
بسم هللا الرحمن الرحیم

وداد

بھ قلم فاطمھ نجفی

َشَممُت روَح ِوداٍد و ِشمُت برَق وصال

بیا کھ بوی تو را میرم ای نسیم شمال



قدم ھامو تند کردم بھ سمت ماشین ،جمالت وکیلی
کھ بھ آشنایی ناھید روانھ دفترش شدم توی سرم

اکو میشد
وکیل:

_خانم فرھمند بر طبق قانون مدنی و مقررات
فقھی، طالق در اختیار مرد است و زن تنھا با

داشتن دلیل موجھ و اثبات آن می تواند از دادگاه
تقاضای طالق کند مگر این کھ زن وکالت در

طالق یا حق طالق داشتھ باشد.

وای بر من... وای بر منی کھ سھ سال پیش بھ
حرف پدرم اعتماد کردم وقتی در مورد متانت و
وقارت پسر رفیق گرمابھ و گلستانش می گفت و

منی کھ در ھمان دیدار اول دلباختھ پسری شدم کھ
خطوط پیشانی اش نشان از جذبھ خاصش میداد .

سوار ماشین شدم و کیفم را پرت کردم صندلی
عقب باید بھ فکر راه حلی باشم کھ اثبات کند



باطنش زمین تا آسمان فرق دارد با ظاھر
محترمش...

ھمین ظاھرش کاری کرد کھ (خوشی زده زیر
دلت) را از خیلیا بشنوم حتی پدر و مادرم ...

جالب است پدر و مادرم معتقد ھستن داماد
عزیزشان مقصر چیزی نیست ،برای دخترشان کم

نگذاشتھ است کھ االن دختر بی عقلشان فیلش یاد
ھندستون کرده، چھار ماھھ کھ سربارشان شده و

بھ فکر طالق است .
اما کاش میدانستن ھمھ چیز پول نیست

درستھ زندگی من با رادمان آرزوی ھر دختری
بود

حتی یک روز آرزوی من بود ... چھ خوش خیال
بودم آن روز ھا شاید نمی دانستم رادمان رفتار

ھای غیر اخالقی دارد کھ بالخره یک روز صبر
مرا لبریز می کند...

ماشینو روشن کردم و بھ سمت خونھ ای کھ چھار
ماه پیش در آن ساکن بودم راندم .



تنھا دلیلی کھ می توانستم خودم را قانع کنم برای پا
گذاشتن بھ آن خانھ (رھا) بود

دخترم کھ فقط تا سھ ماھگی اش کنارش بودم...
باز ھم بھ حرف بقیھ عمل کردم کھ(بچھ بیاد خود

بھ خود مشکالت ھم حل میشھ)
حل کھ نشد ھیچ یھ بچھ طفل معصوم ھم قربانی

احتماالت مردم شد
دوست نداشتم دخترم از ھمین االن مھر بچھ ی

طالق بھ اسمش بخورد و زیر دست پرستار ھایی
کھ دلشان بھ حال کسی نمی سوزد بزرگ شود

چون می دانستم رادمان بھ ھیچ عنوان دخترش را
دست من نمی سپارد ...

ماشین را پارک کردم و بھ سمت خانھ رفتم آیفون
زدم

صدای دختری را از آن طرف شنیدم
_نگار فرھمند ھستم

+امرتون؟
_اومدم دخترمو ببینم



+آھان ولی آقای محتشم با من ھماھنگ نکردن.
_برای دیدن بچم باید بھ شما جواب پس بدم؟؟؟
+من اجازه باز کردن درو ندارم خانم فرھمند!

_ببین خانم....
آیفون گذاشت و بھ ادامھ حرف ھام اعتنایی نکرد.
معلوم نیست این دخترو از کجا آورده گذاشتھ باال

سر بچم
گوشیمو از کیفم در اوردم و شماره ی رادمان

گرفتم
_دستگاه مشترک مورد نظر خاموش......

اه گندتو بزنن
راھمو کج کردم بھ سوی ماشینم

باید می رفتم شرکت. شرکتی کھ بعد از فوت پدر
رادمان بھ رادمان رسید و این وسط پدر من بھ

عنوان شریک نصف شرکت وکالت تام بھ رادمان
داد و خودش بھ بازنشستگی رضایت داد.

ھنوز ھم دلیل این ھمھ اعتماد پدرم را بھ رادمان
نمی دانم...



انقدر کھ با فکر و خیاالت دست و پا زدم نفھمیدم
کی رسیدم.

ماشینو پارک کردم و بھ سمت در ورودی رفتم
در مقابل سالم و احوال پرسی نگھبان فقط سری

تکون دادم.
_بفرمایید

نگاه بھ منشی رادمان کردم کھ ھفت قلم آرایش
داشت

+با رادمان کار دارم
_قرار قبلی دارید؟

+باید داشتھ باشم؟؟؟
_آقای محتشم جلسھ دارند منتظر بمونید.

بھ حرفش اعتنایی نکردم و بھ سمت در ورودی
رفتم

ورودم مساوی شد با اخم رادمان
و نگاه متعجب مھراد و البتھ نگاه ھیز چند مرد کھ

سر تا پای من رو دید میزدن
_ببخشید آقای محتشم من گفتم کھ...



رادمان دستش را برای منشی اش تکان کھ برود.
یکی از مرد ھا کھ سنش از ھمھ کمتر بود بھ

حرف آمد واین سکوت بھ پایان رساند
آقای محتشم معرفی نمی کنید؟؟

رادمان کھ فقط بھ من زل زده بود و داشت با
نگاھش خط و نشون میکشید.

مھراد بھ حرف آمد
درصد50دارسھامفرھمندآقایدختر_ایشون

شرکت و البتھ ھمسر آقای محتشم .
بھ وضوح خالی شدن باد آقایون را دیدم

مھراد رفیق شفیق رادمان و حسابدار شرکت است.
با این حال صمیمیت آن چنانی چھ با پیمان و چھ با

من نداشت
کال پیمان آدم تو داری بود و با کسی صمیمی نمی

شد
مھراد:خب آقاییون بھتره این جلسھ رو موکول کنیم

بھ بعد
ھمھ سری تکون دادن و بلند شدن



اتاق کھ خالی شد
مھراد:داداش سر و صدا راه نندازی ھاا؟؟

بازم اعتنایی نکرد
مھراد این دفعھ دست بھ دامن من شد
مھراد:زن داداش خیالم راحت باشھ؟؟

سرمو تکون دادم کھ رفت
رادمان با قدم ھای آھستھ بھ سمتم حرکت کرد.

_طبق کدوم قانون من اجازه دیدن دخترمو ندارم .
+ھمون قانون کھ با این سر وضع پامیشی میای

اینجا خودتو نشون می دی
اینو با صدای بلند گفت کھ من با چند قدم فاصلھ را

زیاد کردم
ولی رادمان باز ھم فاصلھ را کم کرد

+چرا با غیرت من بازی می کنی ؟؟؟ھاا؟؟
یکی از مشکالت ما ھمین طرز پوشش من بود کھ
رادمان حسابی روش حساس بود و من کوتاه نمی

اومدم و پوششمو دوست داشتم



_ببین من دیگھ زنت نیستم کھ االن قد علم میکنی
برام حرف از غیرت میزنی

+اسمت تو شناسناممھ اسمم تو شناسنامتھ
_باشھ زن و شوھری کھ بھ چند تا کاغذ نیست
+پس بھ چیھ ھاا؟؟بھ اینکھ ببینیم جوری لباس

میپوشی کھ مردم چشمشون ھرزه میره رو تنت
بعد من صدام در نیاد؟نھ نگار من بی غیرت نیستم

چند تا نفس عمیق کشید و بھ سمت میزش رفت
+االن ھم اون شال المصبتو بکش جلو بیشتر از

این سگم نکن
دلم قنج می رفت برا این غیرتش ولی من آدمی

نبودم کھ بخاطر حرف شوھرم دل خودمو نادیده
بگیرم

تصمیم گرفتم این موضوع کش ندم و شالمو بکشم
جلو

_می خوام رھا ببینم
+بھت گفتم ھفتھ ای دو بار

_من مادرشم



+اگر مادر بودن حالیت میشد بچتو بھ امون خدا
ول نمی کردی.

_رادمان من مادر اون بچم مادرش
جملھ ھا مو محکم می گفتم تا شاید کمی درک کند

+یک سال پیش کھ میگفتی من مادرش نیستم
یادتھ؟؟

یادتھ وقتی فھمیدی بارداری از من پنھون کردی
نوبت سقط گرفتی ؟اون موقع چی

میگفتی؟؟؟میگفتی آمادگی مادر شدن ندارم این بچھ
منو از ھمھ آرمان ھام دور می کنھ .

نکنھ یادت رفتھ نگار؟!
_بھ ھر حال من مادر اون بچم

+دوشنبھ برو ببینش
_رادمان

سری بھ معنای چیھ تکون داد.
نظاره گر رادمانی شدم کھ با ھر بار صدا کردنش

جمالت عاشقانھ ردیف میکرد ولی االن....
بھ سرعت بھ سمت در خروجی راه افتادم



بغض بدی در انتھای گلویم النھ کرده بود و ھر آن
ممکن بود بشکند .

تنھا یک جملھ از درونم فریاد می کشید :من عاشق
رادمانم!

چھ زیبا بود این جملھ تلخ .برای منی کھ تنھا با
قصد طالق از خانھ مشترکان کوچ کرده بود.
بھ سمت خانھ پدریم حرکت کردم خانھ ای کھ

ھیچکس چشم دیدنم را نداشت.
ریموت زد و ماشین را داخل پارکینگ بردم .بھ
پویان نگاه کردم کھ مشغول بازی در حیاط بود.

_سالم خالھ
+سالم عزیز دل خالھ خوبی

_اره
+مامانت ھم اومده؟

سری تکون داد
بازم خداروشکر ناھید ھست تو خونھ دلم نمی گیره

_سالم
ناھید بھ سمت اومد و بغلم کرد



+سالمممم خواھر بی معرفتم
لبخند تلخی بھش زدم

+حالت خوبھ؟
_خوبم تو خوبی شوھرت خوبھ!

+خوبیم خداروشکر
با ھم بھ سمت ھال رفتیم بھ مامان سالم کردم

_سالم
+علیک سالم کجا بودی؟؟

_رفتم پیش رھا
+رادمان ھم دیدی؟

_اره
+چی گفت؟

_چی باید بگھ؟؟چرت و پرت ھای ھمیشگیش
+چرت و پرت خیاالت محض توعھ نھ حرفای

رادمان
ناھید دستمو گرفت و فشار داد

نگاھش کردم چشم و ابروش را بھ عالمت سکوت
کردن تکون داد.



+نگار آبجی پاشو برو اتاقت لباس ھاتو عوض کن
تا من یھ شربت برات آماده کنم

باشھ ای گفتم از سنگینی نگاه مامان فرار کردم
لباس ھامو با تاپ و شلواری تعویض کردم کھ در

زده شد
_بفرمایید

ناھید با لبخند دندون نمایی وارد شد و لیوان شربت
پرتقال روی میز گذاشت و خودش روی تخت

نشست
+خب رھا خوب بود؟

_ندیدمش
+چرا؟؟؟

_رفتم دم در خونھ پرستاره در باز نکرد
+خب بھ رادمان زنگ می زدی

_زنگ زدم جواب نداد رفتم شرکت
+با این سر وضع؟؟؟؟؟؟

_ناھید سر وضع من چشھ؟؟ھا؟؟واقعا چشھ؟؟



+ھیچیش نیست از نظر ما ھا ولی از نظر
رادمان...

_نظر رادمان برام مھم نیست
+گیر داد البد بھت

_مگھ میشھ گیر نده؟
بخند تلخی زد

+ببین نگار این گیر دادناش این غیرتی شدناش از
روی دوست داشتنھ ببین منو االن لختم برم بیرون
پیمان ککش ھم نمی گزه فقط صبح تا شب سرکار
شب کھ میاد شام میخوره می ره تو اتاق پی ھللی

پللیش معلوم نیست با کی شبا چت می کنھ عین
خیالش ھم نیست زن و بچھ داره

دلم برای خواھرم سوخت خواھری کھ تن بھ
خواستھ ای داد کھ خودش مخالف سفت و سخت آن

بود (ازدواج با پیمان)
بھ سمت ناھید رفتم و بغلش کردم

_آبجی قربونت بره



ناھید با ھمان لبخندی کھ ھمیشھ بر لبانش داشت
خدانکنھ ای گفت

ھر دو سکوت کرده بودیم
+نگار
_جانم

+پیش وکیلھ رفتی؟
_اره

+خب چی گفت؟
_گفت تا اون راضی نشھ طالق بده نمی تونی

طالق بگیری
+نگار باز ھم بھت میگم طالق آخرین راھھ اگر

راه برگشتی ھست...
_نیست

+ھر جور راحتی من پاشم برم خونھ تکالیف پویان
مونده

و گونمو بوسید
منم لبخند بر این ھمھ مھربونی و صبوری خواھرم

زدم



بعد از ھمراھی ناھید و پویان تا دم در بھ اتاقم
برگشتم

امروز یکشنبھ بود فردا میرم رھا می بینم
سخت بود این انتظار ھای دوشنبھ و چھارشنبھ

مادری کھ دو روز در ھفتھ حق دیدن بچشو داشت
درستھ اوایل راضی بھ بدنیا اومدن بچھ نبودم ولی

از ھمان روزی کھ برای اولین بار بغلش کردم
مھرش بھ دلم افتاد

نگاه ساعت کردم تقریبا ھشت شب بود حوصلھ
شام خوردن نداشتم خستھ بودم برای کش و مکش

امروز
سرمو روی بالشتم گذاشتم و دیگھ چیزی نفھمیدم

با صدای آالرم گوشی بیدار شدم صدای اذان را
شنیدم

بھ سمت سرویس اتاقم رفتم برای وضو گرفتن
این نماز خواندن ھم بھ لطف رادمان بود



وضوم را گرفتم و سجاده ام را پھن کردم چادر
سفیدم را سرم کردم نگاھی بھ آینھ انداختم

باز ھم یاد رادمان افتادم
روزی ھایی کھ با ھزار قربون و صدقھ بیدارم

میکرد تا نماز بخوانم
وقتایی کھ با تمام وجود زل میزد بھ من تا نمازم

تمام شود
چھ زود میگذرد انگار ھمین دیروز بود

نمازم را خواندم و از خدا خواستم توان این را
بدھد کھ رادمان را فراموش کنم ھر چند نا شدنی

بود
ناشدنی…

+بیا الاقل صبحونھ بخور
_عجلھ دارم مامان خدافظ

با سمت ماشین رفتم و سوارش شدم



شوق زیادی برای دیدن رھا داشتم
مسیر راه را با آھنگ ھای ضبطم سر کردم

دنبال جای پارک بودم کھ ماشین رادمان رو دیدم
پیاده شدم و ماشین قفل کردم

رادمان ھم پیاده شد
_سالم
+سالم

اشاره کرد کھ جلو حرکت کنم
آیفون زد
+باز کن

بدون ھیچ حرفی در باز شد
باز ھم اشاره کرد کھ جلو بروم

ھمیشھ شیفتھ این اخالق ھایش بودم
در خونھ توسط پرستار بچھ باز شد بدون دادن

جواب سالمش راھی پلھ ھا شدم
صدای رادمان را می شنیدم کھ بھ پرستار می گفت

می تونی بری
بھ سمت اتاق رھا پرواز کردم



در اتاق باز کردم روی تختش خواب بود
دست راستش را گرفتم و بوسھ ریزی روی آن

زدم
مشغول تماشا کردنش بودم کھ

+نگار.....
نگاھی بھ رادمان کردم

سرم را بھ معنای چیھ تکان دادم
+بیا بیرون کارت دارم

کامال مشخص بود کھ با کنار گذاشتن غرورش این
جمالت بیان کرده است

باز ھم دلم نرم شد
از کنارش رد شدم و از پلھ ھا پایین اومدم

+قھوه میخوری؟؟
سرم را بھ تایید تکان دادم

چند دقیقھ ای طول کشید تا با دوتا فنجون قھوه بھ
سمت من آمد

قھوه بھ دستم داد
تشکری کردم



و او روی مبل رو بھ رویی من نشست
قھوه ام را مزه کردم

مثل ھمیشھ ساده و تلخ بود
چقدر خوب کھ ھنوز سلیقھ ام را یادش ھست

+برگرد
سرم را با سرعت بھ سمت رادمان چرخاندم

متعجب بھش نگاه میکردم
ولی او مشغول وارسی غلظت قھوه بود

چیزی نمی گویم
سرش را بھ باال فوق می دھد

+تموم کن این بچھ بازی ھاتو نگار اگر نازه کھ
دندم نرم خودم نازتو میخرم اگر ھم ...

سکوت کرد
_ناز نیست

+پس چیھ المصب ؟؟؟؟؟
چیھ کھ افتادی دنبال کار طالق
مگھ چی برات کم گذاشتم ؟؟؟

چی کار باید میکردم ھااا؟



_بحث این حرفا نیست...
+پس بحث چیھ ھاا؟

ببین نگار من از احساسات مطمعنم ،
دستش را کالفھ توی موھایش کرد

+انقدر می خوامت کھ حاضرم تا بیست سال دیگھ
بھ این خفت پا بدم ولی طالقت ندم

باز ھم دلم رفت برای مرد رو بھ رویم
بھ سمت مبلی کھ من روی آن نشستھ بودم آمد

+نگار عزیزم دردت چیھ؟خودم دردتو بھ جونم
میخرم

با بغض ناشی از عشق و عالقھ
_رادمان

+جان دل رادمان ،رادمان برات بمیره کھ
اینجوری بغض میکنی

_من نمی تونم کنار بیام با این اختالفات با این
اعتقادات

+ھمینن؟؟؟



بده میگم جوری لباس بپوش کھ نگاه چند تا جاکش
روت ھرز نره؟؟بده؟؟

بده میگم...
_رادمان ما اعتقادات ھامون زمین تا آسمون با ھم

فرق داره ھمیشھ اختالفات ما ھم سر این مشکل
بود

من جوری از بچگی بزرگ شدم ک ...
+تمومش کن این حرفای ھمیشگیتو

این بار من با صدای بلند شروع کردم
_چیھ بھت برخورد؟؟نھ بزار بگم از وقتی با تو
ازدواج کردم روابطمو با ھمھ دوستام قطع کردم

اونجور کھ دلم می خواد لباس نمی پوشم
حق اینو ندارم کھ با یھ مرد ھم کالم بشم.. 

رادمان دستشو محکم روی عسلی زد
+چرا داری مزخرف میگی؟

من کی گفتم روابطتتو با ھمھ دوستات قطع کنی؟؟
من کی گفتم با یھ مرد ھم کالم نشی؟

_پس چرا...



+بزار ادامھ حرفمو بزنم من یھ کالم گفتم این
دختر سمیھ دختری نیست کھ ھر روز ھر روز
بیاریش خونھ زندگیمون ببینھ گفتم لیاقت دوست

بودن با تو ندارم چون دیده بودم شباشو با کیا
میگذرونھ!!خودت کھ بھتر می دونی

یھ کالم گفتم محل بھروزی نزار
چون مردم نگاه ھم جنس خودمو میشناسم

دیدی آخرش چی شد؟!دیدی نگار خانم؟؟؟مگھ
اللی؟؟

انقدر با حرص جمالتشو بیان میکرد کھ حق جواب
ندادن بھ او را نداشتم

سرم را تکون دادم
+آخرش مرتیکھ عوضی دور از چشم من بھ

کارمندا ھزار
تا چرت و پرت از حسش بھ تو گفتھ بود
درمورد تو، زن من ،زن رادمان محتشم

نمی فھمی چقدر برای یھ مرد سنگینھ!!؟؟



شاید حق با رادمان بود ولی منم بخاطر ھمین
حساسیت ھای رادمان از خیلی از عالیق ھام دست

کشیدم
+قھوتو بخور

فنجون رو بھ سمت لبم آوردم و مزه کردم از قبل
تلخ تر شده بود مثل حال من نسبت بھ چند دقیقھ

پیش...
ھر دو سکوت کردیم کھ صدای گریھ رھا بلند شد.

بدون حرف بھ سمت اتاق رھا حرکت کردم  

دخترم بیدار شده بود در آغوش کشیدمش و روی
گونھ سفیدشو بوسیدم.

بعد از شیر خوردن باز ھم خوابید

بودظھر12تقریباکردمساعتبھنگاھی
رورھابودمخونھاینتوکھبودنیمساعت2

توی تختش گذاشتم و کیفمو بھ دست گرفتم



از پلھ ھا پایین آمدم
رادمان را دیدم کھ روی کاناپھ دراز کشیده بود و

ساعد دستش را روی پیشانیش گذاشتھ بود
صدای پاھای من را کھ شنید بلند شد و مقابلم

ایستاد
+میخوای بری؟؟

مظلومیت خاصی تو صداش بود کھ ھیچ وقت
نشنیده بودم

_اره
نگاھی بھ ساعت مچیش انداخت و گفت
+ناھار سفارش میدم میخوریم بعد خودم

میرسونمت
_ماشین ھمرامھ

+اوکی چی میخوری؟
_نھ من دیگھ برم

+فکر نکنم برات قباحت داشتھ باشھ با
شوھرت غذا بخوری

_شوھر؟؟



جملم را ھمراه با تمسخر بیان کردم

+اره شوھر،تا ھمینجا ھم ازت خیلی آتو دارم بھ
راحتی می تونم شکایت کنم.
_اون وقت بھ چھ جرمی؟؟

+اووم ترک کردن شوھر و بچت
شاید ھم….
عدم تمکین

بدجور بھم برخورد
راستھ کھ میگن مردا فقط بھ فکر زیر شیکمشون

ھستن...!!

+نگفتی چی میخوری؟؟
کوفتی زمزمھ کردم

+چی؟
_فرقی نداره

سری تکون داد



روی کاناپھ نشستم
رادمان بعد از قطع کردن تلفن

کنار من نشست
از این ھم نزدیکی یجوری شدم

گرمم شده بود مقنعمو درست کردم

+تا ھمین چند دقیقھ پیش بحثت سر این بود کھ تو
نمی زاری اون جور کھ دلم میخاد لباس بپوشم ولی

حاال میبینم خیلی بھ حجاب اھمیت میدی اونم جلو
کسی کھ از صد تا محرم بھت محرم تره!!!

جملھ اخرشو با حرص بیان میکرد

_منظورت چیھ؟؟
+جلو مردم کھ خوب موھاتو میریزی بیرون االن

جلو من مریم مقدس شدی!

با صدای زنگ در خونھ این بحث بھ پایان رسید



بعد از چند دقیقھ رادمان با نایلون ھایی کھ توشون
غذا بود برگشت

+مقنعھ و مانتوتو در بیار بیا بشین ناھار بخور
_راحتم

+من ناراحتم
میدونستم کھ اگھ در نیارم رادمان خودش دست بھ

کار میشھ
و مطمعنن این چند ماه دوری کار دستون میده

مانتو و مقنعھ رو روی کاناپھ انداختم و بھ سمت
آشپزخانھ رفتم

رادمان مشغول انتقال جوجھ بھ داخل دیس بود

+از نیما چھ خبر؟؟



نمی دونم چرا جویای احوال برادرم شده بود
برادری کھ سفت و سخت مخالف این ازدواج بود.

_خیلی وقتھ باھاش صحبت نکردم

+قصد اومدن بھ ایرانو نداره؟؟

_ اره دنبال کاراشھ کھ برگرده

+اھوم

در سکوت ناھارمون خوردیم
کھ زنگ گوشیم بھ صدا در آمد

تماس وصل کردم

+سالم خانم فرھمند حالتون خوبھ؟



_سالم ممنون شما؟؟

+کامران ھستم میالد کامران

_بھ جا نمی یارم

رادمان دستش را بھ معنای کیھ تکون داد

+من یکی از شاگردان دکتر کی مرام ھستم ایشون
شماره شما رو بھ بنده دادن کھ تماس بگیرم برای

ارائھ پروژه

_اھان بلھ

وای کامال یادم رفتھ کھ بود کھ برای ارائھ  پروژه
تا فردا بیشتر وقت نیست

انگار کامران از سکوتم متوجھ شد کھ ھنوز کاری
برای پروژه انجام ندادم



+نگار خانوم اگھ ھنوز پروژه رو کامل نکردید
من میتونم کمکتون کنم

حالم از لحن نگار خانوم گفتنش بھم خورد
_نھ آقای کامران راضی بھ زحمت شما نیستم
خودم انجام میدم +نھ خانوم چھ زحمتی باعث

افتخارم ھست
نگاھم بھ رادمان افتاد و خیلی سریع جواب دادم

بھتون خبر میدم آقای کامران و بدون ھیچ جوابی
گوشیو قطع کردم

رادمان با چشمای کھ داشت عصبانیتش رو نشون
میداد نگاھی بھم کرد و لیوانی کھ تو دستش بودو

فشرد و با صدای نسبتا بلند گفت

+ کامران دیگھ کدوم سگیھ  معلومھ دیگھ میخای
طالق بگیری کھ ھرروز با این و اون باشی

من کھ از داد اون
ترسیده بودم با بدبختی گفتم



_ یکی از شاگردای دکتر بود قرار بوده پروژه رو
تا فردا تحویل بدم کھ ھنوز انجام ندادم

خواستن
لطف کنند بھم کمک کنند کھ تا فردا کامل شھ

رادمان کھ ھنوز داشت با خشم نگاھم می کرد گفت

+نیازی بھ لطف اون نیست خودم کمکت میکنم تا
فردا بتونی کاملش کنی

خواستم حرفی بزنم کھ رادمان ادامھ داد

+ االنم بھ اون دیوث پیام میدی میگی کھ با کمک
ھمسرم تا فردا کاملش میکنم نیازی بھ کمک شما

ھم نیست

از لحن ھمسرم گفتنش دلم ضعف کرد



بدون ھیچ اعتراضی گوشیمو و درآوردم شروع
کردم ب تایپ کردن (آقای کامران راضی بھ

زحمت شما نیستم با کمک ھمسرم تا فردا پروژه
رو کامل میکنم) و ارسال کردم

داشتم با غذام بازی می کردم کھ رادمان گفت
+ غذا تو بخور

منم چون حوصلھ بحث کردن باھاش نداشتم شروع
کردم بھ خوردن

بعد از تمام شدن غذا ھامون بلند شدم  ظرفا رو
جمع کردم ھمینجور کھ داشتم ظرفا رو از رو میز

عسلی برمی داشتم
یھ دفعھ دست رادمان دور کمرم حلقھ شد

نفساش کھ بھ گردنم میخورد داشتم دیوونھ میشدم
ھمیشھ جلو رادمان نمیتونستم خودمو کنترل کنم



با یھ دستش کلیپس موھامو و با ھمون حرکت
موھای بلندم دورم ریخت

سرشو بیشتر بھم نزدیک کرد آروم کنار گوشم
زمزمھ کرد

رادمان : دلم برای بوی تنت تنگ شده خانوم
کوچولو

با این ھمھ نزدیکی کھ داشتیم نتونستم خودمو
کنترل کنم دستمو رو دستاش کھ دورم حلقھ شده

بودن گذاشتم و خودمو از پشت بھش فشردم

با صدای زنگ گوشی رادمان بھ خودمون اومدیم
از ھم جدا شدیم رادمان کالفھ دستشو تو موھاش

برد گوشیشو جواب داد و زد رو اسپیکر
صدای یھ زن کھ با عشوه داشت حرف می زد رو

شنیدم
+ سالم اقا رادمان میشھ در خونھ رو باز کنید

ھرچی زنگ زدم متوجھ نشدید انگار برق رفتھ



_چرا اومدی؟ مگھ من بھ شما گفتم بیاید کھ
اومدید؟ امروز مادر رھا خونھ ھستند نیازی بھ

بودن شما نیست دیگھ بدون ھماھنگی نیاد

زنھ کھ تازه فھمیدم پرستار رھا ھست بعد از چند
ثانیھ گفت

+ ببخشید آقا رادمان نگران رھا جون شده بودم
خب دیگھ اگھ کاری ندارید خدافظ

دلم میخواست خفش کنھ زنیکھ بی حیا واسھ شوھر
من عشوه میاد

رادمان بدون حرفی گوشیو قطع کرد از جاش بلند
شده ھنوز از آشپزخونھ بیرون نرفتھ بود

+نگار نمی خواد ظرفارو  بشوری بیا تا زودتر
کارمونو شروع کنیم



ظرفا ھمونجا گذاشتم رفتم رو مبل کنار رادمان
نشستم شروع کردیم بھ کامل کردن پروژه

اون داشت برام توضیح میداد من محو چشمای
دریایش بودم ھمیشھ دوست داشتم چشمای دخترم
ھم بھ زیبایی این چشم ھا باشھ و از اونجای کھ

خیلی خر شانس بودم دقیقا چشم ھای رھا ھم شبیھ
باباش بود و ھمین باعث می شد تو این مدت کھ
میام میبینمش با دیدن چشماش دلم برای رادمان

تنگ بشھ

اصال حواسم نبود کھ چی داره میگھ فقط ھروقت
میگفت متوجھ شدی سرمو بھ عالمت مثبت تکون

میدادم

سرمو روی میز گذاشتم و دیگھ نفھمیدم چی شد



چشامو باز کردم کھ با دیدن دستای کھ دورم بود
تعجب کردم سعی کردم بھ مغزم فشار بیارم کھ

چرا اینجام
تازه یادم اومد کھ وقتی داشتم با رادمان پروژه رو

کامل میکردم
ھمینجور کھ محو حرکاتش بودم یھ دفعھ خوابم برد

از نفسای منظم رادمان معلوم بود کھ خوابھ منم
بدون اینکھ متوجھ بشھ دوباره خوابیدم و خودمو تو

بغلش جمع کردم

چقدر دلم برای این آغوش تنگ شده بود
ھمھ بھم میگفتن کھ منصرف بشم از طالق گرفتن
و برگردم سر زندگیم با حرف زدن مشکلمون رو

حل کنیم

یاد حرف ھای پروین افتادم کھ می گفت نگار تو
وقتی مجرد بودی حتی بلد نبودی نماز ھم بخونی



اما بعد از ازدواج بخاطر رادمان شروع کردی بھ
نماز خوندن و االن دیگھ برات عادت ھرروزت
شده پس میتونی با بقیھ اعتقاداش ھم کنار بیای

پروین صمیمی ترین دوستم بود کھ از دبیرستان
می شناختمش و از خواھر بھم نزدیک تر بود یکم
کھ فکر کردم دیدم واقعا حق با اون ھست اما بازم

بھ لجبازی خودم ادامھ دادم

داشتم بھ حرفای  پروین و تصمیم ھای کھ تو این
مدت گرفتھ بودم فکر میکردم کھ با صدای گریھ
رھا رادمان از خواب پرید و منم از فکر و خیال

بیرون اومدم بھ سمت اتاق رھا رفتم

تا منو دید دوباره آروم گرفت و خوابید انگار فقط
میخواست مارو اذیت کنھ از این کارش لبخندی رو

لبام اومد



تا برگشتم برم تو اتاق خودمون بھ سینھ لخت
رادمان خوردم قدم با زور بھ شونھ ھاش میرسید
رادمان ھیچ حرفی بغلم کرد از این کارش تعجب

کردم اما دلمم برای بغلش تنگ شده بود تو این
مدت کم اینقدر ازش دور بودم کھ ھرچقدر ھم

بغلش میکردم رفع دلتنگیم نمیشد

آروم کنار گوشم زمزمھ کرد دلم برات تنگ شده
خانومم

برگرد ببین منو دخترمون با بودنت چقدر آرومیم
دلت میاد مارو تنھا بزاری و بری

بعد خودشو ازم جدا کرد بدون اینکھ منتظر حرفی
از جانب من باشھ دستمو گرفتو تو دستای مردنش

فشرد بھ طرف اتاقمون کشوند



رو تخت خوابید منو تو بغلش گرفت خواستم
خودمو عقب بکشم کھ محکم تر بغلم کرد

سرشو تو موھام فرو برد و گفت امشبو بیخیال شو
نگار بزار بعد از مدت ھا بھ آرامش برسم فردا

حرف می زنیم

نور آفتاب مستقیم داشت بھ صورتم می خورد کالفھ
شده بودم  بیخیال خوابیدن شدم بلند شدم از پلھ ھا

رفتم پایین با دیدن میزی کھ پر از ھر نوع
خوراکی بود روش چیده شده بود دھنم آب افتاد از
دیروز کھ ناھار خورده بودم دیگھ چیزی نخورده

بودم
تو معدم قیامت بود



رو صندلی ک ست با بقیھ وسایل خونمون بود
نشستم و شروع کردم بھ صبحانھ خوردن تقریبا

بعد از نیم ساعت دست کشیدم از خوردن
گوشیمو دست گرفتم یھ پیام از رادمان داشتم سریع

سین کردم و خوندم

(نگار جان من برای بھ سفر کاری مجبورم چند
روز برم قشم پرستار رھا ھم اخراج کردم لطفا تو

این چند روز خونھ بمون و رھا رو تنھا نزار)

دلم داشت شور میزد ھیچ وقت سابقھ نداشت
رادمان سفر ھای کاری بره فقط یکبار رفت ترکیھ

کھ جوری ھماھنگ کرد کھ ما ماه عسلمون یکی
باشھ

شایدم مشکلی پیش اومده چون بابا میگفت یھ مدتھ
اوضاع شرکت زیاد خوب نیست



و از یھ طرف دیگھ ھم خوشحال  بودم چون دیگھ
قرار نیست پرستار رھا بیاد زنیکھ پرو از ھمون

روز کھ دیدمش بدم میومد ازش

با صدای جیغ رھا از افکارم دست کشیدم بھ طرف
اتاقش رفتم

سریع شیرش آماده کردمو بغلش کردم و آروم آروم
شیر بھش دادم

رھا سھ ماه داشت کھ من تصمیم گرفتم جدا بشم
برای ھمین رھا شیر خشک می خورد بھ خوردنش
نگاھی کردم چقدر آروم بود لباش شبیھ خودم بود

حتی وقتی ھم رژ نمیزدم رنگ خودشو داشت
بینیش شبیھ رادمان بود خیلی بھ صورتش میومد
نگاھم افتاد بھ چشمای رنگ دریاش کھ زل زده

بود بھم چقدر این بچھ خوشکلھ
چطور دلم اومده بود این چند ماه بچمو ول کنمو

برم



شاید باید میموندم و زندگیمو با رادمان درست
میکردم اما من خیلی آدم لجبازیم

دختر قشنگم ھم آروم شد شروع کرد بھ بازی
کردن منم ھمونجا کنارش نشستم و بھ کاراش نگاه

میکردم رھا رو گذاشتم تا بازی کنھ خودمو ظرفای
کھ صبحانھ خورده بودمو گذاشتم تو ماشین

دیگھبودماھش7دخترمچونظرفشویی
میتونست غذا بخوره یھ چیزای از مامان یاد گرفتھ

بودم شروع کردم بھ غذا درست کردن

دیگھ ھمھ کارام تموم شده بودو وقت خواب رھا
بود غذاشم خورده بود

رھا رو بغل کردمو گوشیم ھم دست گرفتم تا دیگھ
نیازی نباشھ بیام پایین



بعد از یک ساعت بالخره دختر شیطونم خوابید
خودمم کنارش خوابیدم داشتم بھ صورتش قشنگش

نگاه می کردم کھ گوشیم زنگ خورد

مامان بود
_بلھ مامان؟

+کجایی تو از دیروز پیدات نیست

_خونھ...پیش رھا ھستم

+خونھ رادمان؟؟

_اوممم اره

+پس…

_پس چی مامان ؟



+آشتی کردید خداروشکر

_نھ مامان

+اگھ آشتی نکردی پس چرا برگشتی ؟

_ رادمان پرستار اخراج کرده خودشم رفتھ سفر
کاری

+آھان خب چرا رھا برنداشتی بیای اینجا

_مامان منظورت از این سوال ھا چیھ؟؟

+نگار یادتھ وقتی خبر حاملھ بودتو بھم دادی

_خب …

+گفتی نفھمیدم چجوری شد بی احتیاطی کردم



_ مامان چرا این حرفا میزنی

+دارم میگم کھ حواست باشھ تو کھ حواس پرتی
اون رادمان ھم ھرکاری می کنھ کھ تو برگردی سر

خونھ و زندگیت فردا پس فردا شکمت باال نیاد!!!

_مامان یھ جوری حرف میزنی انگار رادمان ور
دل من نشستھ داریم از با ھم بودن نھایت لذت

می بریم …
مادر من رادمان رفتھ سفر کاری

+از من گفتن بود بھ ھر حال...شب نمونید پاشید
بیاید اینجا

_ تا ببینم کاری نداری؟

+نھ رھا ھم ببوس



_ باشھ خدافظ

+خدافظ

یادم بھ دیشب افتاد
چرا نمی تونم در برابر رادمان خودمو نگھ دارم

مثال قراره طالق بگیرم اون وقت…

سعی کردم از این فکر و خیال ھای مزخرف بیام
بیرون

صورت رھا بوسیدم و بی سروصدا از اتاقش
اومدم بیرون

بھ سمت مبل ھای راحتی رفتم
ھنوز بساط پروژه پھن بود



نگاھی بھ پروژه انداختم

تقریبا تموم شده بود
خورده کاری ھایی داشت کھ اونم خودم از پسش

بر می اومدم

دوساعتی طول کشید کھ پروژه تموم کنم
گوشیمو برداشتم و بھ دکتر کی مرام زنگ زدم

_سالم دکتر

+سالم دخترم حالت چطوره

_خوبم ممنون ،دکتر من پروژه تموم کردم عصر
میام بھتون تحویل میدم

+خیلی ھم عالی مشکلی نیست درخدمتم



_خدمت از ماست، ببخشید مزاحم شدم

+خواھش میکنم

_خدانگھدار

گوشی روی مبل انداختم و نفس آسوده ای کشیدم
نگاھی بھ خونھ کردم

خونھ ای کھ با چھ ذوقی چیده بودمش
ھمش ھم سایقھ خودم بود

بھ سمت اتاق ھا رفتم اولین اتاق ،اتاق کار رادمان
بود

اتاقی با چیدمان قھوه ای تیره
شامل میزو صندلی با چوب گردو و کتابخانھ

بزرگی کھ نصف اتاق در برگرفتھ بود



بھ سمت اتاق خواب خودمون کھ دومین اتاق بود
رفتم

چھ خاطره انگیز بود این اتاق با تم بنفش و سفید

پر از خاطرات خوب و بد

ذھنم ناخداگاه بھ سمت اولین شب ازدواجمون تو
این اتاق پرکشید

پیشسال2

+نگار فھمیدی چی گفتم؟؟



_اره ناھید کر کھ نیستم

+از ھمین االن اختیار از کف دادی تمام حواست
پیش داماده

_تو اینجور فکر کن
+فکر نمی کنم، واقعیتھ!!

سری براش تکون دادم تا این بحث تموم شھ

مامان رادمان کشیده بود کنار و با جذبھ مخصوص
خودش مشغول حرف زدن بود

حدس ھایی کھ در مورد مکالمھ مامان و رادمان
میزدم

حس خجالت و استرس نابی را در وجودم زنده
میکرد



رادمان دست مامان رو فشردو تشکری کرد

نگاھی بھ پدرم کردم کھ مشغول بازی با نوه
عزیزش پویان بود

رادمان بھ سمتم اومد و دست راستمو میان دست
خودش گرفت

گر گرفتم

من و رادمان دوران نامزدی نداشتیم و بعد از
خاستگاری مراسم عقد و عروسی با ھم گرفتیم

و این موضوع منجر بھ راحت نبودن من با
رادمان شده بود

نگاھی بھ ناھید کردم کھ بغض کرده بود



بابام این سکوت سنگین خاتمھ داد

+خب رادمان جان دخترم رو بھ تو میسپارم

رادمان نگاه محبت آمیزی نثار من کرد

_نگار جان روی سرم جا داره

پدرم لبخند اطمینان بخشی زد

مامان و ناھید بغل کردم

و لپ پویان بوسیدم

مامان کنار گوشم زمزمھ کرد

+اگر مشکلی پیش اومد زنگ بزن من بیدارم



سرم را تکان دادم
ھمگی بھ سمت در رفتن و دقایقی بعد سکوت غم

بار وغریبھ بودن من با خانھ…

مامان تا دم در ھشدار ھا و احتیاط ھایی کھ باید
برای امشب انجام می شد را زیر گوش رادمان

بازگو میکرد

خامسالھ18جوانیکرادمانکھطوری
ھست…

دخترشازسال15دامادشکھرفتھیادشانگار
بزرگ تر است و نیاز نیست این مسائل برای او

بازگو کرد

ھنوز ھم باورم نمیشود کھ محرم مردی شدم کھ از
اولین دیدارمان در شرکت مدت زیادی نمی گذرد



ھمان دیداری کھ برای بردن چک پول بابا رفتھ
بودم

ولی آنجا پسر شریکش را دیدم پسری کھ ساعت ھا
حرف از متانت و وقارش در خانھ ما بود

با صدای رادمان درست از این فکر و خیال ھا
کشیدم

+خوبی عزیزم؟

سرم را تکان دیدم

+خوشت اومد؟

_چی؟



نگاھی بھ سر تا پام انداخت کھ آتشم زد

+خونھ رو میگم !

_اھان ،اره مرسی

+خوشحالم کھ دوست داری ،میخوای بقیھ جاھا ھم
نشونت بدم؟؟

_اره مشتاقم ببینم

دست سردم را میان دست داغش گرفت و مرا بھ
سمت پلھ ھا برد

از اولین اتاق گذشت

+اتاق کارمھ فکر نکنم زیاد مشتاق دیدنش باشی

_چرا دوست دارم



لبخندی بھ روم زد و چند قدم برگشت و در را باز
کرد

نگاھی بھ سرتاسر اتاق کردم

کتابخانھ بزرگ اتاق نظرمو جلب کرد

_خیلی کتاب میخونی؟

+ھی کم و پیش ، تو چی؟!

_من چی ؟

با لبخندی کھ کش دار تر شده بود

+کتابو میگم ، حالت خوبھ عزیزم؟



_اھان اره خوبم

منتظرم نگاھم کرد

_وای ببخشید من گیج شدم یھ خورده اره من کتاب
میخونم

ھمینطور کھ داشت بھ حال زارم میخندید
دو دستمو گرفت و بھ صورتم نگاه کرد

+چھ خوب! بنظرم االن بریم اتاق بعدی چون زیاد
حالت روبھ راه نیست دستتم خیلی سرده

روز ھای بعد میای ھمھ این کتاب ھا رو می خونی
متعلق بھ خودتھ از این بھ بعد

از خجالت گر گرفتم و لپ ھام گل انداخت
نزدیک بھ صورتم شد



مکث کرد …

داشت دیوانھ ام میکرد…

نفسش را توی صورتم  رھا کرد
و گونھ رنگ گرفتھ ام را بوسید

سرش را عقب کشید

سرم را انداختم پایین
کھ لبخندی زد

+ھمھ چیزت بکره!!!

دستم را گرفت و بھ سمت اتاق بعدی ،اتاق
خوابون برد

اول راه برای من باز کرد کھ جلو بروم



تشکری زیر لب کردم و وارد شدم

غرق زیبایی توی اتاق بودم کھ دو دستش روی
کمرم حلقھ شد

+مامانت گفت بنفش دوست داری!!

_ اره،واقعا خیلی قشنگ شد!!

منو بھ سمت خودش برگردوند

+نھ قشنگ تر از تو!!

لب گزیدم

+نھ بھ اندازه عروس امشب من !!!



سرم را باال گرفتم و بھ چشماش زل زدم

_رادمان

+جانم

لبخندی زدم کھ امیدوارم شوق من برای شنیدن
(جانم) آن ھم از مرد مغروری کھ امشب خیلی

خاص شده بود را نشان داده باشد

_ دوسم داری؟

نمی دونم چرا پرسیدم
این سوال را شاید بخاطر اتفاق افتادن یھویی ھمھ

چیز



یا حرف برادرم کھ خودش را برای عروسی من
نرسانده بود

و فقط مخالفت خود را با چند جملھ کنایھ دار بیان
کرد(بعد از اولین دیدار تو رو از بابام خاستگاری

کرده؟؟!!
با توجھ بھ سن و سالش فقط دنبال زن گرفتن بوده

تو رو ھم دیده گفتھ کی بھتر از تو…)

+خیلی بیشتر از چیزی کھ فکرشو کنی!

و مرا با بوسھ ھای عاشقانھ بھ آتش کشاند

و آن شب بھ دنیای جدیدی پا گذشتم

زندگی با رادمان ...

باور کردم



تا ھمین قدر ھم برایم قابل ستودنی بود شنیدن این
جملھ از زبان مرد مغروری چون رادمان

حال
با صدای گوشیم از این فکر و خیال ھا بیرون آمدم

گوشیم تو ھال مونده بود بھ سمت ھال رفتم
بین راه قطع شد

خواستم برگردم بھ اتاق و دقایقی را استراحت کنم

ھنوز چند قدم دور نشده بودم

کھ دوباره بھ صدا زنگ خونھ بھ صدا در آمد

رادمان بود حتما نگران شده بود



جواب دادم

_بلھ

+سالم خوبی

_سالم مرسی تو خوبی

+خوبم خداروشکر رھا خوبھ

_خوبھ

+زنگ زدم جواب ندادی

_اره ببخشید تا اومدم قطع شد

+خواھش میکنم عزیزم نگار جان نمون تنھا خونھ
برو خونھ مامانت اینا یا ناھید



_تو فکرش بودم باشھ

+خیالم راحت؟

_اره میرم

+باشھ عزیزم من کار دارم بعدا تماس میگیرم

_باشھ مرسی ...مراقب خودت باش

مکث کوتاھی کرد

+چشم نفسم تو ھم ھمینطور

و تلفن قطع کردم



احساسات این چند روزمو درک نمیکنم تا دیروز
ناھید تا حرف غذا و شستن لباساش میزد کھ برگرد

سر خونھ و زندگیت گارد می گرفتم

االن تاکید میکنم
حواست بھ خودت باشھ

شاید ھم دعا ھای مادرم بھ اجابت در آمده و سر
عقل آمده ام…

بھ سمت اتاق رھا رفتم
و ساک صورتی کوچکش را برداشتم وسایل کمی

بھ اندازه یکی دو روز درون ساک گذاشتم

چایی ساز روشن کردم و بھ سمت اتاق رھا رفتم

دیگر وقت بیدار شدنش بود



چند بار دست روی گونھ اش کشیدم و اسمش را با
الفاظ ھای گوناگون صدا کردم

بالخره از خواب چند ساعتھ اش ھزار قربون
صدقھ از زبان من بیدار شد .

لباس ھای بیرون رھا را تنش کردم و درون کریر
طوسی اش گذاشتم .

و او را ھمراه خود بھ اتاق خواب من و رادمان
بردم

روی تخت گذاشتمش و خودم مشغول تعویض
لباس شدم

ھمانطور کھ داشتم دگمھ ھای مانتو ام را می بستم
نگاھی بھ آینھ کردم



ھنوز ھم مثل قبل عکس سھ نفری امان در باالی
آیینھ میز توالتم بود

چھ لبخند زیبایی داشتیم

آیا آزادی و دور بودن از قانون ھای رادمان
ارزش جدایی از ھمسر و فرزندم را دارد؟؟

سوالی کھ چند ماه بود از خودم می پرسیدم در سرم
اکو شد.

کریر رھا برداشتم و بھ سمت آشپزخانھ رفتم
چای را درون ماگ سرامیکی ام ریختم

و یک شیشھ آب جوش بھ ھمراه قوطی شیر خشک
ھم برای رھا درون ساک دستی اش گذاشتم



مشغول خوردن چای شدم ھمانطور بھ کار ھایی
کھ انجام میدھم و ھیچ تسلطی روی آن ھا ندارم

فکر میکنم

نصف چای را خورده بودم نگاه ساعت کردم بھتر
است راه بیافتم

کریر رھا بھ ھمراه ساک و کیف خودم را برداشتم
و بھ سمت در رفتم

درب ورودی را قفل کردم و مشغول دید زدن
حیاط شدم

بھ باغچھ خشک نگاھی کردم کھ دیگر سرسبزی
گذشتھ را ندارد



بھ سمت ماشینم کھ رادمان دیشب حتما بھ حیاط
آورده است رفتم

باز ھم اتفاق ھای دیشب مثل یک فیلم از جلو
چشمم رد شد

نوازش ھا و زمزمھ ھای رادمان کھ طمع دلتنگی
داشت…

باید تکلیفمو روشن کنم با این زندگی…

بھ سمت درب رفتم
بودپارکدرجلوi20ھیوندا

_واقعا متاسفم برا
بعضیا کھ انقدر…

+کوفت متاسف باش برا خودت



سرمو برگردوندم

+چطوری عشقمممم

پریدم بغلش کردم

_کی اومدی تو ،چقدر بی خبر

+ھووی نگار خانم نباید یھ خبری از این رفیق
قشنگت بگیری؟

_پروین خانمی حاال از ھمین االن گلھ ھاتو شروع
نکن

+او یس عزیزم ، داشتی می رفتی بیرون؟؟



_اره ولی بیا بریم تو داشتم میرفتم خونھ مامانم اینا
بعدا میرم

+او للل ملکھ الیزابت چھ قصری ساختھ رادمان
جون برات

ھمینجور کھ بھ سمت حیاط می رفتیم متوجھ گریھ
رھا شدیم

+واییی الھیییی، پرنسس محتشم ھا!!!کجایی جیگر
خالھ؟؟!!

زود تر از من بھ سمت رھا پرواز کرد

رھا را از کریر بیرون آورد و مشغول ماچ
کردنش شد



+درد و بالت بخوره تو سر ننھ بی
معرفتت….واییی خدای مننن کپی پیس رادمانھ

…..واییی چشاشششش

دخترم متعجب بھ خالھ جدیدش نگاه میکرد

و پروین مشغول ماچ کردن رھا بود

دستم را پشت کمر پروین گذاشتم و او را راھنمایی
کردم بھ سمت خونھ

ھمینجور کھ با رھا بازی میکرد بھ سمت درب
منزل می رفت

+رادمان ھم ھست ؟؟شالمو بکشم جلو؟؟؟

از تعصبات مذھبی رادمان خبر داشت



لبخند تلخی زدم

_نھ سفر کاریھ

+اره دیگھ داره برات پول درو می کنھ بایدم بره
سفر کاری

و لپ رھا ماچ محکمی کرد کھ صدای گریھ رھا
بلند شد

رھا از دستش گرفتم

+عھھھ مثل باباش نکره ھست کھ…

_اگھ مھران یھ بار اینجوری ماچ کرده بودی االن
یھ بچھ مثل این تو بغلت بود و آداب معاشرت با

بچھ یاد میگرفتی…



+ایش

رفت رو مبل نشست
بادش خالی شده بود

شیشھ رھا تو ماشین بود ولی پسونکش روی مبل
بود

پسونکش رو توی دھنش گذاشتم و کنار پروین
نشستم

_پروین چیزی شده؟؟

+نساختیم باھم گفتم طالقم بده اونم از خدا خواستھ

متعجب نگاش میکردم چقدر بدون مقدمھ حرفشو
زد

زد زیر خنده



+چتھ؟؟

_مگھ میشھ؟؟

+اره شده دیگھ تازه پارتی ھم گرفتم بھ ھمین
مناسبت

_حالت خوبھ پروین؟؟؟

+اره بابا تعجب نکن ھمھ کھ مثل تو نیستن طرف
بایدگفتنکھبودسالم19میاددربراتجونش

زن پسر عموت بشی
منم سر سختانھ گفتم نھھھ

ولی بعدش کھ فکر کردم دیدم منطقیھ مھران کھ
داره میره خارج، منم کھ عشق خارجم زنش شدم
از شانس گندم ھم شرکت خارجش برشکست شد

شریکیکیبامرگشخبرپیشماه11ھمآخرش
شد رفتیم مثال اونجا اقامت کامل ، می دونی کھ



(با خنده ادامھ داد)
نگار بزار بگم از وقتی پامونو گذاشتیم  تو اون

خراب شده نھ رابطھ کالمی داشتیم نھ جنسی
و زد زیر خنده

+تو چھ خبر از خودت بگو ؟ چھ جور راضی
شدی نگرش داری؟؟

بھ رھا اشاره کرد

_تو لوم دادی!!!

بازم زد زیر خنده

+می دونی نگار رادمان زنگم زد گفت نگار پیشتھ
منم گفتم عھھ نگران بچھ ات ھستی یا مادر بچھ

ات رادمان سکوت کرد گفت چی؟؟



منم گفتم خسیس بازی درنیار من شیرینی میخام
اونم بدون خداحافظی قطع کرد

بعد مھتاب ھمون رفیق دکترم کھ رفتی پیشش بھم
زنگ زد گفت چرا نگار نیومد قرار بود نیم ساعت

پیش بیاد.

واال منم نگران شدم زنگ زدم رادمان منم بدون
سالم کردن گفتم ھی رادمان خان زنت قرار بود

نیم ساعت پیش بره مطب مھتاب ھنوز نرفتھ اونم
گفت مھتاب کیھ گفتم دوستمھ دکتر زنان گفت

آدرس بده کھ دیگھ اومد اونجا مھتاب ھم گفت قرار
بوده سقط جنین داشتھ باشی! با منم ھماھنگ نکرده

بودی  البتھ خودت میدونستی اگھ می فھمیدم نمی
زاشتم...حاال بگذریم رادمان ھم  کھ چھ جنگ بھ پا

کرد….

دوباره زد زیر خنده



+االن چطوره تو را بیشتر دوست داره یا پرنسس
محتشم ھا؟؟!!

_چھار ماه خونھ بابامم

جدی شد.

+قھری؟؟

_اره

+چیکارت کرده؟؟؟

_ صبرم لبریز شد

+بخاطر حساسیت ھاش؟؟



سرمو تکون دادم

+پس چرا جای خونھ بابات اینجایی ؟؟

_سفره ،اون کھ نیست اینجام

+راست ھم میگی

مطمعن بودم اگر اتفاق دیشبو برای پروین تعریف
کنم او ھم بھ ثبات نداشتن روی تصمیمم اعتراض

می کند

_برم برات یھ چیزی بیارم

توی آشپزخونھ بودم کھ پروین داد زد

+از داداش خوشتیپت چھ خبر؟؟؟



_خیلی وقتھ باھاش صحبت نکردم

+زن نگرفتید براش احیانا؟؟؟

_نھ

+پس امیدوارم باشم

لبخندی زدم داشتن یکی مثل پروین توی زندگی
ھر کسی الزمھ

+خب رادمان خان محتشم بعد از طالق پرنسسشو
بھ تو میده یا مامی جدید میاره براش

نمی دونم چرا ولی لرزه ای بھ تنم افتاد

_طالق نمیده



+او او جالب شد خب چی میگھ دقیقا؟؟

_برگرد سر خونھ و زندگیت

+خب بگو خودتو درست کن

_گفتم

+اون چی گفت ؟؟؟

+ھوی نگار ؟؟

_ھوم؟

+کجایی؟

_ھمینجا، یعنی زن میگیره بعد از من ؟؟



نگاه دقیقی بھ من کرد
فنجون قھوه اش را برداشت و بھ سمت پنجره رفت

پرده رو کنار زد
+دوسش داری

ھنوز...برگرد سر زندگیت…

سکوت کرده بودیم

رھا خواب رفتھ بود بغلش کردم و بھ سمت اتاقش
رفتم

بچم شیر ھم نخورده
مطمعنم نیم ساعت دیگھ بیدار میشھ بھ بھونھ شیر

از اتاق خارج شدم



پروین روی مبل نشستھ بود

_کی اومدی؟؟

+چھار روزه، می خواستم برم خونھ قبلی یادم افتاد
بعد از زایمان بھم تو ویدیو کال گفتی خونھ عوض

کردی

_اره آخرین تماسمون

ھمازماه7توھمبودمطالقدرگیرمنھم+واال
بی خبر بودم

باز ھم زد زیر خنده
+خب نگار گرفتیم بھ حرف، پاشم برم مامانم گفت

برا شام یھ بستھ ماکارونی برام بخر االنھ کھ تو
خونھ راھم نده ھمون دم در ماکارونی بگیره بگھ

خودت برو



_باز ھم بھمون سر بزن

+بیام اینجا یا خونھ بابات؟؟

_شمارمو کھ انشا� داری

+اره اره خیالت تخت،عشق خالھ کو؟

بھ سمت پلھ ھا اشاره کردم ، باال رفت تا برسم
بھش تو اتاق رھا بود و رھا وحشیانھ ماچ  میکرد

رھا شروع بھ گریھ کردن کرد

+بلھ دیگھ دختر رادمان محتشمی بایدم ناز کنی
خوب بابای بی اعصابت نازتو میخره

_عھھ بده بچمو ھالک شد



+پس بگو گشنشھ تقصیر من چیھ؟؟

پشت چشم نازک کردم

+باشھ باشھ تو بچتو شیر بده من راه خروج بلدم

_بسالمت

+بای بای

دگمھ مانتومو باز کردم و مشغول شیر دادن بھ رھا
شدم

رھا دیگھ امروز خیلی خوابیده بود معلوم نبود تا
ساعت چند، امشب قراره بیدار بمونھ و منو ھم

ھمراه خودش شب زنده دار کنھ



رھا بغل کردم و بھ از پلھ ھا پایین آمدم
آیفون زده شد

معلوم نیست این دیگھ کیھ

بھ سمت آیفون رفتم

مادر رادمان بود
درب را باز کردم

منتظر موندم درب ورودی بزنھ
کھ زد

و باز کردم

_سالم
…

_بفرمایید



…
با نگاھی پر از بی زاری وارد شد

+مگھ قھر نکرده بودی رفتی خونھ بابات؟؟

_چطور؟؟

+اینجا چیکار میکنی
تا اومدم جواب بدم

+دست از سر پسرم بردار
پوزخندی زدم

منروتوکھنشستیپاشزیرپیشسال2+
وایساد گفت این دختر می خوام وگرنھ ما کجا شما

کجا؟

_من فقط بخاطر…



وسط حرفم پرید
_بخاطر چی؟؟ھا؟؟

ببین گوشاتو باز کن دختر خالھ رادمان ھنوز ھم
عاشق رادمانھ حتی با یھ بچھ پس دست دست نکن

طالق میخای باشھ خودم رادمان راضی میکنم
طالقت بده حاال ھم سریع گورتو گم کن از این

خونھ

_من جایی نمی رم اگر ھم کسی باید بره اون
شمایید نھ من

بھ سمتم حجوم آورد

+دختریکھ…

_دستتون بھ من بخوره مطمعن باشید اولین کاری
کھ میکنم بھ رادمان اطالع میدم



با خشم نگام کرد

+فردا خانم جدید خونھ میاد از این خونھ بیرونت
میکنھ

من چیکارم !!

و درب بھ شتاب بھ ھم زد کھ صدایش رھا
کوچولو ام را ترساند

بھ سمت رھا رفتم
دخترھم امشب فکر خوابیدن ندارد

تلفن خونھ را چنگ زدم
شماره رادمان گرفتم

جواب نداد

_بھ درک



حال رفتن بھ خونھ مامان نداشتم
پا ھایم را دراز کردم و رھا روی پاھام گذاشتم و

پتو نازکی رویش انداختم مشغول تکان دادنش شدم
برام مھم نبود ناراحتی معده دارم و چیزی نخوردم

ھیچی برام مھم نبود
باید امشب تصمیم میگرفتم

برای خودم …

برای رادمان…

برای رھا…

با صدای زنگ آیفون از خواب بیدار شدم
دیشب ھمینجا خوابم برده بود



رھا روی مبل گذاشتم و بھ سمت آیفون رفتم
امکان نداشت

فرشتھ بود

دختر خالھ رادمان ھمون کھ زینت خانم (مادر
رادمان)سنگشو بھ سینش میزد

آیفون زدم

نگاھی بھ سر و وضعم انداختم

درب ورودی باز کردم
رھا بغلم کرم و بھ سمت پلھ ھا رفتم

رھا روی تختش گذاشتم
و بھ سمت کمد لباس ھای خودم رفتم



مثل قبل بود پر پر
یکی از بھترین شومیز ھای دکلتمو کھ سفید رنگ

بود برداشتم با ساپورت مشکی
شانھ ای ھم بھ موھایم کشیدم و دم اسبی بستم

بھ سمت ھال رفتم
مثل ھمیشھ اولین چیزی کھ توجھ آدم را جلب

می کرد بدن و صورت عملی اش بود

_خوش اومدی

+الزم بود بیام ببینم چی کم و کسر داریم برا خونھ
تا بگیرم

متعجب نگاھش کردم

_منظورت چیھ؟؟



+می دونی از سلیغھ ات خوشم نمیاد برا خونھ
جدیدم میخام دکوراسیون عوض کنم

_خونھ جدید ؟؟؟

+وای عزیزم رادمان دیشب گفت بھ تو نگم خودش
میگھ من فکر کردم گفتھ دیگھ تا االن

_چیو باید بگھ

+اینکھ قراره باھم ازدواج کنیم

_جمع کن خودتو از خونھ منم گم شو بیرون

+اینجا خونھ منھ نھ خونھ تو!!!

دست توی کیفش کرد



پاکتی بیرون اورد

+تا ظھر جمع کن وسایلتو از خونھ من برو

پاکت باز کردم

امکان نداشت

روی مبل نشستم

نھ این رادمان من نبود

این رادمانی کھ می شناختم نبود

این رادمانی کھ قسم میخورد بھ عشقش نسبت بھ
من نبود



رادمان و فرشتھ با باال تنھ عریان در آغوش ھم
خوابیده بودن …

پاھام سست شد و سیاھی جلو چشمامو گرفت



ناھید

باز ھم بھ نگار زنگ زدم اما جواب نمی داد

تلفن خونھ زنگ خورد
جواب دادم

+ناھید خبری نشد؟؟

_نھ رادمان حتما خوابھ تلفن خونھ ھم از برق
کشیده

+باشھ من طاقت نمی یارم چند ساعت  دیگھ بر
میگردم

_سفر خوبی داشتھ باشی

+ممنون



و بدون ھیچ حرفی قطع کرد

پیمان مشغول خشک کردن موھاش بود

+کی بود؟

_رادمان ؟

+چیکار داشت؟

_نگران نگار بود
می خوام برم خونھ نگار کاری نداری؟

+کی بر می گردی؟

_چطور؟



+ھیچی ھمینطوری

_ احتماال بمونم بعد از ھمون طرف برم دنبال بچھ
از مدرسھ بیارمش

+اوکی
لباسمو پوشیدم و سوار آژانس شدم

دلم شور میزد برای نگار

آیفون برای بار پنجم فشار دادم جواب نمی داد

گوشیم بھ صدا دراومد
مامان بود



_سالم مامان

+سالم مامان جان خوبی؟

_خوبم مرسی

+میگم ناھید خبری از نگار داری؟؟

_نھ اتفاقا االن دم در خونشونم ھر چی زنگ میزنم
جواب نمیده

+بابات ھم اتفاقا داره میاد ھمون سمت قرار بود
دیشب بیاد اونجا نمی دونم کجاست این دختر آخر

منو نصف جون می کنھ…

+با رادمان نیست؟؟



_نھ رادمان زنگ زد سراغشو از من گرفت

ماشین بابا دیدم

_مامان کاری نداری بابا اومد

+نھ مادر خبری شد بھ من بگید

_باشھ فعال

بھ سمت ماشین بابا رفتم

_سالم بابا

+سالم ناھید جان ،چھ خبر از نگار؟؟

_اینجا نیست بابا
،ماشینش ھست خودش نیست



+چی بگم واال ،رادمان شاید اطالع داشتھ باشھ

_رادمان سراغشو از من گرفت اونم نگران داره
کاراشو ول می کنھ بیاد اینجا

+بابا جان بیا برسونمت خونھ اینجا بمونیم کھ چی
بشھ

_باشھ بابا

سوار ماشین شدیم

نزدیک خونھ ام بودم

باز ھم گوشیم زنگ خورد

پروین بود



_الووو ناھید خبری از این خواھر بی شوھرت
نداری؟؟

+سالم پروین جان

_عھھ سالم چطوری پسرگلت خوبھ؟

+خوبیم خداروشکر، نھ ما ھم در بھ در دنبال نگار
می گردیم

_عھھ کدوم گوری رفتھ من در خونشم

+اتفاقا ما ھم نیم ساعت پیش اونجا بودیم نبود

_ایشش ایشش شوھر دیوونش ھم اومد کھ مگھ
نرفتھ بود سفر کاری مثال؟؟



+نگران نگار شد برگشت

_خب من برم عرض ادب کنم

+باشھ فعال

رسیدیم دم در

+بابا نمی یای تو؟؟؟

_نھ بابا جان کار دارم

+بیا دیگھ بابا رنگ بھ رخت نداری

_نگران نگارم

+بیا بریم ایشاال پیدا میشھ
_باشھ بابا جان



ماشین پارک کرد و با ھم دیگھ بھ طرف خونھ
رفتیم

کلید انداختم و در را باز کردم
از حیاط گذشتیم و در ورودی باز کردید

ولی ھمین کھ وارد خونھ شدیم…

رادمان

از آژانس پیاده شدم

+بھ بھ رسیدن بخیر



_از شما بخیر باشھ پروین کی اومدی؟

+پنج شیش روزی ھست ، شنیدم خواھرمو حسابی
اذیت کردی

لبخند تلخی زدم
کردپیرسال10قدماهچنداینتومنو_خواھرت

+حقت بود

پوزخندی زدم

+حاال کجا فراریش دادی

نفس سنگینی کشیدم

بھ سمت در رفتم آیفون زدم



+ زدم نبود نزن نیست

_کجاست یعنی؟؟

+نمی دونم ھمیچکس خبر نداره ازش

قد کشیدم

_ماشینش کھ ھست

+ماشینش ھست خودش نیست
و ھر ھر خندید

نگاه جدی بھش کردم

+باشھ بابا



+شاید تو خونھ ھست

سرمو برگردونندم

_قالب میگیری ؟

لباسمو تکوندم و در باز کردم پروین اومد تو

+می بینم ازت برمیاد جناب محتشم



_حاال اینجا تونستیم این درو چیکار کنیم

سرشو برگردونن

بھ سمت در رفتم

_نگاررر

گوشمو بھ در چسبوندم
صدای رھا بود

_صدا رھاھھ

+چی؟؟؟



_نگاررررر

عقب رفتم و خودمو کوبوندم بھ در
پروین جیغ زد

+چیکار کنیییی ؟؟؟؟

_نگاررر

باز خودمو کوبوندم

_تو ماشینت چی داری؟؟

+چی میخوای؟؟



_یھ چی کھ بزنم این قفل سگ مسب بشکنم

+یھ چی دارم میرنم دم و دستگاه مرد جماعت
میارم پایین می خوای؟؟

_اره بیار

_پروینننن

+بلھھھھھ



_زوددد

+برو گم شو

_نگارمم
_عزیزمم

_چرا درو باز نمیکنی

یعنی چی شده ؟

+بیا بگیر

صالح دفاعی خوبی بود محکم زدم بھ قفل در



باز شد

پروین زود تر از من وارد خونھ شد

+نگاررررر بیشعور

+وای خاک تو سرمممممم، رادمانن

بھ سمت مبل رفتم

روی دستش افتاده بود
صورتشو نمیدیم

_نگارمممم چی شده فدات شم؟؟؟



صورتشو برگردونم

رنگ از چھره زیبایش پریده بود

دست انداختم زیر زانوش

بغلش کردم

پروین شکھ بھ عکس ھای توی دستش زل زده بود

_چرا اینجا وایسادیییی؟؟

+سر من داد نزنااا
اینا چین ھااا؟؟

عکس ھا رو باال گرفت و نشونم داد



+بیشرف اینا چیننن؟؟؟نگار مگھ برات کم گذاشت
ھاا؟ھمتون مثل ھمیددددد ھمتون بی  لیاقتید

خیانتکاررر

_خفھھھھھ شوووو

با صدای دادم چند قدم بھ عقب رفت

_بھ تو ربطی ندارھھھھ عشقم کشیده خیانت  کردم
تو رو سننھ؟ بجای این دلسوزی ھا برو صدا این

بچھ خفھ کن

شکھ نگام میکرد



_مگھ کرییییی؟؟؟

بھ سمت پلھ ھا رفت

_سیوچچچچ !!!!

دست ھاش داشت می لرزید

+بیا

سریع گرفتم



و بھ سمت ماشین رفتم

ناھید

لیوان آب جلو روم گرفت

_خجالت نمیکشی نھ؟؟؟آب بخوره تو سرم

+ناھید ببین…

_اسم منو بھ زبون کثافتت نیار اشغاللل

دکتر اومد

_چیشد دکتر



+سکتھ قلبی سنگینی بود متاسفم نتونستیم کاری
براشون انجام بدیم

نفس کشیدن برام سخت شد
بھ سمت پیمان رفتم

_وایییی چیکار کردی پیمان

پیمان کالفھ دستی توی موھاش کرد

_بابام مردددد میفھمیی؟؟

_خیانت تو رو بھ دخترش دید کھ مرددددد

نھ چشمام توان اشک ریختن داشت
نھ پاھام توان ایستادن



سیاھی مطلق
درست مثل حال و روزم

نگار

چشمامو بھ سختی باز کردم

سقف سفید رنگ باالی سرم ...کجا بودم؟؟
سرمو برگردونندم

سرم توی دستم کھ داشت قطره قطره وارد رگ
ھایم میشد کمک کرد تا یادم بیاد

در بھ شتاب باز شد
نمی خواستم ببینمش

سرم رو بھ سمت پنجره برگردونندم
+نگار جانم

…



+بھتری عزیز دلم
…

توی دلم پوزخند زدم
این حرفا ھم بھ دختر خالھ عزیز تر از جانش

میزد؟؟

معلومھ کھ میزد…

+جوابمو نمیدی خانمم؟؟

انتظار داشت جوابش را بدھم؟؟؟

+نگار عزیز من ….

_سالم روزتون بخیر… حالت بھتره عزیزم ؟

سرمو بھ سمت پرستار کھ وسط حرفای رادمان
پریده بود برگردونندم



چقدر ازش ممنون بودم…
سرمو بھ معنای اره تکان دادم

_خب سرمتم ھم کھ تمومھ…

و سرم از دستم کشید

_می تونید برید خونھ

رادمان سرشو تکون داد و ممنونی زیر لب گفت

_اما… دور از ھر گونھ استرس باشھ و حتما باید
تقویت بشھ متوجھ کھ ھستید جناب محتشم؟؟

باز ھم سرش را تکان داد
پرستار بھ سمت در خروجی رفت



فقط برای من زبون داره برای مردم کھ میشھ سر
تکون میده…

آستین مانتومو زدم پایین

+بزار کمکت کنم…

اعتنایی نکردم

سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم

_منو برسون خونھ بابام اینا



نگاھی بھ صورتم کرد

+میریم خونھ خودمون

_گفتم منو برسون خونھ بابام اینا

+منم گفتم میریم خونھ خودمون ،حال و روزتو
نمی بینی برم تحویلت بدم بگم چی؟؟  بگم

دخترتون تو خونھ من بھ این حال و روز افتاده
بود؟؟!!

_اتفاقا باید ھمینا رو بگی منم دلیل بد شدن حالمو
میگم الاقل اون موقع ھمھ پشت تو نیستن نمیگن

برگرد سر خونھ زندگیت

+حرفای بقیھ مھم نیست تو چھ بخوای چھ نخوای
باید برگردی سر خونھ و زندگیت



_یعنی من اختیار زندگی خودمو ندارم؟؟؟؟

با خونسردی نگاھی بھ صورتم کرد کھ خشمم را
بیشتر میکرد

+نھ

نھ؟؟؟؟
خدای من!!!!

چقدر خودخواه

_ببین…

وسط حرفم پرید

+حوصلھ ندارم دوباره برگردم بیمارستان آروم
بگیر



_نھ بزار بگم ببین رادمان من اون عکس ھا رو
ببرم دادگاه مطمعن باش حق بھ من میدن

متعجب نگام کرد و پوزخندی زد

ادامھ دادم

_من فرق عکس فتوشاپ و واقعی دیگھ می دونم
اونا ھم میدونن

دستمو گرفت
دستشو پس زدم

محکم تر از قبل گرفت



+زود قضاوت نکن خانمی
منم با کسی کھ این عکسارو بھت داده کار دارم

ولی ….
حال تو مھم تره برام تا این چرت و پرت ھا

_چیھ می خوای سر اون کسی کھ اون عکسارو
داده بکنی زیر آب؟؟؟

_برنامھ ھاتو ریخت بھ ھم؟؟؟

_ماه عسلتو کنسل کرد؟؟

+نگار بس کن…

دیگھ نمی تونستم بغضمو قورت بدم



_چیو بحث کنم رادمان؟؟ چرا قبول نمیکنی کاری
کھ کردیو

+توضیح میدم

مختصر و مفید ...مثل ھمیشھ آدم می زاره تو
خماری

_خب توضیح بده دیگھ…

+بھ وقتش

_وقتش کیھ؟؟

+وقتی کھ حالت خوب شد،نمی خوام حرفی از
جانبت بشنوم تا برسیم خونھ و استراحت کنی



بھ وضوح الل شدم

بھ خانھ رسیدیم

رادمان در حیاط باز کرد و دوباره سوار شد تا
ماشین ببره تو حیاط

بدون ھیچ حرفی پیاده شدم

_کلید در؟

+پروین توعھ

زنگ در فشار دادم

چند دقیقھ بعد در باز شد



+الھی قربون قد و باالی رشیدت بره پروین کھ آب
رفتی

پروین کنار زدم و وارد شدم

+الل مونی نگیر فدات شم ،منم ھستم دوتایی این
پسره رو سوراخ میکنیم

بھ سمت پلھ ھا رفتم

+کری یا اللی؟؟

دیگھ صدای پروین نشنیدم
بھ اتاق رھا رفتم

روی تخت خوابیده بود



دست کوچکش را میان دستام گرفتم

بغض کردم

باید دوری رھا تحمل کنم باز ھم باید بھ ھفتھ ای
دو روز قناعت کنم

دستش را بوسیدم

سخت بود ماندن در خانھ ای کھ نمی دانستم چند
بار در نبود من فرشتھ در آن شب را بھ سر کرده

است

بھ سمت پلھ ھا رفتم



صدای پچ پچ پروین و رادمان میومد

+من باید بھ تو جواب پس بدم؟؟

_ھووی رادمان خان خواھر دست گلمو بدبخت
کردی معلومھ کھ باید جواب پس بدی

+بھ خودش جواب پس میدم تو نگران نباش، فعال
نزار بره خونھ باباش اینا

_ببین این فردا پس فردا بفھمھ کھ بھش نگفتی من
گردن نمی گیرمااا میگم شوھرت گفتھ از ما گفتن

بود



+باشھ خودم گردن میگیرم

_اما بنظر من حقشھ کھ بره مراسم تشییع

+با این حالش؟؟حقلت سر جاشھ پروین؟؟؟

_چیشده؟؟

سر دوتاشون بھ سمت من برگشت

پروین بھ تتھ پتھ افتاده بود

رادمان دستی تو موھاش کشید و گفت



+ھیچی عزیزم برو استراحت کن ،رھا خیلی
دلتنگت بود

_چرا نباید برم خونھ بابام؟؟

+چون باید استراحت کنی

_پروین چرا نباید برم خونھ بابام؟؟

این دفعھ پروین بھ حرف آمد

+...خب چیزه…

_چیشده پروین ؟

این دفعھ رادمان جواب داد



+بابات یخورده ناخوش احوالھ…

_چی؟؟

+عزیزم چیزی نیست فقط…

بغض کردم

_منو ببر پیش بابام

+نگار جان …

پریدم وسط حرفش

_میبری منو یا خودم برم؟؟



کالفھ دستی توی موھاش کرد

سویچ از رو عسلی چنگ زد زود تر از اون از
خونھ خارج شدم

پروین بود کھ داشت بھ رادمان می گفت
_بیام ؟

+نھ تو حواست بھ رھا باشھ

سوار ماشین شدم

دیگھ ظرفیتم تکمیل بود
غرورمو گذاشتم کنار

گریھ کردم
بخاطر بابام

بخاطر رادمان
دلم خیلی پر بود



توجھی بھ قربون صدقھ ھای رادمان ھم نمی کردم
فقط گریھ میکردم

+نگار عزیزم بریم یھ چیزی بخوریم بعد میریم
خونھ بابات

_نھ

بھ خانھ کوچھ بابا اینا رسیدیم
ولی رادمان نرفت تو

نگاھی کالفھ بھ من کرد

مشکوک بود



دیگھ نای گریھ کردن نداشتم

_رادمان ، جان نگار…

وسط حرفم پرید

+ھیچ وقت جونتو قسم نخور ،خب؟؟
دفعھ آخرت باشھ

سرمو تکون دادم

_چیشده؟

+نگار میریم خونھ بابات ولی تو رو خدا بھ فکر
خودت باش من بھ درک بھ فکر رھا باش

دیگھ واینسادم حرفاشو گوش کنم



سریع از ماشین پیاده شدم

دعا میکردم احتماالت ذھنی ھم اشتباه باشم

ولی…

نبود

بھ خونھ رسیدم سر تا سر پالکارد ھای تسلیت

رادمان خودشو بھم رسوند

زیر بغلم را گرفت



+آروم باش نگارم

_رادمان بابام…

چھل روز گذشت

چھل روزی کھ در خانھ پدریم بودم
خانھ ای  کھ در نبود پدر ھیچ چیزش مثل قبل نبود

نیما خودش را برای مراسم رسانده بود



برادرم را بعد از چند سال در آغوش گرفتم بوی
پدر را میداد

پیش از پیش دلتنگ شدم
غم نبود پدر کم بود حال خراب ناھید ھم اضافھ

شده بود
ناھیدی کھ بھ صبور بودنش معروف بود

ناھیدی کھ تنھا دلیل زندگی کردنش با آن بی
مروت پویان بود االن تقاضای طالق داده بود

رھا پیش من بود
ھر از گاھی رادمان را میدیم

ولی ھنوز مثل پیش توضیحی در قبال عکس ھا
نداده بود

رھا مشغول شیر خوردن بود

باید جواب نا آرامی ھای دلم را بدھم



گوشیمو برداشتم

ھنوز ھم عشق جانم سیو بود

پوزخندی زدم

شماره رو گرفتم

+جانم

_سالم

+سالم خوبی

_مرسی



+رھا خوبھ

_خوبھ ،باید باھات حرف بزنم

سکوت کرد

+حاضر شو نیم ساعت دیگھ اونجام

_باشھ

تماس قطع کردم

نفس عمیقی کشیدم

بھ سمت آیینھ رفتم

دیگھ اون نگار قبلی نبودم



بھ سمت کمد لباس ھا رفتم

مانتو مشکی جلو بازم با روسری مشکی بلندی
پوشیدم

_مامانن

+بلھ؟؟

_حواست بھ رھا ھست من بیرون کار دارم

+کجا بھ سالمتی ؟

_با رادمان قرار دارم



+ایشا� تو ھم ھمین روزا برگردی سر خونھ
زندگیت از داماد اولی کھ شانس نیوردم ولی خدا

شاھده رادمان پسر خوبیھ

تو دلم پوزخندی زدم

مامان ساده منو باش از ھیچی خبر نداری

_خدافظ

+کجا

بھ سمت نیما برگشتم

_دارم میرم بیرون

مامان از اونور اطالعات داد



+با رادمان قرار داره پسرم

_چھ قراری

+وای خاک تو سرم خب زنشھ ،دلش تنگ شده
واسش

زنگ خونھ خاتمھ داد بھ این بحث

+صبر کن منم میام ھمرات تا دم در

سری تکون دادم

با نیما از خونھ خارج شدیم



+اگر اذیتت کرد بھ خودم بگو ،از مامان شنیدم
قصد طالق داری خودم پشتتم

_نیما میترسم

+از چی؟

_رادمان حضانت رھا بھم نمیده

+خودم درستش میکنم

در خونھ باز کرد

رادمان بھ ماشینش تکیھ داده بود

بھ سمت ما اومد
اول با نیما دست داد



البتھ دست کھ چھ عرض کنم
نیما تمام خشمش را با فشار دادن دستش نشان

میداد
اما رادمان خم بھ ابروش نیورد

+خوبی شما؟

_خوبم ممنون

+خب آقا نیما اگھ با بنده عرضی ندارید از
حضورتون مرخص بشم

نیما سرش را بھ سمت من برگردونند

_نگار میشھ مارو تنھا بزاری

متعجب نگاش کردم



+نگار جان
سویچ بھ سمتم گرفت

_باشھ

بھ سمت ماشین رفتم و نشستم

نیما و رادمان مشغول حرف زدن بودن

نیما بھ تندی اما رادمان با صبر و حوصلھ داشت
بھ حرفاش گوش میداد

آخر سر ھم سری تکون داد و چند جملھ گفت و بھ
سمت ماشین آمد

سوار شد

_چیشد؟



+ھیچی

_یعنی چی ھیچی

+حرفای داماد برادر زنی بود ،تو نگران نشو

ماشین روشن کرد

_کجا میری؟

+خونھ مون

_من اونجا نمی یام

کالفھ نگام کرد



+باشھ بریم کافھ امیر

امیر دوستش بود و ھر موقع ما میرفتیم، طبقھ باال
کافھ اش کھ فقط مخصوص مھمون ھای ویژه بود

را در اختیار ما می گذاشت

رسیدیم بھ کافھ امیر

پیاده شدیم و داخل رفتیم

امیر متوجھ ما شد و بھ سمتمون آمد

+سالم ببینید کیا اینجان ،یادی از فقیر فقرا کردید



رادمان سالم کرد و سنگین دست داد

+حالت خوبھ داداش

_شکر تو خوبی

+منم خوبم میگذره ،شما خوبید نگار خانم

ممنونی زیر لب گفتم

_اون باال خالیھ؟

+اره داداش متعلق بھ خودتھ

رادمان لبخندی زد

+چی می خورید



رادمان سوالی نگام کرد

_فرقی نداره

+پس براتون قھوه ترک مخصوص خودمو آماده
میکنم

رادمان اشاره کرد کھ برم باال

جلوتر رفتم و روی صندلی نشستم

چند دقیقھ گذشت کھ قھوه ھامون رو امیر اورد

نگاھی بھ رادمان کردم

_منتظر توضیح ھستم از جانب تو



قھوه اش را برگردوند روی میز

+تو این چند مدت شرایط خوبی نداشتیم خواستم
یخورده آروم شی بعد برات توضیح بدم

دستم را گرفت

+ببین نگار من ھیچ عالقھ ای چھ قبل از تو و چھ
بعد از تو بھ فرشتھ نداشتم و نخواھم داشت

_پس اون عکسا چین؟

+مامان مجبورم کرد تو شرکت فرشتھ رو استخدام
کنم

نگاھی بھ من کرد
+میدونم باید با تو مشورت میکردم ولی



_ولی چی رادمان

+مامان ھم بالخره تو اون شرکت حق داره

راست می گفت

+فکر نمی کردم با نقشھ مامان اونو داره می فرستھ
پیش من،اون شب زنگ اتاقمو زد دو تا گیالس

ویسکی دستش بود

_اما تو قول دادی بھ من

+میدونم ولی نگار بخدا این چند مدت کھ نبودی
خیلی سخت گذشت

_ادامھ بده



+زیاد نخوردم ولی خیلی حالم بد شد پلکام سنگین
شده بودند نفھمیدم چی شد

_یعنی

+نھ نھ بھ جون رھا نھ
من فقط خوابیدم ،وقتی برگشتم عکسارو دیدم
فھمیدم کھ وقتی خواب بودم اون عکس ھا رو

گرفتھ

_از کجا معلوم داری راست میگی

نگاھی بھم کرد

+نگار

دستمو باال اوردم



_مردی بالخره نیاز داری

دستی توی موھاش کشید

+من شب قبلش با تو بودم

_یک شب نمی تونھ نیاز چند ماھتو از بین ببره
می تونھ؟؟

+چرا حرفمو باور نداری نگار

_چون اگر تو بجای من اون عکس ھا رو دیده
بودی باورت نمیشد بی گناھم

از سر جام بلند شدم



_بزار تا طالقمون رھا پیش من باشھ

+ببین نگار اینو تو مغزت فرو کن بھ اون داداشتم
گفتم من طالقت نمیدم ،حتی شده تو خونھ مامانت

بمونی موھات رنگ دندونات بشھ من طالقت
نمیدمممم

کنترل صداش دست خودش نبود

بھ سمت پلھ ھا رفتم و بدون درنظر گرفتن نگاه
مشتری ھا و امیر از کافھ خارج شدم

از آن روز بھ بعد جدال من با رادمان شروع شد



ھمان شب اومد رھا را ھمراه خودش برد

و من رو با دنیایی دلتنگی تنھا گذاشت

_ناھید

سرشو برگردونند

_دنیا کھ بھ آخر نرسیده بسھ دیگھ زانو غم بغل
کردی کھ چی بشھ

فکر پویان باش

+نگار

_جانم



+چشمامو کھ می بندم اون لحظھ میاد جلو چشمم،
الھی بمیرم بابا تا اون پیمان نامرد با اون زنھ دید

دستشو گذاشت رو قلبش…

نتونست ادامھ بده

_سعی کن بھش فکر نکنی

+چطور فکر نکنم بابام تاب نیاورد بدبختی
دخترشو ببینھ

وای نگار من چقدر خرم گفت کی برمی گردی گفتم
چطور گفت ھیچی ھمینطوری میخواستھ اون زنھ

رو بیاره عشق و حال کنھ
آخھ من چیم از اون زنھ کمتر بود خرابی از سر تا

پاش معلوم بود

_باشھ ناھید جان تو رو خدا آروم باش



در زده شد

بھ سمت در رفتم کھ نیما دیدم

+حالش چطوره؟

_مثل قبل

سری تکون داد و داخل اتاق شد منم ترجیح دادم
بیام بیرون

صدای زنگ گوشیم می اومد
بھ سمت اتاقم رفتم

رادمان بود

_بلھ؟



+نگار حال رھا خوب نیست

_چشھ ؟؟

+نمی دونم تب داره

_اون پرستار بچھ چھ غلطی می کنھ کھ رھا تب
کرده ؟؟؟

+بچھ ای کھ مادر باال سرش نباشھ ھمینھ

_چیھ فکر کردی بخاطر رھا از خیانتت چشم
پوشی میکنم میام باھات زندگی میکنم ،نکنھ چون



خیالت راحت بوده کھ بخاطر رھا برمی گردم اون
غلط کردی

+نگار من اعصاب ندارم بچم داره تو تب میسوزه
تو ھم داری رو اعصابم راه میری

_میام االن اونجا

+میام دنبالت میخام ببرمش بیمارستان

_باشھ فعال

+فعال



تماس قطع کردم

لباسمو پوشیدم و گوشیمو توی کیفم انداختم

_مامان حال رھا خوب نیست برم بیمارستان

+چشھ؟؟

_نمیدونم فعال

+بی خبر نزار ما رو

_باشھ

رفتم دم در ولی رادمان ھنوز نیومده بود



گوشیمو در اوردم و زنگش زدم

_کجایی من دم در منتظرم

+میام چند دیگھ نمون دم در برو تو حیاط

_باشھ

بھ این حساسیت ھاش عادت کرده بودم

بعد از چند مین رسید

سریع پیاده شد



_سالم

سرشو تکون داد

بھ سمت در شاگرد رفت و کریر رھا برد عقب

_رھا رو بدش من

رھا گذاشت بغلم و صبر کرد تا سوار شم

درو بست

صورت رھا خیلی داغ بود

خیلی ترسیده بودم

کل راه سکوت کرده بودیم



متوجھ اعصبانیت رادمان بودم

خیلی رو دخترش حساس بود

تا بھ بیمارستان رسیدیم پیاده شد و بچھ رو از من
گرفت

انگار از قبل ھماھنگ شده بود چون بدون گفتن
چیزی در اتاق دکتر رو زد و وارد شد

دکتر مشغول معاینھ رھا بود

از استرس پوست لبمو می جوییدم

+از شیر خشک استفاده میکنید یا شیر مادرش



_شیر خشک

دست از معاینھ کشید و روی صندلی اش نشست

+ببینید شیر مادر ھضمش راحت تره نسبت بھ
شیر خشک و استفاده از شیر خشک باعث

مشکالت گوارشی ناشی از

بھ رھا اشاره کرد

+تب ، دل درد و چیزای دیگھ میشھ .من دارو
می نویسم ولی باید تغذیش شیر مادر باشھ

رادمان با دقت مشغول گوش دادن بھ دکتر بود

بھ سمت رھا رفتم و بغلش کردم



رادمان ھمونجور کھ مشغول تشکر و گرفتن نسخھ
بود کیف منو ھم ازم گرفت تا بتونم رھا راحت تر

بغل کنم

تا بھ ماشین رسیدیم دکمھ مانتومو باز کردم و
مشغول شیر دادن بھ رھا شدم

رادمان با اخم نگام کرد و چیزی زیر لب گفت کھ
نفھمیدم چی گفت

چند دقیقھ از حرکتمون می گذشت و ھر چند لحظھ
یکبار با خشم نگاھی بھ من میکرد

طاقت نیاورد و بھ سمت من خم شد



شالمو روی سینھ ام انداخت

پس بگو چش بود...

راحت سرجایش نشست و عینک دودی اش را بھ
چشمانش زد

انگار ھیچ اتفاقی نیفتاده است

+میریم خونھ باید باال سر رھا باشی

می خواستم مخالفت کنم
ولی شاید مقصر من بودم اگر در کنار رھا حضور

داشتم این مشکالت ھم پیش نمی آمد

جوابی از جانب من دریافت نکرد



بھ رھا نگام میکردم
نفھمیدم کی بھ مقصد رسیدیم

باز ھم رادمان در سمت منو باز کرد تا پیاده بشم

کلید از جیب شلوارش در اورد و در را باز کرد

اشاره کرد اول من وارد بشم

رھا رو روی تختش گذاشتم و گوشیمو برداشتم تا
بھ مامان زنگ بزنم

بھ مامان اطالع دادم کھ چند روزی اینجا می مونم

و بالفاصلھ جواب میس کال پروین دادم



+سالم عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم
محتشم

_فرھمند

+حاال ھمون چھ فرقی می کنھ حال و کیفت خوب
ھست انشا�

_شکر

+از اون شوھرت چی، خبر داری!؟؟



_خونمونم

+منظورت خونھ مامی جونت یا قصر اون
دراکوال

خنده ای کردم

_دراکوال ؟؟

+اره بابا واال از من می شنوی اون مادر شوھر
نچسبت از ھمون بدو ورودش فرستادتش باشگاه



نمی بینی چھ ھیکلی داره !!!عھھ نگار من ھمیشھ
این سوال تو ذھنم بوده تو زیر این دراکوال پرس

نشدی؟؟

_ببند دھنتو پری ،رھا حالش خوب نیست

+درد بالی عشق خالھ بخور تو سر باباش، حاال
چھ مرگشھ؟

نتونستم جلو خندمو بگیرم

_پروین مثال بچمھ ھاااا

+لنگھ ھمون باباشھ حاال ولش چشھ



_ دلش درد می کنھ بخاطر شیر خشک

+بگو بیشین سر جات اون بابای یوبست ماھانھ
میلیون میلیون داره می کنھ تو حلقت خانم دل درد

ھم میگیری

این بار قھقھ زدم

_پروین کاری نداری

+ھھوی وایسا پیش رادمانی ؟؟

_اره



+اغفالت نکنھ یھ وقت

_باشھ حواسمو

+اون دخترت ھم بوس کن بھ جای من البتھ اگر
زیبای خفھ از خواب بیدار نمیشھ بعد سرت جیغ

داد نزنھ اون اشکاش ھم کھ فوران نکنھ کپی
خودتھ اشکش دم مشکشھ اون چند روز کھ تو کلھ

پا شده بودی جیگر منو لھ کرد

_باشھ پروین جان من برم دیگھ بعدا حرف
می زنیم

+برو بابا



+نگار

_بلھ؟

+کجایی؟

_تو اتاق

+من یادم رفت دارو ھای رھا بگیرم میرم تا
داروخانھ و برمی گردم

_باشھ

بدون اینکھ چیزی بگھ نگام کرد



+چیزی الزم نداری

درست مثل گذشتھ ھا

_نھ مرسی

+باشھ فعال

بھ سمت پلھ ھا

_مراقب خودت باش



مکثی کرد

+چشم

و از پلھ ھا پایین رفت

مردم تا بتونم یھ جملھ بگم

دلم برای آشپزخونھ ام تنگ شده بود

وارد آشپزخونھ شدم

ھمھ چیز مثل قبل بود



در فریزر را باز کردم

یک بستھ مرغ بیرون اوردم

برای ناھار زرشک پلو با مرغ بھترین گزینھ بود

تا خواستم بقیھ کار ھا رو انجام بدم

زنگ در بھ صدا اومد

چقدر زود برگشت آیفون زدم و در نیم باز گذاشتم

داشتم بر می گشتم کھ صدای کفش پاشنھ بلندی را
شنیدم



فرشتھ ؟؟

+می بینم باز سر و کلت پیدا شده اینجا

_اتفاقا میخواستم بھ تو بگم، تو خونھ من چیکار
میکنی؟؟؟

+تو اگھ عرضھ داشتی می نشستی تو خونت کھ
مردم نیان زندگیتو صاحاب بشن

_نشستم نمی بینی؟؟؟ولی اگر امثال شما کارشون
ھمینھ بشینن زیر پای شوھر مردم از راه بھ

درشون کنند



+ببین خانمی اگر زن بودن میفھمیدی کاری
میکردی کھ شوھرت جز خودت کسی بھ چشش

نیاد

_مگھ غیر از اینھ

بھ سمت صدا برگشتیم

فرشتھ با دیدن رادمان رنگش پریده بود

_اینجا چھ غلطی می کنی

+من ….من فقط میخواستم

_چی میخواستی؟؟؟ھا؟؟ھر غلطی کھ دلت خواست
کھ کردی بد کردم استخدامت کردم ؟؟؟چرا الل

مونی گرفتی؟



+مامانت گفت

دمی گرفت

+بخدا خالھ گفت ، گفت کھ قراره طالق بگیرید
منم گفتم چند سال پیش تو رو از من گرفتن حاال

ھم من….

_تو غلط کردی

+رادمان بخدا دوست دار…

_ببند دھن کثیفتو از خونھ من گم شو بیرون

فرشتھ اشک ھای تو صورتشو پاک کرد و بھ
سمت در خروجی رفت



کاش باطن کثیفش ھم مثل اسمش بود
کی این اسمو براش انتخاب کرده ؟

با صدای بستھ شدن در تازه متوجھ گریھ ھای رھا
شدیم

از روی تخت بلندش کردم

حتما با صدای نجیب پدرش از خواب بیدار شده
بود

پیراھنم را چنگ زد

گرسنھ بود



با اخمی کھ میان ابرویش بود مشغول شیر خوردن
بود

چند دقیقھ بعد رادمان کنار نشست

مشغول دیدن دخترش بود

او ھم متوجھ اخم رھا شده بود و دستش را بھ
سمت ابرو رھا برد تا بلکھ اخمش را باز کند

+دخترمو بد خواب کردم

لبخندی زدم



سنگینی نگاھش را حس کردم

_چیھ؟

+دلم میخاد زنمو نگاه کنم مشکلیھ؟

لبخندی زدم و نگاھی بھ رھا کردم

تره ای از موھام بھ نوازش دست رادمان در آمد

صورتش را بھ سمت گوشم آورد

+بھ اون داداش نره خرت زنگ بزنم بگم وسایلتو
بیاره؟؟



خندیدم

_چیکار داداشم داری؟

+واال بخدا من کاری باھاش ندارم،اون طلبکاره

مکث کوتاھی کرد

+بگم؟؟

سرمو تکون دادم

گوشمو نرم بوسید

+می دونی کھ خیلی بھم بدھکاری



_رادماننننن

تو گلو خندید

+جانممم

نزدیک تر شد بھ من

+دخترت ھم کھ دیگھ خوابید

نگاھی بھ رھا کردم با ابرو ھای قفل شده خوابیده
بود

_مثل خودتھ تو خواب ھم اخم داره

خندید



چقدر کھ دلتنگ خنده ھایش بود

+بعدی مثل تو بشھ باشھ؟

_رادمانننن

+جان دل رادمان

_بخدا اگھ باز بھ سرت بزنھ دردسر منو دوتا
کنی…

+چشم چشم من تسلیم



راحت شدم
دیگھ حوصلھ بعدی نداشتم

+ولی یھ پسر الزم داریماااا

_رادماننننن

رھا ھم انگار متوجھ اینکھ قراره یکی دیگھ ھم
عزیز دل پدرش بشھ شده بود
کھ شروع بھ گریھ کردن کرد

_بیا رادمان راحت شدی ، بیدار شذ

+بده من دختر بابا ، خودم می خوابونمش

رھا از دست من گرفت



و پاھایش را دراز کرد
رھا را روی پاھایش گذاشتھ بود و تکون میداد

با دستش مشغول ساخت اشکال مختلف برای رھا
بود و با آن یکی دستش شونھ مرا احاطھ کرده بود

زندگی مان مثل گذشتھ پر از عشق با این تفاوت
کھ دیدگاه من بھ حساسیت ھای رادمان تغییر کرده
بود و ھر بار با ھر یک از گوشزد ھای رادمان بھ

وجد می آمدم

ناھید طالق گرفت بھ گفتھ خودش می توانست از
خیانت پیمان بگذرد ولی از مرگ بابا نھ



نیما با رادمان جور تر شده بود و در کنار رادمان
بھ جای بابا در شرکت مشغول بھ کار بود

پروین مثل گذشتھ درگیر خرید و خوش گذرانی
ھایش بود اما از حق نگذریم خیلی   ھوای من و

ناھید داره

مامان ھم مشغول پیدا کردن ھمسر ایده آل برای
تک پسرش در میان ھمسایھ ھا ھست

ھمگی روزگار می گذرانیم گاھی روز ھای خوب
گاھی ھم  روز ھای بد

بھ پایان آمد این دفتر



حکایت ھمچنان باقیست

مرسی از تک تک شما عزیزان کھ افتخار اینو
دادید کھ رمان بنده رو بخونید

اگر کم و کسری ھم بود بھ بزرگی خودتون ببخشید
پیج من در اینستاگرام

@f_najafi.85

کانال من در تلگرام
@fnjafi














