقط مقوی هستن.نه نداریم دی -

 اما رادان االن شبه که نه صبح. -

 فرقی نداره فقط مهم اینه تو خوب بشی و اینکه شب هم نیست. -

 نگاهی به ساعت دیواری کرد و گفت:

 ساعت هفت عصره. -

 اشاره به سینی کرد و گفت:

 رستوران جیگر داغ بگیرم؛ واسه شام.اینا رو بخور، تا من هم برم از  -

 کردم، سریع با اخم گفتم:با دهن باز داشتم نگاهش می

 ترکم.رادان لطفا، اینا هم خیلی زیاده اونم بیاری من از شکم می -

 بازی بلند شد و گفت:رادان با لج
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ره، پس لطفا سعی نکن قانعم عزیزم، من هیچ حرفی تو گوشم نمی -

 کنی.

ز نگاهش کردم و به خودم اومدم و اخمامو بیشتر تو هم فقط با دهن با

کشیدم که نگاهم به سینی افتاد و دلم مالش رفت، پس شروع کردم به 

دونم نمی کن نیست.رادان هم رفت؛ این آدم اصال حرف گوش خوردن.

درد دلم کم شده  اشتها شدم.چطور اما نصف غذاها رو خوردم، چه خوش

ی سینی گذاشتم و سینی رو گذاشتم روی بود و کیسه آب گرم رو رو

خوابم میومد  عسلی ولی دلم تیر کوچیکی کشیدم که زود دراز کشیدم.

کم بسته  -چشمام کم دونم اثرات قرص بود یا خسته بودم.بدجور، نمی

 شد و به دنیای خواب رفتم.

 رادان

 کلید رو انداختم و در رو باز کردم. کیسه غذاها رو از روی زمین برداشتم

و داخل رفتم؛ خونه سوت و کور بود؛ کیسه غذاها رو بردم گذاشتم روی 

رو که باز کردم با دیدن یه فرشته که به   کنسول و به سمت اتاق رفتم.

خواب رفته لبخندی روی لبم نشست. بدون بستن در به سمتش رفتم، 

 یواش روی تخت نشستم.
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ها بود توی خواب! موهای طالیی رنگش روی بالشت پخش عین فرشته

 اش نشوندم.ای روی موهای قشنگبوسه شده بود،  ناخواسته خم شدم و

رو کردم و چشمام رو فای طالیی این فرشته سرم رو توی خرمن موه

 بو، فرشته کوچولوی من!داد، یه گندم تازه و خوشبستم.  بوی گندم می

 نکیسا

هام با احساس نفس کسی پیش موهام بیدار شدم. تکونی خوردم و چشم

 رو باز کردم. صورت رادان داخل موهام بود که گفتم:

 رادان؟ -

 تو همون حالت لب زد:

 جانم؟ -

 کنی؟داری چکار می -

 کنم!بهشت رو بو می -

 بهشت به موهام، لبخند عمیقی روی لبام نشست. شبیهاز ت

 عشقم، کی اومدی؟ من چقدر خوابیدم؟ -

 رادان راست نشست رو تخت و خیره به چشمام گفت:
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 ست.من که االن اومدم، االنم ساعت بیست و سی دقیقه -

 را انقدر دیر اومدی؟آ، من یک ساعت و نیم خوابیدم. تو چ -

 رستوران جیگر تموم کرده بود، رفتم خریدم دادم درست کنن. -

 نشستم روی تخت که خواست به سمتم بیاد که گفتم:

 نه، خوبم. -

های بیرونش رو عوض کرد و با رادان بلند شد و سمت کمدش رفت. لباس

 یه تیشرت و شلوارک برگشت سمتم.

 م بپوش.بیا عزیزم، برو حموم اینا رو ه -

 با چشمای گرد شده گفتم:

 رادان بعدا میرم. -

 تا خواست اعتراض کنه، گفتم:

دونی که همه جوره رو حرفم هستم پس رم! میببین حرفی بزنی می -

 ساکت.

 حرف به سمت حموم راه افتادم.بلند شدم و بی
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*** 

های روی تخت رفتم و پوشیدم. از حموم خارج شدم؛ به سمت لباس

از اتاق خارج شدم که با یادآوری چیزی هینی  کامال خوب شده بود.دردم 

 گفتم که رادان گفت:

 چیزی شده نکیسا؟ -

 با استرس رفتم تو آشپزخونه و گفتم:

 دونه من کجام؛ حتما نگران شدن.وای! رادان کسی نمی -

 ذاشت گفت:ها رو روی میز میجور که لیوانرادان همون

 دوستمم.برو زنگ بزن بگو خونه  -

که گوشیم توی کیفم روی مبله، با دو رفتم سمت سالن  با یادآوری این

که دلم تیر بدی کشید. آخ بلندی گفتم و روی مبل نشستم، که صدای 

 نگران رادان اومد:

 شد؟نکیسا عزیزم، چی -

 از آشپزخونه بیرون اومد و به سمتم اومد.

 دویی؟! تو هنوز کامل خوب نشدی.چرا می -
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کیف رو گرفتم و  ور مبل آورد داد بهم.نشست و کیفم رو از اونکنارم 

درش رو باز کردم. گوشیم رو بیرون آوردم که با حس دستی روی موهام 

 با تعجب به رادان نگاه کردم.

 خوام زنگ بزنم.نکن رادان می -

 رسم.کارت دارم تو زنگ بزن، منم به کارم مییمن چ -

بتول خانم برداشت. با هزار جور  نگ زدم.خیال رادان شدم و به خونه زبی

بافی راضیش کردم که خونه سارا هستم، برای امتحان فردا ترفند و دروغ

مونم و فردا ظهر میام. اونم توصیه کرد فردا خونیم و امشب میدرس می

با خیال راحت  زنه.زود بیام چون بابا کارم داره و گفت با بابا حرف می

خیال نداشت  سمت رادان برگشتم که هنوزگوشی رو قطع کردم. به 

ی توی چشماش نگاه کردم که دیدم اونم خیره .دست از سر موهام برداره

با صداش از  زندگی بدون اون محاله! این مرد قلبه منه، جونِ منه! منه...

 فکر بیرون اومدم:

 نکیسا؟ -

 جانم؟ -

 عمیق نگاهم کرد.
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 کنی؟اگه یه روز نباشم چکار می -

 این سوالش انگار روح از تنم رفت.با 

 پرسی؟چ... چرا... می -

 همینجوری! -

 حرفشم نزن رادان! -

 شم.فقط یه سوال بود. لطفا بگو اذیت نکن فدات -

 کمی نگاهش کردم و گفتم:

 شم یا شایدم یه مرده متحرک.اتم؛ پس روانی میخب گفتم که دیوونه -

 داد و گفت:اش فشار رادان با عجز سرمو به سینه

 زارم!زارم این اتفاق بیفته، نمینه نمی -

 ترسیده گفتم:

 رادان چیزی شده بگو! -

 نه فدات شم، نه. -

 روی سرم رو بوسه بارون کرد و با بوی جیگری که زیر بینیم پیچید گفتم:
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 وای رادان جیگرا. -

هر دو بلند شدیم با اکراه به آشپزخونه رفتیم. روی صندلی نشستم که با 

 دیدن جیگرا دلم مالش رفت.

 دست بردم و خواستم بردارم که رادان کشیدشون کنار و گفت:

 شه عزیزم، باید اول دستاتو بشوری.نمی -

 نالیدم:

 بده رادان. -

 دم.نه نمی -

 خوام.بده می -

 دم.نمی -

 بده. -

 دم.اَه مال خودمه نمی -

نم پا به فرار خوام چکارش کجیغی کشیدم و بلند شدم. تا فهمید می 

دویدیم. رادان برگشت سمتم تا خواست حرفی بزنه گذاشت. دنبال هم می

پام گیر کرد به پایه مبل و تا خواستم بیفتم تیشرتشو گرفتم و اونم افتاد. 
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 رادان با شیطنت گفت: به خودم که اومدم دیدم روی رادان دراز شدم.

 االن افتادی روی استادت نکیسا مهتاج. -

خواستم بلند شم که پام لیز خورد و مجدد افتادم روش. نفس با هول 

توی سینم حبس شد. سریع با کمک مبل بلند شدم و تا رادان خواست 

 حرفی بزنه با عصبانیت گفتم:

 ریم کوفت کنیم.ببند رادان، االن هم می -

نگاهی به پام  تا اومدم راه برم، خیسی چیزی رو روی پام حس کردم.

د؛ من خونریزی داشتم! نگاهی به رادان کردم که دیدم خون بو انداختم.

اونم خیره به پام شده، تا اومدم چیزی بگم یهو سرم گیج رفت و بعد؛ 

 معلق شدم.

 رادان

 قبل از اینکه روی زمین بیفته گرفتمش.

 خدای من، نکیسا خونریزی داشت! لعنتی!

ش داشتم و هام نگهسریع نکیسا رو روی دوشم انداختم و با یکی از دست

رفتم سوییچ و گوشیم رو برداشتم و از خونه بیرون زدم. سوار آسانسور 
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شدم و دکمه واحد همکف رو زدم. وقتی آسانسور ایستاد با سرعت خارج 

شدم و به سمت پارکینگ رفتم. دکمه ریموت ماشین رو زدم، در رو باز 

دونم از به سرعتی که نمی م و نکیسا رو پشت گذاشتم و در رو بستم.کرد

 کجا آوردم به سمت بیمارستان رفتم و رسیدم.

ماشین رو پارک کردم و به سرعت پیاده شدم. در عقب رو باز کردم و 

نکیسا رو بغل کردم و در ماشین رو با پا بستم. با دو خودم رو به ورودی 

 شدم داد زدم: بیمارستان رسوندم، وارد که

 پرستار؛ پرستار؟! -

 یه پرستار و دکتر اومدن سمتم.

 چی شده آقا؟ -

 خونریزی داره. -

دکتر سریع گفت برانکارد رو بیارن. گذاشتمش رو برانکارد و بردنش 

 بخش اورژانس. تا خواستم همراهشون برم دکتر جلوم رو گرفت و گفت:

 ما هم به کارمون برسیم.تونین وارد بشین آقا، لطفا بمونین تا نمی -

کالفه روی یکی از صندلی های راهرو نشستم و کالفه دستامو توی موهام 
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کنم رو بردم. اگه یه تار مو ازش کم بشه این بیمارستانو خراب می

دونم چقدر گذشت که در اتاق باز شد و دکتر همراه نمی سرشون!

 پرستاری بیرون اومد. به سمتشون رفتم و گفتم:

 کتر وضعیتش چطوره؟آقای د -

 چه نسبتی باهاشون دارین؟ -

 نامزدشونم. -

 دکتر خیره تو چشمام گفت:

 به خاطر خون زیادی که ازشون رفته باید تا فردا اینجا باشن. -

 باشه. میشه ببینمش؟ -

 بله میشه، ولی بزارین استراحت کنه. -

 اوکی. -

شدم. دیدم  دکتر که رفت به سمت اتاق رفتم. در رو باز کردم و وارد

چشماش بازه و به سمتش رفتم و رو صندلی کنار تخت نشستم. به 

 سختی خواست حرف بزنه که گفتم:

 شم.خودتو اذیت نکن فدات -
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 اما گفت:

 خوابم میاد. -

 دستی روی موهاش کشیدم و گفتم:

 باشه. -

a 

 نکیسا

نوری هام به هم چسبیده بودن. به سختی بازشون کردم که با انگار پلک

هام خورد بستم، آروم باز کردم. تمام تنم کوفته بود، یه سرم چشم که به

کجا رفته، من  بهم وصل بود، نگاه به اتاق کردم که دیدم رادان نیستش.

با  توی فکر رادان بودم که در باز شد و رادان اومد تو. رو تنها گذاشته؟

 عصبانیت گفتم:

 گذاشتی؟کجا بودی، چرا منو تنها  -

 رو گرفت و گفت: اومد سمتم. لبه تخت نشست، دستم

 جا توی راهرو بودم، یه تماس داشتم.همین -

 یه کم که گذشت گفت:
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 اِم نکیسا؟ -

 بله؟ -

 شه من برم؟حال پدرم خوب نیست، می -

 رو کردم سمتش و گفتم: با ترس روم

 شده؟ چی -

 کنه.چیزه خاصی نیست، فقط کمی قلبش درد می -

 تره.برو رادان، من که حالم خوبه، برو پدرت مهم -

 رادان با اخم گفت:

 تو هم مهمی! -

از این همه قربون صدقش روی آسمونا بودم. بلند شد و پیشونیم رو 

 بوسید.

 رم؛ ولی زود میام.من می -

 رادان اگه حال پدرت خوب نشد ببرش بیمارستان یا کنارش باش. -

 به سمت در رفت و گفت:
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 چشم خانومی، خداحافظ. -

 تو هم عزیزم. -

شد که نره. و رفت. با اینکه راضی نبودم بره ولی خب پدرش بود، نمی

 چشمام سنگین شد و فکر کنم اثر آرام بخش ها بود و خواب مطلق.

*** 

 کنار در عمارت وایساد.

 خب برو عزیزم. -

 رو کردم سمتش و گفتم:

 خداحافظ. -

 خداحافظ. -

شدم و در رو بستم. به در که رسیدم دست تکون دادم  از ماشین پیاده

براش و زنگ رو زدم. رفتم تو که صدای دور شدن ماشین نشون از 

وارد خونه که شدم دیدم همه تو سالن نشیمن نشستن،  داد.رفتنش می

 به اون سمت رفتم.

 سالم به همگی! -
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 های ریز شده گفت:بابا سرشو بلند کرد و با چشم

 نکیسا خانوم، چه عجب این طرفا؟!سالم  -

روم بود  با ناز به طرفش رفتم و کنارش رو مبل نشستم؛ مامان هم رو به

 خوند.داشت کتاب می

اِ بابا، به بتول جون گفتم که، خونه سارا اینا بودم! امروز یه امتحان مهم  -

دارم ظهر به خاطر همون درس خوندیم. دیگه شبم خسته بودیم 

 خوابیدیم.

 ا آهانی زمزمه کرد و مشغول خوندن روزنامه شد.باب

 خواستم بلند شم که گفت:

 راستی تا یادم نرفته بگم؛ فردا شب عموت اینا واسه خواستگاری میان. -

 با تعجب برگشتم سمت بابا:

 گفتین؟بابا شما نباید اول به من چیزی می -

 بابا تو چشمام خیره شد و با اخم گفت:

کم  م که بیان و تو بله رو بگی! بعدشم نیما چیمن گفتم بیان، نگفت -

 داره؟ پول که داره، ماشین که داره، خونه که داره؛ چیه که نداره؟



 

 

 WWW.98IA3.IR 90 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

 کالفه بلند شدم و گفتم:

خوام پدر من، من قصد ازدواج ندارم اصال، مگه چند سالمه؟ من می -

 درسمو ادامه بدم یا من دلم با نیما نیست.

 م گفت:بابا هم بلند شد و با تحک

 زارین.فردا میان و قراره آشنایی بیشتر رو می -

 کالفه و عصبانی به بابا نگاه کردم که صدای مامان بلند شد:

 خواد خب.خواد یعنی نمیگه نمیشهریار، چیکار داری بچمو وقتی می -

 بابا رو کرد سمت مامان و گفت:

بیشتر، عالیق پریناز من که نگفتم ازدواج کنه گفتم یکم آشنایی  -

 فهمه که!بیشتر، نمی

زارم این ازدواج سر بگیره ها! من نمیمن موندم و سردرگمی و رفت. 

بیخیال  حتی شده با جنگ و دعوا. و وای از اون روز که رادان بفهمه.

کرد رفتم باال. وارد اتاق شدم و در رو محکم مامان که داشت نگاهم می

م رو پرت کردم رو تخت و خودم بستم که صدای بلندی داد. خسته کیف

به سقف خیره شدم، واقعا خسته بودم از  هم با شتاب روی تخت انداختم.
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 توی فکر بودم که صدای گوشی از خیاالتم بیرونم آورد. این خانواده.

 رادان بود! جواب دادم که صداش تو گوشم پیچید:

 چطوری؟ -

 سعی کردم متوجه حالم نشه و گفتم:

 عالیم. -

 نفست بشم که منم! قربون -

 ناخوداگاه خندم گرفت و شروع کردم به خندیدن.

 وای رادان...قربون خودتم میریا! -

 با صدایی که خنده داخلش بود گفت:

 پس چی ما اینیم دیگه. -

 با مکثی گفتم:

 کنی؟کجایی؟ چکار می -

 خب روی تختم و توی فکر تو! -

 گوشی اومد به کل الل شدم.تا خواستم حرفی بزنم با صدایی که از پشت 
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 رادان، بیا. -

 صدای ی زن بود. با عصبانیت، تعجب، ناراحتی گفتم:

 رادان اون... -

 پرید وسط حرفم و گفت:

 دم.دم عزیزم، توضیح میتوضیح می -

 با عصبانیت گفتم:

 توضیح چی؟ اون زن کیه تو خونت؟! -

 رادان با هول و عصبانیت گفت:

 فقط...آروم باش نکیسا. اون  -

زد که قطع شد. با تعجب و عصبانیت به گوشی توی داشت حرف می

آماده شدم و از  رفتم اونجا.فایده نداشت باید خودم می دستم نگاه کردم.

 رو شدم. گندش بزنن! اتاق اومدم بیرون که با بتول رو به

 بتول مشکوک نگاهم کرد و گفت:

 خوای بری نکیسا جان؟کجا می -
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 کالفگی گفتم:با عجله و 

 ببین بتول جون، سارا حالش بده باید برم پیشش. -

و با دو خودم رو از پله ها به در ورودی سالن رسوندم. داشتم کفشامو 

-جوری که نفسپوشیدم که بتول با دو خودش رو بهم رسوند و همونمی

 زد گفت:نفس می

 بدم؟اما دخترم من جواب آقا و پریناز خانم رو چی  -

 سمتش و گفتم: رو کردم

 رم خودت یه چی بگو!بتول لطفا؛ می -

بی توجه به صدا زدنای بتول از عمارت بیرون زدم و به سمت پارکینگ 

رفتم. از توی کیفم سوییچ ماشین ساندروف که همیشه توی کیفم بود رو 

بیرون آوردم. سوییچ رو زدم و سوار شدم و رو به در عمارت ریموت رو 

با سرعت به سمت خونه رادان  ا سرعت خارج شدم.زدم، در که باز شد ب

رو برج پارک کردم و پیاده شدم و ماشین رو  روندم. وقتی رسیدم رو به

قفل کردم. با دو به سمت برج رفتم، نگهبان با دیدنم به سمتم اومد که 

 سریع و با عصبانیت گفتم:
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 من همونم که دیروز اومد. -

آسانسور که  رو زدم. ۱۵دکمه طبقه و رفتم داخل. وارد آسانسور شدم و 

وایساد به سمت خونه رادان رفتم. در باز بود! با تعجب به سمت در رفتم و 

آهسته داخل رفتم، تو سالن کسی نبود و به سمت  یواش باز کردم.

روم یه  آشپزخونه رفتم. به آشپزخونه که رسیدم، با دیدن صحنه رو به

ن امکان نداره؛ اینا رادان و سحر لحظه احساس کردم قلبم وایساد! نه ای

عقب رفتم که پام خورد به مجسمه و افتاد. با صدای شکستن  نیستن!

مجسمه اون دو تا هم عین فنر بلند شدن. مجسمه شکست درست عین 

شک توی چشمام حلقه زد و دستم رو روی  قلب من. نفسم گرفت بدجور!

و تا خواست حرف رادان با هول به سمتم اومد  قلبم گذاشتم و فشردم.

 بزنه گفتم:

 نزدیـ...یک نیا... -

 بلند تر و با عصبانیت و صورت خیس گفتم:

جلو نیا لعنتی! چی برات از عالقه کم گذاشتم ها؟ چی؟! هر چی گفتی  -

 خواستی چرا منو قربانی کردی؟گفتم چشم، تو که یکی دیگه رو می

 رادان با ناراحتی به سمتم اومد و با هول گفت:
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 سا عزیزم صبر کن لطفا...نکی -

رفتم بدون توجه بهش از خونه بیرون زدم. داشتم به سمت آسانسور می

شد که پام پیچ خورد و از پله ها افتادم و درد توی کل که نمیدونم چی

 بدنم.

 رادان

 با ترس به نکیسایی نگاه کردم که پایین پله ها بود.

 وایسادم.ها پایین رفتم و کنارش خدای من! با دو از پله

 نکیسا عزیزم! -

دستمو گذاشتم روی رگ گردنش، نبض داشت. سریع بلند شدم و رفتم 

تو خونه. سوییچ رو از روی کنسول برداشتم که صدای مقصر این حالم 

 بلند شد:

 ری؟رادان کجا داری می -

 با عصبانیت رو کردم بهش و گفتم:

نکیسا بالیی سرش ات رو ندارم فقط دعا کن ببین سحر االن حوصله -

 کنم مرغای آسمون به حالت گریه کنن.نیاد که اگه بیاد کاری می
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توجه بهش از خونه بیرون اومدم و به سمت نکیسا رفتم که پایین پله و بی

ها بود و با احتیاط بغلش کردم، جوری که اگه جایی ازش آسیب دیده بد 

 از برج خارج شدم و رو به نگهبان گفتم: تر نشه.

 ین رو بیار برام.ماش -

 چشم. -

 نگهبان که رفت نگاهی به صورت رنگ پریده نکیسا انداختم.

 دم همه چی رو حل کنم.عزیزم قول می -

نگهبان ماشین رو آورد و از ماشین پیاده شد و در عقب رو برام باز کرد 

که نکیسا رو آروم داخلش گذاشتم. نگهبان با اشاره من رفت که سریع 

ای از نکیسا ناله رعت سمت بیمارستان حرکت کردم.سوار شدم و به س

دهنش خارج شد که نگران نگاهش کردم و سریع به جلو نگاه کردم و 

 گفتم:

 رسیم.رسیم؛ میاالن می -

ماشین  بعد چند دقیقه که انگار چند سال گذشت به بیمارستان رسیدم.

ب رو رو کنار ورودی بیمارستان پارک کردم و سریع پیاده شدم و در عق

باز کردم و آروم نکیسا رو بغل کردم. با دو خودم رو به داخل بیمارستان 
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 رسوندم و بلند داد زدم:

 دکتر؟! دکتر؟! -

 یه پرستارم سمتم اومد و گفت:

 شده آقا، بیمارستان رو روی سرتون گذاشتین.چی -

 کالفه و عصبانی گفتم:

 لطفا بگو دکتر بیاد. -

اومد و با دیدن نکیسا تو بغلم و وضعیتش که خدا رو شکر دکتر خودش 

روم اشاره کرد. سریع وارد شدم و نکیسا رو  بدون حرفی به اتاق رو به

طور که با چراغ چشمای روی تخت گذاشتم که دکتر اومد کنار و همون

 کرد پرسید:نکیسا رو چک می

 چه اتفاقی افتاده براش؟ -

 از پله افتاده. -

 روبه پرستار گفت:دکتر یه لحظه نگام کرد و 

سریع بگو بخش رادیوگرافی رو آماده کنن باید از بدنش عکس برداری  -

 شه.
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 و رو به من هم ادامه داد:

خواین این خانوم خوب شه لطفا برید بیرون و تو شما هم آقا، اگه می -

 کارمون دخالت نکنین.

و سری تکون دادم و با نگاه طوالنی به نکیسا از اتاق بیرون اومدم. ر

به خدا  صندلی نشستم و سرم رو به دیوار تکیه دادم و چشمام رو بستم.

دونم با  سحر چکار کنم، همش تقصیر اگه بالیی سر نکیسا بیاد خودم می

 اونه!

 چند ساعت قبل

وقتی که نکیسا رو رسوندم و رفتم خونه، بوی غذا میاد که دیدم سحر 

ش. خواستم بیرونش که ببندم سریع رفتم سمتخونست! در رو بدون این

رفتم تو اتاق و  کنم ولی التماس کرد که بزارم وقتی نهار رو خوردیم بره.

لباسامو بدون اینکه عوض کنم رفتم روی تخت دراز کشیدم و چشمام رو 

بستم. بعد یه چرت کوتاه گوشی رو برداشتم تا به نکیسا زنگ بزنم و 

د برای نهار و از حالش رو بپرسم. داشتیم حرف می زدیم که سحر صدام ز

 قدر بلند بود که نکیسا هم شنید.شانس بدم صداش اون

اومدم جمعش کنم که نشد. گوشی رو قطع کردم و رفتم تو آشپزخونه  و 
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 رو به سحر با عصبانیت داد زدم:

 خواستی که صداتو بشنوه، ها؟!همینو می -

 سحر هم گفت:

 زنی.میدونم تو داری با عشقت حرف من چه می -

عصبی به سمتش حمله کردم و گردنش رو میون دو تا دستام گرفتم و به 

میز کوبیدمش و گردنش رو فشار دادم. تقال کرد گردنش رو آزاد کنه که 

 داد زدم:

 کنم.ای بخوره نابودت میاگه به رابطمون لطمه -

شد ولی صدایی در نمیومد. عصبانی لب هاش عین ماهی باز و بسته می

دونم چطور کرد. نمیفکر اینکه نکیسا رو از دست بدم نابودم می بودم و

 ها و شروع کرد به سرفه کردن.شد که ولش کردم که افتاد روی سرامیک

 ای گفت:خواستم از آشپزخونه بیرون بیام که با صدای گرفته

 ی..یه لحظه... -

برگشتم سمتش تا اومدم حرفی بزنم هولم داد که روی صندلی افتادم و 

کار کنم  دونستم چیقدر شوکه بودم که نمیمن رو محکم بغل کرد. اون
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و تا اومدم کاری کنم، صدای شکستن چیزی از سالن اومد. مثل فنر بلند 

 شدم و به جای صدا نگاه کردم که با دیدن نکیسا تقریبا روح از تنم رفت.

 تا رفتم نزدیکش با چشمای اشکی گفت:

 نزدیک نیا... -

 بل با عصبانیت و صورت خیس گفت:بلند تر از ق

جلو نیا لعنتی! چی برات از عالقه کم گذاشتم ها؟! چی؟! هر چی گفتی  -

 خواستی چرا منو قربانی کردی؟گفتم چشم، تو که یکی دیگه رو می

 با ناراحتی به سمتش رفتم و هول گفتم:

 نکیسا عزیزم صبر کن لطفا... -

رفت که به سمت آسانسور می بدون توجه بهم از خونه رفت بیرون. داشت

 یهو پاش پیچ خورد و از پنج تا پله افتاد پایین.

 زمان حال

کرد و البته نفرت، اونم ها عذاب درونم رو پر میحتی با فکر به اون اتفاق

 نفرت از سحر! آره همش تقصیر اون سحره بی همه چیز هست.

 آقا؟ -
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 بلند شدم و گفتم:با صدای پرستار از فکر بیرون اومدم و سریع 

 چیزی شده؟ حالش چطوره؟ -

 پرستار گفت:

 آقای دکتر توی اتاقشون منتظرتون هستن. -

 ممنون. -

 رفت که پرسیدم:داشت می

 ببخشید. -

 برگشت سمتم و منتظر نگام کرد که گفتم:

 گذره؟چند ساعت می -

 نگاهی به ساعت مچیش کرد و گفت:

 حدودا یک ساعت. -

 ممنون. -

داد و رفت که سریع رفتم به سمت اتاق دکتر که خود دکتر سری تکون 

 رو که دید به داخل اتاق اشاره کرد و گفت: کنار در اتاقی وایساده بود. من
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 بفرمایید. -

وارد شدم که اونم وارد شد و پشت میزش نشست و بهم اشاره کرد بشینم 

ای سرفهروی مبل. نشستم که اونم دستاش رو توی هم گره کرد و با 

 شروع کرد به گفتن:

 ببینین آقای... -

 بزرگمهر هستم. -

 خب بله آقای بزرگمهر، خانومی ک... -

 پریدم وسط حرفش و گفتم:

 نامزدم هستن. -

 بله نامزدتون، ایشون سالم هستن و فقط یه مشکل هست. -

 رو باال برد و گفت: با ترس خواستم حرفی بزنم که دستش

ن دچار یه فراموشی کوتاه مدت شدن که این اجازه بدین! خب ایشو -

تونم فراموشی امکان داره تا دو ماه یا هشت ماه طول بکشه، ولی من می

 تونن به شرایط قبلشون برگردن.بهتون اطمینان بدم که ایشون دوباره می

گفت و من بیشتر از قبل از شدم! دکتر میگفت و من نابود میدکتر می
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 م!شدخودم و سحر متنفر می

 با ترس و اضطراب رو به دکتر گفتم:

 امکان داره چیزی از ذهنش پاک بشه؟ -

 دکتر با اطمینانی که توی صداش بود گفت:

که تا فردا به  گردن و ایننه نگران نباشید، گفتم که به حالت قبل برمی -

 هوش میان.

بیرون از دکتر تشکر کردم و با پاهایی که نای راه رفتن نداشتن از اتاق 

 اومدم. خودم رو روی صندلی ول کردم، چطور بهش توضیح بدم؟

 ش چی میشه؟خانواده

کالفه دستام رو توی موهام فرو کردم و محکم چنگشون زدم. خدایا 

 خودت کمکم کن، کمکمون کن!

 ناخوداگاه دلم هوای مامان رو کرد!

*** 

م به گالب رو روی سنگ قبر ریختم و با دستم پخشش کردم و شروع کرد

 حرف زدن:
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سالم مامانی، ببین پسر نامردت اومده! اومده بگه که عروست گوشه  -

 بیمارستانه و فراموشی داره، اومده بگه که تقصیر خودش هم نبوده...

 شیشه گالب رو کنار قبر گذاشتم و ادامه دادم:

بوده! مامان نابودم، خیلی نابود! من بدون  بی همه چیزتقصیر اون سحر  -

رو ترک  گرفت قطعا منیچم، هیچ و اون اگه فراموشی نمینکیسا ه

 کرد و بازم خدا بهم رحم کرد و کنارم موند.می

 ناخواسته خم شدم روی قبر و گفتم:

خواد با نکیسا بریم یه جای دور، خیلی دور! حتی مامان خستم، دلم می -

 دور تر از آدمای این زمین.

دونم که خسته و کوفته بیمارستان، فقط میدونم چطور رفتم و نمی

 افتادم رو تخت کنار نکیسا و یه خواب عمیق.

 نکیسا

هام هام رو باز کردم. همه چی تار بود و نور چشمبا سردرد دردناکی چشم

و بستم و بعد باز و بسته کردم که در باز هام رکرد. کمی پلکرو اذیت می

ایساد و در حالی که سرم رو چک شد و یه مرد سفید پوش اومد. کنارم و
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 کرد پرسید:می

 حالت چطوره خانوم بزرگمهر؟ -

 با گیجی پرسیدم:

 میشه بگین من کیم؟ اینجا کجاست؟ چرا اینجام؟ خانوم بزرگمهر کیه؟ -

 دکتر نگاهی بهم انداخت و گفت:

 ببینین شما دچار فراموشی شدین! -

 م که سریع گفت:با ترس و بهت نگاه دکتر کردم و خواستم حرف بزن

نگران نباشید لطفا، این فقط یه فراموشی کوتاه مدت هست. االن هم  -

 گم نامزدتون بیاد همه چی رو خودشون براتون توضیح بده.می

کنم انگار سرم و رفت. من موندم و یه دنیا سوال. چرا هرچی فکر می

م و شدم که در باز شد. سرم رو چرخوندخالیه؟ داشتم تو فکرهام غرق می

یه مرد رو دیدم که با چشمای غمگین و یه لبخند تلخ داشت سمتم 

نزدیکم شد و  گفت!اومد. پس این همون نامزدی بود که دکتر ازش میمی

 کنار تخت، روی صندلی همراه نشست و دستم رو گرفت و گفت:

 حالت چطوره زندگیم؟ -
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ولی  دونم چرا ولی با دیدنش یه حسی مثل نفرت تو وجودم اومد،نمی

گه؟! چرا؟ مگه دکتر نگفت نامزدمه؟ پس این حس این وسط چی می

 وقتی دید توی فکر رفتم سریع گفت:

 دونم هیچی یادت نمیاد ولی خودم همه چی رو برات میگم، از اول!می -

کل هایی -و شروع کرد به گفتن و گفت از آشنایی توی دانشگاه و از کل

زیادمون، از همه چی گفت حتی از اینکه که اول رابطه داشتیم، از عشق 

از پله افتادم ولی دلیلش رو نگفت ولی یه چیزی این وسط کم بود و این 

 باالخره دهن باز کردم و گفتم: تونستم بفهمم.رو خوب می

 ام از وضعیتم خبر دارن؟خانواده -

 دونم چرا ولی با هول گفت:نمی

دونستم مادرت نگران ون میخب یعنی... نه ندارن و برای این نگفتم چ -

 با تعجب نگاهش کردم. که پدر و مادرت رفتن خارج کشور. میشه و این

 رادان

 دونستم بعدا چطور این دروغا رو باید جمع کنم.واقعا نمی

 گیج شدم، خیلی گیج! نکیسا گفت:
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 کنه.شه بریم خونه، آخه بوی اینجا داره اذیتم میمی -

 لبخندی بهش زدم و گفتم:

پرسم ببینم میتونی مرخص شی رم از دکتر میرا که نه، من االن میچ -

 تا برم برگه مرخصیت رو بگیرم.

بلند شدم و از اتاق بیرون رفتم و رفتم در اتاق دکتر رو زدم و با بفرمایید 

 دکتر از پشت میز بلند شد و گفت: وارد شدم.

 سالم آقای بزرگمهر، بفرمایید. -

 سوال داشتم.نه ممنون فقط یه  -

 دکتر گفت:

 بفرمایید؟ -

 گه از اینجا و بوش خوشش نمیاد.تونم نکیسا رو ببرم؟ آخه میمی -

 دکتر دستی به روپوشش کشید و گفت:

 بله حتما. البته کیه که از بیمارستان خوشش بیاد ولی قبلش یه نکته! -

 بفرمایید. -



 

 

 WWW.98IA3.IR 108 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

 نشست و گفت:دکتر به مبل اشاره کرد که بدون حرفی نشستم. دکتر هم 

های من فراموشیشون تا یک خب باید بگم که ایشون طبق بررسی -

نویسم و حتما کشه و این که من یه سری دارو براشون میماهی طول می

تون تو بهبودی زودترشون تأثیر ها میباید مصرف کنن. و این که این دارو

 بزاره.

 با تشکر گفتم:

 خیلی ممنون. -

 ست.وظیفه -

 د.نفرمایی -

نوشت طور که میدکتر با کاغذ و خودکار شروع کردن به نوشتن و همون

 گفت:

که ایشون رو به جاهای سابق که رفتین و خاطره دارین ببرین  البته این -

 شه.که باعث یادآوری می

چشمی زیر لب گفتم که برگه داروها رو به طرفم گرفت، گرفتمش. یه 

 بیرون آورد و امضا زد و گرفت طرفم.برگه دیگه هم از گوشه میز 
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 شون.این هم برگه ترخیص -

برگه رو گرفتم و با تشکری از اتاق بیرون رفتم. به سمت پذیرش رفتم و 

هزینه بیمارستان رو پرداخت کردم و رفتم سمت داروخانه. داروها رو 

 گرفتم و پرداخت کردم و به سمت اتاق نکیسا رفتم.

 پوشید.پرستار شالش رو میوارد که شدم دیدم با کمک 

 ست؟آماده -

ای گفت و بیرون رفت. رفتم نزدیکش و پرستار سری تکون داد و با اجازه

دستش رو گرفتم. با هم از بیمارستان بیرون زدیم. سوار که شدیم ماشین 

دوست نداشتم برم اون خونه کذایی پس  رو روشن کردم و راه افتادیم.

دادم قضیه رو بابا دم براش توضیح میحرکت کردم سمت خونه بابا. خو

شد. دستم رو جلو بردم و ظبط رو روشن کردم که آهنگ دعوت راضی می

 گفت!رو می دقیقا آهنگی که حالم از صادق زین پخش شد.

 یه چند وقته، حرفی مونده تو دلم

 موندم بگم یا نگم، که عاشقت شدم؟

 آره چند وقته که دلم، پیش تو گیر کرده
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 رفتارام خیلی تغییر کرده دلمو اسیر کرده

 خوام بات صحبت کنم، خودمو راحت کنممی

 خوام امشب تورو به قلبم، دعوت کنممی

 …و موهاتو ببندم …وهی دورت بگردم 

 و هی واست بخندمو!واست بخندم 

 ذارم از جونمواسه تو کم نمی

 دونمزیر و بم دلتو، من می

 مونمپای همه چیتم، آره می

 من یه دیوونم دیوونم دیوونم دیوونم!

 خوام بات صحبت کنم؛ خودمو راحت کنم!می

 خوام امشب تورو به قلبم، دعوت کنممی

 …وو ببندمموهات …وهی دورت بگردم

 و هی واست بخندمو! واست بخندم 

آهنگ که تموم شد، رسیدیم. رو به عمارت بوق زدم که مش رحیم در رو 
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ه داخل هدایت کردم و توی پارکینگ پارک کردم. رو باز کرد. ماشین رو ب

 کردم به نکیسا که خیره به جلو بود و گفتم:

 خوای کمکت کنم پیاده شی؟می -

 بدون اینکه برگرده سمتم گفت:

 نه خودم میرم، فقط یه سوال. -

 بپرس. -

 اینجا کجاست؟ -

 با مکث کوتاه گفتم:

رم مونیم، چون من میاینجا میخب اینجا خونه پدرمه و ما یه مدت  -

مونی. ولی اینجا شمسی خانوم هست و دخترش سرکار و تو تنها می

 محدثه که تازه از شمال اومده.

 نکیسا

این فراموشی من مثل  روی هوا معلق بودن چی؟ گیجی خیلی بده، نه؟

ری تو ری روی زمین یا میدونی میمعلق بودن توی هواست، که نه می

 جی سری برای رادان تکون دادم، پیاده شدم.آسمون. با گی
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نزدیک درِ  هم پیاده شد و هر دو به سمت ورودی خونه حرکت کردیم.اون

تونستم حدس بزنم که همون شمسی ورودی، در توسط زن مسنی که می

 خانوم هست باز شد و در رو باز کرد و کنار ایستاد. رسیدیم گفت:

 خوش اومدی، پسرم.  -

 نی جوابش رو داد. رادان با مهربا

تونستم تعجب و کنجکاوی شمسی خانوم چشمش که به من خورد، می

 گفت، ولی بعداً.هاش بخونم. ولی چیزی نگفت یا شایدم میرو توی چشم

 رادان دستم رو گرفت که نگاهش کرد و گفت:

 خب عزیزم، بهتره بشینیم تو سالن تا بابا بیاد.  -

 سری تکون دادم.

نش نبودم، چون خودش گفته بود که مرده و برادرش منتظر اومدن ماما

 ی دیگه از آمریکا میاد. هم هفته

 حتی گفت که واسه تحصیل رفته.

 رادان، شمسی خانوم رو صدا زد که اومد. 

 پسرم؟ -
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 شمسی خانوم، پدرم هستن؟ -

 نه پسرم. آقا گفتن کمی دیر میان، بهتون هم بگم. -

 ممنون. -

 رادان گفت: شمسی خانوم خواست بره که

 شمسی خانوم؟ -

 شمسی خانوم برگشت سمت رادان و گفت:

 بله؟  -

 رادان با دست به من اشاره کرد و گفت:

 دونم که واستون عجیبه، اما این خانوم نامزد من هست؛  نکیسا. می -

شمسی خانوم که تا اون لحظه با من حرفی نزده بود رو کرد سمتم و 

 گفت: 

 ماشاهلل پسرم، چرا انق... -ماشاهلل -

 زد که رادان پرید وسط حرفش و گفت:داشت حرف می

 خودم بعداً میگم برات شمسی خانوم.  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 114 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

بعد  شمسی خانوم بدون حرفی سری تکون داد و رفت سمت آشپزخونه. 

 از رفتن شمسی خانوم، رادان گفت:

 نکیسا؟  -

 رو کردم سمتش و گفتم:

 بله؟ -

 به مبل اشاره کرد.

 بشین.  -

 خودش نشست که گفتم:

 آد خیلی. رو ببری توی یه اتاق؟ خوابم می میشه من -

 ید:رادان با ابروهای باال پریده پرس

 ات نیست؟گرسنه -

 زد، گفتم:خوابی سوز میهایی که از بیبا چشم

  .نه، فقط خوابم میاد -

 رادان سری تکون داد و بلند شد و به سمتم اومد. 
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 بیا بریم اتاق.  -

 همراهش راه افتادم سمت باال، به باال که رسیدیم رفت سمت اتاقی. 

 بازش کرد و اشاره کرد برم داخل. 

اتاقی با تم سیاه و خاکستری، تخت  رفتم تو و رادان هم پشت سرم اومد. 

خاکستری. میز سیاه. کمد خاکستری. دیوار خاکستری. در سیاه. سرامیک 

 و گفت: رادان به تخت اشاره کرد سیاه. و...

 تونی بخوابی. می -

سری تکون دادم و به سمت تخت رفتم؛ و نشستم روش که یادم افتاد 

 هام مناسب نیست.لباس

 ام، رادان؟  -

 جانم؟  -

 ها نمیشه خوابید. جا لباس هست من بپوشم؟ آخه با ایناین -

 رادان سریع گفت:

 چرا که نه؟  -

اهن دکمه دار و یه شلوار به سمت کمد رفت و درش رو باز کرد. یه پیر



 

 

 WWW.98IA3.IR 116 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

فکر کنم فهمید که  شلوار دخترونه از کجا اومد؟ دخترونه بیرون آورد.

 گفت:

این شلوار رو قبالً خریده بودی که توی ماشین جا گذاشتی، منم یادم  -

 .جا. البته بدم نشدرفت بهت بدمش دیگه مونده این

 روی تخت گذاشت.ها رو با خنده سری تکون دادم که اومد سمتم و لباس

هات رو رم سرویس یه آبی به صورتم بزنم تو هم لباسخب من می -

 عوض کن.

 ممنون.  -

هام رو با لبخند عمیقی سری تکون داد و رفت سرویس. سریع لباس

طور شد دونم چهعوض کردم و با خستگی، روی تخت دراز کشیدم؛ و نمی

 که خوابم برد.

 رادان#

که دیدم خوابیده.  یواش  تا اومدم حرفی بزنماز سرویس بیرون اومدم و 

به سمتش رفتم و آروم روی تخت نشستم.  دستم رو با احتیاط، سمت 

دونم ایش.  میموهاش بردم و شروع کردم به نوازش خرمن موهای قهوه

که بهش دروغ گفتم ازم بدش میاد. اما وقتی همه چی یادش بیاد، از این



 

 

 WWW.98IA3.IR 117 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

ری کنم حتی، قتل. توی فکر بودم که برای نگه داشتنش حاضرم هر کا

 ای به در خورد و پدر وارد شد.تقه

 سالم.  -

 آروم جواب دادم.

 سالم.  -

 بابا بعد مکثی گفت:

 میای حرف بزنیم؟ -

 بلند شدم و گفتم:

 آره. -

 سری تکون داد که رفتیم بیرون و همراه بابا، به سمت پایین سالن رفتیم.

 نشستیم که بابا پرسید:ها توی سالن رو مبل

 کنه؟کار میجا چیشده دقیقاً رادان؟!  دانشجوت اینچی -

 یکم به بابا نگاه کردم و سرم پایین انداختم و شروع کردم به گفتن:

دیروز وقتی از دانشگاه نکیسا رو رسوندم خونشون، رفتم خونه خودم.  -

ازش بگیرم و جا بود، من لعنتی یادم رفته بود کلید خونه رو سحر اون
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گفتم چرا اومدی. گفت اومدم حرف بزنیم، وقتی اومدم بیرونش کنم، 

خبر از نیت اصرار کرد که بمونه و خب منم گذاشتم بمونه ولی بی

  شومش.

 کرد که ادامه بدم و ادامه دادم:بابا بدون حرف فقط نگاهم می

هام رو در خونه رو یادم رفته بود ببندم. رفتم تو اتاق و قبل از لباس -

عوض کنم به نکیسا زنگ زدم و خواستم یکم باهاش صحبت کنم، که 

دقیقاً همون موقعه، سحر من رو برای نهار صدا زد؛ و گفت که بیام و 

نکیسا هم شنید و پرسید کیه و چون قبالً سحر رو جلوی دانشگاه دیده 

سرم رو  .دونستم چی بگم، قطع کردمبود فهمید سحر هست. منم نمی

ردم و به بابا نگاه کردم، که با نگاهش بهم گفت که خیلی اشتباه بلند ک

 کردم. شرمنده سرم رو پایین انداختم که گفت:

 بعدش رادان، بعدش.  -

اش خب...خب.. من رفتم آشپزخونه تا باهاش دعوا کنم و خواستم خفه -

رفتم اتاقم که صدام زد، برگشتم ولی کنم  ولی ولش کردم. داشتم می

 شت حرفی بزنم و من رو هول داد رو صندلی و اومد و.. قبلش نذا

 بابا سریع گفت:
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 دونم بعدش. می -دونممی -

 با ناراحتی و خجالت از بابا که فهمیده گفتم:

 نکیسا هم درست همون لحظه اومد و ما رو دید. -

 های بابا غمگین گفتم:خیره تو چشم

ذاشت و رفت بیرون. بابا من بهش گفتم بزار برات توضیح بدم، ولی ن -

منم دنبالش رفتم، اون تا خواست بره سمت آسانسور پاش پیچ خورد و از 

 ها افتاد.پله

ناخواسته یه اشک از چشمم پایین اومد، که سریع پاکش کردم. که البته، 

 رفت گفت:جور که راه میبابا بلند شد و همون از نگاه بابا دور نموند.

 دختره حق بده. اگه خودت بودی چی؟ ها؟گند زدی رادان، گند. به  -

 بابا رو کرد بهم و گفت: جور اتفاقی بدنم منقبض شد.با فکر به این

 جاست؟ االن که باید ازت دوری کنه؟!طور اینحاال چه -

 من گفتم: -با من

 خب.. نکیسا.. بر اثر ضربه سر، دچار فراموشی کوتاه مدت شده. -خب -
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 نگاهم کرد و گفت:های گرد شده بابا با چشم

اش؟ دانشگاه؟ خودش کار کنی؟ جواب خانوادهخوای چیرادان حاال می -

 شه؟! ها رادان؟ جواب بده! وقتی که فراموشیش تموم

 با عصبانیت بلند شدم و گفتم:

 ندازی گردن من؟بابا چرا تقصیر رو می -

 بابا کالفه نگاهم کرد و گفت:

فقط حواست باشه که بد نشه  کنی بکن،هر کاری خودت می اصالً  -

 برات.

 باشه بابا، چشم؛ فقط یه چیز. -

 بگو.  -

 میشه مسئله دانشگاه رو شما حل کنید؟ -

 بابا یکم خیره نگاهم کرد و با غم اومد سمتم و بازوهام رو گرفت و گفت:

زنم که ی تنم. باشه اون با من، تو پرونده میچه کنم که پسرمی و پاره -

 داشته و رفته خارج از کشور. مریضی خیلی بدی
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 با تشکر به بابا نگاه کردم.

 مرسی بابا، مرسی.  -

 رو گرفت تو آغوشش. هم منو بغلش کردم که اون

 خب بیا بریم نهار بخوریم. -

 و هر دو رفتیم سر میز. روی میز نشسته بودیم که بابا گفت:

بیست و پنج  کهپرواز رادمان عقب افتاده، به دلیل برف و بهران و این -

 جاست.روز دیگه این

 

موقع قضیه نکیسا هم حل بهتر که دیر میاد و تا اون سری تکون دادم.

که نکیسا نهار که صرف شد بابا رو تو اتاقش، من هم برای این شه.می

به  اواخر تیر ماه بود و هوا هم هنوز گرم بود. راحت بخوابه رفتم تو حیاط.

جا خوابیده بود. باید چکار کردم، االن نیمه وجودم اونی اتاقم نگاه پنجره

اآلن خیلی نگرانش شدن،  با این حرف یاد خانواده نکیسا افتادم.  کنم؟

یکهو یاد  که برن پیش پلیس.کردم و اونم قبل از اینباید یه کاری می

یادم میاد نکیسا یه دوستی تو کالس داشت که  یکی افتادم. آره! خودشه! 

رفت خونشون، حتی از رابطه ما هم خبر داشت. اسمش ات میگاهی اوق
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جور که به سمت هام گرفتم و همونرو بین دست کالفه سرم چی بود؟

سارا! آره، خودشه سارا. سریع به سمت ورودی  رفتم فکر کردم.آالچیق می

 شمسی خانوم باز کرد که گفتم: عمارت رسیدم و در رو زدم.

 کاری کنی؟تونی یه شمسی خانوم می -

 جانم پسرم؟ چه کاری؟ -

تو اتاق من االن نکیسا خوابیده، روی عسلی کنار تخت گوشی من و یه  -

 تونی برام بیاری؟گوشی هم کنارش هست، می

 شمسی خانوم با مهربونی سری تکون داد و چشمی گفت و رفت باال. 

ها رو ازش گرفتم و چون نور بعد از چند لحظه اومد که سریع گوشی

 کرد رفتم تو آالچیق.افتاب اذیتم می

گوشی  سریع نشستم روی صندلی و گوشی خودم رو گذاشتم روی میز.

ها و وقتی روشن شد با سیلی از پیام نکیسا رو توی دستم روشنش کردم.

ها رفتم تو لیست توجه به اونبی ها از پدرش مواجه شدم.میسکال

گشتم که با اسم می داشتم ″س″رفتم داخل لیست حروف  مخاطبین. 

وای نکیسا! این چه اسمیه؟! بلند زدم زیر  سارا انگل جامعه مواجه شدم.

خنده. عشق شیرین، عسل من. زدم روی اسم سارا و تماس که وصل شد 
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 گوشی رو گذاشتم کنار گوشم.

 الو؟  -

 با مکثی گفتم:

 الو سالم خانوم مقدم.  -

 عه! سالم استاد شماید؟ -

 رو شناخت.  خوب صدام

 بله خودم هستم، االن گوشی نکیسا دستمه. -

 سارا صداش رو صاف کرد و گفت:

 مگه چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ -

 رو بیرون فرستادم و گفتم: نفسم

شه یه جا هم رو ببینیم. شه پشت گوشی حرف زد، اگه میخب نمی -

 البته نکیسا نفهمه.

 سارا با تردید گفت:

 در مورد نکیسا هست، چرا که نه.  خب اگه -
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 آره، در مورد نکیساست. -

 باشه. خب کجا؟ -

 کنم، لطفاً بیاین. من آدرس و ساعت رو براتون ارسال می -

 باشه.  -

 خداحافظ.  -

 خداحافظ.  -

سوئیچ رو توی جیبم گذاشتم و  جلوی کافه پارک کردم و پیاده شدم.

آوردم و به جیب تیشرت آویزون  هام درعینک رو از چشم وارد کافه شدم.

ی یه میز ته کافه داخل کافه رو نگاه کردم که دیدم سارا گوشه کردم.

 نشسته. به سمتش رفتم و گفتم:

 سالم.  -

 با شنیدن صدام سرش رو باال آورد و سریع بلند شد. 

 سالم استاد.  -

 اشاره کردم بشینه و خودم هم نشستم، سارا که نشست گارسون اومد. 
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 سالم، خیلی خوش اومدین. چی میل دارین؟ -

 خوام.من چیزی نمی -

 من یه آب پرتقال.  -

گارسون سری تکون داد و رفت برای سارا آب پرتقال بیاره. سارا رو کرد و 

 گفت:

 شده استاد؟ خب؟ چی -

 با نفس عمیقی گفتم:

خوایم واسه یه مدت بریم شمال و ببین خانم مقدم، من و نکیسا می -

جا اش چیزی بفهمن و من از شما خواستم بیاین اینخوایم خانوادهنمی

 کاری برامون انجام بدید.که یه

 سارا خواست حرفی بزنه که گارسون رسید و ساکت موند.

 بفرمائید.  -

 ممنون. -

 ای میل ندارید؟چیز دیگه -
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 نه، ممنون.  -

 .گارسون سری تکون داد و رفت

 سارا گفت:

استاد، نکیسا بهترین دوست من بوده و هست. ما از دوران خب ببینید  -

راهنمایی با هم هستیم و من مسلماً اگه کاری که برای خوبی نکیسا باشه 

 رو انجام میدم.

 سری تکون دادم و گفتم:

ی نکیسا زنگ بزنی و یه بهونه جور کنی که تونی به خانوادهشما می -

  حداقل یک ماه بشه با این دروغ پیش رفت؟

تونستم سارا سرش رو پایین انداخت و توی فکر فرو رفت. واقعاً نمی

 واقعیت رو براش بگم، اصال راحت نبودم.

 سارا سرش رو بلند کرد و گفت:

خب من، راستش استاد یه بیماریه تنفسی دارم، که گاهی اوقات  -

خاطر این بیماری از شهر بیرون باشم و خانواده نکیسا این رو مجبورم به

تونم به خانواده نکیسا زنگ بزنم و بگم حالم خوب دونن. خب من میمی
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 نشده و خیلی یهویی و با اسرار دکتر از شهر خارج شدیم. نظر شما چیه؟

تر که خانواده نکیسا از این موضوع خبر داشتن. فکر بدی نبود و چه عالی

 سری تکون دادم. 

 آره خیلی خوبه. حاال میتونین زنگ بزنین؟ -

محکم سر تکون داد و از داخل کیفش گوشیش رو در آورد و مشغول سارا 

گشتن شماره،ی پدر نکیسا شد. کمی بعد که پیدا کرد شماره رو وصل 

 کرد. 

 الو، سالم جناب مهتاج.  -

- . ... 

 ممنون. شما خوب هستین؟ -

- . ... 

متشکر. راستش جناب مهتاج خواستم در مورد یه موضوعی باهاتون  -

 بزنم.حرف 

- . ... 

دونم که شما از مریضی بله اتفاقاً در مورد نکیسا هست. ببینین می -
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 تنفسی من خبر دارین.

- . ... 

بله. خوب من خواستم بگم که دیروز یهویی حالم بد شد و نکیسا که  -

 .ی دکتر مجبور شدیم از شهر خارج بشیماومد همراه مادرم، به گفته

- . ... 

دکتر به من گفت که باید تا یک ماه یا کمتر بیرون از شهر ممنون. خب  -

بمونم و گفتم به شما اطالع بدم که نکیسا هم همراه ما هست و نگرانش 

 نباشید.

- . ... 

 گفت که سارا سریع گفت:دونم پدر نکیسا چینمی

 جا چند تا بادیگارد گذاشته. نه خیالتون تخت، تازه پدرم این -

- . ... 

 ونم، جناب مهتاج. خیلی ممن -

- . ... 
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 نه از دانشگاه خیالتون تخت پدرم با استادها حرف زده. مشکلی نیست. -

- . ... 

 بله چشم، خیلی ممنون خدانگهدار.  -

 سارا گوشی رو قطع کرد و داخل کیفش گذاشت.

 خب چی گفت؟ -

 گفتن که میشه اما خیلی زود برگردیم و طول نکشه. -

 ید؟از دانشگاه چیزی نپرس -

کار کنین، که این بود گفتم خواین چیچرا. گفت که دانشگاه رو می -

 پدرم حرف زده

 هاش خیره شدم. با تشکر به چشم

 خیلی ممنون.  -

 سارا با لبخندی سر تکون داد. 

دم کنم استاد، من هر کاری که برای نکیسا باشه انجام میخواهش می -

 که کاری نبود.این
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 ند شدم.لبخندی بهش زدم و بل

 خب، من برم.  -

 سارا برای احترام بلند شد: 

 خدانگهدار.  -

عینک آفتابیم رو از  .سری تکون دادم و راه افتادم و از کافه زدم بیرون

هام زدم. سرم رو باال گرفتم و لبه جیب تیشرتم بیرون آوردم و به چشم

 شه.میجا ماجراهای ما شروع آسمون خیره شدم. خب فکر کنم از این

 ماجراهایی که، غیر قابل پیش بینیه.

 بیست.روز.بعد#

 نکیسا#

اومد. یعنی تا کم داشت یادم می -خاطرات کم وضیعتم خوب بود.

مون، خانواده. ولی حدودی ماجراهای دانشگاه، آشنایم با رادان و عشق

 کنم یه سری خاطرات کمه.دونم چرا احساس میخیلی کم،  ولی نمی

تر بود، درست و البته یه خاطر که از همه جذاب هستن. خاطراتی که مهم

 مال زمانی بود که تازه با هم بودیم.
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 دو.ماه.قبل#

در اتاق رو پشت سرش بست و نزدیکم شد. آب دهنم رو قورت دادم و با 

رفتم. طوری که پام به شوفاژ گیر کرد اومد عقب میهر قدمی که جلو می

قدری کم کرد؛ و الیِ مویی بیرون اومده از استاد، فاصله رو به  و ایستادم.

 مقنعم رو پشت گوشم انداخت.

 با شیطتنتی که ازش بعید بود، سرش رو جلو آورد.

 که زیر لب زمزمه کردم:

 ریم.آد داخل، هر دو به فنا میجا دانشگاهِ، یکهو یکی میاین -

 دستش رو پشت سرم رو دیوار گذاشت و گفت:

 زنم رو بغل کنم. خوادمنم مدیرم، دلم می -

هام رو بستم و ریز خندیدم، بغل کردنش هماهنگ شد با باز شدن چشم

 رادان عصبی برگشت و لب زد: در.

 مگه نگفتم کسی... -

فاتحم رو خوندم که یکهو  با دیدن استاد معینی، تقریباً الل شدیم.
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 …استاد

 زمان.حال#

کرد به داد زدن اون لحظه، رادان شروع  با یادآوری اون اتفاق خندیدم.

رادان خونه نبود،  جوری جمعش کرد.خالصه یه سرم که نمره بد آوردم.

آقای بزرگمهر یا همون بابای مهرداد که من دیگه  رفته بود بیرون.

خالصه تنها بودم.  کردم هم نبود، رفته بود دانشگاه.باباجون صداش می

بلند شدم و از اتاق کنه. از رو تخت شمسی خانوم هم داره غذا درست می

وارد که شدم  ها پایین رفتم و به سمت آشپزخونه رفتم.زدم بیرون، از پله

 گفتم:

 سالم. -

 شمسی خانوم با صدام برگشت سمتم و گفت:

 عه! سالم دخترم. خوب خوابیدی؟ -

 بله.  -

 به سمتم میز غذا خوری رفتم و صندلی رو بیرون کشیدم و روش نشستم.

و دیدم، بتول یادم اومد و االنم یادم میاد. بدجور وقتی شمسی خانوم ر
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 دلم واسش تنگ شده. خیلی! 

 نکیسا؟ دخترم؟  -

 با صدای بتول خانوم از فکر بیرون اومدم. 

 جان؟!  -

 خوای یکم از قدیم برات بگم؟ می -

 با هیجان گفتم:

 آره! چرا که نه؟!  -

شون و منم سر تا پا زندگیها و شمسی خانوم شروع کرد به گفتن از قدیم

 گوش بودم.

 

 رادان#

 از ماشین پیاده شدیم و همراه سحر، به سمت آزمایشگاه رفتیم.

وارد آزمایشگاه شدیم،  اومد و خیلی مهم بود.امروز جواب آزمایش می

رو به منشی  سحر کنار در ایستاد و من هم رفتم تا جواب رو بگیرم.

 ایستادم و گفتم: 
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 وبت داشتیم، برای گرفتن آزمایش. سالم. امروز ن -

 بله. اسمتون؟ -

 سحر قدمی. -

نگاهی به سحر انداختم که  منشی سری تکون داد و مشغول بررسی شد.

 دیدم هنوز جلوی در ایستاده.

 بفرمائید. -

با هول برگه رو از منشی گرفتم و توی جیب کتم گذاشتم و به سمت 

 سحر رفتم.

 رو کردم بهش و گفتم: 

 کجا جواب رو بخونیم؟ -

 هر جا تو بخوای.  -

 پوزخندی بهش زدم و گفتم:

 بریم تو ماشین.  -

 هر دو از آزمایشگاه بیرون و به سمت ماشین رفتیم.
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 تو ماشین نشستیم، مشتاق نگاهی به سحر انداختم و برگه رو باز کردم.

 ش نگاهی به سحر انداختم.نگاهی به جواب آزمایش کردم و با دیدن آزمای

 کرد و گفتم:سحر داشت نگاهم می

 ای. راست گفتی، تو از من حامله -

 سحر با نیش باز گفت:

 دیدی رادان؟ دیدی؟ -

نگاهی بهش کردم و آروم سرم رو تکون دادم ولی یکهو یه سیلی محکم 

 حوالی صورتش کردم. با نفرت گفتم: 

 ستی به ریش من ببندی؟  ها؟خوای کی رو میگوِ خائن! بچهدروغ -

سحر با ترس نگاهم کرد  ی آخری رو چنان داد زدم که بدنش لرزید.کلمه

تازه نگاهم به صورتش افتاد،  که برگه آزمایش رو تو صورتش پرت کردم.

 ی احمق. به درک! زنیکه اومد.که از دماغش داشت خون می

 سحر با عصبانیت گفت:

 رادان تو که گفتی... -

 نذاشتم کامل کنه و گفتم:
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 کنی، ولی تو...کار میگفتم ببینم چی -

 با نگاه بدی بهش نگاه کردم و گفتم:

 پا همه کاره هستی واسه خودتیه -

سحر با نگاه آتشینی، نگاهم کرد و در ماشین رو باز کرد و پیاده شد. ولی 

 قبل رفتن گفت:

 بد تقاص این کارت رو پس میدی رادان بزرگمهر.  -

 شو!برو گم -

 هوف باالخره از دست این دختر راحت شدم. در رو محکم بست و رفت.

 به سمت خونه حرکت کردم. کارهایی که بکنه.دونستم قراره چهولی نمی

شد و این من رو هم نگران و هم نکیسا وضعیتش داشت خوب می

برای کنه. نگران، برای به یاد آوری اون صحنه و خوشحال، خوشحال می

فقط امیدم به خدا هست و تموم. شاید اگه بابا رادمان و  خوب شدنش.

 نکیسا نبود من هیچ امیدی نداشتم،  مخصوصاً نکیسا.

 سحر#

شد. نه! با اعصبانیت از جور میاعصبانی بودم، اونم بدجور. نه، نباید این
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ی بطری  رو با تمام قدرت به دیوار کوبیدم و روی مبل بلند شدم و شیشه

 جیغ زدم:

 کنم نکیسا، نابودت. کنم! نابودت مینابودتون می -

زنم. فکر چرخیدم و به موهام چنگ میبا عصبانیت تمام دور خودم می

ذارم، امکان من نمی کرد.ام میکه نکیسا و رادان مال هم بشن دیوونهاین

م کردم که نگاهنداره. رادان، فقط مال منه؛ من. داشتم به اطرافم نگاه می

به گوشیم افتاد و با فکری که به ذهنم رسید، به سمت گوشی رفتم و 

ی کسی رو که نیاز داشتم رو گرفتم و تو مخاطبین شماره برش داشتم.

 گفتم:

 بهت نیاز دارم، مهمه.  -

 حله.  -

گوشی رو قطع کرد و خودم رو روی مبل پرت کردم، اینه نابودی تمام. 

لبم نشست و تبدیل شد به، قهقهه. اونم با مدرک. لبخند بدجنسی روی 

 همینه، پیروزی از نو.پیروزی سحر، آره و داشتن عشقم. 

 نکیسا#

کس نبود. حتی شمسی دفعه هیچباز هم تنها بودم توی خونه، البته این
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رسید. خانوم، البته مش رحیم بودش. تو حیاط بود داشت به باغچه می

کردم، فیلم نگاه میداشتم تلویزیون  شمسی خانوم رفته بود خرید.

ی دستم توی کاسه .آشامی بود. گرگ و میش. عاشق این فیلممخون

پفیالیی که خودم درست کرده بودم فرو کردم و چند دون رو توی دهنم 

رسید، که درست همون لحظه فیلم داشت به جاهای حساس می گذاشتم.

به کالفه بلند شدم و  محل!آه! خروس بی صدای زنگ عمارت بلند شد.

سمت آیفون رفتم و گوشی رو در گوشم گذاشتم. صفحه نمایش آیفون 

 روشن شد، که یه دختر بود. با کنجکاوی پرسیدم: 

 بله؟ با کسی کار دارید؟ -

 دختره با یه لحن خاصی گفت:

 خوام باهام حرف بزنیم. باز کن، می -

 شناسم.ولی من شما رو نمی -

 در رو باز کن، عزیزم.  -

ی قفل رو زدم. گوشی رو سر جاش گذاشتم. ره، دکمهدیدم خیلی گی

ای باال انداختم، که در ورودی به صدا در اومد. به سمت در رفتم و شونه

روم، سرم تیر کشید. دستم رو روی سرم بازش کردم. با دیدن دختر روبه
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سعی کردم به خودم مصلت باشم. با  هام توی هم رفت.گذاشتم و اخم

 دم و گفتم:ای بهش نگاه کرسرفه

 خواید خانوم؟چی می -

 دختره با کنجکاوی پرسید:

 دونی چی شده؟آد؟ یعنی نمییعنی من رو یادت نمی -

 با کالفگی گفتم:

ببینین خانوم محترم، من فراموشی گرفتم و امکان داره شما رو یادم  -

 نیاد.

های دختره گرد شد و یکهو یه لبخند روی لبش نشست. با یادآوری چشم

 که رادان گفته بود من یه دوست دارم گفتم: این

 ببخشید نکنه تو همون دوست من هستی؟ سارا؟ -

 ابروهای دختره باال پرید و یکهو گفت:

 باالخره منو یادت اومد نکیسا جان!  -

 م:که سارا دوستم هست گفتخوشحال از این
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 خواست ببینمت اونم بعد از فراموشی. وای سارا، خیلی دلم می -

 منم عزیزم، منم.  -

بعد از اون به سمت پذیرایی راهنماییش کردم  و هر دو هم رو بغل کردیم.

 نشست و منم به سمت آشپزخونه رفتم تا چایی بیارم.

 سحر#

ی محض شد نکیسا فراموشی گرفته. البته، چه بهتر. ولی براباورم نمی

گیرم. جوری ازش میآره، یه اطمینان باید مدارک پزشکیش رو ببینم.

 اومد کنارم نشست که گفتم: نکیسا با سینی چایی و تنقالت برگشت.

 نکیسا؟ -

 بله -

 با یه مکث کوتاهی گفتم:

شده؟ چرا شه بری مدارک پزشکیت رو بیاری ببینم چیمی -

 جوری شده؟ این

 نکیسا آهی کشید و گفت:

 آرم. شم گلم، من االن میچ -
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انتقام از راه  بلند شد و رفت باال. لبخندی روی لبم نشست، همینه.

 نابودی. نکیسا با یه پرونده پزشکی اومد. کنارم نشست. 

 بیا سارا جان.  -

رو سارا  که منیه لحظه از گفتن سارا هنگ کردم ولی با یادآوری این

 شناسه به خودم اومدم و پرونده رو ازش گرفتم. می

 مرسی گلم.  -

 نکیسا فقط لبخندی زد و به چایی اشاره کرد: 

 سرد میشه. بخور، چایی -

قلوپی به اجبار پرونده رو روی میز گذاشتم و استکان چایی رو برداشتم و 

وقتی چایی تموم شد نکیسا سینی رو برد آشپزخونه و منم  از نوشیدم.

جا خب، این -سریع پرونده رو برداشتم و شروع کردن به خوندن. خب

نوشته که دچار فراموشی کوتاه مدت شده و درمان داره. اوه درمانش اینه 

بال هایی بره که قکه، باید داروهاش رو سر موقعه مصرف کنه. و به مکان

خاطرات مهمی داشته. با خوندن این جمله، با فکری که به ذهنم رسید 

لبخند محوی روی لبم نشست. که با شنیدن صدای پای نکیسا، سریع 

 جمعش کردم و خودم رو به ناراحتی زدم.
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 نکیسا#

به سمت مبل رفتم و نشستم. نگاهی به سارا انداختم که دیدم با غم 

 خاصی بهم خیره شده.

 گفتم: با نگرانی

 چیزی شده سارا؟ -

سارا سرش رو پایین انداخت و بعد چند دقیقه سرش رو بلند کرد و خیره 

 هام و گفت:شد تو چشم

 دونم چی بگم. نکیسا، من واقعاً نمی -

 های گرد شده گفتم:با چشم

 چرا گل من؟ -

خب.. خب.. بهترین دوست من دچار یه مریضی شده و من باید آخرین  -

 بفهمم.نفر این رو 

 از این ناراحتیش برای من ناراحت شدم و رفتم کنارش نشستم.

 هاش گفتم:دستی که روی رون پاش بود رو گرفتم و خیره شدم تو چشم
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 قدر تو ناراحت باشی و خ...سارا من راضی نیستم این -

 سیم قطع شد.حرفم با صدای زنگ خوردن تلفن بی

 د رادان باشه.ببخشید سارا جان، من باید جواب بدم شای -

 باشه.  -

 بلند شدم و به سمت تلفن رفتم و برداشتم:

 الو؟  -

 الو؟ نکیسا؟  -

 رادان بود.

 بله؟  -

شه به مش رحیم بگی ریموت خراب آم اگه میزنگ زدم بگم دارم می -

 شده بوق که زدم در رو باز کنه.

ه نگاهی به سارا انداختم که دیدم خیره به منه، اونم یه جور خاصی ک

 نتونستم تشخیص بدم.

 گم.باشه عزیزم، بهش می -
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 ممنون خانومم. -

 فعالً. -

 .فعالً -

 گوشی رو سرجاش گذاشتم و به سمت سارا رفتم.

 سارا با کنجکاوی پرسید:

 کی بود؟ -

 .آد و به سرایدار بگم در رو باز کنهرادان بود گفت داره می -

 عجله و هول گفت:سارا با شنیدن این حرفم یکهو بلند شد و با 

 !آها! پس من بهتره برم -

 متعجب از این رفتار سارا به سمتش رفتم و گفتم:

 کنی؟جوری میخواد بیاد که اینسارا رادان هست. کی می -

توجه به حرف من به سمت در سالن رفت و در رو باز کرد. با دو سارا بی

 به سمتش رفتم که برگشت و گفت:

 ها تنها باشن، منم بهتره برم.ها بهتره عاشقاننه نکیسا، االن این زم -
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 سر تکون دادم:

 باشه عزیزم. -

هام رو دورش حلقه کردم سارا به سمتم اومد و بغلم کرد که منم دست

 که کنار گوشم گفت:

 بینیم.رو میبازم هم -

 باشه. -

 فعالً. -

 فعالً. -

ها ه باغچهسارا رو که بدرقه کردم نگاهم خورد به مش رحیم که داشت ب

 داد.آب می

 با صدای بلند گفتم:

 مش رحیم؟ -

 مش رحیم با صدام سرش رو بلند کرد و اونم بلند گفت:

 بله دخترم؟ -
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آد؛ ریموت در خراب شده بوق که زد رادان االن زنگ زد گفت داره می -

 در رو باز کنید.

 به روی چشم! -

 بال.بی -

وارد شدم. روی میز توالت بسته در رو بستم و به سمت اتاقم رفتم و 

قرصم رو برداشت و تنگ آب رو برداشتم و توی لیوان آب انداختم و یه 

روی تخت دراز شدم و منتظر موندم رادان بیاد،  قرص در آوردم و خوردم.

 هام گرم شد و به خواب رفتم.قدر منتظر موندم که چشمدونم چهکه نمی

م رو باز کردم و رادان رو دیدم. هاپلک با لمس شدن موهام بیدار شدم.

 سرش رو بلند کرد و گفت:

 خواستم بیدارت کنم.نمی -

 نه، مهم نیست. -

 رادان هومی زمزمه کرد که گفتم:

 کی اومدی؟ -

 یک ساعتی میشه. -
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 ای گفتم و راست رو تخت نشستم.وای

 چرا بیدارم نکردی؟ -

 نیاز نبود عزیزم. -

 کردم که لبخندی بهم زد و گفت:های سیاهش نگاه یکم به چشم

 ات سر رفت؟بی من حوصله -

 خنده ریزی زدم و گفتم:

 شه گفت، آره. خب می -

 که سارا اومده ادامه دادم:که با یادآوری این

 راستی، سارا اومد. -

 های رادان باال پرید پرسید:با این حرفم ابرو

 سارا؟ -

 :سر تکون دادم و گفتم -

آی یکم حرف زدیم که تو زنگ زدی و گفتی داری میجا آره، اومد این -

 اونم سریع رفت.
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 رادان گفت: ی لبش رو جوید و کوتاه سر تکون داد.رادان کمی گوشه

 دونی نقطه ضعفم چیه.لعنتی! می -

رادان جلوی آینه  بند حوله رو محکم بستم و از حموم بیرون اومدم.

بهش نزدیک شدم و  کشید.ایستاده بود و داشت به موهاش سشوار می

رادان که نشست سشوار رو  اشاره کردم روی صندلی میز توالت بشینه.

یه حوله فقط  هاش.ازش گرفتم و خودم شروع کردم به خشک کردن مو

 دور کمرش بود.

از تو آینه به رادان  دستم رو کشیدم بین موهاش و سشوار رو تکون دادم.

نگاهش رو با یک لبخند  بود.نگاه کردم که با نگاه خاصی، خیره به من 

دوباره حواسم رو دادم به موهاش. موهاش که خشک شد  جواب دادم.

 رادان بلند شد و گفت: سشوار رو خواموش کردم و گذاشتم رو میز توالت.

 حاال تو بشین من موهات رو خشک کنم. -

سر تکون دادم و نشستم که شروع کرد به خشک کردن موهام شد. 

ت بستم،  دستش توی موهام و باد گرم سشوار آرامش هام رو از لذچشم

ای روی قدر توی اون دنیا بود که با بوسهدونم چهنمی داد.عجیبی بهم می

 موهام از فکر بیرون اومدم و به رادان نگاه کردم که گفت:
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 خب، بلند شو لباس بپوش تا بریم شام. -

ام رو باز کنم رفتم سمت کمد، خواستم حوله ای گفتم و بلند شدم.باشه

 کنه دست کشیدم.که رادان با نیش باز داره نگام میکه با دیدن این

 برگشتم سمتش و گفتم:

 شه من رو نگاه نکنی چند دقیقه؟رادان، می -

 رادان با همون نیش باز گفت:

 چرا گلم؟ -

 کالفه پوفی کشیدم و گفتم:

 هم باید بپوشی. خوام لباس بپوشم، خودتمی -

 کارت دارم؟! خب عزیزم تو لباست رو بپوش، من چی -

 پام رو محکم به زمین کوبیدم و غریدم:

 طور بپوشم؟!کنی چهجوری داری نگاهم میوقتی تو این -

هامو برداشتم و رفتم داخل رادان بهم نزدیک شد و  من هم سریع لباس

اومد. سعی کردم خونسردی یت و حرص نفسم باال نمیاز عصبان حموم.

هام رو عوض کردم و از حموم اومدم بیرون و لباس خودم رو حفظ کنم.
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 همراه رادان به پایین رفتیم تا شام بخوریم.

 سحر#

 ها رو برام بفرست.خوبه، فردا عکس -

 .چشم خانوم -

ببینم  خوبه تماس رو قطع کردم و با لبخند رو به گوشی خیره شدم.

 کنی رادان خان.کار میدفعه چیاین

تماس رو  هام رو جمع کردم و رفتم تو مخاطبینم و دنبال مراد گشتم.لب

 وصل کردم. 

 به! سحر خانوم گل. -

 .ببند -

 وای، نگفته بودی عصابت سگیه.  -

 .مراد! نزار دهنم باز شه -

 شده به ما زنگ زدی؟اوکی. حاال چی -

 گفتم:هوفی کشیدم و 
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 خوام برام یه سری عکس درست کنی.می -

 فتوشاپ یا ظاهر؟ -

 فتوشاپ.  -

 حله فردا بیا خونه.  -

 اوکی، امانتی که پیشت داشتم حل شد؟ -

 آره دختر.  -

 بینمت. خوبه، فردا می -

 که منتظر جوابی ازش باشم قطع کردم.و بدون این

 رادان#

خاطر فکر کنم به کشیدم.یواش روی تخت گذاشتمش و ملحفه رو روش 

تاپ و آد. به سمت میزم رفتم و لپها باشه که هی خوابش میقرص

روی تخت نشستم و خم شدم و  ها رو برداشتم و کلید برق رو زدم.برگه

به تاج تخت تکیه دادم و شروع کردم به کار. این  آباژور رو روشن کردم.

تاپ داشتم با لب کنم.مدت از دانشگاه خیلی غافل موندم و باید رسیدگی 

سریع بلند شدم و  شد. دادم که صدای گوشیم بلندکارها رو انجام می
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 برش داشتم و از اتاق زدم بیرون.

 بله؟ -

 به! سالم رادان خان. -

 با شنیدن صدای شادمهر با تعجب گفتم:

 شادمهر؟ تویی؟ -

 خوری گفت:شادمهر با لحن دل

ان دانشگاهت رو فراموش دستت درد نکنه رادان خان. دوست دور -

 کردی؟

 سریع گفتم:

خاطر اونه، حاال بگذریم. شه؟ فقط یکم مشغله دارم بهشادمهر مگه می -

 طور شد یادی از ما کردی؟بگو ببینم چه

زنی، من هم زنگ زدم یه احوال پرسی کنم هم راستش تو که زنگ نمی -

 دعوت کنم به جشن عروسیم.

 با تعجب گفتم:



 

 

 WWW.98IA3.IR 153 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

 کنی؟نگو که داری ازدواج میاوه پسر  -

 ای زد و گفت:شادمهر قهقهه

 ها دم به تله دادم. آره داداش، به قول قدیمی -

 مبارکه شادمهر جان، مبارکه. -

 آی یا نه؟قربان شما. حاال داداش جان می -

 شه عروسی بهترین رفیقم نیام؟مگه می -

 نه نوچ، نمیشه. -

 فردا شب تو عروسی هم رو ببینیم. هر دو از پروییش خندیدیم و قرار شد

 گوشی رو که قطع کردم تازه متوجه بابا شدم که پشت سرم بود.

 بابا؟ شما مگه خواب نبودی؟ -

 بابا نزدیک شد بهم و گفت:

 زدی؟بره. حاال تو بگو کی بود که چنان قهقهه مینه خوابم نمی -

و رو به های شادمهر ناخواسته لبخندی رو لبم نشست با یادآوری حرف

 بابا گفتم:
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 دوست دوران دانشگاه هم شادمهر رو یادتونه؟ -

 بابا کمی بهم خیره شد و بعد بشکنی زد و گفت:

 یادم اومد، همون شادمهر شیطون دانشکده. -

 آره، فردا عروسیشه. -

 بابا شوکه نگاهم کرد و یکهو خندید و میون خنده گفت

 ترین پسر دانشکده دم به تله داده باشه!شیطونشه خدایا! باورم نمی -

 خودشم گفت، گفت که دم به تله داده. -

 بابا با خنده سری تکون داد.

 کنه؟هوم. پس فردا شب داره ازدواج می -

 آره، راستی حاال شما میای؟ -

 ها برین. نه پسرم، شما جوون -

 اما... -

 هیس رادان، ساکت باش. منم برم بخوابم. -

خواد کاری از من بر جور میرفت و من موندم. حاال که خودش اینبابا 
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وارد اتاق شدم و وسایل روی تخت رو جمع کرد و کنار نکیسا دراز  نمیاد.

شدم و اون رو آروم و با احتیاط به آغوش گرفتم که چشمام گرم شد و 

 خواب.

 نکیسا#

نگاهم به  هام رو باز کردم.چشم حضور توی یه جای تنگبا احساس 

آروم  های رادان خورد که دورم حلقه بود. هوم پس این رادان بود.دست

 تکون خوردم که یکهو رادان گفت:

 پس باالخره بیدار شدی؟ -

 یواش به سمتش برگشتم و گفتم:

 خیر. صبح به -

 خیر زندگی.صبح تو هم به -

. از تخت پایین اومدم و به نشستم روی تخت و کش و قوسی به بدنم دادم

روی آینه کارام رو که انجام دادم اومدم بیرون. رادان روبه سرویس رفتم.

 کرد.ایستاده بود و داشت موهاش رو مرتب می

ام رو برداشتم و روی تخت نشستم و به سمت میز توالت رفتم و شونه
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اشت کارم که تموم شد به رادان نگاه کردم که د شروع کردم شونه کردن.

وقت بهم نگفته بود چرا هیچ کرد.هاش رو تو گوشش جابه جا میگوشواره

 گوشواره داره با کنجکاوی پرسیدم:

 رادان، چرا گوشواره داری؟ -

 رادان با این سوالم دست از کار برداشت و گفت:

 تو والیت ما رسم اینه پسر بزرگ گوشواره بزنه اونم یا یکی یا دوتا.  -

 گاهی دوتاست یا یکی؟ خاطر اینهپس به -

 اوهوم. خب بلندشو بریم صبحانه.  -

بلند شدم و همراه رادان از اتاق بیرون رفتیم. سالن که شدیم باباجون 

 پشت میز بود.

اش خودش گفته بود که عروسش به جای دختر نداشته اوه باباجون!

با رادان روی میز نشستیم و صبح بخیر  هست و باید باباجون صداش کنم.

شروع  مون رو با لبخند و سر تکون دادن داد.باباجون هم جواب تیم.گف

 کردیم به خوردن که بابا گفت:

 برای امشب خریداتون رو کردین؟ -
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 با این سوالش به سمتم رادان برگشتم که اون گفت:

 ریم. نه، عصر می -

 با تعجب گفتم:

 خرید برای چی؟ -

که خواب بودی یکی از خب من یادم رفت بهت بگم عزیزم، دیشب  -

های صمیمی دوران دانشجویم، ما رو برای جشن عروسیش دعوت دوست

 کرد

 سر تکون دادم که رادان ادامه داد:

 .ریم خریدعصر هم می -

 سر بلند کردم و بابا جون خیره شدم و پرسیدم:

 شما نمیایین؟ -

 نه دخترم، من کار دارم و.. -

 ست.اما امروز که جمعه -

خندید تن حرفم با خجالت لبم رو گاز گرفتم اما رادان داشت میبعد از گف



 

 

 WWW.98IA3.IR 158 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

 ای کرد و گفت:که بابا هم خنده

 دونم عروس خوشگلم. ولی این کارها ربطی به تعطیلی هفته نداره.می -

 با شرمندگی گفتم:

 اوه، واقعاً ببخشید.  -

 این چه حرفیه. -

 هوف رادان خسته شدم. -

 و گفت: رادان با کالفگی برگشت سمتم

 نکیسا، لباس تو مونده نه من. -

ای کشیدم که ناخواسته نگاهم به لباسی که با این حرفش پوف کالفه

 پشت ویترین پست سر رادان بود افتاد.

 :با هیجان گفتم

 خودشه!  -

 رادان شوکه گفت:

 چی خودشه؟ -
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 های گرد شده گفت:و خواست برگرده که نگهش داشتم. که با چشم

 چته نکیسا؟ -

 نوچ رادان خان نباید ببینیش تا امشب. -

 اما... . -

 جوری وایسا تا من پرو کنم بیاماما و ولی نداریم، حاال هم همین -

 رادان کالفه سری تکون داد تا خواستم به سمتم فروشگاه برم گفت:

 نکی؟  -

 برگشتم سمتش. 

 جان؟ -

خواستم چیزی بگم از توی جیبش کارت بانکی رو بیرون آورد که تا 

 سریع گفت:

ره بیرون نباید اجازه بده زن وایسا، وقتی یه مرد همراه یه زن می -

غیرت نشدم که این اجازه رو قدر بیدستش رو بکنه تو جیبش و منم اون

 بهت بدم.

با لبخند  عمیقی به سمتش رفتم و روی نوک پاهام ایستادم و کارت رو 
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 گرفتم:

 مرسی عشقم.  -

 و گفت:چشمکی زد 

 رمزش هزار و سیصد و هفتاد و یک.  -

 تاریخ تولدت دیگه. -

 آره. -

 وارد فروشگاه شدم که یه خانوم اومد سمتم و گفت:

 خوش اومدین. کمکی ازم بر میاد؟ -

 بله. -

 خواستم اشاره کردم.و به لباسی که که می

 خواستممن اون لباس پشت ویترین رو می -

 بله. سایزتون؟ -

 هش گفتم که رفت و با لباس اومد.سایزم رو ب

 ممنون، من برم پرو کنم. -
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 بفرمائید. -

لباس رو پوشیدم و به آینه  به سمت اتاقکی که گوشه یه مغازه بود رفتم.

از کمر به پایین  طرح لباس دکلته بود؛ رنگش سفید. یه قدی نگاه کردم.

 بغل،تنگ و تا گردن پوشیده و از کنارهای کتف مروارید بود تا زیر 

لباسم رو عوض کردم و رفتم صندوق و حساب کردم و اومدم  زیباست.

 بیرون که رادان خواست کیسه رو ازم بگیره که گفتم:

 گیرم دیگه.خودم می -

 وقتی یه مرد باهاته چرا تو؟ -

هات رو مرد نکن؛ ولی به داخل پاکت نگاه کنی چشم -باشه هی مرد -

 آرم.در می

 شده نگام کرد و گفت:های گرد رادان با چشم

 ها. نکیسا، خیلی خشن شدی -

 خنده کوتاهی کردم که رادان با خنده سری تکون داد و گفت:

 خب حاال باید کجا بریم؟ -

 وای رادان آرایشگاه... من حتی واسه آرایشگاه وقت نگرفتم. -
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 اخم بدی بین ابروهای رادان نشست و گفت:

 خودت تو خونه آرایش کن.اصالً کی گفته باید بری آرایشگاه،  -

 وا رادان باید آرا... . -

 نذاشت کامل کنم و گفت:

 جا به زنم خیره باشن.خوش ندارم که مردای اون -

رفتم  کردن.از این غیرتی شدنش تو دلم انگار کارخونه قند آب می

 کنارش ایستادم و دستش رو گرفتم و با ناز گفتم:

 باشه عشقم. -

باهم رفتیم سوار ماشین  ای گفت.داد و خوبه رادان با غرور سری تکون

رادان سمت ظبط خم شد و روشنش کرد که  شدیم و رادان حرکت کرد.

 آهنگ شدی ماهم از امیر رشوند تو ماشین پخش شد

 قرارم. تو نباشی کنارم، کی رو دارم؟ بی

 های تو بنده.نفس من دیگه به نفس

 تونه حتی شبیهت بخنده؟کی می
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 قرارم.م، کی رو دارم؟ بیتو نباشی کنار

 ره یادم.تونست غم رو از من بگیره؟ اصالً نمیکی می

 خوام دنیا دوباره ما رو ببینه با هم. می

 تو این روزای سرد و تاریک و سیاهم، تو شدی ماهم.

 های تو بنده. نفس من دیگه به نفس

 تونه حتی شبیهت بخنده؟ کی می

 قرارم. تو نباشی کنارم، کی رو دارم؟ بی

 های تو بنده.نفس من دیگه به نفس

 تونه حتی شبیهت بخنده؟کی می

 قرارمتو نباشی کنارم، کی رو دارم؟ بی

 منم آروم آروم آروم خودم مث قلبم عاشق شدم.

 ثانیه فکر توام.  -خودم رو یادم رفته دیگه ثانیه

 هام تویی. توی حرف حرف حرف حرف

 بینه چشمام تویی.تنها کسی رو که می
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 خوام تویی.شک ندارم اونی رو که بیشتر از همه می

 نفس من دیگه به نفسای تو بنده.

 تونه حتی شبیهت بخنده؟ کی می

 قرارم.تو نباشی کنارم، کی رو دارم؟ بی

 های تو بنده. نفس من دیگه به نفس

 ی شبیهت بخنده.تونه حتکی می

 قرارم.تو نباشی کنارم، کی رو دارم؟ بی

 ی این مرد بودم.من دیوونه کرد.رادان توی آهنگ همش به من اشاره می

کردن. به عمارت که رسیدیم چند تا مرد داشتن ریموت در رو درست می

رادان بوق زد که رفتن کنار و مش رحیم در رو باز کرد و رادان با تکون 

کر کرد و ماشین رو به داخل برد. از ماشین پیاده شدیم، دادن سر تش

با هم وارد عمارت شدیم  رادان هم عینکش رو در آورد گذاشت تو ماشین.

 که محدثه دختر شمسی خانوم به سمتمون اومد و گفت:

 سالم، خوش اومدین. -

 رادان باز شد همون مغرور و سرد و فقط سر تکون داد و گفت:
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 .ببر باال های خرید روکیسه -

 چشم آقا. -

های خرید رو داد به محدثه و منم همراهش به باال رفتم و رادان کیسه

 رادان هم رفت بیرون

 ها رو گذاشت رو تخت و برگشت سمتم.محدثه خرید

 با من کاری ندارید؟  -

 نه محدثه جان تو برو. -

 محدثه یکم بهم خبره موند که سریع گفتم:

 لطفاً با من راحت باش. -

 اما... . -

 وا راحت باش دیگه. -

 چشم. -

نگاهی به ساعت دیواری کرد که ساعت هفده و  سری تکون دادم که رفت.

به  اوه من باید تا دو ساعت دیگه آماده باشم داد.سی دقیقه رو نشون می

سریع لباس رو  سمت کیسه لباسم رفتم که در باز شد  و رادان وارد شد.
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 رادان اومد سمتم و گفت: تو کیسه گذاشتم.

 کم باید بریم. -خوای آماده شی؟ کمعزیزم، نمی -

خوام تا قبل آماده ام، چرا. اما تو باید بری یه اتاق دیگه چون من نمی -

 شدن ببینی.

 هاس رو به حالت تسلیم باال برد و گفت:رادان دست

 شم.رم اتاق بابا آماده میاوکی گلم، اوکی. اصالً می -

 زود، راستی بابا نیومده؟خوبه  -

 ی دوستش تا فردا.مونه خونهنه. گفت یه کاری واسش پیش اومده می -

 اوکی.  -

ابروهاش باال رفت و کیسه لباسش رو برداشت و همراه شونه و واکس مو 

 از اتاق بیرون رفت.

 هام رفتم و لباس رو برداشتم.به سمت کیسه لباس

 خب دیگه باید آماده شم. -

*** 

، دیگه ریمل رو به مژه هام زدم و درش رو بستم. عالیه! یک برق لبیکم 
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خط چشم پهن و ریمل، یک آرایش الیت و در عین حال زیبا و جذاب 

 لباس رو توی تنم مرتب کردم که صدای در و بعد صدای رادان اومد: بود!

 عزیزم آماده شدی؟ -

 آره، اآلن میام. -

ادان پشت بهم بود که با صدای در به سمت در رفتم و آروم بازش کردم. ر

 برگشت و تا خواست حرفی بزنِ با دیدنم ساکت شد.

 بد شدم؟ -

کرد که با صدام به خودش اومد. به خیره داشت نگاهم می -رادان خیره

 ای گفت:سمتم اومد و با صدای گرفته

قدر زیبا شدی که دوست دارم بهترین نقاش رو بیارم تا تو رو اون -

 ی زیبایی من!لههنقاشی کنه ا

 کردم. ناز خندیدم و گفتم:از این تعریفش داشتم غش می

 بهتره بریم تا دیر نشده. -

رادان سری تکون داد و بازوش رو به سمتم گرفت، که بازوش رو گرفتم و 

از عمارت که بیرون اومدیم، رادان ریموت ماشین رو زد و  حرکت کردیم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 168 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

 در رو برام باز کرد.

 دلبرک جان.بفرما  -

 مرسی عشقم. -

نشستم که رادان در رو بست و ماشین رو دور زد و خودش هم نشستم. 

رادان حرکت کرد. نگاهی بهش انداختم. رادان یک کت سیاه، پیراهن 

سیاه، یک پاپیون سیاه و یک عینک سیاه پوشیده بود! رنگ لباس هامون 

د. وقتی رسیدیم مراسم تو یک عمارت بو کال متفاوت بود. سیاه و سفید!

رادان ماشین رو به داخل هدایت کرد که یک بادیگارد اشاره کرد ما پیاده 

از ماشین پیاده شدیم و به سمت  کنه.بشیم، خودش ماشین رو پارک می

عمارت حرکت کردیم. رادان دستش رو دور کمرم حلقه کرد و صدای 

 هام روی سنگ فرش ها توی صدای آهنگ گمشده بود.پاشنه کفش

زدیک در ورودی، بادیگارد در رو باز کرد و وارد شدیم که خدمتکار اومد ن

سالن خیلی شلوغ بود و بعضی ها در حال رقص و  و کیف من رو گرفت.

داشتم به اطراف نگاه  ها روی مبل و صندلی در حال صحبت بودن.بعضی

خورد همسن رادان باشه جلب ام به یک مرد که بهش میکرد که توجهمی

 اومد و با نزدیک شدن بلند داد زد:اشت به سمت ما مید شد.
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 به داش رادان! -

 به شاه دوماد! -

هر دو خندید و محکم هم رو در آغوش گرفتن. پسره یک چهر شیطون و 

 جذاب داشت اما در حد رادان نه!

 رادان با لبخند عمیقی گفت:

 گم شادمهر جان.واقعاً تبریک می -

 اما زیاد بلند نه گفتم:با صدایی که بهش برسه 

 گم خوشبخت شین.تبریک می -

انگار تازه متوجه من شد و با کنجکاوی نگام کردم که رادان دستش رو 

 دور کمرم محکم کرد و گفت:

 خب بهتره معرفی کنم. -

 با این حرف به شادمهر اشاره کرد و رو بهم گفت:

 من بودن.ایشون شادمهر عزیزی دوست دوران راهنمایی تا دانشگاه  -

 این دفعه به من اشاره کرد و رو به شادمهر ادامه داد:
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 شادمهر جان ایشون هم نامزد من نکیسا مهتاج. -

 شادمهر اول با شوک و بعد یهو با صدای بلند و خندید و گفت:

 شه تو عاشق شده باشی!وای رادان باورم نمی -

 رادان اخم مصنوعی کرد و گفت:

 ندارم مرتیکه؟!یعنی میگی من قلب  -

شه اون رادان مغرور که حتی یه نگاه به نه به جان خودم ولی باورم نمی -

 انداخت حاال نامزد داشته باشه.بهترین و زیباترین دخترای اطرافش نمی

 رادان با خنده گفت:

جوری تو که دانشجوی شیطون دانشکده بودی و عاشق شدی، همون -

 منم شدم.

 ی رادان و گفت:نهشادمهر با دست زد به شو

 تون ندارم، بفرمایید.ایول داداش. ایول! خب من بیشتر نگه -

تشکری کردیم و به سمت یکی از میزها رفتیم. رادان صندلی رو واسم 

عقب کشید. نشستم و تشکر کردم. اون هم لبخندی زد و نشست. نگاهی 

داشتن به جایگاه عروس و داماد انداختم. عروس کنار چند تا دختر بود و 
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کردن. زیبا و ریزه میزه بود. کم جمعیت پراکنده شد و بیشتر صحبت می

آهنگ هم عوض شد و یک آهنگ مالیم بی کالم  مشغول رقص بودن.

مخصوص رقص گذاشتن. یهو همه کنار کشیدن و عروس و داماد وسط 

سالن شروع به رقص کردن. با لبخند بهشون خیره شدم. با عشق بهم 

عالً تا چند دقیقه فقط باید عروس و داماد و بعد خیره شده بودن. ف

شه فضا رو نور سالن کم شد جوری که کم می رقصیدن.ها میمهمون

با حس گرمای دست رادان رو دستم به سمتش برگشتم که خیره تو  دید.

 هام با نگاه خاصی گفت:چشم

دم بهترین عروسی بگیرم، عروسی که کل تهران به خودش قول می -

 باشه و تو هم بشی زیبا ترین عروس دنیا!ندیده 

با عشق به مرد زندگیم خیره شدم و اون دست آزادم رو روی دستش 

 گذاشتم و با عشق گفتم:

 دونم عشقم، تو فقط باشی و عشقت باشه همین کافیه.می -

 رادان دستم رو باال برد و عمیق بوسید و گفت:

 عاشقتم دلبرک جان. -

نگاهی به جمعیت  رادان خم شد و موهام رو بوسید.از ته دل خندیدم که 
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 انداخت و گفت:

 بریم برقصیم؟ -

 آره بریم. -

های رادان دور کمرم حلقه با هم بلند شدیم و وسط سالن ایستادیم. دست

های رادان گذاشتم و آروم شروع هام رو، روی شونهشد و منم دست

ت من و رادان تموم مد کردیم به رقصیدن که آهنگ جدیدی شروع شد.

 .جلوتر اومد و سرم رو بوسیدفارغ از جمعیت بهم خیره بودیم که رادان 

آهنگ گاهی غمگین و گاهی شاد ولی پر احساس بود. خارجی بود. رادان 

یک دستم رو گرفت باال که چرخیدم و درست توی بغلش افتادم. لباسم 

 آورد که گفتم:رقصیدم رادان پاپیونش رو در جلو گیر نبود و راحت می

 چرا درش آوردی؟ -

 داد.احساس خفگی بهم دست می -

کم آهنگ تموم شد و همه  -کم و دو دکمه باالی پیراهنش رو باز کرد.

برای صرف شام رفتیم. برای خودم غذا کشیدم و همراه رادان به سمت 

شام همه چی بود.از ماهی تا برنج و  میزمون رفتیم و شروع کردیم.

یکم ساالد آوردم چون دوست ندارم این وقت شب غذا  ولی من خورشت!
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سنگین بخورم و از ماهی هم متنفرم یعنی کال از غذا های دریایی 

متنفرم. رادان هم ساالد آورده بود. بعد از صرف شام خدمتکار ها غذاها رو 

کرد. خم شدم از زیر میز پام توی کفش خیلی اذیت می جمع کردن.

 شدم.خدا داشتم فلج مین کشیدم. آخیش! بهیواش پام رو از کفش بیرو

 رادان که متوجه حرکاتم شد گفت:

 اتفاقی افتاده نکیسا؟ -

 شه.نه فقط یکم پام تو کفش اذیت می -

 خوای برگردیم؟می -

 لب گزیدم و گفتم:

 شه که بخاطر یه کفش از همچین مراسم مهمی گذشت.نه عزیزم. نمی -

 اما... . -

 هوف رادان لطفاً. -

 باشه گلم. -

 کم ساعت به یازده نزدیک شد که رادان گفت:-کم

 بریم.  -
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 کرد.خب منم خسته شده بودم و سرم افتضاح به خاطر آهنگ درد می

با نزدیک شدن ما اونا  بلند شدیم و به سمت جایگاه عروس و داماد رفتیم.

 بلند شدن که شادمهر گفت:

 داری میری داداش؟ -

 کنه.نکیسا یکم سرش درد میآره شادمهر جان.  -

 با این حرفش یه لبخند زدم و دستم رو به سمتم عروس بردم.

 به پای هم پیر شین! -

 خیلی ممنون همچنین. -

 و رو به شادمهر گفتم:

 به شما هم تبریک میگم آقای عزیزی. -

 خیلی ممنون زن داداش. -

بیرون اومدیم که رادان هم تبریک کرد و بعد از خداحافظی از عمارت 

ماشین رو که  رادان به بادیگارد سویچ ماشین رو داد تا ماشین رو بیاره.

 آورد سوار شدیم و رادان حرکت کرد.

*** 
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 رادان#

دیشب سردرد داشت  اش رو بوسیدم.ملحفه رو روش کشیدم و پیشونی

 بخاطر این هنوز بیدار نشده بود. صبح زود که بیدار شدم، بابا بهم گفت:

 ید برگردم دانشگاه.با -

موافقت کردم چون واقعا تو خونه موندن کار من نبود. ساعت مچی 

مشکیم رو بستم و کیفم رو برداشتم و از اتاق اومدم بیرون که با بابا رو به 

 رو شدم.

 سالم بابا. -

 سالم پسرم. صبحونه خوردی؟ -

 آره خوردم. -

 باشه پسرم مراقب خودت باش. -

 خداحافظ.باشه  -

 فعال. -

از خونه بیرون زدم و سوار ماشین شدم و به سمت دانشگاه حرکت کردم. 

ها رو، روی خودم وقتی رسیدم و وارد شدم، باز هم نگاه همه دانشجو
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حس کردم اما بی توجه بهشون با نگاه سردی گذشتم و به سمت کالس 

 وارد که شدم با صدای بلندی گفتم: رفتم.

 باشین برای تدریس!روز خوش، آماده  -

 سحر#

با قدم های محکم وارد دانشگاه شدم و شماره سجاد رو گرفتم که صداش 

 پخش شد تو گوشم:

 بله خانوم؟ -

 دانشگاه هستم گوشی رو جور کن. -

 چشم خانوم فقط یه نیم ساعت دیگه. -

 اوکی منتظرم. -

 خانوم نیم ساعت دیگه بیاین سرویس دانشگاه. -

 اوکی. -

 ع کردم و به سمت کافه حرکت کردم.گوشی رو قط

 از زبان راوی#
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خیال از سحر در کافه منتظر خبر سجاد بود. در آن طرف رادان بی

ی شومی که سحر برایش کشیده بود در حال تدریس بود. رادان نقشه

 تدریس را تمام کرد که سجاد با تردید به سمتش رفت و گفت:

شه بهم ها رو پیدا کنم میپیاماستاد من نتونستم باید چطور لینک  -

 بگین؟

رادان  رادان بیخیال گوشی را از جیبش در آورد و چشمان سجاد برق زد.

اش را روی میز گذاشت و مشغول توضیح شد و زمانی که تمام شد گوشی

مشغول صحبت با چند دانشجو دیگر شد و سجاد از غفلت او استفاده کرد 

ی این ی ماهان، پسر تیزبین، بینندهو گوشی اش را برداشت اما در آن سو

سجاد وارد سرویس عمومی  اتفاق بود. ماهان آهسته به دنبال سجاد افتاد.

 شد و در آنجا سحر را دید و به سمتش رفت.

 بفرمایید خانوم. -

خوبه. بمون من کارم رو انجام بدم بعدش گوشی رو ببر و بعد بیا بیرون  -

 دانشگاه تا پولت رو بدم.

 حله. -

ناخواسته  داد.ها گوش میهای آنماهان در پشت دیوار، آهسته به حرف
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اش را بیرون آورد و به صورت مخفیانه از آن دو عکس گرفت و گوشی

سحر کار خودش را تمام کرد. آن متن شوم را فرستاد و گوشی را به  رفت.

 سجاد داد. سجاد که رفت او هم بعد چند دقیقه از سرویس بیرون رفت.

 انکیس#

خم شدم  ی گوشیم روشن شد.کردم که، صفحهداشتم موهام رو شونه می

ام رو از روی میز توالت برداشتم. از طرف رادان بود. بازش کردم و گوشی

 که نوشته بود:

سالم خانومم امروز یه خورده کار دارم بیا به این آدرسی که میگم  -

 )آدرس( طبقه پانزده

 واسش جواب فرستادم.

 مباشه عزیز -

پیام رو بستم. خوب مثل اینکه باید برم. بلند شدم آماده شدم و از خونه  

بیرون رفتم. سویچ ماشینم رو بیرون آوردم و ریموت رو زدم و سوار شدم 

به آدرس که رسیدم پیاده شدم، به  و به سمت آدرس حرکت کردم.

ساختمون که نگاه کردم سرم تیر کشید! چشمام رو با درد بستم و با 

 ام رو ماساژ دادم.شقیقه دستم
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کمی که آروم شدم به سمت ورودی برج رفتم که نگهبان اومد ولی 

بی توجه بهش سمت البی رفتم و راهم  دونم چرا با دیدنم کنار رفت.نمی

رو زدم و در  ۱۵رو سمت آسانسور گرفتم. طبق گفته رادان دکمه طبقه 

شدم. در خونه باز بود. با باز شدن در از آسانسور خارج  آسانسور بسته شد.

آهسته وارد شدم. یک مجسمه تو خونه شکسته بود که با دیدنش سرم 

خاطرات داشت یادم  تیر کشید و دور و اطرافم شروع به چرخیدن کرد.

چشم هام  هامون، افتادن من روی رادان و یه تصویر مبهم!اومد. خندهمی

که باز کردم،  هام رورو محکم بهم فشردم. جیغی از درد کشیدم. چشم

نگاهم به یک سری عکس روی میز افتاد. به سمتشون رفتم، سرم هنوز 

ها ها رو برداشتم. با دیدن عکسکشید! روی مبل نشستم و عکستیر می

 قلبم ایستاد!

ها رادان همراه یه زن نه نه این امکان نداره غیره ممکنه؛ توی تمام عکس

ورق  قانه بغل کرده بودن.و یک بچه بود، توی یک عکس همدیگه رو عاش

هام رو سوزوند و نفسم به شمارش افتاد. یک پسر زدم. داغی اشک چشم

خندید. بچه توی بغل رادان بود و اون زن هم کنار رادان ایستاده بود و می

دستام لرزیدن و عکس ها رو زمین افتادن. سرم تیر شدیدی کشید و یک 

نه سحر روی پاهاش در  …تصویر یادم اومد. رادان روی صندلی و سحر
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 هام گذاشتم و جیغ کشیدم:هام رو روی گوشدست حال بوسیدنش بود.

 چرا رادان؟ چرا؟! -

ریختن! خیانت درد آسونی بود؟ کشیدم و اشک هام میوار جیغ میدیوانه

اونم برای من یک دختر نوزده ساله؟ گول خوردن، بازیچه شدن آسونه؟ 

شستم و بغضم شکست. از ته دل زجه زدم. دو زانو روی زمین ن نه !-نه-نه

گناهیم، برای بازیچه شدنم، برای قلبم که نابود شده، حاال یادم برای بی

همون طوری  اومد که اون دختر سارا نبوده و سحر بوده! همون جادوگر!

روم در حالی که زدم که با دیدن دوتا کفش براق روبهداشتم زجه می

ها رو باال آوردم و به صاحب اون کفشهام بود سرم هام رو گوشدست

 نگاه کردم. دیدمش. خوده نامردش بود!

زده خواست به سمتم بیاد که دستم رو جلو صورتم با دیدن نگاهم وحشت

 گذاشتم و جیغ کشیدم.

 نیا!-نیا -

با صدایی  ها اشاره کردم.به سختی بلند شدم و با دستای لرزونم به عکس

 ود، گفتم:هام گرفته بکه به خاطر جیغ

 نا واقعیه؟ …ایـ …رادان …را -



 

 

 WWW.98IA3.IR 181 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

 خواست باز هم به سمتم بیاد که گفتم:

 اصالً. …اصـ …جلو نیا -

 با صدایی که بغض درونش مشهود بود، گفت:

 ای دارن!ها یه موضوع دیگهکنی اینعزیزم، داری اشتباه می -

چه موضوعی جز نامرد بودنت، جز پست بودنت! رادان فقط بگو چرا  -

ره. تو که دونستی قلبم زود میتو که می من، چرا من رو بازیچه کردی؟

 یک بچه داری!

 ای گفت:هاش پایین اومد و با صدای گرفتهاشک از چشم

به خدا، به پیر، به پیغمبر اون بچه مال من نیست اصال اون زن هم زن  -

 من نیست!

 گی فوتوشاپ هست دیگه؟پس می -

 داد زد:هاش رو چنگ زد و مو

 نه نه! -

 تر ادامه داد:آروم
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 گم. اونا به من ربطی ندارن!بزار می -

وار قهقهه زدم ولی همین کافی بود تا دوباره زیر گریه ناخواسته دیوانه

 بزنم.

 بد اون اتفاق بین تو و سحر هم دروغ بوده؟ هان؟ …البـ -

 رادان دوباره داد زد:

 د؛ سحر افتاد رو من!آره آره الکی بود. اون اتفاقی افتا -

با درد کیفم رو برداشتم و  خواستم به چرندیاتش گوش بدم!دیگه نمی

وار تکون خوردم و خواستم از کنارش رد شم که بازوم رو گرفت. دیوانه

ای «آخ»بازوم رو از دستش کشیدم. به سمت در رفتم که سرم تیر کشید. 

 گفتم که بعد معلق شدم.

 رادان#

بغضم شکست و روی زمین  بیافته توی بغلم گرفتمش.قبل از اینکه 

 افتادم. نه خدایا نه! با صدای عزرائیل این روزهام ساکت شدم.

 بینم که بد تقاص دادی رادان خان!می -

 با نفرت نگاهش کردم و خشمگین غریدم:
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 نابودت میکنم سحر. نابود! -

 ای زد و گفت:قهقهه

 تونی!. نمیتونی منو نابود کنینه عشقم تو نمی -

های آسمون به حالت زار کنم که مرغرسم کاری میحسابت رو می -

 بزنن!

هاش لونه کرد اما سریع خودش رو فقط برای یه لحظه ترس توی چشم

 جمع کرد و گفت:

 خب من برم بابای! -

با رفتنش به نکیسا توی بغلم نگاه کردم و آهسته با پاهای لرزون بلند 

رون رفتم و بدون اینکه در رو ببندم به سمت شدم. آهسته از خونه بی

کف رو زدم. آسانسور رفتم. در که باز شد وارد شدم و دکمه طبقه هم

 آهسته زمزمه کردم:

 مون بسیج بشن!تو مال منی حتی اگه صد نفر برای جدایی -

اش رو بوسیدم و از آسانسور بیرون اومدم. با احتیاط به سمت پیشونی

باز کردم. نکیسا رو عقب گذاشتم و خودم جلو  ماشین رفتم و درش رو
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سوار شدم. با سرعت به سمت بیمارستان روندم. ماهان بهم گفت که 

گوشیم رو کی برده! گوشی رو از روی داشبورد برداشتم و شماره بابا رو 

 گرفتم که سریع جواب داد:

 بله پسرم. -

 بابا نابود شد. نابود! -

 رادان چیشده؟ -

هایی که متعلق به من و راضیه و خودش رو کرد عکسسحر کار  -

 شاهین بود رو نشون نکیسا داد. بابا نکیسا نابود شدش!

 بابا با صدای عصبی و غمگینی گفت:

 چطور آخه؟ -

ام رو براش برد. اون هم به نکیسا پیام داده و ها گوشییکی از دانشجو -

از زبون من گفته ی برج پنت هوس رو برای نکیسا فرستاد و آدرس خونه

ها رو نکیسا دیده بلکه اون اتفاق شوم هم یادش جا همه عکساون …بیاد

 اومد!

 شده؟رادان، حاال چی -
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 برمش بیمارستان بابا.هوشه دارم مینکیسا بی -

باشه پسرم حواست به رانندگی باشه. آدرس بیمارستان هم بفرست  -

 بیام.

 باشه بابا. -

حواسم رو دادم به  پرت کردم روی صندلی!قطع کردم و گوشی رو 

 رانندگی و سرعتم رو بیشتر کردم.

تو ی نکیسا اشک با نگرانی به عقب برگشتم و با دیدن صورت سفید شده

 ای گفتم:چشمام حلقه زد و با بغض خفه

 رسیم خانومم!رسیم نفسم. میاالن می -

. سریع پارک سریع حواسم رو به رانندگی دادم که به بیمارستان رسیدم

با  کردم و در عقب رو باز کردم و نکیسا رو بغل گرفتم و با پا در رو بستم.

 دو به سمت بیمارستان رفتم. وارد که شدم داد زدم:

 پرستار! دکتر! -

 یک دکتر به سمتم اومد و گفت:

 چیشده؟ -
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 زنم دکتر! زنم! -

 دکتر با عجله به اتاق اشاره کرد و گفت:

 جا.اونباشه سریع ببرینش  -

سریع وارد اتاق شدم و نکیسا رو، روی تخت گذاشتم که دکتر همراه دو 

 کرد پرسید:جوری که چشمای نکیسا رو معاینه میهمون پرستار اومد.

 چه اتفاقی افتاده؟ -

خانوم دکتر همسرم فراموشی داشت و یکهو همه چی یادش اومد و  -

 هوش شد.زمانی که خواست بلند بشه بی

 ا تاسف تکون داد و گفت:دکتر سری ب

ذاشتین خاطرات یکهو یادش بیاد. مخصوصاً خاطرات بد و غم نباید می -

 انگیز!

 کالفه دستی بین موهام کشیدم که پرستار اومد سمتم و گفت:

 آقا لطفا برید بیرون! -

 اما... . -
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 بار اخم کرد و گفت:پرستار این

کار کنیم و همسرتون خوب شه ما بهتر لطفا برید چون این باعث می -

 بشه!

 سری تکون دادم و بعد از نگاه طوالنی به نکیسا از اتاق بیرون اومدم.

گوشی رو از جیبم بیرون آوردم و آدرس بیمارستان رو برای بابا فرستادم 

هام رو محکم سرم رو بین دستام گرفتم و چشم و روی صندلی نشستم.

سرم رو  ام نشست.رو شونه توی همون حالت بودم که دستی بهم فشردم.

 که باال آوردم دیدم باباست که با دیدن نگاهم گفت:

 وضعیتش چطوره؟ -

 دونم!دونم. نمینمی -

هام حلقه کرد و با صدای محکمی کنارم نشستم و دستش رو دور شونه

 گفت:

 تحمل کن رادان تو خیلی قوی هستی تو همه دردی رو تحمل کردی -

 گذاشتم و گفتم: ی باباسرم رو روی شونه

نه بابا من این درد رو نمیتونم تحمل کنم. نکیسا نفسِ منه! مگه نه؟  -
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 . هست؟اگه نفس نباشه دیگه آدمی هم نیست

 های بابا غمگین شد و گفت:چشم

بینی که بازم دارم با بی نفسی مادر تو هم روزی نفس من بود ولی می -

 زندگی میکنم!

انم بود اما مامان زود رفت. با غم به بابا بابا هم درست مثل من عاشق مام

با عجله بلند شدم و به  خیره شدم که صدای باز شدن در اتاق نکیسا اومد.

 سمت دکتر و رفتم و گفتم:

 خانوم دکتر وضعیت همسرم چطوره؟ -

 خانوم دکتر با ناراحتی گفت:

هوش  همسرتون وضعیت خیلی خوبی نداره و مشخص نیست کی به -

هاشون فشار آورده، یشون شوک خیلی بدی وارد شده و به عصببیاد. به ا

  شون!مخصوصاً حافظه

 هام رو بهم فشردم که دکتر گفت:با غم چشم

 کنیم.فعالً که مشخص نیست کی به هوش ولی ما تمام تالشمون رو می -

تشکری کردم که دکتر رفت. رفتم کنار بابا نشستم و سرم رو به دیوار 
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 تکیه دادم.

 )سه روز بعد(

های سه روز بدون نکیسا، بدون صداش، بدون لبخندش، بدون چشم

تمام این سه روز رو،  هاش گذشت.اش و بدون صدای خندهزمردی

ه بیمارستان بودم و فقط یک بار برای حمام و لباس عوض کردن خون

گفت که همین امروز، فردا، رفتم. وضعیت نکیسا بهتر شده بود و دکتر می

به هوش میاد. نگران بودم. نگران نکیسایی که قراره بعد از به هوش 

اومدن ببینم. از همه بدتر اینه که رادمان فردا میاد درست تو اوج 

جا کرد برم خونه ولی قبول نکردم و اینماجراهای ما! بابا همش اصرار می

 غذای بیمارستان رو خوردم. 

از فکر اومدم بیرون و دست نکیسا رو آروم توی دستم فشردم و خیره به 

 روحش گفتم:چهره بی

 دم.شه عزیزم قول میچی درست می همه -

 با خستگی سرم رو روی لبه تخت گذاشتم و خوابیدم.

*** 

 سمت نکیسا رفتم و داد زدم:
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 کنی باور کن داری اشتباه می -

 شد هق زد و گفت:جوری که دور میبا اشک بهم خیره شد و همون

 نابودی تا کی رادان؟! تا کی؟ دروغ تا کی؟ -

 با بغض گفتم:

 بزار توضیح بدم لعنتی! -

 نه دیگه دیر شده! -

 و دور شد که فریاد زدم:

 نکیسا! -

های با شوک و چشم با تکون خوردن دستی زیر دستم از خواب پریدم.

خورد. سریع بلند شدم دست نکیسا نگاه کردم که داشت تکون میگرد به 

 و در باز کردم و داد زدم:

 دکتر، پرستار! -

 یک پرستار سریع اومد و گفت:

 بله چیزی شده؟ -
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 همسرم، دستش رو تکون داد! -

که برگردم عقب صدای پرستار من رو کنار زد و وارد شد که قبل از این

 پرستار اومد که گفت:

 بهوش اومدی عزیزم! -

 به عقب برگشتم که نگاهم با نگاه خسته و غمگینش گره خورد.

 یکهو با دیدنم جیغی کشید و جیغ کشید:

 برو بیرون، برو! -

زد پرستار سعی کرد آرومش کنه که دکتر رسید ولی نکیسا همش داد می

 . به دیوارتحمل اینجور رفتارش رو نداشتم و از اتاق بیرون زدم که برم.

 تکیه دادم که صدای نکیسا اومد:

 ازت متنفرم خیانتکار. متنفرم! -

هام لرزید. از روی دیوار سر خوردم و نشستم روی از شنیدن صداش، شونه

صدا هام ریخت. از ته دل بیهام گذاشتم و اشکزمین و سرم رو روی زانو

دی ها رو بد پس میتقاص این پر کردم. -اشک ریختم برای گلی که پر

تونه کمکم خودشه تنها کسی که می حر! بد! ناخودآگاه یاد عمر افتادم!س
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هام رو مخفیانه پاک کردم و بلند شدم به محوطه کنه عمر هست. اشک

 بیمارستان رفتم. گوشی رو از جیبم بیرون آوردم و شماره عمر رو گرفتم.

 تماس رو وصل کردم که فوری صداش تو گوشم پیچید:

 جونم رادان؟ -

 کمکت نیاز دارم!به  -

 رسم.من االن اومدم مرز. شب می -

 رو ببینیم؟ تونی بیای یک جا همفردا می -

 آره؛ حله! -

 فرستم.آدرس، می -

 باشه! -

 فعال، داداش! -

 فعال! -

تماس رو قطع کردم که یکی صدام زد، به سمت صاحب صدا برگشتم که 

که کوتاه خندید و نزدیکم شوکه چند بار پلک زدم  رو شدم.با رادمان روبه

 ام زد و گفت:شد. دستی به شونه
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 شده پسر هنگ کردی؟چی -

 با دهن باز گفتم:

 شه، این تویی رادمان؟باورم نمی -

 کمی سرش رو خاروند به حالت مسخره گفت:

 گم شاید روحمه؟!می -

 از شوک بیرون اومدم و با خوشحال گفتم:

 ای؟!کی اومدی پسر تو قرار بود فردا بی -

 خوای برم فردا بیام!می -

 پس گردنی بهش زدم و گفتم:

 خفه شو ببینم، کی اومدی؟ -

 پنج ساعتی میشه! -

 با چشمای ریز شده پرسیدم:

 دونه؟بابا می -

 جا بودنت رو بهم گفت.رفتم پیش بابا دیدم نیستی بابا هم دلیل این -
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 یکم بهش نگاه کردم که گفت:

 ماجرا رو گفت واقعاً ناراحت شدم!متأسفم رادان بابا که  -

 یکم نگاهش کردم که یکهو بغلم کرد.

 محکم به خودم فشردمش از هم که جدا شدیم، رادمان گفت:

 دی؟خب به ما افتخار دیدن این زن داداش رو می -

 سرم رو پایین انداختم که با نگرانی گفت:

 شده رادان؟چی -

 قدر خوب نیست رادمان!وضعیت نکیسا اون -

 سرم رو باال آوردم که رادمان گفت:

تونم باهاش کنار بیام، پس لطفاً منو ببر رادان من خودم یه دکترم می -

 پیشش!

به اتاق که رسیدیم  بدون حرفی حرکت کردم که اونم پشت سرم اومد.

 دیدم در بازه که نگاهم با نگاه زمردیش گره خورد و باز هم همون اتفاق!

 خوام ببینمت!برو نمی ، برو -
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رادمان که پشت سرم بود با دیدن این اتفاق خواست بره تو که پرستار 

 گفت:

 کجا آقا؟! -

رادمان کارت مخصوص پزشکیش رو بیرون آورد و نشون پرستار داد که 

 پرستار گفت:

 بفرمایید! -

 رادمان وارد شد که تا خواستم منم برم تو پرستار جلوم وایساد و گفت:

 تونین آقا!شما نمی -

هام رو بستم و کالفه از پرستار فاصله گرفتم و روی صندلی نشستم. چشم

با باز شدن در  به این فکر کردم که امیدوارم رادمان بتونه یک کاری کنه.

اتاق چشمام رو باز کردم. دکتر و پرستار بودن که اومدن بیرون و اآلن 

 فقط رادان تو اتاق بود.

 نکیسا#

ای شبیه رفتن دکتر و پرستار به مردی خیره شدم که ته چهرهبا بیرون 

اونم همش بهم خیره بود  رادان داشت و شک نداشتم برادرش رادمان بود.



 

 

 WWW.98IA3.IR 196 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

 ای کردم اونم به خودش اومد و نزدیکم شد و گفت:سرفه که تک

 سالم! …خب، اوم -

هام شد، معذب شدم ای جوابش رو دادم که خیره به چشمبا صدای گرفته

 شروع به صحبت کرد. و نگاه ازش گرفتم.

شاید راجب من از رادان شنیده باشی، خوب من دوست دارم خودم رو  -

معرفی کنم؛ من رادمان بزرگمهر هستم برادر رادان بزرگمهر، من حدود 

پنج یا شش سالی هست که برای درس به خارج از کشور رفتم و االن هم 

 درسم تموم شده و برگشتم.

که یواش نگاهم رو باال آوردم اما اون نگاهش رو به زمین مکث کرد 

 دوخت و ادامه داد:

امروز وقتی اومدم سراغ رادان رو از بابا گرفتم بابا همه چی رو برام گفت  -

 هم نتونستم صبر کنم و اومدم. و خوب من

 ام گفتم:باالخره به حرف اومدم و با همون صدای گرفته

 ن بهم خیانت کرده؟حتی بهتون گفته که رادا -

 اول کمی نگاهم کرد و سر تکون داد و با توی گلو گفت:
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که تو مطمئنی لطفا با من هم راحت باش و رادمان صدام کن و این -

 رادان بهت خیانت کرده؟

 ناخواسته تن صدام باال رفت و گفتم:

 آره چون خودم دیدم. خودم با چشمای خودم! -

 رادمان گوشه لبش رو جوید و گفت:

 گذاشتی رادان حرف بزنه؟ -

نه نذاشتم چون دوست نداشتم باهاش حرف بزنم، من فراموشی گرفتم  -

خوام دیگه ی کامل کرد. من نمیو رادان هم از این فراموشی استفاده

 ببینمش حداقل تا زمانی که با اتفاقات کنار بیام!

 رادمان سری تکون داد و به سمتم اومد و با لبخند محوی گفت:

زنم تا یک مدت بهت فرصت بده و دم و با رادان حرف میهت حق میب -

 امیدوارم بدونی که رادان عاشقانه تو رو دوست داره و اآلنم...

 به در اشاره کرد و ادامه داد:

ره ی بابا فقط گاهی اوقات میپشت این در پریشون ایستاده و به گفته -

تونی رو من داشتی می خونه! امیدوارم زودتر خوب شی و اینکه هر کمکی
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 حساب کنی!

 لبخنده کوتاهی زدم و گفتم:

 ممنون! -

 سر تکون داد و گفت:

 خب من برم. -

 و کارتی از جیبش بیرون آورد و به سمتم گرفت که گرفتمش که گفت:

تونی رو من حساب این شماره منه! حتماً حتماً هر کاری داشتی می -

 کنی!

 باشه. -

 خدانگهدار. -

 زمزمه کردم:آروم 

 .خداحافظ -

تونم این اتفاقات رو من واقعا نمی ای کشیدم.رادمان که رفت، نفس خسته

از فراموشی تا سحر که با نقشه  هضم کنم. اونم اتفاقاتی به این زیادی!
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 ها و رادان.ام تا اون عکساومد خونه

 )چهارروز بعد(

باالخره بعد از پرس و جو بابا  روی تخت نشستم و خودم رو رها کردم.

کردن از من رفت. دیروز از بیمارستان مرخص شدم و وضیعیتم بدک 

باید سارا رو هم  نبود! رادان حتی فکر پدر و مادرم رو هم کرده بود.

دیدم. سرم رو روی بالشتم گذاشتم که صدای چیزی از زیر بالشت می

ستم به یه قاب سرم رو بلند کردم و دستمو بردم زیر بالشت که د اومد!

عکس خورد. قاب رو که بیرون آوردم با دیدنش بغض توی گلوم نشست. 

ناخواسته به اون  من و رادان بودیم توی یه باغ که مخصوص عکاسی بود.

 زمان برگشتم.

 فلش بک گذشته#

 عکاس نگاهی بهمون کرد و گفت:

 خوبه. حاال وایسین! -

موهام زد که لبخند  ای رویتا عکاس خواست عکس بگیره، رادان بوسه

عکاس با خنده  عمیقی روی لبم نشست و بعد نور فلش دوربین خورد.

 گفت:
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 عالی شده شماها چقدر باحالین. -

 از حرف عکاس هر دو خندیدیم که رادان توی گوشم زمزمه کرد:

 دونه این همه زیبایی و باحالی از فرشته کنارم میاد!نمی -

 ریز ریز خندیدم که رادان گفت:

 جون تو فقط بخند زندگی! -

 زمان حال#

هقم رو توی بالشت -صدای هق با یادآوری اون لحظات بلند زیر گریه زدم.

خفه کردم و به این فکر کردم من چی از سحر کم داشتم که رادان 

رو پاش ریختم. چی براش  جوری بهم خیانت کرد. من که تمام عشقماین

تو بالشت گریه میکردم که همینجوری داشتم بلند بلند  کم گذاشتم؟!

 صدای در بلند شد که صدای بتول اومد:

 نکیسا دخترم! -

 سریع اشکام رو پاک کردم و گلوم رو صاف کردم و گفتم:

 جان! -

 بی بال! بیا شام آماده شده! -
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 چشم! -

روی میز  بتول که رفت، رفتم سرویس و صورتم رو شستم و پایین رفتم.

 های غذا بود که بابا گفت:وسط شروع کردیم.نشستم و با اشاره بابا 

 نکیسا، فردا شب نیما همراه خانواده عموت میان! -

 دست از غذا کشیدم و رو به بابا گفتم:

 در چه مورد؟ -

 تو و نیما! -

 کالفه گفتم:

 اما بابا... . -

 روی حرف من حرف نباشه همین که گفتم؛ االن هم غذات رو بخور. -

من موندم! موندم چطور بدون تصمیم من این کار  و خودش شروع کرد و

کنه؟! به مامان نگاه کردم که خیره به بابا بود. کالفه از روی میز رو می

بلند شدم. هنوز قدم اول برنداشته بودم که بابا با صدای بلند و تحکم 

 گفت:

 حرمت سفره رو نشکن نکیسا! -
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مامان نگاه کردم که  به لب گزیدم تا حرفی نزنم و وضعیت رو بدتر نکنم.

 روبه بابا گفت:

 کارش داری شهریار؟!چی -

ها که برای بله برون نمیان فقط برای یه خواستگاری یعنی چی؟! اون -

 میان!

 کالفه گفتم:

 که بیشتر برای بله برون میان تا خواستگاری!اما مثل این -

اتاق رو محکم و دیگه منتظر جواب ازشون نموندم و تند رفتم باال و در 

خوام! فهمن من نمیخودم رو روی تخت رها کردم. چرا نمی کوبیدم.

چرا؟! خسته شدم. خسته! سرم رو توی بالشت فرو کردم که صدای 

 نیم خیز شدم و بدون نگاه به صفحه جواب دادم: ام بلند شد.گوشی

 بله! -

 عه سالم نکی. -

 با شنیدن صدای سارا راست روی تخت نشستم و گفتم:

 چطوری دختر؟ -
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 کنی؟خوای بکنم. همش درس، دانشگاه؛ تو چه میکار میقربونت چی -

 هام رو محکم بهم فشردم تا از ریزش اشکام جلوگیری کنم و گفتم:چشم

 منم خوبم، سارا میشه یه سوال رو بدون چون و چرا جواب بدی؟ -

 سکوت شد که گفتم:

 سارا. -

 تند شروع کرد به گفتن:-تندسارا سریع پرید وسط حرفم و 

باور کن وقتی استاد اومد و ازم خواهش کرد ترسیدم چیزی شده باشه  -

که از زبون یکی از استادها شنیدم که مریض شدی و کمکش کردم تا این

شده و رفت خارجی کشور! منم رفتم پیش استاد )رادان( پرسیدم چی

ات مدت گرفتی و خانوادهاونم گفت که تو از پله افتادی و فراموشی کوتاه 

خوشحال شدم از  خبر ندارن پرسیدم که چرا اینجور شده چیزی نگفت.

که سارا چیزی از اون اتفاقات نفهمیده و بلند شدم و رفتم کنار پنجره این

 و به باغ خیره شدم و بحث رو عوض کردم و پرسیدم:

 ها شده؟دیگه تو دانشگاه چی -

 .ام خب هیچی فقط من خب من...  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 204 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

 کنی سارا؛ بگو ببینم!من می-آه چقدر من -

 یکهو سریع گفت:

 من رل زدم! -

 یه لحظه هنگ کردم و آروم گفتم:

 وقت با کی؟اون -

 ماهان مجد. -

سکوت شد و یهو زدم زیر خنده و روی تخت دراز کشیدم و گوشی از 

رو گرفتم و خندیدم. وای خدا رفته بود با پسر دلم دستم افتاد رو تخت.

ام که تموم شد بلند شدم و گوشی رو مثبت کالس رل زده بود. خنده

برداشتم که دیدم قطع شده. دوباره بهش زنگ زدم که رد تماس کرد. و 

 بعد چند دقیقه پیام داد گفت:

 فردا که اومدی دانشگاه حرف میزنیم! -

 براش نوشتم:

 باشه شب خوش! -

 شب تو هم خوش. -
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ای که بتول واسم لقمه شدم و آماده شدم.ام بیدار صبح با آالرم گوشی

آماده کرد رو برداشتم تو کیفم گذاشتم و زدم بیرون که دیدم بابا هنوز 

 اومدم سویچ رو در بیارم که صدای بابا اومد که صدام زد: نرفته.

 نکیسا بیا دخترم! -

 به سمت بابا رفتم و گفتم:

 بله بابا؟ -

 سونم!رم شرکت بیا تو رو هم برمن دارم می -

 شه.اما راهت دور می -

 مهم نیست بیا ببینم! -

 با لبخند چشمی گفتم و سوار شدم که راننده در رو بست و حرکت کرد.

بابا شرکت دارو سازی داره و یکی از معتبرترین شرکت های تهران و 

با بابا خداحافظی کردم و پیاده شدم و وارد محوطه  شمال کشور هست.

رو  جلوی ورودی بود. پا تند کردم سمتش که منشدم. سارا رو دیدم که 

 دید و لب زد:

 زود بیا! -
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 بهش رسیدم که گفت:

 سالم، کی بود رسوندت؟ -

 سالم بابا بود! -

 آهان. بیا بریم! -

 وارد کالس شدیم و نشستیم. روبه سارا گفتم:

 امروز با کی کالس داریم؟ -

 خب استاد معینی استاد بزرگمهر! -

فکر کنم سارا هم حالم رو  اسم رادان خون تو بدنم یخ بست.با شنیدن 

 فهمید که با نگرانی گفت:

 نکی چیزی شده؟! -

 نه نه ولش! -

درست همون لحظه استاد معینی وارد کالس شد و سارا هم بِالجبار 

سکوت کرد. استاد شروع کرد به توضیح دادن و سعی کردم حواسم رو به 

کردم و گاهی سارا جاهایی و یاداشت میها ردرس بدم. جز به جز کلمه

های استاد که تموم شد آهسته صحبت پرسید.که جا مونده بود رو ازم می
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وسایلم رو جمع کردم و همراه سارا رفتیم  همه از کالس  بیرون رفتن.

 سمت کافه، یه قهوه سفارش دادیم و نشستیم که سارا گفت:

 بزرگمهر افتاده؟نکیسا اوم اتفاقی بین تو و استاد  -

هام رو نخونه و لب گزیدم و نگاهم رو از سارا گرفتم تا غم توی چشم

 گفتم:

 نه چه اتفاقی فقط تا یه مدت باید از هم دور باشیم! -

 سارا با کنجکاوی پرسید:

 چرا؟ چیزی شده؟! -

 مون با خبر شد و گفت باید تا یه مدت جدا بشیم.بابا از رابطه -

یا رو گفتم. سارا سری تکون داد. چند دقیقه بعد ترین دلیل دنمسخره

چند  های من بود که از استرس یخ زده بود.برگشتیم کالس و این دست

دقیقه بعد رادان وارد شد! رادانی که با چند ماهه پیش فرق کرده بود! 

یک لحظه نگران شدم و اما با  های گود افتاده!موهای آشفته و چشم

م کرده باز حرص و اعصبانیت درونم شعله یادآوری کارهایی که باها

کشید. نگاه رادان با من قفل شد و باز هم من نگران نگاه خسته و 

زد. انگار تازه به نگاهی که رد اشک توش داد می اش شدم.درمونده
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 خودش اومد که نگاهش گرفت و با جدیت گفت:

 خب برگردیم به مبحث سوم کتاب. -

م به درس توجه کنم. خودش کرد که تند نگاهم رو گرفتم و سعی کرد

اومد. همه چیز تموم شده بود. تمام مدت به این شد و کاری از من بر نمی

های یواشکی رادان نکردم. درس که ای به نگاهدرس توجه کردم و توجه

 تموم شد، سارا اومد کنارم و یواش در گوشم گفت:

 نکیسا! -

 بله. -

رم خب منم دارم می ولکن نیست. ماهان میخواد من رو برسونه خونه و -

 میای تو رو هم برسونیم؟

 نه سارا من تا یه جایی کار دارم. -

 سارا بلند شد و گفت:

 پس بای عزیزم! -

 بای گلم. -

 جز من و چند دانشجو و رادان کسی تو کالس نمونده.تازه متوجه شدم 
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جمع کردم و البته اونا هم رفتن و ما دوتا باز تنها شدیم. سریع وسایلم رو 

 ام رو برداشتم اما با صداش متوقف شدم:کوله

 نکیسا -

که چیزی بگه از کالس یک نگاه کوتاه بهش انداختم و سریع قبل این

 …بیرون زدم!اما باز

 نکیسا لطفا! -

که رادان قصد نداشت دست همه دانشجوها برگشتن سمتمون اما مثل این

 بار بلند داد زد:اینسریع تر حرکت کردم که  برداره.

 نکیسا صبرکن! -

دستم رو محکم کشیدم که  به اجبار وایسادم که بازوم رو محکم گرفت.

 گفت:

 کنی؟!جور میچرا این -

نگاه همه رومون بود و حاال که همه فهمیده بودن یه چیزی بین ما هست 

 منم بلند گفتم: چرا بیشتر نفهمن.

 !خوامتچون ازت متنفرم! چون دیگه نمی -
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 صدای هین همه باال رفت.

 رادان#

اونم از زبون نکیسا! « ازت متنفرم » از این دو کلمه  از همین میترسیدم.

 با ناله گفتم: کرد.کسی که عاشقانه تو قلبم پادشاهی می

 چرا نمیزاری توضیح بدم حداقل یه توضیح کوتاه؟! -

 نکیسا جیغ کشید:

صفایی با سحر کردی؟ اینو که رو؟ این رو که چه چی رو؟ هان چی -

 رو نامرد؟ام بازم استفاده کردی؟ چیچطور از مریضی

 صدای شکستن قلبم رو شنیدم ولی باز هم گفتم:

 باشه خودت خواستی! -

 نکیسا#

رادان رو کرد به جمعیتی که با تعجب و کنجکاوی داشتن ما رو نگاه 

 میکردن و با صدای بلندی گفت:

شناسم هاتون منو بشناسین و کسایی که نمیلیسالم دوستان! شاید خی -

 بزارین بشناسن.
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 بلند تر گفت:

چندین بار از زبون بعضی ها  من رادان هستم استاد این دانشگاه. -

شنیدم که به من لقب پادشاه سرد رو دادن یا استاد سرد اما این استاد 

 سرد دل داده!

یکرد و با دست اشاره رادان رو کرد به منی که با دهن باز داشتم نگاهش م

 کرد بهم و گفت:

من به این خانوم دل باختم. دل که نه بلکه کل جونم رو اما...اما این  -

خانوم به عشق من اعتقاد نداره و سر یه مسئله ازم متنفره اما من 

 خوام یه چیزی رو با تمام وجودم بگم...می

 د داد زد:بار رو کرد به استاد هایی که تو سالن جمع شدن و بلناین

 من عاشقم، دل باختم، من دیوانه شدم! -

 اشک از چشمام چکید و هق زدم.  بهم نگاه کرد و عربده زد:

 عاشق این دخترم، عاشق نگاه زمردینش! -

 و باز هم به جمعیت نگاه کرد و ادامه داد:

 و اآلن هم میخوام مهر مالکیتم رو ثبت کنم! -
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 و برگشت سمتم و لب زد:

 کنم.باید مهر  -

 و این رادانی بود که من رو محکم بغل کرد.

قدر که تکون شدیدی خوردم و شک نداشتم رادان توی شوک رفتم. آن

 به آرومی روبه صورت نگرانش لب زدم: هم متوجه شده.

 ازت متنفرم! -

کنار  هام پشت هم شروع کرد به ریختن.و دویدم سمت خروجی و اشک

سریع سوار شدم و  تاکسی دست تکون دادم.جاده ایستادم و برای اولین 

 آدرس گفتم؛ سرم رو به پنجره تکیه دادم و به بیرون خیره شدم.

با صدای راننده به  ریختن.اومد و عین چشمه میهام اصال بند نمیاشک

 خودم اومدم که گفت:

 خانم رسیدیم. -

ام پول با صدایی که انگار از ته چاه میومد تشکر کردم و از جیب کنار کوله

اما با دیدن ماشین عمو و نیما  بیرون آوردم و حساب کردم و پیاده شدم.

رو کم داشتم. صورتم هوف فقط همین کوب شدن.جلوی خونه پاهام میخ

های لرزون به سمت خونه با قدم هام رو پاک کردم.و دستم کشید و اشک
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ی رو باز از حیاط رد کردم و در ورود رفتم و زنگ زدم که در رو باز شد.

هنوز  تا به داخل نگاه کردم، نگاهم با نگاه نیما گره خورد. کردم وارد شدم.

اهمیت نگاه ازش اش خوند ولی بیهای آبیشد عالقه رو تو چشمهم می

هام برگشتن سمتم و ها رفتم که با صدای قدمگرفتم و به سمت عمو این

قط خودم جواب همه رو با یه لبخند که ف خوش و بش ها شروع شد.

سریع و مختصر  کردم جواب دادم که به نیما رسیدم.تلخیش رو حس می

 جوابش رو دادم و با یه عذر خواهی برای عوض کردن لباس، باال برگشتم.

 ام رو برداشتم و رفتم سرویس و به سمت قسمت حموم رفتم!حوله

ناخواسته شیر آب رو باز کردم و زیر آب سرد رفتم. با ریزش آب سرد 

تنم لرز خفیفی بهم وارد شد. اما توجه نکردم و لیف رو برداشتم و  روی

 تند و عصبی زمزمه کردم:-افتادم به جون تنم که بغضم شکست. تند

 بهت رادان بزرگمهر. لعنت! پاک شو! پاک شو! لعنت -

قدر لیف کشیدم که کل بدنم قرمز شده بود و سوزش پوستم رو حس اون

مین و دستام گذاشتم روی دهنم و بلند هق کردم. لیف رو کوبیدم روی ز

کردم که با صدای تقه به در و صدا بتول ساکت زدم. داشتم گریه می

 شدم:
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 نکیسا جان اتفاقی افتاده؟ -

 نه بتول تو برو. االن میام. -

 باشه دخترم پدرت منتظره. -

ای زمزمه کردم و شیر آب رو بستم و حوله رو دور خودم محکم باشه

هام رو سریع قبل اینکه باز هم کسی بیاد لباس بیرون. کردم و اومدم

و ریمل پایان  روحم کمی برق لبپوشیدم و برای رنگ دادن به صورت بی

ها پایین رفتم و نگاهی به بابا انداختم که آهسته از پله دادم و بیرون زدم.

مامان کنار  با نگاه همیشه مغرورش نگاهم کرد و اشاره کرد پیشش برم.

با آرامش کنار بابا نشستم که  زدن.و بود و داشتن آروم حرف میزن عم

 عمو بهم افتاد و با نگاه خاصی گفت:نگاه زن

 شی نکیسا جان!تر می ماشاال، ماشاال هر روز ماه -

 با لبخندی تشکر کردم که صدای زیر لبی نیما رو شنیدم که گفت:

 جان. عروس خودته مامان -

هام توی هم رفت و نگاهم با نگاه داغش گره خورد. بتول اومد و چایی اخم

هم رو پخش کرد به من که رسید سرم رو به نشونه نه تکون دادم که اون
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 سری تکون داد و رفت؛ اما با صدای عمو حواسم رو به عمو دادم که گفت:

 خب بهتره بریم سراصل مطلب با اجازه!  -

 و رو به مامان و بابا ادامه داد:همه گفتن نفرمایید و عم

هست  خب ما امشب اومدیم اینجا تا دختر گلتون که برادر زاده خودم -

 رو برای تک پسرم نیما خواستگاری کنم با اجازه!

 حرصی از این مسئله، گوشه لبم رو جویدم که بابا گفت:

 نفرما داداش اجازه ما دست شماست! -

 گفت:عمو کوتاه خندید روبه مامان 

 نداری؟داداش شما حرفیزن -

 ای گفت:مامان با تک سرفه

 حرف منم حرف شهریاره! -

 عمو به بابا گفت:

 رو بزنند! هاشون ها برن حرفخب پس بچه -

 بابا؛ با سر تایید کرد گفت:
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 نکیسا، دخترم نیما جان رو به اتاقت همراهی کن. -

و بلند شدم که نیما هم  بشه هام رو بهم فشردم تا حرفی نزنم که بحثلب

هاش پشتم توجه بهش به سمت اتاقم رفتم اما صدای قدمبی بلند شد.

هم اومد و در رو پشت وارد شدم و روی تخت نشستم؛ که اون اومد.می

نگاهی بهش انداختم که  سرش بست و روی صندلی کنار تخت نشست!

 گفت:

 خوای چیزی بگی؟خب، نمی -

 که تند شروع به حرف زدن کردم. انگار منتظر این حرف بودم

گم ناراحت هم بشی مهم نیست. من قبالً بهت گفته ببین نیما؛ رک می -

بودم که هیچ حسی بهت ندارم جز پسرعمو دخترعمویی اما تو منو 

 دونی در صورتی که من از تو هیچ خوشم نمیاد.عروس آینده خودت می

 نیما با هول گفت:

با هم بیشتر آشنا بشیم؟ تو اصال از من  ذارینکیسا؛ عزیزم چرا نمی -

 کنی.نداری که چنین در مورد من صحبت می شناخت کاملی

 قدری که دارم بس بوده و هست!همین -
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نیما بلند شد و کنارم نشست که سریع ازش فاصله گرفتم اما اون مچم رو 

برگشتم سمتش و دستم رو کشیدم که بلند شد و خیره به  گرفت.

 چشمام گفت:

 از نیا نکیسا، اول و آخرش مال منی!ن -

ام رو جلوی صورتش عصبانی شدم و تند دستم رو کشیدم و انگشت اشاره

 گرفتم و محکم گفتم:

 بهتره حد خودتو بدونی نیما. -

 نکیسا تو فقط مال منی!  -

 حرصی بلند گفتم:

 زنی؟مگه من کاال هستم که اینجوری در موردم حرف می -

 نیما  گفت:

تو فقط مال منی اگر هم االن بری پایین بگی نه باالخره مال من نه،  -

 شی!می

دنده بودنش و خودخواهیش به جوش اومدم و با دستم به  از این همه یه

 عقب هولش دادم و گفتم:
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 خوامت االنم میرم به همه میگم نه.فهمی؟ نیما نمیچرا نمی -

میش عین یه گاو های گردن نیما باد کرد ونه رو کشیده گفتم که رگ

توجه بهش رفتم سمت در و از اتاق بیرون زدم. نزدیک کشید. بینفس می

هاش که پشت سرم بود. تند از ها صدای در اتاق اومد و بعد صدای قدمپله

روم کنار ها پایین رفتم و کنار مامان و زن عمو نشستم و نیما هم روبهپله

 فت:با صدای عمو نگاهش کردم که گ عمو و بابا.

 خب دهنمون رو شیرین کنیم؟ -

 جواب من منفیه! -

جوری نگاهم  این رو یهویی گفتم که همه رفتن تو شوک! هر کسی یه

کرد. عمو با ابروهای باال انداخته، مامان کامال عادی، بابا با عصبانیتی می

عمو با دهن باز و نیما هم با کردنش داشت، زن نکه سعی در پنهو

های عصبانی و البته غمگین. داشتم به و چشم های مشت شدهدست

کردم که با صدای عصبی بابا به خودم اومدم که های همه آنالیز میچهره

 گفت:

 گی؟فهمی چی مینکیسا می -

 مصمم گفتم:
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 آره بابا من کامال مصمم! -

 دی؟!چرا یه فرصت بهم نمی -

 عمو گفت:این صدای نیما بود که توجه بابا رو به خودش جلب کرد که 

 نکیسا دخترم میشه بگی دلیل جواب منفیت چیه؟ -

 کالفه گفتم:

خوام درسم رو ادامه عموجان! من فعال تصمیم به ازدواج ندارم و می -

 بدم.

عمو بیرون رفت.  های زننیما کالفه بلند شد و بدون توجه به صدا زدن

ارم. عمو گفت من با تو بعدا کار دبابا نگاهم کرد با نگاهی که توش می

ش بابا یهو داد بلند شد و همه کم کم رفتن که بعد از رفتن بتول به خونه

 زد:

 نکیسا! -

 رو جمع کردم و گفتم:لرزیدم اما خودم

تونین نظرم رو کامال مصمم هستم نمی خودم بابا من روی تصمیم -

 عوض کنین.
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 کم داره هان؟ ماشین که داره خونه که داره شغل کـ...چی -

 م وسط حرفش و گفتم:پرید

تونیم با هم بابا عشق مهمه عشق، وقتی ما حسی بهم نداریم چطور می -

 باشیم.

واقعا نظرت اینه؟ شاید عشق بعد از ازدواج بیاد حتما که مال قبل  -

 ازدواج نیست.

 مامان که تا االن ساکت بود روبه بابا گفت:

 شهریار به بچه فشار نیار! -

رو پیش  پریناز میدونی این دختر چطور غرور و ابروی منیعنی چی؟  -

 اش سکه یه پول کرد؟برادرم و خانواده

 عصبی جیغ کشیدم:

میگی بابا؟ چه ابرویی چه غروری یه نه بوده که تموم شده یعنی  چی -

 خواین تو هر خواستگاری که من نه بگم این دعوا رو راه بندا...شما می

 برق سیلی من رو ساکت کرد و هین مامان.دونم چی شد که نمی

های اشک بارم رو باال آوردم و دستم رو روی گونه دردناکم گذاشتم چشم
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 که بابا گفت:

 دونم و تو.احترامی ببینم نکیسا من مییه بار دیگه ازت بی -

 با پروی گفتم:

 خواین چکار کنین؟مثال می -

بار بغض توی گلوم نکه جوابم شد سیلی دوم و جیغ کوتاه مامان. ای

هام راه افتاد. بدون اینکه متوجه اشکام بشن سریع و تند از نشست و اشک

اونجا دور شدم و به اتاقم پناه آوردم؛  پشت به در تکیه دادم و بغضم بلند 

شکست. واقعا دلم شکسته بود اونم از پدری که اونجوری پشتم رو خالی 

طاق شد و بلند شدم و در کمدم کرده به جای اینکه کنارم وایسه. طاقتم 

هام رو عوض کردم و از توی کیف پولم پول برای اندازه رو باز کردم. لباس

ها رو فرستادم زیر بالشت رفت و اومدنم برداشتم و به سمت تختم رفتم.

ملحفه و جوری درستشون کردم که انگار خودم هستم. شک نداشتم میان 

ه به باغ راه داشت زدم بیرون. کنن. آروم از در پشتی اتاقم کچک می

شن؛ بدنم از تاریکی باغ لرزید دونستم با ماشینم برم همه با خبر میمی

ولی سعی کردم ریلکس باشم. نگاهی به اطراف انداختم و سریع به سمت 

در پشتی دویدم که به در رسیدم و دستم رو روی قفل گذاشتم که از 
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شد در رو باز ها نمیراحتیزنگ زدگی ریخته کثیف شده بود و به همین 

ای بیرون فرستادم و تند و محکم قفل رو کشیدم که با نفس کالفه کرد.

صدای بلندی باز شد. لب گزیدم و در رو باز کردم که شروع کرد به جیر 

جیر کردن. تا جایی که بشه ازش رد شد در رو باز کردم و رد شدم. 

ر رو نیمه باز های خشک شده روی صورتم رو دست کشیدم و داشک

هوا با اینکه شب  گذاشتم و سریع به سمت خیابون اصلی حرکت کردم.

بود باز هم گرم بود! به خیابون که رسیدم با خیابونی مواجه شدم که 

ای کشیدم که چشمم به خلوتیش بهم دهن کجی کرد. هوف کالفه

تاکسی خورد که داشت رد میشد. سریع دست تکون دادم که اومد چند 

 رتر ازمن ایستاد. سریع سوار شدم و آدرس بام رو دادم. قدم دو

*** 

کرایه رو حساب کردم و رفتم درست روی صندلی همیشگی نشستم. آهی 

کشیدم و دستی به روی صندلی کشیدم و با یادآوری خاطرات اشک به 

ها که با هام نیش زد. چه خاطراتی که ما اینجا نداشتیم!.بعضی شبچشم

خندیدم ومدیم اینجا چقدر به اینکه دیوونه هستیم میارادان یواشکی می

هام قطرات اشک از چشم اما حیف چه اون روز ها هم باد شد و رفت هوا.

چکید که سرم رو باال آوردم و به آسمون پرستاره خیره شدم. پارسال این 
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موقعه فرانسه بودم برای آموزش پیانو، همراه بابا رفته بودیم؛ بابا رفته بود 

هم رفتم کالسم! اونجا هم رادان رو دیدم. اونجا بود  ل کارهاش و مندنبا

هق زدم و  خبر از اتفاقات آینده.که اولین دیدارمون رو کردیم اما بی

هام رو روی صورتم گذاشتم و به گریه کردنم ادامه دادم. صورتم رو دست

دست کشیدم که نگاهم خورد به یه زوج که کنار هم نشسته بودن؛ 

سرش روی شونه پسره بود و پسره هم دستش رو دور شونه  دختره

نگاه حسرت  دختره حلقه کرده بود و سرش که سر دختر تکیه داده بود.

هاس. نفس عمیقی بارم رو بهشون دوختم. اینجا جای خیلی از عاشق

هام رو محکم روی کشیدم که بغضم بزرگتر شد و راه گلوم رو بست. دست

م به تند تند نفس عمیق کشیدن که یه دست گلوم گذاشتم و شروع کرد

 ام نشست و بعد صدای یه پیرمرد که با نگرانی گفت:روی شونه

 دخترم حالت خوبه چیزیت شده؟ -

 نفس زمزمه کردم: -گشت و با نفسنفسم کم کم داشت برمی

 خو... خوبم... م... ممنون! -

ی تکون داد و من سر پیرمرد که انگار باز هم نگران بود ولی با این حرف

 با مهربونی به قهوه خونه چند متر اون طرف تر اشاره کرد و گفت:
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 من اونجا دخترم هرکاری داشتی هستم. -

 ممنون عمو. -

 خواهش دخترم. -

ام به روم خیره شدم که دستی روی شونهپیرمرد که رفت برگشتم و به رو

ه به سمتش طور کقرار گرفت. با فکر به اینکه همون پیر مرد هست همون

 گشتم گفتم:بر می

 چشم پدر جا... -

نفس تو سینم حبس شد و حرفم قطع شد با دیدن کسی که کنارمه. 

باورم نمیشد کسی که کنارمه رادانه! خواستم داد بزنم که دستش رو روی 

 دهنم گذاشت و یواش گفت:

 آروم آروم. -

 رادان#

میشگی از دور دیدمش و دلم ضعف رفت براش. درست روی صندلی ه

شد از صورت خیسش ها روی صورتش بود و مینشسته بود و نور چراغ

فهمید که گریه کرده. یواش بهش نزدیک و با احتیاط دستم رو روی 
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 اش گذاشتم که برگشت و گفت:شونه

 چشم پدرجا... -

هاش گرد شد و حرفش قطع شد. خواست داد بزنه که با دیدنم چشم

 ش گفتم:دستم رو روی دهنش گذاشتم و یوا

 آروم، آروم. -

 ولی بازم تقال کرد که عصبی غریدم:

 کاری باهات ندارم بفهم! -

یه قطره اشک از چشمش چکید که قلب منم یه لحظه وایساد. سرش رو 

 داد که گفتم:تند تند تکون می

 دارم لطفا دادنزننکیسا دستم رو بر می -

برداشتم که سریع با صدای کمی نگاهم کرد و سر تکون داد که دستم رو 

 بلندی گفت:

 داری؟هان چرا دست از سرم بر نمیچرا اومدی -

 کالفه دستی بین موهام کشیدم و گفتم:



 

 

 WWW.98IA3.IR 226 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

 یعنی تا االن نفهمیدی چرا؟! -

های پراشک نگاهم کرد که حرصی و عصبی نفسم رو بیرون دادم با چشم

ش چکید اشکی از چشم و موهام رو محکم چنگ زدم. همون لحظه قطره

و باد موهای بیرون افتاده از شالش رو تکون داد و دلم شکست از این 

شکستگی دلش. دست راستم رو بلند کردم و روی گونه چپش گذاشتم 

 که تکونی خورد و با اخم گفت:

 به من دست نزن. -

 زبونم رو روی لبم کشیدم و گفتم:

و بیشتر ای که انداختی بینمون رکنی؟ چرا فاصلهچرا اینجور می -

 کنی؟می

ای کرد و اشکش رو پاک کرد و سرش رو تکون داد و تک خنده

 هاش رو از هم باز کرد و گفت:دست

 ای که من انداختم؟ تو رو خدا جوک نگو رادان!فاصله -

 چرا باید جوک بگم؟! -

ت هات، با سواستفادهتو خودت با سحر این فاصله رو انداختی؛ با دروغ -
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 از فراموشیم.

کنی کنی هر چی میگم اونجور که فکر میالمصب چرا باور نمی د -

 کنی؟ذاری توضیح بدم؟ چرا لج مینیست هان؟ چرا کش میدی چرا نمی

 با دست محکم زد به قفسه سینش و گفت:

 بینی؟چی رو از چشم من میمن؟ چرا همه -

 هاش رو ریز کرد و بهم اشاره کرد ادامه داد:مکثی کرد و چشم

 کنی؟ایسا. تو اینجا چکار میکنی نکنه تعقیبم میاصال و -

 با لبخند غمگینی گفتم:

نه تعقیبت نکردم منتهی از بعد دانشگاه بس نشستم در خونتون که  -

 ببینمت!

 با عصبانیت ادامه دادم:

اما به جاش شاهد اومدن پسر عموت به خونتون بودم که با اون سر  -

 ومدن.بارید واسه خواستگاری اوضع ازشون می

 کرد که مشکوک پرسیدم:داشت با یه لبخند عجیب بهم نگاه می
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 نکنه تو هم از خدات بود و بله رو گفتی هان؟ -

 هاش رو کج و گفت:لبشو با زبون تر کرد و چشم

 ش باشمشایدم. اصال شاید االن صیغه -

با شنیدن این حرف خونم به جوش اومد و بازوش رو محکم گرفتم و 

 خشن گفتم:

 بشی.تو غلط میکنی به کسی غیر از من بله بدی و زنش -

 نکیسا#

 از غیرتی شدنش یه لحظه قند تو دلم آب شد که ادامه داد:

 چی رو برات توضیح بدم.شینی تا من همهاالنم میای اینجا و می -

 نفسم رو کالفه بیرون دادم و محکم گفتم:

 گوش میدم اما اگر راضی نشدم تمومه! -

 حله.اوکی  -

 رو بگیره که تند گفتم: نشستم اونم نشست و خواست دستم

 نکن فقط توضیح بده. -
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بود حقیقت و سری تکون داد و شروع کرد به تعریف کردن .دردناک 

 کرد.اینکه اینجور رادان رو بدون توضیح قضاوت کردم من رو شرمنده می

 سرم پایین بود که رادان گفت:

 خب دیگه تموم... -

حرفی نمیزنم دستش زیر چونم گذاشت و سرم رو باالآورد که  وقتی دید

 هام رو بستم و تند تند و شرمنده گفتم:چشم

 خوام رادان اما بهم حق بده که...بابت قضاوت خیلی معذرت می -

 هات رو باز کن زندگیم.چشم -

 هام رو باز کردم که گفت:آروم چشم

 کنیم چی شده! چی رو اینجا چال کنیم و فراموشبهتره همه -

 لبخند کوتاهی زدم و گفتم:

 رسی.باشه اما توهم قول بده که حساب اون سحر رو می -

 چشم خانومم چشم. -

اش فشار داد و از تلفظ خانومم غرق لذت شدم که سرم رو محکم به سینه

روی سرم رو بوسه زد. االن دیگه تکمیل شده بودیم باز هم یه شروع تازه؛ 
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 ها اخمی کردم و تند گفتم:با یادآوری اون عکس تر.ر عاشقانهبااین

 ها چی بود رادان؟اون عکس -

 های رادان نشست و گفت:یهو غم توی چشم

 ام بودیم.ها من و خواهرم و خواهر زادهاون -

 با بهت گفتم:

 اما تو تا حاال بهم نگفته بودی! -

 رو گزید و غمگین گفت: رادان کنج لبش

سال پیش توی یه خواهرم همراه پسر و شوهرش حدودا پنجراضیه  -

 ی تصادف فوت کردن.صانحه

هینی کشیدم و دستم رو جلوی دهنم گذاشتم. انگار تازه دارم رادان 

شناسم، یه مرد شکست خورده و تنها! با غم دستم رو روی واقعی رو می

 دستش گذاشتم که صورتش به سمتم برگشت و آروم گفت:

قبل تو خیلی تنهاتر از ظاهر زندگیم بودم عاشقت شدم چون نکیسا من  -

 توی تو همدمم رو دیدم.

اشک از چشمم چکید و اون یکی دستم رو روی گونه مرد تنهام گذاشت 
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 ترکید گفتم:و با بغضی که داشت می

خوام بگم که از قضاوت تو پشیمونم. تویی که رادان من از ته دل می -

خوام اعتراف کنم یدی ولی من ندیدم و میمن رو به قول خودت همدم د

 ذارم.که هیچوقت هیچوقت دیگه تنهات نمی

 ی کف دستم زد و گفت:بوسه

هات خوشحالم کردی تو خانوم منی دونی چقدر با گفتن حرفنمی -

 تونم بهت خیانت کنم.چطور می

 هامای کردم که با خندیدن منم اخمی کرد و با دستاش اشکتک خنده

 کرد و گفت:رو پاک 

 آفرین همیشه بخند و این مرواریدها رو نریز... -

 بعد هفته یک #

 آی سارا کمتر اون دستت رو تکون بده اَه. -

 ای گفت:سارا با جیغ خفه

 خب گرمه چکار کنم مثال آخرای مرداد ماهه اما انگار وسط تابستونه! -

هاش خواستم بلند شم که گوشی توی دستم ی غرغر کردنکالفه از همه
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شروع کرد به لرزش. نگاهی به گوشی انداختم و با دیدن اسم رادان با 

 نیش باز جواب دادم:

 جانم؟ -

 تونی بیای اتاق من؟جانت بی بال زندگی... می -

 سرم رو کج کردم و گفتم:

 دادی. آره حتما بعد اون آبرو ریزی که انجام -

 های خنده توش بود گفت:رادان با صدایی که رگ

های مذکر کمتر برای خواستگاری پا مشکل چیه عزیزم؟ فوقش دانشجو -

 کنن.ذارن و دخترا هم واسه من کمتر دلبری میپیش می

 ی کردم و گفتم:با شنیدن جمله آخرش دندون قرچه

 کشمشون!اونا غلط کنن واسه تو دلبری کنن خودم می -

ای بهش رفتم که با این حرفم یهو صدای قهقهه سارا باال رفت. چشم غره

خندید. رادان هم از اون ور داشت کمی آروم شد ولی باز ریز ریز می

ام گرفت ولی سعی کردم هم از غیرتی شدنم خنده خندید. خودممی

 نخندم و تند به رادان گفتم:
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 خب االن میام! -

 باشه منتظرم. -

 قطع کردم که سارا یهویی پرسید:گوشی رو 

 ای چیزی بینتون نیست؟نکیسا تو و استاد بزرگمهر صیغه -

 با ابروهای باال پریده آروم گفتم:

 خب راستش نه. -

کنم ولی بهتره بگی بهش که حداقل یه ببین شاید دارم دخالت می -

 صیغه واستون بخونه.

و به سمت راهرو  با حرف سارا حسابی تو فکر رفتم ولی سر تکون دادم

گفتم که هرچی زودتر رفتم... شاید واقعا حق با سارا بود؟ باید به رادان می

ای بخونه. به اتاقش که رسیدم، اروم برای خواستگاری بیاد یا یه صیغه

چندتقه به در زدم وارد شدم که سرش رو باالآورد و با دیدنم لبخند 

 د گفت:محوی زد. دررو بستم که بلند شد با همون لبخن

 خوش اومدی عزیزم. -

 کاری داشتی؟ -
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لم داد و  روم نشست و به مبلکرد که نشستم اون هم روبه به مبل اشاره

دستش رو کنار لبش گذاشت. از این زاویه خیلی جذاب شده بود 

های کالج. ای و کفشمخصوصا با اون کت شلوار مشکی و کروات سرمه

 گفت:خنده جذابی متوجه نگاهم شد و با تک

 مال خودته همش! -

 سرخ شدم که رادان ادامه داد:

 حاال نگفتم که سرخ شی، نگاش کن توله رو... -

 آروم خندیدم که گفت:

ها دانشگاه قراره یه کمپ تفریحی برای شمال ترتیب بده که فقط استاد -

 تونن باشن.هاشون میو دوستا همینطور فامیل

 اوم خب! -

ات خوام صیغهبرم و با یه تیر دو نشون بزنم میهم برای اینکه تورو بمن -

 کنم.

گرد و دهن باز به رادان خیره شدم. هایتند سرم رو باالآوردم و با چشم

 رادان متعجب از حالتم گفت:
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 شدی نکیسا؟چی -

 به خودم اومدم و با اخم ریزی گفتم:

 خوای من رو صیغه کنی؟یعنی فقط به خاطر این کمپ می -

خوام هم خوام دو نشون بزنم. مین که گفتم با یه تیر مینه عزیزم م -

 شی هم بتونی باهام بیای کمپ. زنم

 گوشه لبم رو جویدم و دست به سینه گفتم:

 استادها چی؟ نمیگن این رو چرا آوردی؟ چطور زنته؟ -

رادان خواست حرفی بزنه که صدای گوشیش بلند شد.رگوشی رو از جیب 

 آورد و جواب داد:داخلی کتش بیرون 

 بله بابا -

- . ... 

 ها و دوستاشوننه من خبر نداشتم فقط گفتم استاد -

- . ... 

 چه بهتر اوکی. -
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- . ... 

 چشم بابا حتما فعال. -

 هاش رو بهم کوبید و که کنجکاو پرسیدم: گوشی رو قطع کرد و دست

 چیزی شده؟ -

 زد گفت:رون پاش میتای ابروش رو باال انداخت و همونطور که به یه

 بیا اینجا تا بهت بگم. -

 وا رادان یکی میاد تو! -

 کسی نمیاد تو بیا. -

 تونن بیان.بابا گفت که همه دانشجوها هم می -

 هاش گفتم:سرم رو عقب کشیدم و خیره به چشم

 یعنی صیغه کنسل؟! -

 نوچ عزیزم اون سرجاشه! -

و  م زدم روی بینیاشارهناخواسته لبخندی روی لبم نشست و با انگشت ا

 گفتم:
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 ایت شم؟اوم یعنی قراره زن صیغه -

 ای از موهام که روی صورتم بود رو کنار زد و گفت:رادان تره

 کنم...آره اما بزودی قانونی قانونیش می -

 یک دفعه سرد گفت:

 بلند شو نکیسا. -

از تغییرش توی بهت بودم که من رو بلند کرد و خودش هم بلند شد، 

رفت کیفش رو از روی میز برداشت. با صدا لبم رو مکیدم که یهو رادان 

 غرید:

دونی با این کارهات داری من رو د نکن المصب، خودتم خوب می -

 کنی.دیوونه می

ای به در خورد و یکی از دانشجوهای پر فیس و تا اومدم حرفی بزنم تقه

 ر عملش بود گفت:خاطافاده وارد شد و با همون صدای تو دماغیش که به

 سالم، ببخشید استاد من چند تا سوال داشتم ازتون! -

رادان فقط سر تکون داد که اونم رفت کنار رادان ایستاد و جوری که انگار 

من وجود نداشتم یه دستش رو گذاشت پشت صندلی رادان. رادان نگاهی 
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 ها انداخت و پرسید:به برگه

 مشکل کجاست؟ -

 روی برگه کشید و گفت: دختره با نازه دستش رو

 شم.خب اینجا استاد..من کال متوجه نمی -

رادان سری تکون داد که سرفه مصلحتی کردم که نظرشون بهم جلب 

 شد. آروم و پر حرص گفتم:

 ها! استاد منم کار خیلی مهمی باهاتون دارم -

کلمه دارم رو کشیدم که فکر کنم رادان متوجه شد و سریع شروع کرد 

توضیح دادن. البته فکر نکنم اون دختر چیزی فهمیده باشه چون نگاهش 

اش های خودم خفهدوست داشتم با دست همش روی صورت رادان بود.

منه. نه نه وایسا با  دونه رادان مالهکنم؛ دختره احمق البته اون که نمی

یادآوری اینکه رادان من رو تو محوطه بغل کرد و معرفی کرد فکر شروری 

 به ذهنم رسید. گفتم:

 رادانی! -

با این حرفم گردن اون دختر تند به سمتم برگشت. رادان رو که نگم با 
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 های متعجب بهم خیره شد که ادامه دادم:ابروهای باال افتاده و چشم

 بینمت دلبندم.من باید برم شب خونه می -

اون دختر دونستم ها از اتاق بیرون زدم. میو بلند شدم بدون توجه به اون

کشید. از محوطه داشتم بیرون اگر عاقل باشه دیگه دور رادان رو خط می

رو شدم. با زدم که کسی از پشت صدام زد. برگشتم که با رادمان روبهمی

 لبخند به سمتش رفتم و با خوشحالی گفتم:

 سالم چه عجب! -

 سالم زن داداش! اومدم داداش رو ببینم که تو رو دیدم. -

م که متوجه نگاه خیرش شدم و لبخندم رو جمع کردم. به آروم خندید

ونیم رد شده ام نگاهی انداختم و با دیدن اینکه ساعت از پنجساعت مچی

 سریع رو به رادمان گفتم:

 خب من باید برم رادمان خان بابام حساسه. -

 نیست فعال! مشکلی -

 فعال. -

و حرکت کردم. بابا  از اونجا دور شدم و به سمت ماشینم رفتم سوار شدم
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کرد دید اخم میبعد اون شب یکم سرسنگین بود هر وقت من رو می

های نیما نگم که بعضی روزها در خونه یا جلوی دانشگاه البته از اومدن

ی اومد تا من رو راضی کنه که بله رو بگم. ولی خوب مطمئنم که همهمی

شه کی کمپ آغاز میدونم مره. با یادآوری اینکه نمیهاش بی این تالش

گوشیم رو برداشتم و همونطور که حواسم به رانندگی بود شمارش رو 

 گرفتم. گوشی رو کنار گوشم گذاشتم که صداش توی گوشم پیچید:

 جانم؟ -

 میگم رادان این کمپ کی هست؟ -

 روز دیگه.خب فکر کنم حدودا چهار یا پنج -

رد به ماشینی که داشت اومدم توی چهار راه بپیچم راست که یهو با برخو

اومد گوشی از دستم افتاد و محکم به جلو خورد. البته سمت من می

کیسه هوا یکمی جلو گیری کرد از سرم به فرمون خورده بود و گرمی 

هام تار شد و سرم تیری کشید. خون روی صورتم احساس کردم. چشم

ی کردم و اصدای کوبیده شدن در هم من رو به خودم نیاورد و ناله آهسته

 یک دنیا تاریکی.

 راوی#
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جمعیت دورش را احاطه کرده بود و در پشت خط رادانی بود که با 

نگرانی نکیسا را صدا میزد. مردی که توانسته بود در ماشین را باز کند 

نکیسا را تکان داد که صدای وز وزی را شنید که نگاهش به گوشی کنار 

 برداشت و گفت:پای نکیسا افتاد. سریع گوشی را 

 بله؟ -

هایش به شدت در هم رفته رادان که آنطرف از شنیدن صدای مرد اخم

 بود با صدای جدی گفت:

 کنه؟آقا گوشی همسر من دست شما چکار می -

 آقا همسرتون تصادف کردن... -

 هایش سوت کشید و ناخواسته داد زد:رادان با شنید حرف مرد گوش

 حالش چطوره؟ هان؟ -

 تند تند گفت:مرد 

 نگران نباشید دارن میبرنشون بیمارستان. -

 سریع آدرس بده! -

مرد آدرس بیمارستان را به رادان داد و گوشی را قطع کرد و روی داشبرد 
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اش تند پرت کرد. حال، رادان بود که با استرس و نگرانی برای معشوقه

اش یوانهکرد. فکر اینکه یه لحظه نکیسا را نداشته باشد درانندگی می

کرد. با سرعت ماشین را پارک کرد و به سمت بیمارستان دوید؛ می

 توجه به نگاه خیره دیگران به سمت پرستاری رفت و گفت:بی

 همسر من کجاست؟ -

 پرستار با اخمی گفت:

 جا کلی... .ما این -

 رادان پرید وسط حرفش و گفت:

 تصادف کرده آوردنش. -

 د و گفت:هایش کم کرپرستار کمی از اخم

 ایشون فعال بیهوش هستن. طبقه دوم اتاق ته راهرو!  -

رادان تند حرکت کرد به سمت آسانسور و دکمه طبقه دوم را زد منتظر 

داد و موهایش را چنگ ماند. تند تند پایش را کف آسانسور تکان می

زد. وقتی آسانسور ایستاد سریع پیاده شد به سمت اتاق ته راهرو رفت می

 باز کرد... و درش را
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 رادان#

با سرش که پانسمان شده و صورتش که رنگ گچ شده بود به سمتش 

 کرد با دیدنم گفت:رفتم. پرستاری که داشت سُرم نکیسا رو تنظیم می

 چه نسبتی باهاشون دارین؟ -

 همسرم هستن! -

پرستار بدون حرفی سری تکون و رفت. دست نکیسا رو محکم توی دستم 

پشتش رو عمیق بوسیدم. تکون کوتاهی خورد و  فشردم باال آوردم و

 و پرسیدم: هاش رو باز کرد. لبخند نگرانی زدمچشم

 حالت چطوره عزیزم؟ -

 شده من کجام؟ آخ!چی -

 نگران با اخم گفتم:

 به سرت فشار نیار. تصادف کردی بیمارستانی. -

 سری تکون داد که در باز شد و دکتر اومد با لبخند گفت:

 م . سالم دختر -
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 دکتر یه مرد مسن بود. نکیسا آروم جواب سالمش رو داد که دکتر گفت:

 نیاز به نگرانی نیست هم مادر سالمه هم بچه! -

های گرد شده و دهن باز به دهن دکتر نگاه کردم. نکیسا شوکه با چشم

 هامون گفت:هم کم از من نداشت که دکتر با دیدن چهره

 دونستین؟نکنه نمی -

 جا کرد و گفت:گفتم که دکتر با لبخند عمیقی عینکش رو جابهآروم نه 

 پس باید بگم پدر و مادر شدنتون مبارک! -

شد. دکتر فقط زد و هیچ صدایی از دهنش خارج نمینکیسا فقط لب می

زد ولی من توی خبر پدر شدنم غرق شده بودم که با صدای حرف می

 یسا هیجان زده گفتم:بسته شدن در به خودم اومدم و رو کردم سمت نک

 خدای من نکیسا! -

 نکیسا#

هنوز توی شوک بودم! من حامله شدم اونم از رادان از کسی عاشقشم. با 

 صدای رادان بهش خیره شدم که گفت:

 نکیسا تو خوشحال نشدی؟ -
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 آروم زمزمه کردم:

خب راستش شوکه شدم و اینکه با هنوز زن و شوهر نیستیم و کسی  -

 دونهنمیزیاد از رابطمون 

 دستم گرفت و با اطمینان گفت:

 کنم!چی رو حل میخودم همه -

و دستش رو گذاشت روی شکمم و لبخندی روی لبش نشست. ته دلم 

سرم رو  و با تموم احساسش شدجوری شد اونم وقتی که رادان خمیه

 . سرش رو کمی بلند کرد که با خنده گفتم:بوسید

 شه؟ستان کشیده میربیما متوجه شدی اخیرا خیلی کارمون به -

 رادان ابرویی باال انداخت و گفت:

برسه  دم نزارم دیگه آسیبی بهتاین رو که خیلی موافقم ولی قول می -

 .داری حنایی تو شکمتمخصوصا االن که یه جوجه

حنایی دلم قنچ رفت. راستی من قراره به بچمون چه بگم. از تلفظ جوجه

ه چه زود تو دلم جا باز کرد. رادان بلند شد و امون! وای خدایا این بچبچه

 گفت:
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 شیمن برم پیش دکتر ببینم کی مرخص می -

سری تکون دادم که رفت. واقعا توی شوک بدی رفته بودم. من االن یه 

مادرم و یه بچه دارم از رادان و من چقدر شیرینه و دوست داشتنی. حتما 

خواستگاری اقدام کنه. وگرنه  باید بگم رادان صیغه رو زودتر بخونه و برای

در باز شد و رادان همراه یه  دیر تر مجبورم با شکم باال اومده عروس شم.

 نسخه اومد. نسخه رو گذاشت توی جیب کتش که پرسیدم:

 شد؟ دکتر چی گفت؟چی -

 لب تر کرد گفت:

چیز خاصی نیست فقط گفت که هرماه برای چکاپ بریم و چند روز  -

 تونی چسب سرت رو باز کنی االن هم مرخصی.میدیگه 

نفس آسوده کشیدم و آروم از روی تخت بلند شدم که رادان بهم کمک 

کردم بوی هام رو عوض کنم احساس میکرد. آهسته کمک کرد لباس

بیمارستان گرفتم و باید دوش بگیرم. از بیمارستان که بیرون اومدیم 

 روی داشبورد بود که پرسیدم:رادان ماشین روشن کرد. یه پاکت قرص 

 اینا داروهای منه؟ -
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 آره گلم. -

 چی هستن؟ -

یکیش مسکنه که اگه سرت گذاشت درد بخوری یکیش هم برای ترمیم  -

 هات.زود زخم

آهانی گفتم و سرم رو به شیشه تکیه دادم که تیر کشید. آه لعنتی. آروم 

 که رادان گفت:هام رو بستم سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و چشم

 خوای خونه خودمون باشی؟نکیسا می -

 شه عزیزم بابا مثل دفعه قبل عصبی میشه مامان هم نگران.نمی -

باشه اما اگه اتفاقی افتاد هم برای خودت هم جوجه حنایی بهم خبر  -

 بده...

 خورد.گفتم که گوشی رادان زنگچشمی

 آروم برش داشت و جواب داد:

 بله؟ -

چپش به گوشی بود و دستحالت جذاب بود تو دست راستشتوی یه 

 پنجره تکیه داده و بود و فرمون رو گرفته بود.
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 حتما خب تو آدرس بفرست منم میام! -

- . ... 

 باشه خدانگهدار! -

 کرد که کنجکاو پرسیدم:گوشی رو قطع

 بود؟ کی -

 کرد و گفت:گوشی رو روی داشبورد پرت

 کالس!توی ماهان مجد همون پسره -

 شناسم!آهان می -

 گفت باید هم رو ببینیم کار واجبی داره. -

 راستی ماشینم کجاس؟ -

 به خاطر تصادف آسیب دیده فکر کنم پلیس توفیق کرده. -

 اوه! -

 برمش.گاه هم میکنم به تعمیرحلش می نباش خودمنگران -

 ریم؟می برای شمال با چی -
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 اتوبوس میاد. -

همون دادم که رادان جلوی در خونمون نگه داشت و درستسری تکون 

شده رادان نشون  های جمعما پارک شد! اخم زمان ماشین نیما در خونه

 آروم گفتم: نبود. خوبی

 برم رادان تا نیما دردسر درست نکرده خب! من -

 غرید:

 کیه؟ کنه مگهغلط می -

 گه شروع شه! رادان فقط کافیه به بابا بگه تا یه ماجرا دی -

 با بابا حرف میزنم تا واسه خواستگاری اقدام کنیم. -

 خب بای. -

 بای. -

شدم و به سمت در خونه رفتم که رادان رفت. نیما اومد  از ماشین پیاده

 سمتم که سریع زنگ رو زدم اما بهم رسید و گفت:

 بود تو رو رسوند؟ کی این -
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 تند و خشمگین گفتم:

 چه؟توبهچه هان؟ توبه -

 چه. همه درست صحبت کن نکیسا به من -

 وقت؟ داداشمی؟ بابامی؟ شوهرمی؟ نامزدمی؟ چیمی؟چرا اون -

 همه کست! -

 پوزخند صداداری زدم که در باز شد و همونجور که رفتم تو گفتم:

 زر نزن! -

کنه چون اومده یه و در رو توی صورتش کوبیدم. پررو خیال می

شدم و به سمت اتاقم  های تند وارد خونهم. با قدمخواستگاری دیگه زنش

م خواست. کولهکس رو نداشتم و دلم فقط تنهایی می رفتم. حوصله هیچ

هام و رفتم بیرون. چشم رو پرت کردم روی تخت و در تراس رو باز کردم

رو بستم نفس عمیقی کشیدم که انگار ریه هام تازه به کار افتاده بودن. 

. دستم رو روی شکمم گذاشتم که حس چیزی زیر دلم ذهنم آزاد شد

تر کنه. من االن بچه رادان رو توی وجودم دارم؟ از همه مهمذوق ذوق می

لب  خوایم ازدواج کنیم؟تونم ازش محافظت کنم؟ کی میچطور می

گزیدم که ناخواسته تصویر رادان همراه یه پسر کوچولو توی بغلش جلوی 
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ها بودم. ی رو لبم نشست. من خودم عاشق بچههام اومد. لبخند محوچشم

ها غرق بودم که گوشیم به صدا در اومد. رفتم تو و گوشیم رو از توی رویا

 تو کوله بیرون آوردم و جواب دادم:

 بله؟ -

 چید:صدای رادان توی گوشیم پی

 خوبی؟ -

 آره خوبم! -

 جوجه چطوره؟ -

 حسودگفتم:

حنایی من رو فراموش کنی و جوجهرادان. یعنی از این به بعد قراره  -

 شه!جای من رو بگیره؟ اونم نیومده وقتی بیاد چی می

 زد گفت:رادان با صدایی که خنده توش موج می

دونی تو رو بیشتر از کنی وقتی میخانوم حسودم، چرا حسودی می -

 همه دوست دارم؟

 ای کشیدم و گفتم:حرصی از اینکه بهم گفت حسود جیغ خفه
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 حسودم! خیر جناب.من  -

گفت یعنی قراره جای من رو بدی پس اون کی بود چند ثانیه پیش می -

 به اون اونم نیومده.

 خب این حسودی نیست! -

 چرا هست. -

 پام رو زمین کوبیدم و گفتم:

 خان.حسودی رو نشونت میدم رادان -

کردم و روی تخت  ی زد که حرصی گوشی رو قطعرادان ایندفعه قهقهه

خواد بگیره؟ ناخواسته دستم رو انداختم. این بچه نیومده جای من رو می

روی شکمم گذاشتم و روی تخت نشستم. چه لذتی داره وقتی یکی مامان 

هام بسته شد و شروع کردم کنه. اونم از خون و جون خودت! چشم صدات

 به حرف زدن:

 !دیدی مامانی نیومده جا باز کردی بیای چی میشه... بابات -

 جا خوش کرد و ادامه دادم: لبخند محوی روی لبم

شه چون اون عاشق آره بابات گل نازم. اون خودش شخصا عاشقت می -
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 هاست.بچه

 هوا باز شد و بابا اومد تو. خواستم دوباره حرفی بزنم که در اتاق بی

 شدم که بلند گفت: خشک شده بهش خیره

 و رسونده؟دیگه تو ر گه یکینکیسا نیما راست می -

 اخمی کردم و سر تکون دادم که اخمی بدتر از من کردو گفت:

 کی؟ -

 استادم رادان بزرگمهر! -

 شد ولی باز با همون لحن پرسید: هاش کمکمی از اخم

 چرا باید تو رو برسونه؟ چرا باید به من چیزی نگی چرا خودت نیو... -

با یادآوری زخم شد و باالی ابروم خیره شد.  شد که ساکت نمیدونم چی

تکون دادم که موهام اومد روی صورتم؛ اما بابا دیده  سرم، سرم رو کمی

 بود...

 به سمتم اومد و لحن آرومی گفت:

 سرت چی شده نکیسا؟  -
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 آروم گفتم:

 هیچی چیزی نشده! -

 شد یهو پرسید: کمی بهم خیره

 یماشین برگشتی... اصال ک که با ماشین رفتی بی ماشینت کو؟ تو -

 اومدی؟!

 بزاق دهنم رو فرو بردم و زمزمه کردم:

 یه تصادف کوچیک کردم. -

هاش هویدا جا توی سکوت رفت که یهو بابا با نگرانی که توی چشمهمه

 بود بازوم رو گرفت و سرم رو چک کرد و پرسید:

کنه؟ چطور شد؟ چرا تصادف کردی؟ کی رفتی بیمارستان؟ درد می -

 کنه؟نمیسالمی؟ جاییت درد 

شه... گاهی اوقات داره و زود پشیمون می خیلی نازکی دونستم بابا دلمی

شه فقط به خاطر حس پدری هست که داره. دستم هم اگه اعصبانی می

 رو باال آوردم و روی صورتش گذاشتم و گفتم:

خورده  من خوبم بابا... به موقعه رسیدم بیمارستان کامال سالمم فقط یه -
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 .هم مهم نیست دیده که اونسرم ضربه 

 کرده؟ دکتر چک -

 آره باباجان حتی چند تا مسکن و قرص داده! -

 خوبه، بیشتر مراقب به خودت باش. -

 رفت ادامه داد:همونجور که سمت در می

 کن واسه شام بیدارشو. االن یکم استراحت -

 م!خورم خستهشام نمی -

 باشه عزیزم. -

دراز کشیدم. واقعا به یه خواب عمیق نیاز داشتم. بابا که رفت روی تخت 

 خبری فرو رفتم.رو بستم و به دنیای بی چشم

 رادان#

به سمت آدرسی که ماهان گفته بود حرکت کردم. جلوی یه کافه ایستادم 

گشتم که  شدم دنبالش و پیاده شدم.وارد کافه و ماشین پارک کردم

 لند شد و دست دادیم.رفتم که ب دستش رو باال برد.به سمتش
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 خوش اومدین استاد! -

 خوای صحبت کنی!گفتی در مورد موضوعی باهام می -

 بله. -

 دستی به ته ریشم کشیدم و گفتم:

 شنوم.خب می -

 کرد گفت:ماهان همونجوری که با گوشیش کار می

 شنیدنی نیست استاد دیدنیه. -

فت. با دیدن اخمی بین ابروهام نشست که صفحه گوشی رو به سمتم گر

دونستم کار خودشه. با اخمی که االن تصویرهای گوشی خشکم شد. می

 تر شده بود با عصبانیت گفتم:خیلی عمیق

 لطفا اینا رو از تلگرام برام بفرست. -

 شه یه سوال بپرسم؟نشه میچشم استاد فقط اگه فضولی -

 بپرس. -

 ه؟شناسید؟ کیه؟ چرا گوشی شما رو قاپیدزن رو می این -
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 ام گفتم:های قفل شدهشد و بین دندون هام مشتدست

 ی که بین من و خانم نکیسا محتاج رو شنیدی؟رابطه -

 ابرویی باال انداخت و گفت:

 بله، این خبر توی کل دانشکده پیچیده. -

 خانم سعی در جدایی ما داره. تا همینجا بدونی بسه. این -

 .اومدینباشه بازم ممنون که  -

 سری تکون دادم و بلند شدم.

 رو برام بفرست. هاممنون عکس -

 با مکثی ادامه دادم:

وجه خبردار نشه چون اگه بشه و اینکه لطفا کسی از این مسئله به هیچ -

 .فهمم که کار تو بودهمی

 ماهان سری تکون داد و با اطمینان گفت:

 بله حتما استاد! -

 خداحافظ. -
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 خداحافظ. -

اشین رو حرکت دادم که گوشیم زنگ خورد. فوری زدم روی آیکون سبز م

 و جواب دادم.

 بله؟ -

 سالم رادان! -

 با شنیدن صداش گفتم:

 عه تویی امیر؟ -

 آره داداش، من از مرز برگشتم گفتم شاید بخوای همون ببینیم -

 آره داداش واال یادم رفت! -

 ای کرد:تک خنده

 فرستم بیا محل قرار.میمشکلی نیست لوکیشن  -

 باشه داداش! -

 فعال. -

 فعال. -



 

 

 WWW.98IA3.IR 259 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

گوشی رو قطع کردم و روی صندلی کمک راننده پرت کردم. حواسم دادم 

گرفتم. بعد رانندگی اما بیشتر فکرم پیش انتقامی بود که باید از سحر می

از چند دقیقه صدای پیامک گوشیم بلند شد؛ لوکیشن بود. به سمت 

رفتم رو شدم. به سمت در د رفتم که با یه کارگاه روبهمحلی که گفته بو

که همون موقع باز شد و سرو کله امیر پیدا شد. همو بغل کردیم و به 

اشاره اون رفتم داخل، کارگاه نجاری بود و پر از چوب. با صدای امیر 

 نگاهش کردن که به سمتی اشاره کرد و گفت:

 بفرما بشین. -

روی صندلی چوبی نشست. خودش هم  به سمت جایی که گفت رفتم و

 روم نشست و پرسید:روبه

 چیزی میل داری؟ -

 شم!کنی از شر یه شیطان راحت نه فقط اومدم کمکم -

 داد و توی فکر رفت بعد کمی سکوت پرسید:امیر سری تکون

 اسمش؟ -

 سحر قدمی. -
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 مسئله چیه؟ -

 نامزدم بهم بزنه.رو با  مسعی داره به من نزدیک شه و رابطه -

 چکارش کنم؟ -

 خوام از من و اطرافیانم دورشه.خوام آسیبی ببینه فقط مینمی -

 داد و گفت:امیر سری تکون

 حله داداش. -

 .بعد.روزچند#

رفتیم شمال رسید. همه باالخره روز موعود یا همون روزی که باید می

یه گوشه.  ها توی محوطه دانشکده جمع شده بودن و استادها همبچه

تر به نظر تمام چشم و گوشم به رادان بود که از هرروز خوشتیپ

آوردم اون هم خورد براش ادا در میرسید. هروقت نگاهمون گره میمی

تا بودن یکی خندید. چندتا اتوبوس جلوی دانشکده ایستادن. سهیواش می

ها ها یکی برای دانشجوهای دختر و یکی پسر. فقط دانشجوبرای استاد

ها حرکت تونستن بیان. همه سوار شدیم که اتوبوسترم دوم و سوم می

 کردن تمام طول راه با هندزفری آهنگ گوش دادم و یکم چرت زدم.

هوای اوتوبوس نه گرم بود نه سرد، ولی خب جوری بود که آدم رو به 
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کرد. وقتی رسیدیم همه پیاده شدیم که با هوای دل خواب وابسته می

 رو شدم. سارا شوت زنان گفت: انگیزی روبه

 اوه لعنتی هواش که هوا نیست بهشته بهشت. -

هاش خندیدم و پس گردنی و شروع کرد به بو کشیدن. به دیوونه بازی

 بهش زدم که با قیافه پوکری گفت:

 وا چته خواهر من؟! -

 کشی.خب چته عین چیز بو می -

 شد پرسید:داشت نزدیک میسارا تک ابرویی باال انداخت و همونجور که 

 دقیقا عین چی؟ -

 خب خب چیز دیگه. -

ساراخواست حرفی بزنه که صدای فرشته نجاتم بلند شد. رادان دست 

 زنان با صدای بلندی رو به همه گفت:

ریم هامون میخب دوستان همه توجه کنن. االن همگی به سمت کابین -

 گیرید.تونین از مش سلیمان بهر چیزی که الزم هست می

 و به پیرمرد کنارش اشاره کرد. همه سر تکون دادن که رادان ادامه داد:
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 ها رو بهتون بدم.شین تا کلید کابینخب به چند گروه چهارنفره تقسیم -

همه تقسیم شدن. من هم همراه سارا و چند تا دختر دیگه تقسیم شدیم. 

بگیرم. رادان با ما رسید من به رفتم تا کلید کابین رو  نوبت که به گروه

دیدنم به اطراف نگاهی انداخت کلید تو دستم گذاشت همراه یه کاغذ. 

 کمی رفتم کنار و کاغذ رو باز کردم که نوشته بود:

 «ها منتظرتم ساحل پشت کابینامشب همه که خوابیدن لب» 

 زیر لب با خنده زمزمه کردم:

 رادان فرصت طلب! -

 نکیسا اون کاغذ چیه؟ -

 سارا سریع کاغذ رو توی جیبم گذاشتم و گفتم:با صدای 

 هیچی. کابین شماره چندیم؟ -

 سارا به کلید دستم اشاره زد و گفت:

 دونم حتما روی کلید نوشته.من چه می -

به کلید نگاهی انداختم که روش نوشته بود هشت پس کابین شماره 

 هشت بودیم.
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 هشت! آره... کابین شماره -

رفتیم، کلید انداختم در رو باز کردم. در به  مونهمه به سمت کابین

شد. کابین یه اتاق سه در چهار بود با دو تا تخت دو سمت بیرون باز می

طبقه همراه میز و یه کمد کوچولو. به سمت تخت رفتم و ساکم رو روش 

رو پهن کردم رو تخت. نفس عمیقی کشیدم سارا هم روی  انداختم خودم

هاشون رو شید اون دونفر هم داشتن لباستخت طبقه باال من دراز ک

 یهو سارا گفت: کردن.عوض می

 خوان یه چی بدن کوفت کنیم؟وای من خیلی گرسنمه نمی -

ی به در خورد. بلندشدم در باز کردم که با رادان مواجه همون لحظه تقه

 شدم. با همون پرستیژ استادیش گفت:

 برای صرف نهار بیاین رستوران کنار ساحل! -

 چشم استاد. -

 رادان سرتکون داد خواست بره که گفتم:

 استاد؟! -

 بله! -
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 هیچی یادم رفت. -

کرد بعد چندمین سری به نشانه تأسف تکون داد و رفت. با محرصی نگاه

 خنده در رو بستم که یکی از اون دخترا گفت:

 نکیسا میشه یه سوال کنم؟ -

 جان بپرس! -

 نسبتی داری؟تو با استاد بزرگمهر چه  -

گشت ابروهام باال پرید سارا هم که داشت تو ساکش دنبال چیزی می

 خشک وایساد و نگام کرد. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:

 چطور؟! -

 ای باال انداخت و گفت:شونه

دونیم که یه حسی هست فقط بعد اون اتفاق تو دانشکده همه می -

 موندیم هوسه یا عشق!

 سریع گفتم:

 عشقه! -

کردن که اون یکی دختره که اسمش مهای متعجب نگاههمه با چشم
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 نازنین بود که تا حاال ساکت بود زد زیر خنده و بریده بریده گفت:

 اونوقت... تو و استاد بزرگ... بزرگمهر دیگه؟ -

 اخم کردم گفتم:

 آره چشه مگه؟ -

 اون یکی گفت:

 چش نیست دختر. امکان نداره! -

 پرسیدم:دست به کمر 

 از چه نظر امکان نداره؟! -

شناسم توی دانشکده یه نگاه کوتاه گلم استاد بزرگمهری که من می -

های زن هم حتی به زیباترین دخترهای دانشکده همچنین استاد

 نداخت حاال بیاد عاشق دانشجوش بشه؟نمی

شون رو بکنم که سارا به زبون خواست موهای تک تکاز حرص دلم می

 گفت:اومد و 

 فعال که شده منتهی شما چشم دیدن ندارین گلم! -

گلم رو کشیده گفت که اونا با خشم خواستن چیزی بگن که سریع 
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 هام باال بردم و گفتم:دست

 بسه. اصال من اشتباه کردم بیاین بریم برای نهار. -

 سارا سریع شیرجه رفت سمت در که گفتم:

 شه.آروم دختر غذا که تموم نمی -

 دونی گرسنگی چه فشاری رو من داره.نمی تو که -

هایی که سری با تأسف تکون دادم و همه رفتیم برای نهار. ناهار با نگاه

شد گذشت؛ بعد نهار همه رفتیم کنار ساحل. بین من و رادان ردو بدل می

خوام باال بیارم. کردم میدریا آروم بود اما دل من نه! همش احساس می

کنم، اما  گفت بیا یه شربت آبلیموه برات درستیگفتم مبه سارا هم می

های سارا که باید تا غروب با اسرار خواست.دل من عطر رادان رو می

بیشتر مراقب به بچه باشم گذشت. شام رو کنار دریا خوردیم اونم چی؟ 

ماهی که به شدت ازش متنفر بودم مخصوصا که همش باال کباب

های زیر زیرکیش مواظب بهم بود و به بهونه توجهآوردم. رادان هم با می

استاد من مراقب بهم بود. شام که باالخره تموم شد همه رفتن استراحت 

به دریا خیره  کنن من هم به بهونه عوض شدن حالم موندم کنار دریا.

بودم که کسی کنارم نشست. از بوی عطر تلخش فهمیدم که رادانِ. کتی 
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 هام گفت:نگاهش کردم؛ اون هم خیره به چشمهام انداخت که روی شونه

 خوری.سرده سرما می -

 لبخندی زدم اون هم سرم رو بغل کرد که با نگرانی گفتم:

 رادان کسی نیاد ما رو ببینه! -

 حواسم هست. -

های دریا که گاهی آروم بودن گاهی ش تکیه دادم و به موجسرمو به سینه

غه یهو از بغل رادان بیرون اومدم شدید خیره شدم. با یادآوری موضوع صی

 که با نگرانی پرسید:

 چیزی شد؟ -

 رادان صیغه رو نخوندی. -

 اوه پاک یادم رفته بود! -

گوشی رو از توی جیبش بیرون آورد و بعد از کمی ور رفتن باهاش متن 

 قرآنی رو آورد و گفت:

 وقتی گفتم قبلت تو هم بگو عزیزم. -
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 باشه. -

 به خوندن متن صیغه.کرد  رادان شروع

 قبلت -

 قبلت. -

 هام و آروم زمزمه کرد:کرد خیره شد به چشم گوشی رو خاموش

 بازهم شدی خانومم اما قول میدم رسمی و قانونیش کنم اونم به زودی! -

 دستم رو روی صورتش گذاشتم و ته ریشش رو نوازش کردم:

 خوام.تو فقط باش من هیچی نمی -

 لبخندی زد:

 ی من!ارم ملکهدوستت د -

 منم عزیزم. -

*** 

اومد بیدار شدم. از جا بلند شدم صبح با سر و صداهایی که از بیرون می

که متوجه نبود اون دو تا دختر شدم، از وضع خوابیدن سارا هم که نگم؛ 

. این دختر یه پاش آویزون از تخت، موهای ژولیده و لباسای کج و کوله
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شیرین باشه. خواستم برم که گوشی شد همین بود و همینم باعث می

» سارا شروع کرد به زنگ خوردن. نگاهی بهش انداختم که نوشته بود 

 با خنده گفتم:« ماهانم 

 سارا. -

 بیدار نشد. این دفعه بلند داد زدم:

 سارا؟ -

 یهو بلند شد و گفت:

 چی شده؟ زلزله اومده؟ طوفان شده؟ -

 افتاد و گفت: پوکر بهش خیره شدم که یهو نگاهش به گوشی

 چیزی شده؟ -

 فوری گوشی دادم بهش که جواب داد:

 بله عشقم؟ -

 کنجکاو بهش خیره شدم و که چشماش برام گرد کرد و گفت:

 ماهان گوشی دستت. -
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 بعدش گوشی آورد پایین و با اشاره بهم گفت:

 های عاشقونه ما رو گوش بدی؟خوای حرفچته دختر؟ نکنه می -

 .سحرفای عاشقونهگوشم پر از  -

 کنی؟پس چرا وایسادی بروبر من رو نگاه می -

 با خنده گفتم:

 باشه خانم عاشق منتظرتم! -

 اوکی. -

ها بودن رفتم که یه بوی خیلی از کابین زدم بیرون و به سمتی که بچه

شیدم و هام رو بستم و عمیق بو کلطیف به مشامم خورد. آروم چشم

 کنار خودم احساس کردمحضور خیلی نزدیک کسی رو 

 کنه؟خانوم کوچولو داره چی رو بو می -

 سریع به سمتش برگشتم و با نگاهی به اطراف گفتم:

 بینه.رادان! یکی میاد می -

 حواسم هست. -
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 و از پشتش یه گل بابونه آورد و گذاشت کنار گوشم و با عشق زمزمه کرد:

 خیلی زیبا شدی! -

اومد سریع ها که داشت سمتمون میبچهریز خندیدم که با دیدن یکی از 

 و تند گفتم:

 .رادان من برم یکی داره میاد -

سریع از اونجا دور شدم و به سمت دریا رفتم. حاال فهمیدم اون بوی 

ها چون صبح خوب از چی بود؛ از بوی گالی بابونه و یاس پشت کابین

 غنچه زده بودن بوشون پخش شده بود.

*** 

کردن که تا من سالم کردم خوردن و صحبت مییهمه داشتن صبحونه م

 همه رفتن تو سکوت.

 با تعجب گفتم:

 چیزی شده؟ چرا تا من اومدم ساکت شدین؟ -

 های دانشکده جواب داد:مهراب یکی از بچه الت

 هیچی آجی فقط واس تو خوب نبود! -
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اهمیت نشستم و شروع کردم به خوردن. چشم چرخوندم براشون و بی

کنن. مهم خودم بودم که مهم نبود باز چی دارن پشت سرم ردیف میبرام 

دونستم واقعیت ندارن و همشون یا تهمته یا شایعه. رادان هم اومد و با می

ها درست روبه رو من نشست که یهو همون مهراب کمی خنده که بچه

 پرسید:

 استاد بین شما و نکیسا مهتاج چیزی هست؟ -

تظر حرف رادان موندم که اونم خیره بهم بود با این حرف خشکم زد و من

اما سریع با اخم عمیقی نگاهش ازم گرفت. بزاق دهنم رو با صدا قورت 

 دادم که صدای رادان بلندشد:

 آره! -

به معنی واقعی خشکم زد. وای خدای من فردا دیگه همه به یه چشم 

 داد: های رادان خیره شدم که ادامهکنن، با عجز به چشمدیگه نگام می

 و این اصال به کسی مربوط نیست. -

و بلند شد خواست بره که برگشت سمتمون و با انگشت اشاره اونم با 

 تحکم گفت:

کنم که از و اگه ببینم این موضوع رو بیشتر کش بدین کاری می -
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 هاتون پشیمون شین!گفته

بلند  کردمرادان که رفت منم اشتهام رو از دست داده بودم اونجا رو ترک 

ها رفتم. بوی جنگل و نم درخت و شدم به سمت جنگل پشت کابین

های درخت ی داشت واسه خودش. آروم به تنهخاک یه عالمی دیگه

 دست کشیدم که صدای خرناس چیزی به گوشم خورد.

حرکت وایسادم و برگشتم سمت صدا که با یه سگ شکاری سیاه آروم بی

نان و با خشم خیره به من بود روبه رو هن ک-و بزرگی که با دهن با هن

شدم. اگه بخوام رو راست باشم نزدیک بود خودم رو خیس کنم ولی آروم 

ی ایستادم که یه قدم بهم نزدیک شد خواستم فرار کنم که با یاد بچه

توی شکمم بغض تو گلوم نشست. من از سگ خیلی وحشت داشتم و این 

یه قدم دیگه اومد که با وحشت  که دیگه سگ نبود بلکه اندازه خرس بود.

 فقط تونستم فریاد بزنم:

 رادان! -

سگ جری تر شد و درست یه قدمیم وایساد خواست که بهم حمله کنه 

که یهو یه چیزی خورد به سرش، فرشته نجاتم بود. رادان روبه رو سگ 

وایساد و با خشم کاری کرد که سگ از اینجا دور شد. هنوز داشتم 
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 آغوش گرم رادان رفتم. لرزیدم که تویمی

 کرد گفت:همونجور که کمرم رو نوازش می

 آروم عزیزم تموم شد، ببین رفت. خوبی؟ کاری که باهات نکرد؟ -

 رو از سینش برداشتم و با هق هق گفتم:آرم سرم

 به خدا من فقط اومدم هوا بخورم که یهو اون سگ اومد! -

 هیش آروم مهم اینه تو خوبی گلم. -

 تاد معینی از هم جدا شدیم که با نگرانی گفت:با صدای اس

 چیشده مهتاج؟ -

 رادان جواب داد:

 یه سگ رتریور شکاری بود. -

 معینی نفسی کشید و گفت:

 حاال خودت خوبی؟ -

 بله استاد فقط خیلی ترسیدمو -

 اشکال نداره دخترم بیا بیا بریم. -
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د! به کابین که لرزیآروم همراه رادان راه افتادم هنوز از ترس بدنم می

 رسیدم رو کردم به استاد معینی و گفتم:

 ممنون استاد. -

 خواهش دخترم بیشتر مراقب باش! -

 چشم. -

 سری تکون داد و رفت که رادان با نگرانی دستمو گرفت و گفت:

 عزیزم مطمئنی خوبی؟ -

 آره خوبم. -

 رو نامحسوس روی شکمم کشید:دستش

 فندق بابا خوبه؟ -

 گفتم:با استرس 

 بینه.رادان االن یکی می -

 نگران نباش برو استراحت کن واسه ناهار هم بیا االن دیگه دو نفری. -

لبخندی زدم و وارد کابین شدم که رادان هم رفت. تا چشمم به تخت 
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رو شدم که با حالت تفکری به یه جایی خیره بود. رفتم خورد سارا روبه

 ون دادم:جلوش وایسادم و دستمو جلوی صورتش تک

 سارا؟ گلم؟ -

 تکون خورد و گفت:

 هان چیشده؟ -

 ای باال انداختم و گفتم:شونه

 واال هیچی ولی تو مثل اینکه یه چیزیت هست! -

 پرید دستم کشید که افتادم رو تخت یهو گفتم:

 چته نزدیک بود بچم سقط شه! -

ن تا گفتم سریع جلو دهنم گرفتم ولی ظاهراً کار از کار گذشته بود چو

سارا با دهنی باز و بدنی خشک خیره بهم شده بود. آب دهنمو قورت 

 دادم و گفتم:

 خب چیزه. من به حالت جوک گفتم همون چیز دیگه... -

 اما گویا بدبخت شده بودم رفت. سارا سریع پرسید:



 

 

 WWW.98IA3.IR 277 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

 ای؟!نکیسا تو حامله -

 خیره شدم بهش و سریع گفتم:

 گفتم.ایی فقط داشتم جوک مینه بابا چه حامله -

 به من دروغ نگو نکیسا. -

 به کل ساکت شدم که محکم گفت:

 بنال ببینم! -

 بار.بار شیون یکمرگ یه

 آره. -

دار و سارایی موند که دهنش عین غار باز مونده بود. قیافش خیلی خنده

 های اول:زر کردن-شده بود... از شوک در اومد شروع کرد به زر

 .. بچه...نکی... تو... استاد بزرگمهر. -

 یهو بلند شد و با صدای بلندی گفت:

 ای؟! اونم از استاد؟تو حامله -

 سریع بلند شدم با دستم جلوی دهنش گرفتم و با ترس گفتم:
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 خوای همه بفهمن چیشده؟!آرومتر دختر! چه خبرته می -

 به دستم اشاره کرد از جلوی دهنش بردارم  که ادامه دادم:

 ساکت باش اوکی؟باش برمیدارم  فقط  -

تند تند سر تکون داد که دستم از جلوی دهنش کنار کشیدم. نفس زنان 

 گفت:

 نکیسا چطور آخه؟! کی؟ -

 ایی میشه.حدودا سه هفته -

 با این حرفم محکم بغلم کرد و همونجور جیغ مانند اما کوتاه گفت:

 شم.وای خدای من، من دارم خاله می -

 روی شکمم کشید.و ازم فاصله گرفت و دستش رو 

 جاست؟اوخی فندق خاله االن اون -

 شاکی گفتم:

اوهی تو و رادان کال رفتین تو کار تنقالت... فندق... نه بابا دیگه چی؟  -

کشمش، آجیل، نخود، بادام اصال کل تنقالت دنیا رو روی بچم پیاده 
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 کردین آه...

 رو بهم زد و گفت:هاشبا ذوق دست

شادیم رو تخلیه کنم، میای بریم ساحل  دونم چطورجیغ! من نمی -

 یکمی آب بازی؟!

 خوای سرما بخوریم.دیوونه شدی سارا؟ می -

 ای بابا چه سرما خوردنی، اونم تو ماه شهریور -

 ماه به زمستون مونده.سرده فقط یه -

 دستم رو کشید و مظلوم گفت:

 نکی لطفاً! -

 نوچ. -

 هیق لطفا! -

هم تند دستم رو کشید و از کردم که اون گیره قبولدیدم داره گریش می

جا ها یهکابین اومدیم بیرون. نگاهی به اطراف انداختم که دیدم استاد

هم درست کنار استاد معینی خورن! رادانجمع شدن و دارن نوشیدنی می

کردن. با کشیدن دستم بود و با جدیت داشتن در مورد چیزی صحبت می
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و همراه سارا به سمت ساحل رفتیم. سارا توسط سارا نگاهم ازشون گرفتم 

 در حین راه رفتن شروع کرد به صحبت:

ای و این یه چیز شوخی بردار نیست... پس ببین نکیسا تو االن حامله -

باید به خودت برسی و مواظب به خودت و فندق... نه یعنی چیزه عزیز 

 خاله باشی.

 هوف باشه سارا. -

 خوبه! -

 بعدروزپنج

چی کامال آروم بود از شمال برگشتیم و همه گذشت.رور میروزها به م

چندروز پیش رادان ازم  زد.رو می ولی این آرومی بدجور دل من

 درخواست کرد که اگه شد در مورد خواستگاری با بابا حرف بزنم.

کشیدم اما امروز صبح تصمیم گرفتم ولی خوب من یه خورده خجالت می

رفتم پایین دیدم بابا تو  پنجشنبه و بابا خونه بود.امروز هم که  که بگم...

خوند که هم داشت کتاب می ست و مامانسالن در حال خوندن روزنامه

 هردو با شنیدن صدای پام برگشتنن سمتم که گفتم:
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 سالم، صبحتون بخیر! -

 هردو گفتنن:

 خیر.صبح به -

 کردم...آروم صندلی رو کشیدم، نشستم و شروع به خوردن 

 نگاهی به بابا کردم انگاری اعصابش راحت بود.

 شه که بابا سر بلند کرد.شون بهم جلبسرفه مصلحتی کردم تا توجه

 خوام در مورد موضوع مهمی با هردوتون صحبت کنم.بابا اگه میشه می -

 باشه، سرت خوبه؟ -

 لبخندی زدم و گفتم:

 آره خوبم، گفتم که چیزی نیست. -

 دونم؟م چیزی شده من نمینکیسا دختر -

 این صدای نگران مامان بود که اینو گفت؛ برگشتم سمتش و گفتم:

 نه مامان جان فقط یه تصادف کوچیک داشتم -

 چی؟ چیزیت که نشد؟ چرا بهم نگفتی. -
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 بابا به زبون اومد:

 نترس خانوم خوبه! -

 بابا من خواستگار دارم. -

های باال پریده و مامان که ابروجا سکوت شد و این بابا بود که با همه

 کردن، متعجب گفتم:خشکش زده بود منو نگاه می

 چیه؟ -

 بابا به خودش اومد و گفت:

 بیا بشین اینجا ببینم. -

 و به مبل کنارش که وسط اون و مامان بود اشاره کرد؛ رفتم و نشستم...

 هام پرسید:بابا خیره به چشم

 خب حاال کی هست؟ -

 دادم و گفتم: آب دهنم رو قورت

 استادم. -

 بابا بعد یه نفس عمیق گفت:
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 هات پیر هستن!تو که همه استاد -

 سری تکون دادم.

 نه باباجان جوون هم دارن یکیش همین خواستگارم. -

 اسمش؟ -

 رادان... رادان بزرگمهر. -

کردم که اونم با لب زدن بدون هم رفت که به مامان نگاههای بابا تویاخم

 گفت:صدا 

 همون؟ -

 با لبخندمحوی سرتکون دادم که صدای بابا بلند شد:

 جواب خودت و نظرت؟ -

 برگشتم سمتش و با مالیمت گفتم:

ریم خب من نظر خاصی ندارم فقط یه چند مدتی هست که با هم می -

زنیم منم خب نظرم همونه که شما بینیم و حرف میکافه و هم رو می

 بگین.
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 هستی یا نه؟ در یک کلمه! نکیسا بهم بگو راضی -

 آره. -

 بابا با پوزخند گفت:

 شد تو که برای نیما درس داشتی؟چی -

 کامم با شنیدن اسم نیما تلخ شد. خدایا این بشر چقدر چندشه.

 خوام.خواستم و نمیاما بابا من گفتم که نیما رو نمی -

 های بابا وحشتناک در هم رفت.اخم

 یزی نگوباید فکر کنم تو هم فعال چ -

 اما... . -

 اما، مما نداریم همین که گفتم. -

 شد که بره مامان صداش زد:بلند

 شهریار! -

 پریماه لطفا. -

 و رفت و اشک دم مشک من رو ندید.
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 برگشتم سمت مامان که با ناراحتی آهی کشید،

 دستش رو گرفتم که گفت:

 دخترم تو مطمئنی از انتخابت؟ -

 دادم.محکم و قاطع سر تکون 

 آره مامان خیلی وقته -

 ات رو خوردی؟باشه عزیزکم...صبحانه -

 آره مامان جان من برم باال. -

 برو. -

 بلند شدم رفتم توی اتاق.

 رو گرفته بود جام این روزا کال خواب همه

 اما االن دیگه وقته درس خوندنه.

 رادان#

 خب، حله داداش؟ -

 سری تکون دادم
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 مرسی داداش. -

 چاکریم. -

 از کارگاه اومدم بیرون.

ماشین  کار سحر هم تموم شد! باالخره تونستم ردش کنم اونم با تهدید.

 رو حرکت دادم که گوشیم زنگ خورد

 بله! -

 صدای رادمان توی گوشم پیچید:

 سالم داداش. -

 سالم، چیزی شده؟ -

 دونم چیه!چی یه جعبه کوچولو برات آورده نمیداداش پست -

 ری سفارشم گفتم:با یادآو

 آهان، رادمان تو امضا کن بگیر بزار تو اتاقم میام میبرم -

 حله داداش. -

 فعال. -
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 فعال. -

ی بابا اینا رفتم که یهو سر چهارراه  توجهم به قطع کردم و به سمت خونه

هام توی هم رفت اخم داد.شد که داشت برام دست تکون می زن جلب یه

 که داد زد:

 آقا!کمکم کن  -

 ماشین رو متوقف کردم و پیاده شدم.

 شده؟ چی -

 شه کمکم کنی ببرمش بیمارستان؟!ام تب کرده، میآقا بچه -

 با اخم بهش خیره شدم.

 راه رو نشونم بده. -

 خدا خیرت بده آقا. -

و حرکت کرد که پشت سرش رفتم، اون هم به یه خونه متروکه نزدیک 

 به تو اشاره زد و گفت: در رو باز کرد و کنار ایستاد، شد.

 بفرمایید. -

وارد شدم که اون هم وارد شد. خواستم به سمتش برگردم که چیز تیزی 
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 توی گردنم فرو رفت و یک تاریکی مطلق.

 خب کی پول من رو میدین، من که براتون آوردمش. -

 باشه میدم، حاال برو. -

 فقط زود بده. -

 باشه برو. -

 در.صدای چندتا قدم و بعدش بستن 

هام روم بود چشمهام روآهسته باز کردم اما با دیدن کسی که روبهچشم

 نیما؛ پسرعموی نکیسا! گرد شد.

 پوزخندی زد و گفت:

 شد بزرگمهر؟ از دیدنم جا خوردی. چی -

خواستم بلند شم که تازه متوجه دست و پام که به صندلی بسته شده 

 بودن شدم.

 غریدم:

 !چیزهمهبیز کن تا نشونت بدم هام رو باد اگه مردی دست -
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 شه.نوچ نوچ نوچ همینجوری که نمی -

 هام رو روی هم سابیدم و گفتم:دندون

 خوای؟چی می -

 عشقم رو. -

 یادآوری اینکه منظورش نکیساست داد زدم:

 خفه شو مردک! مگه از روی جنازه من رد شی که مال تو بشه! -

 رفت.باز هم خونسرد با چاقوی توی دستش ور 

 تونم بزارم بدون درد باشی.هر جور میلته ولی خب نمی -

به سمتم اومد و یهو مشتش رو توی صورتم کوبید. عرض چند دقیقه 

 خونسردیش تبدیل به خشم شد.

 این به خاطر اینکه نکیسا تو رو دوست داره. -

 یکی دیگه زد و گفت:

 این هم واسه این که من رو به خاطر تو پس زد. -

 وی شکمم زد.یه مشت ت
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 این هم واسه این که ول کنش نیستی. -

 خونی گوشه لبم راه افتاد که تف کردم تو صورتش و با نفرت گفتم:

 د اگه مردی بازم کن تا نشونت بدم! -

 انگار اعصابش به هم ریخت که اومد شروع کرد به باز کردن دست و پام.

خیز برداشتم دست و پاهام رو که باز کرد تا حواسش پرت شد به سمتش 

و یقش رو گرفتم. با خشم و نفرت به هم خیره شده بودیم، یه مشت توی 

 شکمش زدم.

 دم.آخ! نشونت می -

به سمتم اومد که با هم گالویز شدیم که دستم خورد به اسلحه کمرش، 

فوری بیرون کشیدمش و به سمتش نشونه گرفتم که پوزخندی زد و 

 گفت:

 کنی؟اوهو! اصالً بلدی باهاش کار  -

 شه.اون دیگه به تو مربوط نمی -

 نه دیگه نشد! اصالً نشد! -

تر از این به سمتم اومد که با اسلحه به پشت گردنش زدم اما سمج
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ها بود! سعی داشت اسلحه رو ازم بگیره که ناخواسته تیری شلیک حرف

 کردم و قرمزی خون روی لباسم!

 نکیسا#

 گرفتم اما باز:برای بار هزارم شماره رادان رو 

 «باشد! لطفاً بعد...مشترک مورد نظر، در دسترس نمی -»

 عصبی گوشی رو قطع کردم و روی تخت پرتش کردم.

 هوف رادان باز کجایی؟ -

دونستم یه چیزی شده. گوشیم رو برداشتم تا دوباره زد، میدلم شور می

ادان زنگ بزنم که یاد رادمان افتادم! آره خودشه! اون باید بدونه ر

سریع بلند شدم و آماده شدم و سوئیچ رو همراه موبایلم  کجاست.

رو شدم! یه تای ابروش رو باال برداشتم و از اتاق بیرون زدم که با بابا روبه

 انداخت و گفت:

 کجا اول صبحی؟ -

 بابا؟ سارا حالش خوب نیست باید برم بیمارستان. -

ها پایین رفتم، که ز پلهسری تکون داد و به سمت اتاق مامان رفت. تند ا
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تر حرکت کردم. از خونه بیرون زدم. ام آهستهکه حامله با یادآوری این

ماشین رو جلوی عمارت پارک کردم؛  ریموت ماشین رو زدم و سوار شدم.

پیاده شدم و به سمت در عمارت رفتم. زنگ رو زدم که در بدون صدایی 

از شد و چهره رادمان باز شد! وارد حیاط عمارت شدم که در ورودی ب

 نمایان شد، با دیدنم گفت:

 اوه! نکیسا سالم. -

 لبخندی زدم و باهاش دست دادم.

 سالم، رادمان خوبی؟ -

 مچکر تو خوبی؟ -

 بد نیستم. -

 به تو اشاره زد:

 بیا تو دم در موندی. -

 دونی رادان کجاست؟نه ممنون فقط اومدم بپرسم می -

 هام گفت:خیره به چش

 ما آخرین بار دیشب با هم حرف زدیم، چطور؟خب!  -
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 نفسی کشیدم و گفتم:

 از صبح چندین بار زنگ زدم، ولی اصالً جواب نمیده -

 هاش به شدت تو هم رفت و گفت:اخم

 وایسا من سوئیچ ماشینم رو بیارم. -

 نیاز نیست با خودم ماشین اوردم. -

 باشه بریم. -

 ماشین شدیم و حرکت کردیم.هر دو از خونه زدیم بیرون و سوار 

 کجا برم رادمان؟ -

 برو به این آدرس. -

جور که همون رو گفت که چند مین بعد جلوی یه کافه وایسادم. و آدرس

 شد گفت:پیاده می

 وایسا تا من بیام. -

 اوکی. -

 راوی#
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رادمان وارد کافه شدو بعد از کمی جستجو توانست امیر دوست صمیمی 

 و بعد به سمت او رفت.رادان را پیدا کند 

 سالم. -

هایش در هم رفت ی آشنای او اخمامیر سرش را باال آورد و با دیدن چهره

 و پرسید:

 شما؟ -

 رادمان لبخندی زد:

 کردم برادر رفیق فابریکت رو فراموش کنی.فکر نمی -

امیر بعد از کمی فکر کردن یادش آمد که او رادمان است و بلند شد و او 

 در آغوش گرفت.را سریع 

 اوه رادمان کوچولو. -

 رادمان اخم مصنوعی کرد و گفت:

 دونی چند سالمه؟من کوچولوام؟ می -

 اوه رفیق! شوخی کردم. حاال بگو ببینم چیشده که کارت به ما رسیده! -
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 امیر رادان از صبح غیبش زده. -

 های امیر در هم رفت. آخر همین چند ساعت پیش هم را دیده بودند.اخم

 سریع گفت:

 به من گفت که میرم خونه... . -

نگاهی به صفحه  حرفش با صدای زنگ خوردن گوشی رادمان قطع شد.

 فوری جواب داد: درخشید.گوشی انداخت که نام رادان می

 رادان کجایی؟ -

 رادان#

 خودم رو، روی مبل رها کردم و جواب رادمان رو دادم.

 خونه! -

 صدات چرا گرفته؟! -

 فقط همین خونه بیا. رادمان، -

هام رو ماساژ دادم که بدن نیما گوشی رو قطع کردم و با دست شقیقه

 هام نمایان شد.دوباره جلوی چشم
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 نه نه خدای من! -

هام رو توی موهام فرو کردم و کالفه پاهام رو به زمین کوبیدم، دست

صدای در ورودی بلند شد که سرم روباال آوردم و قبل از  خودش کرد...

اینکه کاری کنم یکی بغلم پرید، از بوی عطرش اینکه نکیساس رو 

 فهمیدم.

 زنه؟ نمیگی نگران میشم؟رادان رادان، آخه نمیگی دل من شور می -

 ی روی پیراهنم افتاد.ازم جدا شد که تازه نگاهش به خون خشک شده

 هینی کشید و گفت:

 رادان... ای... این... چیه؟ -

 ت:رادمان از پشت نکیسا گف

 ظاهراً که خونِ؛ رادان بگو چه غلطی کردی؟! -

 نیما رو با تیر زدم! -

صدای هین نکیسا باال رفت و رادمانی که با ابروهای باال پریده من رو نگاه 

 کرد.می

 رادان چی میگی؟ -
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تمام ماجرا رو براشون توضیح دادم. نکیسا نگران بود ولی رادمان با 

 داده بود.های در هم به مبل تکیه اخم

 نکیسا نگران دستم رو گرفت و گفت:

 رادان حاال، حال خودت خوبه؟ جاییت آسیب ندیده؟! -

 سری تکون دادم و گفتم:

 خوبم خوبم چیزی نیست! -

 نفسی بیرون داد و بلند شد.

 ها متوجه شدن یا نه من برم خونه.ببینم عمو این -

 باشه عزیزم تو برو. -

 خداحافظ.مراقب خودت باش،  -

 تو هم مراقب فندقم باش. -

ی پر نازی کرد و رفت که رادمان مطمئن شد و کنارم نشست و به خنده

یه بار دیگه زدم که  مشتی به بازوش زدم که نوچی کرد. سقف نگاه کرد.

 رو کرد بهم و گفت:
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 استاد بزرگمهر. -

 بله پروفسور بزرگمهر. -

 دی؟!شما کرم داری که به بازوی بنده گیر دا -

 اخم مصنوعی کردم.

 من دارم؟! -

 اوهوم. -

 خیز برداشتم سمتش و با غرش گفتم:

 وایستا تا نشونت بدم. -

 با خنده بلند شد و تا خواستم بلند شم گفت:

نوچ نوچ استاد بزرگمهر با این عظمت قرار دنبال داداش کوچیکش  -

 بدوئه؟!

 ای کردم.عصبی خنده

 ر.گورت رو گم کن دو تا قهوه بیا -

 ای به چشم داداش بزرگه. -
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تونستم می ها رو، روی میز گذاشت و تلویزیون رو روشن کرد.رادمان قهوه

خواد بپرسه یه جرعه از قهوه نوشیدم بفهمم یه چیزی تو مخش هست می

 و خیره به تلویزیون گفتم:

 بگو رادمان نزار توی دلت بمونه. -

 مکثی پرسید:هاش رو محکم دور لیوان حلقه کرد و با دست

 نیما کیه؟ چرا درگیر شدین؟ -

 هام رو، روی هم فشردم و گفتم:با شنیدن اسم اون دندون

خواد ولی نکیسا جواب رد بهش پسر عموی نکیسا، اون هم نکیسا رو می -

خواست من رو بکشه و نکیسا رو به دست داده حاال هم عصبی شده و می

 بیاره.

 :های رادمان توی هم رفت و گفتاخم

هاش طغیان نگران نباش داداش من عشق نکیسا رو که توی چشم -

 بینم.کنه رو میمی

 لبخندی زدم و لب زدم:

 آره دیگه تازه تو هم باید خوشحال باشی! -
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 رادمان با ابروهای باال پریده پرسید:

 برای چی؟ -

 شی!داری عمو می -

تازه متوجه کرد بعد کمی که رادمان توی شوک رفت و من رو نگاه می

 گه:شه چی گفتم میمی

 ست؟نکیسا حامله -

 سر تکون دادم:

 اوهوم. -

 رادمان بدجور توی فکر رفت که زدم به بازوش و گفتم:

 چت شد؟ نکنه حسودی کردی؟ -

 با لبخند محوی گفت:

 نه فقط توی شوک رفتم. -

 و رو بهم ادامه داد:

 یما رو چک کنیم.هات رو عوض کن باید بریم وضعیت نبلند شو لباس -
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 شه.نکیسا گفت خودش جویا می -

 خودمون هم باید یه کاری کنیم. -

 اوکی -

 نکیسا#

سوار ماشین شدم، خم شدم استارت رو زدم و سرم رو بلند کردم که با 

 ای کشیدم.قرار گرفتن دستمالی جلوی دهنم، وحشت زده جیغ خفه

 هیس کوچولو، آروم باش! -

نفسی  تر روی دهنم گذاشت.دستش رو محکمبا دست تقال کردم اما 

 کشیدم که با پیچیده شدن بوی تندی توی دماغم از هوش رفتم...

چند بار پلک زدم.  با ریخته شدن آب سردی روی بدنم از خواب پریدم.

 جا تار بود و تاریک که صدای کلفت یه مرد بلند شد:همه

 هاتو!هوی خانوم کوچولو، باز کن چشم -

رو هام رو باز کردم که با یه مرد هیکلی روبهده بود، چشمدیدم بهتر ش

هام به هام رو تکون بدم اما نه! پاهام و دستسعی کردم دست شدم.

به سمتم اومد که بلند جیغ  صندلی که روش نشسته بودم، بسته بود.



 

 

 WWW.98IA3.IR 302 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

 زدم:

 گم نیا!نزدیکم نیا مرتیکه، می -

 دستش رو جلوی دهنم گذاشت و با خشم غرید:

 ی هار.شو دخترههخف -

محکم دستش رو گاز گرفتم که با داد بلندی دستش رو از جلوی دهنم 

 برداشت.

 !ی چالغبگو رئیست بیاد مرتیکه -

 هام بلند شد:با دست محکم به دهنم کوبید که صدای دندون

 خفه شو تا خفت نکردم! -

 شه.ولم کنین وگرنه براتون بد می -

 اومد.یکی دیگه از رفیقاش 

 خوای چه کار کنی کوچولو؟ هوم؟!مثال می -

 هام رو تکون دادم و با نفرت گفتم:دست

 کنه، دمار از روزگارتون در میاره!شوهرم پیداتون می -
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 شون با انگشت اشاره تکون دادن.یهو هر دو بلند قهقهه سر دادن و یکی

تو کدوم ببین خوشگله تا شوهرت بیاد تا تو رو نجات بده، معلوم نی  -

 دنیایی.

 و دوباره شروع کردن به خندیدن، جیغ کشیدم:

 خواین؟ هان؟! اصال چرا من رو آوردین اینجا؟چی از جونم می -

 شون خواست حرفی بزنه که یکی وارد شد و بلند داد زد:یکی

 ببرین صداتون رو، رئیس داره میاد. -

هنم سمت کسی که رئیس بود، برگشتم که با دیدن شخص از حیرت د

 بسته شد!

 رادان#

 پرستار با عشوه خرکی پرسید:

 چه نسبتی باهاش دارین؟ -

 رفیقش هستم. -

 بذارین بگردم. -
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 کالفه روی میز ضربه زدم که گفت:

 جا بستری نشده!همچین کسی این -

 رادمان عصبی گفت:

 دوباره نگاه کنین. -

 پرستار چشمی چرخوند و دوباره نگاه کرد.

 نیست!گفتم که  -

 دستی به موهام کشیدم و گفتم:

 یعنی چی؟ -

 های قرمزش گفت:با لب

 ای بستری شده.خب... شاید بیمارستان دیگه -

 رادمان هم سری تکون داد و گفت:

 بیا رادان بریم، ببینیم کجاست! -

پیامک رو  از بیمارستان زدیم بیرون که صدای پیامک گوشیم بلند شد.

 ی ناشناس بود.شمارهباز کردم، از طرف یه 
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 جناب بزرگمهر، بهتره عکس زیر رو باز کنی. -

هام توی هم رفت و روی عکس زدم تا دانلود بشه که با دیدن عکس، اخم

 هام یخ بست.خون توی رگ

 رادمان که انگاری متوجه حالم شده بود، اومد و پرسید:

 رادان، چی شده؟ -

های اخم نگاهش کرد.متوجه نگاهم به گوشی شد که از من گرفتش و 

 اون هم توی هم رفت و شوکه پرسید:

 این نکیسا نیست؟ -

 های بهم فشرده گفتم:با دندون

 آره، کنار اون ماهان احمق! -

 ماهان کیه؟ -

 هام.یکی از دانشجو -

رادمان گوشی رو خاموش کرد و بهم داد، توی جیب کتم گذاشتمتش که 

 و گفتم:سمت ماشین رفتم  به یاد امیر افتادم.

تونه باید پیش امیر بریم، اون االن کالنتری هست میبیا رادمان -
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 کمکمون کنه.

 اوکی. -

کنم، سمت کالنتری حرکت کردم، نفس رادان پیدات می سوار شدیم و به

 به کالنتری که رسیدیم ماشین پارک کردم و پیاده شدیم. کنم.پیدات می

ای زدم که صدای رسیدیم تقه رفتم.وارد شدیم و به سمت اتاق امیر 

 جدیش اومد.

 بیا تو. -

امیر  وارد شدم که رادمان هم پشتم اومد و در رو پشت سرش بست.

 سرش رو بلند کرد و با دیدن ما بلند شد که دست دادیم.

 رادان خان از اینورا؟ -

 نشستیم رو صندلی و پا رو پا انداختم و گفتم:

 رم.خوبم، امیر یه مشکل بزرگ دا -

 هاش تو هم رفت و گفت:اخم

 شده؟چی -

 یکی نکیسارو دزدیده! -
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 سکوت توی اتاق حاکم شد، بعد یه مدت گفت:

 از کجا فهمیدی؟ چطوری؟ -

 ها رو آوردم و گوشی دستش دادم.گوشی رو باز کردم و عکس

 از اینجا. -

 دونی؟کی فرستاده می -

 نه ناشناس هست. -

 شناسی؟میاین کیه کنارش  -

 دانشجوم، ماهان مجد. -

 گوشی رو گرفت طرفم که گرفتمش و گفت:

 ها رو برام بفرست همینطور اگه عکسی از ماهان مجد داری.عکس -

 تونم بگم بابا از پرونده دانشگاه بیاره.اوکی عکسی ندارم ولی می -

 خوبه بگو بیاره. -

 شماره بابا رو گرفتم که بعد چند بوق برداشت.

 بابا؟ الو -
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 ها کجا هستید؟رادان کجایی تو؟ اصال شما دوتا داداش -

 بابا ما کالنتری هستیم. -

 شده؟چی -

 بابا، نکیسا رو دزدیدن. -

 بابا با صدایی که معلوم بود پر از شوکه گفت:

 یعنی چی؟ کی دزدیده؟ -

 رو دزدیده. دونم ماهان مجد اوندونم ولی اینو مینمی -

 خدای من. -

 مکثی گفتم:با 

 شناسی؟ همون که سرگرده.بابا، امیر رفیقم رو می -

 آره آره. -

 ما همون کالنتری هستیم. -

 اوکی، من نیم ساعت دیگه اونجام. -

 عالیه، مرسی. -
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 گوشی رو قطع کردم که امیر گفت:

 باید گوشی نکیسا رو ردیابی کنیم. -

 رادمان گفت:

 گوشیش رو روشن میزاره؟نظرت کسی که آدم بدزده، به -

 امیر سری تکون داد و گفت:

 البته که نه، ولی خب جهت احتیاط بهتره چک کنیم. -

 سری تکون دادم.

 هر کاری الزمه بکنید، فقط نکیسا پیدا بشه. -

 ی خانومت رو بنویس.اوکی. روی این برگه آدرس ایمیل، و شماره -

 باشه. -

یرون آوردم و نوشتم و دادم به امیر کاغذ رو گرفتم و خودکار رو از جیبم ب

 که اشاره کرد همراهش برم.

 بلند شدم که امیر رو به رادمان گفت:

 تونی بری.رادمان، تو نیاز نیست بیای می -
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 اما... . -

 خودم گفتم:

 کنم.ممنون داداش، ولی خودم رسیدگی می -

 ای تکون داد.شونه

 خبری شد بهم نگی.حله، پس من برم. ولی نامردی کمک خواستی یا  -

 حله داداش. -

 فعال. -

 فعال. -

رادمان که رفت، با امیر رفتیم سمت یه اتاق که پر از کامپیوتر بود و چند 

 نفر پشت میز بودن.

امیر سر  امیر سمت یکی رفت که همه بلند شدن و ادای احترام کردن.

 تکون داد که نشستن، امیر روبه یکیشون گفت:

 ک کنید.این شماره رو سریع ه -

 چشم قربان. -
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کالفه  داد.سریع هر سه شروع به کار کردن، امیر هم گاهی دستور می

 دستی به موهام کشیدم و روی صندلی نشستم که یکی گفت:

 قربان، ردیابی شد. -

 بلند شدم که امیر گفت:

 آدرس رو ثبت کن. -

 چشم. -

امیر  .جا پیچیدنگاه کردم که آدرس رو کپی کرد و یهو صدای بوق همه

 محکم روی میز کوبید، که پرسیدم:

 چی شد؟ این بوق چیه؟ -

 صدای بوق که قطع شد، امیر کالفه و عصبی گفت:

 دیم.ارتباط قطع شد، ولی ادامه می -

 و روبه اونی که ردیابی کرد، ادامه داد:

 کنه.کارتی کار میرو کنترل کنین ببینم چه سیماون محل -

 بله چشم قربان. -
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 دوباره ادامه دادن؛ روبه امیر پرسیدم:

 شه؟امیر این کارها به جای خوبی ختم می -

 شه.نگران نباش رادان، خانومت پیدا می -

 انشاهلل. -

چند تقه به در خورد و با ]بیا تو[ امیر یه سرباز وارد شد و سریع ادای 

 احترام کرد؛ امیر گفت:

 بگو قاسمی. -

 مهر.مهر هستن، رضا بزرگگن بزرگاومدن میقربان، یه آقایی  -

 بابا بود. امیر سر تکون داد و گفت:

 بگو بیاد. -

 چشم قربان. -

 و بابا وارد شد.سرباز کنار رفت

 رادان! -

 بابا! -
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 و بعد به امیر دست داد، که امیر گفت:بابا دور گردنم دست انداخت 

 مهر.سالم آقای بزرگ -

 سالم پسرم، خوبی تو؟ -

 بله. -

 خداروشکر. -

 بابا به من رو کرد و از کتش، یه قطعه عکس در آورد:

 بیا پسرم. -

 ممنون بابا. -

 بابا سر تکون داد.

 هارو به امیر دادم که گفت:عکس

 هارو بدم تیم شناسایی؛ تو اینجا باش.حله. من برم این عکس -

 اوکی. -

 تا امیر خواست قدمی برداره، یکی داد زد:

 کارت تو محل احتمالی ردیابی شده.قربان! دو سیم -
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 من و امیر هر دو هجوم بردیم سمت کامپیوتر که امیر گفت:

 لحظه امکان داره قطع بشن.سریع شناسایی کن چون هر -

 چشم. -

اسم روی صفحه نمایان  مجد و یکی بدونکار کرد که اسم ماهان شروع به

 شد.

 امیر گفت:

 برسم.برو کنار خودم  -

 رفت کنار که امیر نشست و به صندلی کنارش اشاره کرد که نشستم.

مجد اینجا پیدا شده و البته یه  کارتی به اسم ماهانرادان، سیم -

 کارت ناشناس!سیم

 پس دیگه واقعا کار خودشه. -

 درسته. همنام بیا. -

 بله قربان؟ -

 م داد.ی ناشناس رو روی کاغذ نوشت و به همون همناامیر شماره
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 رو پیدا کن. این رو ببر و هرجور شده اسم صاحبش -

 چشم. -

 سریع! -

 همنام که رفت، بابا گفت:

 رادان پسرم به من نیازی هست که بمونم؟ -

 به سمتش برگشتم و با لبخند محوی گفتم:

 نه ممنون بابا. -

 باشه، شب میای خونه؟ -

 مونم.نه می -

 امیر گفت:

 دم.، حتماً اطالع میبرو رادان اگه خبری شد -

 ولی... . -

 رادان! -

 اوکی. -
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 بابا به سمت در رفت و گفت:

 پس تا شب. -

 خداحافظ. -

 بابا که رفت، امیر گفت:

 ها بریم!فقط مونده محل رو با جزئیات کامل پیدا کنم و با نیرو -

 خوبه. -

 سیم زد:امیر و اون دو نفر توی اتاق شروع به کار کردن و بی

 احمدی سه. -

 بله قربان. -

 نیرو و تجهیزات رو آماده کن. قراره به بیرون شهر بریم. -

 چشم قربان. -

 سیم رو قطع کرد و بلند شدیم، امیر گفت:بی

 تونی تا چند ساعت دیگه با ما باشی؟رادان ساعت پنج عصرِ می -

 محکم سر تکون دادم:
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 تونم!معلومه که می -

 اوکی پس با من بیا. -

 راوی#

بعد  چه آسان متوجه نشدند که یک فرد جاسوس در میانشان جای دارد.

 از رفتن رادان و امیر فرد وارد دستشویی شد و شماره ماهان را گرفت:

 بگو. -

 تون کردن، دارن میان.قربان متاسفانه ردیابی -

 لعنتی! باید االن خبر بدی؟ -

 شرمنده نشد. -

 باشه ولی هر چی شد، زودتر بگو! -

 حتماً. -

 و قطع کرد.

 ماهان سریع رو به افرادش گفت:

 .دارن میان همه جمع کنیم بریم -
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 کار کنیم؟آقا دختره رو چه -

 بخوریمش! خب برو خودم میارمش دیگه! -

هوش رفت و او را به بغل بادیگارد که رفت، ماهان به سمت نکیسای بی

 گرفت و با خنده گفت:

 چه سنگینی عشقم. -

 به سمت در انباری رفت.و تند 

همه سوار شدن و تنها ماهان و نکیسا مانده بودند، که ماهان نکیسا را در 

عقب ماشین قرار داد، به سمت در انباری رفت، درش را چفت کرد و 

 ماشین حرکت کرد که ماهان با خنده شیطانی گفت: سریع سوار شد.

 مهر.بچرخ تا بچرخیم رادان بزرگ -

رسند. سریع و حساس محل را ها میچند دقیقه پلیسدر آن سو بعد از 

 شود.گردند اما آب پاکی بر دستشان میمی

 قربان اینجا خالیه! -

 کشد:امیر داد می

 یعنی چی؟ درست بگردین. -
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 یکی دیگر آمد و گفت:

 قربان همه جا رو گشتیم خالیه، رفتن. -

 غرد:میکوبد و رادان عصبی به کاپوت ماشین مشت می

 نه یعنی چی؟ زن من اآلن کجاست خدا؟ -نه -

 رادان#

عصبی کتم رو، روی تخت انداختم و به سمت بار گوشه اتاق رفتم، یه 

روی  جام برای خودم ریختم، همراه بطری و نوشیدنی وارد تراس شدم.

مزه کردم، نکیسای من کجاس؟ -ای نشستم و جام رو مزهصندلی گهواره

عصبی همه جام رو یک سرِ  چطوره؟ بچه خوبه؟ االن پیش کیه؟ حالش

با ورود رادمان به  کنم!دستم بهت برسه خودم نابودت می باال کشیدم.

 بالکن بهش خیره شدم که گفت:

 کنی؟طور میمرد چرا با خودت این -

 با پوزخند تلخی گفتم:

 ام نیستن.شم، زن و بچهرادمان دارم دیوونه می -

 یه جام پر کرد و گفت: کنارم نشست و برای خودش
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روزی که شنیدم عاشق شدی، جا خوردم آخه رادان ما کجا عاشقی  -

 کجا!

 یه قلپ خورد و ادامه داد:

 اما وقتی زن داداش نکیسا رو دیدم فهمیدم چرا عاشق شدی. -

ساعت رو بستم و ادکلن رو، روی  با لبخند تلخی جامم رو دوباره پر کردم.

 هام و گردنم زدم.مچ دست

رفتم تا خبری بگیرم. از خونه بیرون زدم، سوار ماشین باید کالنتری می

 رسیدم، پارک کردم و پیاده شدم. شدم و به سمت کالنتری حرکت کردم.

در زدم که با صدای  وارد کالنتری شدم و به سمت اتاق امیر رفتم.

 بفرمایید وارد شدم.داز جاش بلند شد و گفت:

 سالم داداش. -

 سالم چطوری؟ -

 خوبم، بیا بشین. -

 وارد شدم، در رو بستم و گفتم:

 ممنون داداش فقط اومدم یه خبر از... . -
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 وسط حرفم پرید و گفت:

 متاسفانه فعالً خبری نیست. -

 هام رو، روی هم فشار دادم.هام رو بستم، عصبی دندونچشم

 ادامه داد:

 ولی فعالً. -

 گفتم:هام رو باز کردم و با ناامیدی چشم

 اگه نشد چی؟ نه من جد و آباد اون پسره رو... . -

 رادان! -

 شه.داداش ببخش، بخدا شبم به زور، روز می -

 امیر هم اومد بغلم کرد و گفت:

 کنم.غصه نخور داداش، به وهلل قسم خانومت رو پیدا می -

 دستی به کمرش کشیدم و گفتم:

 مرسی داداش. -

ها که ساعت نُه نداختم و با دیدن عقربهازم جدا شد که نگاهی به ساعت ا
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 دادن، گفتم:رو نشون می

 خب داداش من برم، دانشگاه کار مونده. -

 باشه داداش، موفق باشی. -

 همچنین، خبری هم شد بگو! -

 چشم. -

 فعالً. -

 خداحافظ. -

جور که به سمت ماشین همون از اتاق بیرون زدم که گوشیم زنگ خورد.

 م:رفتم، جواب دادمی

 بله؟ -

 رادان پسرم، خوبی؟ -

 سالم بابا، خوبم، نگران نباش! -

 خوبه، دیشب زهرماری خوردی؟ -

 شرمنده گفتم:
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 ببخشید، نشد جلو خودم رو بگیرم. -

 رادمان هم دعوت کردی؟ -

 سریع گفتم:

 نه، اون خودش، یعنی... . -

 ولش کن، خبری از نکیسا شد؟ -

 نه بابا، هیچی! -

 شه.نباش، پیدا مینگران  -

 امیدوارم. -

 اآلن کجایی؟ -

 سوار ماشین شدم و حرکت کردم.

 تو راهم، دارم میام دانشگاه. -

 بینمت.اوکی، می -

 فعالً. -

ماشین رو پارک کردم و  گوشی رو قطع کردم و روی داشبورد پرت کردم.
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اهمیت رسید ولی بیپچ به گوشم می-صدای پچ وارد دانشگاه شدم.

 برم که...خواستم 

 استاد بزرگمهر، استاد؟! -

-وقتی بهم رسید با نفس به سمت صدا برگشتم، دوست نکیسا، سارا بود.

 نفس سالم کرد که جوابش رو دادم، گفت:

 گیرم، فقط یه سوال داشتم!ببخشید وقتتون رو می -

 با اخم گفتم:

 بله؟ -

گیرم زنگ میزنم دونین نکیسا کجاست؟ آخه هرچی تماس میمی -

 ده!جواب نمی

 نگاش کردم و گفتم:

 دزددیدنش. -

 صدای هین سارا کافی بود تا چند نفر به سمتمون برگردن.

 کالفه گفتم:
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 شیمها میبهتره بیشتر اینجا نمونیم، چون داریم نقل دهن دانشجو -

 بشم که با التماس گفت: خواستم وارد سالن

 کار رو کرده؟فقط بگین کی این -

 مجد.ماهان  -

و بدون نیم نگاهی بهش وارد شدم و وارد کالس شدم که همه سالم دادن 

و سرتکون دادم. بدون حرفی شروع کردم به تدریس و گاهی هم حرص و 

کردم، سارا هم همش با نگاه نگران نگام اعصبانیتم رو سر اونا خالی می

گام توجه شروع کردم به تدریس ولی وقتی نبی کرد و کالفه شده بودم.می

های بیرون با همون لباس شد.افتاد اعصابم متشنج میبه جای نکیسا می

خودم رو، روی تخت انداختم. خونه خالی بود، بابا دانشگاه موند و رادمان 

هم معلوم نیست باز کجاست! کالفه رو تخت نشستم و کتم رو در آوردم 

یکون که صدای گوشیم بلند شد. از جیب کتم در آوردم و با زدن روی آ

 داری گفتم:سبز با صدای خش

 بله؟ -

 رادان بزرگمهر. -
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 صدام رو صاف کردم و گفتم:

 بله خودمم. -

فرستم بیا، تاکید خوای زنت رو ببینی فردا به آدرسی که میاگه می -

 کنم تنها،  وگرنه باید دور دیدن زنت رو خط بکشی.می

 عصبی داد زدم:

 کجاست؟کی هستی مرتیکه؟ زن من  -

 خندید و گفت:

 نوچ، نوچ آروم باش! -

 و با صدای سردی ادامه داد:

فرستم، اومدی اومدی، نیومدی که دیگه به من مربوط آدرس می -

 دی!دونم که حتماً انجام مینیست... تنها بیا و اینم می

 و قطع کرد.

 راوی#

 ند:های عمارت را لرزاعصبی گوشی را به دیوار کوباند و فریادش پنجره
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کشمت بی همه چیز؛ به سمت وسایل رفت و گیرت بیارم می -

 ها، و حتی آینه را خورد کرد. مجسمه

کردند. رادمان های خون از دستش چکه میوقتی به خود آمد که قطره

کوب به جا جلوی در میخوارد اتاق شد، ولی با دیدن وضع اتاق همان

سکوت سرد اتاق را  ایهق مردانه-رادان خیره شد. ناگهان صدای هق

اش این چنین کرد!  برادرش برای دوری معشوقهشکست. نه باور نمی

 گریه کند. تند خودش را به او رساند و سرش را به بغل گرفت.

ام وقتی زنم کنارم نیست؟! وقتی رادمان، شکستم، چطور هنوز زنده -

 دونم کجاست تو چه حالیه.نمی

هم دراین حال ت دیدن برادرش آنرادمان چشمانش را بر هم فشرد. طاق

را نداشت. رادان محکم و قوی کجا؟ این کجا؟ آری عشق آدم را عوض 

شوی دیگر آدم سابق  کند. آدم اگر عاشق نشود آدم نیست. اگر عاشقمی

 نیستی. رادمان به خودش آمد و به رادان کمک کرد بلند شود و گفت:

 ر کردی؟کابلند شو مرد قوی باش، ببین با خودت چی -

 برد ادامه داد:طور که او را به سمت سرویس بهداشتی میو همان

 بیا بریم دستت رو ببندم! -
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 تونم.خودم می -

 ات گوش کن.ام که شده به حرف داداش کوچیکهدفعهحرف نباشه یه  -

رادان بدون هیچ حرفی پیرو از آن همراهش رفت. رادمان دستش را با 

چی کرد و رادان در تمام مدت سکوت کرده بتادین شست و بعد باند پی

بود و به کارهای او خیره بود. رادمان کارش که تمام شد او را بلند کرد، از 

 سرویس بیرون برد و روی تخت گذاشت. کنارش نشست و پرسید:

 جوری کردی؟ هم با خودت و هم اتاقت!خب بگو ببینم چرا این -

 رادان دندان برهم فشرد و گفت:

خوام ببینمش هاست واگه میزنگ زد و گفت که نکیسا دست اونیکی  -

 فرسته برم، اون هم تنها وگرنه... .فردا به آدرسی که می

توانست به بالیی که سر نکیسا بیاید حتی فکر حرفش را خورد چون نمی

 ای گفت:کند. رادمان با آه مردانه

 ارو رو گرفت.شه پیام یخب، ظاهراً با این وضع اتاق و گوشیت، نمی -

شیر بود، برداشت و اش خورد و خاکبلند شد و گوشی رادان را که صفحه

 اش با افسوس گفت:با دیدن وضعیت



 

 

 WWW.98IA3.IR 329 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

زدی هر چی دم دستت از بچگی هم همین بودی، عصبی که بودی می -

 کردی!بود رو نابود می

 دهد:و بعد با لبخند تلخی ادامه می

 خورد.قدر مامان حرص میچه -

خیال رادمان بی با یادآوری آن روزها لبخند محوی بر لبش نشست.رادان 

کارت رادان را به گوشی خودش وصل کرد که صدای خاطرات شد و سیم

رو پیام را باز کرد و با آدرسی بیرون از شهر روبه پیامک گوشی باال رفت.

 شد. گوشی را به طرف رادان گرفت و گفت:

 آدرس رو فرستاده. -

 اش گرفت.گوشی را با دست سالمرادان 

 یه قلم و کاغذ بده ببینم. -

 گوشی رو بده خودم بنویسم. -

 گوشی را به او داد که رادمان مشغول نوشتن شد.

 باید بریم گوشی برات بگیریم. -

 خواد، یکی زاپاس دارم.نمی -
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 رادمان کاغذ را تا زد و به رادان داد:

 خوبه. -

 ت و گفت:رادان کاغذ را در جیبش گذاش

 کارت رو بده.سیم -

بلند شد و از توی کشوی پاتختی، گوشیِ درون باکس را در آورد و 

گوشی را روشن کرد و  کارت را از رادمان گرفت و به گوشی انداخت.سیم

روی تخت پرت کرد، خودش از اتاق بیرون رفت که رادمان به دنبالش راه 

کرد، بطری آب را گرفت و  افتاد. به آشپزخانه رسید و در یخچال را باز

 سره باال کشید.یک

 رادمان به میز تکیه داده بود و خیره به آن بود که به حرف آمد:

 خوای ازاین قضیه به امیر چیزی بگی؟نمی -

 رادان در یخچال را بست و رو به آن ایستاد و سرد لب زد:

 نه، توهم هیچی نمیگی. -

 ت عصبی گفت:و از آشپزخانه بیرون آمد، رادمان به حال

 یعنی چی؟ -
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 زنگ بزن دوتا پیتزا بیارن. -

 رادان! -

 رادان خشمگین فریاد کشید:

 خوام، بفهم.نمی -

و باز هم سکوت همه جا را گرفت و این رادانی بود که بدون هیچ حرفی 

 از خانه بیرون زد.

 رادان#

روی  نکیسا...قدر بام دلگیره بدون چه ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم.

چرا  هام گرفتم.ها نشستم و سرم رو توی دستیکی از صندلی

طور افتادیم توی دام این همه ماجراهامون تمومی نداره؟ واقعا چه

احساس کردم کسی کنارمه، سرم رو باال آوردم که با سحر  بدبختی؟

 خشم تمام وجودم رو گرفت و بلند شدم که با ناز گفت: رو شدم.روبه

 عشقم.سالم  -

 خفه شو زنیکه، خفه شو. -

 هاش رو فرا گرفت ولی سعی کرد قایم کنه.وحشت  چشم
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 شده؟رادانی، عزیزم چی -

 ای کردم و گفتم:عصبی تک خنده

 شده، نه؟دونی چییعنی تو نمی -

 قری به کمرش داد و گفت:

 نه جانم. -

 زنم رو دزدیدن. -

 ابروهاش باال رفت.

 وای، خدای من! -

 هش کردم و گفتم:مشکوک نگا

 جا اومدی؟ نکنه من رو تعقیب کردی؟!طور ایناصالً تو چه -

 یکه خورد و فوری گفت:

 نه، داشتم از اینج... . -

 شناسمت.برای من قصه سر هم نکن که خوب می -

 ساکت شده بهم خیره موند که بعد از چند دقیقه گفت:
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 کار کنی؟خوای چیحاال می -

 ست.اونش به تو مربوط نی -

از کنارش گذشتم، سوار ماشین شدم و به سمت خونه راه افتادم. خودم 

دونم هر چی هست این سحر توش یه نقشی داره. ماشین رو پارک می

دید رادمان روی مبل داشت فیلم می کردم، پیاده شدم و وارد خونه شدم.

 که صدای بابا از آشپزخونه بلند شد:

 رادان اومدی؟ -

 بله بابا. -

 سمت آشپزخونه رفتم که بابا پاکت پیتزا رو روی کنسول گذاشت.به 

 بخور. بیا شام -

 خورم، اشتها ندارم.بابا نمی -

 خواستم باال برم که صدام زد:

 رادان. -

 سمتش برگشتم.به 
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 جانم بابا؟ -

 خوری؟ کنی؟ چرا غذا نمیجوری میچرا با خودت این -

ی توی کجاست اون هم با بچه دونم زنمچطوری بابا؟ وقتی نمی -

 شکمش!

ها رو توی همون حال ول کردم، به اتاقم برگشتم و بدون هیچ حرفی اون

هام رو عوض کردم، خودم رو روی تخت ولو کردم و و در رو کوبیدم. لباس

شدم. چه دردناکه درد دوری! هیچکس درد دوری از به سقف خیره 

انقدر به سقف خیره موندم که خوابم گرفت و به دنیای  عشقش رو نکشه.

 تاریکی رفتم.

 نکیسا#

 ی جدیدی که اومده بودم نگاه کردم. خونه نبود، عمارت بود!به خونه

ی خدمتکار، بادیگارد، محافظ همه چی داشت؛ ولی من بازهم دلم خونه

شه که دو روز می شدم... دو روز گذشته که دزدیده خواست.نم رو میرادا

ها، تو نبودِ ها و درهمه پنجره نه خانوادم رو، نه رادان، نه سارا رو ندیدم...

کاری جز غذا آوردن، برای من  ماهان بسته بودن. خدمتکارها هیچ

و داد رو دیدم، جیغ هنوز نتونستم کنار بیام تا ماهان رو می کردن.نمی
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ای تونه با اسارت کنار بیاد که من بیام؟! تقهآخه کی می کردم.شروع می

 به در خورد:

 بیا. -

 در باز شد و خدمتکار همیشگی وارد شد. -

 ست.خانوم شام آماده -

 خورم!نمی -

 .آقا اصرار کردن بگم بیاین -

 کالفه بلند شدم و پشت سرش پایین رفتم.

ز غذاخوری نشسته بود که با ورودم باز شروع ماهان طبق معمول پشت می

 کرد به چرت و پرت گفتن:

 خوش اومدی عزیزم. -

بدون حرف پشت میز نشستم که خدمتکار با اشاره ماهان، غذا رو برامون 

 کشید.

 خدمتکار که رفت گفتم:
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 جا باشم؟تا کی قراره من این -

 گفت:خیال کرد، بیمزه می -جوری که سوپ رو مزههمون

 تا وقتی من بگم. -

 عصبانی بلند شدم و با دو دست کوبیدم روی میز و فریاد زدم:

 خوای؟منِ خسته چرا اینجام؟ تو چرا عاشق منی؟! چی از جونم می -

 فکر کنم کالفه شد، با دستمال دهنش رو پاک کرد و حرصی گفت:

 گردی.برمیتون آروم باش عزیزم، همه چی حل بشه تو به خونه -

 با اخم مشکوک نگاهش کردم و پرسیدم:

 ی پوکته ماهان؟!چی تو اون کله -

 زد گفت:جور که با دست به میز اشاره میای کرد و همونتک خنده

 اول بشین غذات رو بخور عسلم، بعد شاید بگم. -

هام رو روی هم فشردم و دست به سینه روی صندلی حرصی دندون

 نشستم.

 خور گلم از دهن افتاد.نوچ نوچ، ب -
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 زیر لب نالیدم:

 خدایا به من صبر بده! صبر! -

 بعد رو بهش توپیدم:

 انقدر من رو عسلم، جیگرم، عزیزم، صدا نکن! -

 هاتم؟!دونی چقدر عاشق این حرصی شدناوه قندم! خودت که می -

 .خفه شو، ازت متنفرم -

 د که گفت:و از پشت میز بلند شدم؛ ولی هنوز چند قدم نرفته بو

 خوای هر چه زودتر به عشقت برسی، باید...اگه می -

 سریع به سمتش برگشتم و گفتم:

 باید چی؟ -

 با ما همکاری کنی. -

 شما ها؟! -

 اوهوم. -

 کنجکاو گفتم:
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 بینم!ولی من جز تو کسی رو نمی -

 هام گفت:روم وایستاد و خیره به چشمبلند شد، روبه

 دوم کیه!باید حدس بزنی شخص  -

 های نازک شده نگاهش کردم و با شک و تردید گفتم:با چشم

 سحر؟! -

 ای کرد و گفت:خنده

 فهمی، درسته.قدر زود میاوف عاشقتم دختر! تو چه -

 نفسم رو بیرون دادم:

 حدس زدنش سخت نیست! آخه اون خونِ ما رو دوست داره بمکه. -

 اوهوم؛ خب نظرت؟ -

 عمراً. -

ها رو پیش گرفتم، وارد اتاق شدم و در رو محکم پلهو پشت بهش، راه

آخه با خودش چه فکری  پرده رو کنار زدم و پنجره رو باز کردم. کوبیدم.

باید بفهمم و از یه  شون چیه؟!وای! من اصال چرا نخوندم نقشه کرده بود؟

ولی متاسفانه یه تلفن به جز تلفن  طریقی با رادان ارتباط برقرار کنم!
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گی ای تو این عمارت به این گندهدیگه ا توی آشپزخونه، تلفنخدمتکاره

خودم رو روی تخت انداختم و نگاهی به ساعت انداختم، ساعت تازه  نبود.

فایده نداشت، حداقل گوشی نبود که خودم رو سرگرم کنم  نُه شب بود.

نگاهی به  بلند شدم و از اتاق بیرون زدم ولی کنجکاوی که بد نیست؟

به سمتش رفتم  و دستگیره  ختم که در آخر نظرم رو جلب کرد.سالن اندا

حرصی لگدی به در زدم که  لعنتی قفله! رو پایین کشیدم که باز نشد.

 صدای ماهان از پشتم بلند شد.

 گیره.نکن عزیزم پات درد می -

 چرخیدم سمتش و حرص همه چی رو با خوابوندن یه سیلی خالی کردم.

بلندی کشیدم که بدتر از شوک  بدبخت رفت تو شوک که جیغ

کرد جور که نگاهم میجیغم که تموم شد همون هاش گرد شد.چشم

 زمزمه کرد:

 اوه خدای من! -

دلم مالش رفت و فهمیدم که گرسنمه.  حرفی پایین رفت. بعد بدون هیچ

جز خودم یه بچه تو شکمم داشتم که باید مثل جونم ازش مراقبت من به

پایین رفتم و وارد آشپزخونه شدم که یکی از خدمتکارها اومد سمتم  کنم.
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 و گفت:

 خانوم چیزی میخواین؟ -

 رو میز نشستم و گفتم:

 گرسنمه. -

 چشم االن براتون غذا میارم. -

دلم برای غذاهای بتول تنگ شده بود. همچنین برای  سر تکون دادم.

 فکر در اومدم.با کوبیده شدن بشقاب به میز از  رادان و مامان!

 ببخشید خانوم از دستم سُر خورد. -

 اشکال نداره گلی. -

رو بهش  دختر کم سنی بود که غذا رو برام کشید. دختر زیبا و کوچولو!

 گفتم:

 برای خودت بکش بیا بشین بخور. -

 اومد گفت:نظر مادرش میسریع یکی دیگه که به

 نه خانوم جان ما خوردیم. -
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 م حرف بزنیم من حوصلم سر رفته.خب حداقل بشینید یک -

 کم مردد نگاهم کردن و بعد دختره گفت:یه

 آقا دعوامون نکنه؟! -

 اخم کرده گفتم:

 کنه.نه اون کاری نمی -

 هر دو با این حرف نشستن که رو به دختره گفتم:

 خوای خودت رو معرفی کنی؟خب گلی نمی -

 اسمه من نرگسه خانوم جان. -

 دستم رو به سمتش بردم:سری تکون دادم و 

 خوشبختم نرگس جان منم نکیسا هستم. -

 اونم دست داد و گفت:

 منم خوشبختم خانوم -

 دیگه خانوم صدام نکن که معذب میشم. -

 اما... . -
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 اما نداریم همین که گفتم! -

 سر تکون داد و به زن کنارش اشاره کرد:

 ایشون هم مادرم زهرا خانوم هستن. -

 زدم.پس درست حدس 

 خوشبختم مادر جان. -

 تونم دخترم صداتون کنم؟من هم دخترم. می -

 لطفاً راحت باشین. -

ظاهراً زهرا خانوم و دخترش و  بعد با هم مشغول حرف زدن شدیم.

تنها یه فرزند دارن  شوهرش که باغبون اینجا بود مشغول به کار هستن.

 شگاهش رو در بیاره.سالشه و قراره کار کنه و پول دان ۱۸اونم نرگسه که 

 کار میکنی؟خب دخترم تو اینجا با اقای مجد چه -

ی لبم رو جوییدم و بین گفتن یا نگفتن حقیقت موندم. ولی بهتر گوشه

 بود بگم شاید بتونن کمکم کنن از این جهنم فرار کنم.

 این آقا به اصطالح مجد منو دزدیدن -

ن؛ آخه کی فکر میکنه حق داشت صدای هین نرگس و زهرا خانم باال رفت.
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های گرد زهرا خانوم شوکه با چشم ماهان به اون متشخصی منو بدزده.

 شده پرسید:

 آخه...آخه چرا دخترم؟! -

از من و رادان تا سحر و نیما حتی  آهی کشیدم و شروع کردم به تعریف...

 اونا هم تمام هوش و حواسشون پی من بود. بقیه اتفاقات این ماه.

 وم شد گفتم:هام که تمحرف

 اینم از من و زندگیم. -

 ای اومد و بعد صدای ماهان:هر دو رفته بودن تو فکر که یهو صدای سرفه

 جایی؟عزیزم تو چرا این -

بلند شدم و بدون نگاه کردن  افتاد.صداش عین زهری بود که به جونم می

 بهش گفتم:

 به تو چه! -

وقت از ماهان خوشم هیچمن  و از کنارش گذشتم و به اتاقم پناه بردم.

بیچاره  اون چطور تونسته وقتی با سارا هست به فکر من باشه؟! اومد.نمی

 سارای عاشق...
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 راوی#

کوبید و قلبش تاالپ تولوپ می ای منتظر آمدن ماهان بود.سارا در کافه

آمده بود تا دلیل سردی ماهان  های سردش را در هم گره زده بود.دست

آخر کدام عاشق با معشوقش  ای!دلیل این همه بی توجه بپرسد.را از او 

سارا با دیدنش بلند  وارد کافه شد. شود آن هم در اول رابطه؟!سرد می

اش در بیاید خواست از درون سینهکوبید که انگار میقلبش چنان می شد.

اش را از آمد و عینک آفتابی ماهان نزدیک  و پرواز کند سمت صاحبش...

سارا  کرد. نه سرد سالم چشمانش برداشت و با لبخندی نه گرم و روی

 سالم آرامش کرد و هر دو نشستند.

 خوای بگی چرا گفتی بیام؟سارا نمی -

نگاهش را در چشمان بی تفاوت او دوخت و تا خواست لب باز کند 

 گارسون آمد و بعد از احترام پرسید:

 چیزی میل دارید؟ -

 سارا با تعلل گفت:

 ه ممنونن -
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 و اما ماهان قهوه تلخی سفارش داد.

 خب... . -

 سارا با ناراحتی که در صدایش مشهود بود پرسید:

 ماهان میشه بدونم چت شده؟ -

 ماهان خودش را به قول ضرب المثل به کوچه علی چپ زد و گفت:

 شده؟من؟! چرا چی -

سارا در چشمانش خیره شد که گارسون رسید و سفارش را روی میز 

 ذاشت و رفت.گ

زنی حالم رو بپرسی... جواب تلفنام رو سر سرد شدی، اصال زنگ نمی -

 سری میدی.

 سارا عزیزم، من این روزا خیلی درگیری دارم. -

 میشه بدونم چه درگیری؟ -

 .  خب کار، درس، دانشگاه... -

 سارا نیشخندی زد.
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هات تمام درگیریببین تو اگه واقعا من رو بخوای با  ماهان بهونه نیار -

 بازم بهم زنگ میزنی اما تو... .

 ماهان در میان حرفش پرید و گفت:

 خوام یه چیزی رو بهت بگم!سارا می -

 سارا کنجکاو گفت:

 چی؟ -

 من مرد رابطه عاطفی نیستم، نه بلدم ناز بکشم و نه قربون صدقه برم. -

 سارا بغض کرده گفت:

 خوای بگی ماهان!چی می -

 اش نوشید او را بر روی میز گذاشت و گفت:قلوپی از قهوهماهان که 

 خوام جدا شیم!می -

اشکش چکید و  کند؟فهمید دارد با دل عاشق این دختر چه میواقعا می

 بلند شد که ماهانم به تبعید از آن بلند شد.

 حرف آ... آخرت اینه؟ -
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را زده ماهان که تیر خالص  لرزید و چشمانش از اشک پر بود.صدایش می

 بود سعی داشت او را آرام کند.

 سارا من... . -

 دستش را باال آورد و حرفش را قطع کرد.

 .باشه ماهان خان، شما بخیر ما رو به سالمت خداحافظ -

ای شنیده .شان را داداز کافه زد بیرون و تاکسی گرفت و آدرس خانه

در آن  است؟کاری، پنهان کردن عشق گویند سخت ترین حالت پنهانمی

سو مادر نکیسا بود که با خبر گم شدن دخترش از هوش رفته بود و حال 

مادر بود و تاب  به هوش آمده بود و از شهریار طلب دخترش را داشت.

داند کجاست و حالش آن هم دوری که نمی دوری فرزندش را نداشت.

 چگونه است؟!

 هق گفت: -پریناز با هق

 شهریار خبری از بچم نشد؟ -

 کرد گفت:طور که دستان همسرش را نوازش میریار همانشه

 نه نشده! -
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 میشه یه زنگ بزنی به استادش. -

 کدوم استاد؟ -

 رادان بزرگمهر. -

 اخم های شهریار در هم رفت و با شک پرسید:

 چرا اون؟ -

 دانست باید گربه را دم حجله کشت!پریناز می

 نکیسا و استادش نشده بودی؟!یعنی تا االن متوجه رابطه احساسی  -

تازه متوجه شده بود چرا دخترش آن گونه نیما  .پدر نکیسا در شوک رفت

 با خشم روبه همسرش گفت: زد.را پس می

 چرا بهم نگفتی؟ -

 صدای پوزخنده پریناز بلند شد.

 موندی.گفتم پشت دخترت مینکه می -

 و رو به طرف دیگری کرد و ادامه داد.

ها عاشقن جلوی عاشقا رو نمیشه گرفت، ون نداری، اونکاری به کارش -
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 حاال هم برو زنگ بزن به همین رادان ازش بپرس ببینم خبری شده یا نه.

اما جوابش این شد که هنوز  شهریار با تعلل بلند شد و به رادان زنگ زد.

 خبری نیست... و همین کافی بود تا دلشوره پریناز سر گیرد.

 رادان#

نیم ساعت بود که منتظر بودم و هنوز خبری از  ف انداختم.نگاهی به اطرا

 با صدای ترمز گرفتن کسی نگاه از ساعت مچی گرفتم. اون مرتیکه نبود.

بعد چند دقیقه کسی پیاده  یک ماشین پورشه کنار ماشینم پارک کرد.

 هام جمع شد و به سمتش حجوم بردم.با دیدن ماهان خون تو رگ شد.

 دستام گرفتم.شو تو یقه

 زن من کجاست مرتیکه هان!؟ بگو زنِ من رو کجا بردی؟ -

 دو تا مرد از ماشین پیاده شدن و سعی در جدایی من از ماهان داشتن.

 پوزخندی کنجه لبش بود.

 تازونی استاد بزرگمهر؟کنی داری زیادی میزنِ تو؟ فکر نمی -

به سمت ماهان دستام رو از دست اون دو تا بادیگارد بیرون کشیدم و 

 رفتم.
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 آره زنه من مشکلیه؟ -

 تیکه گفتم:-نیشخند صدا داری زد که کوبیدم به شونش و تیکه

 بگو، زنه من... کجاست!؟ -

 جایی که باید باشه. -

اولین مشتم تو صورتش پیاده  خشمم زبونه کشید و یورش بردم سمتش.

 شد که دوباره اون دو تا بادیگارد اومدن سمتم.

خدا تو شکر کن اگه به واال قسم یه تار مو از سره زنم کم شه  برو ماهان -

 کنم به واال قسمدنیات رو با سیاهی شب یه رنگ می

 .نزدیکم شد

 کشی استاد جون؟!نه بابا؟ شاخو شونه می -

  روبه اون دوتا مرد داد کشیدم.

 !لعنتیاولم کنین  -

 با اشاره ماهان ولم کردن.

 گرفتم.انگشت اشارم رو سمتش 
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 خوای؟بگو چی از جونه زن من می -

 خودش رو. -

 خشم همه وجودم رو گرفت و فریاد زدم:

 خفه شو! لعنتیخفه شو  -

 ای زد.قهقهه

 اوه چی شد چرا داغ کردی؟ -

 ی من.زنی که االغ تو خونته ماله منه و همچنین مادره بچه -

 چشماش گرد شد و خنده عصبی سر داد.

 پرت نگو.قدر چرت و بسه ان -

 پوزخندی زدم.

 تونی من و ببری پیشش تا برات بگیم مراحل ساختش و.باور نداری می -

 انگار که افسار پاره کرده باشه، هجوم آورد که باهم درگیر شدیم.

زدن که با مشتی که زدم زیر فک ماهان بادیگاردها به پهلوهام ضربه می

 شو بیرون انداخت و گفت:خون دهن عقب کشیدن.
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 عین سگ دروغ میگی، عین سگ! -

 پوزخندم اون رو کالفه کرد و دستاش رو تو موهاش کشید.

 چرا گفتی بیام اینجا؟ -

 !خوام شاهد عقد منو زنم شیمی -

  دندونام رو هم سابیدم.

 خفه شو! -

 به بادیگاردها اشاره زد که داد زدم.

 برید ولم کنید. -

عصبی کنار رفت و آخ گفتناش یه مشت زیر چشم یکیشون خوابوندم که 

اون یکی اومد یه مشت زد به کتفم که با عصبانیت دستش رو  بلند شد.

 ماهان که تا اون موقع هاج واج مونده بود گفت: پیچوندم.

 سوارشو ببرمت پیش نکیسا! -

 .با خشم دنبالش رفتم که اون دوتا بادیگارد هم اومدن -

 ار شدیم که گفتم:سو هردو شمشیر از رو بسته بودیم رسماً.
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 ماشینم! -

 ها بیارنش.نگران نباش میگم بچه -

 توپیدم بهشون: ای جلو چشام.و این هماهنگ شدن با بستن پارچه

 این لعنتی دیگه چیه؟! -

تونم بهت اعتماد کنم و بزارم آدرس رو از متاسفم استاد جون ولی نمی -

 بَر شی.

 الیقش هست رو بارش کنم.سکوت کردم تا بلکه از دهنم نپره و هرچی 

بعد چند دقیقه دیگه  کرد.ای بود ماشین بی وقفه حرکت میچند دقیقه

 ماشین ایستاد و در های ماشین باز شد.

 یکی بازوم رو کشید.

 بیا! 

با حس زیر پام و صدای کفشا سخت نبود بفهمم حیاط از ماسه سنگ 

که نور به یکی دیگه دست برد پارچه جلوی چشامو برداشت  درست شده.

 بازوم رو از دست اون یارو کشیدم. شدت به چشام خورد.

 خودم میام. -
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 کرد.ماهان دستمال تو دستش بود و داشت دماغش رو تمیز می

 ببریدش سالن حواستون باشه -

 !چشم قربان، راه بیوفت -

چشم گردوندم و روبه یکیشون  دنبالشون رفتم که وارد سالن شدیم.

 گفتم:

 کجا گذاشتین؟زن من رو  -

 یکیشون رفت رو مبل نشست و به مبل اشاره زد.

 بشین صبر کن. -

 کالفه دست تو موهام کشیدم و رو بهش غریدم:

 زن من کجاس؟ -

 اون یکی که کنارم بود گفت:

 تو جیب منه! -

 بعد هر دو قهقهه زدن.

 کنم.نابودتون می -
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 در باز شد و ماهان اومد تو که به سمتش رفتم.

 منو بیارن. بگو زن -

 پوزخندی زد.

 قدر هولی استاد؟همیشه ان -

 ببند دهنتو مرتیکه تا نزدم خوردش کنم. -

برگشتم سمت صدا  بعد تا اومد حرفی بزنم صدای شکستن چیزی اومد.

 رو شدم دهنم قفل شد.اما با چیزی که روبه

 را... رادان! -

 بعد آغوش و عطر موهاش.

 نکیسام! -

 ای زدم و بوسه رو موهاش زدم.قهقههاز خوشحالی 

 رادان کجا بودی؟ -

 دنبال تو یکی یدونم، دنبال تو! -

 سفت تو بغلم فشارش دادم.
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 اوه بسه دیگه رادان خان شما باید به شرط های ما عمل کنی. -

 نکیسا آروم ازم جدا شد و رو به ماهان گفت:

 خوای ماهان!چی می -

 چیزی زیادی نیست. -

 به مبل ها اشاره زد. گفتن این نشست رو مبل و پا رو پا انداخت.و با 

 بشینین تا بگم. -

دست نکیسا رو محکم تو دستم فشردم و هر دو رو مبل دو نفره کنار هم 

 نشستیم.

 خوای؟چی می -

 که تو دانشکده من رو قبول کنید.خب اول این -

 ابروهام باال پرید و با تک خنده عصبی گفتم:

 خوای استاد هم بشی؟ا؟! مینه باب -

  ای کرد که نکیسا آروم گفت:تک خنده

 رادان آروم باش عزیزم. -
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 برگشتم سمتش.

 تو حالت خوبه؟ اذیتت که نکردن؟ -

 سری به اطراف تکون داد.

 کشت.نه نهه هیچی فقط دلتنگی داشت منو می -

 دستش رو محکم تو دستم گرفتم.

 پچ کردن. -خب بسه دیگه پچ -

 برگشتم سمتش.

 خوای؟بگو دیگه چی می -

  تند نرو، نکیسا باید با نیما ازدواج کنه! -

 نکیسا#

رگ پیشونی که بیرون زده،  دستای مشت شده، گوش های قرمز شده،

 و در آخر هجوم بردن سمت ماهان. شد.نفسی که هر ثانیه تندتر می

رادان به طور درگیر شدن بادیگاردها هم شروع کردن به زدن رادان اما 

 .جیغ زدم زد.ای همشون رو میماهرانه
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 رادان ولش کن تو رو خدا! -

 و به سمتش رفتم و شونش رو گرفتم کشیدمش عقب که غرید.

 رو. ی همه چیولم کن بذار برم بکشم این ب -

 دوباره بره که گفتم: تو خواس

 بس کنید خسته شدم. -

 دادم.همه خیره به من بودن که رو به ماهان ادامه 

 چرا باید زن نیما بشم دقیقا؟  -

 .پوزخندی زد

 تا من بتونم انتقام خودم و پدرم رو بگیرم. -

 ابروهام متعجب باال رفت و رادان پرسید:

 زنی ماهان؟از چه انتقامی حرف می -

 ماهان با دستش خونه گوشه لبش رو پاک کرد.

 گمشید بیرون! -

گوشه ابرو و لبش  فتن بیرون.با بادیگاردها بود که سریع بدون حرفی ر
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 اومد.پاره شده بود و خون می

 اش کبود بود.رادان هم گونه

 احمد مجد رو فکر کنم باید بشناسی؟ -

 رادان چشماش رو تنگ کرد.

 چرا باید بشناسم؟ -

 جالبه بابات بهت نگفته کسی رو که بیکار کرد و بی خانواده کرد کیه! -

 چشام گرد شد.

 نداره! عمراً پدر رادان همچین آدمی نیست.امکان 

 زنی.بفهم در مورد پدر من چه زری می -

ماهان بلند شد و از کشو میز عسلی کنار مبل یه سری برگه بیرون آورد و 

 تک رو میز گذاشت.-تک

این تمام مدارکی که نشون میده پدرت نقشه خراب کردن زندگی ما رو  -

 داشته.

 ها نگاهی انداخت و گفت:برگهرادان با پوزخند به 
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 که بخونم.ها دست بزنم تا اینمن حتی حاضر نیستم به اون برگه -

ها رو برداشتم.) این جانب رضا بزرگمهر ناخودآگاه خم شدم یکی از برگه

از طرف دانشگاه دسترسی این را دارم که احمد مجد را به دلیل اعمال 

برگه هنوز ادامه داشت که رادان  )خالف قوانین از دانشگاه اخراج بنمایم.

 از دستم کشید و پارش کرد.

 راحت باش آره کلی کپی دارم ازشون. -

 رادان بلند شد و دستم رو کشید.

 قدر وقت ندارم که به مضخرفات تو گوش بدم.اون -

اما  جا بود که ماهان هیچ کاری نکرد.و منو کشید سمت در.جالب این

کالفه و عصبی  شید و با در قفل مواجه شد.رادان دستگیره در رو پایین ک

 :نفسش رو بیرون داد و با چشمای بسته غرید

 میای این در رو باز کنی یا خودم بازش کنم؟ -

  تونی خودت باز کن.اگه می -

 عصبی سر تکون داد.

 باشه. -
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 دستم رو ول کرد که متعجب گفتم:

 رادان دیوونه شدی؟ -

 آره، از وقتی تو نیستی. -

خواستم حرف بزنم که با  هجوم برد سمت در و با کتفش به در کوبید.و 

فرو رفتن چیزی توی گردنم چشام سیاهی رفت و آخرین صدایی که 

 شنیدم صدای رادان بود که داد زد.

 راوی#

ها، صدای نفس سکوت، تاریکی همه جای عمارت را در خود گرفته بود.

 و صدای که بلند شد. ود.چشمی که در تالش برای دیدن ب هاضربان قلب

 !بی همه چیزماهان بیا دستو پام باز کن بیا  -

نکیسایی که  نکیسا... . .ش بی تاب یکی بودبچشمانش بسته بود اما قل

در باز شد و یکی  فارغ از همه جا بیهوش روی مبل دستو پا بسته بود.

 وارد اتاق شد.

 به داش رادان باالخره به هوش اومدی؟! -

 خشمگین غرید.
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 .دیگه باز کن نامرد، د بیا هام رو باز کنچشم -

هایش پلک مرد با تعلل به سمتش رفت و پارچه دور چشمانش را باز کرد.

 تند تکان داد و به مرد خیره شد.-را تند

 مهمون یا بهتره بگم مالقاتی داری. -

 هایش در هم رفت.اخم

 کیه؟ -

 داره میاد عجله نکن. -

 های فردی آمد.به تندی بیرون داد که صدای نزدیک شدن قدمنفسش را 

 های رادان بر هم فشرده شد.بعد چند دقیقه با نمایان شدنش دندان

 کنم، بازم کن.های خودم قبرت میکشمت با همین دستمی  -

 اش به هوا رفت.قهقهه

 اوه رادانِ عاشق ما رو باش چه حالی داره! -

 تکان داد.رادان خود را به تند 

 نیما بسه منو باز کن میگم بیا! -
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 نیام چی میشه؟ -

 رادان پوزخندی زد.

 اون چیزی که به شدت ازش ترس داری. -

 اوه مثال چی؟ -

 از دست دادن نکیسا که البته همین االنم از دستت رفته. -

 نیما جنی شده فریاد کشید.

 خفه شو مرتیکه! -

 ونسرد شد.رادان که قلق آن به دستش آمده بود خ

 اوه چه عصبی شدی نیمای عاشق. -

 ی حرفی که خوده نیما به او زده بود.طعنه زد طعنه

 نیما عصبی مشتی به دیوار کوبید.

 نکیسا ماله منه من! -

رادان با خونسردی ظاهری به او خیره بود ولی درونش طوفان بود، 

 .دانستطوفانی که فقط خودش می



 

 

 WWW.98IA3.IR 364 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

 یده گفت:های بر هم سابرادان با دندان

 نیما بیا منو باز کن! -

 نیما تند سر چرخاند به سمتش.

 که باز کنم چی بشه مثال؟ -

که نشونت بدم مرد و مردونه یعنی چی! که نباید یه بچه که سری دری  -

 وری تو مغزش هست رو وارد ماجرا کرد.

 کدوم بچه رادان؟ -

 ماهان. -

شد دستانش را روی نیما پوزخندی زد به به سمت رادان آمد و خم 

 روی رادان گذاشت و لب زد.های صندلی و سرش را روبهگوشه

 کالهت رو باال تر بنداز رادان خان! همون بچه شیفته نکیسا شده برو -

خشم در درون رادان طوفان به پا کرد و پلک چپش پرید که نیما دستان 

 رادان را باز کرد.

 پاهات با خودت. -

خم شد و در تالش برای باز کردن پاهایش  رادان با کمری خشک شده
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 شد.

 راستی رادان خان بهم خدا بد نده نگفتی. -

 هایش در هم رفت.اخم

 وقت به چه مناسبتی؟!اون -

 ای سر داد.نیما قهقهه

 که زدی و در رفتی.این -

 رادان با یادآوری ماجرای تیر خوردن نیما خیره شد به او.

 نکن!نیما خودت خودتو زدی انکار  -

 رویش ایستاد.ابروهای نیما باال رفت و قدم به قدم به او نزدیک شد و روبه

 اوه به روی خودتم که نمیاری. -

 رادان کالفه دست در موهایش کشید.

 نیما حوصله این مسخره بازیا رو ندارم نکیسا کجاست؟ -

 نیما پوزخندی زد.

 خیال کردی منم االن میگم بفرما اینم زنت! -
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 وع به خنده کرد که رادان به سمت در حجوم برد.و خودش شر

 باز کن تا خوردش نکردم. بیشعوربیا بازش کن  -

 دیوار تکیه داد. نیما بیخیال به

 اگه راست میگی بشکون! -

رادان با خشم نگاهش کرد و بعد چندی خود را محکم به در کوباند تکرار 

چند در با صدای تقی اما بعد  کرد آخرش با پا محکم زد که فایده ندارد.

رادان به سمت بیرون حجوم برد و نیما متحیر به  از قفل فاصله گرفت.

 خودش آمد و رو به بادیگارد فریاد زد.

 جلوش رو بگیر! -

ها را باز کرد و خواست به آخرین اتاق برسد که رادان در تک به تک اتاق

در  بادیگارد بازویش را گرفت که را آن چرخید سمتش و مشت محکمی

دهانش کوبید که بادیگارد بازوی او را ول کرد. رادان از فرصت استفاده 

کرد و به سمت اتاق آخر رفت و دست گیره را پایین آورد که با در قفل 

 مواجه شد.

 لعنتی! -
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 با مشت به در کوبید.

 جایی؟!نکیسا این -

و پای بسته سعی در آوردن صدایی از   جا بود و با دهن و دستآری آن

 خود بود اما نشد که نشد.

هوش کننده بود پشت چون بادیگارد با پدی که حاوی مواد بی دیر بود.

رادان آمد دستی که  رادان ایستاد و ناگهان جلوی دهان آن گذاشت.

هوش جلوی دهانش بود را کنار بزند اما دنیای سیاه امانش را نداد و بی

 شد.

 نرادا#

دیدم و این کالفم اما تار می با احساس بوی تندی چشام رو باز کردم.

 جام؟!شده بود؟ من چرا اینچی کرد.

با دیدن دست و پای بستم و وضعیتم همه چی به یادم اومد و آخری 

شک ندارم نکیسا اونجا  ای بود که خواستم دره اتاق آخری باز کنم.موقعه

 بوده.

 جاست؟کی این -
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اومدم داد بزنم که با یه مار اونم درست توی چند  جا یه انباری بود.این

 !خدای من متریم مواجه شدم.

 خودم رو به شدت تکون دادم این مار دیگه از کجا در اومد؟!

 جا نیما، ماهان.یکی بیاد این -

مار نزدیک شد اونم درست یه سانتی پام... .اومدم پام کنار بکشم اما دیر 

 بود.

 خ!آ -

نیش خودش رو زد و  سوزش شدید. صدای دادم کل انباری رو گرفت.

 درد به کل بدنم پیچید. .رفت

 !الکردارنیما  -

 چشام تار شد، سرگیجه، حالت تهوع. -

ین آدما نجاتت میدم هم تو رو هم اکنم نفسم از دست پیدات می -

 بچمونو!

و یه مغزم پوچو  هام نبندم اما عضالت بدنم شل شد.سعی داشتم چشم

 تاریکی دردناک.
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 نکیسا#

 میگم بگو رادان کجاست؟ -

 باز هم قاشق غذاخوری رو جلوی دهنم گرفت.

 بخور عزیزم حتما چیزی نخوردی گرسنه هستی. -

 با دست کوبیدم زیر قاشق و تقریبا جیغ زدم.

 رادان کجاست؟! -

 عصبی قاشق پرت کرد روی سینی و داد زد:

 هان چرا؟!قدر نگرانی چرا این -

 چون عاشقشم. -

 هاش حالت غم گرفت.نیما تکونی خورد و چشم

 هات رادان بود آره؟!دونستم. دلیل اون پس زدناز همون اول هم می -

 زمزمه کردم. .نگاه دادم به سوفله غذا که روی کنسول بود

کردم و وقت با تو ازدواج نمیحتی اگه رادانی هم وجود نداشت من هیچ -

 .کنمنمی
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  پلکش پرید.

 چرا؟! -

 هات، از همه چیت!چون ازت متنفرم! از اخالقت، از خودخواهی -

 یه قدم عقب رفت.

 اون چی داره که من ندارم؟! -

 اون، اون دلش پاکه و سعی نداره آدما رو به زور تصاحب کنه. -

 نیشخندی زد و گفت:

 کنم؟!یعنی من آدما رو به زور تصاحب می -

 بهش. اشاره زدم

 تو همین االن هم به زور سعی داری منو بدست بیاری. -

 دست توی موهاش فرو کرد و داد زد.

آره، آره چون عاشقتم چون از همون پونزده سالگی دلم رو بردی، وقتی  -

 میردم.کردی میخندیدی، ناز میمی

ناباور و شوکه خیره شدم بهش که با چشای اشکی زل زد بهم و ادامه 
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 :داد

وقت متوجه نشدی، االن هم که شدی دیره چون تو اما تو... تو هیچ -

 عاشق شدی و اون من شخص نیستم.

صدای کوبیده شدن در من رو به  برای اولین بار اشکای نیما رو دیدم.

روی تخت فرود اومدم و سرم زو توی  نبود، رفته بود. خودم آورد.

یل اون غیرتی دونستم دلوقت نمیمن... من هیچ هام گرفتم.دست

ها، شد چیه؟! دلیل اون محبتهلی بچگی که نیما برای من میشدن

 قدر خنگ بودم.و من چه کادوها...

ای که توی این برای بچه برای خودم بغض تو گلوم شکست و زار زدم.

هقم  -صدای هق برای نیما، برای رادان و حتی سحر! شرایط تشکیل شده.

 چرا آخه؟! ید تقدیر من این شه؟چرا با کل اتاق رو گرفته بود.

میگن جذاب و تو چشم  میگن دلبر نباش  میگن زیبایی دردسر سازه،

سه دیگه... ضعیف بودن  سرم رو باال آوردم و اشکامو پاک کردم. نباش!

از  کس تو سالن باال نبود.هیچ از اتاق زدم بیرون. باید قوی باشم. بسه.

 کشید دیدم.که سیگار میپلکان پایین رفتم که نیما رو درحالی 

 نیما؟ -
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 برگشت سمتم و سرد لب زد.

 بله؟ -

 رادان کجاست؟! -

 دود سیگار رو بیرون داد.

 چرا؟! -

 ای کشیدم.هوف کالفه

  خوام ببینمش.چرا داره آخه؟! می -

 تونی.فعال که نمی -

  حرصی نفسم بیرون دادم و به سمتش رفتم کنارش نشستم.

 .کنممیلطفا خواهش  -

 کرد.بی اهمیت سیگار دود می

 :بلند شدم و گفتم

 گردم.باشه نیما خان، منم کل خونه می -

بیرون عمارت  ها همه رو گشتم اما نبود که نبود.آشپزخونه، سرویس  اتاقا،
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به سمت در سالن رفتم و بازش کردم که با دوتا بادیگارد که  مونده بود.

اخمی کردم و خواستم از  رو شدم.هکشون آورده بودن روب-من رو کشون

 کنارشون رد شم که یکیشون بازوم رو گرفت.

 خانم کجا؟ -

 بازوم رو از دستش کشیدم.

 به تو چه! -

 اون یکی جلو راهم رو گرفت.

 تونیم اجازه بدیم جایی برین.ما نمی -

 سری تکون دادم.

 طور!که این -

حواسشون بهم نیست یکهو تند یکم وایسادم وقتی خیالم جمع شد که 

 :جوری داد زدمشروع کردم به دویدن و همون

 رادان، رادان! -

اون دوتا که انگار تازه به خودشون اومده بودن پشت سرم شروع کردن به 

 اون دوتا غولتشن هم انگاری گمم کردن. تقریبا کل باغ دویدم. دویدن.
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 اری متروکه.تقریبا وسط یه باغ بودم که چشمم خورد به یه انب

یه قدم برداشتم که صدای خرناسی بلند  خدایا یعنی میشه اونجا باشه.

 کنم نباشه.نه خدایا نه! اون چیزی که فکر می ترسیده خشکم زد شد.

آهسته سر چرخوندم و با دیدن یه سگ سیاه بزرگ با تمام توانم جیغ 

سگ که انگار با جیغ من خشمگین شد به سمتم قدم برداشت  کشیدم.

 که وحشت زده عقبم رفتم.

تو  سگ دندون روی هم سابید و خیز برداشت. بدنم انگار قفل کرده بود.

هام بستم دستام سپر خودم کردم و جیغ زدم و منتظر در یه لحظه، چشم

اما با صدای زوزه اون سگ شوک زده چشام باز  عمیقی تو بدنم موندم.

 تونست باشه.کسی که از من جلوی سگ محافظت کرد کی می کردم.

ماهان... .ماهانی که با سوتی که کشید سگ دور شد و خودش نزدیکم 

 شد.

 حالت خوبه؟! -

 آب دهنم رو با صدا قورت دادم.

 خو... خوبم. -

 ابرو تو هم کشید.
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 کنی؟کار میجا چیاین -

 به خودم اومدم و گفتم:

 ماهان، رادان کجاست؟ -

 هاش بیشتر تو هم رفت.اخم

 پیدا کردن اون مردک اومدی؟برای  -

 خشمگین خیره شدم بهش.

 درست حرف بزن ماهان، همون مردک جونِ منه. -

 تو سکوت بهم خیره شد.

 چشام تنگ کردم و به اون سمت رفتم. دوباره چشم خورد به اون انباری.

 کجا؟! -

 به تو چه! -

 به راهم ادامه دادم که دنبالم اومد و بازوم رو گرفت

 کجا میری؟گفتم  -

حرصی  سعی کردم بازوم رو از دستش بکشم که فشار دستش بیشتر شد.
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 گفتم:

 ول کن بازوم رو! -

 تا نگی کجا میری نمیگم. -

 به انباری اشاره زدم.

 جا.اون -

  اومد حرفی بزنه که.

 جاست؟این -

 بادیگاردها بودن که به سمتمون اومدن.

 کنی!کجا فرار می -

 که ماهان گفت: و خواست به سمتم بیاد

 ولش کن. -

 اما... . -

 تونین برین!همین که گفتم، می -

 به ناچار سر تکون دادن و رفتن.
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 ول کن برم ببینم رادان کجاست. -

بوی  به در بسته مشتی زدم. تند بازوم کشیدم و به سمت انباری دویدم.

 اومد.نمور حتی تا بیرون هم می

 مشتام کوبیدم به در.

 جایی؟رادان... رادان این -

 حضور ماهان کنارم احساس کردم.

 چرا گیر دادی به این انباری؟! -

 برگشتم سمتش و عصبی غریدم.

هیچی نمیگه و منم مجبوری کل خونه و  بی همه چیچون اون نیمای  -

 جا.حیاط گشتم مونده این

 شت دوباره کوبیدم.مبا 

 ماهان لطفا بازش کن. -

 کنه!ه من کاری نمیماهان بدون اجاز -

 برگشتم سمتش.
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 باز کن، باز کن! -

 هنوز خونسرد بود.

 تونی بری.تو می -

 ماهان با نگاهی به من رفت.

 متاسفم! -

و با دستمالی که جلوی دماغم گرفت سعی در تقال داشتم اما باز هم 

 خبری.هوشی و بیبی

 راوی#

ره بیهوش این دیگر مرده بیهوش، دخت تاریکی همه جا را در بر گرفته بود.

سوزاند و شهریار کالفه تر در آن سو پریناز دل می چه روزی است؟!

رادمان نگاهی به  از سوی دیگر رادمانی که نگران است چه کند. شود.می

ساعت یک بامداد   اندازدگوشی روی میز و سپس به ساعت دیواری می

کالفه زیر لب زمزمه  است و این ساعت جایز نیست به امیر زنگ بزند.

  کند.می

 کجایی رادان باز کجا رفتی؟! -
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 گذارد.کوبد و سرش را روی بالشت میعصبی مشت به تخت می

 شود.بندد که دو جفت چشم جلوی چشمانش ظاهر میچشمانش را می

نه نه این عشق  نکند عاشق شده؟ !چشمان نکیسا دو چشم زمردی.

 گناه است. است. ز برادرش حاملهممنوعه است.او عشقه برادرش است و ا

اکنون صبح شده است و بعد از خوردن  .رودبا همین فکرها به خواب می

شود تا همراه پدرش به کالنتری بروند و گزارش گم صبحانه آماده می

ای به جا کرد و تقهگوشی را در دست جابه شدن رادان و نکیسا را بدهند.

 در اتاق امیر زد.

 بیا تو. -

د که امیر با دیدن او و رضا بلند شد و دستش را به سمتشان دراز وارد ش

 .کرد

 سالم. -

 سالم چطوری رادمان؟ -

 خوبم بد نیستم. -

 .با آقای بزرگمهر هم دست داد
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 سالم پسرم. -

 سالم عموجان، بشینید. -

 هر سه نشستند که رادمان گفت:

 بدیم.امیر جان اومدیم این دفعه گزارش گم شدن رادان رو  -

 ابروهای امیر باال پرید و متعجب پرسید.

 چی؟ -

 رادمان کالفه دستی در موهایش کشید که امیر گفت:

 بگو ببینم چطور شد؟ -

خوای نکیسا چند روز پیش یه شخصی به رادان زنگ زد گفت اگه می -

 رو ببینی به این آدرسی که پیام میدم بیا.

 امیر سرتکان داد.

ها برای کشوندن فرد مورد نظر از این نقشه های مجرممعموال همه -

 کنن.استفاده می

 رادمان ادامه داد.
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رادان هم تلفن رو کوبید به دیوار و خوردش کرد بعد که رفتم تو اتاق  -

کارت رادان رو به گوشی خودم زدم تا پیام همه جا شکسته بود و من سیم

رت گرفت و دریافت شه که بعد رادان گفت گوشی زاپاس داره و سیمکا

 فرداش هم جیم زد و رفت.

 امیر با هیجان پرسید:

 رادمان میشه گوشیت بدی بهم. -

 آره حتما. -

ها شد که اش را به طرف امیر گرفت که امیر وارد صندوق پیامگوشی

 چشمش به پیام ناشناسی افتاده.

 جاست!خودشه رادمان. آدرس این -

 نکیسا#

 گمشو! گفتم گمشو! -

 ری که نمیشه.وجعزیزم این -

 جیغ زدم.

 خوای؟!خسته شدم از این بازیا چی از جونم می -
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 بلند شد محکم کوبید رو میز.

 خوام مال من باشیمی …خوامخودت رو می -

 .تونمنمی -

 تونی؟!چرا نمی -

  سرم رو پایین انداختم و آروم گفتم.

 ام!دونم کجاست حاملهچون من از مردی که اآلن نمی -

  به نیمای غم زده شدم. سکوت، بهت، غم همه جا رو گرفت و من خیره

 ناباور تک خندی زد.

 دروغ میگی! -

 نفس عمیقی کشیدم.

 لطفا دست از سرم بردار نیما. -

 با انگشت اشاره به شکمم اشاره زد.

 بارداری؟ الکردارتو... تو از اون  -

 محکم سر تکون دادم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 383 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

 آره. -

و روی زمین سقوط کرد که همون لحظه هیکچند قدم عقب برداشت و 

 ماهان وارد آشپزخونه شد.

 نیما بچه. -

که با دیدن نیمای افتاده سکوت کرد به خودش اومد نگاهی به من 

 انداخت و به سمتش رفت.

 نیما؟ نیما چت شده؟ -

 و رو کرد به من پرسید.

 شده؟چی -

 ای باال انداختم.شونه

 از خودش بپرس. -

 ای ازش؟رادان رابطه داشتی که االن حاملهاز کی با  -

 خشکم زد.

 چی؟!نکیسا نیما چی میگه؟ -
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کسی که فهمیدم از غول ترم بهم نظر داشته ولی با  این صدای ماهان بود.

فهمیدن رابطه من و رادان آتش خشم درونش روشن شده. خیره به کف 

 زمین لب زدم:

 نزدیک چهار پنج ماهی میشه. -

ای خفه بیرون زدم و به سمت در سالن رفتم که باز با و زود از اون هو

 رو شدم.قفل بسته روبه

 چرا دردسرهامون تمومی ندارن؟! جا فرود اومدم.همون فایده نداشت.

خوب که توجه کردم دیدم  اومدم بلند شم که یکهو صدای آرژیر اومد.

ا هیجان زده بلند شدم که همزمان شد ب !این صدای آرژیر پلیسه آره.

 با مشت به در کوبیدم. .بیرون اومدن ماهان و نیما

 جام کمکم کنید.من این -

 بازوم کشیده شد و برگشتم سمت نیما که گفت.

 راه بیوفت. -

خواستم بازوم بکشم که ماهان اون بازوم رو گرفت و هر دو به سکت 

 جا دویدن.یک
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 ولم کنید! ولم کنید میگم! -

 رفتیم که تازه متوجه شدم پسته عمارت هستیم.یه در باز کردن و بیرون 

 خوان فرار کنن.ها مینه نه این

 تا اومدم دوباره جیغ بکشم که دست نیما رو دهنم قرار گرفت.

 هیس! -

 :دستم رو گذاشتم رو دستش که رو به ماهان گفت

 ها بیان خودتم ماشین بیار.کنم برو بگو بچهتا من این رو رام می -

 اوکی. -

 ای کشیدم که دم گوشم زمزمه کرد:ه جیغ خفهدوبار

تقاص پس  الکردارکنم. باید اون رادان ها ولت نمی به همین راحتی -

  بده.

 گرفت یاو گوشیش از جیبش بیرون آورد و شماره

 ماهان، ادان تو انباره اونم بیارین. -

زدم. یکهو دست نیما نه خدای من، رادان درست جایی بوده که حدس می

از فرصت استفاده کردم و شروع کردم به دویدن  .گاز گرفتم که ولم کرد
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 :سمت جلوی عمارت و جیغ زدم

 کمک، کمکم کنید! -

 که یکهو صدای بلند با بلندگو گفت:

هایی که گروگان گرفتین بیاین بیرون دردسر همراه اونتسلیم بشید. بی -

 شیم به زور متوسل شیم.وگرنه مجبور می

 شد.هایی که پشتم دویده میبود و همچنین صدای قدم صدا نزدیک

 …خدای من ی توی شکمم افتادم.بچه داشتم نفس کم میاوردم که یاد

 ام.من حامله

 نکیسا! -

خودش بود...  ایستادم و برگشتم سمت صدا. این.... این صدای رادمان بود!

 .به سمتم دوید خودهِ خودش!

 خوبی؟ -

 سرتکون دادم که پرسید.

 رادان کجاست؟ -

 نی...نیما دنبالمه، با... باید... بریم یه جای امن. -
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 سرتکون داد.

 بیا بدو. -

تا اومدم حرفی بزنم که گرمای چیزی رو بین پام حس کردم. خشک شده 

 به رادمان خیره شدم که دستم رو کشید

 بیا دیگه باید رادان هم پیدا کنیم. -

 ب... بچه! -

نگاه به شلوارم انداختیم که خون درون رنگ زردش تو با این حرفم هر دو 

 زد.چشم می

 بچم... .

 زده جیغ زدم که یکهو رادمان گفت:وحشت

 ها آمبوالنس هست.آروم باش بیا بغلم باید بریم سریع. همراه پلیس -

شروع کرد به دویدن که رسیدیم به  سرم گیج رفت که یهو بغلم کرد.

 یکی از پلیسا با دیدن ما گفت: صالح مصلح بودن.جمعی از پلیسا که با 

 شده؟ ایشون خوبن؟چی -
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  ست خونریزی داره.حامله -

 با اخم سر تکون دادم.

 دکتر... پرستار فوری. -

 دکتر و پرستار اومدن که تیری شلیک شد. نیما و دارو دستش بودن.

امکان نداره اون نه نه  اومدم حرفی بزنه که نگاه خورد به جسم آشنایی.

بدون توجه به وضعیت خواستم به سمتش  باشه. بدن بیهوش مال رادان

 برم که بازوم توسط رادمان گرفته شد

 کنی نکیسا؟کار میچی -

 را... رادان! -

در همون لحظه  و به سمتش اشاره زدم که نگاه رادمان سمتش چرخید.

 :رادمان رو به یکی گفت

 جاست.سرگرد برادرم اون -

 ها خواست به سمت رادان برن که نیما گفت:لیسپ

 .کنمنزدیک بشید یه گلوله وسط مخش خالی می -

 ترسیدم و با جیغ گفتم:
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 کنم ولش کن.نیما خواهش می -

با پوزخند سرتکون داد که یکی از پلیسا رفت سمتش اما مساوی شد با 

لیس درگیری پ همه چی تو چند دقیقه اتفاق افتاد تیری که بهش خورد.

 و نیما و منی که راهی بیهوشی شدم.

 *** 

 لباس سفید تنم بود.

 مامان؟ -

به پسر بچه بود، با  این صدا صدای یه بچه بود، برگشتم سمت صدا.

های سیاه و صورتی سفید، اون خیلی شبیه ای سوخته. چشمموهای قهوه

 به سمتم اومد و دستم رو گرفت! رادان بود.

 مامان با من میای؟ -

 خیره به صورت معصومش لب زدم.

 تو کی هستی؟ -

 مغموم گفت:

 منم رایان. بیا دیگه بابایی منتظره! -
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 اما با زدن نور جلوی چشمم و یه درد عمیق... .

 حال مادر خوبه. سطح هوشیاری باالست. کمبود خون دارن. -

آهسته با سختی چشام رو باز کردم که نور تو  پلکام بهم چسبیده بود.

خواستم دستم رو باال بیارم که  چشام زده شد و سریع چشم بستم.

 سوخت.

 آخ. -

 با صدای من یکی با هیجان داد زد.

 خانوم دکتر به هوش اومدن. -

رو شدم که داشت یه دفعه که باز کردم با پرستاری روبههام اینچشم

 کرد که با دیدن چشای بازم گفت:درجه سُرُمم رو درست می

 بیدار شدی خوشگل خانم؟!ای جانم،  -

 به سختی دهن باز کردم:

 آ... آب! -

 خوای؟آب می -

سرتکون دادم که به سمت یخچال گوشه اتاق رفت که در باز شد و زنی 



 

 

 WWW.98IA3.IR 391 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

 شد.  میانسال با روپوش سفید وارد

 باالخره بهوش اومدی خوشگلم؟ -

با یادآوری بچه دستم رو سمت شکمم  قدر مهربون بودن؟!اینا چرا ان

 یدم و لب زدمکش

 بچم... چ... چطوره؟ -

 دکتر با لبخند ادامه داد.

 سه روزه اینجا بی هوش افتادی همسرت پشت در نگرانت بود. -

 هم... همسرم؟! -

 بله. آقای بزرگمهر. -

 اسم کوچیکش رو بگین؟ میشه -

 فکر کنم رادمان بودن. -

 چشام اشکی شد.

 ایشون برادر شوهر من هستن. -

 عزیزم، بیا اینم آب. -
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دوباره دکتر خواست بره که  با کمک پرستار خم شدم و آب خوردم.

 پرسیدم

 دکتر نگفتین حال بچم چطوره؟ -

 دکتر نگاه ازم گرفت.

 گاهی خیلی چیز ها موندنی نیست نکیسا جان. -

 اشکام چکید.

 یع... یعنی چی؟! -

این موضوع پیش گلم تو بازم فرصت داری مادر بشی. برای هر کسی  -

 میاد.

 که منظورش چیه دستم روی شکمم خشک شد.با فهمیدن این

 من... من بچمو از دست دادم. -

 و ناگهان بغضم که ترکید و زدم زیر گریه.

 بهتره یه آرامبخش براش بزنین. -

 چشم خانم دکتر. -
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 هام سنگین شد،با همین فکرا پلک اش بود.اون بچه فقط چند هفته

 با زمزمه بچه به خواب رفتم. خیسم.های پلک

*** 

 ال ال ال الیی

 دونه دونه گال گال

 روی سر ما دوتا دوتا

 چه زیباس زیباس

 ال ال ال الیی

 با هم بریم به گردش دوتایی

های مختلف که به دهن و به دستگاه دستمو روی شیشه سرد قرار دادم.

های مبهصدای دستگاه مثل صدای تل اش وصل بودن خیره شدم.سینه

 اون صداها وایسن قلب منم وایساده. مونه.قلبم می

خوای بری خونه؟ سه روزه این خوای چیزی بخوری؟ نمینکیسا نمی -

 جایی!

 خیره به چشمای بستش زمزمه کردم.



 

 

 WWW.98IA3.IR 394 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

 جاست کجا برم؟جون من این -

  ای کشید.پوف کالفه

 عزیزم.بیا بشین خوب نیست برات، تازه سقط جنین داشتی  -

آروم نشستم روی صندلی که رادمان همراه دو تا باگ قهوه و یه ظرف 

 سارا سریع بلند شد و آروم سالم کردـ اومد.

 داداش چند روزه هیچی نخوردی برات سوپ گرفتم.زن -

 خوام جز به هوش اومدن رادان.هیچی نمی -

یه باگ رو به  کنارم نشست و سینی رو روی صندلی کنارش گذاشت.

 سمت سارا گرفت که اونم با تشکر از دستش گرفتش.

 خوایم رادان بهوش بیاد؟کنی ما نمیخیال می -

 هام بستم.سرم به دیوار تکیه دادم و چشم

خودتم شنیدی که دکترا گفتن اثر سم مار بسیار قوی و کشنده بوده و  -

 میرد.رسیده شاید میاگه چند لحظه دیرتر می

 زمزمه کردم.آهسته  آره شنیده بودم.
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 نیما و ماهان چیشدن؟ -

 سارا جاش جواب داد.

دو هفته دیگه دادگاه دارن. تو و استاد و آقا رادمان باید باشین و منم  -

 برای شهادت.

 پایین بره. بی همه چیزانباید آب خوش از گلوی اون 

با یادآوری  ی من.ست دادن بچهداونا مصبب این حال ما هستن و از 

 هام جوشید.مرد اشک تو چشمای که بچه

 شد؟نکیسا چی -

 رو به سارا زمزمه کردم.

 بچم رفت. -

 صدای اونم بغض دار شد.

 جوری نگو فدات بشم. باز حامله میشی.این -

 بدون رادان چطور آخه؟ -

 خدا کریمه. -
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سریع بلند شدم و  پوفی کشیدم که یه دکتر از اتاق رادان بیرون اومد.

 :گفتم

 ش چه طوره؟دکتر وضعیت -

 سطح هوشیاریشون هنوز پایینه. فقط دعا کنید. -

 دلم ریخت و لب زدم.

 تونم ببینمش؟می -

 سری تکون داد.

 بله فقط باید پروتکل رعایت کنید. -

 باشه. -

 با من بیاید تا فرم مورد نظر بدم بپوشید. -

سری در یه کمد باز کرد و یه  دنبالش راه افتادم و وارد یه اتاق شدیم.

 لباس آبی در اورد

 اینا بپوشید بعد بیاید تا دستاتون رو زد عفونی کنم. -

 چشم.  -
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روی آینه موهام رو رفت بیرون که شروع کردم لباسم عوض کردم و روبه

دکتر پشت  بعد از مطمئن شدن از اتاق بیرون اومدم داخل کاله فرستادم.

 در منتظرم بود.

 اون اتاق. -

 اشاره کرد که نگاهی انداختم و رفتم سمت اتاق و وارد شدمبه اتاقی که 

لوله که ماده قرمز رنگی داشت   چندتا پرستار بودن که یکیشون کنار یه

 شست.دست می

 ببخشید من کجا دستام زد عفونی کنم؟ -

 جا.این -

 دست سردش رو محکم توی دستم فشردم کاری که گفت انجام دادم.

 خوای به هوش بیای؟نامرد شدی رادان؟ نمی -

 با غصه و اشکای آماده ریختن دستمو گذاشتم روی شکمم.

 مون رفت.رادان، فندقت رفت، بچه -

 و زدم زیر گریه.

 ای افتادم.ناخودآگاه یاد یه خاطره
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 نکیسا؟ -

 جانم؟ -

 عمیق نگاهم کرد.

 کنی؟کار میاگه یه روز نباشم، چی -

 با این سوالش، انگار روح از تنم رفت.

 پرسی؟چ...چرا..می -

 جوری. همین -

 هم نزن رادان! حرفش  -

 فقط یه سوال بود، لطفاً بگو. اذیت نکن فداتشم. -

 کمی نگاهش کردم و گفتم:

 شم یا شایدم یه مرده متحرک.خب، گفتم که دیوونتم. پس روانی می -

 اش فشار داد و گفت:رادان با عجز سرم رو به سینه

 زارم.*افته. نمیزارم این اتفاق بینمینه،  -

 ای روی دستش زدم. خم شدم بوسه
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 زاری!نامرد تو که قول دادی نمی -

 خوری ادامه دادم: با دل

 اما االن چی؟! واقعاً که رادان!  -

 لبخند تلخی زدم. 

هات. برای هات تنگ شده. برای نکیسا گفتندلم برای سیاهی چشم -

خوای به هوش دم. هنوزم نمیدارم جون می هاتعشقم، جانم گفتن

 بیای؟

 یکهو با اعصبانیت دستش رو رها کردم و با پشت به سمت در رفتم. 

 باشه، ولی خیلی نامردی.  -

 و با گریه از اتاق زدم بیرون. 

 دو.هفته.بعد#

ام رو باز کردم و به سمت کمد حوله دوش حموم رو بستم و بیرون اومدم.

دو هفته  هام رو پوشیدم، سشوار برداشتم و زدم برق.اسلب هام رفتم.لباس

گذشته. دو هفته که انگار، دوسال گذشته. دو سال پر از درد. هوشیاری 

که رادان به هوش رادان خیلی خوب شده، که سارا با این خبر به امید این
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سشوار رو خاموش کردم و  آد من رو فرستاده تا بیام به خودم برسم.می

با احساس  و بازم خاطراتی که میان و میرن. ه شونه زدن.شروع کرد ب

هام رو باز نفس کسی پیش موهام بیدار شدم. تکونی خوردم و چشم

 کردم. صورت رادان داخل موهام بود که گفتم:

 رادان؟  -

 تو همون حالت لب زد:

 جانم؟ -

 کنی؟کار میداری چی -

 کنم.بهشت رو بو می -

 هام نشست.*موهام، لبخند عمیقی روی لباز تلفظ بهشت به 

بعد از چک  ریمل زدم و با برق لب حرارتی روحی به صورتم بخشیدم. 

 کردن گوشیم از اتاق بیرون زدم که... .

 نکیسا؟  -

 ذاشتم تو کیفم برگشتم سمتش.جور که گوشی رو میمامان بود. همون

 بله؟  -
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 های غمگین خیره شد بهم. با چشم

 تا کی؟ -

 ظورش رو فهمیدم. من

 تا وقتی زندگیم بهوش بیاد.  -

ها پایین رفتم. از خونه زدم بیرون که صدای گوشیم بلند و برگشتم از پله

 حس از کیف در آوردم و جواب دادم: شد. بی

 بله؟  -

 نکیسا! مژدگونی بده دختر!  -

 نفسم آهسته شد و آروم لب زدم: 

 کنم؟ آره؟!خوای همونی رو بگی که من بهش فکر میتو می -

 وشی در آمد. طرف گصدای جیغ کوتاهش از اون

 آره! استاد رادان بهوش اومده.  -

وقتی به خودم  گونه خودم را به بیمارستان رساندم.دانم چهو منی که نمی

اومدم که با دو خودم رو به اتاق رادان رسوندم و به تند در باز کردم. 

 کوبد.تند می -گاپ، و صدای قلبی که با دیدن دو چشم یارش تند -گاپ
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با  اش برود.ام در بیاید و به سمت صاحب ابدیاهد از سینهخوانگار که می

 هام جمع شده بودن لب زدم: هایی که توی چشماشک

 رادان.  -

 جانم؟  -

 به سمتش پرواز کردم و محکم به خودم فشردمش و زدم زیر گریه.

 هیش جونه رادان، هیش.  -

 هاش من رو به خودش فشرد. و با دست

 جاست، رعایت کنین جان من. مجرد این -

لبه تخت نشسته و  با صدای رادمان با خنده کوتاهی از هم جدا شدیم.

 .پشت دستش رو نوازش کردم که در باز شد و سارا اومد تو

 دیدی گفتم برو خونه شاید استاد به هوش اومد.  -

 راحت باش. بگو رادان.  سارا، بیرون از دانشگاه -

 شد گفت: سارا با خجالتی که کم ازش دیده می

 چشم استاد.  -
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 عه!  -

 ی رادان  منم خندیدم. دستم رو فشرد و بوسید. ناخودآگاه با خنده

 دم تنهاتون نزارم.دیگه قول می -

سارا و  دونست.اون هنوز نمی ای که جمع بست قلبم به درد اومد.با کلمه

سرم رو پایین  ی موضوع شدن که از اتاق بیرون زدن.گار متوجهرادمان ان

 انداختم. 

 رادان، من...من... باید یه چیزی بهت بگم.  -

تا اومدم دهن وا کنم در باز شد و دکتر  شد از صداش فهمید نگرانه.می

 همراه پرستار وارد شدن.

 خب آقای بزرگمهر باالخره بیدار شدین. خوب هستین -

 بله، ممنونم.  -

 خوبه. حاال بزارین بازم چک کنیم.  -

 پرستار نزدیک شد و شروع کرد به چک کردن.

 کی مرخص میشه؟ -
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 خانوم دکتر رو کرد بهم. 

 اگه مشکلی نباشه، به امید خدا فردا.  -

 اوهوم، ممنون.  -

 پرستار کنار دکتر ایستاد و گفت. 

 شین.  خصتونین مرکامالً سالم هستین فردا هم می -

 و همراه دکتر رفتن.

 به سمتش برگشتم و لبخندی زدم. 

 خواستی بگی؟نکیسا چی می -

پتو رو روی تنش مرتب  گفتم، رادان تازه بهوش اومده. فعالً نباید می

 کردم و بلند شدم. 

 هیچی عزیزم، من برم برات غذا بیارم.  -

 باشه، زود بیا.  -

 باشه.  -

ی رادمان بود و از اتاق زدم بیرون که با دیدن سارا که سرش رو شونه



 

 

 WWW.98IA3.IR 405 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

کرد لبخندی از ته دل روی لبم نشست. فکر رادمان داشت موهاش بو می

 صدا ازشون رد شدم.کنم یه خبرایی تو راهه، بی

 یواش رادان. -

 حواسم هست. -

 پوفی کشیدم: 

 اوکی. رادمان کجاست؟ -

 رفته ماشین بیاره.  -

 ارا هم باهاش رفت؟س -

 آره.  -

 و دستم رو تو دستش فشرد. 

 فکر کنم یه خبراییه.  -

 رادان به طرفم برگشت و با آبروی باال رفته گفت: 

 جوری؟چه -

 رو شدم. اوردم با یه لحظه عاشقونه روبهدیروز که داشتم برات غذا می -
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 رادان با شیطنت گفت: 

 دونه باید کی رو بگیره. معلومه، داداش خودمه می -

 با نشت کوبیدم به بازوش. 

 ببند! -

 با ایستادن ماشین رادمان پیاده شد و در رو باز کرد. 

 بفرمائید جناب بزرگمهر.  -

 آقای عاشق. ممنون  -

خورد، آب همین حرف کافی بود، تا سارایی که داشت تو ماشین آب می

 بپره تو گلوش.

 عه داداش!  -

 رادان نشست منم کنارش نشستم. 

 حرفیم. ما رو ببر خونه که به دوست نیاز دارم. حاال ببند پسر، بعداً می -

 چشم.  -

 راه افتاد که گفتم: 
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 مون پیاده کن. من رو جلو خونه -

 رادان با اخمی نگام کرد: 

 نمیای پیش من؟ -

 با لبخند محوی گفتم: 

 خوام پیشش باشم.این مدت مامانم خیلی فشارش بوده می -

 باشه گلم.  -

 آخرش کجا پیاده کنم؟ -

 ی ما. دم خونه -

رادمان  ای زیر لب زمزمه کرد. از ماشین پیاده شدم و روبهرادمان باشه

 گفتم: 

  .مراقبش باش، فردا میام -

 باشه.  -

 بای رادانی.  -

 فعالً عزیزم!  
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دلم برای همه چی تنگ شده بود. برای آرامش.  و به سمت خونه رفتم.

خونه. اتاقم. مامان. بابا.همه چیز! کالفه روی جایگاه نشسته و منتظر 

جا رادمان و ماهان همه ایناکنون من، سارا، رادان، نیما،  قاضی بودیم.

با باز شدن در و ورود  امروز روز حکم نیما و ماهان بود. بودیم؛ و البته بابا.

قاضی همه از جا بلند شدیم که قاضی سر جایگاه خودش نشست و اشاره 

 زد بشینیم.

 خب شاهدها هستن؟ -

 وکیل رادان گفت: 

 بله.  -

 ها؟وکیل مجرم -

 ها هم بلند شدن. اون

 ه. بل -

 ها؟شاکی -

 من و رادان بلند شدیم:.

 بله.  -
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 کنیم. خوبه، خب شروع می -

 نشستیم و قاضی شروع کرد: 

 ...ی شیصد و بیست و یک کیفری جمهوری اسالمی ایرانطبق ماده -

 از دادگاه زدیم بیرون، که بابا صدام زد. 

 بله بابا؟ -

 نکیسا میشه حرف بزنیم؟ -

 نگاهی به رادان انداخت. 

 باشه بابا، رادان تو برو عزیزم من میام.  -

 باشه، خداحافظ.  -

 رادان که رفت، بابا به صندلی اشاره کرد. 

 کشه.هام طول میبشین، حرف -

 نشستم که گفت: 

تونه تو رو خوشبخت کردم نیما واقعاً مرد خوبیه و میاوالش خیال می -

وقت همیشه مش دنبال تو بود، ولی هیچکنه. از همون بچگی چشمی
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 شه. کنیم نمیهمون که فکر می

 سرش رو پایین انداخت و ادامه داد: 

کار کرده، از زندگی باال و پایین زیاد داره. داداشم وقتی فهمید نیما چی -

 غصه سکته کرد. 

 هینی کشیدم. 

 عمو حالش خوبه؟ -

 سرتکون داد. 

خوام از این به بعد بزارم خودت برای زندگیت تصمیم آره خوبه. می -

 بگیری. تو تنها دختر من و ته تغاری زندگیمی. 

 با بغض گفتم: 

 بابا!  -

 دستم رو توی دستش گرفت و نوازش کرد. 

تونی بگی بیاد خواستگاری، من تا همیشه هر جا کنارتم دخترم؛ این می -

 رو بدون.
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 م: با بغض بغلش کرد

 بابا! دوستت دارم!  -

 هام حلقه شد. هاش دور شونهدست

 منم دخترم.  -

موهام رو پشت گوشم انداختم و خودکار رو گذاشتم روی میز و نگاهی به 

 ساعت مچی انداختم.

 زمان تمومی نداشت

 خانوم مهتاج؟ -

 سرم رو باال آوردم و با ناز لب زدم: 

 بله استاد؟ -

 تون این مدلیه؟!قیافهچرا  -

 گرمه و خب، هیچی.  -

 ماژیک روی میز انداخت و گفت: 

 ها. خب، برای امروز کافیه بچه -
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 خوشحال بلند شدم که گفت: 

 شما بمون خانوم مهتاج.  -

 ها جز چندتا بیرون رفته بودن.ی بچههمه

 رفتم کنارش نشستم. 

 بله؟  -

 هام لب زد: خیره تو چشم

 تی؟چرا بهم نگف -

 شوکه گفتم. 

 چی؟ -

 مخفیانه دستش روی شکمم گذاشت. 

 این رو میگم.  -

 های شرمنده نگاهش کردم. با چشم

 حالت خوب نبود.  -

 سرش رو پایین انداخت. 
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 تقصیر منه.  -

 کالفه گفتم: 

 جوری نگو، حاال هم بلند شو. رادان این -

 سالم!  -

 بلند شد و گفت:رادان  با صدای کسی که شنیدم خشکم زد.

 کنی؟جا چه غلطی میاین  -

 جلو اومد که یه قدم عقب رفتم. 

 من... من اومدم فقط حرف بزنیم، همین.  -

فهمی؟ تو یه خائنی، مثل نیما و ماهان. اما من با تو حرفی ندارم.  می -

هم شش ها چیشدن؟! نیما باید تا پونزده سال حبس بکشه ماهاناون

 سال! 

 رو کرد به من: 

 افته. خواستم این اتفاقات بیباور کن من نمی -

هاش خیره شدم. تو چشم ها دست بکشن. من بهشون گفتم از این نقشه
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 با بغض لب زدم: 

 های کثیف نیما و تو مرد! خاطر نقشهی من بهبچه -

 زده گفت: های گرد حیرتبا چشم

 چ...چی؟ -

 صدای پوزخند رادان اومد. 

 چیه؟ خوشحالی یا هیجان زده؟ -

 کس نبود. سحر با تأسف سر تکون داد: خوب بود کالس خالی بود، هیچ

 اصالً بیاین حرف بزنیم. …من -

 خیال وسایلش رو گذاشت تو کیفش و گفت: بی رادان

 از چی سحر؟ حرفی مونده؟ -

 آره!  -

چشم رو هم گذاشتم و روبه  نگاهی به رادان کردم که نگاهش خورد بهم.

 سحر گفتم: 

 باشه، بشین.  -
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و به میز کالس اشاره زدم. هرسه نشستیم که اون با سری پایین افتاده 

 گفت: 

ام بود و منم دختر از همون بچگی، عاشق رادان بودم. اون پسر عمه -

 داد. وقت بهم اهمیت نمیدایی ناتنی. هیچ

 و سرش رو بلند کرد. خیره به رادان گفت: 

 زمین پام شکست؟ی خانجون خودم رو زدم یادته تو حیاط خونه -

 رادان بعد از کمی مکث گفت: 

 آره.  -

 سحر با لبخند تلخی گفت: 

افته، اما تو همیشه سرد برای این بود که حداقل یه نگاهت بهم بی -

 بودی. 

 خالصه کن سحر.  -

باشه، من تحت تأثیر نیما قرار گرفتم، اون من رو از طریق تو پیدا کرده  -

هاش گفت و مخ ماهان رو هم پر کرد. از نقشهگم. بعدش بود. رادان رو می

 اما من مخالف بودم و...
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 رادان دستی تو موهاش کشید و گفت: 

 دونیم فقط بگو اومدی چی بگی. ببین سحر، همه چی رو می -

 کیس جز نیما نبود. ی توی شکمه من، از هیچبچه -

ا طور آدمی بوده؟ اصالً آدم بوده یخشکم برد. خدای من، نیما چه

های اشکی، خیره حیرت زده هینی کشیدم که سحر با چشم شیطان؟!

 شد بهم. 

ها افتادی اون نقشه روزی که تو، من رو توی خونه رادان دیدی و از پله -

 بود. 

 رو کرد به رادان و ادامه داد: 

 زنم تا جواب رو تغییر بدن، اما نشد. نیما گفت با آزمایشگاه حرف می -

 ت روی شکمش گذاشت. هاش ریخت و دساشک

 ده، وادارم کرد سقط کنم.وقتی دید جواب نمی -

 بهم خیره شد. 

اگه تو بچت رو اتفاقی از دست دادی، من اجباری. من عاشق بچم بودم  -

 که حالل نبود و پدرش هم آدم نبود.با این
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 دلم سوخت.

 رو کردم به رادان. هایی که از سحر دیده بودم، دلم سوخت.با تمام بدی

 اما اون با سردی تمام گفت: 

 بهت گفته بودم، تو قلب من برای تو جایی نیست.  -

 اما من عاشقت بودم رادان!  -

خیال بلند شد کیفش رو برداشت به سمت در رفت. اما با صدای رادان، بی

 سحر، ایستاد. 

 اومدم خداحافظی کنم.  -

 هم بلند شدم.بلند شد که من

 دارم میرم پیش پدر و مادرم انگلیس، برای همیشه.  -

 هاش رو پاک کرد. به سمت در رفت و رو کرد به من و اشک

کنه کار میودم نبود. باید بدونی عشق چیمنو حالل کن، بخدا دسته خ -

 با آدم. 

 و روبه رادان ادامه داد: 
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 قدرش رو بدون، عاشقته. برای همیشه خدانگهدار! -

و پشت کرد رفت. همه چی یکهویی شد انگار. حبس نیما و ماهان، 

 و اینم سحر!  ی خواستگاری بابا به راداناجازه

 چند.روز.بعد#

ی ذوق، شادی و هیجان. همه خودم دل از آینه کندم.با نگاه کوتاهی به 

 کرد.ها درونم غوغا میاین حس

شب  کشیدم، رسید.باالخره شبی که چندین ماه بود انتظارش رو می

رادان تونست از بابا اجازه بگیره و بابا هم به قولی که داد  خواستگاری بود.

 ای به در خورد و صدای سارا اومد: تقه عمل کرد.

 روس خانم آماده هستن؟ع -

 بیا تو سارا.  -

 ی بشاش سارا نمایان شد.در باز شد و چهره

 ها!  اوه! چه خوشگل کردی -

 لبخندی زدم بهش و نگاهی به صورتش انداختم. 

 شما هم خوشگل کردی، واسه رادمان.  -
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 هاش گل انداخت. با این حرفم، لپ

 کشی؟! سارا تو داری خجالت می -

 زنیم؟میشه حرف ب -

 سر تکون دادم و دستش رو کشیدم، روی تخت نشستیم. 

 شده؟بگو ببینم چی -

 سرش رو پایین انداخت. 

کردم حسم به ماهان عشقه و اونم من رو دوست داره، اوایل احساس می -

دونستم مقصد اون کنه؛ اما نمیبارها گفت که میاد قضیه رو جدی می

 تویی.

 تونستم بغض صداش رو حس کنم. می

قدر نادون بودم که بدون حرفی تمام خواست از تو براش بگم، منم اون -

 زندگیت رو بهش گفتم. اما اون دنبال یه چیز بود. 

 هم کشیده شد: هام تویاخم

 چه چیزی؟ -
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 ی پسر عموت.شماره -

 نیما؟! -

 آره.  -

 من ادامه داد:  -مکثی کرد و و با من

ها گذشت تا هم بحث رو پیچوند. مدتتونم و نمیشه، اونمن گفتم نمی -

از زبون استاد شنیدم دزدیده شدی، که بعدش با ماهان مالقات کردم و 

 خواد جداشیم. گفت که می

 با این حرف لبخند تلخی زد. 

اوالش تا چند روز کارم شده بود گریه، اما خوب شد کی این اتفاق  -

 رو سر راهم قرار داد که ده برابر ماهان مردونگی داره. افتاد. خدا بمی 

 دستش رو گرفتم و فشردم.

 سارا، ماهان اصالً مرد مناسبی نبود.  -

 دونم. می -

 و خداروشکر رادمان سر راهت قرار گرفت.  -
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 با شیطنت چشمکی بهش زدم و پرسیدم: 

 شد که چیز شدین؟! حاال بگو ببینم. چی -

 عه! مارمولک!  -

 ندیدم که گفت: خ

تو بیمارستان شماره گرفت. دیروز هم زنگ زد و گفت امشب میاد  -

 جا. این

 ای گفتم: با تک خنده

 پس بگو برای من نیومدی، برای دیدار با آقاتون اومدی.  -

 زد به بازوم: 

 نه بیشعور، اومدم با یه تیر دو نشون بزنم. -

آف بلند  -ن صدای زنگ آفبا این حرف هردو به خنده، افتادیم که ناگها

سارا  هیجان درونم به غوغا افتاد و روی کمرم عرق سردی نشست. شد.

 ی حالم شده بود، گفت: که انگار متوجه

 آروم باش نکیسا، حاال انگار تا حاال همو ندیدین.  -
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 سارا.  -

 جانم؟ بیا بریم پایین.  -

 با استرس دستی به شالم کشیدم. 

 خوبم دیگه؟ -

 آره دختر خوبی، بیا بریم. عه!  -

ها پایین از پله نفس عمیقی کشیدم و همراه سارا، از اتاق بیرون زدیم.

ها رسیدیم، که به انتهای پله رفتیم که مساوی شد با باز شدن در سالن.

زدم و دستم رو  بابا نزدیکم شد. به بازوش اشاره کرد که لبخند عمیقی

 دور بازوش حلقه کردم.

 زیادی خوشگل و دلبر شدی دخترم.  -

 شماهم مثل همیشه جذابی.  -

رادمان، پدر رادان و در  خندیدیم و به در سالن رسیدیم که وارد شدن.

کس محو شد و فقط من بودیم و  همه چی و همه آخر، نفسم قطع شد.

 کرد.ای بدجور داشت دلبری میسرمهاونی که امشب، با اون کت و شلوار 

بابا با پدر رادان دست داد،  ها شروع شد که به خودم اومدم. احوال پرس
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 منم به رادمان خوش آمد گویی گفتم. که یکی پست گوشم پچ زد: 

 خوای امشب من رو به کشتن بدی الکردار؟! نفسم بند اومد. می -

 با ناز خندیدم. 

 ه. عه رادان، برو کنار عیب -

 با چشمکی کنار کشید که باباجون اومد سمتم. 

 به! عروس گلم!  -

 سالم باباجون.  -

 خوبی دخترم؟ -

 بله، ممنونم. شما خوبید؟ -

 تو رو دیدم بهتر هم شدم.  -

 لبخندی به مهربونیش زدم که صدای بابا اومد: 

 دختر ما کی عروس شما شد ما ندونستیم؟ -

  ای گفت:پدر رادان با تک خنده

 ای که شما اجازه ورود ما به خونتون رو دادی.از همون لحظه -
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 با این حرف همه به سمت سالن رفتیم که مامان هم همراه بتول اومد.

 ای بهش زدم. سلقمه های گل گلی.سارا کنارم نشست با گونه

 شده؟ باز که گل گلی شدی. چی -

 هیچی!  -

ندادم و مشغول صحبت ولی کش  دونستم این هیچی، یعنی همه چی.می

های زد و من هم متوجه اشارههر از گاهی رادان یه چشمک می شدیم.

 یواشکی رادمان به سارا شده بودم.

 خب با اجازتون آقای مهتاج ما بریم سر اصل مطلب.  -

 ی ما دست شماست. بفرمائید، اجازه -

نفرمائید. باید به خوبی در جریان باشید که دختر خانوم شما، دل و  -

 دین پسره ما رو برده. اونم بدجور! 

با این حرف ناخودآگاه با خجالت سرم رو پایین انداختم و مشغول بازی با 

 انگشتام شدم.

 بله، خیلی وقته.  -

ما هم اومدیم اگه اجازه بدین و راضی باشین این پسر ما غالمی شما رو  -
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 بکنه.

 سرم رو باال آوردم و به رادان که خیره بهم بود خیره شدم.

 اگه اجازه بدین با آقا پسرمون چند کالمی حرف دارم.  -

 بله، بفرمائید.  -

 با این حرف رادان دستی به کتش کشید و جدی به بابا خیره شد. 

خوام این دخترم من از دار این دنیا فقط یه دختر دارم و بس. می -

شه جا تمام تالشم کردم دخترم خوشبختشه، واال منم تا این خوشبخت

 ولی اگه...

 سریع گفتم: 

 بابا! مگه میشه؟!  -

 لبخندی زد: 

خوام ضمانت بره. من میهمین مهربونی که داره دل و دین آدم رو می -

خترم زنت شد، دست روش بلند نکنی. از گل کمتر بهش کنی که اگه د

که عین یه ملکه باهاش رفتار نگی، اشکش رو در نیاری، خالصه کالم این

 کنی و فکر نکنی که کس و کاری نداره.
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 رادان راست ایستاد. 

زارم یکی چپ بهش نگاه کنه. قدر عاشق دختر شمام که نمیمن اون -

مم کور شه جز اون کسی رو ببینم. بشکنه دستم اگه بهش بخوره، چش

 تر بهش بگم، زنه شه میشه تاج سرمشه زبونم از گل نازکالل

بابا  تر هم داریم؟!از این مرد عاشق شدی قند آب میتو دلم، کارخونه

 مکثی کرد و گفت: 

 خوام من مهریه رو تعیین کنم. اگه دخترم اجازه بده می -

 این چه حرفیه بابا، بفرما.  -

 خوام مهریه یک دست و یک پای تو باشه پسرم.ونم دخترم، میممن -

 بوم زدن قلبم.  -بوم

 حیرت زده لب زدم: 

 بابا؟!  -

 قبوله!  -

دونستم صدای رادان چنان مصمم بود که نمی شوک دوم بهم وارد شد.

 چی بگم.
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 خانم نظر شما چیه؟!  -

 مامان با لبخندی گفت: 

 هر چی دخترم بگه.  -

 بابای رادان گفت:

 هاتون رو بزنید. اگه مشکلی نیست، برید حرف -

 البته اگر حرفی مونده باشه.  -

 این صدای شیطون رادمان بود. که با اخم رادان، سکوت کرد. 

 بله. دخترم بلندشو رادان جان رو به اتاقت همراهی کن.  -

 چشم. -

  د.بلند شدم که رادان پشت سرم اوم

 روی لبت!  هموند آثار جرم -

 و تخت نشستم. رازش فاصله گرفتم 

 بیا بشین.  -

 نشست کنارم. 
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 خب.  -

 خب.  -

 با خنده دستی به موهاش کشید. 

 حرف رادمان به واقعیت پیوست.  -

 ای برای آینده داری؟رادان تو چه برنامه -

 دستش روی تخت گذاشت و بهش تکیه داد. 

 یه دختر، و... .دوتا پسر با  -

 تند پریدم وسط حرفش: 

 خبره این همه بچه!چه -

 متعجب ابرو باال داد: 

 خواستم.سه تا زیاده؟ من تازه کم کردم وگرنه بیشتر می -

 با دهن باز نگاهش کردم.

 تو دیگه کی هستی؟!  -

 همونی که تو عاشقش شدی.  -
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 هاش نگاه کردم. سرم رو جلو کشیدم به چشم

 من کیم برات؟ -

 ام گذاشت. دستش رو کنار گونه

همون دانشجو دلبری که دل سردترین استاد دانشگاه رو برده، االنم  -

 کنه.وسط مجلس خواستگاری بازم داره دلبری می

 صدای در بلند شد. 

 آروم گفتم:

 بله؟  -

 نمایان شد در باز شد و سر سارا از الی در

 های عاشقونتون؟تموم نشد حرف -

 با اخم گفتم: 

 به تو چه فضول؟!  -

 من که فضول... . -

 یکهو ساکت شد که دیدم نگاهش رو رادانه.
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 فکر کنم بد موقع اومدم. -

 با بسته شدن در رادان گفت:

 بهتره بریم، زیاد موندیم.  -

 بریم.  -

به سالن که رسیدیم، با  .دسته هم رو گرفتیم و از اتاق زدین بیرون

این کی خجالتی شد من  رو شدم که سرش پایین بود.سارایی روبه

 نفهمیدم؟!

 خب پسرم. دهنمون شیرین کنیم؟ -

 من و رادان نگاهی بهم انداختیم که لبخندی زدم: 

 بله بابا. -

با سارا، ازشون  ها. غرق خوشی بودم.صدای دست زدن باال رفت و تبریک

چاره هنوز خجالت بی پذیرایی کردیم و کلی سربه سرش گذاشتم.

قرار شد یک ماه  همه چی خوب پیش رفت. کشید به رادان نگاه کنه.می

قدر خوشحال بودم که به کل اون دیگه پنج روز مونده به عید عقد کنیم.

از  سارا هم  با بابا رفت برسونتش. هام رو عوض کنم.یادم رفته بود لباس
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 ت بلند شدم که صدای گوشیم بلند شد. رو تخ

 بله عزیزم؟ -

 میای پشت اتاقت؟ -

 تو باغی رادان؟! -

 اوهوم.  -

سریع بلند شدم سمت تراس پشتی رفتم و با دیدن رادان پایین تراس، 

 تلفن رو قطع کردم. 

 شده؟چی -

 بیا پایین.  -

 گوشی گذاشتم تو اتاق سریع رفتم پیشش. 

 اومدم رفع دلتنگی کنم بعد برم.  -

 ناز خندیدم.

 ای تو! دیوونه -

 ی تو!آره، دیوونه -
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 رادان، بابا میادها!  -

 کنم. بیاد، دارم زنم رو بغل می -

یه خانواده  هامون و رادان. من، بچه خدایا کی میشه بریم خونه خودمون؟

 خوشحال و گرم.

 ی خودمون. خواد زودتر بریم خونهدلم می -

 منم!  -

 شروع کرد به قلقلک دادنم

  رادان قلقلکم میاد -

 یک.ماه.بعد#

 با صدای آرایشگر به خودم اومدم: 

 خب، تموم شد خوشگل خانوم.  -

 هام رو باز کردم و با دیدن دختری که توی آینه بود نفسم بند اومد.چشم

 یکی از دستیارها اومد.  این من بودم؟!

 ماشاهلل، چه خوشگلی تو. اوف!  -اوه! چشم نخوری. ماشاهلل -



 

 

 WWW.98IA3.IR 433 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

 ی ریزی بلند شدم و ایستادم. با خنده

 بینه گلی. هات خوشگل میچشم -

 دستم رو گرفت و به سمت اتاقی کشیدم. 

باید به آقا دوماد بگم حتماً برات اسفند دود کنه چشم نخوری، بیا  -

 نم.لباست تنت ک

 روی آینه قدی گذاشتت و لباسم رو آورد.وارد شدیم، من رو روبه

 همراه کن تنت کنم، که نه لباست خراب شه نه آرایشت.  -

 اوکی.  -

رادان از اسپانیا  ای تنم کردم اما شدیداً سنگین بود.لباس با تمام سختی

 بود.اومد و پفی چاک سینه تا وسط قفسه سینم می سفارش داده بود.

لباس نه زیاد شلوغ  آستین توری گل کاری شده و پفی از مچ دست بسته.

 خودم عاشقش شدم. بود نه ساده.

 خب تمومه، تور بنداز روی سرت.  -

 تور رو آهسته انداختم.

 در اتاق باز شد و یکی از دستیارها وارد شد. 
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 آقا داماد دم در متتظرته، خوشگلم.  -

 با این حرفش استرس بهم وارد شد و دستام عرق کرد.

 کنی؟!اوه! چرا هول می -

 دونم. نمی -

 آروم باش گلی، بیا بریم.  -

هم دستش رو گرفتم که اون یمی اومد و انتهای لباسم رو گرفت. خودم

  در سالن رو باز کرد و گفت: دامنم  رو کشیدم باال.

 جا به بعد با خودت، خوشگلم. از این -

 و درو بستن. رادان پشت به من بود. 

 رادان؟  -

ها پایین رفتم آروم از روی پله هامون قفل هم شد.برگشت سمتم، چشم

 مون.بردار اومد سمتکه فیلم

 عروس خانم، آهسته بیاین پایین دستتون بزارین تو دست داماد. -

 رو گذاشتم توی دست رادان. آروم رفتم پایین و دستم 
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 آقا داماد شما تور روی سر عروس خانوم رو بردار. -

 رادان تور رو برداشت و آروم لب زد: 

 ی من!ها شدی، ملکهعین ملکه -

 لبخند محوی زدم و خیره بهش لب زدم: 

 گیر!تو که کم از پادشاه نداری، جذاب و نفس -

 بشین.  عالیه! حاال سوار ماشین -

 شد که رادان، یکهو برگشت سمتش و عصبی گفت: ونم چیدنمی

 خواد! فیلم برداری فقط واسه تاالر و رقص. نمی -

 اما... . -

 همین که گفتم! -

ای باال انداخت و سوار ماشینی بردار شونهبا لحن محکم رادان خانوم فیلم

 در ماشین رو برام باز کرد.  شد.

 بفرمائید بانو.  -

رادان لباسم رو هل داد تو ماشین و درو  با لبخند، تشکر کردم و نشستم.
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 سوار شد و حرکت کرد. بست.

 ریم؟کجا می -

 محضر.  -

 اوه. کیا اونجان؟ -

 جا. ریم اونها تو تاالرن ماهم بعد از عقد میخودمونیم. مهمون -

 خوبه. پول آرایشگاه رو داده بودی؟ -

 آره.  -

 قدر زود هماهنگ کردی من نفهمیدم؟ ها رو اینکی این -

 صدای ظبط رو باال برد. 

 گشتی. وقتی شما با سارا جونت داشتی کل پاساژها رو می -

 خندیدم و با یادآوری سارا گفتم: 

 تو هم متوجه به چیزایی بین سارا و رادمان شدی؟ -

 سرتکون داد و پیچید تو جاده. 

 آومد. لفنی حرف زدشون تا اتاقم میآره، دیشب صدای ت -
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 کشه. سارا کلی خجالت می -

 هم مثل تو. اون  -

 به مشت کوبیدم به بازوش. 

 کی؟ دروغ نگو!  -

 نداخت. کردم نکیسا، لپاش گل میپس من بودم وقتی صداش می -

 رادان! -

 گیر شدی الکردار. چشم خانومم، چشم. ولی خیلی نفس -

 ترسم بدزدنت. قدر که میونتو هم جذاب شدی، ا -

 ای کرد که پرسیدم: تک خنده

 کردی؟کار میذاشت، چیداد و نمیرادان اگه بابام بهت بله نمی -

 دزدیدمت. می -

 شوکه برگشتم سمتش. 

 چرند نگو.  -

 اخمی کرد. 
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 دزدیدمت. گم گلم، قطعاً میچرند نمی -

 اوه، پس خوب شد بله داد.  -

 بله.  -

 رسیدیم دم محضر و نگه داشت. 

 وایسا خودم در رو باز کنم.  -

 باشه.  -

دستم رو گرفت و  شم.پیاده شد، سریع در رو باز کرد و کمکم کرد پیاده

 ی بشاش سارا نمایان شد.به سمت محضر رفتیم، که در باز شد و چهره

 اومدن!  -

با ورود ما صدای دست و کل  باال رفتیم و وارد شدیم.ها با خنده از پله

سالم و  های من و رادان اومده بودن.هام تا خالهاز عمه زدن باال رفت.

 سرجامون نشستیم که عاقد گفت:  ها باال رفت.تبریک

 خب، اگه اجازه بدین من خطبه رو شروع کنم.  -

 بفرمائید.  -

ی علی المهرالمعلوم، قبلتُ النِِّکاحَ به نام خدا. أنکحتُ مُوکلتی مُوکِِّل -
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لمُوکِِّلی علی المهرالمعلوم. جناب خانوم نکیسا مهتاج، فرزند شهریار 

ی صد شاخه گل رز زرد و هزار و مهتاج. آیا بنده وکیلم شمارا با مهره

 سیصد و شصت سکه بهار آزادی به عقد آقای رادان بزرگمهر در بیاورم؟

 عروس رفته گل بچینه.  -

های رادان داشتن باال سرمون صدای سارا بود که همراه دختر داییاین 

 سابیدن.قند می

 کنم. آیا بنده وکیلم؟برای بار دوم عرض می -

آروم باش دختر، قراره برای همیشه مال عشقت  نفس عمیقی کشیدم.

 نگاهی به مامان و بابا انداختم.  بشی.

 بله. ترهای جمع، ی پدر و مادرم و بزرگبا اجازه -

 صدای دست زدن باال رفت. 

 شی. داری برای همیشه مال خودم می -

 از صدای نزدیکش در گوشم داغ شدم.

خب، شما آقای رادان بزرگمهر فرزند رضا بزرگمهر. آیا بنده وکیلم ظما  -

 را به عقد نکیسا مهتاج در بیاورم؟
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 بله.  -

مون دستم رو فشرد که سارا از پشت این صدای محکم و قاطع رادان بود.

 یکهو اومد جلو و با جیغ گفت: 

 ها باال.دست -

 با خنده گفتم: 

 دیوونه شدی سارا!  -

همه اومدن  شد که یکهو ساکت، خیره به جایی شد.دونم چینمی

همراه  مون و با تبریک و آرزوی خوشبختی به سمت تاالر رفتن.سمت

ماشین بابا و  شدیم و به سمت تاالر رفتیم.رادان و سارا سوار ماشین 

رادان صدای آهنگ رو بیشتر کرد و بوق زد  رادمان پشت سرمون بودن.

رو از پنجره بیرون بردم و دسته گلم رو  اونم پشت هم. با خنده دستم

 تکون دادم. 

 عاشقتم رادان!  -

و  با این حرفم برگشتم سمت رادان،  که با خنده سرش رو یکم بیرون برد

 داد زد: 
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 من بیشتر!  -

 سارا که عقب وایساده بود با داد گفت: 

 باشه دلم خواست!  -

 هر دو خندیدیم و بقیه راه رو با جیغ و داد گذروندیم و به تاالر رسیدیم.

با کلی سالم و تشکر و  با ورود ما به تاالر صدای جیغ و داد باال رفت.

 ان تو گوشم گفت. تبریک باالخره نشستیم سر جایگاهمون که راد

 خسته که نشدی خانوم بزرگمهر؟ -

داغ  از تلفظ خانوم بزرگمهر تو دلم یه دسته پروانه سفید به پرواز در اومد.

 تو گوشش گفتم: 

 شم؟ مگه میشه با تو باشم و خسته -

 رادان ابرو باال انداخت. 

 اصالً.  -

بود که سارا  جیغویی بهمون نزدیک شد. -عقب رفت که یکهو صدای جیغ

 خاطر صدای آهنگ گفت: بهمون نزدیک شد و با جیغ بلند به

 اون عکاس نذاشت چندتا عکس بگیریم. بیاید بگیریم من برم.  -
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 با خنده سری تکون دادم که رادان گفت: 

 رادمان کجاست؟ -

 آمد بگه. ها خوشرفته به مهمون -

انداختیم. امیدوارم رادان سری تکون داد که بلند شدیم و با سارا عکس 

ها وسط ی جوونآهنگ گذاشته بودن، همه شه.امشب به خوشی تموم

 دادن که یکهو با شنیدن صدایی خشکم زد. داشتن قر می

 نکیسا.  -

شد این، همون باورم نمی برگشتم سمت صدا که با عمو مواجه شدم.

 عموی مرتب و متشخص خودمه.

با رادان  های گود افتاده.یده و چشماما االن یه مرده شلخته با موهای ژول

بلند شدیم، اول رادان دست دادن که عمو تو گوش رادان یه چیزی گفت 

رادان با همون اخم سرتکون داد که عمو  های رادان تو هم رفت.که اخم

 به سمتم اومد. 

 خوام باهات چند کلمه حرف بزنم عمو جان. اگه میشه، می -

به سمت  عمو به سمت حیاط تاالر رفتیم.مردد سرتکون دادم و با کمک 
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جور که دامن لباس همون خلوت و ساکت باغ که رسیدیم، عمو وایساد.

 عروسم تو دستم بود با نگرانی گفتم: 

 چیزی شده عمو جان؟ -

 عمو با لبخند خیره بهم گفت: 

 خوام باهات خصوصی حرف بزنم. نه عمو جان، فقط می -

 بله عمو، گوشم با شماست.  -

 خیلی خوشگل شدی عمو جان! -

 با خجالت سرم رو پایین انداختم که ادامه داد: 

 دونستم و البته عروس آیندم.از بچگی تو رو مثل دختر نداشتم می -

که حاال سرش پایین  لرزی به بدنم وارد شد. سرم رو باال آوردم و به عمو

 بود خیره شدم.

ودخواه بود و برای به دست آوردن چیزی یا کسی از نیما همیشه خ -

شد. وقتی تو بازم جواب نه بهش دادی بهش گفتم ول بدترین راه وارد می

خواست به کجا ها میدونستم عمو با گفتن ایننمی کنه، اما بازم ول نکرد.

 برسه.
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 وقت به نیما حس خاصی نداشتم. عمو من هیچ -

 عمو سرتکون داد و سریع گفت: 

 دونم دخترم. می -

 و بازوم رو توی دستش گرفت و ادامه داد: 

خوام نبش قبر کنم فقط اومدم بگم همه چی تمومه. اوایل نمی -

بینم خواستم بیام ازت رضایت بگیرم نیما رو آزاد کنی، اما وقتی میمی

 خاطر پسر چه جدایی بین تو و همسرت افتاد پیش عمو منصرف شدم.به

 ونیم زد و با محبت گفت: ای روی پیشبوسه

شین عمو جان. خوشبختی تو خوشبختی برادرمه و خوشبخت -

 خوشبختی برادرم خوشبختی من، به پای هم پیرشین عزیزم. 

 لبخندی زدم و عمو رو بغل کردم. 

 مرسی عمو، مرسی! -

 کاری نکردم دخترم.  -

ه از هم که جدا شدیم عمو از توی جیب کتش چند تا النگو در آورد ک

 عمو... . -شرمنده نگاهش کردم. 
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 ی ما رسمه. هیس دخترم، تو خانواده -

هایی که تو چشم با این حرف دستم رو گرفت و دستم کرد که با اشک

 جوشیده بودن گفتم: 

 خیلی دوستون دارم.  -

 من بیشتر دخترم.  -

 بهم لبخندی زدیم و به داخل تاالر رفتیم، که رادان سریع به سمتم اومد. 

 خوبی عزیزم؟ -

 آره عشقم.  -

 خوبه.  -

 هر دو خواستیم بشینیم که آهنگ عوض شد و رادان دستم رو فشرد. 

 ست. نوبت رقص دو نفره -

 سالن خالی شد و نور کم شد، که شروع کردیم به رقص.

 همه چی رویایی بود.

 یه شروع رویایی. 
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 اتفاقات رویایی. 

 و رسیدن رویایی.

 بودم.عاشق رقص تانگو 

صدای گرم رادان  سرم روی شونه رادان گذاشتم و ادامه دادم به همراهی.

 کنار گوشم شنیدم: 

 و این است شروع رویایی ما. -

 دو.سال.بعد#

 با لذت به میز شام رمانتیکی که حاضر کرده بودم خیره شدم. 

 عالیه نکیسا، باالخره یه کار درست کردی.  -

صدای باز شدن در سالن اومد که هل  با این حرفم به خودم خندم گرفت.

 شده سریع پاکت آزمایش رو کنار بشقابش گذاشتم. 

 نکیسا، خانومم؟ -

با  بارید.هاش خستگی میصداش نزدیک شد که برگشتم سمتش. از چشم

 رو بوسیدم.  اشگونه لبخند به سمتش رفتم و
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 خسته نباشی، عزیزم. -

 مرسی گلم.  -

 هات رو بشور بیا شام. دست -

 چشم. -

 رفت باال که نفس عمیقی کشیدم. 

 آروم باش دختر.  -

ها رو مرتب کردم که صدای پاش اومد و بعد با این حرف سریع بشقاب

 کشیده شدن صندلی و نشستنش. 

 این میز یکم متفاوت نیست؟ -

 آروم زیر لب گفتم: لب گزیدم و 

 امشب کالً متفاوته.  -

 و نشستم که رادان متفکر نگام کرد که به غذا اشاره کردم. 

 سرد شد.  -

سر تکون دادم و خواست قاشق برداره اما با دیدن بیبی چک، خشکش 
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 زد.

 این چیه؟ -

 ای باال انداختم. شونه

 خودت ببین.  -

 مشکوک نگاهم کرد و برگه رو باز کرد. 

 امیدوارم شیطنت... . -

یکهو صداش با دیدن برگه قطع شد. بلند شدم و رفتم پشت سرش. 

 هام دور گردنش حلقه کردم و تو گوشش زمزمه کردم: دست

 بابا شدنت مبارک عشقم!  -

 شه.  انگار همین حرفم کافی بود تا که باورش

 این... . …نکیسا این -

 وا! جواب آزمایشه خب.  -

روم ایستاد و خیره به شکمم روبه یکهو بلند شد که ازش فاصله گرفتم. 

 لب زد. 



 

 

 WWW.98IA3.IR 449 کاربر نودهشتیایاس بانو  –میشه بمونی 

 

 من دارم بابا میشم، بابای یه فسقلی.  -

جور که من رو ملوس سرتکون دادم که به سمتم اومد و بغلم کرد. همون

 چرخوند بلند خندید. می

 عاشقتم.  وای خدایا ممنونم، نکیسا -

 من بیشتر!  -

 هاش رو گذاشت دو طرف گونم. روی زمین گذاشتم و دست

 ممنونم که مال منی. ممنون که اومدی تو زندگیم!  -

 دستم روی صورتش گذاشتم و گفتم: 

 قابلی نداره، استاد خودخواهِ من.  -

 پایان

 ی رمان، یاس بانو هستم.ها نویسندهسالم بچه

 هاتون صحبت کنم.ای باخواستم چند کلمه

من از تمام کسانی که بهم امید دادن که نویسندگی رو ادامه بدم و 

تشویقم کردن ممنونم و از شماهایی که با خوندن  رمانم بهم انرژی دادن 

دم جبران کنم دونم رمان کوتاه بود ولی قول میمی کنم.یه تشکر جدا می
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ی خودتون ببخشید. اگر کمی و کاستی بود به بزرگ های بعدیم.در رمان

اولین رمانمه و کم تجربگی.  رمان دومم، بوی نیلو رو حتماً بخونید چون 

 شه بمونی هست.ی رمان میادامه

 با تشکر، یاس بانو.
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