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 ناظر: م.صناعی

 Sahar.mسازنده فایل: 

 طراح جلد : مستانه

 تلگرام رمانکده کانال اختصاصی رمان

 تلگرام رمانکده کانال:  فایل سازنده
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 به نام خدا

 طپش قلبم صدای قلبت

 يکيه با هم صدای عشقه

 ما دو تا آدم با دوتا اسميم

 ماها يه روحيم تودوتا جسميم

 کسی نيست مثل تو هنوز

 همه دنيام که بتونه بشه يه روز

 هنوزم عاشق توام 

 تو که ميدونی چی بگم

 ميخوام...تورو  تورو ميخوام

 دوباره عاشق شيم عزيزم  دوست دارم مثل اون روزا

 حال من خرابه و مريضم دوست دارم بدونی وقتی نيستی

 من آرزومه باشی   بشينی تو رو به روم دوست دارم يه لحظه

 اون که پا به پاشی    سخته کم بياره غمگينه دل من خيلی
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 95هانيه شبسرتزاده  مرداد

 

 

 فصل اول

که هنوز آماده نشدی!ديگه چيزی به سال تحويل منونده . پاشو کاميار تو -

 لباساتو عوض کن بيا پايني

مامان توروخدا ومل کنيد.حال و حوصله ندارم.مگه همني لباسی که تنمه -

 چشه؟

ميخوای با لباس خونه بشينی پای سفره هفت سني! پاشو عزيزم پاشو -

 لباستو عوض کن شگون نداره.

 . شام بريد به عيدتون برسيد.من تو اتاقم راحتم-

پرسم آخه تا کی ميخوای به اين وضع ادامه بدی؟خب اتفاقی بود که -

 افتاد،ما هممون ناراحتيم ولی خب تقدير اين بوده.خواست خدا بود . 

 بغض توی گلوم نشست
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خواست خدا بوده؟؟!! چرا خواست خدا اين بود،چرا خواستش زندگی - 

خوش نبود؟مگه چيکارش کرده بودم؟ناشکری کرده بودم؟کفر گفته بودم؟ 

 منکه هميشه شکرش ميکردم چرا بايد تقدير من اين ميشد؟

قطره اشکی روی گونم چکيد. مامان اومد کنارم روی تخت نشست و رسمو 

 توی بغلش گرفت

ت اينجوری نکن پرسم،االن دوماهه کارت شده اينکه بشينی توی با خود-

اتاقت و به گذشته فکر کنی و اشک بريزی با گريه تو هيچی درست منيشه 

 حتی غزاله هم ديگه برمنيگرده، فقط خودتو مارو عذاب ميدی

رسمو باال آورد اشکهامو با دستش پاک کرد بوسه ای روی پيشونيم زد و 

ايني رفت.نگاهی به عکس بزرگ خودمو غزاله که روبه بلند شدو به طبقه پ

روی تختم به ديوار آويزون بود انداختم غزاله رو محکم تو بغلم گرفته 

بودمو جفتمون روبه دوربني لبخند ميزديم، با پشت دست اشکی که به 

ديدی رفيق نيم راه شدی؟ ديدی -چشامم هجوم آورده بود رو پاک کردم: 

 ...نتونستی رسقولت مبونی

از جام بلند شدم و به سمت رسويس بهداشتی رفتم و آبی به رسوصورتم 

زدم. به احرتام مادرم لباسم رو عوض کردم و يه تيرشت ساده با شلوار کتان 
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تنم کردم و به طبقه پايني رفتم. هنوزچند ديقه ای تا تحويل سال مونده 

ش نرفته بود، چشمم به پيانوی گوشه ی سالن افتاد. خيلی وقت بود طرف

بودم بدون توجه به نگاههای ترحم آميز خانوادم به سمت پيانو رفتم و 

روی صندلی مخصوصش نشستم و به فکر فرو رفتم.مث هميشه فکرم 

پيش غزاله بود غزاله ای که می تونست االن پيشم باشه و رس سفره هفت 

 سني بشينيمو برا آينده و خوشبختيمون دعا کنيم،قرار بود بعد عيد بريم

 رس خونه زندگيمون ولی...همه چی يهو خراب شد...

 اِ... داداش تو که بازم مشکی پوشيدی!!! -

بدون توجه به حرف کيانا، دستمو به سمت پيانو بردم و رشوع به نواخنت 

 کردم 

 تحويل سال اوله تورو ندارم  اين اولني عيديه که نيستی کنارم

ميکنه که چی  ديگه چه فرقی  وقتی صدای تو منريسه به گوشم

 بپوشم

 فک نکنم تاسال بعد زنده مبونم  نيستی و خاطراتت افتاده به جونم

 اول قصمون چه وقته رفتنت بود  يادم منريه وقت رفنت چی تنت بود
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يه چيزايي يادم ميمونه تا   دمل واسه هيشکی به جزتوتنگ منيشه

 هميشه

خيلی چيزا رو منيشه به    فک نکنم بدون تو دووم بيارم

 وم بيارمر 

 بازهم قطره اشک آروم روی صورتم رس خورد

چه فرقی ميکنه دمل مال   بی تو چه فرقی ميکنه سال چی باشه

 کی باشه 

خاطره هات ببني چی کار ميکنه   اين عکسا پر منيکنن جاتو برا من

 با من

 فک نکنم تا سال بعد زنده مبونم  نيستی و خاطراتت افتاده به جونم

 اول قصمون چه وقته رفتنت بود  نت چی تنت بوديادم منريه وقت رف

يه چيزايي يادم ميمونه تا  دمل واسه هيشکی به جز تو تنگ منيشه

 هميشه

 خيلی چيزارو منيشه به روم بيارم  فک نکنم بدون تو دووم بيارم

 )عيدبی تو،علی عبداملالکی(
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 صدای تلوزيون توی فضا پيچيد: آغاز سال يکهزاروسيصدو... 

ند شدم و با چشاميي پر از اشک به اتاقم رفتم و توجهی به از جام بل

نگاههای نگران خانوادم نکردم.روی تختم دراز کشيده بودم و خريه به 

عکس غزاله بودم ياد اولني باری که ديده بودمش افتادم. چه روزای قشنگی 

داشتيم با هم ، چقد کوتاه بودن اون روزا چه زود متوم شدن کاش زمان به 

رميگشت... منيتونم نبودشو باور کنم, تازه داشتم مزه زندگی خوبو عقب ب

 ميچشيدم...چرا رفت...چيکار کردی با قلبم...چشاممو روی هم گذاشتم

# بعد از اسکی تصميم گرفتيم يکم اسرتاحت کنيم پيست شلوغ بودو آرش 

و سعيد رشو کردن به کرم ريخنت آرش يه گلوله برف پرت کرد سمتم که 

د توی رسم. اين حرکتشون باعث شد که منم بلند شم و يه درست خور 

 گلوله درست کنم و برم سمتشون . 

وقتی ديدم رس آرش گرمه از فرصت استفاده کردمو گلوله رو پرت کردم به 

طرفش ولی فهميدو جا خالی داد و گلوله درست خورد تو صورت دخرتی 

بودم بايد که پشت رسش کمی با فاصله ايستاده بود.عجب گندی زده 

مريفتمو معذرت ميخواستم ،دخرته همينجوری خشکش زده بود دوستاش 

به طرفش رفنت و من هم به خودم اومدمو به سمتش قدم برداشتم آرش و 
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سعيد هم دنبامل راه افتادن. طفلی صورتش قرمز شده بودو حسابی هم 

 عصباين بود.

از عمد نبود حالتون خوبه ؟ معذرت ميخوام منيخواستم اينطوری بشه ، -

 فقط يه اتفاق بود

اتفاق بود؟زدی صورتشو -دوستش برگشت به طرفمو دستشو به کمرش زد:

 آسفالت کردی تازه ميگی اتفاق بود؟

من قصد اذيت کردن و مزاحمت نداشتم، داشتم گلوله رو به دوستم پرت -

 ميکردم

به سمت دخرته برگشتم چشامی درشت مشکی و کشيده با ابروهای پهن 

بلندی داشت، پوستش سفيد بود که بر اثر برخورد گلوله برف توی بنيش و 

آقای محرتم از اين به بعد -قرمز شده بود. يه قدم جلوتر اومد و گفت: 

چشاتو قشنگرت وا کن و جلوتو خوب نگا کن يا اگرم چشات درست منيبينه 

برو به يه چشم پزشک خودتو نشون بده بلکه يه ته استکانی ای چيزی 

 داد تونستی منو از دوستت تشخيص بدی بهت

خيلی بهم برخورد تا حاال هيچ دخرتی اينجوری باهام حرف نزده 

بود،هميشه دخرتای اطرافم ميخواسنت خودشونو يه جوری بهم بچسبونن 
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ولی من اصال خوشم منيومد و تو اين فازا نبودم وبه هيچ دخرتی باج نداده 

های دوستانه يکی رو برای  بودم.فقط بعضی وقتها تو مهمونی و جمع

خودم پيدا ميکردم و چند کالمی باهاش هم صحبت ميشدم در اين 

حد.منيخواستم خودمو درگري اين مسائل بکنم عاشق کارم بودم، موسيقی و 

خوندن، دوست داشتم هرچه رسيعرت خودمو تو اين عرصه باال بکشم وبه 

 موفقيت برسم،همني... 

به هر حال  -تو جيبم گذاشتم و گفتم:  پوزخند صدا داری زدم و دستمو

منکه از قصد نزده بودم ولی حاال که ميبينم اين اتفاق افتاده خيلی هم 

پررو - خوشحامل ،چون خيلی پررويي و طرز حرف زدنت رو بلد نيستی

منيگفتی هم مريفتم - تويي که طلبکارم هستی،برو گم شو از جلو چشم

 ریچون داری با جيغ جيغات رسمو درد ميا

را افتادمو منوندم که ببينم چه جوابی ميده،پرسا هم که تا اون موقع ساکت 

 عجب گريی بودنا-آرش-بودن زبون وا کردن: 

 دخرت به اين پررويي نوبره اگه به من بود خفش ميکردم-سعيد-

 بی خيال بريم ديگه من خيلی خستم-
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رسيع  به سمت خونه را افتاديم و وقتی رسيدم من انقدر خسته بودم که

لباسمو کندم يه شلوارک پام کردمو روی تخت ولو شدم تا چشامو بستم 

 خوابم برد#

نگاهی به ساعت انداختم نزديک دو ساعت بود که همينجور تو گذشته 

بودم دست خودم نبود ياد و خاطره غزاله بود که تا االن زنده نگهم داشته 

 بود هر چند خيلی کوتاه بود خيلی...

از خواب پريدم انقدر گيج خواب بودم که گوشيمو پيدا #با صدای گوشيم 

منيکردم. اتاق هم تاريک بود خالصه موفق شدم که از توی جيب شلوارم 

 پيداش کنم:

  آرش تويي- جواب منيدی؟بله و بال کجايي؟ چرا - بله-

 نه عمته-

 خواب بودم خيلی خستم بود، حاال چيکار داری؟-

 پنجشنبه مهمونی دعوت شديم-

 کجا؟به چه مناسبت؟-

 بايد درموردش فکر کنم-  خونه فرزام، گودبای پارتی گرفته-
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خف کار کن بابا مگه خاستگاری کردم که ميخوای فک کنی؟مثال نيای -

ميخوای چيکار کنی؟تازه اين آخرين مهمونيه که فرزامم باهامونه هفته 

 ديگه عازم پاريسه

  باشه بابا ميام.خدافظ-

ِت کم-  رشر

قط کردم. بلند شدمو به رسويس بهداشتی توی اتاقم رفتم. آبی  گوشی رو

به رسو صورتم زدموبريون اومدم، حسابی گرسنم بود از کشوی لباسهام يه 

تيرشت خاکسرتی برداشتمو تنم کردم و به طبقه پايني رفتم،همه دور هم 

 نشسته بودن و رسيال نگاه ميکردن

ام خوردين؟ من دارم ش- همه با هم جواب سالممو دادن  سالااام-

 ميمريم از گشنگی

  نه پرسم نخورديم منتظر بوديم تو بيدار شی.خودم بيدارت نکردم-

 خوب کردی خيلی خسته بودم-

اره مامان منم - کيانا جان پاشو ميز رو بچني،فيلمم ديگه آخراشه-

 ميخوام ببينم
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ميمردی يکمم ديرتر بيدارشی؟چقد از دست تو، تو -و رو به من گفت: 

 ين خونه عذاب بکشما

می تونی زودتر شوهر کنی و از دستم راحت شی،البته اگه کسی اومد در -

  اين خونه رو به خاطرت بزنه

به طرف اومد و با مشت کوچيکش روی بازوم کوبيد و به سمت آشپزخونه 

رفت. از گرفنت مشتش تو دست ديگش معلوم بود دست خودش درد گرفته 

شد و مامان هم به آشپزخونه رفت تا بساط تو همني لحظه فيلمم متوم 

 شام رو آماده کنن منم کنار پدرم نشستم

فردا يه رس حتام بيا رشکت - جای شام خالی-  پيست خوش گذشت؟-

به روی چشم  - جلسه داريم تو هم بايد باشی قراره قرارداد جديد ببنديم

 حتام ميام

 همون موقع کيانا برای شام صدامون زد#

هايي از پايني از فکر بريون اومدم از صدای عمم فهميدم که با شنيدن صدا

برای عيد ديدنی اومدن ولی من اصال حوصله هيچکس رو نداشتم خدا خدا 

می کردم تا کسی مزاحمم نشه. توی جام غلطی خوردمو باز هم فکرم به 

 گذشته پر کشيد
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#شلوار کتان مشکی با پريهن اسپرت سفيدم رو پوشيدم. کت اسپرت 

جريم رو که قسمتی از يقه جلوش سفيد بودروهم پوشيدم موهامو  مشکي

به سمت باال حالت دادم و با ادکلنم دوش گرفتم و کفشای اسپرت مشکيم 

رو هم پام کردم.ساعتم رو به مچم بستم و از اهل منزل خدافظی کردم و 

را افتادم قرار بود رس راه آرش رو هم بردارم جلو خونشون تک بوقی زدم 

 د از چند ديقه اومد: که بع

  سالم-

 عليک سالم اه اه چقد پيف پاف زدی به خودت رس درد گرفتم-

 خفه شو بابا تو چه ميدونی ادکلن چيه-

ماشني و به حرکت در آوردموبعد يه رب رسيديم وارد کوچه شدم کوچه 

پر بود از ماشني های مدل باالبه زور يه جای پارک پيدا کردمو ماشني وپارک 

اده شديم. صدای ديجی کل کوچه رو برداشته بود زنگ رو زديم و کردم پي

در باز شد وارد خونه شديم، با فرزام که جلو در ورودی به پيشوازمون 

اومده بود حال و احوال کرديم که مارو به سمت سالن راهناميي کرد خونه 

پر بود از دخرتو پرسهايي که وسط مريقصيدن. سعيد رو ديدم که يه گوشه 

شسته بود و داشت با يه دخرته الو ميرتکوند. با آرش به سمتش رفتيم ای ن
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سالااام ميبينم که خيلی بهتون خوش -وآرش با صدای بلندی سالم داد: 

 ميگذره

همش تقصري اين کامياره..معرفی - سالم بچه ها چرا دير کردين؟  - 

يقای ايشون فرناز خانوم هسنت، فرناز جان اينا هم رف-    منيکني خانومو

خوشحامل از ديدنتون سعيد خيلی ازتون تعريف - عزيزم آرش و کاميار

 ميکرد

 سعيد لطف داره-رو بهش گفتم  

کنارشون نشستيم احساس ميکردم مهمونی کسل کننده ايه يک در ميون 

دخرتها ميومدن و کنارم ميشسنت و ميخواسنت که باهام آشنا بشن ولی 

 شتنشون رو هم نداشتممنيدونم چرا حتی حوصله رس به رس گذا

  کاميار -خيلی خشک و جدی گفتم:  ميتونم اسمتونو بپرسم؟ -

 خوشبختم منم نيلوفرم.ديدم تنها نشستني گفتم بيام از تنهايي درتون بيارم-

نگاهی به صورتش انداختم المصب دخرته انگار که اول آرايش بوده بعد 

دکلته کوتاه هم  دست و پا درآورده دماغ عملی ، لب پروتز، يک پرياهن

پوشيده بود و موهای بلوندش رو هم دورش ريخته بود از چشاش شيطنت 

 ميباريد.
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 اگه دوست داشته بايش ميتونيم بريم اتاق خلوت کنيم-

ممنون من همني جا راحتم تنها هم  -دخرته ی.... نگاه چپی بهش انداختم  

 نيستم دوستم کنارمه شام ميتونی پاشی بری

فت و از کنارم بلند شدو رفت. همني لحظه چشم به در يه چش غره بهم ر 

ورودی افتاد که سه تا دخرت وارد شدن خيلی آشنا بودن ولی يادم منيومد 

کجا ديدمشون با فرزام سالم وعليک کردن و به همراه دخرتی که از قبل 

تو مجلس بود به سمت اتاقی رفنت و بعد از تعويض لباس به سالن برگشنت 

روی ما نشسنت. داشتم به مغزم فشار ميوردم که کجا و درست رو به 

 ديدمشون

 آرش اون دخرتا رو ببني-

 خب-همونا که روبه رومون نشسنت، پريهن قرمزه و کنارياش  - کدوما؟-

 آشنا نيست؟-

 چرا آشناست-

 فک کن ببينم کجا ديدميشون -
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آهان يادم اومد اون که قرمز پوشيده همون دخرتس که –کمی مکث کرد و 

  تو پيست با گلوله زدی تو صورتش 

 آره آره...اين اينجا چيکار ميکنه؟-

 اوووخ اوووخ ديدت . نگا چطور خريه نگات ميکنه -

توی چشامی درشتش زل زدم اون هم خريه بود توی چشام ، موهای مشکی 

گذاشته بود و پرياهن خوشدوخت پوشيده ای تنش بلندی داشت که باز 

بود لب و بينی کوچيکی هم داشت، دخرت خوشگلی بود ولی زبون درازی 

داشت با دوستاش در گوشی پچ پچ کردنو بلند شدن و به طرفم اومدن، 

 درست رو به روی من ايستاد

 فک کنم شام هنوز يه معذرت خواهی به من بدهکاريد-

 من چيزی يادم منياد-

 يکم به اون مغز فندقيت فشار بياری حتام يادت مياد-

بی تفاوت بهش زل زدم يه تای ابروشو باال داد و چشم مخالفشو ريز کرد: 

آهااان... ولی يادم منياد کاری کرده باشم که بخوام ازتون - پيست..-

 خيلی پررويي-با حرص نگاهشو بهم دوخت    معذرت خواهی کنم
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اِ خانوم بی خيال شو ديگه اون يه اتفاق بود -آرش- نه پررو تر از شام-

 که تاريخ انقضاشم متوم شد رفت

 تا اين دوست از خود راضيتون ازم معذرت نخواد بی خيال منيشم-

مگه من اجازه دادم - خب من منتظرم-پررو پررو اومد کنارم نشست: 

 کنارم بشينی؟منتظرم نباش وقتت بی هوده تلف ميشه پاشو برو 

چيدن برای نشسنت منم هرجا دوست داشته باشم ميشينم اگه صندليارو -

 ناراحتی خودت پاشو برو

 هوووو چشاتو درويش کن -زل زدم بهش عجب اين دخرت رو مخم بود:

 رومو ازش گرفتمو برو بابايي نثارش کردم

ميدونی چيه آقا پرس يه جورايي ازت خوشم اومده مثل خودم گند دماغ -

 و از خود راضی و پررويي

 خوبه خودتم از پررويی و از خود راضی بودنت خرب داری -

 آره بابا -خيلی جدی گفت: 
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نگاهی بهش انداختم از قيافه و اعرتافش خندم گرف و نتونستم جلو 

خودمو بگريم و بلند خنديدم آرش هم همينطور. خود دخرته هم ميخنديد 

 نگاهی بهش انداختمو دستمو جلو بردم

  کاميار رادمهر هستم-

 غزاله سميعی -ون هم دستم رو گرفت و با لبخند گفت: ا

 فاميليت برام خيلی آشناست-

 و همينطور فاميلی تو برای من-

تا دو ديقه پيش ميخواسنت با هم دوئل کننا حاال ببني چه آشناست -ساناز-

 آشناستی را انداخنت.

اون شب هم خوب و بد گذشت و اين شد آشنايي دوم من با غزاله ، 

چرا و چطور ولی خيلی ازش خوشم اومده بود. بعد از اينکه به  منيدونم

خونه اومدم ، يادم افتاد که هيچ شامره ای ازش نگرفتم، تنها دخرتی بود 

 که دوست داشتم بازم ببينمش...#

 صدای کيانا منو از فکر و خيال بريون کشيد 
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ندارم حوصله - کاميار منيخوای بيای پايني؟مهمون داريم عمه اينا اومدن-

 بگو کاميار خوابه

 زشته مثال عيده ها.. پاشوديگه خيلی وقته اومدن هی رساغتو ميگرين -

 باشه تو برو منم ميام-بلند شدم و لبه ی تختم نشستم:

چه روز کسل کننده ای بود حوصله عمه اينا مخصوصا اون دخرته ی کرنه 

تا قبل رو نداشتم که از وقتی منو ميبينه فقط در حال جلب توجهه . 

نامزديم هرروز خونه ما تلپ بود و بعد نامزديم رسسنگني شده بود حاال 

دوباره از وقتی غزاله رفته همش مياد اينجا و رو اعصامبه.بلند شدم و به 

طبقه پايني رفتم سالم کردم با عمه و شوهرعمه احوال پرسی کردم و عيد 

ی افکار و تربيک گفتم با نفس هم دست دادمو روی مبل نشستم . تو 

 خودم غرق بودم که مسعود )شوهر عمم( رو بهم گفت:

خب کاميار جان کاروبار چطوره؟آلبومت تا کجا پيش رفته هنوز آماده -

 نشده؟

ان شا - نه فعال يکم ديگه کار داره.خيلی روش وسواس به خرج ميدم -

 هللا که موفق بشی

 ممنون-



 

 

 فراموشم کن نویسنده: هانيه شبسرتزاده | کاربر رمانکده

21 https://telegram.me/Romankade    رمانکده تلگرام کانال 

ده جلوم گرفته همني لحظه پيش دستی پرازميوه پوست کنده و تزئني ش

ممنون من  -شد نگاهی به نفس که با يه لبخند بهم خريه بود انداختم:

 چرا؟ من برای تو پوست کندم-  منيخورم

 مگه من ازت خواستم پوست بکنی؟-

دخرته گوشت تلخِ نچسب،از لحنم جا خورد و لبخندش محو شد ،رومو 

بودو تو ازش گرفتم که اونم رفت و رس جاش نشست حسابی ضايع شده 

ذوقش خورده بود. خيلی جلف بود و اين حاملو بهم ميزد.هميشه آرايش 

غليظ داشت و هردفعه موهاش رو يه رنگ ميکرد متنفر بودم از دخرتايي 

که خودشونو به آدم ميچسبونن.. زمني تا آسمون با غزاله من فرق داشت 

صدای  اصال غزاله با همه فرق داشت باز هم توی افکارم غرق بودم که با

 عمم به خودم اومدم..

- بله؟ببخشيد حواسم نبود چی گفتني؟- کاميار جان با شام هستم-

 گفتم نظرت چيه دو سه روزی بريم شامل؟

از اين حرف يهويی عمه خشکم زد... خريه به فرش کف سالن بودم حتی 

 پلک هم منيزدم.

 کی مرييم؟-به طرفش برگشتم: حواست کجاست عمه؟-
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دفعه ای و راضی شدنم متعجب شدن. دو ماه بود که همه از تصميم يه 

همش يا تو اتاقم بودم يا مريفتم استديو و حوصله هيچی رو نداشتم،قرار 

 شد فردا آماده بشيم و پس فردا صب به طرف شامل حرکت کنيم....

همه حارض بودن و همراه چمدون ها سوار ماشني شديم بابا اينا با ماشني 

تم که با ماشني خودم بيام و تو راه تنها باشم. خودشون رفنت و من خواس

هر جايي از جاده چالوس رو ميديدم ياد خاطراتم با غزاله ميوفتادم. پخش 

 رو روشن کردموبازهم توی فکر رفتم...

 کاش يکدفعه خودت رو ميذاشتی جای من

 چه سخت ميگذره بدون تو متام لحظه های من...چه سخت ميگذره...

د و حسابی کالفه شده بودم. ترافيک خيلی سنگني جاده خيلی شلوغ بو 

بودو دير رسيديم وقتی رسيديم وارد حياط ويال شديم انگار غم عامل 

 نشست تو دمل همه خاطراتم رو به روم زنده شد

 واااای کاميار ويالتون چقد قشنگه چقد با صفاس عاشقش شدم-#

يال از حياطش معلومه توی و-  حاال هنوز توی ويال رو نديدی-

هم قشنگه ولی نيومديم که بريم تو بشينيم از طبيعت قرار لذت بربيم...از  
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مثل بچه ها تو حياط  از پشت ويال را داره-  کجا ميشه رفت دريا؟

 باال و پايني ميپريد و ذوق ميکرد منم با خنده های اون ميخنديدم#

 شام بريد منم االن ميام.-  حواست کجاس بابا جون؟ بيا بريم تو-

رای اولني بار که با غزاله اومديم اينجا از راه نرسيده رفتيم کنار ب

دريا،آخرين ديدارمونم کنار دريا بود. دمل ميخواست اول برم دريا، به طرف 

پشت ويال به راه افتادمو از دور دريا رو ديدم بغض به گلوم چنگ مي 

لومو انداخت ميخواستم گريه کنم ولی منی تونستم. انگار يه چيزی راه گ

 بسته بود

آروم آروم به طرف دريا رفتم بدترين خاطرات زندگيم از جلوی چشامم 

مث فيلم رد ميشدن صدای جيغ وداد تو گوشم پيچيد انگار که همني االن 

 پيشم جيغ ميزدن

#خيلی ترسيده بودم... با آرش و سعيد به سمت ساحل ميدوييديم.. مردم 

 نی متاشا ميکردنهمه جم شده بودن و داشنت با بهت و نگرا

 صدای آيدا که با گريه التامس مردی رو ميکرد دملو ريش ميکرد 

 آقا تورو خدا پيداش کنيد.. توروخداااا -
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ساناز روی شن ها نشسته بود و هق هق ميکرد و به رسو صورتش چنگ 

 ميزد: 

وااای چه خاکی به رسمون شد. گفت که منياد گفت که ميرتسه گفت دلش -

 تشور ميزنه گففف

گيج و منگ داشم نگاهشون ميکردم.چه اتفاقی افتاده بود! غزاله کجا بود! 

فکرای مزخرف رو کنار زدم با صدايي که به زور از گلوم خارج ميشد گفتم 

 : غزال...غزاله کو؟

هيچکس صدامو نشنيد فقط صدای جيغ و داد دخرتا و يا خدا گفنت مردا 

 غزاله کووو؟ -توی گوشم ميپيچيد.با همه توانم داد زدم: 

سمت ساناز رفتم بازوهاشو گرفتم و فشار دادم ، محکم تکونش ميدادم: 

 غزاله کجاست؟ لعنتی حرف بزن-

گريه ميکرد و گريه ميکردم منيخواستم باور کنم خودمو به دريا زدم سعيد 

ومل کنيد لعنتيا.. ومل کنيد بايد برم دنبالش -و آرش دنبامل اومدن و گرفتنم :

 تاريکی و دريا ميرتسهاون از 

آروم باش کاميار نريوهای امداد و فرستادن دنبالش . ان شا هللا  -آرش-

 صحيح و سامل پيدا ميشه
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ولی من همچنان داد ميزدمو تقال ميکردم، ديگه نفهميدم چی شد و وقتی 

 به خودم اومدم توی بيامرستان بودم و هيچ خربی از غزامل نبود...

گشنت پيدا شد. جنازه عزيزترين کسم پيدا شد. از باالخره بعد از يه روز 

 توی قايق آوردنش بريون 

همه زجه ميزدن و داد و بيداد ميکردن ولی من نه ميتونستم گريه کنم نه 

ميتونستم داد بزنم شوکه بودم. رفتم سمتش و پارچه سفيد رو از روی 

گچ صورتش کنار زدم صدای جيغ دخرتا باال گرفت با ديدن صورتش که مث 

سفيد شده بود و بی روح بود وحشت کردم چشم دوختم به لبهای يب 

 رنگش

تا اون رژتو پاک -  ##_کاميار اذيتم نکن ديگه االن مهمونی متوم ميشه

-  نکنی منيذارم بری.چند بار بگم اون رژ قرمزو فقط بايد برای من بزنی

 ديگه داری گرميو در مياری

 و روی لبهاش گذاشتم##با اين حرفش به آغوش کشيدمشو لب هام

 غزاله بيدار شو.... - اين همون غزاله ی منه؟ 

 توی آغوشم کشيدمش و رسموتوی گردن مثل يخش فرو کردم.
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بو عاشک بُيله بيته ِمز،براکام تِرک امِته ِبنی)اين عشق منيتونه اينطور متوم 

 بشه،ول نکن ترک نکن منو(

ذاری؟ منو تو با هم قرار غزاله چشاتو وا کن چطور دلت مياد منو تنها ب-

گذاشته بوديم،به هم قول داده بوديم که هيچ وقت همديگه رو ترک 

 نکنيم،چرا زدی زير قولت؟

 زجه زدم

آمتا ِبنی اُلوم لِره آمتا ِبنی ظولوم لِره گُتور ِبنی گيتيئني ِيره)منو ما بني مرگ 

 ی(و زندگی نذار اين ظلمو در حقم نکن،منو با خودت برب هرجا که مري 

 داد زدمو گريه کردم و بيشرت توی آغوشم فشارش دادم

 ِسن سيز ِبن  نِِفس آالمام  بوراالردا هيچ دورامام تِک باشينا يانليز کاالمام

 )بی تو نفس کشيدن سخته برام، منيتونم اينجاها تک و تنها مبونم (

 غزاله من بی تو ميمريم دووم منيارم منو تنها نذار...غزاله...غزاله...

 نني کُکونو اُزلِريم ِهپ يُل الرينی گُزلِريم،گُتور ِبنی گيتيئني ِيرهس

)به دنبال عطر تن تو ميگردم چشم به راه تو ميمونم،منو با خودت برب 

 هرجا که مريی(
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 )قسمتی از آهنگ گُتور ِبنی گيتيئني ِيره از امراه با مفهوم ترانه(

حال رفتمو ديگه داد ميزدمو هيچکس منيتونست منو ازش جدا کنه.از 

 هيچی نفهميدم#

به دريا رسيدمو روی شن ها زانو زدم ديگه منيتونستم سکوت کنم ، داد 

 زدم...

ازت متنفرم... ازت متنفرم لعنتی... ازت بيزارم... تو همه کسمو ازم -

 گرفتی... بيزارم ازت

انقد داد زدم که احساس کردم هنجرم داره ميسوزه رسمو روی شن ها 

خدايا چرا جون منو منيگريی -ک به چشامم هجوم آورد: گذاشتم و اش

 ؟خدايا من ديگه منيتونم اين دردو تحمل کنم.

رسمو بلند کردمو به دريا خريه شدم منيدونم چقدر تو اين حال بودم ولی 

 وقتی به خودم اومدم تصميم گرفتم هرچه زودتر برگردم تهران.

 وارد ويال شدم همه نگران بهم چشم دوخنت:

 کجا مامان؟-  دارم برميگردم...من -

 تهران-
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 تهران؟ما که تازه رسيديم-

من با شام کاری ندارم ، مبونني. ولی من منيتونم اينجا رو تحمل کنم بر می -

 گردم تهران.

همه با تعجب نگاهم می کردن و ميخواسنت جلو رفتنمو بگرين..بابا رو به 

 من گفت؟

 ه ای مبون فردا صبح برواين چه تصميمي بود که گرفتی؟االن خست-

بابا خواهش ميکنم مانعم نشيد من منيتونم اينجا مبونم درکم کنيد،هر -

 گوشه و هر مکان اينجا منو ياد غزاله ميندازه

 باشه پس رسيدی زنگ بزن منتظريم -پدرم تسليم شد:

 چشم حتام-

رسيع از ويال بريون زدم و پشت فرمون نشستم. با رسعت زيادی رانندگی 

 م طوری که احساس ميکردم رو ابرهام..ميکرد
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پخش رو روشن کردم و يکی از آهنگهای اخريم رو که بعد از اون اتفاق 

تلخ خونده بودم رو پيلی کردم . صداشو تا آخر زياد کردم و پامو روی پدال 

 گاز فشار دادم...

 بيزارم از غمی که تو دمل نشست  بيزارم از شامل از هرچی خاطرست

چون عاشقت شدم اين گريه   دم،دلگريم از همهدلگريم از خو 

 حقمه

 رمانکده تلگرام کانال

https://telegram.me/Romankade 

آخه اين چه -   تو منو واقعا دوست داری؟- جوِن دمل؟-  کاميار؟-#

 پس يه قولی بهم ميدی؟-سواليه که ميپرسی معلومه. تو همه زندگيمی    

 روزای سخت همو تنها نذاريم#هيچوقت حتی تو - هرچی باشه قبول-

اشکام رسازير شد،منی که هيچ کسی تا حاال اشکمو نديده بودحاال هرلحظه 

 از زندگيم شده بود گريه

از دست دادمت دنيامو غم    خوشحالی منو دريا ازم گرفت

 گرفت
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 دنيام بوديو دنيام با تو مرد  دريا تورو گرفت دريا چشاتو برد

 ظه توی رسم انعکاس ميکردصدای خنده های غزاله هر لح

 دريای لعنتی عشقمو پس نداد هيچ دردی اينجوری منو شکست نداد

 تا روز مرگمم بيزارم از شامل  بيزارم از خيال از فکرای محال

ديگه داشتم توی جاده پرواز ميکردم و خاطرات داشت ديوونم ميکرد ، 

 بوی عطرموهای غزاله رو حس ميکردم انگار که پيشم بود

بگم  تو اون جاده های شاملی  وام برم اون حوالیمنی خ

 جات خالی..

فقط   قدم ميزنم با چه حالی  نفس ميکشم با چه بغضی

 جات خالی..

#کنار جاده چالوس باهم قدم ميزديم و با بچه ها ميگفتيم و می خنديديم 

 عاشق خنده های قشنگش بودم#

ديگه اما ميومدم جات   رفتيم با هم شامل همه چی عالی بود

 خالی بود

 با خنده رفتيمو با گريه اومدم  تو جاده ی شامل باهات قدم زدم
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 گريه ميکردمو با صدای بلند با آهنگ ميخوندم

چی هست که مانع ديوونگيم   کی جاتو پر کنه،کی زندگيم بشه

 بشه

کاشکی يکی تورو برگردونه به   اين غصه ها منو بعد از تو ميکُشن

 من

بگم  تو اون جاده های شاملی  حوالیمنی خوام برم اون 

 جات خالی..

فقط   قدم ميزنم با چه حالی  نفس ميکشم با چه بغضی

 جات خالی..

 )دريای لعنتی،علی عبداملالکی(

رسعتم نزديک صدوشصت بود ازهمه ی ماشني ها سبقت ميگرفتم 

ميخواستم زودتر برسم به خونه و به اتاقم پناه بربم. هوا هم ديگه تاريک 

بود، داشتم با همون رسعت از اتوبوسی سبقت ميگرفتم که متوجه  شده

کاميونی که از رو به روم ميومد نشدم و باهاش برخورد کردم ، با رس رفتم 

 تو شيشه و....
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 فصل دوم

بيشرت از شيش هفت ساعت بود که رفته بودو هيچ خربی ازش نبود همگی 

ن خونه رم جواب نگران و منتظر زنگش بوديم.گوشيش خاموش بود و تلف

منيداد تا االن بايد رسيده بود،از اولش اومدنش به شامل اشتباه بود با 

 صدای بابا از افکارم خارج شدم

 نبايد ميذاشتم تنها بره، خدايي نکرده اتفاقی براش نيوفتاده باشه؟-

مامان يه گوشه نشسته بودو بی صدا اشک مرييخت و به خدا التامس ميکرد 

ر ميگفت و بابا عصبی طول و عرض ويال رو طی ميکرد عمه هم زير لب ذک

 که با حرف شوهرعمم همه به طرفش برگشتيم

به نظر من بهرته با پليس راه متاس بگرييم ان شاهللا که چيزی نشده باشه -

 ولی اينجوری خياملون حداقل راحترت ميشه

همه موافقت کرديم و بابا با پليس راه متاس گرفت هيچ کس حرفی منيزد 

و همه نگران چش به بابا دوخته بوديم که با گفنت يا اباالفضل رسشو به 

ديوار تکيه داد و آروم اشک ريخت.. پليس راه گفته بود که توی جاده 

سفيد با يک کاميون تصادف کرده و رانندش رو به  3چالوس يه مزدا 

بيامرستان ....... منتقل کردن. با شنيدن اين خرب ويال دور رسم چرخيدو 
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روی مبل ولو شدم  شوکه به مامان که داد و بيداد ميکرد و عمه که با گريه 

سعی در آروم کردن مامانم داشت چشم دوختم نفس هم روی زمني 

 نشسته بود و گريه ميکرد

 من مريم بيامرستان-

 منم ميام بابا-

 تو مبون مراقب مادرت باش اصال شايد اون ماشني کاميار نبوده-

 نه کامران من منيتونم اينجا مبونم منم ميام-بلند شد:  مامان رسيع از جاش

خالصه با ارصارهای مامان، بابا راضی شد و همگی با هم به سمت 

 بيامرستان را افتاديم

پشت در اتاق عمل نشسته بوديم. داشتم به مامان دلداری ميدادم هر 

 چند خودمم حال و روزم بهرت ازش نبود

که صحيح و سامل از عمل بريون بياد تا  همه ساکت بوديم و دعا ميکرديم

اينکه دکرت از اتاق عمل خارج شد وهمگی جز مامان که بی حال روی 

 صندلی افتاده بود به سمتش رفتيم. بابا بی معطلی پرسيد
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-  شام نسبتتون با بيامر چيه؟-  حالش چطوره آقای دکرت؟-

 لطفا با من ترشيف بيارين- من پدرشم

دکرت قدم برداشت به سمت اتاق دکرت به راه افتادن بابا با نگرانی کنار 

نگاهی به مامان اداختم، عمه کنارش بود و بهش دلداری ميداد نگاهمو 

ازش گرفتمو دنبال دکرتو بابا دوييدم و وارد اتاق شدم دکرت هم با موندنم 

تو اتاق مخالفتی نکرد پشت ميزش نشست و رشو کرد به توضيح دادن 

 وضع کاميار...

متاسفم که بايد اينو بگم ولی وضعيت بيامر شام اصال خوب نيست. دست -

چپ و پای راستش شکسته و بر اثر رضبه ای که به رسش وارد شده 

 جمجمش آسيب ديده

 ما همه تالشمونو کرديم بقيش با خداست -کمی مکث کرد و ادامه داد: 

حالت  پرستون االن تو-  يعنی چی آقای دکرت؟ -بابا با بهت پرسيد: 

کام هستش و معلوم نيست کی بهوش بياد،شايد يه هفته شايد يه ماه يا 

 شايدم اصال بهوش نياد

قطره های اشک از روی گونم رس ميخوردن و منيتونستم مهارشون کنم 

باورم منيشد همچني مصيبتی رسمون اومده . چرا بايد اينهمه اتفاق برای 
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بديم چطور بگيم که پاره  داداش من بيوفته چطور اين خرب رو به مامان

تنت شايد ديگه هيچوقت به هوش نياد آروم از در اتاق بريون زدم دستمو 

منتقل کرده بودن به سمتش  ccuبه ديوار گرفتم تا زمني نخورم کاميار رو به 

رفتم و از پشت شيشه به تن بی جونش که روی تخت افتاده بود و 

ان قلبش رو نشون ميداد دستگاهها و مانيتوری که عالئم حياتی و رضب

 چشم دوختم. ياد شبي که داشتيم براش خاستگاری مريفتيم افتادم

مامان جان مگه وقتی داشتی قرار خاستگاری ميذاشتی از من نظر -# 

 پرسيدی؟من خاستگاری دخرتی که منيشناسم منريم.

يعنی چی؟تا کی ميخوای بهونه بياری اين دخرتی که من برات در نظر -

ر نظر عاليه تحصيل کرده،خانوم،خانواده دار،پدرشم که رشيک گرفتم از ه

تو بيخود ميکنی من - من منيام حرف آخرمه- باباته ديگه چی ميخوای؟

قرار گذاشتم مردم منتظرن، حاال بيا بريم يه نظر دخرترو ببني مطمئنم 

 خوشت مياد

  اهگري عجب آدمی افتادما..بابا من زن منيييييخوام. زوره؟ ومل کنيد.. -

داداش به خدا خيلی دخرت خوبيه.ببينی عاشقش ميشی اگه ازش خوشت -

 نيومد يه بهونه ای مياريم
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 نه..نه..نه..-

نه و -مامان روفرشيش رو از پاش درآورد و به سمت کاميار نشونه گرفت: 

نگمه و همزمان دم پايي رو پرت کرد به سمتش که کاميار جاخالی داد و 

. انقد خنديده بودم که دل درد گرفته فرار کرد ، رفت توی اتاقش

بودم.باالخره با هر ترفندو چرب زبونی که بود کاميار رو راضی کرديم بياد 

ولی قبول نکرد که يه لباس رسمی بپوشه و همچنان حرف خودش رو ميزد 

 که:

 منکه خاستگاری منيام . ميام برای ديدو بازديد...همني لباس خوبه-

وار کتان سفيد و کت مخمل رسمه ای اسپرت يه پرياهن جذب سفيد با شل

پوشيده بود با اينکه تيپ اسپرت بود و زياد مناسب اين مراسم نبود ولی 

خيلی خوشگل شده بود تا برسيم اخامش تو هم بودو حرف منيزد توی راه 

دسته گل بزرگ و شيکی با يه جعبه شريينی خريديم دم در دسته گل رو 

نکرد ولی با چشم غره مامان دسته گل رو به سمت کاميار گرفتم و قبول 

 با حرص از دستم گرفت.

وارد خونه که شديم کاميار و غزاله با تعجب بهم خريه بودن و با ترشی که 

به کاميار زدم به خودش اومد و گل رو به غزاله داد و در طول مراسم هم 
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ادش هی زيرچشمی بهم نگا ميکردن و لبخند ميزدن.انگار که آقا کاميار ما ي

رفته بود رصفا واسه ديد و بازديد اومده. که بعدا فهميديم قبال با هم 

 آشناييت داشنت و کاميار همچني بدشم نيومده بود ازش#

تو افکارم غرق بودم که چشمم به مانيتور باال رسش که خط صافی رو 

نشون ميداد افتاد. پرستارها و دکرت به رسعت وارد اتاق شدن و دکرت رشوع 

شک دادن. دستگاه شک رو روی سينه کاميار ميذاشنت و تن بی کرد به 

جونش باال و پايني ميپريد قلب منم داشت از کار ميوفتاد انقد شوکه شده 

بودم که حتی منيتونستم گريه کنم صدای جيغ و داد مامان که التامس خدا 

رو ميکرد تو گوشم ميپيچيد.ديگه نتونستم خودمو کنرتل کنم پاهام سست 

روی زمني نشستم چند لحظه بعد دکرت از اتاق خارج شد همه به شد و 

سمتش هجوم بردن ولی من اول از پشت شيشه به مانيتور که خط های 

شکسترش نشونه رضبان قلب بود رو نشون ميداد خريه شدم و نفس آسوده 

 ای کشيدم با صدای بابا که از دکرت سوال ميپرسيد به سمتشون رفتم

چند لحظه قلب از حرکت ايستاد ولی دوباره  برای- دکرت چی شد؟-

برگشت. سطح هوشياريش هم بيشرت شده اگه همينطور پيش بره به زودی 

 بهوش مياد. فقط دعا کنيد براش.
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در حالی که داشتم گريه ميکردم لبخندي زدم،دستامو روی صورتم گذاشتم 

- و به ديوار تکيه زدم و روی زمني نشستم،رسمو روی زانوهام گذاشتم:

 خدايا خودت کمکش کن،بهمون برش گردون

دو هفته گذشتو کاميار سطح هوشياريش ده درصد هم بيشرت شده بود و 

دکرت اين اميد رو داده بود که هر لحظه امکان داره به هموش بياد. مامان 

رو به زور راضی کردم که امروزو به خونه بره و کمی اسرتاحت کنه و اجازه 

 ونم....بده که من پيش کاميار مب

** 

با شنيدن حرفای دکرت خنده به لبهام اومد و همزمان چشامم پر اشک شد 

ولی اينبار اشک شوق بود کاميار بهوش اومده بود و من انقدر خوشحال 

بودم که نفهميدم چطور به بابا خرب دادم نيم ساعت از متاسم نگذشته بود 

اتاق رفتيم تا  که همراه مامان به بيامرستان اومدن،با اجازه دکرت به

 ببينيمش تا وارد اتاق شدم روبه کاميار با گريه گفتم:

  توکه مارو نصفه عمر کردی ميدونی دو هفتس چی کشيديم-

چرا حرف -ما اشک مرييختيم و کاميار بی تفاوت نگاهمون ميکرد: 

 منيزنی؟خوبی؟درد داری؟
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 ولی همچنان تو سکوت و با تعجب نگاهمون ميکرد

 حرف منيزنی دلتنگ صداتيم الهی مامان فدات بشهکاميار جان چرا -

اينجا کجاس؟ شام کی -باالخره لب باز کرد و در کامل ناباوری گفت: 

 هستني؟ چه باليي رس من اومده؟

اينبار نوبت ما بود که تعجب کنيم با بهت بهش زل زده بويم ، رو بهش 

 گفتم:

 مارو منيشناسی؟من کيانام خواهرت ،اينا پدر و مادرتن-

-خواهرم؟ پدرو مادر؟   چشامشو از درد جم کرد: -کمی به فکر رفت : 

کاميار، -  يادم منياد،اصال من اينجا چيکار ميکنم؟...رسم درد ميکنه...

کاميار؟!!!! اسم من کامياره؟...پس - پرسم منم يادت نيس؟من مامانتم

 چرا هيچی يادم منياد

ش رفت و ازش خيلی داشت به خودش فشار مياورد.. دکرت باالی رس

خواست که آروم باشه و پرستار رو صدا زد تا بهش يه آرام بخش تزريق 

 کنن، نگاهی به چهره نگران ما انداخت:
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حدس ميزدم اين اتفاق براش بيوفته.با اون رضبه ای که به جمجمه -

ومغزش وارد شده امکان داشت فراموشی بگريه ولی چون مطمنئ نبودم 

  دچيزی نگفتم تا به هوش بيا

 تاکی اينطوری ميمونه؟-

معلوم نيست چقدر طول بکشه ،ديدن عکس وفيلم خانوادگی و يادآوری -

خاطرات گذشته بهش کمک ميکنه تا حافظشو به دست بياره، شام هم بايد 

 کمکش کنيد...

 کی مرخص ميشه؟-ناراحتی تو چهره تک تکمون منايان بود:

 د فشار به مغزش وارد بشهفعال بايد چند روزی تحت نظر باشه. نبايد زيا-

 ممنون -

از اتاق خارج شديم کاميار هم با آرامبخشی که بهش زدن خوابش برده بود 

توی راهرو قدم ميزدم و کالفه به حرفهای دکرت فک ميکردم با يادآوری 

 حرفهای دکرت رسجام ايستادم 

 ديدن عکس و فيلم، يادآوری خاطرات گذشته...گذشته..غزاله..-
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غزاله رو يادش منياد. هيچی از گذشته و اون اتفاق لعنتی يادش  االن کاميار

نيس،شايد حکمت خدا اين بوده که کاميار گذشتشو فراموش کنه و يه 

زندگی جديدی رو رشوع کنه..آره من نبايد بذارم کسی در مورد غزاله بهش 

 چيزی بگه...

** 

م. اتاق امروز کاميار مرخص ميشه و من از صبح دارم خونه رومرتب ميکن

کاميار رو مرتب کردموهرچی عکس و خاطره مربوط به غزاله بود رو از 

اتاقش برداشتم و فيلمو عکسای لب تاپش رو هم توی فلش ريختمو از لب 

تاپ حذفشون کردم.با مامان و بابا حرف زده بودم و اونا هم با نظرم 

ه و موافقت کرده بودن و قرار بر اين بود که هيچکس هيچ حرفی از غزال

اينکه کاميار نامزذ داشته، نزنه. اميدوار بودم که خودش هم هيچوقت 

 يادش نياد...

********** 

توی آينه نگاهی به خودم انداختم صورتی گرد با ته ريش داشتم زير 

چشاممم گود بود. چشم و ابروی مشکی با بينی متوسط و لبهای خوش 

م يه غريبه جلو روم فرم. موهام روی پيشونيم ريخته بود، احساس ميکرد



 

 

 فراموشم کن نویسنده: هانيه شبسرتزاده | کاربر رمانکده

42 https://telegram.me/Romankade    رمانکده تلگرام کانال 

ايستاده که منيشناسمش،حتی خودم رو هم يادم منياد.به کمک دوستام که 

خودشونو آرش وسعيد معرفی کرده بودن لباسهامو عوض کردم منتظر بودم 

کسی که خودشو پدرم معرفی کرده بود برگه ترخيصمو بگريه.به سختی 

تی منيدونم چه ميتونم راه برم . يه دست و يه پام شکسته و توی گچه ح

باليي رسم اومده ميگفنت تصادف کردم ... حس بدی داشتم خيلی بده که 

ندونی کی هستی، پرسی که خودش رو آرش و دوست صميميم معرفی 

 کرده بود کمک کرد تا روی تخت بشينم

 از گذشتم بگني ميخوام بيشرت بدونم-

 زياد خودتو اذيت نکن يواش يواش يادت مياد-سعيد-

 نم بگني من حتی خودمم منيشناسمخواهش ميک-

 خيلی آدم مزخرفی بودی اميدوارم درست بشی -آرش-

زدن زير خنده . منم با تعجب بهشون خريه بودم که سعيد رو به آرش 

 اذيت نکن آرش اون االن تو حالی نيست که باهاش شوخی کنی-گفت: 

 و باش پس يه بيوگرافی از خودت ميدم. کاميار رادمهر،فوق ليسانس هرن-

 موسيقی، يه خواننده خوب و... 
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- خواننده؟من خوانندم؟-چشام و گرد کردم نذاشتم جملش متوم شه : 

بله.يه خواننده خوب و موفق که تا چند روز ديگه هم آلبومت مياد به 

 بازار...

چشاممو بستم رسمو پايني انداختم سعی کردم به ياد بيارم ولی بی فايده 

 بود...

باالخره بعد چند ساعت مرخص شدم و منو به خونه ای که برام نا آشنا بود 

بردن همه جای خونه رو با دقت نگاه ميکردم ولی دريغ از يک خاطره ی 

کوچيک توی مغزم.باز هم به کمک دوستام به اتاقم رفتم.. درو باز کردم 

 و وارد اتاق شدم.. 

آبی رنگ پوشيده شده بود با يه اتاق بزرگ که ديوارهاش با کاغذ ديواری 

يه تخت دونفره و انواع سازهای موسيقی. در و ديوار اتاق پر بود از 

عکسهای خودم يه کمد و يه رسويس بهداشتی گوشه اتاق بود. پنجره ی 

بزرگی هم رو به حياط داشت با پرده ای به رنگ آبی آسامنی،همه وسايل 

چرا وايسادی بيا -ومدم: اتاق با هم ست بودن.. با صدای آرش به خودم ا

بشني پات درد ميگريه،فک کنم ازعکسهای روی درو ديوار فهميده باشی 

 که اينجا اتاقته
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  هيچ چيز به چشم آشنا منياد. احساس پوچی ميکنم-

عجله نکن دکرت گفت يه مدت اين حال رو داری ولی ان شا هللا هرچه -

 زودتر حافظت برميگرده

 اميدوارم...-

شوخی و خنده منو از اين حال و هوا در بيارن ولی فايده  سعی ميکردن با

ای نداشت در ظاهر ميخنديدم ولی تو باطن حامل خراب بود و ذهنم 

 مشغول...

** 

بيشرت از دو ماهه که از اون تصادف ميگذره گچ دست و پامو باز کردنو 

کم کم به کمک فيزويوتراپی ميتونم راه برم . خانوادمم خيلی بهم محبت 

نن و من واقعا بعضی وقتها ازشون خجالت ميکشم. آرش و سعيد منو ميک

همه جا ميربن و هرکاری انجام ميدن که من يه چيزايي از گذشتمو به خاطر 

بيارم ولی مث اينکه قرار نيست اين حافظه لعنتيم حاال حاالها برگرده. 

م رو بيشرت وقتها مترين خوانندگی و نوازندگی ميکنم تا حداقل بتونم ِحرفر 

ادامه بدم.تعريف از خود نباشه صدای قشنگی دارم. به لطف سعيد و آرش 

که فهميدم مديربرنامم هم هست آلبومم رو که قبل اين اتفاق جمع آوری 
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کرده بودم روونه بازار کردم که جزو پرفروشرتين آلبوم سال شد و اين برای 

يدم ترانه من باور نکردنی بود. يه رسی کارها توی آلبومم بود که فهم

رساشون خودمم و بيشرت از اينکه ترانه گفتنم منو متعجب کنه محتواشون 

برام عجيب بود که کامال غمگني و نا اميد کننده بودن،وقتی علتش رو 

پرسيدم گفنت اين کارها و ترانه ها همشون دلی هسنت و هيچ اتفاق خاصی 

 پشتشون نيست ..

** 

همونی بزرگ راه انداخنت و کل فاميل امروز تولدم بود. مامان و کيانا يه م

و دوست و آشنارو دعوت کردن. من که راضی نبودم ولی ميگفنت بعد از 

 اون اتفاق يه مهمونی حال و هوای همه رو عوض ميکنه.

جلوی آيينه ايستادم و به خودم خريه شدم شلوار مشکی کتان با يه پرياهن 

پوشيده بودم. موهامو  جذب به رنگ سفيد که آستيناش تا آرنج تا ميخورد

سشوار کشيدم وبه سمت راست صورتم حالت دادم. ساعت مارکم رو به 

دستم بستم و به طبقه پايني رفتم. کيانا و مامان هم حارض شده بودن و 

مهمون ها کم کم از راه مريسيدن  خونه حسابی شلوغ شده بود . منم کنار 
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و آيدا معرفی  آرش و سعيد و دوست دخرتاشون که خودشون رو ساناز

 کرده بودن  نشسته بودم

ميگم کاميار وقتی تو خودت هستی چه لزومی داشت دی جی -آرش-

  بياريد؟خودت ميخوندی خب

ناسالمتی تولد خودمه ها خودم بشم خواننده مراسم خودم برا خودم -

 بخونم؟

خب حاال خودم خودم را انداختی چه اشکالی داشت مثال يه فيضيم -سعيد-

 م از صداتما ميربدي

  نکنه فک کرديد مفتی اومديد کنرست؟-

شام پاشو يه دهن بخون ما پول -خنديدن و سعيد ميوِن خنده هاش گفت: 

 بليطمونو حساب ميکنيم

 خب حاال شايد آخر مجلس يه آهنگ خوندم براتون،درموردش فکر ميکنم-

داشتيم ميگفتيم و ميخنديديم که چشمم به نفس دخرتعمم افتاد که با 

ی جلف و زننده داشت به طرفمون ميومد.گذشته رو که يادم نيست تيپ

ولی از وقتی که از بيامرستان مرخص شدم، رفت و آمدهای 
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رسزدش،رفتارهای زنندش و اينکه همش سعی ميکرد خودشو به من 

بچسبونه آزارم ميداد . اصال احساس خوبی نسبت بهش نداشتم و ازش 

کامی جوووون  -کنار من نشست : خوشم منيومد با لبخند اومد و درست 

حوصلم رسرفت ديدم شام داريد ميگني ميخندين گفتم منم بيام به 

 جمعتون اضافه شم

نگاهی به بچه ها انداخت و  بحث خاصی نبود-قيافمو جدی کردم: 

 ميخوام چند لحظه باهات خصوصی حرف بزنم-گفت:

رخودشون به وضوح ديدم که بچه ها اخمشون رفت تو هم و هرکدوم با يا

اين چه رفتاريه که جلو دوستام -رفنت برقصن.. از دستش عصبانی شدم: 

 داری؟

 چه رفتاری؟خب ميخوام باهات تنها حرف بزنم-

 چه دليلی داره منو تو تنها باهم حرف بزنيم؟منو تو حرفی باهم نداريم-

 داريم کاميار خان..توهمه چيزو فراموش کردی منکه يادمه-

 خريه شدم توی چشاش و منتظر بقيه حرفش موندم از حرفش تعجب کردم .
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تو اين چند ماه هی ميخواستم بهت بگم ولی فرصتش پيش منيومد، -

 تصميم گرفتم امشب همه چيزو بهت بگم

 چی رو بگی؟-

اينکه قبل از اون اتفاق چه قولهايي بهم داده بودی، اينکه چقد بهم عالقه -

لعنتی تورو از من گرفت،  داشتی و بهت عالقه داشتم ولی اين فراموشی

 من ديگه منيتونم بدون تو بودن رو تحمل کنم بيا بشيم مثل قبل

با تعجب خريه شده بودم بهش اصال باورم منيشد يعنی من به نفس عالقه 

 داشتم؟

منو تو با هم رابطه -  متوجه منيشم! يعنی چی بشيم مث قبل؟-

داشتيم غرياز پرسدايي و دخرت عمه بودن با هم دوست بوديم،بريون 

 مريفتيم،مهمونی مريفتيم، حتی مسافرت

 ولی...من...-

ميدونم توهيچی يادت نيست ولی من کمکت ميکنم که به ياد بياری -

 چقدر باهم خوش بوديم. من هنوزم دوست دارم

  هامون خرب داشنت؟ خانواده-رسام هنگ کرده بودم: 
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 نه قرار بود باهاشون مطرح کنی که بيان خاستگاری-

ديگه واقعا داشتم از تعجب شاخ درمياوردم، يعنی من انقد آدم بد سليقه 

ای بودمو انتخابم يه دخرتِ دماغ عملی با لب و گونه ی پروتزِی دست ساز 

 دکرتا بود؟ 

من ديگه اون آدم ببني نفس من يادم نيست که چی بينمون بوده ولی -

سابق نيستم هر چی هم که بينمون بوده امشب فراموشش کن، تنها چيزی 

ولی تو منيتونی منو - که در حال حارض برای من مهمه کار و حرفمه..

چه آبرويي؟تو که ميگی هيچ کس خرب - همينجوری پس بزنی،آبروم چی؟

وشم اين چيزيو عوض منيکنه. منو تو ..... رسش رو به گ-   نداشته

 من ديگه دخرت نيستم -نزديک کرد:

انگار يه سطل آب يخ خالی کردن روی رسم. يعنی من انقدر آدم آشغالی 

 بودم؟باور منيکنم..

 رسم داشت سوت ميکشيد دستی توی موهام کشيدم و به مبل تکيه دادم

  باور منيکنم-

 مجبوری باور کنی تازه ارصار داشتی زودتر ازدواج کنيم.-
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منيشه که همچني آدمی بوده باشم ، اگه حرفاش واقعيت داشت اصال باورم 

 منيخواستم ديگه از اين به بعد همچني کسی باشم

مهم نيست گذشته ام چی بوده مهم االنه که منيخوام باتو ازدواج کنم.. -

- اصال..اصال از کجا معلوم که تو از موقعيت االنم سو استفاده منيکنی؟

ر حال فکر ازدواج با منو از رست بريون به ه- اين چه حرفيه کاميار؟

 کن،هزينه آبروتم هرچقدره بهت ميدم برو عمل کن بشو مث روز اولت

 خيلی پستی کاميار-

اونی که پسته تويي. تو اگه دخرت درستی بودی هيچوقت خودتو در -

 اختيارم منيذاشتی ، حاال هرچقدرم که دوسم داشتی

وی جيبت الزم نکرده ول خرجی پولتو بذار ت-با حرص از جاش بلند شد: 

 کنی... و رفت

رسم درد ميکرد با رفتنش آرش وسعيد کنارم اومدن و هرچی سوال پيچم 

کردن که نفس چی ميگفت از زير جواب دادن در رفتم ، ترجيح دادم کسی 

 چيزی نفهمه و اونام ديگه ارصاری نکردن.

واقعا سنگ  باالخره شام رو خورديم و رفتيم رساغ کيک و کادوها.. همه

متوم گذاشته بودن. به ارصار بچه ها که ميخواسنت يه آهنگ براشون بخونم 
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گيتارم رو آوردم و نگاهم به نفس افتاد، با ديدنش يکی از آهنگام که هنوز 

پخش نشده بود به ذهنم اومد ، رشو کردم با ريتم شاد به نواخنت گيتار و 

 همه همزمان رشو به دست زدن کردن

به همه ميگم دوِست دارم  م دوِست دارم از رو عالقمهفکر نکن ميگ

 تيکه کالممه

 هه ... که صدای سوت همه بلند شد  -پوزخند صداداری زدم ... 

واسه تو نقشه کشيدم خيلی يه   تو منيدونی چه چيزايي توی خيامله 

 عامله

من مث هيچ کسی نيستم   تيکه کالممه ميگم ميخوامت يه عامله

 فرق دارم با همه

کسی توی زندگيم نيست   تيکه کالممه ميگم ميخوامت يه عامله

 خيلی خوش به حامل

     ~~~ 

داری ميشنوی صدامو همينم  يه روزی دملو شکستی ميدونم که يادته

 زيادته
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ديگه دوِست ندارم جواب   هی ازم نپرس که ميشه برگرده رابطه

 سوالته

کسی نيستم من مث هيچ   تيکه کالممه ميگم ميخوامت يه عامله

 فرق دارم با همه

کسی توی زندگيم نيست   تيکه کالممه ميگم ميخوامت يه عامله

 خيلی خوش به حامله

 )تيکه کالم،علی عبداملالکی(

متام لحظات نفس با قيافه عصبی خريه بود بهم منم که از قصد اين آهنگ 

رو انتخاب کرده بودم که حالشو بگريم چون بعضی بيتاش بی ربط بهش 

، بعد از متوم شدن آهنگ همه کم کم خداحافظی کردن و رفنت.آخرين نبود

کسيم که از خومنون رفت خانواده عمم بود، ازشون خداحافظی کردم و به 

اتاقم رفتم رسدردم شديدتر شده بود حرفای نفس رو عصابم رژه مريفت و 

واسم قابل هضم نبود. يعنی من قبل اون تصادف همچني آدم هوس بازی 

اگه بودم اينو دوستام بهم ميگفنت. بهرته از کيانا راجع به اين  بودم؟خب

قضيه بپرسم باالخره خواهرمه و اگه چيزی بني منو نفس بوده باشه حتام 

ازش خرب داشته. بدون معطلی بلند شدم و به طرف اتاق کيانا رفتم . در 
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زدم و وارد اتاق شدم. جلوی ميز آرايشش نشسته بود و مشغول پاک کردن 

 رايشش بود.آ 

ميخواستم چندتا سوال - نه اصال. چيزی شده؟- مزاحمت که نشدم؟  -

 خب بپرس تو که چند ماهه هی داری سوال ميپرسی- ازت بپرسم

به حرف خودش خنديدو منم خندم گرفت راست ميگفت از وقتی بهوش 

راستش اينبار فرق ميکنه. -  اومدم همش دارم سوال ميپرسم.

 چرا کسی چيزی گفته؟- عصامبو ريخته به همچيزيه که از اول شب ا

ترسی تو صورتش بود که علتش رو منيدونستم منتظر به لبهام چشم دوخته 

 آره . نفس يه چيزايي گفته که ذهنم رو مشغول کرده-بود: 

 نفس؟چی گفته؟-رنگ از رسو روش پريد و هول پرسيد:

پنهون  از رفتارش تعجب کردم نکنه حرفای نفس واقعيت بوده و از من

 راستش من حرفاشو باور نکردم ميخوام تو هم مطمئنم کنی-کرده بودن: 

جون به -پنبه و شريپاک کن رو روی ميز گذاشتو کامل به طرفم برگشت: 

 لبم کردی بگو چی گفته؟
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منيدونستم چه طوری قضيه رو بهش بگم وقتی سکومتو ديد از روی صندلی 

کاميار بگو چی گفته؟چرا -بلند شد و اومد و کنارم روی تخت نشست: 

راستش...ميگفت من قبال باهاش رابطه داشتم. واقعيت -  حرف منيزنی؟

 داره؟ من که چيزی يادم نيس.. تو خواهرمی بايد بدونی

دروغه. امکان نداره تو از اولش -کيانا نفسی از رس آسودگی کشيد و گفت: 

سکوت ولی چيزی که نگرانم ميکنه...     -  هم از اون بدت ميومد

ميگفت... ميگفت من باهاش رابطه غريمرشوع -  چيه؟- کردم

 هم داشتم و قرار بوده به زودی برم خاستگاريش

کيانا با بهت به چشم های نگرانم زل زدو بعد از چند ثانيه مثل ديوونه ها 

تو؟؟ با نفس؟؟؟؟ دخرته پررو ببني -زد زير خنده وسط خنده هاش گفت: 

 نخند درست حرف بزن ببينم چی ميگی- چه مزخرفاتی تحويلت داده

بابا اون دخرته روانيه. تو از بچگی ازش بدت -به زور خنده اش رو خورد:

 ميومد ولی اون هميشه چشمش دنبال تو بود حتی وقتی که...

 هيچی- وقتی که چی؟-به رسعت لبخندشو خورد و حرفشو قط کرد: 

-به خودم اومدم: احساس ميکردم داره چيزيو ازم پنهان ميکنه با صداش 

حاال ببينی کجا دسته گل به آب داده ميخواد بندازه گردن تو .خر نشی 
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حرفاشو باور کنيا من قسم ميخورم که تو تا حاال دستت هم به نفس 

 نخورده چه برسه به اين حرفا

چه خوب که اومدم از تو پرسيدم داشتم -نفس راحتی کشيدم و گفتم: 

 مزخرفی بودمخودمو رسزنش ميکردم که چه آدم 

تو بهرتين وگلرتين پرسی بودی که تو عمرم ديدم. هيچوقت چشت دنبال -

  هيچ دخرتی نبوده خيالت راحت 

 پس ديگه مزاحمت منيشم خيامل راحت شد-لبخندی به روش زدم: 

 کاميار-

 جان؟-

هيچوقت حرفای نفسو باور نکن. اصال... اصال قول بده از اين به بعد نه -

- باشه قول ميدم- کسی حرفی بهت زد به من بگی تنها نفس بلکه هر 

  چی؟- راستی يه پيشنهادی داشتم 

خب تو تصادف بدی رو تجربه کردی اين فراموشی هم ميدونم خيلی -

 عذابت ميده چطوره به يه مشاور مراجعه کنی؟ خيلی بهت کمک ميکنه
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- پيشنهاد خوبيه. ولی منکه هيچ روانشناسی منيشناسم-کمی فکر کردم:

شوهر يکی از دوستام روانشناس خوبيه آدرس و شامره تلفنش رو برات 

 ميگريم

ديگه برم بخوابم -باشه مرسی . پس منتظرم    از روی تخت بلند شدم: -

 شب خوش- شب خوش

به سمت اتاقم رفتمو روی تخت دراز کشيدم. حرکات کيانا ذهنمو درگري 

بهم ميگفت. ساعدمو کرد ولی ترجيح دادم بی خيال شم اگه چيزی بود 

روی پيشونيم گذاشتمو زل زدم به ديوار روبه روی تختم کيانا درست 

ميگفت شايد مشورت با يه روانشناس ميتونست کمکم کنه تا گذشتم رو 

به ياد بيارم.. داشتم به اتفاقات امروز فک ميکردم که يه ميخ روی ديوار 

لويي بوده که االن توجهمو جلب کرد. به نظر ميومد قبال جای عکس يا تاب

 نيست يادم باشه از کيانا بپرسم.

فردای اونروز قبل از رفنت به استديو رساغ نفس رفتمو باهاش امتام حجت 

ِر من آفتابی نشه ، بعد از يه مدت هم  کردم و بهش گفتم که ديگه دورو ور

خربش رسيد که به بهانه ادامه تحصيل به کانادا رفته و من ازينکه برای 

 رشش راحت شده بودم خوشحال شدم... هميشه از
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 فصل سوم

داشتم دنبال ساختامن پزشکان ميگشتم که چشمم به تابلوی رس در 

ساختامن افتاد...دکرت آرمان فاطمی.روانشناس...از شانس خوبم ديدم دوتا 

ماشني همزمان از پارک خارج شدن و منم رسيع ماشني رو همونجا پارک 

ي رنگی شدم که ميخواست پشت ماشني من آلبالوي 206کردم و متوجه پژو 

پارک کنه تا حد امکان جا رو براش باز کردم ولی از بد شانسی از پشت زد 

به ماشني من. پياده شدم و به طرفش رفتم. رانندش هم که دخرت بود از 

خانوم حواستون -ماشني پياده شد و به طرفم اومد خيلی آروم گفتم: 

 کجاست؟ 

م و ديدم چيزيش نشده ولی چراغ ماشني دخرته نگاهی به ماشني انداخت

 ماشني خودتون داغون شد-شکسته بود: 

نگاهی به دخرته انداختم رسش پايني بود همونطور که به چراغ شکستش 

اشکالی - معذرت ميخوام حواسم پرت شد-نگاه ميکرد آروم زيرلب گفت: 

 نداره به من که خسارتی نخورده

 به هر حال...-
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ام خريه شد...چشامی کشيده سبز رنگش با مژه های برگشت و توی چش

بلندش نظرمو جلب کرد. ولی صورتش خيلی رنگ پريده و بی روح بود. 

هيچ آرايشی نداشت ولی با اين حال دخرت زيبايي بود وقتی ديد بهش خريم 

خب حاال که -دوباره سوار ماشني شد. يکم دنده عقب رفت و پياده شد: 

  من ميتونم برم؟ماشينتون خسارتی نديده 

   خواهش ميکنم..بفرمايني-به خودم اومدم:

چيزی که بعداز چشامش توجهمو جلب کرد صداش بود. يه صدای دخرتونه 

آرام بخش. لبخندی زد و از کنارم رد شد، از جوب کنار خيابون پريد و وارد 

ساختامن پزشکان شد تازه به خودم اومدم که واسه چی اينجام ماشينو 

و وارد ساختامن شدم و ديدم جلوی آسانسور ايستاده تابلو رو قفل کردم 

خوندم و فهميدم که دکرت طبقه پنجم هستش. همني لحظه در آسانسور 

باز شدو چند نفری ازش بريون اومدن و اول دخرته و پشت رسش هم من 

 پنجم-  شام طبقه چند مريی؟-وارد آسانسور شديم. رو بهم گفت:

 احساس ميکنم قبال هم شامرو اينجا ديدم-دکمه پنج رو فشار داد:

آهان  قيافتون آشنا بود - نه من اولني بارمه که به اينجا ميام- 

 فک کردم شايد قبال هم تو مطب دکرت فاطمی ديدمتون
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لبخند تلخی زدو من هم جوابشو با لبخند دادم.در کشويي آسانسور با 

رته هم وارد مطب گفنت طبقه پنجم باز شد. هر دو ازش بريون اومديم ودخ

شد که فهميدم اون هم از مريضای دکرت فاطمی هستش. به طرف منشی 

رفتم اسم و فاميلمو گفتم و پول ويزيتمو پرداخت کردم و روی صندلی 

نشستم. مطب قشنگ و شيکی بود ديوارهاش با کاغذديواری سبز رنگ 

 که پوشيده شده بودو به آدم آرامش ميداد. آبدارچی برای من و اون دخرت

با فاصله دو صندلی از من نشسته بود چای آوردتشکر کردم و چای رو 

برداشتم عادت داشتم چايي رو داغ بخورم منيدونم قبل فراموشی هم 

اينجور بودم يا بعدش اين عادتو پيدا کرده بودم تا نصف فنجون خوردمو 

ال برگشتم نگاهی به دخرته انداختم انگار اصال تو اين دنيا نبود حواسش ک

پرت بود رسمو برگردوندم و مشغول خوردن بقيه چايم شدم که سنگينی 

نگاهی رو احساس کردم و متوجه شدم که منشی همينطور زل زده به من. 

 فک کنم شناخته بودم،سعی کردم بی اهميت باشم.

همني لحظه صدای گوشيم بلند شد،از توی جيبم درش آوردم و اول از همه 

 کيانا پشت خط بود.. صداشو روی سايلنت گذاشتم
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سالم مطب -  سالم داداش کجايي؟-  جانم کيانا؟-

نه ميخواستم ببينم راحت پيدا کردی آدرس - دکرتم.چطور کاری داشتی؟

باشه پس -  آره پرس و جو کردم آدرسشم رسراست بود- رو

 قربونت . خدافظ - مزاحم منيشم ،فدات 

دای منشی به طرفش گوشی رو قط کردم و توی جيبم گذاشتم با شنيدن ص

 خانوم صبوری بفرماييد نوبت شامست-برگشتم: 

همزمان در اتاق دکرت باز شد و پرسجوونی بريون اومد و با منشی 

خداحافظی کرد و از مطب بريون رفت. دخرته اصال حواسش نبود منشی 

 خانوم صبوری نوبت شامست -بلندتر تکرار کرد: 

 چ حرفی وارد اتاق دکرت شد...اينبار به خودش اومد وبلند شد و بی هي

** 

ديگه داشت حوصلم رس مريفت  گوشيمو در آوردمو باهاش مشغول بودم 

که در اتاق دکرت باز شدو همون دخرت با چشمهای قرمز و پف کرده که 

معلوم بود گريه کرده بريون اومد و به سمت ميز منشی رفت بينيشو باال 

ت پول ويزيتش رو حساب کشيدو دستامل کاغذی ای از روی ميز برداش
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آقای -کرد ، داشت از مطب خارج ميشد که منشی اسم من روصدا زد: 

 رادمهر نوبت شامست بفرماييد

با شنيدن فاميليم ايستادو به سمتم برگشت و نگاه يب تفاوتی بهم انداخت. 

رسمو به معنی چيزی شده تکون دادم ولی اون همونطور بی تفاوت 

طب خارج شد. از جام بلند شدم ووارد اتاق صورتش رو برگردوند و از م

دکرت شدم. دکرت جوون ، خوش تيپ و خوش ظاهری بود با ديدنم از جاش 

 سالم آقای رادمهر خيلی از ديدنتون خوشحامل-بلند شد و دستشو جلو آورد: 

خيلی سفارشتون رو بهم کردن، - سالم دکرت، ممنون -دستش رو فرشدم : 

خيلی ممنون شام لطف  -  تون هستممن خودمم يکی از طرفدارها

 دارين

دستم رو ول کرد و تعارف کرد تا بشينم خودش هم از پشت ميز بلند شد 

خب من کم و بيش از اتفاقاتی که براتون -و اومد رو به روم نشست: 

افتاده خرب دارم ولی ميخوام همه چيزرواز زبون خودتون بشنوم.از اين 

تيم پس نه شام منو به چشم يک لحظه به بعد من و شام دوست هم هس

 دکرت نگاه کن و نه من شام رو به چشم يک مريض.

 لبخندی زدم و رشوع کردم به تعريف کردن ...
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** 

منيدونم چرا انقد اون دخرت ذهنمو مشغول کرده از وقتی ديدمش همش 

بهش فکر ميکنم.شايد خيلی کنجکاوم که بدونم اون غم توی نگاهش چه 

باشه مطمئنا منو شناخته بود ولی يادش منيومد چون  دليلی ميتونه داشته

 شک کرده بود که منو کجا ديده و با شنيدن فاميلمم به فکر رفته بود.

روی تختم دراز کشيدم بايد زودتر ميخوابيدم قرار بود فردا برای ضبط به 

 استديو برم و بعدشم ناهار رو مهمون آرش بوديم.

پريدم رسيع بلند شدم و سمت حموم صبح با صدای آالرم گوشيم از خواب 

رفتم و دوش گرفتم. موهامو به سمت باال و کمی چپ حالت دادم اين 

مدل خيلی بهم ميومد شلوار لی آبی رنگم رو با يک تی رشت طرح ابرو 

باِد آبی سفيد با نوشته های انگليسی تنم کردم کمی ادکلن زدم و سوئيچ 

پايني رفتم. برای خودم چای  و گوشيمو از روی ميز برداشتم و به طبقه

 ريختمو و پشت ميز غذاخوری نشستم که مامان وارد آشپزخونه شد:

صبح توهم به خري بذار -  سالم صبح به خري-  سالم پرسم-

نه مرسی چای با بيسکوييت - برات صبحانه آماده کنم
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 چرا؟-  ميخورم.....راستی تا يادم نرفته بگم بدونني ناهار منيام

 باشه عزيزم خوش بگذره بهت-  د مهمومنون کنهآرش ميخوا- 

چاييمو رس کشيدم و از پشت ميز بلند شدم و با مامان خداحافظی کردمو 

سفيدرنگم که کادوی بابا برای روز تولدم  3از خونه زدم بريون سوار مزدا

بود شدم و از پارکينگ خارج شدم هوا خيلی خيلی خوب بود پخش رو 

از محمد عليزاده رشوع به خوندن کرد روشن کردم و يک آهنگ توپ 

صداشو زياد کردم تا حسابی انرژی بگريم... پشت چراغ قرمز بودم کولر 

روشن بود و شيشه ها باال بودن و پخش ماشني در حال ترکيدن، خيابون 

 نسبتا خلوت بود چراغ سبز شد و گازشو گرفتم...

 تو دمل هرروز دارمت  من تورو دوست دارمت

 همينه همينی که هست    امرمتثانيه ای ميش

 پيچيدم توی کوچه و پشت ماشني آرش پارک کردم و وارد استديو شدم....

ساعت نزديک يک ظهر بود که کار ضبط متوم شد ساناز و آيدا هم به 

جمعمون اضافه شده بودن و با دو ماشني به سمت دربند حرکت کرديم 

جای خوب بودم و وقتی رسيديم من جلوتر حرکت ميکردم و دنبال يه 

پشت رسم آرش و ساناز و پشت اونام سعيد و آيدا ميومدن.توی اين 
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چندماه فهميده بودم که خيلی به هم عالقه دارن ولی يه سوالی هميشه 

گوشه ذهنم بود يعنی من تا حاال هيچ کسی رو دوست نداشتم؟ هيچ 

اهاشون دخرتی توی زندگيم نبود؟ هميشه تنها دنبال اينا راه ميوفتادم و ب

بريون مريفتم؟چشمم به يه جای دنج افتاد و به بچه ها نشون دادم و 

اوناهم خوششون اومد و رفتيم و روی تخت نشستيم..همگی سفارش 

چلوکوبيده داديم واقعا روز خوبی بود و با شوخی و خنده هامون خيلی 

خوش گذشت. موقع برگشنت قرار شد سعيد دخرتارو برسونه چون 

 د، من و آرش هم با هم همراه شديم.مسريشون يکی بو 

تا کی ميخوای -  بگو-  کاميار ميخواستم يه چيزی بهت بگم-

همينطور تنها باشی؟وقتی باهم مرييم بريون اذيت منيشی؟من به جای تو 

 ناراحت ميشم وقتی ميبينم تنهايي

- خب باشه از اين به بعد تنها منيام مامامنم ميارم-بلند خنديدمو گفتم:

اينهمه -     خب چيکار کنم؟- ارم جدی حرف ميزنممسخره د

 نه...-  دخرت اطرافت هست يعنی يکيشم نظرتو جلب منيکنه؟

 يعنی چی که نه؟- 

 روشو ازم گرفتو به خيابون چشم دوخت



 

 

 فراموشم کن نویسنده: هانيه شبسرتزاده | کاربر رمانکده

65 https://telegram.me/Romankade    رمانکده تلگرام کانال 

يعنی همني...اتفاقا سوالت خيلی شبيه سوالی بود که من ميخواستم ازت -

 بپرسم

باالخره تو چند ساله رفيقمی -نگاه گذرايی بهم انداخت که ادامه دادم: 

خيلی وقته که منو ميشناسی، ميخوام ببينم من تو گذشته هم با کسی 

 نبودم؟ 

نه... از اولشم -منيدونم چرا نگاهش رو غم گرفت کمی مکث کرد و گفت: 

ت به هيچ وق-همني گندی بودی که هستی..لبخند محوی زد و ادامه داد:

دخرتای اطرافت توجه منيکردی مخصوصا نفس که حارض بود از جونشم 

به هرحال -  اسم اونوکه نيار. اصال ازش خوشم منياد- بگذره برات

بهت توصيه می کنم يه فکری به حال خودت بکنی.بچه هم که نيستی 

بی خيال بابا زن ميخوام چيکار با اين وضعيتم. تو -  وقت زن گرفتنته

من تو فکرش هستم قراره -  ری به حال خودت بکنخودت يه فک

به همني زودی برم خاستگاری ساناز ، در ضمن توام که قرار نيس تا آخر 

عمرت تو اين وضع مبونی باالخره اون مخ تعطيلت به زودی به کار ميوفته
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 مخ منو ولش ، عروسی افتاديم اونو درياب -به حرفش خنديدم : 

بله - باش که تو عروسی تنها نباشیبله. خالصه به فکر اين - 

 چشم 

آرش منو دم استديو پياده کرد و رفت من هم سوار ماشينم شدم و به 

 سمت خونه به راه افتادم.

** 

يه نگاهی توی آينه به خودم انداختم صورمتو شيش تيغ کرده بودم و بلوز 

جذب  کرم رنگ که آستيناش تا آرنج تا ميخورد با شلوار شکالتی رنگ 

يده بودم موهامو هم حسابی صفا داده بودم. امروز وقت دوباره دکرتم پوش

بود ولی من فقط برای ديدن اون دخرت به اونجا مريفتم اين حس کنجکاوی 

رو درک منيکردم ولی اينو ميدونستم که اون دخرت نظرمو جلب کرده. جلوی 

 آلبالوييشو ديدم. رسيع وارد آسانسور 206مطب پارک کردم کمی جلوتر 

شدم و دکمه رو زدم وقتی در باز شدوارد مطب شدم، چشمم بهش افتاد 

که روی صندلی نشسته بود. به سمت منشی رفتم و پول ويزيتمو پرداخت 

 کردم که دکرت هراسون از اتاق خارج شد..
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خانوم عزيزی -همينطور که با عجله کتش رو ميپوشيد رو به منشی گفت:

پرسم تشنج - اتفاقی افتاده؟-  برم رسيع زنگ بزن به يه آژانس من بايد

 کرده بردنش بيامرستان، لطفا عجله کنيد

 با شنيدن اين حرف سوئيچمو از جيبم در آوردم و به سمتش گرفتم..

نه کاميار جان با -  تا آژانس بياد دير ميشه با ماشني من بريد-

تعارف - آژانس مريم، از شانس بد امروز ماشينم خراب شد بردم تعمريگاه 

سفيد درست  3نکنيد با ماشني زودتر مريسني تا آژانس بياد دير شده .. مزدا 

 جلو در ساختامن پارک کردم

تشکر کرد و سوئيچ رو ازم گرفت و با عجله از من و خانوم صبوری معذرت 

خواهی کرد و از مطب خارج شد.. با رفتنش خانوم صبوری هم از منشی 

هم دنبالش راه افتادم. با هم خداحافظی کرد و از مطب خارج شد و من 

 سوار آسانسور شديم...

 حاال که ماشني ندارين من ميتونم برسومنتون -

مزاحمتی نيست اين طرفا -  مزاحم منيشم...-به سمتش برگشتم: 

چه -  تاکسی گري منياد، مريسومنتون تا باهم بی حساب شيم
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آهان..باشه -   عوض اون دفعه که زدم به ماشينتون-  حسابی؟

 قبول

در کشويي آسانسور باز شد و باهم ازش بريون اومديم و از ساختامن خارج 

 شديم

سوار ماشني شديم ماشني رو روشن کرد و از پارک خارج شد و خيلی آروم 

 پرسيد:

الهيه.. ولی همينکه منو تا يه جايي برسونيد -  کدوم طرف بايد برم؟-

خودتون  باشه هرجور که-  که مسري تاکسی باشه ممنون ميشم

 راحتني 

ميتونم اسمتونو -بعد چند ديقه سکوتی که بينمون بود بی مقدمه پرسيدم: 

 بپرسم؟

 سها-به سمتم برگشت و خيلی بی روح و آروم گفت: 

دمل ميخواست بيشرت باهاش صحبت کنم ولی انقدر رسد و کوتاه جوامبو 

ماشني رو ميداد که منيتونستم بيشرت از اين پرحرفی کنم دست برد و پخش 

روشن کرد و همزمان با روشن شدنش عکس من  روی مانيتور کوچيِک 

 سيستم افتاد و صدام توی ماشني پيچيد
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 من در آينده کجا ميبينم هميشه تو فکر اينم که تورو 

 خوبه حامل يا بازم غمگينم با چه حسی با تو رو به رو ميشم 

اشای شلوغی عينک دودميو روی چشمم گذاشتم و از شيشه بغل محو مت

 خيابون شدم

 دست دلواپسمو ميگريی  بی تفاوت رد ميشی يا اينکه

 تو نگام دنبال يه تغيريی  من شباهت به خودم دارم يا

 چجوری يادت رفت..چجوری تونستی  تو باروون قدم زدن بی چرت

 که برميگشتی ِبم )ِبِهم( اگه ميدونستی  من اونقدر دمل برات تنگه

ديم برگشتم سمتش و از پشت عينک نگاش کردم پشت چراغ قرمز ايستا

يه قطره اشک از گوشه چشمش روی گونش رس خورد. تو خودش بود اصال 

 انگار توی اين دنيا نبود نگامو ازش گرفتم و بيشرت کنجکاو شدم...

 پيش تو مونده و نا آرومه تو چه فکری هستی وقتی فکرم

 ومهحتی از ظاهرمم معل  بی تو بی قراری و تنهاييام

 خيلی آروم و با صدای بغض آلود با آهنگ زمزمه کرد

 يا ميگی چقد اين آدم آشناست  وقتی ميبينی منو ميشناسی
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 چی دارم ميگم؟حواس من کجااااست  تا به حال حتام فراموش شدم

 چراغ سبز شد و با بوق ماشينهای پشتی سها به خودش اومد و حرکت کرد..

 يادت رفت..چجوری تونستیچجوری   تو بارون قدم زدن بی چرت

 که برميگشتی ِبم اگه ميدونستی  من اونقدر دمل برات تنگه

 هميشه تو فکر اينم که تورو من در آينده کجا ميبينم          

 )توبارون،علی عبداملالکی(

همونطور که يه دستم رو زير چونم داده بودمو آرنجمو به در ماشني تکيه 

خريه بودم با دست ديگم عينک رو از جلو  داده بودم و از پنجره به بريون

چشم برداشتم و روی موهام گذاشتم با گوشه چشم سها رو تحت نظر 

داشتم، دستش رو به سمت پخش برد و آهنگ رو دوباره پلی کرد وقتی 

خواست صداش رو زياد کنه چشمش به عکس روی مانيتور افتاد.با 

ميچرخوند. از اين  چشمهايي گرد نگاهش رو بني منو عکس روی مانيتور

حرکتش خندم گرفته بود خيلی خودمو کنرتل کردم ولی در نهايت يه لبخند 

 -ريزی روی لبم نشست نگاهش روی من ثابت شد و با تعجب پرسيد:

 خودشی؟يا شبيهشی؟
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خودت چی فکر ميکنی؟-دستمو از زير چونم برداشتمو به سمتش برگشتم:

شن مگر اينکه دوقلوی فکر نکنم دوتا آدم انقدر بهم شبيه با-  

  همسان باشن... راستی اسمت چی بود؟

باورم منيشه کاميار رادمهر؟اينجا - خودشم،کاميار رادمهر-خنديدمو گفتم: 

تومطب -کنار من تو ماشينم؟!!!   کمی مکث کرد وبا تعجب بيشرتی گفت: 

خب به هر حال هر کسی تو زندگيش يه مشکالتی -  روانشناس؟!!

ه يه هم صحبت و راهنام کی بهرت از يه آدم تحصيل کرده، داره و احتياج ب

يه روانشناس، هر کی بره روانشناس که ديوونه نيست.. تو خودت به اين 

خب من چون... افرسدگی دارم. حاال -  عاقلی واسه چی مريی روانشناس؟

ولش کن اينارو من تو خوامبم منيديدم که خواننده مورد عالقم توی ماشينم 

عجب.. پس من خواننده مورد عالقتم؟ خب چطور -  ه.نشسته باش

همش فکر ميکردم يه جايي ديدمتا ولی - همون اول منو نشناختی؟

يادم منيومد . اون هفته هم که منشی صدات کرد اسمت آشنا بود برام .. 

 ولی خب مشکالت فکر و ذهن آدمو درگري ميکنه
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د. آهنگ داشت لبخندی زدم و سها هم لبخند زد ولی باز هم تلخ و رس 

ميخوندو من خيلی دوست داشتم بيشرت از سها و مشکالتش که ميگه 

 بدونم و بفهمم دلش برای کی اينقدر تنگه..

با دکرت آرمان آشنايي قبلی داری؟ماشينتو -با حرفش از فکر اومدم بريون: 

آشنايي چندانی باهاش ندارم. شوهر دوست - همينجوری دادی برد

بار بود که ميديدمش. ولی خب خيلی ناراحت شدم خواهرمه، اين دومني 

 از اتفاقی که برای پرسش افتاده با آژانس دير مريسيد

 باز هم سکوت بينمون برقرار شد و اينبار من سکوت رو شکستم

همينجاها نگه داری ممنون ميشم بيشرت از اين منيخوام تو زحمت بيوفتی -

 که فهميدم خواننده مورد نه ديگه حاال-   خودم يه ماشني ميگريم، مريم 

عالقمی تا خونتون مريسومنت نرتس از اون هوادار مزاحام نيستم که آدرس 

  بدونم هرروز دم درتون باشم

 خنديدمو عينکم رو دوباره روی چشمم گذاشتم..

خيليم دور نيستيم از شام.. - ميتونم بپرسم خونه شام کدوم طرفه؟-

 سعادت آباد



 

 

 فراموشم کن نویسنده: هانيه شبسرتزاده | کاربر رمانکده

73 https://telegram.me/Romankade    رمانکده تلگرام کانال 

مهم نيست دوست دارم توی - ميشه اونجا آخ آخ االن حسابی ترافيک-

 ترافيک مبونم

واقعا؟؟اولني کسی هستی که اينو ازش ميشنوم. ترافيکم مگه دوست -

آره دوست داشتنی ميشه وقتی که توی ماشني -  داشنت داره؟

آهنگايي که انگار از رو صحنه های زندگيت ساخنت رو گوش بدی و با 

 خوانندش زمزمه کنی

فک نکنی همش آهنگای تورو –ش آهنگای من بود يا... منيدونستم منظور

گوش ميدما من خيلی آهنگ از خواننده های ديگه رو دوس دارم، فقط 

 آهنگا و صدای تو رو يکم بيشرت دوست دارم

مطمئنم هيچکس حرفمو باور منيکنه  -لبخندی به روش زدم و ادامه داد: 

 چه حرفی؟- 

ب يه عکس بگري نشون بده خ- اينکه تو رو ديدمو رسوندمت ديگه -

 از اين لوس بازيا خوشم منياد ولی با تو يه سلفی ميگريم- 

از رصاحتی که تو حرف زدنش بود خوشم ميومد کال احساس ميکردم با 

متوم دخرتای اطرافم فرق داره...آدرس رو کامل بهش دادم و بعد گذشت 
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توی چند ديقه جلوی در خونه نگه داشت گوشيش رو درآوردو همونجا 

 ماشني يه سلفی گرفت  ...

بيا بريم باال -  زحمتی نبود - خيلی ممنون تو زحمت افتادی-

باشه پس -   نه مرسی ديگه ديرم ميشه- حداقل يه چای مهمون من

 خدافظ- خدافظ-  ارصار منيکنم برو تا به ترافيک نخوری

رد در ماشني و بستم ايستادم تا رفت.. در خونه رو با کليد باز کردمو وا

شدم عجب روز خوبی بود حاال بايد تا هفته ديگه منتظر ميموندم که 

 ببينمش...

********** 

برخالف تصورم ترافيک نبود و خيلی زود به خونه رسيدم ماشني رو توی 

حياط پارک کردم و وارد خونه شدم . به نظر ميومد کسی خونه نيست به 

ک راحتی پوشيدم و يه اتاقم رفتم و لباسهامو عوض کردم يه تاپ و شلوار 

آبی هم به رسو صورتم زدم و روی تخت دراز کشيدم. امروز اتفاق عجيبی 

افتاده و من هنوز باورم منيشه کاميار رادمهر خواننده مورد عالقم که بعد 

اون اتفاق صداش و آهنگاش شده بود مث آرام بخش برام، توی ماشينم 

داشتم بدونم چه نشسته بود و من تا خونش رسوندمش. خيلی دوست 
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مشکلی داره که مياد پيش مشاور و روانشناس ولی خب نتونستم به خودم 

اجازه بدم و ازش بپرسم. اين بار دومی بود که ميديدمش ولی انقد گيج 

و پخمه شدم که نشناختمش شايد اگه عکسش رو روی مانيتور منيديدم 

بودم  هيچوقت منيشناختمش.چقد تو اين دو سال حواس پرت و گيج شده

ديگه از اون دخرت پرشوروخنده رو هيچ خربی نبود و تبديل شده بودم به 

يه دخرت افرسده و گوشه گري و بی حوصله ای که حتی حوصله خودشم 

 نداره... 

نزديک شيش ماهه که پيش دکرت فاطمی مريم ولی احساس ميکنم هيچ 

اعث اين تاثريی نداره . هرروز دارم بدتر و بدتر ميشم و منيتونم حتی ب

اتفاقات رو فراموش کنم دوری از اونه که منو به اين روز انداخته. پدرو 

مادرم هرکاری ميکنن تا من شاد باشم ولی اونی که باعث شادی من بود با 

بدترين حالت ممکن و بدترين خاطره رفتو شادی منم با خودش برد. از 

هش نبود وقتی رفت حتی يه خنده از ته دل هم نکردم اگه ترس از گنا

خودمو راحت کرده بودم از اين زندگی ولی حتی جرات اين کارم ندارم از 

خودم بدم مياد. از حال و روز خودم بيزارم و خودم هم تالشی برای عوض 

کردن حال و هوام منيکنم. دکرت ميگفت بايد بازم از اول رشو کنم بايد 

 عاشق بشم ..هه.. چه خوش خيال...
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سی که چند ساعت پيش تو ماشني با کاميار گرفته گوشيمو در آوردمو به عک

بودم نگاه کردم هميشه فکر ميکردم آدم مغروری باشه ولی با ديدنش 

فهميدم که خيلی مهربون و خون گرم و خوش خنده هس. به صورت 

خندون و دندون های سفيد و رديف، چشمهای پرازشيطنتش نگاه کردم و 

شامی غمگينم و لبهای سفيد و به قيافه بی روح و رنگ پريده خودم. چ

 پوست پوست شدم. کاش منم ميتونستم مثل اون خوشحال باشم.

شايد اگه سهای دوسال پيش بودم وقتي ديدمش ميپريدم جلوشو کلی 

باهاش عکسای جور وا جور و امضا ميگرفتم. ولی اين سها فقط برای چند 

عی کردم دقيقه با ديدن کاميار رادمهر خوشحال شد... چشامو بستمو س

 بخوابم

********** 

جلوی ماهواره نشسته بودم و کانالهارو باال پايني ميکردم که گوشيم زنگ 

 خورد شامره ناشناس بود

بله خودم هستم بفرماييد-  سالم. کاميار رادمهر؟-  بله...-

سالم آقای دکرت خوبني؟ حال پرستون -  آرمان فاطمی هستم- 

- ن مديون شام شدمممنون. خدارو شکر خوبه م-  چطوره؟
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خيلی لطف کردين. من ماشينتون رو کجا بيارم تفدميتون - اين چه حرفيه

امروز خيلی - الزم نيست شام بيايني من خودم ميام ميگريم-  کنم؟

رشمندتون شدم به منشی گفتم پس فردا براتون يه وقت بذارن ، همون 

چشم ممنون. پس شام ماشني -  ساعت هميشگی بيايني مطب

- ين مطب من پس فردا همونجا ميگريم ازتون، فعال الزمش ندارم رو برب

باشه پس من ماشني رو ميذارم تو پارکينگ ساختامن. باز ممنون از لطف 

خواهش ميکنم ان شا هللا پرستون هم زود خوب ميشه-  بزرگت.

 خدانگهدار-  ممنون... ديگه مزاحم منيشم خدافظ-   

هم متاس ميگرين تا پس فردا بياد گوشی رو قطع کردم.. حتام با سها 

 منيدونم چرا دمل ميخواد بيشرت ببينمش.............

آخرين نگاهو تو آينه به خودم انداختم و راه افتادم گلوم خشک شده بود 

که چطور بايد با تاکسی برم که ديدم کيانا هم حارض شده و داره مريه 

 بريون

با دوستام مريم -  کجا ان شا هللا خانوووم. شال و کاله کردی-

منم مريم - تو کجا مريی؟-  همني طوری- بريون چطور؟
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بدون ماشني؟ اينطوری که سختته. ماشني بابا دست منه بيا -  مطب

 واقعا؟! دمت گرم- برسومنت

واقعا خيلی خوشحال شدم چون رفنت با وسيله نقليه عمومی برام سخته 

وار ماشني شديم و راه خيلی ها ميشناسنم و گري ميوفتم و ديرم ميشه. س

 افتاديم

هنوز که مدت -   خب.. جلساتت با دکرت فاطمی چطور پيش مريه؟-

-  کسی که نشناختت؟- زيادی نيست مريم ولی خب، بد نيست

زياد برخوردی با کسی نداشتم ولی منشی بد نگاه ميکنه حتام شناخته ولی 

چی ميشه؟  عيب نداره گناه داره مگه-  به روم منياره، فقط زل ميزنه

 بذار نگاه کنه

خنديدم و سکوت بينمون برقرار شد. کيانا صدای پخش رو که آهنگی از 

 احمدسعيدی رو ميخوند زياد کرد و به رسعتش اضافه کرد...

 اونی که از اين زندگی ميخوام تويي خب معلومه که متوم دنيام تويي

 آرزومه يه روزی به تو برسم خب معلومه عشق منی همه کسم

ی پخش رو کم کردم و به طرف کيانا برگشتم دمل ميخواست باهاش صدا

چی -حرف بزنم..کيانا نگاهی بهم انداخت و عينکش رو روی موهاش زد: 
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شده؟ چرا اينجوری نگا ميکنی؟ بهت برخورد آهنگی جز آهنگای تورو گوش 

  ميديم؟

نه بابا توام،من خودمم گوش ميدم، ميخواستم يه چيزی بهت –خنديدم.. 

 بگو...- مبگ

من از يکی خوشم -به رو به روم نگاه کردمو نفس عميقی کشيدم:

 اومده،منظورم يه دخرته

-به چراغ قرمز رسيده بوديم کيانا محکم زد رو ترمز و به سمتم برگشت: 

  وااااای جوِن کيانا راست ميگي؟

از حرفم انقد خوشحال شده بود که کم مونده بود گريه کنه. اشک تو 

 بود ولی خنده ای از ته دل رو لباش بود چشاش جم شده

خب بگو ببينم اون دخرت خوشبخت کيه؟ کجا ديديش؟ خوشگله؟ باهاش -

اوووو چه خربته؟ يکی يکی بپرس قول ميدم به همه سواالت - حرف زدی؟

 جواب بدم..يکی يکی و آروم

- زودباش جواب بده... زود باش... -يه مشت محکم حواله بازوم کرد: 

 شد تو حرکت کن من همه چيزو برات توضيح ميدمچراغ سبز 
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 حرکت کرد و منم رشو کردم به تعريف کردن اتفاقات اخري

توی مطب دکرت فاطمی ديدمش. اسمش سهاست، سها صبوری...خوشگلم -

هست ، ديروزم که ماشني نداشتم منو رسوند، منم از رو عکس مانيتور 

ازه دوزاريش افتاد ماشينش که داشت آهنگ منو پخش ميکرد شناخت و ت

چه خوب حاال - که کيرم جالب اينجاست که خواننده مورد عالقشم هستم

خيلی خشک ورسد مطمئنم مشکل بزرگی داره. - چجور دخرتي هست؟

خيلی افرسدس هيچ وقت حواسش به اطرافش نيست... ولی انگار که يه 

کنجکاو -  آهرنبا تو درونش داره که منو به طرف خودش ميکشه

خب تو هم با من بيا -  ينمش وگرنه ميمريم از فضولیشدم بب

آره آره... ميام يکم ميمونم - مطب ببينش. شايد اونم االن مطب باشه

-  فقط خواهشا تابلو بازی در نياريا..-  ديدمش مريم

 بله چشم

رسيديم ماشينو پارک کرد و با هم وارد مطب شديم. دو نفر روی صندلی 

ول ويزيت رو حساب کردم و نشستم و کيانا نشسته بودن ولی سها نبود پ

 هم کنارم نشست
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مث اينکه هنوز نيومده يا شايدم توی اتاق باشه،هر دخرتی - کوش؟-

 رو ديدی که

 باشه-  چشامش ميشيه بدون خودشه

نيم ساعت گذشتو هيچ خربی نشد کيانا ديگه نااميد بلند شد که بره باهام 

مريفت که همون لحظه سها وارد خداحافظی کرد داشت از در مطب بريون 

مشکلی پيش اومده -مطب شد. کيانا خيلی تابلو و خريه بهش نگاه کرد: 

   خانوم؟

 نه نه ببخشيد -

کيانا راهش رو کشيد و رفت . سها وارد مطب شد و به سمت ميز منشی 

 رفت

   سالم -

سالم خانوم صبوری از پريروز صد بار باهاتون متاس گرفتيم ولی خاموش -

   دينبو 

معذرت ميخوام سيم کارتم سوخت يه خط جديد خريدم يادداشت  -

 ميکنيد
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با شنيدن اين حرف خيلی خوشحال شدم و گوشامو تيز کردم سها آروم 

آروم شامره رو واسه منشی گفت و منم اينور تو گوشيم ذخريه کردم. وقتی 

صحبتش با منشی متوم شد اومد و کنار من نشست . من تو سالم دادن 

 ش قدم شدم: پي

 سالم خانوم صبوری حالتون چطوره؟-

 مثل هميشه رسد و خشک با لبخند زورکی جوامبو داد: 

 سالم . ممنون-

روشو برگردوند.فهميدم که حوصله حرف زدن نداره هر لحظه کنجکاوتر 

 ميشدم تا رس از گذشتش و اتفاقی که باعث ناراحتيش شده در بيارم ولی...

 

** 

ار آسانسور شدمو دکمه پارکينگ رو زدم، دکرت گفته از مطب خارج شدم سو 

بود که من احتياجی به اين جلسات ندارم تنها مشکلم حافظم هس که 

اذيتم ميکنه و بايد صبور باشم تا به مرور زمان برگرده پس ديگه چه 

احتياجی داشت که وقتمو با اين جلسات تلف کنم. از آسانسور بريون 
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، پشت رول نشستم، نفس صدا داری کشيدم  اومدم و به سمت ماشني رفتم

ماشني رو روشن کردمواز پارکينگ خارج شدم و به سمت استديو حرکت 

 کردم.....

بعد از کلی مترين با بچه ها به کافی شاپ رفتيم همه ميگفنت و ميخنديدن 

 ولی من متام حواسم پيش سها بود......

وی تخت دراز کشيدمو بعد از خوردن شام شب بخري گفتمو به اتاقم رفتم ر 

به ديوار روبه روی تختم خريه شدم..باز هم ميخ روی ديوار نظرمو جلب 

کرد.يعنی قبال اينجا چی بوده که االن نيست؟ با صدای در و وارد شدن 

 کيانا به اتاقم به سمتش برگشتم:

   چه زود اومدی بخوابی؟-

 - خستم امروز خيلی زياد مترين کرديم-

   آره -  ؟پس کار جديد توراهه

کاميار من ازون دخرته خيلی خوشم اومد. -در رو بست و بهش تکيه داد: 

   خب خداروشکر که خوشت اومده- چقد خوشگل بود

 معلوم بود خيلی ناراحته.کاش بتونی باهاش حرف بزنی-
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راستی کيانا.. اين -لبخندی نصفه نيمه زدم، اون دخرت اصال تو اين فازا نبود:

  ديوارو نگاه کن

   خب؟-

 اون ميخ جای چيه اونجا؟-

به وضوح ديدم که رنگ از روش پريدو به من و من کردن افتاد. اين رفتارش 

فک کنم يکی از عکسات بود! آره آره از عکسای  -بيشرت کنجکاوم کرد:

   ديگه چرا رنگت پريد؟-  خودت بود

  رنگم؟ نه چيزيم نيست-

حاال چه اهميتی - مخب تو بايد بدونی کدوم عکس- آره- مطمئنی؟ -

 داره.... 

 من ديگه برم بخوابم شب بخري-در اتاق رو باز کرد: 

رسيع از اتاق بريون رفت. رفتارش عجيب بود معلوم بود داره چيزی رو 

 ازم پنهون ميکنه وگرنه چرا رنگش پريد؟

********** 

 رمانکده تلگرام کانال
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https://telegram.me/Romankade 

و درب کشويي باز شد خودمو تو آسانسور انداختم، دکمه آسانسورو زدم 

توی آينه نگاهی به صورت رنگ پريده و چشامی قرمزم انداختم. تا کی 

بايد گريه کنم چرا اشکام خشک منيشن؟ تا کی به خاطر کسی که زندگيمو 

به گند کشيد و خوشيمو با خودش برد ولی مِن لعنتی هنوز دوسش دارم 

گريه کنم؟ با پشت دست اشکامو پاک کردم و از و منيتونم از فکرش درآم 

 آسانسور بريون اومدم و به سمت ماشينم رفتم...

به خونه که رسيدم پريدم توی اتاقم و در و بستم به سمت ميز آرايشم 

 رفتم و قاب عکس رو

از کشو بريون آوردمو بهش خريه شدم. باز هم اشکهای مزاحم از روی گونم 

 افتادنرس خوردن و روی قاب عکس 

#_شهاب بسه ديگه انقد هلم نده رسم گيج رفت،بيا بشني با همديگه يه 

 عکس بندازيم#

هنوزم وقتی که به تاب توی حياط نگاه ميکنم متام خاطراتم واسم زنده 

ميشه.از وقتی شهاب رفته ديگه رساغ اون تاب نرفتم، بارفنت شهاب زندگيم 

ی دنيا رسخوشه و من اينجا از اين رو به اون رو شد. اون معلوم نيست کجا
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غصه نبودنشو ميخورم. قاب عکس رو توی کشو پرت کردم و کشو رو 

محکم بستم شاملو از رسم در آوردم مچالش کردمو روی زمني پرتش کردم 

 ورسمو روی ميز گذاشتم وباز هم گريه کردم.....

با صدای مامان از جام پريدم و با چشامی گرد شده سعی کردم موقعيتمو 

 دست بيارم  يه لحظه يادم رفت که کجامبه 

  _____-  سها چرا اينجا خوابيدی؟-

 نرتس مامان جان منم. چرا با لباس خوابيدی؟-

مامان چراغ رو روشن کرد.به خودم اومدم و ديدم همونجا جلو ميزآرايش 

 -خوابم برده از روی صندلی بلند شدم.کمرم تري کشيد گردمنم درد ميکرد:

از خودت بپرس. چرا رو تخت - جای خوابيدنه؟آخه اينجا هم 

- چه ميدونم از بس خسته بودم همينجا خوابم برده-  نخوابيدی؟

 باشه-  لباساتو عوض کن بيا شام بخوريم.منم االن رسيدم

بلند شدم و آبی به رسو صورتم زدم، حتام مامان باز هم متوجه چشمهای 

ق بريون اومدم و به پف کردم شد و مثل هميشه به روم نياورد از اتا

آشپزخونه رفتم. مامان از بريون غذا گرفته بود به علت شغلش بيشرتوقتها 

دير ميومد خونه و مجبور ميشد غذای آماده بگريه. پدر و مادرم هر دو 
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پزشک بودن پدرم متخصص مغز و اعصاب بود و مادرم دندانپزشک.منم 

ط با عکس شهاب که کال تعطيل بودم به جای اينکه کمک حالش باشم فق

به خاطرات گذشتم مريفتمو کارم فقط گريه بود. حسابی گرسنم بود ميز 

رو چيدم و با اومدن بابا دور ميز نشستيم و شام رو توی سکوت خورديم 

. بعد از شام ظرفها رو شستم با صدايي که به زور شنيده ميشد شب بخري 

و روی چشامم گفتم و به اتاقم رفتم.روی تختم دراز کشيدم و ساعدم ر 

گذاشتم و باز مثل هرشب خاطراتم با شهاب رو از لحظه آشنايي مرور 

 کردم... 

#با شهاب توی مطب مادرم آشنا شده بودم از بار اولی که ديدمش جذبش 

شدم. هيچ وقت با هيچ پرسی رابطه نداشتم و به هيچ پرسی فکر نکرده 

فر رو دست بودم. شايد بعضی وقتها برای رسگرمی با دوستام چند ن

مينداختيم ولی هيچ وقت هيچ پرسی اينجوری نظرمو جلب نکرده 

بود.شهاب اولني پرسی بود من از ديدنش خوشحال ميشدم. خيلی شريين 

و دوست داشتنی و خوش تيپ بود و هميشه هم بلوز يا تيرشت آبی 

ميپوشيد مشخص بود که خيلی رنگ آبی رو دوست داره. هرروزی که 

داد تا برای درست کردن دندوناش بياد منم به مطب مامان بهش وقت مي

مريفتم. مامان هم متوجه اين رفتارهای من شده بودولی به روم 
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منياورد.جسه آخری که شهاب برای ملينت کردن دندوناش اومده بود 

شامرش رو بهم داد و گفت منتظر متاسمه. اينقدر خوشحال بودم از اينکه 

رس که از چشاش شيطنت ميباريد فهميده بودم احساس من به اين پ

يکطرفه نيست و اون هم نسبت به من بی ميل نيست. بالفاصله بهش پيام 

دادمو رابطمون رشوع شد روزها و ماهها گذشت و من هرروز بيشرتوبيشرت 

عاشقش ميشدم طاقت لحظه ای يب خربی و دوريشو نداشتم و شهاب قرار 

به صورت رسمی بود به محض اينکه وضعيت کاريش رديف بشه و 

 استخدام بشه با پدر و مادرش برای خاستگاری بياد.

خانواده ی متوسطی داشت. وضعيت ماليش اصال برای من مهم نبود برای 

من مهم فقط وجود خودش کنارم بود. من از شهاب جز خودش چيزی 

منيخواستم ولی اون ارصار داشت تا وضعش خوب نشده حرفی از ازدواج 

ت با هم بوديم و به مهمونی های مختلف مريفتيم تا نزنيم. بيشرت اوقا

اينکه يک شب تومهمونِی دوستم ديدم که يه دخرت عني کنه چسبيده به 

شهاب و بازوی شهاب رو توی بغلش گرفته و باهم ميگن و ميخندن انقد 

عصبی شدم که ميخواستم همون لحظه از مهمونی بزنم بريون ولی ترجيح 

بدم. به طرفشون رفتم و دخرته با ديدن من دادم خودمو خونرسد نشون 

 يادت نره چی بهت گفتم .. فعال بای-به شهاب گفت: 
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از شهاب توضيح خواستم ولی اون طفره رفت همون شب تصميم گرفتم 

که ديگه هيچ مهمونی نربمش شهاب قيافه خيلی جذابی داشت و اين باعث 

 ميشد همه جذبش بشن ميرتسيدم از چنگم درش بيارن..

د وقت گذشت و پرس يکی از همکارهای بابام به خاستگاريم اومد همه چن

راضی بودن ولی من به شدت مخالفت کردم وقتی اين قضيه رو برای شهاب 

 تعريف کردم فقط سکوت کرد

چی بگم؟من منيخوام مانع -  شهاب تو چت شده؟ چرا ساکتی؟-

من با تو خوشبخت ميشم. يا يه فکری ميکنی - خوشبختی تو بشم

- يامن يه باليي رس خودم ميارم.من ديگه از اين رابطه خسته شدم

من از تو هيچی منيخوام - ولی خانوادت مخالفت ميکنن.من هيچی ندارم

شهاب من فقط تورو ميخوام چرا منيفهمی. خواهش ميکنم بيشرت از اين 

 منو عذاب نده

ار من باالخره شهاب راضی شد و با خانوادش به خاستگاري اومدن و با ارص 

پدر و مادرم راضی به اين ازدواج شدن همه چيز داشت خوب پيش مريفت. 

يک سال بود عقد کرده بودميو عاشقانه کنار هم بوديم تا اينکه متوجه 

تغيري رفتارهای شهاب شدم خيلی رسد شده بود و مني فهميدم چشه بريون 
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ن نداشت رفنت هامون به ارصار من بود شهاب ديگه اصال ميلی به با من بود

و اين رفتارهاش حامل رو بد ميکرد. چند وقتی گذشته بود که شهاب باهام 

متاس گرفت و گفت يه آپارمتان خريده خيلی تعجب کردم اون که آهی در 

بساط نداشت هر بار هم که ازش سوال ميکردم يه جوری طفره مريفت و 

با  ميگفت کارش گرفته . من هم به خاطر عالقه زيادم بهش منيخواستم

 سوالهای زياد ناراحتش کنم.

يک شب خواستم غافلگريش کنم و بی خرب به خونش برم کليد خونه رو 

داشتم رس راهم شام گرفتم و به سمت آپارمتانش به راه افتادم وارد 

ساختمون شدم کليد انداختمو خيلی آروم در و باز کردم کفشامو در آوردم 

ميومد يعنی تو اتاق بود غذارو روی و آروم در و بستم، نور آباژور اتاقش 

 اپن گذاشتم و پاورچني پاورچني به سمت اتاق رفتم#

روی تخت غلطی زدم اشکامو پاک کردم هندزفرميو توی گوشم گذاشتمو 

مث هر شب آهنگ چقدر شبيهته از علی عبداملالکی رو پلی کردم. صدای 

دگيم جلو گرم خواننده  توی گوشم پيچيد و بدترين لحظات و خاطرات زن

 چشم رژه رفت...
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#با صداهايي که ميشنيدم دنيا داشت روی رسم خراب ميشد ، اين خنده 

های مستانه و صدای پر عشوه برای کی بود؟ متام بدنم ميلرزيد يخ کرده 

بودم و منيتونستم قدم از قدم بردارم. کی تو اتاق شهاب بود؟ به زور چند 

صدقه رفتنا. بی اختيار اشک به قدم برداشتم ... صدای تعريفها و قربون 

چشام هجوم آورد ، نه اين صدای شهاب نبود... در نيمه بسته بود هرچی 

جلوتر مريفتم صداها واضحرت و بلندتر ميشدن.. جلوتر رفتم و از الی در 

نيمه باز توی اتاق رو نگاه کردم. چشام تار ميديد اشکامو پس زدم حاال 

ی رو ميديدم که پرسی با پرياهنی که بهرت ميديدم،تن نيمه برهنه ی دخرت 

دکمه هاش باز بود روش خيمه زده بود و بوسه هايي که روی تن و بدن 

دخرت ميزد... نه اين شهاب من نيست... اين منيتونه شهاب من باشه.. صدای 

 خنده های شهاب، خنده های پرعشوه ی دخرت... #

  اشکام شد...خاطرم گره خورد با قسمتی از آهنگ که باعث شدت گرفنت

 تو دست هيچ کسو منيگريی       شبيهته ولی تو اون نيستی

 واسه غريبه ها منيمريی        با هيشکی اينجوری منيخندی

#لب های پرسه روی لبهای دخرته قفل شد و با دستاش موهای دخرته رو 

 نوازش ميکرد.. نه اين شهاب من نيست..#
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 هق هقم باال گرفت..

 با يه غريبه مهربون نيستی  جوریتو عاشق منی و اين

 توروخدا بگو تو اون نيستی چقد صداش مث صدات گرمه

#نفسم باال منيومد حالت تهوع داشتم. بدنم ميلرزيد و ديگه طاقت ديدن 

 نداشتم.. اشکام  بی مهابا روی گونم فرود ميومدن#

 االن تو قلب من يه کوه غمه  از پشت رس چقد شبيه توئه

 چقدر سليقتون شبيه همه  پوشيدهاونم مث تو آبی 

 با يه غريبه مهربون باشی   تو عاشق منی منيتونی 

 بگو،محاله مثل اون باشی  توروخدا بگو تو اون نيستی

 کل صورتم خيس اشک شده بود

#ديگه نتونستم نگاه کنم بايد صداش ميزدم ،برگرده تا مطمنئ شم که 

قتی برگشت انگار يه شهاب نيست.. با صدای نيمه جونی صداش کردم و و 

پارچ آب يخ ريخنت رو رسم . اين شهاب منه؟ آره شهاب منه...با همون 

دخرته که تو مهمونی بود... با ديدن من رنگش پريد و از روی دخرت بلند 
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شد و به سمتم اومد. پاهام سست شد و روی زمني افتادم و ديگه هيچی 

 نفهميدم...#

 ا منيتونستم فراموشش کنمدستمو روی صورتم گذاشتمو زار زدم چر 

 با يه غريبه مهربون نيستی  تو عاشق منی و اينجوری

 توروخدا بگو تو اون نيستی چقدر صداش مث صدات گرمه

#با احساس رسد شدن صورتم به هوش اومدم شهاب با چشامی نگران بهم 

زل زده بود با به ياد آوردن صحنه هايي که ديده بودم باز هم اشکام 

ستشو پس زدم و سعی کردم از جام بلند شم رسگيجه داشتم رسازير شدن د

و حامل بهم ميخورد به سمت دستشويي دويدم. وقتی احساس کردم معدم 

کامال خالی شده آب رو مشت مشت به صورتم ميپاشيدم و با صدای بلند 

اشک مرييختم. منيخواستم توضيحی بشنوم همه چيز واضح وروشن بود. 

شهاب جلو اومد و رشو کرد به حرف زدن و  از دستشويي بريون اومدم

بهونه آوردن و اينکه برام توضيح ميده و جريان اينی نيست که من ديدم 

ولی من کر شده بودم و هيچي منيشنيدم ، پسش زدم و با دست هلش 

 دادم و به طرف کيفم رفتم از روی زمني برش داشتم و به سمت در رفتم...
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سها تورو خدا صرب کن بذار برات -صدای شهاب از پشت رسم ميومد: 

هرچی الزم بود و ديدم شهاب. چطور تونستی با من اينکارو - توضيح بدم

 سو تفاهم پيش اومده..به حرفم گوش کن-  بکنی؟

سوتفاهم؟سو تفاهم پيش -اشکامو پس زدم و توی چشامش خريه شدم : 

اهاش اون دخرته سو تفاهمه؟ اينکه داشتی ب -اومده؟  صدامو باال بردم 

 معاشقه ميکردی سوتفاهمه؟ 

چطور -رسشو پايني انداخته بود،اشک به چشام هجوم آورد و صدام لرزيد:  

تونستی شهاب؟ من که تو اين مدت به جز محبت کردن بهت و اينکه هر 

روز بيشرت عاشقت بشم کاری نکردم حاال توی چشام زل ميزنی و ميگی 

 سو تفاهم بوده؟

اشتباه کردم سها.. -شاش حلقه بسته بود: رسشو باال آورد اشک تو چ

 نه ديگه همه چی متوم شد. سها مرد#- توروخدا نرو..

واقعا هم مرده بودم يه مرده متحرک... با اينکه دو سال از اون جريان 

ميگذره، با اينکه تو بدترين حالت ممکن ديدمش ولی حتی يه ذره هم از 

عنی االن کجاست؟هنوز با عالقم به شهاب کم نشده و بازم دوسش دارم. ي

 اون دخرتس؟
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بالشتمو بغل کردم و باز هم اشکای مزاحم از گوشه چشم رس خورد.. صدای 

زنگ پيامک گوشيم اومد. حتام باز هم همراه اوله.. اس ام اس رو باز 

 کردم...

 ** من از متام آسامن يک باران را ميخواهم

 و از متام زمني اين خيابان را

 دست که قفل شود در دست من**و از متام تو يک 

شامره ناشناس بود آهنگ رو قط کردم و نوشتم شام و سند رو زدم رسيع 

 جواب اومد

 حتام يکی ميخواد رسکارم بذاره، نوشتم:  فک کن يه دوست-

چه فرقی ميکنه اسمم چی باشه مهم -  همه دوستای من اسم دارن-

اين  من حوصله-  اينه که ميتونم دوست خوبی برات باشم.

-  مسخره بازيارو ندارم يا بگو کی هستی يا ديگه جواب منيدم

باشه اگه ميخوای بدونی کيم فردا ساعت يک بيا رستوراِن___ تا بيشرت 

ميدونم بيکار -  فک کردی من انقدر بيکارم؟- باهم آشنا شيم

مهم نيست. ديگه هم - نيستی مطمئنم با ديدنم خوشحال ميشی

 راحتی... هرجور که-  مزاحم نشو...
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گوشی رو زير بالشتم گذاشتم و فکرم مشغول شد يعنی کي بود که ادعاش 

 ميشد با ديدنش خوشحال ميشم؟!  چشامو بستمو نفهميدم کی خوابم برد

********** 

برعکس جوابی که داد مطمنئ بودم که مياد حتام کنجکاو شده بود که  

 بدونه کيم.....

موهامو سشوار کشيدم.. ساعت بعد از خوردن صبحانه دوش گرفتم و 

نزديک دوازده بود بايد زودتر مريفتم يه شلوار جني مشکی با تيرشت يقه 

گرد سفيد و کت کتون مشکی تنم کردم کفشهای اسپرت مشکيم رو هم 

پام کردم و ساعتم روبستم ، ادکلن رو روی خودم خالی کردم و طبق عادت 

گاهی به خودم انداختم . آستينای کتم رو کمی باال کشيدم توی آيينه ن

سوئيچمو برداشتم و از اتاق بريون زدم از پله ها پايني اومدم و همزمان 

به به آقای خوش تيپ. کجا ان شاهللا؟–کيانا هم از آشپزخونه بريون اومد 

 نگو کار دارم بگو قرار دارم. قراااار-  کار دارم . ناهار منيام- 

مواظب باش -از همونجا داد زد:    فعال –خنديدمو از در ورودی بريون زدم 

 ندزدنت
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سوار ماشني شدمو با رميوت در و باز کردم ،از حياط خارج شدمو به طرف 

رستوران حرکت کردم.فکرم حسابی درگري بود . نکنه نياد؟! ولی يه حسی 

 بهم ميگفت که مياد

به رستوران رسيدم و ماشني رو يه جای مناسب پارک کردم اطرافمرو نگاه 

ولی ماشينش نبود . وارد رستوران شدم عينکم رو از چشم برداشتم کردم 

و يه جای دنج رو انتخاب کردم و نشستم بالفاصله گارسون به طرفم اومد 

 که بهش گفتم منتظر همراهم ميمونم.

** 

نيم ساعت شد که اينجا نشستم و خربی نيست بهرته ناهارمو بخورم پاشم 

ينطور به در بود که ديدم وارد رستوران برم . بی فايدس منياد ... چشمم هم

شد. اول فکر کردم خياالتی شدم وقتی بيشرت دقت کردم ديدم خودشه. 

لبخند زدمو از روی صندلی بلند شدم. داشت به همه نگاه ميکرد که دستم 

رو براش بلند کردم، با ديدنم کوپ کرد و آروم آروم به طرفم قدم برداشت. 

پوشيده بود رورسی براق مشکيش رو به طرز  مانتوی کوتاه کالباسی رنگی

عجيبی دور گردنش گره زده بود و شلوار دم پای مشکی رنگ با کفشهای 

هم رنگ مانتوش پوشيده بود و يه کيف دستی مشکی هم دستش بود و 
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مثل هميشه بدون آرايش .. بهم رسيد و با تعجب بهم خريه شد . با لبخند 

خب اومدم ناهار -  ينجا؟!!سالم.شام!! ا-  سالم-سالم کردم: 

هوس کردم تنها -  نه نه.. پس چرا تنها؟- بخورم. اشکالی داره؟

واقعا؟باکی؟-  من قرار دارم-  باشم. و اما شام چرا تنهايي؟

 منيدونم...-  

مزاحم خلوتت - چرا مني شينی؟-لبخندم پررنگ تر شد و گفتم: 

سها خانوم - دممنيشم.نبايد به خاطر يه اس ام اس اينهمه راهو ميوم

 بشينني. طرف قرارت جلو روت وايساده

 بشني برات توضيح ميدم-با تعجب بهم زل زد که گفتم: 

 توی چشامش پراز سوال بود رو به روم نشست..

خب چرا خودتو معرفی -  من بودم که ديشب بهت پيام دادم-

خودمو معرفی نکردم تا حس -نکردی؟اصال شامرمو از کجا آوردی؟    

 ی باعث بشه امروز بيای.شامرتم...کنجکاو 

خب ميخوام بدونم- واست مهمه که شامرتو از کجا آوردم؟-مکثی کردم: 

وقتی شامرتو به منشی دکرت فاطمی ميدادی تو گوشيم سيو -  

 کردم
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با چشامی گرد شده بهم نگاه کرد و يهو زد زير خنده، با خندش منم خندم 

 گرفت

چه دليلی داره کاميار رادمهر  خب حنده داره.. آخه- چرا ميخندی؟-

خب به داليل زياد اول - شامره منو سيو کنه؟ اونم اينجور دزدکی! 

 بگو چی ميخوری؟

به ِمنو نگاه کرد و چلو برگ رو انتخاب کرد گارسون رو صدا کردم و سفارش 

 دو پرس چلو برگ دادم و گفتم متام مخلفات رو هم بيارن.

آقای رادمهر همون کاميار صدام  انقد نگو- خب آقای رادمهر نگفتی-

معذب نباش من اينجوری راحت ترم-  منيتونم معذب ميشم- کن

من بلد نيستم مقدمه چينی کنم -  خب دليل مالقات ما چيه؟- 

 پس مريم رس اصل مطلب

 آب دهنم رو قورت دادم و نفس عميقی کشيدم :

خوبی راستش من ازت خوشم اومده. اگه تو هم بخوای ميتونيم دوستای -

 برای هم باشيم

آره چه اشکالی داره . من خيلی تنهام احتياج به يه دوست - دوست؟-

ولی تو ... يه خواننده ای و هزاران نفر عاشقنت و کلی آدم - خوب دارم
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درسته .. ولی من -  دورو ورته که دوِست دارن چطور تنهايي؟

شخصيت کسيو ميخوام که هر لحظه و تو هر رشايطی کنارم باشه. من از 

ولی من اصال تو اين فازا نيستم حوصله دوست -  تو خوشم اومده 

بازی ندارم تنهايي رو بيشرت دوست دارم. من دوست خوبی برات منيشم. 

چرا نه مياری؟ يه دوستی ساده که اين حرفارو نداره- بی خيال من شو

 ولی آخه...-  آره-  دوستی ساده؟-  

 غذامونو آوردن و روی ميز چيدن رسشو پايني انداخت و رفت توی فکر..

-  من مريضم. افرسدم تورم افرسده ميکنم ... من خسته کنندم-

اين چه حرفيه آخه؟ تو چيزي نيست فقط احتياج به يه همدم داری که 

باهاش درد و دل کنی يکی که به حرفات گوش کنه و درکت کنه. همني

 مطمنئ باش هس حاال هم رشو کن تا- کاش همينطور بود-  

 غذات رسد نشده

بر عکس من که حسابی اشتهام باز شده بود و تند تند قاشقو پشت رس 

هم پر ميکردمو تو دهنم ميذاشتم اون بيشرت تو فکر بود با غذاش بازی 

 ميکرد... يه ليوان نوشابه رس کشيدمو بلند گفتم خدايا شکرت...
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باشه -  غذام همينه- توکه چيزی نخوردي؟- ممنون بابت غذا-

ميدونم دوروز ديگه پشيمون -  نوش جون..خب نگفتی جوابتو؟

 ميشی ولی با اين حال قبول

-  کجا؟-  پس پاشو بريم-خنده ای از رس خوشحالی رس دادم: 

با ماشني من مرييم بعدش - ولی من با ماشني اومدم- خيابون گردی

و از ميارم همينجا پيادت ميکنم. چيزی نگفت. پول غذا رو حساب کردم 

رستوران بريون زديم. به طرف ماشينم رفتيو در و باز کردم ؛ نشستيمو 

 حرکت کردم..

   منيخوای از خودت بگی؟ بيشرت با هم آشنا شيم-

  همني؟-سکوت کرد:   اسممو که ميدونی.. بيست و دو سامله -

 ولی من حسابی حرف دارم- چيز ديگه ای برای گفنت ندارم-

تی کنارشم انقدر راحت باشم و غرورمو کنار منيدونم چی باعث ميشد وق

 بذارم، از طرفيم خيلی دوست داشتم علت افرسگيشو بدونم....

خب اگه - کنجکاو نيستی بدونی چرا مريفتم مطب دکرت فاطمی؟-

 دوست داری بگو
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راستش من چند ماه پيش تصادف خيلی بدی کردمو چند وقتی توی کام -

 بودم

   منيدونی؟!!- منيدونم- م. چرا؟واقعا؟متاسف-به طرفم برگشت: 

ظاهرا وقتی از شامل برميگشتم توی جاده تصادف کردم و از وقتی بهوش -

اومدم ديگه هيچی يادم منياد. حافظم رو از دست دادمو هيچی از گذشتم 

و قبل تصادف رو يادم نيست. شايد نتونی درک کنی چه حالی داشتم. تازه 

 دم و کارمو ادامه ميدمچند وقته که به اطرافيانم عادت کر 

   چقدر بد. حاال که مشکلی نداری؟-

  ولی تو چرا؟- خب خداروشکر- نه-

هرجور راحتی.. راستی -  بی خيال. شايد يه روزی بهت گفتم-

 برات يه سوپرايز دارم

آره..جديدترين آهنگم که به - برای من؟-از تعجب چشاش گرد شد: 

سی. منی دونم چرا! ولی زودی قراره پخش بشه.يه آهنگ کامال احسا

 خوشحال ميشم-دوست داشتم تو اولني کسی باشی که گوش ميکنی: 



 

 

 فراموشم کن نویسنده: هانيه شبسرتزاده | کاربر رمانکده

103 https://telegram.me/Romankade    رمانکده تلگرام کانال 

انقدر رسد و بی ذوق بود که از يه لحظه از حرفم پشيمون شدم، با اين 

 حال فلشم رو وصل کردمو آهنگ رو پلی کردم و صداش رو زياد کردم...

 

همينو تورفتی من مردم،   منو منيشناسی، بس که بی احساسی

 ميخواستی

تو اشتباه کردی، من چوبشو   ديگه کم آوردم، تنها و افرسدم

 خوردم

 

زير چشمی از نظر گذروندمش، چشاش پر اشک شده بودو آماده 

 باريدن..دليل اين اشکا چی ميتونست باشه؟!...

 

 بی احساس.....همه دارو ندارمو پای تو دادم

 مبی احساس.....همه خاطره هامون مونده به ياد

 بی احساس.....حاال تنها شديم منو اين دل سادم.....بی احساس

 بغضش شکست و اشکاش رسازير شد دست بردم تا پخش رو خاموش کنم 
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 بذار مبونه... خواهش ميکنم-

 دستم رو پس کشيدم و به خيابون چشم دوختم...

بگو که بعد من، کی شد   حرفات يادت رفت، رسد شد رفتارت

 هوادارت

ابری شده چشامم، باروِن    داغونم، بی تو، منيتونمداغوِن 

 بارونم

 بی احساس.....همه دارو ندارمو پای تو دادم

 بی احساس.....همه خاطره هامون مونده به يادم

 بی احساس.....حاال تنها شديم منو اين دل سادم.....بی احساس

 )بی احساس،علی عبداملالکی( 

 

 رمانکده تلگرام کانال
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با متوم شدن آهنگ به طرفم برگشت و با چشای پر از اشکش بهم نگاه 

- واقعا عالی بود،آهنگات همه در خوِر زندگی منه-کردو لبخند زد: 

 قابلی نداشت.

اش افتاده و اينطور خيلی دمل ميخواست در مورد زندگيش ، اتفاقی که بر 

خب -باعث ناراحتيشه بدونم ولی ترجيح دادم فعال سکوت کنم تا وقتش: 

 کجا بريم؟

تصميم گرفتيم به يه پارک بريم و از هوای آزاد استفاده کنيم از يه 

سوپرمارکتی خوراکی خريدم و به سمت پارک هرنمندان رفتيم. ماشني رو 

ج رو انتخاب کردم و روی پارک کردم و باهم پياده شديم. يه جای دن

نيمکت نشستيم. چيپس رو باز کردمو به سمت سها گرفتم. سکوت رو 

 خب از خودت بگو-شکستم : 

   چی بگم؟-پاکت چيپس رو از دستم گرفت: 

فقط در مورد - تو خيلی کنجکاوی- خب ميخوام بيشرت ازت بدونم-

 تو انقد کنجکاوم

 شون خريه شدچندتا گنجشک روی زمني نشسته بودن ، سها به
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که چرا االن -  چرا؟-  االن که فکر ميکنم از خودم متعجبم-

باز گفت کاميار رادمهر بابا - اينجام؟ پيش شام!! کاميار رادمهر!!!!

 همون کاميار صدام کن . در ضمن مگه من 

فرقم با بقيه چيه که انقد تعجب ميکنی خب منم آدمم.. توام االن اينجا 

ستم. من خيلی تنهام و از حرفات اينو خوندم پيش منی چون من ازت خوا

- چرا من؟-  که توام مثل من تنهايي. ميخوام که کنارم باشی

چون از روز اولی که ديدمت يه حس خاصی نسبت بهت داشتمو 

ولی من ِکيس خوبی نيستم . من اصال -  ميخواستم بيشرت بهت نزديک بشم

لی از دخرتايي من که چيز غريعادی منيبينم.تو خي-  عادی نيستم

 که تو اين مدت اطرافم بودن رستری

به طرفم برگشت و توی چشامم خريه شد و پوزخندی زد که معنيشو 

نفهميدم..ديگه منيدونستم چی بايد بهش بگم که خودش سکوت رو 

 شکست...

من دل خوشی از هيچ دوستی ای ندارم ، کال دل خوشی از هيچ رابطه ای -

توی يه رابطه خيانت بدی بهم - بهم بگی؟چرا؟ ميشه دليلشو - ندارم

   شد
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 من نامزد داشتم-  پس يعنی با کسی بودی-

با شنيدن حرفش يخ کردم انتظار هر رابطه عاشقانه ای رو داشتم جز 

بهم خيانت کرد، با کِس ديگه ای رابطه  -اين...اشک تو چشاش حلقه بست: 

شقش بودم داشت منم نخواستم تحميل بشم ولش کردم تا بره. من عا

 االنم..... االنم منيتونم فراموشش کنم.

مسخرس اون بهت -پس دليل اينهمه ناراحتيش اين بود، حقم داشت: 

 خيانت کرده و تو منيتونی فراموشش کنی؟

البد افرسدگيتم -عصبی خنديدم و از جام بلند شدم و رو به روش ايستادم: 

 خرت...تو ديوونه ای د -واسه خاطر اونه؟ چشامو ريز کردم: 

مگه کی بوده؟ اون -رومو ازش گرفتمو پشت بهش وايسادم و ادامه دادم : 

بهت خيانت کرده چرا بايد به فکرش باشی و به خاطرش اينطور خودتو 

   عذاب بدی؟

 دست خودم نيست.. منيتونم-

رفتمو کنارش نشستم، برگشت و با اون چشامی ديوونه کنندش که آماده 

 منيدونم- االن کجاست؟-نگاهمو ازش گرفتم: باريدن بود بهم خريه شد. 
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ديگه نتونست اشکاشو مهار کنه و قطره های اشک پشت رس هم از روی 

گونش رس ميخوردن و من با ديدن اشکاش داشتم ديوونه ميشدم. به روبه 

روم خريه شدم و توی ذهنم دنبال کلامتی ميگشتم که بتونم با گفتنشون 

 ريسيدآرومش کنم ولی هيچی به ذهنم من

 ميشه گريه نکنی-

دستاملی از کيفش درآورد اشکهاشو پاک کرد سعی ميکرد جلوی اشکاشو 

 بگريه صدای فني فينش واقعا رو مخم بود

 قدم بزنيم؟-

 رسش رو به معنی رضايت تکون داد بلند شديم و قدم زديم :

اگه به ياد آوردن گذشته اينقدر ِبهرِمت مرييزه ديگه منيخواد هيچوقت در -

موردش حرف بزنيم. من تحمل گريه و ناراحتی کسی رو ندارم اعصابم بهم 

 مرييزه

رسش پايني بود و چيزی منيگفت . چندتا دخرت جوون داشنت از رو به رومون 

ميومدن که با ديدن من رس جاشون ميخکوب شدن. دست بردمو رسيع 

جيغ عينکم رو به چشمم زدم تا نشناسنم ولی تالشم بی فايده بود و جيغ 

کنان به طرفم دويدن و با ذوق وشوق ازم خواسنت باهاشون عکس بگريم. 
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عالرقم ميل باطنيم به خاطر اينکه سها پيشم بود و منيخواستم تنهاش بزارم 

ولی نخواستم ناراحتشون کنم لبخندی به روشون زدم و باهاشون عکس 

 گرفتم. 

ام همينطور در حال امضا زدن کاغذهايي که بهم داده بودن،بودم و اون

داشنت از کارهام تعريف ميکردن که يه آن به خودم اومدم و ديدم سها 

کنارم نيست اطرافم رو کامل از نظر گذروندم ولی نبود.آخرين امضا رو 

هم زدم و عينک آفتابيم رو که تقريبا نصف صورتم رو ميگرفت روی چشم 

م درآوردم گذاشتم و کل پارک رو دنبالش گشتم ولی نبود. گوشيمو از جيب

و شامرش رو گرفتم ولی خاموش بود ديگه داشتم ديوونه ميشدم به طرف 

ماشني به راه افتادم و با ديدنش کنار ماشني نفسی از رس آسودگی کشيدم 

و قلبم که هر لحظه نزديک بود از قفسه سينم بريون بزنه آروم گرفت و 

 با دستای مشت شده به طرفش رفتم

********** 

 رمانکده تلگرام کانال

https://telegram.me/Romankade 
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با به ياد آوری گذشته باز اشکام رسازير شدن و من سعی ميکردم که 

 مهارشون کنم.

 قدم بزنيم؟-

موافقتمو اعالم کردم و از جام بلند شدم و کنارش قدم زدم و تو فکر 

بودم.شايد اگه شهابی وجود نداشت که اينطور با زندگيم بازی کنه من االن 

و هوا پيشنهاد کاميار رو قبول ميکردم. صدای گرمش توی گوشم پيچيد: ر 

اگه به ياد آوردن گذشته اينقدر ِبهِمت مرييزه ديگه منيخواد هيچوقت در -

موردش حرف بزنيم. من تحمل گريه و ناراحتی کسی رو ندارم اعصابم بهم 

 مرييزه

ش رو بدم آب بينيمو باال کشيدم وبعد از چند لحظه سکوت خواستم جواب

که صدای جيغ های کر کننده ای باعث شد با تعجب به سمت صدا برگردم 

که ديدم چندتا دخرت دور کاميار رو گرفنت و ميخوان عکس يادگاری بگرين 

عقب تر رفتمو گوشه ای وايسادم، ولی صدای جيغ جيغو و اعصاب خورد 

ه بود کنشون رو مخم بود و  کاميار هم که حواسش کال پرت هواداراش شد

و انگار نه انگار که من پيششم و با مهربونی و لبخند به لب با تک تکشون 

عکس ميگرفت حوصلشون رو نداشتم عقب عقب رفتمو ازشون دور شدم. 
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به طرف ماشني کاميار قدم برداشتم و وقتی بهش رسيدم تکيمو به ماشني 

دم متيزش دادم و منتظر موندم. گوشيمو در آوردم تا حداقل بهش خرب ب

 ولی باطريش متوم شده بود و خاموش بود.

ده ديقه ای گذشت و من واقعا حوصلم رس رفته بود به سمت ورودی پارک 

برگشتم که ديدم به رسعت داره به طرفم مياد و به نظر خيلی عصبانی 

بود. عينکش رو از جلو چشمش برداشت و روی موهاش گذاشت چشامش 

شده بود. تکيمو از ماشني قرمز شده بودن و رگ گردنش هم متورم 

هيچ معلوم -برداشتمو رو به روش ايستادم که با صدای بلندی گفت: 

 هست يهو کجا غيبت زد؟ دو ساعته دارم دنبالت ميگردم

از رفتارش جا خوردم و با چشامی گرد شده تو جفت تيله های مشکيش 

 خريه شدم..

 چرا وانستادی باهم بياييم؟-

صداتو بيار پايني . فک کردی کی هستی -کنم: ديگه نتونستم خودمو کنرتل 

 که رس من داد بزنی؟

دستشو توی موهاش برد و پشتشو بهم کرد منم از خيابون رد شدمو توی 

 پياده رو مسري مخالف روطی کردمو ازش دور شدم.
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********** 

جوابی نداشتم که بهش بدم نبايد رسش داد ميزدم جوابم فقط سکوت بود 

موهام کشيدمو پشتمو بهش کردم نفس عميقی و سکوت. دست توی 

کشيدم و به سمتش برگشتم ولی ديدم که داره ازم دور ميشه. پشت فرمون 

نشستمو به سمتش رفتم. رسعت ماشينو کم کردمو کنارش آهسته حرکت 

 ميکردم و سها به رسعت راه مريفت.

 سها معذرت ميخوام کنرتمل رو از دست دادم . خب نگران شدم آخه خيلی-

 وقت بود تو پارک دنبالت ميگشتم

 ولی سها انگار منيشنيد و با رسعت قدم برميداشت .

 سها خانوم زشته يکی ميبينه فک ميکنه مزاحمت شدم. خوبيت نداره-

مگه -به طرفم برگشت و با اون چشاش که ازش آتيش ميباريد دادزد: 

 نيستی؟ دست از رسم بردار. مزاحمم نشو، حوصله تو يکيو ندارم

امو با رضب روی ترمز گذاشتم و دور شدنشو نگاه کردم به سمت خيابون پ

رفت دستشو برای تاکسی بلند کرد و با ايستادن تاکسی سوار شد و رفت. 

 با کف دست محکم روی فرمون کوبيدم و به خودم لعنت فرستادم.
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با اعصابی داغون وارد خونه شدمو به سمت اتاقم رفتم درو محکم بهم 

چو گوشيمو روی تخت پرت کردم و وارد دستشويي شدم و کوبيدم. سوي

آب رو مشت مشت روی صورتم پاشيدم . چرا همه چيز خراب شد چه 

 رشوعِ مزخرفی... 

از دستشويي بريون اومدمو تيرشمتو از تنم در آوردمو روی صندلی پرت 

کردم کمربندمو باز کردمو روی تخت دراز کشيدم... چی فکر ميکردمو چي 

 س خستگی ميکردمو خيلی زود خواب مهمون چشام شد...شد. احسا

 فصل چهارم

با صدای جيغ و دست و سوت روی استيج اومدم صدای جيغ و دستهای 

جمعيت واقعا کر کننده بود. رو به مردمی که تو سالن بودن تعظيم کردم. 

با نواخنت آهنگ غمگينی رشوع به خوندن کردم و حضار هم همراهيم 

مدت من چشمم قفل تو جفت چشامی مشکی ای بود  ميکردن. متام اين

که برق خاصی داشت . با عشق توی چشامم خريه بود و با لبخند همراه 

 من لب خونی ميکرد و من از خريه شدن تو چشامش لذت ميربدم...

 کاميار.. کاميار-

 با تکونهايي که خوردم از خواب پريدم...
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بی پاشو بيا پايني هيچی.. هوا تاريک شده چقد ميخوا- چی شده؟-

   باشه تو برو منم ميام- ميخواييم شام بخوريم

-از روی تخت بلند شد و خواست بره که يهو به سمتم برگشت: 

باشه - زنگ ميزنم بهش- راستی..آرش زنگ زده بود رساغتو ميگرفت 

 پس زود بيا منتظر توييم

ه با رفتنش از جام بلند شدمو به سمت روشويي رفتم و توی آينه خري 

شدم...اون دخرت کی بود که اينطور با عشق ِبهرم خريه بوديم؟...آبی به رس 

و صورتم زدم . از گرسنگی شکمم به صدا در اومده بود وقت رو تلف 

 نکردم و به سمت آشپزخونه رفتم.

بعد خوردن شام دوباره به اتاقم برگشتم. دمل حسابی گرفته بود. گيتارمو از 

 کردم و رشوع کردم به زدن و خوندن.... گوشه ی اتاق برداشتمو کوک

همينطور تو حس بودمو داشتم ميخوندم که تقه ای به در خوردو يکی 

وارد اتاق شد دست از زدن و خوندن برداشتم چشامو وا کردم و کيانا رو 

 جلوی در ديدم

   خلوت کردی؟ دلکم دلکم ميکنی. نبينم غمتو...-

   دمل گرفته-م بشينه: لبخند مصنوعی زدمو اشاره کردم که کنار 
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 فدای دلت بشم.آخه چرا؟-

 رسمو پايني انداختمو دستمو روی سيم ها گيتار حرکت ميدادم:

 پا قدم ما بد بود وايسادی؟ خب ادامه بده ما هم فيض بربيم-

 به چشای مهربونش چشم دوختم دمل نيومد نه بيارم........

 يه عمری گذشتو هنوز تو فکر همون يار نامهربونم

 ا حرست يه گوشه نشستم دارم زير لب هی ميخونمب

اونکه پاش عمرتو دادی       دلکم تنهات گذاشنت هرکی رفته پی کارش

 حاال رفته پی يارش

ديدی رضب املثل دل به دل       دلکم ديدی دروغه ديدی تنهات گذاشت

 راه نداشت

 )قسمتی از ترانه دلکم،محسن يگانه(

صفه کاره ول کردمو گيتار و کنار گذاشتم. يهو خوابم يادم اومد. آهنگو ن

کيانا تو زندگی من هيچ دخرتی نبوده؟ يه دخرت چشم -بی هوا پرسيدم: 

 ابرو مشکی

 از حرفم جا خورد و از حرکاتش و حرف زدنش معلوم بود که هول شده :
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تو خواب ديدم کنرست دارم و دارم يه -  منظورت چيه؟ چه دخرتی؟ -

م و چشام همش تو چشامی يه دخرته. يه دخرت آهنگ عاشقانه اجرا ميکن

چشم ابرو مشکی.. رديف اول نشسته بود و باهام آهنگ رو زمزمه ميکرد

من چرا - خب ممکنه هر کسی باشه. شايد از هواداراته- 

بايدهوادارمو تو خواب ببينم اونم اينجور؟ نگاهش يه جور خاص بود  

  قيافش االنم جلو چشامه ولی نشناختمش

بابا يه خواب و انقد جدی نگري، از سها چه خرب؟    کامال مشخص  ول کن-

هيچی. امروز - بود که داره بحث رو عوض ميکنه منم ديگه ادامه ندادم 

 ناهار باهم بوديم ولی بعدش همه چی خراب شد

همه جريان رو براش تعريف کردم و کيانا ازم خواست اجازه بدم تا 

رو ازم گرفت و من ترجيح دادم  خصوصی باهاش حرف بزنه، شامره سها

صرب کنم تا ببينم چی پيش مياد. کيانا با گفنت شب بخري از اتاق بريون رفت 

و در و بست احساس ميکردم از يه چيزايي خرب داره و تو گذشته چيزهايي 

 بوده که داره ازم پنهون ميکنه، اينو از حرکاتش ميشد فهميد.

خت برداشتم و رسجاش گذاشتم احساس رس درد داشتم گيتار رو از رو ت

روی تخت دراز کشيدم و چشامو روی هم گذاشتم پنج ديقه ای نگذشته 
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بود که صدای ويربه گوشيم بلند شد. گوشی رو از رو پاتختی برداشتم. 

آرش بود، رضبه آرومی روی پيشونيم زدم. از بس فکرم درگري خوابم بود 

 فراموش کردم بهش زنگ بزنم.

سالم آقا کاميار. تو آسمونا دنبالت ميگشتم رو زمني به به - الو سالم-

نکنه رست - به خدا فراموش کردم بهت زنگ بزنم- پيدات کردم

   يه جورايي-    جايي گرم شده کلک؟!

حاال جريانش مفصله -   واقعا؟پس باالخره افتادی تو دام عاشقی؟-

چه -    باش... ميخواستم يه خرب خوب بهت بدم- بعدا برات ميگم

اِ... پس - چند شب پيش با خانواده ام رفتم خاستگاری ساناز- خربی؟

خب؟چی - گفتم همه چی قطعی بشه بعد - چرا بهم نگفتی

از خداشونم باشه. امروز جواب مثبت رو - شد؟خانوادش رضايت دادن؟

   دادن

خيليم عالی . مبارکه خيلی خوشحال شدم برات،ايشاال که خوشبخت -

 حاال -  ممنون داداش- دخرت خوبيهبشيد. ساناز خيلی 
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راستش پدر ساناز ميگه زودتر بايد محرم - کی شرينيشو ميدی بخوريم؟

بشيم واسه همني واسه آخر هفته قراره يه مهمونی ساده ترتيب بدميو عقد 

کنيم تا ببينيم بعدش چی ميشه و تاريخ عروسی واسه کی ميوفته

 رمانکده تلگرام کانال 

https://telegram.me/Romankade 

 

  پس آخر هفته مهمونی افتاديم-

آره ديگه گفتم بگم تا خودتو آماده کنی پا نشی تنها تنها بيای، گفتم تنها -

با مخاطب خاصت ديگه، - واااا يعنی چی؟ پس با کی بيام؟-  رات ندن

 همون که جريانش مفصله

نيست تو که  آرش بس کن هنوز که چيزی مشخص-به حرفش خنديد: 

 ميد.....

منيخوام چيزی بشنوم. هيچ توجيهی رو قبول منيکنم...راستی فردا منو -

خب بابا. تو برو به -    ساناز قراره بريم آزمايش منريسم بيام استديو

   فدات داداش-  کارای مراسمت برس

 شب تو هم خوش-   نوکرتم.شب خوش-
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وشحال بودم. گوشی لبخند زدمو گوشی رو قط کردم خيلی برای آرش خ

رو روی پاتختی گذاشتم و سعی کردم بخوابم ولی خواب به چشامم مني 

 اومد و تا نيمه های شب بيدار بودم.

********** 

با هر زنگ و اس ام اسی که به سمت گوشيم مريفتم و ميديدم کاميار 

نيست خوشحال ميشدم. چه خوب که حرفم بهش برخورد و ديگه دنبامل 

دونم اين پرسه مغزش پاره سنگ برداشته که از بني اينهمه نيومد. من مني

 دخرت گريداده به من. 

گوشيمو برداشتم گالری رو باز کردمو به عکسش خريه شدم هر بار اون 

لبخند شيطونش رو ميبينم منيدونم چرا بی اختيار لبخند ميزنم ولی به 

شهاب،  رسعت لبخند از روی لبهام محو ميشه و ياد گذشته ميوفتم. ياد

 ياد لبخنداش.. 

آخ شهاب يعنی االن کجايي؟ من بعد از تو نه ميتونم و نه ميخوام به هيچ 

مرد ديگه ای فکر کنم. کاش وقتی گفتم برو انقدر ساده قبول منيکردی 

التامس ميکردی ببخشمت.شايد ميبخشيدمت... ولی نه منيتونستم، 

با چشم خودم منيتونستم از اين خيانت چشم پوشی کنم. الاقل کاش 
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منيديدمت. چقدر شکستم وقتی حرفای عاشقانه ای که به من ميزدی رو 

 بهش ميگفتی و به رسو صورت و لبش بوسه ميزدی. 

قطره اشک مزاحم از گوشه چشمم رس خورد. چرا هنوزم با به ياد آوردن 

آغوش گرم و صدای پراز آرامشش ، انقد دلتنگش ميشدم.من چقد بدبختم 

 زندگی عادی برگردم. چرا منيتونم به

 باز هم اس ام اس از يه شامره ناشناِس ديگه

 سالم سها جان من کيانا هستم خواهر کاميار رادمهر-

 وای خدا خودش کم بود خواهرش هم اضافه شد آخه چی از جونم ميخوان

ميخوام ببينمت بايد راجع به يه -  سالم خوشبختم . امرتون؟-

ر مورد برادرتونه من امروز اگه د-  موضوعی با هم حرف بزنيم

خواهش ميکنم يه رسی چيزا هس که -  حرفامو به برادرتون گفتم

 تو ازشون خرب نداری، حتی خود کاميار هم 

آدرس خونتون رو بده فردا ميام -  کجا؟-کالفه پوفی کشيدم ونوشتم: 

 دنبالت 
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آدرس خومنون رو براش فرستادم. دروغ چراکنجکاوشده بودم،يعنی چی 

ست بهم بگه که حتی خود کاميار هم ازش خرب نداشت؟!!! وااااااای ميخوا

 کاميار ، تورو کجای دمل بذارم.

گوشيمو روی تخت انداختمو بلند شدم بلوز شلوارم رو با يک تاپ و 

 شلوارک عوض کردم و روی تخت دراز کشيدم ، تا چشامو بستم خوابم برد.

** 

 رمانکده تلگرام کانال 

https://telegram.me/Romankade 

نيم ساعت تا وقت قرارم با خواهر کاميار مونده بود. مانتوی کرمی کوتاه 

با شال و شلوار مشکی پوشيدم کيف دستی مشکيم رو هم برداشتم و 

نگاهی تو آينه به خودم انداختم. از اين قيافه بی روحم متنفر شده بودم. 

رداشتمو روی لبهام کشيدم همينم کشوی ميز رو باز کردمو يه برق لب ب

 زيادی بود. از اتاقم بريون اومدم مامان خونه بود 

   به سالمتی کجا؟ شال و کاله کردی-

 منيشناسينش- کدوم دوستت؟-  با يکي از دوستام مريم بريون-
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اه مامان باز گري دادی؟بچه که -   چه دوستيه که من منيشناسمش؟-

   نيستم

زدنه؟من نبايد بدونم با کی مريی با کی ميای کجا اين چه طرز حرف -

 مريی؟

باز هم حرفای تکراری مامان رشوع شد و من حوصله ی جواب دادن 

 نداشتم.

 جای دوری منريم خيالت راحت،زودم برميگردم... خدافظ-

در ورودی رو باز کردمو وارد حياط شدم. اووووووووف.حاال يه بارم وقتی 

در حياطو باز کردم کوچمون مثل هميشه  برگشتم بايد بازجويي بشم

خلوت بود. هنوز ده دقيقه تا وقت قرارمون مونده بود در حياط و بستم 

 و به طرف تاب گوشه حياط برگشتم و باز هم ياد شهاب .... 

با تک بوق ماشينی به خودم اومدم و از حياط خارج شدم ماشني کاميار 

دم دخرتی پشت فرمون برام جلو در بود با ترديد توشو نگاه کردم و دي

 دست تکون ميده به سمت ماشني رفتم ودر جلو رو باز کردم و نشستم 

   سالم سها جون خوبی؟-  سالم-
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  ممنون... من شام رو قبال توی مطب ديدم، درسته؟  -

 آره درسته.خب کمربندتو ببند تا بريم يه جای خوب و دنج -

ساله منو ميشناسه جوری  يه جوری نگام ميکردو لبخند ميزد انگار صد

رفتار ميکرد که حس ميکردم خيلی باهاش صميمی ام از هر دری باهام 

حرف زد و از کاميارو اخالقاش برام گفت. جلوی کافی شاپ شيک و 

 خوشگلی پارک کرد و خواست پياده شم. 

وارد کافی شاپ شدميو به طبقه باالش رفتيم پشت يکی از ميزها نشستيم 

حرفی منو بخندونه ولی من ديگه از پرچونگيش کالفه  سعی ميکرد با هر

شده بودم.برای خودش کيک و قهوه سفارش داد ولی من فقط قهوه 

خب کيانا جان ديشب گفتی -سفارش دادم . وسط حرفش پريدمو گفتم: 

 کار مهمی داری من منتظرم.

لبخند از روی لبهاش محو شدو نگاهش رنگ غم به خودش گرفت. لبشو 

گرفت و رسشو پايني انداخت. سفارش هامون رو آوردن و به دندون 

مقابلمون گذاشنت سکوتش ديگه حسابی اعصامبو خورد کرده بود. کمی از 

 قهوم رو خوردم و منتظر به لبهای کيانا چشم دوختم
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راستش منيدونم از کجا بايد رشوع کنم و از کجا برات بگم...کاميار خيلی -

اتی که رسنوشت براش رقم زد داغون سختی تو زندگيش کشيده با اتفاق

 شد...

منيدونم چند ساعت گذشته بود. زمان از دستم در رفته بود. کيانا از سري تا 

پياز گذشته کاميار رو برام تعريف کرده بود و من زل زده بودم به قهوه 

 ای که حاال ديگه يخ کرده بود.

منيکنی؟ مگه معنی اين سکوتت چيه سها؟چرا بودن کنار کاميار رو قبول -

 چی کم داره؟

مگه من گفتم چيزی کم داره؟خب منم داليل خاص خودمو دارم. -

 منيتونم...

خواهش ميکنم سها. -با چشاميي که اشک توش حلقه بسته بود بهم زل زد: 

من ميرتسم از روزی که کاميار حافظش برگرده و خاطرات غزاله باز هم 

به تو دلبسته تو ميتونی باعث براش زنده بشه... داغون ميشه... االن که 

  بشی به زندگی برگرده و طعم خوشبختی رو بچشه

يکی ميخواد خود منو به زندگی برگردونه -پوزخندی گوشه لبهام نشست: 

.در ضمن شام با اين مخفی کاری همه چيز رو بدتر ميکنيد.خودت ميگی 
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حتی اون دخرت رو تو خواب ديده پس شکی نيست که به زودی حافظش 

  ميگرده،از کجا معلوم بعد از به دست آوردن حافظش منو پس نزنه؟بر 

اگه با تو باشه کمرت ذهنش درگري ميشه و بهش فکر منيکنه. من داداشمو -

 ميشناسم اون بهت عالقه داره 

کيانا جان اون از عالقه با من -چشامو ريز کردمو نگاهمو بهش دوختم: 

ح دادم ديگه قلبی تو سينه حرف نزده. من هم به داليلی که براش توضي

 حاال يه مدتی رو باهاش باش مطمئنم عاشقش ميشی.- ندارم

رسمو به طرفني تکون دادم و پايني انداختم .راستش دمل برای کاميار 

ميسوخت چه گذشته تلخی داشته. زندگی من سخت بوده يا اون؟ اتفاقی 

فته کاش من که برای من افتاده تلخ بوده يا اون؟ چه خوب که فراموشی گر 

هم فراموشی ميگرفتم..کاش.. کيانا انقد التامس و خواهش کرد که مجبور 

شدم قبول کنم.از دست اين خواهر و برادر کالفه بودم.خودم کم درد دارم 

 واسه خودم . اميدوار بودم کاميار خودش ازم زده بشه و بره پی کارش.

پس نزنم. باشه ای  منو تا خونه رسوند و ازم قول گرفت تا ديگه کاميار رو

گفتم ازش خدافظی کردم از ماشني پياده شدم تک بوقی زدو رفت.وارد 

خونه که شدم مامان نبود نفس راحتی کشيدم و به اتاق رفتم لباسهامو در 
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آوردمو گوشه ای پرت کردم تاپ شلوارک ياسی رنگی پوشيدم گوشيمو 

مد بازش برداشتم و کمی توی اينرتنت گشتم همني لحظه اس ام اس او 

 کردم: 

 سها خانوم بازهم معذرت ميخوام . ميبخشی؟-

عجب پرس گرييه...فک کردم چند روزی اسمم رو نياره  بعد از کمی لفت 

 دادن جواب دادم

 شام؟-

 ميدونستم حسابی حرص ميخوره 

يعنی نشناختي ديگه! چرا همش ميخوای جوری رفتار کنی که انگار بهم -

 فکر منيکنی؟

چقدر االن از اينکه وامنود کردم نشناختمش عصبانی و حدس ميزدم که 

 ناراحته، ولی منيتونستم به خودم دروغ بگم ، بهش فکر ميکردم.

********** 

 رمانکده تلگرام کانال
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 شام؟-

با جوابی که فرستاد خيلی بهم برخوردو يه جورايي ناراحت شدم. يعنی 

 چی که شام؟

نشناختي ديگه! چرا همش ميخوای جوری رفتار کنی که انگار بهم يعنی  -

  فکر منيکنی؟

پس تو که منو -  چه دليلی داره که فکر کنی من کشته و مردترم؟-

- نشناخته بودی؟ هميشه با آدمای ناشناس اينطور صحبت ميکنی؟

   به جز تو آقای خواننده مزاحم ديگه ای ندارم

م پس لطفا واسه من ناز نکن..ما امروز کلی ببني من ناز کشيدن بلد نيست-

آره کلی حرف زديم و منم جوامبو گفتم. تازه اگه يه -  باهم حرف زديم

درصدم احتامل داشت که قبول کنم با دادی که رسم زدی اون يه ذره احتاممل 

   از بني بردی

چقدر بايد ازت معذرت خواهی کنم؟ ببخشيد غلط کردم، اگه رست داد -

 ی نگرانيم بود به خدازدم از رو 

دفعه ديگه تکرار بشه نه من نه -چند ديقه ای طول کشيد تا جواب اومد: 

 توآ
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 چشم عزيزم...-با جوابش لبخند روی لبم نشست و خوشحال شدم: 

اين دخرت چی داشت که به خاطرش اينطور غرورمو زير پا ميذاشتم و  

ون پهلو شدم تا منتشو ميکشيدم شب تا صب از خوشحالی انقد اين پهلو ا

 باالخره دم دمای صب خوابم برد

********** 

از ديدن خودم توی آيينه واقعا هيجان زده شده بودم خيلی وقت بود به 

خودم منريسيدم هيچ آرايشی منيکردم اين چند روز رابطم با کاميار بد نبود 

کلی تو روحيم تاثري گذاشته بود انگار که دکرت بی راه هم منيگفت احتياج 

به يه رابطه عاطفی داشتم تو اين چند روز کمرت به شهاب فکر کرده بودم. 

بعد کلی ارصاِر کاميار، باالخره با اجازه مامان قبول کرده بودم که همراهش 

به جشن عقد دوستش آرش برم... موهای بلندمو اتو کشيده بودم و شالقی 

کرم اطرافم ريخته بودم پوست صاف و سفيدی داشتم که احتياج به 

آرايشی نداشت خط چشم کلفتی پشت چشمم کشيده بودم و به مژه های 

بلند و پرپشتم با رميل حالت داده بودم مداد مشکی که تو چشمم کشيده 

بودم رنگ ميشی چشامو بيشرت مشخص کرده بود رژگونه گلبهی رنگم به 

گونه ها و صورت بی روحم رنگ و رو داده بود، در آخر از بني رژهام رژ 
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باسی رنگم رو برداشتمو روی لبهای قلوه ايم کشيدم، خيلی فرق کرده کال

بودمو خوشگل شده بودم ديگه از اون قيافه بی روح خربی نبود مامان با 

ديدنم برام اسپند دود کرد و کلی قربون صدقم مريفت.چون هنوز با کاميار 

 راحت نبودم و منيدونستم مجلسشون چه جوريه ترجيح دادم يه لباس متني

 و سنگني تنم کنم. 

کت شلوار خوش دوخت کالباسی رنگم رو از کمد بريون کشيدمو تنم کردم. 

يقش سه سانت تاروی گلوم رو ميپوشوند و آستينهاشم بلند بود با شلوار 

دمپا که با کفش پاشند بلند در حني سادگی خيلی شيک ميشد.نگاه آخر رو 

نم کردم و شال کالباسيم توی آينه به خودم انداختم مانتوی سفيدم رو ت

رو هم روی موهام انداختمو کيف دستی کوچيکم رو هم برداشتم به 

کاميار اس دادم که آماده امو منتظرش چند ديقه ای نگذشته بود که گوشيم 

 زنگ خورد، جواب دادم: 

 اومدم- سها جان من دم درم - بله؟-

از ماشني پياده مامان تا جلوی در همراهيم کرد .کاميار به احرتام مامان 

  سالم خانوم صبوری حال شام؟-شد : 

 سالم آقای رادمهر خيلی خوشحامل که از نزديک ميبينمتون-
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خواهش ميکنم باعث افتخار -کاميار رسش رو پايني انداختو لبخندی زد: 

 منه

ِدکی.. مامان مارو باش منم گفتم اومده سفارش منو بکنه نگو اومده کاميار 

بينه...از ذوق مامان خندم گرفته بود..کمی تو سکوت رادمهرو از نزديک ب

 با تحصني نگاهش کرد و باالخره گفت: 

سها رو اول به خدا بعد هم به شام ميسپارم . حواستون بهش باشه غريبی -

 مث چشام مواظبشم خيالتون راحت - نکنه

حاال اونها مشغول حرف زدن بودن و من خريه به کاميار ... چقدر با اين 

ای رسمی جذاب شده بود . کت و شلوار رسمه ای براق با پرياهن لباسه

سفيد جذب، موهاشو مث هميشه درست کرده بود و صورت شيش تيغ 

که خوراک گاز گرفنت بود. از فکرم خندم گرفت که ديدم کاميار داره نگام 

ميکنه. رومو ازش گرفتم با مامان خداحافظی کردمو سوار ماشني شدم که 

 خداحافظی با مامان سوار شد و حرکت کرديم کاميار هم بعد

********** 
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باورم منيشد اين دخرت که کنارمه سهاست از بس هميشه ساده و بدون 

آرايش ديده بودمش. با آرايش خواستنی تر شده بود منيتونستم چشم ازش 

 بردارم:

ميگم مگه جن ديدی اينطور با تعجب -  ها؟- چيه؟ مگه جن ديدی؟-

 حواست به رانندگيت باشه تا به کشتنمون ندادیزل زدی به من؟ 

نرتس حواسم هست.در ضمن جن نديدم فرشته ديدم.. خيلی فرق کردی -

 په نه په عمته- واقعا خودتی؟

روشو ازم گرفتو خنديد. با خندش منم خنديدم چقدر خوشحال بودم از 

اين نزديکی و از اينکه امشب سها همراهيم ميکنه.حس ميکردم قبال اين 

س رو تجربه کردم. به محل جشن رسيديم ماشني رو پارک کردم و پياده ح

شدم و به طرف سها رفتم هنوز کمی معذب بودم ولی دستمو جلو بردمو 

 دستای رسدش رو توی دستام گرفتم،مخالفتی نکرد و باهم همراه شديم .. 

مهمونی مختلط بود و بيشرت جمع دوستانه بود.وقتی از در وارد شديم 

رسها به سمتمون برگشت و همه با تحسني نگاهمون ميکردن يه عده همه 

ای هم با ديدن سها تعجب کردن و شوک شده بودن و من دليل اين 

 بهتشون رو منيدونستم..
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آيدا و سعيد به طرفمون اومدن و باهامون سالم و احوال پرسی کردن،آيدا 

 با سها دست داد

   گله رو کجا تور کردی؟ای کاميار کلک بگو ببينم اين خانوم خوش-

معرفی ميکنم،ايشون سها خانوم هسنت... -خنديدمو بهم معرفيشون کردم : 

   سها جان اينها هم آيدا و سعيد دوستای صميمی منن

 از ديدنتون خوشوقتم-سها-

   سها جان بيا بريم باال لباستو عوض کن-آيدا رو به سها کرد:

 بله ممنون ميشم اگه راهنامييم کنی -

همراه آيدا به طبقه باال رفنت تا لباسشو عوض کنه و منم بعد از سالم و به 

 احول پرسی با همه به همراه سعيد پشت يک ميِز خالی نشستيم: 

کاميار خيلی خوشحامل که ديگه تنها منيبينمت. حاال بگو ببينم کجا آشنا -

  شدين؟ 

باشه - جريانهاااا داره حاال رس يه فرصت مناسب تعريف ميکنم برات-

 پس بيکار نشني از خودت پذيرايي کن

********** 
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آيدا دخرت خوبی به نظرميومد باهاش راحت بودم . مانتو و شاملو در آوردمو 

موهامو روی شونم مرتب کردم، رژمو متديد کردم. کيف دستي کوچيکمو 

دستم گرفتمو همراه آيدا به طبقه پايني رفتيم از پله ها آروم آروم پايني 

واظب بودم با مخ پخش زمني نشم پله ها که متوم شد رسمو باال رفتيم م

آوردمو چشامم توی چشامی مشکيش قفل شد. نا خودآگاه لبخندی گوشه 

لبم اومد و به سمتش قدم برداشتم. به احرتامم بلند شد. کنارش نشستم. 

 آيدا و سعيد هم با هم همراه شدن و برای رقصيدن به وسط سالن رفنت

 نظر لطفته-  لباسها خوشگلرت شدیچقد با اين -

منيدونم چی تو چشاش هست که منو جذب ميکنه چی توی وجودش 

هست که وقتی باهاش و کنارشم از هر فکر و خيال و تنشی دور ميشم.. 

 حاال تازه اولشه، خدا آخر و عاقبتمو به خري کنه

هر طرف که رس ميگردوندم يه خواننده ای، آهنگسازی چيزی ميديدم اکرث 

کسايي که تو جمع بودن آدمای نسبتا معروفی بودن تا حاال همچني 

مهمونی ای رشکت نکرده بودم  واقعا ذوق زده شده بودم.در کل جشن 

 باکالسی بود با مهمونهای با کالس و شيک... 
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با وارد شدن عروس و داماد همه دست زدن و آهنگ شادی نواخته شد 

   ون پاشو بريم وسطسها ج-آيدا به طرفم اومدو دستمو کشيد:

چرا؟ - نه من منريقصم- وا.. بريم برقصيم ديگه- وسط برای چی؟-

 سينام که نيست فقط متاشا کنی، بايد برقصی

چشامو پر از التامس کردمو به کاميار خريه شدم از قيافم خندش گرفته بود 

آيدا بی خيال. سها به جز من -ولی خودشو کنرتل کرد و رو به آيدا گفت: 

 کسی منريقصه . اونم به وقتشبا 

به سمتم برگشت چشمکی بهم زد و خنديد چش غره ای بهش رفتم و رسمو 

برگردوندم آيدا هم که ديد قبول منيکنم ديگه ارصاری نکرد و رفت، رومو 

 به حالت قهر از کاميار گرفتم:

 حاال قهر نکن. اگه اينجوری منيگفتم االن اون وسط داشتی قر ميدادی-

فک کنم اولني دخرتی باشی که اينو ازش -  اين کارا خوشم منياداصال از -

 ميشنوم،دخرتارو ول کنی صب تا شب بی بهونه فقط مريقصن

با اومدن سعيد حرفمون نصفه موند . سعيد در گوش کاميار چيزی گفت و 

عزيزم من يه لحظه -کاميار از جاش بلند شد و با لبخند به طرفم برگشت: 

 باشه- تام؟ زود برميگردمبرم پيش يکی از دوس
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چند ديقه ای ميشد که رفته بود احساس تنهايي ميکردمو حوصلم رس رفته 

بود چه خوب بود که کاميار کنارم بود نگاه خريه بعضی ها واقعا کالفم 

کرده بود حتام از اتفاقی که برای کاميار افتاده خرب نداشتنو از اينکه منو 

خودمو با بشقاب ميوم رسگرم  کنارش ميديدن متعجب بودن سعی کردم

 کنم.با صدای بم مردونه ای رسم رو بلند کردم:

 سالم آرمني هستم. ميتونم بپرسم افتخار آشنايي با چه کسی رو دارم؟-

به دستش که به طرف دراز کرده بود نگاه کردم ولی وقتی ديد که باهاش 

دست ندادم دستشو عقب کشيدو روی صندلی کنارم نشست. سعی کردم 

 ودمو بی اهميت نشون بدم ولی پررو تر از اين حرفا بودخ

حيِف شام خانوم زيبا نيست که ساکت و تنها نشستني. افتخار ميديد پارترن -

 ممنون من همينجوری راحتم- رقصتون باشم؟

خودشو بهم نزديکرت کرد از نزديکيش حالت بدی بهم دست داد چشامش 

دستش رو از پشتم رد کرد و با قرمز بود و دهنش بوی افتضاح الکل ميداد 

برخورد دستش بهم انگار بهم برق سه فاز وصل کردن رسيع از روی صندلی 

  بلند شدمو سيخ ايستادم.

 احمق چطور جرات کردی بهم دست بزنی-



 

 

 فراموشم کن نویسنده: هانيه شبسرتزاده | کاربر رمانکده

136 https://telegram.me/Romankade    رمانکده تلگرام کانال 

 انقد عصبانی بودم که اگه ميتونستم همونجا ميزدمو لهش ميکردم ... 

برگشتم، چقدر خوشحال با احساس دستی که دور کمرم قفل شد به عقب 

چی -شدم از اينکه االن کنارمه چقد آرامش از وجودش بهم منتقل شد: 

   شده عزيرم؟

فک کنم اين آقا زيادی خورده مغزش  -نگرانی توی چشامش موج ميزد: 

 هنگ کرده

پرسی که خودشو آرمني معرفی کرده بود از جاش بلند شد و با کاميار دست 

 داد 

دمهر. مشتاق ديدار.. ميخواستم خانوم رو از تنهايي به به آقای کامياررا-

   در بيارم ولی ظاهرا تنها نيسنت

ممنون از حس انسان دوستيتون. خوشحال ميشم اگه تنهامون بذارين. -

 لطفا

پرسه بی هيچ حرفی زد به چاک نفس راحتی کشيدمو رسجام نشستم کاميار 

   اذيتت کرد؟-هم کنارم نشست: 

    اه اه چندش- پرسعموی آرش- ررو؟کی بود اين پرسه پ-
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 باشه بريم- حرص نخور عزيزم بيا بريم با عروس داماد آشنات کنم-

دستم توی دستاش قفل شد و به طرف جايگاه عروس داماد رفتيم. 

باهاشون دست دادم و اونهام خيلی گرم ازم استقبال کردن. آرش در حالی 

کرد و کاميار لبخندش که به من نگاه ميکرد در گوش کاميار پچ پچ مي

عميقرت ميشد فهميدم که حرفش مربوط به منه يادم باشه ازش بپرسم که 

چی ميگفنت به هم. داشتيم برميگشتيم بشينيم که وسط جمعيت در حال 

رقص گري افتاديم همه وسط بودن و راه برای رد شدن نبود . در حال تالش 

ه طرز فجيعی پام برای رد شدن بودم که چراغهارو خاموش کردن و من ب

پيچ خورد. جيغ خفه ای کشيدم، داشتم پخش زمني ميشدم که دستهای 

کاميار دور کمرم حلقه شد و منو توی آغوش گرمش کشيد. همه چيز انقدر 

به رسعت اتفاق افتاد که نتونستم هيچ عکس العملی نشون بدم و بني 

دونستم عضالت قوی و مردونش گري افتاده بودم.احساس گرما ميکردمو مي

که االن صورتم قرمز شده نگاهمو ازش گرفتم همني زمان نوازنده رشوع 

به نواخنت يک آهنگ ماليم کردو همه با پارترنشون مشغول دنس شدن که 

 صدای گرمش رو کنار گوشم شنيدم:

 باورم منيشه که توی بغلم باشی سها-
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م قفل شده صداش انگار بهرتين زمزمه دنيا بود که تا حاال شنيده بودم.زبون

بود. کاميار با آهنگ تکون ميخورد و من هم خيلی آروم همراهيش 

ميکردم. چرا پسش منيزدم چرا وقتی تو بغلش بودم احساس آرامش 

ميکردم؟ دمل ميخواست نوازنده تا صب بزنه و من توی همون حالت رسمو 

 روی شونش بذارم و بخوابم و حاال حاالها بيدار نشم رسمو باال آوردمو توی

 چشامی مشکيش خريه شدم برق چشامش دملو لرزوند. 

خدايا چه باليي داره رس دمل مياد. نفهميدم چقدر بهم خريه بودميو چقدر 

توی آغوش گرمش بودم وقتی آهنگ متوم شد به خودم اومدمو دستمو 

روی قفسه سينش گذاشتمو کمی به عقب هولش دادم علی رقم ميل 

ق رسدی رو روی ستون فقراتم حس باطنيم از بغلش بريون اومدم. عر 

ميکردم. انگار حاملو فهميد و با گرفنت دستم قبل از اينکه باز وسط شلوغ 

بشه به سمت ميز رفتيمو نشستيم. سعی ميکردم بهش نگاه نکنم و کاميار 

هم نگاهشو ازم ميدزديد برای اينکه يکم جو رو عوض کنم همونطور که 

 آرش..اين دوستت -رسم پايني بود پرسيدم: 
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فهميدم داشت درباره من - چطور؟-خنديد:  چی دِم گوشت ميگفت؟

آره درباره تو بود. آخه آرش گفته بود اگه تنها بيام منو تو - ميگفت

   مراسمش راه منيده

   چرا؟-رسمو باال گرفتمو با تعجب نگاهش کردم 

 بی خيال،حاال که تنها نيستمو تو پيشمی-

و شد و مهمونها کم کم خدافظی ديگه کشش ندادم. باالخره شام رس 

دارم مريم لباسمو عوض کنم -ميکردن و مريفنت آيدا باز هم کنارم اومد: 

   ميای؟

 آره ميام-

باهم به طبقه باال رفتيم مانتومو پوشيدم و شاملو رس کردم آيدا هم 

شام بايد دوست -مانتوشو پوشيد.. دل و زدم به دريا و از آيدا پرسيدم: 

 سته؟غزاله باشني در

تو از کجا ميدونی؟اصال غزاله رو از  -با حرفم کوپ کرد و بی حرکت موند

 کيانا يه چيزايی در موردش بهم گفته بود      - کجا ميشناسی؟
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چرا هيچکس راضی نيست کاميار حافظش -کمی مکث کردمو ادامه دادم: 

 رو به دست بياره؟

موقع کاميار  تو هيچی منيدونی تو حال اون-اشک توی چشاش حلقه بست: 

رو نديدی. اون عاشق غزاله بود بعد غزاله کاميارهم شد يه مرده متحرک. 

 خيلی سخته که جنازه عشقتو بذارن جلوتو...      

رفنت غزاله هممونو -نتونست خودش رو کنرتل کنه واشکاش رسازير شدن: 

داغون کرد هممونو.... هنوزم جسم بی جونشو که از قايق بريون گذاشنت 

شو برای شناسايی باز کردن جلو چشممه...وااااااای...هيچوقت خودمو و رو

منيبخشم. منو سانازم تو مرگش مقرصيم، ما ارصار کرديم باهامون بياد اون 

   از دريا ميرتسيد... 

 ببخشيد، منيخواستم ناراحتت کنم-

ولی حاال کاميار خيلی حالش -رسشو باال گرفتو سعی کرد اشکاشو مهار کنه: 

 از اينکه توروهم کنارش ميبينم خيلی خوشحامل     خوبه.

سها جان تنهاش نذار، مراقبش -نزديکرت اومد و دستمو توی دستش گرفت:  

باش.کاميار خيلی پرسخوب و مهربونيه. گذشته ی بدی داشته. شايد خدا 
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تورو رس راهش گذاشته تا کمکش کنی. از نگاهش معلومه که دوستت 

 داره. قدرشو بدون.

 سها خانوم؟...سها خانوم؟-ای خانوم خدمتکار حرفامون نصفه موند: با صد

مگه - همرسم؟- سها خانوم شاميني؟ همرستون صداتون ميکنه-  بله؟-

 آقای رادمهر همرستون نيست؟ به من گفنت خانوممو صدا کنيد

همينطور به خدمتکار که داشت از اتاق بريون مريفت زل زده بودم که با 

هيچی نشده خانومشم شدی. ديدی -به خودم اومدم: صدای خنده آيدا 

گفتم دوست داره وگرنه کاميار مغرورتر از  اين حرفاست، هرکسی رو 

لبخندی زدمو رسمو به طرفني تکون دادم صرب کن  خانومم صدا منيزنه

 کاميار خان يه خانوممی نشونت بدم حض کنی.

********** 

ا اومدن خانومها حرفمون با آرش و سعيد مشغول بگو بخند بوديم که ب

نصفه موند. همينطور زل زده بودم به سها که با چشم غره ای که بهم رفت 

فهميدم کارم ساختس. ازهمه خداحافظی کرديم و به سمت ماشني رفتيم 

 خواستم دستشو بگريم که دستمو پس زد

  به من دست زدی نزديا..بچه پررو..-
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گفتم بذار عروسی دوستشه  آره بايدم بخندی..-از قيافش خندم گرفت: 

اوقات تلخی نکنم ازدماغش بياد، دوبار به روت خنديدم پررو شدی ..... 

اِ اِ اِ...خجالتم منيکشه برگشته به خدمتکاره -دستشو جلوی دهنش گرفت: 

 ميگه خانوممو صدا کنيد

  زهرماااار رو آب بخندی-اون داشت حرص ميخورد و من ميخنديدم: 

ديگه ميخواستی چی بشه. از کی تا حاال من - ؟خب حاال مگه چی شده-

 ____- خانومت شدم؟

   نخند من حرفم کجاش خنده داره؟-

 وقتی حرص ميخوری خوشگلرت ميشی-

مشتشو محکم به بازوم زد و بيشعوری زيرلب گفت و به سمت ماشني 

رفت در ماشني رو باز کردمو نشستيم ، پشتشو بهم کردو به حالت قهر به 

  رگشت.. ماشني رو روشن کردمو حرکت کردم:طرف پنجره ب

 خب حاال قهر نکن ديگه از دماغمون نيار-

بد اخالق نشو.. اگه با اين قيافه بری خونه مامانت حسابی -جوابی نداد: 

      از دستم شاکی ميشه. ديگه منيذاره بربمت مهمونی
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 اِ...بالنسبت- من ديگه غلط بکنم با تو جايي بيام-

باهم کل کل کرديم و منت کشيدم که آخر رس با يه بستنی  تا خونشون انقد

باهام آشتی کرد. جلو در خونشون پيادش کردم و باهاش خداحافظی کردمو 

 منتظر شدم تا بره تو خونه ...امشب بهرتين شب زندگيم بود

 فصل پنجم

نزديک سه ماه از آشنايي منو کاميار می گذشت ،با اومدنش زندگی منو 

دو من بيش از حد بهش عادت کرده بودم اصال فکرشم زيرورو کرده بو 

منيکردم که انقد بهش وابسته بشم و روزايي که رسش گرم مترينا و ضبط 

آهنگ بود و خربی ازش نبود من تند تند بهش زنگ ميزدم. روحيم انقدر 

خوب شده بود که مامان و بابا باورشون منيشد من همون سهام و از اين 

 بودن. تغيري روحيم خوشحال 

با وجود کاميار متوم گذشتم رو فراموش کرده بودمو کمرت ياد شهاب 

ميوفتادم و کاری که باهام کرده بود ديگه مثل قبل اذيتم منيکرد. به ارصار 

کاميار کالس موسيقی ثبت نام کرده بودمو بعضی وقتا هم خودش باهام 

يه حسی  مترين ميکرد و من تا اينجا خيلی خوب ميتونستم پيانو بزنم..

چند وقته که توی دمل جوونه زده و من منيدونم بايد رسکوبش کنم يا بهش 
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پروبال بدم تا رشد کنه. درسته کاميار خيلی بهم محبت ميکنه و هوامو 

داره ولی تا حاال چيز مستقيمی از زبونش نشنيدم. خودمم منيدونم دمل 

گيش کنارم ميخواد چی بهم بگه ولی اينو ميدونم که وقتی به وجود هميش

 فکر ميکردم توی دمل قند آب ميکردن.

ياد حرف دوستم افتادم که ميگفت دخرتا بدبختيشون اينه که خيلی زود  

با يه محبت کوچيک دل ميبندن، راست ميگفت من بايد خودمو يب تفاوت 

نشون ميدادم نبايد بيشرت از اين دل ميبستم.. توی اين مدت با دوستای 

بودم. آرش و ساناز يکی دو هفته ای ميشه که  کاميار خيلی صميمی شده

 رفنت رس خونه زندگيشون . 

سعيد و آيدا هم از رفتارشون معلوم بود خيلی به هم عالقه دارن ، آيدا 

که از عالقش نسبت به سعيد بهم گفته بود ولی ظاهرا سعيد هيچ اقدامی 

رو کالفه منيکردو مستقيم بهش ابراز عالقه نکرده بود که اين موضوع آيدا 

 کرده بود ولی من مطمئنم همني روزا زبون سعيدم باز ميشه...

آآآآه پس زبون کاميار کی باز ميشه يعنی واقعا دوسم داره؟... هندزفرميو  

توی گوشم گذاشتم. يکی از آهنگاشو پلی کردم، صدای گرمش توی گوشم 

 پيچيد و نفهميدم کی خوابم برد.
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********** 

ميدونم - يکنن که همراهشون باشم ولی راستش... بچه ها خيلی ارصار م-

  درد داداشم چيه. منيتونه دورِي يارو تحمل کنه... اصال بهش گفتی؟

ولی من اينطور فکر منيکنم.تو باهاش حرف - نه ميدونم مخالفت ميکنه -

   بزن اگه مخالف بود من حلش ميکنم

 کالس دارم نه من منيتونم- اگه راضی بشه تو هم بايد باهامون بيای-

 باشه حاال تو سها رو راضی کن-ميتونی،حرفم دستوری بود    خنديد: -

با خنده از اتاق بريون رفتو در و بست. اميدوارم سها قبول کنه که بياد 

وگرنه منم منريم.منيتونم يه روز ازش دور مبومنو نبينمش..کی ميشه اين 

يو برداشتمو باهاش غروِر لعنتی رو کنار بذارمو حرف دملو بهش بزنم. گوش

 متاس گرفتم. 

 سه بوق  و صدای گرفته سها   دو بوق يه بوق

  ب له؟-

  کاميار تويي؟سالم.. آره خواب بودم- سالم خانوووم خواب بودی؟-

  ای تنبل االن چه وقته خوابه شب چجوری ميخوای بخوابی؟-
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  چرا من؟- تقصري توئه ديگه-

هروقت آهنگاتو گوش ميکنم از بس صدات آرامش بخشه خوابم ميربه -

 المصب انگار الاليي ميخونی 

خب از اين به بعد فقط بندری ميخونم تا خواب -خنده ای از ته دل کردم: 

    کامياااااار باز به من گفتی جوجه؟- از رست بپره جوجه کوچولو

پاشو يه آبی به  خب حاال- لوس،من هيچ خوشم منياد- خوشم مياد -

   رسو صورتت بزن حارضشو ميخوام شام مهمونت کنم.

ميگم برات - اوووووو کی مريه اينهمه راهو..اونوقت به چه مناسبت؟-

 باشه- حارض شو دارم ميام دنبالت

********** 

مانتو زرشکی کوتاهمو با شلوار جني مشکيم پوشيدم موهامو از باال با کش 

داختم. کمی رژ زرشکی روی لبام و يکم رميل بستمو شال مشکيمم روش ان

به مژه هام زدم کفش پاشنه پنج سانتی زرشکيمو هم پام کردم و به مامان 

اطالع دادم که با کاميار شام مريم بريون و مامان هم با جمله مواظب 

خودت باش و زود برگرد بدرقه ام کرد با صدای تک بوق ماشني کاميار در 

رف ماشني رفتمو سوار شدم. اين پرس آخر منو حياط رو باز کردم به ط
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سکته ميده انقد خوشگل و خوشتيپ شده بود که نگو. شلوار جني مشکی 

با بلوز يقه مردانه جذِب اسپرت مشکی با يه کت اسپرت زرشکی تنش 

 کرده بود و خيلی اتفاقی باهم ِست شده بوديم

نی ميدو - کم پيدايي آقای رادمهر-  سالم خااانوم- سالااام-

تا باشه ازين گرفتاريها - که درگري کارهای آلبوم و مترينهای کنرستم 

چيکار کنيم ديگه -   از کجا فهميدی با من ست کردی؟- فدای تو- 

 دل به دل را داره

باحرفش خنديدم و کاميار به رسعت ماشني اضافه کرد.به رستوران 

دور زد، اومد هميشگی رفتيم ماشني رو پارک کرد و پياده شديم،ماشني رو 

کنارم و دستای ظريفمو توی دستاي بزرگ و مردونش گرفت و کنار هم راه 

 افتاديم

 هروقت کنار تو راه مريم خجالت ميکشم-

چون تو نردبونی من قدم به شونت -    چرا؟-چشاش از تعجب گرد شد: 

 هم منريسه

 واسه همينه دوست دارم بهت بگم جوجه کوچولو-خنديد: 
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و  که يه چشمک بهم زد. وارد رستوران شديم چپ چپ نگاش کردم

به طرف ميز هميشگی رفتيم. دو پرس جوجه کباب با مخلفات سفارش 

داديم که طبق معموِل هميشه چند نفر برای عکس و امضا به طرفمون 

اومدن ديگه به اين وضع عادت کرده بودم بعد متوم شدن عکس گرفتنا و 

 شيد که باز تنهات گذاشتم ببخ-امضا دادنا اومد و رس ميز نشست: 

اشکال نداره باالخره هواداراتن بايد بهشون اهميت بدی...... خب - 

اه کاميار اذيت نکن،تا االنم صرب کردم - حاال ميگم- نگفتی چيکارم داری؟

 از فضولی نرتکيدم زياده

باشه نرتک ميگم. راستش امروز آرش زنگ زد گفت که -خنده شريينی کرد: 

واقعا؟؟کجا؟- افرت دوستانه بريم. من و تورم دعوت کردقراره به يه مس

 کيش-  

سعيد و آيدا، ساناز و -  راست ميگی؟چه خوب...کيا هسنت؟-

خيلی -خيلی دمل ميخواست برم:  آرش، منو تو.. البته کيانا هم دعوته

ميخوای - مامان وبابام. فک نکنم اجازه بدن- ولی چی؟- خوبه، ولی... 

انت صحبت کنه؟ مطمئنش کنه تا خيالش راحت باشهبه کيانا بگم با مام

 باشه فکر بدی نيست شايد چون کيانا هم هست راضی بشن - 
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معلومه که - يعنی اگه با من تنها باشی منيذارن؟–نگاهش شيطون شد. 

 نه. من با يه پرس غريبه تاکيش؟ چه معنی داره

 ؟!حاال من شدم پرس غريبه ديگه-اخم ظريفی روی پيشونيش افتاد: 

مرييد نه -  خب حاال توام. شوخی کردم حاال کی مرييد؟- 

خب -  وااا... تو چيکار به من داری؟- مرييم. تو نيای منم منريم

 منيتونم دوريتو تحمل کنم

خب -از حرفش حس خوبی بهم منتقل شد و لبخند رو لبم نقش بست: 

مامانم قبول پس به کيانا بگو فردا حتام بياد خومنون.. دمل ميخواد بيام کاش 

 کنه

غذاهامونو آوردن و با شوخی و خنده خورديم. بعد از شام هم يه دوری 

 تو شهر زدميوکاميار منو به خومنون رسوند.

فردای اونروز هم کيانا به خومنون اومد و با مامان حرف زد مامان اولش 

مخالفت کرد ولی وقتی فهميد کيانا هم همراهمون مياد نرم تر شد.رفتم 

خونه ميوه بيارم که شنيدم مامان داره آروم يه چيزی به کيانا ميگه از آشپز 

 گوشمو تيز کردم :
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خيلی خوشحامل که سها اينقدر حالش خوب شده و فکر اون پرسه ی بی -

همه چيز از ذهنش بريون رفته. ولی خب من دخرتمو ميشناسم اون به 

سها ديگه کاميار دلبسته .وابستش شده . من از آخر اين رابطه ميرتسم 

طاقت نداره اون منيتونه يه شکست ديگه رو تحمل کنه. اگه...اگه... تو 

خواهرشی، باالخره ميدونی قصد کاميار چيه ، شايد درست نباشه من اين 

خيالتون راحت باشه خانوم - حرفارو بزنم ولی فقط به خاطر سهاست.

ن صبوری. من دادشمو ميشناسم اون سها رو خيلی دوست داره پس نگرا

 آخر اين رابطه نباشني. ايشاال خريه..

با شنيدن حرفای کيانا تو دمل قند آب شدو منيدونم چرا دمل انقدر برای 

کاميار تنگ شد. ديگه نايستادم و با ظرف ميوه وارد پذيرايي شدم. کيانا با 

 ديدنم لبخندی زد:

 سها جان کم کم چمدونت رو ببند که مامان جونت باالخره بله رو داد-

** 

 بچه ها پروازو اعالم کردن زود باشني-

با حرف آرش همگی را افتاديم و چمدونامونو تحويل داديم بعد وارسی 

کامل وارد هواپيام شديم. من کنار پنجره ، کاميار کنار من و کيانا هم کنار 
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کاميار نشست بقيه بچه ها هم هرکدوم رسجای خودشون نشسنت. آرش و 

ردن که چند باری تذکر دادن کاميار هم سعيد انقد مسخره بازی در آو 

خيلی آروم نبود ولی به خاطر شناس بودنش رعايت ميکرد کمی رسسنگني 

تر بود. باالخره خلبان اعالم کرد که ميخواد پرواز کنه.کاميار شکالتی که از 

بيا اين شکالتو بخور عزيزم يه وقت -مهامندار گرفته بود روبه طرفم گرفت: 

 س منيوفته بار اومل نيست کهنرت -  فشارت نيوفته

 مگه من گفتم بار اولته. محض احتياط-خنديد و دماغمو فشار داد: 

 شکالت رو از دستش گرفتم و با لبخند توی چشاش خريه شدم...

چشاتو -  چی؟-گنگ نگاهش کردم:   المصبا پاچه ميگرين-

 ديوونه. چشای توام االغ داره- ميگم... سگ داره

اينکه لبخند روی لبش بود اخم ظريفی الی ابروهاش با اين حرفم با 

 حاال قهر نکن ببخشيد شوخی کردم-  انداخت و روشو ازم گرفت

باشه -انگار که منتظر همني حرف بود به طرفم برگشت و با خنده گفت: 

 بخشيدم
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هواپيام حرکت کرد و خواست اوج بگريه، رسمو آروم روی شونه ی کاميار 

و به رس من چسبوند . اصال حرکاتم دست خودم گذاشتم و اون هم رسش ر 

 نبود

 منم خوشحامل- سها خيلی خوشحامل که کنارمی-

** 

 با صدای کاميار چشامو باز کردم نفهميدم کی خوابم برده بود

جات خيلی -   ____-   سها خانوم . عزيزم رسيديم بيدار منيشی؟-

ت ميدم اونجا راحته ها آره..حاال بذار برسيم هتل يه جای نرمرت نشون

 بخوابی

منريی - پرسه پررو.رسمو از رو شونش بلند کردم گردنم خشک شده بود

ای بابا.. دوساعته منه -   کاميار. گردنم درد گرفت چرا گذاشتی بخوابم

بدبخت خشک شدم و تکون نخوردم که خانوم راحت بخوابه اونوقت اينم 

خب -    رهجای دستت درد نکنشه.. ای بشکنه اين دست که منک ندا

 حاال سليطه بازی در نيار

هواپيام فرود اومدو پياده شديم بعد از تحويل بارهامون بچه ها همونجا 

دوتا ماشني مدل باال اجاره کردن و به طرف هتلی که رزرو کرده بودن 
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رفتيم. قرار بود يه شب تو هتل مبونيم تا مردا يه خونه وياليي نزديک دريا 

که همگی پيش هم باشيم.به هتل رسيديم  برای مستقر شدن پيدا کنن

سعيد دوتا واحد گرفته بود و قرار شد دخرتا و پرسا از هم جدا بشن آرش 

همش غر ميزد و ميگفت يه اتاق واسه اونو ساناز باشه و يه اتاقم برای 

بقيه. سعيد هم که ميخواست حرص آرش رو در بياره، مخالفت ميکرد. 

رسا و دخرتا از هم جدا شدن. منم اول به باالخره بعد از کلی جر و بحث پ

مامانم زنگ زدمو اطالع دادم که رسيديم تا خيالش راحت شه و بعد قط 

کردن متاس جلو تر از همه خودمو تو حموم انداختم و يه دوش حسابی 

گرفتم. موهای بلندمو سشوار کشيدم و يه آرايش مليحی کردم و شلوار 

کردم و شال مشکيمو هم آزاد روی جني يخی با مانتو مشکی کوتاه تنم 

 موهام انداختم و کالج های مشکيمم پام کردم.

با کاميار مرييم بريون يه رس و گوشی آب بديم- کجا ايشاال؟-کيانا-

قبول نيست تنها تنها منيشه قرار -آيدا-  باشه برو به سالمت- 

سخت نگري آيدا جونی تا -  نيست که هرکس واسه خودش بره بگرده

 وش بگريی برگشتيم تا باهم بريم تو يه د
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همني لحظه صدای در اومد به طرف در رفتمو باز کردم کاميار بود، وااااای 

چه تيپی هم زده بود اونم شلوار جني يخی پوشيده بود با يت رشت سفيد 

جذب . عينک دوديشم روی موهاش بود. از دخرتا خدافظی کردم و از اتاق 

 يم...همينطور نگاهم بهش بود..بريون اومدم و وارد آسانسور شد

واه ... چه از -چينی به بينيم دادم:  چه خربته؟ خوردی پرس مردمو-

 خود راضِی مغرور.. خيليم دلت بخواد همچني حوری ای نگات کنه

با خنده از هتل خارج شديم همني طور که قدم ميزدميو اطرافو ميگشتيم 

يه خونه وياليي خيلی  دنبال ويال هم بوديم. باالخره با کمی پرس و جو

قشنگ نزديک دريا پيدا کرديم ولی توش مسافر بود و قرار بود فردا صبح 

برن . خيلی خونه شيک و با صفايي بود کاميار بعيانه داد و شامره صاحبش 

رو گرفت که فردا متاس بگريه و از خالی شدنش مطمنئ که شديم به اينجا 

رو در پيش گرفتيم و توی راه  نقل مکان کنيم.همينطور قدم زنون راه هتل

 هم کلی کل کل کرديم.

وارد هتل شدميو به طرف آسانسور رفتيم دکمشو زديم منتظربوديم بياد 

که يه مرد خوشتيپ با قيافه جذاب البته نه به اندازه کاميار، با کت و 

شلوار مشکی و پرياهن نباتی کيف سامسونت به دست به طرف آسانسور 
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منو کاميار بود رومو ازش گرفتم که همني لحظه  ميومد و با تعجب محو

در آسانسور باز شد و واردش شديم اون مرد هم پشت رس ما وارد آسانسور 

شد و همزمان با ورودش بوی عطر غليظ و تلخ مردونش توی فضای 

 آسانسور پيچيد و کاميار دستم رو محکمرت توی دستش گرفت

********** 

که خودشه يا نه! که دارم درست  همينطور محوشون بودم شک داشتم

ميبينم يا نه! همزمان با رسيدنم در آسانسور باز شد و پشت رسشون وارد 

آسانسور شدم که دست دخرته رو محکم توی دستش گرفت. خيلی شبيه 

کاميار بود ولی اگه خودشه چرا انقد بی تفاوت بود چرا نشناختم اصال اگه 

ه که عکسشو فرستاد کو؟ اسمش اونه اين دخرت کيه پيشش؟ پس اون دخرت 

کاميار؟؟ -چی بود؟ ....آهان غزاله....دل و به دريا زدم. بايد مطمنئ ميشدم: 

مطمنئ شدم که  به طرفم برگشت و با تعجب گفت: شام؟ خودتی؟

ببخشيد به جا -کمی خريه نگاهم کرد:   ای بی معرفت نشناختی؟-خودشه: 

 وست دوران دانشگاه يادت رفته؟بابا منم فرزام.. فرزام معينی د- منيارم
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همينطور باتعجب نگاهم ميکرد و به مغزش فشار مياورد تا به يادش بيارتم 

-که آسانسور ايستادو همينکه ازش بريون اومديم تو آغوش گرفتمش: 

 چقدر خوشحامل بازم ميبينمت

********** 

واقعا هنگ کرده بودم. دوست دوران دانشگاه؟ ولی منکه هيچی قبل از 

ون تصادف رو يادم منيومد. خيلی سعی کردم تا بلکه بتونم يه چيزايي ا

يادم بيارم ولی بی فايده بود.در آسانسور باز شد و تا ازش بريون اومديم 

  چقدر خوشحامل بازم ميبينمت-منو تو آغوشش فرشد: 

داشتم از بغلش بريون ميومدم که در واحد باز شد و آرش ازش بريون 

 آرش...- فرزام؟؟-به طرفمون قدم برداشت: اومدو با دهن باز 

به طرف هم رفنت و همديگه رو تو آغوش گرفنت و منم همينطور نگاهشون 

 ميکردم:

مخلصم،بازم به معرفت - باورم منيشه فرزام تو کی از پاريس برگشتی؟-

اونو بی خيال -  تو اين کاميار بی معرفت که اصال منو منيشناسه

مخش تاب برداشته. تو چی ميگی که رفتی حاجی حاجی مکه و بعد يه 

رشمندم داداش به - مدت غيبت زد و يه خربم از خودت بهمون ندادی؟ 
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خدا يه رسی مشکالت پيش اومد که کال از همه کس و همه جا بی خرب 

س بودم..حتی خانوادم.. فقط هفته ای يه بار ميتونستم باهاشون در متا

 باشم

نگاهی به من انداخت که همچنان خريه نگاهشون ميکردم و رو به سعيد 

چرا بابا خودشه گفتم که مخش -  گفت : نکنه اين کاميار نيست؟

قضيش -  يعنی چی؟-  تاب ورداشته هيچی يادش منياد

مفصله حاال ميفهمی بيا بريم سعيد هم اينجاست حتام از ديدنت خوشحال 

چه مزاحمتی ديونه بعد چند سال ديدمت - مزاحمتون منيشم- ميشه

 عمرا اگه بذارم از دستمون درری

آرش اينجا چه خربه؟ ميشه به منم توضيح -ديگه حسابی کالفه شده بودم: 

 بدی

آرش به سمتم برگشت و با لبخند دست رو شونه ی پرسی که اسمش فرزام 

ک منو نگاه ميکرد گذاشت:  شتيپ که کاميار جان اين آقای خو-بود و با شر

رو به روت ميبينی آقا فرزامه دوست دوران دانشگاهمون که اينجا رو 

نصفه کاره ول کرد و واسه ادامه تحصيل تو يه رشته ديگه رفت پاريس و 
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االن تقريبا دوسالی ميشد که ازش بی خرب بوديم. حاال بياين بريم تو وقت 

 واسه توضيح زياده

آرش در اتاق و زد .سعيد درو باز کرد و با تعجب زل زد به اين يارو فرزامه. 

بعد کلی ماچ و بوسه و بغل که تحويل هم دادن باالخره وارد شدن. فرزام 

 به همه سالم داد . 

- خيلی خوشحامل از اينکه بازهم ميبينمتون اونم اينجا و انقدر يهويي-

حاال اينجا چيکار ميکنی  ماهم خيلی خوشحال شديم از ديدنت.-آرش

درسم متوم شد ديگه، تازه چند ماهه که -  چطور شد برگشتی؟

برگشتم اتفاقا مونده بودم چطور پيداتون کنم شامره هاتونم متاسفانه چون 

گوشيمو گم کردم نداشتم. اينم که االن اينجام واسه بسنت يه قرارداد کاری 

- يح اومدين درسته؟اومدم که اونم کنسل شد. شامم حتام برای تفر

آره اومديم يه آب و هوايي عوض کنيم البته اين سفر يه جورايي ماه عسل 

-سعيد- منو ساناز خانوم هم هست ولی خب با اينهمه رسبار  

زهرمار، تو خودت بدون ما دق ميکنی. ارصار تو نبود که همه باهم بياييم؟

با کله  حاال من يه تعارفی کردم شام چرا انقد بيشعور بودين-  

 قبول کردين
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 لطف بزرگی ميکنني واقعا- اگه پشيمونی پاشيم برگرديم؟-آيدا-

هنوزم مثل قبل تو رس و کله -فرزام-  اِ آرش اذيتشون نکن. -ساناز-

 هم ميزنني

شام قيافه هاتون خيلی -همه خنديديم و فرزام رو به سانازوآيدا گفت: 

 آشناست تو مراسم من بودين درسته

بله ما دوست و همکالسی -لی کرد و رسيع جواب داد: ساناز خنده هو 

دخرت عمتون ناديا بوديم ارصار کرد که بيايم . راستی شام..باکی اومدين؟

گفتم که برای قرار داد کاری اومده - چرا تنها؟-سعيد-   تنها- 

اصال حرفشم نزن -سعيد-  بودم فردام بايد بليط رزروکنم و برگردم

 دا کرديم همينجا با ما ميمونیتازه بعد چند وقت همو پي

 رو بهش چشمکی زد و ادامه داد: ماه عسل خوش ميگذرونيم 

چه مزاحمتی؟ - نه منيخوام مزاحمتون باشم-فرزام لبخندی به روش زد: 

 ما از خدامونه مگه نه بچه ها

همه با هم رضايتشون رو اعالم کردن منم که همونطور آروم و ساکت 

فرزام جان ببخشيد اگه -فرزام کردم:  گوشه ای نشسته بودم رو به

نشناختمت و اين موضوع باعث ناراحتيت شد. راستش من توی يک حادثه 
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حافظمو از دست دادم واسه همينه که چيزی يادم منياد. با اين حال 

 خوشحامل از ديدنت و آشنايي دوبارت

از حرفم متعجب شد و از جاش بلند شد و به سمتم اومد از قيافش معلوم 

 واقعا متاثر شدم...-د که خيلی از اتفاقی که برام افتاده ناراحته: بو 

 ان شا هللا که زودتر حافظت برميگرده-منو محکم توی بغلش گرفت: 

من هم دستم رو پشتش گذاشتمو به خودم فرشدمش. کيانا بلند شد و به 

تعداد نسکافه درست کرد و آورد، به همه تعارف کرد وقتی به فرزام رسيد: 

شام هم -  لی خوشحامل از ديدنتون. خيلی تغيري کرديدخي-

 همينطور

لبخندی تحويل هم دادن و کيانا به بقيه هم نسکافه تعارف کرد و با کلی 

 بگو بخند و شوخی نسکافمونو خورديم...

خب ديگه من مزاحمتون منيشم بايد برم به رشکت خرب بدم که قرار داد -

لی بيا شب دورهم باشيم شامم باشه داداش برو . و  -آرش- کنسل شده

اه چقدر تعارفی شدی تو ناز نکن -  نه .. ممنون-  بريم بريون

 باشه ميام -با خنده جواب داد:  ديگه

 شامرشو داد و شامره ماهارم تو گوشيش ذخريه کرد و رفت.
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مهم نيست بابا سخت نگري. مگه -آرش- چقد بده که هيچی يادم منياد-

 ماهارو يادت ميومد؟

. االنم که يادم منياد فقط ازتون شنيدم ... راستی با سها يه جايي رو هه..-

ديديم نزديک دريا وياليي و بزرگ. ولی امشب اجاره داده شده بود بعيانه 

واقعا؟ دمت گرم توهم به يه دردی - دادم تا فردا به کسی اجارش نده

شام خوردی    خنديدم و رفتيم آماده بشيم تا بريم بريون دوری بزنيمو 

 بخوريم

********** 

با ديدنش دمل لرزيد زبونم قفل شد باورم منيشد حاال فهميدم که فراموش 

نشده بود. حاال فهميدم هنوزم...... نه... من االن بيست و يک سامله و 

ديگه اون دخرت دبريستانی نيستم ديگه بزرگ شدم. اون موقع بچه بودم 

بستم دل بستنی که اشتباه  مني فهميدم و همينجوری به دوست برادرم دل

بود که با رفتنش به رساب تبديل شد با هر حرفی که ميزد دست و دمل 

بيشرت ميلرزيد خيلی تغيري کرده بود. آقا شده بود و جذابيتش بيشرت شده 

بود. انگار يه خوابه. کاش اگه خوابه من هيچوقت بيدار نشم. وای خدااا.. 

هار سال پيشه نه من کيانای چهارسال من چقدر احمقم. نه فرزام ، فرزاِم چ
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پيشم.. همه چيز تغيري کرده اصال شايد ازدواج کرده يا نامزد داره. من بايد 

 اين افکار رو از خودم دور کنم... آره...با صدای سها به خودم اومدم:

ت پاشو -  ها؟همني جا- کيانا حواست کجاست؟- آره جون عمر

- باشه.باشه- دای پرسا در ميادحارض شو ديگه. بچه ها منتظرن االن ص

 نه بابا چی قراره باشه االن آماده ميشم.- ولی تو يه چيزيت هستا

مانتو رسمه ای با شلوار لی پوشيدم يه شال مشکي ساده هم رسم کردم. 

رژ صورتی و رميلم رو هم متديد کردم يه نگاه به خودم تو آيينه انداختم 

کس پيش جفت خودش قدم بر  و همراه دخرتا از اتاق زديم بريون. هر

ميداشت و منم تنها پشت رسشون راه افتادم. اه لعنتی اگه به مامان سها 

قول نداده بودم اصال منيومدم. احساس ميکنم اضافه ام. توی خودم بودم 

که با صداش متام تنم يخ کرد. از اون تيپ رسمی خربی نبود يه شلوار جني 

ود با کالج های مشکی. چشمم مشکی با تيرشت جذب خاکسرتی پوشيده ب

تو چشامش افتاد ولی رسيع چشم ازش گرفتم. تصميم گرفتيم پياده روی 

کنيم بعد از کلی چرخ زدن به يه رستوران بزرگ و شيک رفتيم و همگی 

دور ميز نشستيم. برحسب اتفاق فرزام درست رو به روم نشست آخ خدا 

باال نيارم و کمرت حاال ديگه غذاهم کوفتم ميشه . سعی ميکردم رسمو 
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باهاش چشم تو چشم شم. گارسون اومد و همه غذاهای مورد 

دلخواهشونو سفارش دادن و رفت . هرکس از يه طرف حرف ميزد و آرش 

هم همش مزه ميپروند خالصه جو شادی بود تا اينکه بحث کشيده شد 

 به... 

جا خب آرش خان چی شد که يهو تصميم به ازدواج گرفتی؟ تا اون -فرزام-

کار دِل ديگه.. چه ميشه - يادمه قرار بود تا آخر عمرت تک پر باشی..

خوب شد من -  آره چه جورم.- اِ پس عاشق شدی-  کرد

مهمونی گرفتم و چه خوبرت دخرتعمم دوستاشو آورد، وگرنه االن ول ول 

آرش خنديد و رسيع موضوع رو به خود فرزام کشوند تا   ميگشتني 

ن نگرفتی؟-پريده: چيز ديگه ای از دهنش ن نه بابا.. -  تو چی؟ زرن مر

از دخرتای غربی خوشم منياد.مامان خيلی ارصار داره حاال که برگشتم زودتر 

 ازدواج کنم ولی خودم فعال قصدشو ندارم.

چرا بايد با شنيدن اين حرف خوشحال بشم؟ اه کيانا به خودت بيا.. سها 

قش کرد و بعد دور شدنش برای شسنت دستهاش رفت . فرزام با نگاهش بدر 

به سمت کاميار برگشت، داشتم از تو خودمو ميخوردم که.. با شنيدن 
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حرفش انگار برق سه فاز بهم وصل کردن... نه تنها من بلکه هممون به 

 راستی کاميار غزا...-هول و وال افتاديم.. 

عمدا آدمسمو قورت دادمو رشوع کردم به رسفه کردن و خود زنی که الکی 

دارم خفه ميشم کاميار و فرزام هول به طرفم برگشت وکاميار چند مثال 

رضبه به پشتم زد و ليوان آب رو پر کرد و به دستم داد نگاه نگرانش رو 

بهم دوخت آرش که ميدونست کارم عمدی بوده وقتی ديد حواس کاميار 

به منه آروم در گوش فرزام چيزی گفت که فرزام رسش رو به معنی باشه 

 تکون داد

با اومدن سها سفارشامون رو با مخلفات آوردن و مشغول خوردن شديم. 

خدارو شکر نه کاميار کنجکاوی نسبت به سوال فرزام نشون داد و نه فرزام 

 سوالش رو تکرار کرد.

بعد خوردن شام تصميم گرفتيم که بريم کنار دريا. باز هم هر کس با يارش 

م تصميم گرفتم به جای اينکه قدم ميزد و من پشت رس همه آروم راه مريفت

بيخودی دنبال اينها راه بيوفتم روی شن ها بشينم . همونجا رو به دريا 

نشستم و زانوهامو تو بغلم گرفتم . نسيم مالميی ميومد و موهامو که از 

زير شال در اومده بود رو بازی ميداد. تو حال خودم بودم که با صداش 



 

 

 فراموشم کن نویسنده: هانيه شبسرتزاده | کاربر رمانکده

165 https://telegram.me/Romankade    رمانکده تلگرام کانال 

رتسومنت...ميتونم کنارت بشينم؟ البته بخشيد منيخواستم ب-مثل فرن پريدم: 

کمی برای حرف زدن اين پا  خواهش ميکنم- اگه خلوتت بهم منيخوره

راستی رس سفره چی شد يهو به رسفه -و اون پا کرد برای رشوع گفت: 

فک کردم -افتادی؟     نگاه گذرايی بهش انداختمو رومو ازش گرفتم: 

-  رفتونو ادامه ندين فهميده باشني رسفم به خاطر اين بود که ح

منيخوام فضولی کنم ولی ميشه بپرسم چرا؟ آرش هم تو رستوران در گوشم 

گفت که حرفمو ادامه ندمو بحث و عوض کنم.... فضول نيستام ولی آخه 

واسم سواله؟ مگه کاميار بعد رفتنم با دخرت چشم ابرو مشکی به اسم غزاله 

دخرتی بود که همراه ساناز نامزد نکرد؟! عکسشو برام فرستاده بود همون 

و آيدا به مهمونيم اومدن، همکالسی دخرت عمم بودن..پس اين دخرت بور 

 به اسم سها کيه کنارش. يعنی نامزديشون دووم نياورد؟ آخه...

از گوشه چشمم نگاهی بهش انداختم که ادامه حرفشو خورد، چشم ازش 

خو مجبور بشی خيلی بده که يه خاطره تل -گرفتمو به دريا خريه شدم: 

بارها بازگو کنی.. اميدوارم شام آخرين نفری باشني که براش تعريف 

 ميکنم...
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رشوع کردم به تعريف ماجرا و با کلمه به کلمه حرفم ميتونستم غم رو تو 

 چشای درياييش ببينم...

********** 

منيدونم چرا حامل يه جوريه. حس خوبی نسبت به دريا ندارم. منيدونم چرا -

خب معلومه دريا ترس داره. مخصوصا - دمل يه ترس و نفرتی هست.ته 

نه اين حس تنفر چی ميگه پس؟ احساس - اگه شبم باشه ديگه بدتر

منکه از گذشتت چيزی - ميکنم تو گذشته هم از دريا خوشم منيومده

 منيدونم. شايد بهرته از کيانا بپرسی. راستی کيانا کجاست؟

و کمی دورتر کيانا و فرزام رو ديدم که برگشتم پشت رسم رو نگاه کردم 

 اوناهاش -روی شن ها کنار هم نشسنت و مشغول صحبت کردنن: 

طفلک حوصلش رسمريه، خوبه اين فرزام هست حداقل اونام باهم - 

بشني بينم بابا .. توهم - به نظرت االن بايد غريتی بشم؟-   ميگردن

ف رشع که نيست بخوای غريتی بشی من منيذارم مگه چيکار ميکنن خال 

من االن با تو تا اينجا -نشسنت دارن حرف ميزنن.... بعد يهو آتيشی شد: 

 اومدم يعنی دخرت بديم؟
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اوووو تا کجا ها رفتی من غلط بکنم همچني منظوری -چشام گرد شد: 

 داشته باشم.. فقط يه شوخی بود

دمل گرفته. يعنی ميشه حافظم - چيه؟-نفس عميق و صداداری کشيدم: 

بچه هارو صدا کنيم بريم پيش کيانا - تا خدا چی بخواد..- رده؟برگ

 باشه تو برو صداشون کن منم ميام- اينا بشينيم

سها به سمت بچه ها که هرکدوم با يارشون يه طرف نشسته بودن رفت 

برگشتمو به دريا خريه شدم، چی باعث شده بود که همچني حس بدی 

و.... #صدای جيغ و داد و نسبت به دريا داشته باشم؟ چشاممو بستم

 گريه... جسم بی جون يه دخرت رنگ پريده...#

 کاميار... کاميار-

چشاممو باز کردم احساس خيلی بدی داشتم شقيقه هام رو با انگشتم 

ماساژ دادم. اين صحنه ها مربوط به چی بود؟ اون جسم بی جون کی بود؟ 

رو کنارم احساس اينا چه ارتباطی با من داشت؟تو افکارم بودم که سها 

 کردم.

حالت خوبه؟ -  ______  - کجايي تو؟ هی دارم صدات ميزنم-

آره -  مطمنئ؟-  آره من خوبم-لبخند مصنوعی زدم:  
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حاال يه اين مدتی که با هميم - گفتم که فقط اون حسه اذيتم ميکنه

 بی خيال حس بد و گذشتت شو توروخدا... بيا بريم بچه ها رو جم کردم 

ون صحنه ها فکرمو خيلی مشغول کرده بود ولی سعيمو کردم تا با اينکه ا

به خواست سها عمل کنم و بيخيال بشم. همگی باهم به طرف کيانا و 

فرزام رفتيم، قيافه هاشون غمگني بود. به صورت دايره ای کنار هم 

 نشستيم ...

کاميار جان -   بگو- يه نظری دارم.. ميگم اگه موافقيد تاييد کنيد.-آرش-

افتخار ميدين مارو يه دهن مهمون کنيد... چيز... يعنی يه آهنگ مهمون 

 کنی...

به نظرت کنار دريا تو اين حال وهوای - چشم.شاد يا غمگني؟-خنديدم: 

عاشقانه، بندری ميچسبه؟؟    به حرفش خنديديم که با همون لحن ادامه 

 واال سوااليي ميپرسه وا-داد : 

و من توی ذهنم رسچ ميکردم که چي بخونم باالخره  همه سکوت کردن

يه آهنگ خوب به ذهنم رسيد رسمو باال آوردم و تو چشامی ميشيش خريه 

شدم اونم خريه نگاهم ميکرد صدامو کوک کردم و آروم آروم رشوع کردم 

 به خوندن:
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  ديوونگيم برای تو خستگی تو مال من

 همه به استثنای تو   من ازهمه جدا شدم

 دور خودش خط بکشه  جا يکی هست که ميخواداين

اينجوری عاشقت   اينجوری عاشقت بشه فکرشو ميکردی يه روز

 بشه

 غرق چشامش بودم و احساس ميکردم جز من و سها کسی اينجا نيست

 آره عاشقتم...ميربی دلی رو که ميبازه به تو

 عاشقتم  آره عاشقتم...بده دل به کسی که بازم ديده خوابتو

 که دمل ، واسه تو کمه، بيشرت از همه عاشقتمبا اين

لبخند کمرنگی روی لبهاش بود کاش ميشد همينطور بی پروا بهش بگم که 

چقد عاشقشم..ولی ميرتسم... ميرتسم از اينکه هنوزم شهاب توی قلبش 

 باشه و منو پس بزنه...

اگه ديوونه شدم، باعث و   اگه من ميسوزم، هيزوم آتيش تويي

 بانيش تويي
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عاشق چشامتو، راهی بن  ل بده بسه ديگه،اين دست و اون دست نکند 

 بست نکن

اينبار بچه ها هم با من زمزمه کردن و آروم آروم مثل ريتِم آهنگ دست 

 ميزدن

 آره عاشقتم...ميربی دلی رو که ميبازه به تو 

 عاشقتم  آره عاشقتم...بده دل به کسی که بازم ديده خوابتو

 و کمه بيشرت از همه عاشقتمبا اينکه دمل ، واسه ت

 )آره عاشقتم،سعيد شهروز(

آهنگ متوم شده بود و من همچنان خريه تو چشمهای سها بودم که با 

رسوصدای بچه ها به خودم اومدمو چشم ازش گرفتم. بعد از کمی چرت 

فرزام تو هنوزم -و پرت گفنت بحث جدی شد. آرش رو به فرزام کرد: 

چه خوب واسه ماهم بخون بذار بعد - آره بعضی وقتا-  ميخونی؟

چشم هروقت خواستم دوش بگريم اطالع -  مدتها صداتو بشنويم

ميدم مياين وا ميستني پشت در حموم تا صدامو بشنوين.. آخه فقط تو 

 حموم ميخونم
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خب منم -  کثافت من دارم جدی صحبت ميکنم-همه خنديدن: 

فقط بعضی -  يعنی کال موسيقی رو گذاشتی کنار؟-  جدی گفتم

 وقتا برای دل خودم ساز ميزمنو ميخونم. به صورت جدی ادامش ندادم

خب پدرم از اول موافق نبود که من -  چرا؟-به طرفش برگشتم وپرسيدم: 

دانشکده موسيقی برم اون چند ترم رو هم به زور دعوا و داد و بيداد بود. 

ِدکی..  -سعيد-  ولی من خودم عاشق موسيقی بودم. توچی؟ ادامه دادی؟

چی ميگی تو پرس.. کاميار االن يکی از خواننده های معروف کشوره.. 

واقعا؟ خيلی خوشحال شدم که -  يعنی تو تا حاال آهنگاشو نشنيدی؟

باالخره يکيمون به حرفه مورد عالقمون رسيديم . راستش من زياد تو اين 

مدت پيگري اينکه چه خواننده های جديدی وارد عرصه موسيقی شدن، 

نبودم فقط ميخواستم زودتر درسم متوم شه و به کشورم برگردم همه 

درسام رو فرشده خوندم، اصال وقت رس خاروندن نداشتم... کاميار جان ان 

ممنون.. حاال االن مشغول چه کاری هستی؟- شا هللا که موفق باشی... 

بابام تازگی يه رشکت تجاری تو تهران زده. منم اونجا مشغومل -  

خب ديگه بچه ها دير وقته بهرته برگرديم -آرش-  م چی ميشهتا ببين

کاميار يه - کجا؟-فرزام-   هتل. فردا صبح هم بايد نقل مکان کنيم
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باشه پس، -  خونه وياليي اجاره کرده تا همه کنار هم باشيم

 فردا صب ميام برای خدافظی

لوس بازی -ه داد:همگی با گفنِت : اراراراراراره  از جامون بلند شديم که آرش ادام

در نيار ميزنم شل و پلت ميکنام. امکان نداره بذاريم بری . تا وقتی 

اينجاييم تو هم بايد باشی باهم برميگرديم فردا وسايالتو جم کن توهم با 

اين چه  -ساناز- آخه گفتم شايد خانوما با من راحت نباشن- ما ميای

وشحال ميشم تو باشه. منم خ-   حرفيه ما راحتيم شامم راحت باشني

 جمعتون باشم

همينطور که حرف ميزديم به سمت هتل راه افتاديم. دخرتا به اتاقشون 

رفنت و فرزام هم به اتاقش رفت تا وسايلش رو جم کنه و قرار شد فردا 

 صبح همديگه رو ببينيم.

********** 

خوابم منيربد. تصوير چشامی خريه کاميار يه لحظه هم از جلو چشامم دور 

د. اه .. المصب چرا همش ساکتی؟چرا هيچی منيگی. انقد روی تخت منيش

آره،خوابم - تو هم بد خواب شدی؟-غلط زدم تا صدای کيانا در اومد: 

 منيربه
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 کيانا که تا االن پشتش به من بود به طرفم برگشت:

منيدونم. هزارتا فکر -  خودت چرا؟- تو چرا؟- منم خوابم منياد-

 تو فکر کامياری؟- مو خيال... منيذارن بخواب

مگه شام دوتا دغدغه فکری به -  چرا پرسيدی؟-مکثی کردم و گفتم: 

- جز همديگه داريد؟کاميارم اکرث شبا تا صب به تو فکر ميکنه،منيخوابه

- خب راستش...- مث اينکه داداشمه ها-   تو از کجا ميدونی؟

چرا نگرانی؟ کاميار - ______- ميدونم... سکوتش آزارت ميده

شقته... حتام هنوز صالح منيدونه که بگه. يعنی تو از رفتارش اينو عا

 منيفهمی؟

ميرتسم در -   خب حاال تو چته؟-توی سکوت با انگشتام بازی ميکردم: 

-  نرتس بني خودمون ميمونه-   موردش حرف بزنم

 راستش....فرزام...

دم کامل به طرفش چرخيدمو رسمو از رو بالشت بلند کردم. چشامو ريز کر 

- با اومدنش کلی خاطره برام زنده شد.-   فرزام چی؟-و پرسيدم : 

 خاطره؟!!
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شام با هم رابطه -نگاه معناداری بهم کرد. چشام از حد معمول بازتر شد:

نه فقط يه عشق بچگانه يک طرفه..اونم از طرف -  داشتني؟

يد. من.فرزام اصال اهل اين حرفا نبود..منيدونم چرا بازم با ديدنش دمل لرز

فک ميکردم عشقی که از رو بچگی باشه و يک طرفه رسيع فراموش ميشه 

از کجا -با تعجب پرسيدم:   ولی...... چطوری فراموشش کنم سها؟

خب معلومه . اگه -  معلوم اون هيچ حسی نسبت بهت نداره؟

حسی داشت که همون چهار سال پيش ابراز ميکرد. همينطور ول منيکرد 

 افکار دخرتونم شدم بره. من بی خودی اسري

اوووووم .. ولی من اينطور فکر منيکنم...امروز وقتی -لبهامو غنچه کردم : 

بهش نسکافه تعارف کردی من حواسم بهش بود جور خاصی نگاهت کرد 

و گفت که تغيريکردی. پس يعنی چهارسال پيش هم بهت توجه داشته که 

چرت -  متوجه تغيريت شده.. وگرنه چه دليلی داشت که بگه...

پس امشب رو چی ميگی. - نگو سها...هر کسی بود اين حرف رو ميزد 

ديوونه. خب - ترجيح داد بياد پيش تو و باهات هم صحبت بشه...

معلومه چرا اومد طرف من. هر کس با جفتش بود و اونم البد مث من 

حس اضافه بودن ميکرد.. تازه واسه حس کنجکاوی خودش اومد باهام 

هووووف -  س کنجاوی ای؟ در مورد تو؟چه ح- حرف بزنه 
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نخري در مورد کاميار. آخه منيدونی که تو رستوران تو که رفتی دستتو 

بشوری کم مونده بود گند بزنه جمش کرديم... رساغ غزاله رو ميگرفت 

 ميگفت چرا کاميار با توئه پس غزاله چی شد! 

برگشنت از شنيدن اين حرف منيدونم چرا ترسی وجودمو فرا گرفت ترس 

خب خواسته به اين بهونه باهات هم -حافظه کاميار و پس زدِن من: 

- چه ميدونم - صحبت بشه وگرنه چرا از آرش يا سعيد نپرسيد..

حرف زدن با تو فايده نداره بهرته بگرييم بخوابيم فردا صبح زود بايد بيدار 

 بشيم 

شب توهم -  شب بخري-پشت بهش کردمو رومو با پتو پوشوندم: 

 ريبخ

 هندزفرميو تو گوشم گذاشتم چشامو بستمو سعی کردم بخوابم

 فصل ششم

شب تا صبح رو فقط به صحنه هاي کوتاه که به ذهنم اومده بود فک 

کردم ، سعی کردم چيز بيشرتی يادم بيارم ولی موفق نشدم و نفهميدم کی 

خوابم برد.... صبح بعد از خوردن صبحانه با صاحب ويال متاس گرفتم تا 

ی تصويه به ويال بياد. تو اين بني چيزی که افکارم رو به هم ريخته بود برا
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نگاههای خريه يکی از کارگرهای هتل روی سها بود. ميخواستم برم بزنم 

فکش و بيارم پايني ولی منيخواستم آبرو ريزی بشه. به زور جلوی خودمو 

 گرفتم و سعی کردم خونرسد باشم . سها اصال حواسش نبودو با دخرتا

ميگفتو ميخنديد. بی هوا برگشت و وقتی چشمش توی چشمم افتاد انگار 

که فهميد عصبانيم خنده از روی لبهاش محو شد  چقد حساس شده بودم 

اصال حرکاتم دست خودم نبود. دخرتا رفنت تاوسايل هاشون رو بيارن و 

فرزام هم با هتل تصويه کردو به جمعمون اضافه شد . توی ماشني نشستيم 

تظر دخرتا بوديم تا باالخره اومدن... ولی سها باهاشون نبود. از ماشني و من

االن مياد داشت - پس سها کجاست؟-پياده شدم و به طرف کيانا رفتم: 

 لباسشو عوض ميکرد.

پنج ديقه ای گذشت ولی از سها خربی نشد و من واقعا نگران شدم به 

و متوجه شدم سمت هتل رفتم. به طرف آسانسور رفتم و دکمش رو زدم 

که برق رفته . پله هارو يک در ميون با رسعت باال مريفتم پشت در اتاق 

رسيدم در زدم ولی در و باز نکرد چندباری صداش زدم ولی هيچ جوابی 

نشنيدم. گوشم رو روی در گذاشتم و با صدای جيغ خفه دخرتونه و صدای 

د. يعنی آروم مردی که تحديدش ميکرد تا رس صدا نکنه نفسم بند اوم

صدای جيغ سها بود؟ باز هم در زدم ولی... عقب تر رفتم و با متام زور و 
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رسعتی که داشتم به سمت در دوييدمو کتفمو به در کوبيدم ولی 

نشکست...طبقه آخر به دليل اينکه وی آی پی بود و خصوصی کسی نبود 

ی و ساکت بود. دوربينهای مداربسته هم به دليل رفنت برقا قط بودن و کس

متوجهم منيشد. منيخواستم داد و بيداد کنمو .... فکر و خيال بد رو کنار 

زدم بايد عجله ميکردم برای بار دوم همني کار رو امتحان کردمو اينبار در 

شکست....با عجله به سمت اتاق رفتم و با چيزی که ديدم قلبم آتيش 

ه چ-گرفت و به شدت عصبی شدم خون جلو چشاممو گرفت و داد زدم: 

غلطی داری ميکنی عوضی؟  به سمت پرسه که همون کارگر عوضی بود 

مرتيکه بيشعور سها رو تنها گري  ميکشمت آشغال     -حمله ور شدم: 

آورده بود و دست و دهنش رو بسته بود و بلوزش رو پاره کرده بود و 

روش خيمه زده بود. کارگره با ترس نگاهم ميکرد رسيع از روی سها بلند 

است فرار کنه که جلوشو گرفتم با مشتی که به صورتش کوبيدم شد و خو 

پخش زمني شد با لگد محکم توی شکمش زدم که خون از دهن کثيفش 

ريخت بريونو بی حال همون گوشه افتاد و قادر نبود حتی يه تکون هم 

بخوره. به طرف سها برگشتم  مثل ابر بهار اشک مرييخت و خيلی ترسيده 

نداشت. رسيع به طرفش رفتم و از روی تخت  بود و رنگ به صورتش
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بلندش کردم دست و دهنش رو باز کردم که صدای هق هقش توی اتاق 

 پيچيد.

هق هق امون حرف زدن بهش منيداد. چشمم به باال تنه برهنه  کا...م...يار-

و سفيِد مثل برفش افتاد ولی رسيع چشممو ازش گرفتم . اطرافم رو نگاه 

وشه ای پرت شده بود ديدم رسيع آوردمو تنش کردم کردم و مانتوشو که گ

متام تنش مثل بيد ميلرزيد شالش رو هم روی رسش انداختم و توی چشاش 

 خريه شدم. گريش داشت ديوونم ميکرد 

و محکم توی      نرتس. من پيشتم ديگه يه لحظه هم تنهات منيذارم -

دی؟ اگه ديرتر چرا با بقيه نيوم-بغلم کشيدمش و بوسه ای روی رسش زدم: 

الهی -رسيده بودم...    فقط گريه ميکرد و خودشو بيشرت بهم ميفرشد: 

قربون اون چشامت بشم گريه نکن من طاقت ديدن اشکاتو ندارم.. لعنت 

کاميار خواهش ميکنم از -  به من . لعنت به من که تنهات گذاشتم

 باشه عزيزم - اينجا بريم

ی پراز اشکش نگاهم کرد بوسه ای از خودم جداش کردمو باز هم با چشام

روی چشامی بارونيش زدم و سعی کردم آرومش کنم.به سمت راه پله ها 

رفتيم صدای بچه ها ميومد که داشنت ميومدن باال رساغمون.بهشون 
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رسيديم با ديدن من که عصبی بودم و سها که اشک مرييخت هاج و واج 

-م و اونهاهم دنبامل : مونده بودن از کنارشون رد شديم به طرف البی رفت

اين هتل رو، رو رس -   جريان چيه کاميار؟ چه اتفاقی افتاده؟-آرش

کاميار تو رو خدا بی خيال دعوا -سها- صاحبشو کارگراش خراب ميکنم

 شو . فقط از اين خراب شده بريم خواهش ميکنم

بقيه داشنت با تعجب بهمون نگاه ميکردن به سمت پذيرش رفتم و دستمو 

آشغاالی عوضی.. -روی ميز کوبيدم که متصدی به طرفم برگشت: محکم 

اسم اين خراب شده رو گذاشتني هتل که مردم بيان اسکان بگرين و آسايش 

داشته باشن اونوقت هر حروم زاده ای رو توش استخدام ميکنيد که دنبال 

- آقای محرتم چه خربه؟ درست حرف بزن-  ناموس مردم باشه؟

راب شده کجاس؟ من امروز اين هتل رو رو رس خفه شو .صاحب اين خ

 همتون خراب ميکنم

انقدر عصبی بودم که نبضم به شدت ميپريد و نفس نفس ميزدم احساس 

کاميار چی -ميکردم هر لحظه امکان داره سکته کنم فرزام به طرفم اومد: 

ِد حرف  -سوالشو بی جواب گذاشتم که آرش تقريبا داد زد:  شده؟ 

 بزن لعنتی
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عت به طرف يکی از ميزها رفتمو قندون رو از روش برداشتم و به به رس 

سمت ال سی دی بزرگ توی البی پرت کردم. صفحش داغون شد، يه قندون 

ديگه برداشتمو سمت در شيشه ای بزرگ ورودی پرت کردم که خورد 

شد...فرزام و آرش به سمتم اومدن و گرفتنم . سعيد دخرتهارو به ماشني 

شت همه ی مردم جم شده بودن و فرزام و سعيد و آرش برد و خودش برگ

چته آقا؟ اسم  -سه نفری منيتونسنت جلومو بگرين متصدی به حرف اومد: 

خودتم گذاشتی هرنمند؟ تو ديوونه ای جات تيامرستانه نه روی استيج و 

 استديو...

با اين حرفش دوباره آتيشی شدم و به طرفش هجوم بردم که باز هم پرسا 

- خفه شوووو تا دندوناتو تو دهنت خورد نکردم -و نذاشنت: گرفتنم 

آره حتام زنگ بزن تا بيان رسيدگی کنن بيان تا - االن زنگ ميزنم پليس

بگم تو اين خراب شده چه غلطی ميکنني که به ناموس مردم دس درازی 

ميکنني.. زنگ بزن تا بيان اون تنه لش رو که باال افتاده بربن البته اگه تا 

 زنده مونده باشه. تا پوستشو نکنم ول کن نيستم االن

متصدی با دهانی باز بهم نگاه ميکرد . آرش و فرزام و سعيد هم که تازه 

 فهميده بودن که جريان چيه حاال الزم بود يکی اينارو بگريه...
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باالخره صاحب هتل اومد و همه چيز رو فهميد.. کلی ازم معذرت خواهی 

به درد من منيخورد و من مثل اسپند رو آتيش  کرد ولی معذرت خواهی اون

 بودم و بچه ها از من بدتر.

کاميار ... کاميار... بايد سها رو بربيم درمونگاه فشارش افتاد حالش -ساناز-

 خوب نيست

با شنيدن حرفهای ساناز قيد اين خراب شده رو زديم و رسيع به سمت 

ستم با بچه ها به اونجا ماشني رفتيم. آدرس ويال رو به آرش دادمو ازش خوا

برن چون صاحبش منتظر بود . چندباری هم متاس گرفته بود و جواب نداده 

بودم. من و کيانا هم با يه ماشني دربستی سها رو به نزديکرتين درمونگاه 

 رسونديم ...

********** 

چشامو باز کردم سوزشی توی دستم احساس کردم و با ديدن رسم توی 

رو يادم اومد. ياد اتفاقی که برام افتاد، افتادم و اشک دستم تازه موقعيتم 

توی چشام حلقه زد. وااااای اگه کاميار منريسيد معلوم نبود اون عوضی چه 

باليي رسم مياورد. چقد وقتی کاميار و ديدم خوشحال شدم چقد توی 

آغوش گرمش آروم شدم و با بوسه ای روی چشمم زد دوباره جون گرفتم. 
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قطره اشک از کنار چشمم پايني چکيد.با بوی عطر آشناش چشاممو بستمو 

 چشامو باز کردم لبخندی به روم پاشيد:

رسمو به معنی آره تکون دادم که کيانا وارد   سالم خانووووم... بهرتی؟ -

سها خانوم خوب بلدی واسه داداشم ناز کنيا بيچاره -  اتاق شد

ار به طرف کامي  ممنون-  نصفه عمر شد...حاال خوبی؟

فکرشم نکن .. از -  وای کاميار اگه تو نرسيده بودی....-برگشتم: 

 اين به بعد ديگه يه ثانيه هم تنهات منيذارم

بعد متوم شدن رسم مرخص شدم و به طرف ويال رفتيم بچه ها با ديدنم 

هرکدوم سعی داشنت حرفی بزنن و مسخره بازی دربيارن تا حواسم پرت 

اون بی پدر و مادر از جلو چشامم دور  بشه ولی من يک لحظه هم قيافه

منيشد. توی عمرم انقدر نرتسيده بودم.. زيبايي های ويال اصال به چشمم 

منيومدو همش کالفه بودم. شب بچه ها داشنت بريون مريفنت که من خواستم 

تو ويال مبونم و کاميار طفلک هم به خاطر من نرفت و باهام موند. به 

دراز کشيدم پشت رسم کاميار وارد اتاق شد:  اتاق خواب رفتم و روی تخت

باشه من تو پذيرايي تلويزيون ميبينم - آره خستم- ميخوای بخوابی؟-

چيزی الزم داری برات -  باشه -   کاری داشتی صدام کن
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نه ميل ندارم فقط ميخوام -  بيارم؟گشنت نيست؟ شامم نخوردی

 شب بخري- باشه عزيزم، شب بخري- بخوابم 

ون رفت و در رو بست پتو رو روی خودم کشيدمو چشامو از اتاق بري 

 بستم..

** 

کاميار تويی؟- در اتاق باز شد. توی تاريکی منيتونستم تشخيص بدم کيه 

ولی جوابی نشنيدم...هر لحظه بهم نزديک و نزديکرت ميشد بلند       

 تو کی هستی؟–شدم و روی تخت نشستم.   

از ترس داشتم ميلرزيدم وقتی کامل ريز ريز ميخنديد و به طرفم ميومد. 

 نزديکم شد قيافه نحسش رو ديدم... بازهم توی گوشم وزوز کرد:

نرتس منيذارم بهت بد -خنده بلندی کرد: چيه خانوم خوشگله،ترسيدی؟-

 بگذره

بذار منم يکم از اين اندام و لبهای - کثافت چی از جونم ميخوای؟-

بهم نزديک شد و من  شه.خوشگلت استفاده کنم. چيزی که ازش کم مني

 رشوع به جيغ زدن کردم...
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 با تکون هايي که خوردم چشاممو با وحشت باز کردم

-به رسعت بلند شدم و رسجام نشستم:  سها... سها بيدار شو...-

کاميار نذار بهم دست -اشکام رسا زير شد:  کاميار...اومده بود تو اتاق

کس تو اتاق نيست، بيا  نرتس عزيزم من پيشتم. خواب ديدی. هيچ- بزنه

 يکم آب بخور

ليوان آب رو رس کشيدم، با دستامل کاغذی عرق صورتم رو پاک کردم و 

دوباره روی تخت دراز کشيدم. سعی کردم به خودم مسلط باشمو گريه 

نکنم کاميار رومو کشيد ،از جاش بلند شد که بره...با التامسی که توی 

 نگاهم ميکرد زل زدم:چشامم بود بهش که با قيافه ای کالفه 

 ميشه پيشم مبونی؟ من ميرتسم-

باشه -کنارم روی تخت نشست. دستای رسدمو توی دستاش گرفت:

 عزيزم.من همينجام تو آروم بخواب

********* 

ميرتسيدم بازم فشارش پايني اومده باشه دستاش مثل يه تيکه يخ بودن. 

تنه ی برهنه سها اتفاقات امروز مثل يک فيلم از جلو چشمم رد شد. باال 

زير اون لندهور... از حرص دندونهانو روی هم فشار دادم و سعی کردم 



 

 

 فراموشم کن نویسنده: هانيه شبسرتزاده | کاربر رمانکده

185 https://telegram.me/Romankade    رمانکده تلگرام کانال 

خودمو آروم کنم. فردا حتام بايد مريفتمو از اون يارو و صاحب هتل 

شکايت ميکردم. نگاهی به سها انداختم، چقدر مظلوم خوابيده بود. کمی 

روی  از موهاش روی صورتش ريخته بودن دست بردمو موهاش رو از

صورتش کنار زدم. ميرتسيدم پاشم برم بازهم بيدار شه و برتسه روی زمني 

 کنار تخت نشستم و رسمو کنارش گذاشتم و نفهميدم کی خوابم برد.

با کمردرد بدی چشمو بازکردم و موقعيتم يادم اومد. رسمو از روی تخت 

 بلند کردم، گردنم بد جور تري کشيد. از درد چشامم جم شد دستمو پشت

گردنم بردم و آروم ماساژ دادم. ساعت ديواری ساعت هفت رو نشون 

ميداد و هوا روشن شده بود.به سختی از روی زمني بلند شدم. به سها که 

آروم خوابيده بود نگاهی انداختم با ديدن صورت مهتابيش همه دردام 

يادم رفت. لبخندی زدم و روشو کشيدم. آروم از اتاق بريون رفتم. بچه ها 

کدوم يه جا خوابيده بودن. زير کرتی رو روشن کردم، رفتم نون تازه هر 

خريدم و برگشتم. آب جوش اومده بود چای دم کردم و به سمت اتاق سها 

رفتم و داخل شدم. سها تو اتاق نبود با شنيدن صدای آب فهميدم که تو 

حمومه. به آشپزخونه برگشتمو پشت ميز نشستم همني لحظه فرزام هم 

سالم صبح -لبخندی به روش زدم: سالم.چه سحرخيز-پزخونه شد: وارد آش

جای شام خالی..ديروقت - بخري.. ديشب خوش گذشت؟ کی برگشتيد؟
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بود شام خواب بوديد. خيلی گشنمه برم دست و صورمتو بشورم بيام از 

 باشه برو منم برم بقيه رو بيدار کنم-  خجالت اين شکم دربيام.

ده بچه ها رو بيدار کردم و بعدش به اتاق با شلوغ بازی و شوخی و خن

 سها رفتم. جلوی ميز آرايشش نشسته بود و موهای خيسشو شونه ميکرد...

-  صبح توام بخري. ببخش اگه ديشب بد خوابت کردم- صبح بخري-

پاشو بريم صبحانه بخور -  بهرتم- اين چه حرفيه بيخيال. تو خوبی؟

 تهاز ديروز هيچی نخوردی بازم فشارت ميوف

ازروی صندلی بلند شد و به طرفم اومد. بافاصله ی کمی از من روبه روم 

 وايساد و با اون چشمهای ديوونه کنندش به چشامم زل زد

 کاميار...مرسی که نگرامنی...وقتی پيشمی پر از آرامشم-

لبخندی روی لبم نقش بست و فاصله رو کمرت کردم و سها رو توی آغوشم 

نبود. چقدر دوست داشتم بفهمه عاشقشم..  کشيدم. حرکاتم دست خودم

چی ميشد يکم از عالقه ای که به اون پرسه داشت رو به من داشته باشه... 

ولی نه .. من خود خواهم..تو عشق مغرورم... منيتونم تحمل کنم عشقم 

فکرش پيش کسی ديگست.. خدايا کمکم کن..جراتش رو بهم بده...دستمو 
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رسما -ای روی پيشونيش زدم و گفتم:  روی موهای خيسش کشيدم و بوسه

 نخوری جوجه کوچولو... برو موهاتو خشک کن و بياصبحانتو بخور

تو همني وضعيت بوديم که کيانا در نزده وارد اتاق شد. نگاهش اول رنگ 

تعجب داشت ولی بعد از چند ثانيه پر از شيطنت شد و با لبخند خاصی 

 وقع مزاحم شدم.ای واااای خاک عامل.. ببخشيد بد م-گفت: 

چشامشو رو هم فشار داد و پشت پشت رفت و از اتاق خارج شد و يهو 

 من هيچی نديدم .. ادامه بدين-کلشو از در آور تو : 

با رفتنش منو سها زديم زير خنده . سها شال نخی سفيدی روی موها 

 خيسش انداخت و با هم از اتاق خارج شديم.

** 

ميگذشتو تقريبا همه جاهای ديدنی و تفريحی پنج روز از اومدنم به کيش 

کيش رو گشته بوديم. فردای اون  روزی که اون اتفاق برای سها افتاده بود 

ميخواستم برم کالنرتی و شکايت کنم ولی آرش و سها نذاشنت و ازم خواسنت 

بيخيال بشم و سفر رو زهرمارشون نکنم با ارصار های زيادشون قبول کرده 

 بودم.
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اون اتفاق رو فراموش کرده و حال روحيش بهرته. ديگه يک  سها کم کم

لحظه هم تنهاش منيذارم. کنار دريا نشسته بودم، نسيم مالميی مي وزيد. 

زانوهامو  توی بغلم جم کرده بودم و غروب خورشيد رو متاشا ميکردم و 

بچه ها هم مشغول عکس گرفنت و مسخره بازی بودن. انقدر غرق افکارم 

ميدم چندساعت گذشته بود و بچه ها کی رفته بودن داخل. بودم که نفه

من همونطور بی حرکت نشسته بودم. منيدونستم چه آينده ای انتظارمو 

ميکشه. تکليف دمل مشخص بود ولی از دل سها خربی نداشتم. ميرتسيدم 

از عشقم با خرب شه و از دستش بدم. حتی فکر از دست دادنش هم ديوونم 

ونم به شهاب فکر ميکنه يانه.. دودمل..منيدونم دقيقا چه ميکنه.. هنوز منيد

کاری درسته ولی من بايد باهاش حرف بزنم تا بعدا افسوس اينو نخورم که 

برای بدست آوردنش هيچ تالشی نکردم. اين ميون چيزی که اذيتم ميکنه 

و ذهنمو مشغول کرده دخرت توی روياهامه. دخرتی که چند وقته توی 

منيشناسمش همون دخرتی که جسم بی جونش روی  خواب ميبينمش و

شنها لب ساحل بود. يعنی چه ارتباطی ميتونه باهام داشته باشه.. تو فکر 

به چی فک ميکنی - مراحمی-  مزاحم نيستم؟-بودم که: 

دوساعته نشستی اينجا؟ ديگه طاقت نيوردم و اومدم صدات کنم. بچه هام 

پس حسابی -  هنفهميدم انقدر زمان گذشت-  صدات ميکنن
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لبخندی زدم و توی چشامش  تو فکر و خيال بهت خوش گذشته؟

ميخوام يه سوال ازت بپرسم. قول بده که - جانم؟- سها؟-خريه شدم: 

هنوزم بهش فکر ميکنی؟- ناراحت منيشم بپرس-  ناراحت نشی

 شهاب کيه؟- شهاب- به کی؟- 

آهااان. خب - بعد از چند ثانيه کوتاه انگار که تازه فهميد کيو ميگم:

  معلومه که نه. اون اصال ارزش فکر کردن رو هم نداره

اصال باورم منيشد يعنی انقدر بهش فک منيکرد که حتی اسمشم فراموش 

-  من خيلی وقته که فراموشش کردم-   باور کنم؟-کرده بود: 

 خوشحامل

 خاک بررس بی عرضت کاميار ... پس منتظر چی هستی ؟ بهش بگو خب...

با چشمهای خريه بهم زل    . من... راستش ميخواستم بگم که...ُسها..-

زد و منتظر بود. با نگاه کردن تو چشمهاش مترکزم رو از دست ميدادم، 

راستش يه حرفايي -چشاممو بستمو سعی کردم به خودم مسلط باشم: 

هست که خيلی وقته ميخوام بهت بگم ولی منتظر بودم تا موقعيتش جور 

کاميار..سها.. چيکار ميکنيد؟  -سعيد- من...-شيدم: نفس عميقی ک بشه

بيايد ديگه، مثال سها رو فرستاديم دنبالت، هنوز نشستني دارين دردو دل 
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ای بر خرمگس معرکه لعنت   و پشت رسش داد -زير لب گفتم: ميکنني؟!!!

 بهرته بريم تو..بعدا حرف ميزنيم-سها- االن ميايم-زدم: 

رفت دستمو توی دستش گذاشتم و با هم به بلند شد و دستشو به طرفم گ

سمت ويال راه افتاديم. همه بچه ها تو بودن جز کيانا و فرزام. يه تای 

- رفنت خريد-ساناز-  پس کيانا و فرزام کجان؟-ابرومو باال دادم: 

تخم مرغ و گوجه،قراره امشب دخرتا برامون شام -سعيد-  خريِد چی؟

. خب تو زحمت مني انداختيشون، به به چه شام ترشيفاتی ای.-  بپزن

آخ قربون دهنت.. -آيدا- از بريون يه چيزی ميگرفتيم خسته ميشن..

يعنی واقعا نفهميدی دارم مسخره - پس امشب شام گردن خودتون

بحث -سها- ميکنم؟ چقد تنبلني شامها يه املت که اين حرفارو نداره 

 نکنني بابا. من درست ميکنم

با صدای بلندی سالم داد، کيانا هم پشت رسش همني موقع فرزام وارد شد 

وارد شدو خيلی آروم سالم داد. برعکس کيانا که لپهاش از خجالت گل 

انداخته بود فرزام خيلی هم ريلکس به نظر مريسيد به سمت آشپزخونه 

 رفت و تخم مرغ و گوجه رو روی اپن گذاشت..
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گذشت بدتر  بعد از شام احساس رسدرد ميکردم.. اول کم بود ولی هرچی

 شد.يه ژلوفن خوردم و روی کاناپه دراز کشيدم.....

** 

باور کن - کاميار لوس بازی درنيار...دوروز ديگه ميخواييم برگرميا-کيانا-

چشامتم خيلی قرمز -سها-  رسم داره ميرتکه چرا مني فهمی

الزم نيست. قرص خوردم خوب -  شده..ميخوای بريم دکرت؟

؟ شامها پاشني بريد بگرديد ديگه، حاال دوروز ميشم. منو ميخوايني چيکار

راست ميگه. پاشيد حارض -آرش- وقت داريم فردا منم ميام، باهم مرييم.

آره تو مبون -  من پيش کاميار ميمونم-سها-  شيد ما بريم...

- بعله ديگه.پس بگو داريد مارو دک ميکنيد-فرزام- باهات حرف دارم

 ن به تو يکی که بد منيگذره.يه چی تو همني مايه ها. در نبود م

با حرفم فرزام تک رسفه ای کردو رسيع با گفنت من بريون منتظرم از ويال 

بريون زد. از کارش خندم گرفته بود و تقريبا مطمنئ شدم که حدسم درست 

بوده...بعد از رفنت بچه ها ترجيح دادم رس دردم يکم بهرت بشه بعد با سها 

فتمو در و بستم. توی تاريکی روی تخت دراز حرف بزنم. به يکی از اتاقها ر 
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کشيدم و چشاممو روهم گذاشتم چند ديقه ای گذشت احساس ميکردم 

 بهرت شدم که صدای در اتاق اومد.

چرا تو تاريکی خوابيدی؟-در باز شد و سها وارد اتاق شد:  بيا تو-

نه -  اينطوری بهرته. اگه ميخوای چراغو روشن کن-  

پاشو واست آب پرتقال آوردم ، بخوری- ره بهرتمآ - خوبه. بهرت شدی؟

 مرسی- 

بلند شدم و کنار تخت نشستم . ليوان رو از سها گرفتم و نصفشو 

 رسکشيدم..

ليوان رو روی ميز کنار  خواهش ميکنم-   ممنون خيلی چسبيد-

تخت گذاشتمو به طرفش برگشتم .کمی آناليزش کردم، تونيک آستني سه 

مشکی پوشيده بود.موهای زيتونيش رو با گريه  ربع قرمز رنگ با ساپورت

جمع کرده بود که از بلنديش روی شونش ريخته بود. آرايش مليحی هم 

 داشت...

 چيزی که خوردين باشه رو ميخورن ديگه-  خوردي منو-

 بی مزه...- 
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دستمو جلو بردم نوک موهاشو گرفتم و به بينيم نزديک کردم. چقدر بوی 

دردی در کار نبود.منيدونم قرص خوب اثر کرده بود خوبی ميداد... ديگه رس 

 يا با بودن سها رسدرد يادم رفته بود

منيدونم از کجا بايد رشوع -  خب حاال بگو ببينم چيکارم داشتی؟-

 کنم...

 از هر جا که دوست داری. من ميشنوم-

موهای سها رو رها کردم وبه قاليچه کف اتاق خريه شدم. اتاق با نوری که 

ايي ميومد همچني تاريکم نبود.. ديگه وقتش بود، وقت از پذير 

 اعرتاف...چشاممو روی هم گذاشتم:

سها..تو در جريان متام اتفاقات اين چند ماه هستی. االن نزديک يه ساله -

که من حافظمو از دست دادم و احساس ميکنم يه پرسبچم که تازه متولد 

تش يادش شده ، اطرافيانش رو تازه ميشناسه و هيچی از گذش

نيست...اوايل خيلی بابت اين موضوع کالفه بودم ولی از وقتی که تورو تو 

مطب دکرت فاطمی ديدم همه چيز عوض شد. من ازت خوشم اومده بود 

و جذبت شده بودم ، فقط به اميد ديدن دوبارت ميومدم مطب دکرت 

فاطمی.ديدن حال روحی داغونت، گريه هات، چشمهای بی روحت بی 
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راحتم ميکرد.. خيلی کنجکاو بودن که دليل اينهمه ناراحتی و دل اختيار نا

مردگيتو بدونم تا اينکه اون روز همه چی رو بهم گفتی، انقدر عصبانی 

شدم که کارد ميزدن خونم در منيومد. اون موقع بود که فهميدم بهت عالقه 

 مند شدم. روز به روز هم شدتش بيشرت ميشد. 

ها برگشتم... حلقه ی اشک توی چشامش چشامو باز کردم و به طرف س

 ديده ميشد:

سها... من عاشقت شدم و ديگه منيتونم پنهانش کنم، باتو حامل خوبه، -

 خوبه خوب

لبخند کمرنگی روی لبهاش نشست.از روی تخت بلند شدم و مقابلش زانو 

با -زدم، دستهای رسدش رو توی دستام گرفتم و به چشمهاش خريه شدم: 

 ی؟من ازدواج ميکن

ميدونی چند وقته -لبخندش پررنگرت شدو اشکاش روی گونش رس خوردن: 

 منتظرم تا اين حرفارو از زبونت بشنوم

همينطور مبهوت چشم به لبهاش دوخته بودم، سوامل رو دوباره تکرار کردم: 

با من ازدواج ميکنی؟.... بله رو بگو و راحتم کن ، بذار امشب با خيال -

  راحت بخوابم
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دستش رو که توی دستم بود  بله-آروم روی هم گذاشتو : پلکهاشو 

بوسيدم.ديگه به معنای واقعی کلمه داشتم بال در مياوردم. ايستادمو سها 

رو از روی تخت بلند کردم. توی بغلم گرفتمشو چند دوری توی اتاق 

 چرخوندمش.

وااای رسم -  ______- کاميار چيکار ميکنی؟ حامل بهم خورد-

 زمني گيج رفت. بذارم

روی زمني گذاشتمش ولی به خاطر چرخيدن زياد هيچ کدوممون تعادل 

 ديوونه ... رسم هنوز داره گيج مريه-نداشتيم و با هم روی تخت افتاديم: 

با لبخندنگاهش ميکردم ، دستمو روی صورتش گذاشتم و با انگشت گونش 

رو نوازش ميکردم . قدرت حرف زدن ازم صلب شده بود. احساس ميکردم 

خيلی بيشرت از قبل محتاج بودنشم. بهش نزديکرت شدم ، خواست بلند شه 

 چيکار ميکنی؟ ومل کن -فرار کنه که بازوشو گرفتمو مانعش شدم: 

روش خيمه زدمو به چشامی خامرش خريه شدم . پيشونيشو بوسيدم و لبم 

 دوستت دارم... -رو به گوشش نزديک کردمو خيلی آروم گفتم: 

و تو چشامش خريه شدم ولی سهايي در کار نبود . به رسم رو بلند کردم

جاش اون دخرته بود که عاشقانه بهم چشم دوخته بود.. همون دخرت چشم 
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ابرو مشکی، رس دردم دوباره برگشت و احساس کردم چشام االن از حدقه 

 بريون ميزنن. به رسعت از روش بلند شدمو ايستادم. چشاممو بستم

 دوست دارم#-ار گوشش زمزمه ميکردم: #اون دخرت...تو بغلم...کن

رسيع چشاممو باز کردم، سها با ترس از روی تخت بلند شد و با چشمهايی 

چی -که ترس توشون موج ميزد بهم زل زد، ديگه خربی از اون دخرت نبود: 

 شده کاميار؟ حالت خوبه؟

احساس ميکردم دارم ديوونه ميشم، هيچ جوابی منيتونستم بدم. 

... آخه اون دخرت کيه که هيچکس هيچی ازش منيدونه حتی منيدونستم چمه

کيانا هم گفت که منيشناستش. يعنی اون دخرت توی روياهام فقط رويا 

نبود و واقعيت داشت؟ من قبال يکيو دوست داشتم.. پس چرا هيشکی خرب 

 نداره؟ يعنی عشقمون پنهونی بوده؟

ادم بيارم ولی مثل پلکهامو روی هم فشار دادم و سعی کردم چيز بيشرتی ي

 هميشه بی فايده بود.

هيچی، - کاميار داری منو ميرتسونی! چی شد آخه. يه دفعه ِچت شد؟-

 من برم برات آب بيارم- فقط رسم درد ميکنه

** 
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يک هفته از برگشتنمون ميگذشت. دو روز بعد برگشنت قضيه روبا مادرم 

ی خوشحال شد در ميون گذاشتمو از اينکه تصميم گرفتم ازدواج کنم خيل

و کلی استقبال کرد. بعد مشورت با بابام قرار خواستگاری رو با مادر سها 

گذاشت.خيلی خوشحال بودم که سها باالخره مال خودم ميشه ولی اون 

دخرت و صحنه هايی که به ذهنم اومده بود نگرانم ميکرد سعی کردم نسبت 

.اگه چيزی بود بهش بی تفاوت باشم، هرچند منيتونستم اما مجبور بودم..

 کيانا بهم ميگفت. 

باالخره شب موعود فرا رسيد. يک انگشرت برليان زيبا وظريف برای سها 

 خريده بودم تا برای نشون به انگشتش بندازمو سوپرايزش کنم.

کت شلوار مشکی براقم با پرياهن جذب سفيد رنگم رو پوشيدم. صورتم 

داده بودم.طبق رو شش تيغ کرده بودم و موهامم يه صفای حسابی 

معمول با ادکلنم دوش گرفتم و ساعتم رو به مچم بستم. از اتاق بريون 

رفتم و همزمان کيانا هم از اتاقش بريون اومد، حسابی خوشتيپ کرده بود 

 با ديدنم سوتی کشيد:

جوووووووون به داداش خوشگلم. يادم باشه به سها پيام بدم که وقتی -

کم مزه بريز-  ون قد و باالتديدت يه وقت غش نکنه. الهی قرب
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کيانا... مطمنئ شم که هيچ کس تو زندگيم نبوده -کمی مکث کردمو:  

 آخه...- هوووف باز رشو کردی؟-نذاشت حرفم رو متوم کنم:  و ... 

 آخه نداره. توهم زدی... بريم دير شد- 

مامان...واسه -کيانا جلوتر از من از پله ها پايني رفت و تقريبا داد ميزد: 

 داداشم اسپند دود کن

با حرف کيانا آرومرت شدم . پشت رسش پايني رفتم مامان و بابا هم آماده 

بودن و مامان با ديدنم همش قربون صدقم مريفت. باالخره از خونه بريون 

زديم . گل و شريينی خريدميو بعد از کلی موندن تو ترافيِک اعصاب 

و ترمز.. دستی رو کشيدم خوردکن رسيديم، جلوی در خونه سها اينا زدم ر 

و از ماشني پياده شديم.دسته گل رو که همش رز آبی بود توی دستم 

گرفتم و کيانا زنگ رو فرشد. در باز شد، وارد حياط بزرگی شديم. همش 

حس ميکردم اين روزهارو تجربه کردم ولی منيخواستم امشب فکرمو درگري 

ه جز سها هيچ کس رو کنم، خانواده سها به استقباملون اومدن.اما من ب

 منيديدم با لبخند زيبايي دسته گل رو ازم گرفت.

 خانوم خودم چطوره؟- خوش اومدی...-
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خب - زشته ديوونه ميشنون-سها لبشو گاز گرفت و خيلی آروم گفت: 

چشمکی بهش زدمو دنبال مامان و بابا  بشنون. مگه خانومم نيستی؟ 

 وارد سالن پذيرايي شدم.

سها خوشش اومده بود و اينو از رفتار گرم و صميميش  بابا حسابی از پدر

ميفهميدم. بعد از اينکه بحث های اقتصادی آقايون متوم شد باالخره رفنت 

رس اصل مطلب و پيشنهاد دادن که تا اونا حرف های ديگه رو ميزنن منو 

 سها بريم و حرفای آخرمون رو بزنيم.

افتاديم، وارد اتاقش  سها بلند شد و منم پشت رسش به سمت اتاقش راه

شدميو در و بست.. به سمت تخت رفتم و روش نشستم، سها هم روی 

صندلی ميز آرايشش نشست و بهم خريه شد.. لبخند شيطونی زدمو گفتم: 

خب حاال بگو ببينم چه حسی داری از اينکه کاميار رادمهر اومده -

واه...چه مغرور! وقت کردی يکم خودتوتحويل -  خواستگاريت؟

 ري.. تو واسه من فقط کامياری همنيبگ

با صدای بلندی خنديدم. دست بردمو از جيبم جعبه کوچک مخملِی 

زرشکی رنگ رو درآوردم. درش رو باز کردمو به طرف سها گرفتم،به 
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مرسی که وارد زندگيم -چشمهای پر از اشتياق و متعجبش خريه شدم: 

  بايد انتخاب کنی.شدی.. قابلتو نداره...البته انگشرت اصلی رو خودت 

 وااای کاميار اين خيلی خوشگله. سليقه و انتخابت حرف نداره-

قول ميدم -دست ظريفش رو توی دستم گرفتم و انگشرت رو دستش کردم: 

   قول مردونه؟- کنارم خوشبخت ترين زن روی زمني باشی

 قول مرونه...-

**  

 رمانکده تلگرام کانال

https://telegram.me/Romankade 

چيزی به عيد منونده بودو قرار بر اين بود که بعد عيد مراسممون رو برگزار 

کنيم و بريم رس خونه زندگی خودمون .همه چيز رسيعرت از اونی که من 

فکر ميکردم پيش مريفت. همه ی کارهای ازدواج و جشن عروسيمون به 

 رسعت انجام شد.

مل نبود.در باز شد جلوی در آرايشگاه منتظر عروس خانوم بودم و دل تو د

و من خريه به سها بودم که تو اون لباس عروس سفيد مثل فرشته ها 
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ميدرخشيد. با حرف فيلم بردار جلوتر رفتمو دسته گل رو به دستش دادم، 

 پيشونيشو بوسيدمو دستش رو توی دستم گرفتم:

 بر منکرش لعنت-  فرشته بودم...-  مثل فرشته ها شدی-

ماشني شديم به سمت آتليه حرکت کرديم. بعد  لبخندی زدمو با هم سوار

از انداخنت کلی عکس همراه فيلمربدار به سمت باغ رفتيم. صدای ارکست 

کل فضا رو پر کرده بود از ماشني پياده شدم و همينطور که کت سفيد 

رنگم رو تو تنم مرتب ميکردم به سمت در سها رفتم و بازش کردم. دستش 

ياط پياده شد. مهمونا همه به استقباملون رو توی دستم گذاشتو با احت

اومدن. همه دوستام و همکارارم که اکرثشون نوازنده و خواننده معروف 

بودن هم اومده بودن. نگاهمو دوره گردوندمو با ديدن فرزام کنار کيانا 

ناخداگاه لبخندی روی لبم نشست. باالخره بعد از متوم شدن مراسم آتش 

گوسفند و رها کردن کبوتر وارد باغ شديم. بعد  بازی ، قربونی کردن دوتا

از سالم و خوش آمدگويي با مهمونها به سمت جايگاه عروس داماد رفتيم. 

مغشول متاشای رقصيدن وسطيا بوديم که با اومدن عاقد از جامون بلند 

 شدميو به سمت اتاق عقد رفتيم...
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ا انگشتاش متام لحظاتی که عقد خونده ميشد دست سها تو دستم بود و ب

بازی ميکردم يه حال عجيبی داشتم. قيافه اون دخرت همش جلو چشم بود 

سعی کردم افکارم منفی رو از ذهنم دور کنم و به سها که ازين به بعد 

هميشه کنارمه فکر کنم.. بعد از شنيدن کلمه بله از دهن سها احساس 

س کردم انقدر سبک شدم که همني لحظه ميخوام پرواز کنم سها هم ح

 منو داشت و من اينو از نگاهش ميخوندم...

دوباره وارد باغ شديم و تو جايگاه عروس و داماد نشستيم مهمونها مشغول 

رقص و پايکوبی بودن و من تو اين بني متام حواسم به کيانا و فرزام بود که 

 باهم مريقصيدن

 منظورت کياناست؟- تو هم همون فکری رو ميکنی که من ميکنم؟-

فرزام پرس خوبی به نظر مياد. چيزی که از گذشته و رابطمون -  آره- 

 يادم نيست ولی بدم منياد تنها داماد خانوادمون باشه.

سها لبخندش رو روی صورتم پاشيدو من هم دستاشو محکمرت توی دستم 

 فرشدم.

پس کی متوم ميشه. من واقعا خستم و خوابم مياد. االن دمل يه تخت گرم -

تنبل مثال شب عروسيمونه اونوقت تو به جای  ای-  و نرم ميخواد
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نگاهمو  آره. اونم چه خوابی.-  همراهی مهمونا به فکر خوابی؟

چينی به  خوابی که مدتهاست آرزوشو دارم-بهش دوختمو ادامه دادم:

 عاشق همني بچه پررو گفتناتم-  بچه پررو...-پيشونيش داد: 

رِم بابک جهانبخش همني لحظه ارکست رشو به نواخنت آهنگ دوست دا 

کرد و از منو سها در خواست کرد تا به وسط برميو برقصيم. چراغها خاموش 

شدن و همه ی نگاهها خريه بهمون بود.. دستمو دور کمر سها حلقه کردم 

 و اون هم دستاشو روی شونم گذاشت...

 بگم دوست دارم خيلی وقته دمل ميخواد بگم دوست دارم

 توی نگاه هم غرق بوديم...

بی   فقط تورو دارم از تو چشمهای من بخون که من تورو دارم

 تو کم ميارم

خنديد و چشمکی بهم  اينجوری نگام نکن . آخر ديوونم ميکنی-

زد..دوباره غرق نگاهش شدم. به آخر آهنگ رسيد و من همراه آهنگ کنار 

 گوش سها زمزمه کردم

ن دارم واست می خونم اي  دوست دارم من اون چشامی قشنگتو

 آهنگتو
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 بيا به هم بگيم دوست دارم...  هر چی می خوای بگو از دل تنگتو

 آره دوست دارم...

با متوم شدن آهنگ پيشونيش رو بوسيدم. همه برامون دست زدن و هورا 

کشيدن.. بعد از کمی پايکوبی نوبت به رسو شام رسيد . همه چی کامل 

دنی هيچ کم و کرسی بود. چند نوع غذا و پيش غذا ، ساالد ، درس و نوشي

نداشتيم...بعد از رسو شام مهمونها يکی يکی برامون آرزوی خوشبختی 

- صرب کن، زشته- پاشو بريم ديگه-کردن و رفنت ، رو به سها کردم: 

 ای بابا چی زشته؟

-همني لحظه صدای فيلم بردار از پشت رسمون اومد، به طرفش برگشتم: 

با حرفش رسيع از جام بلند  يمخب ديگه عروس و داماد آماده شيد تا بر

شدم و دست سها رو گرفتم و به سمت ماشني رفتيم،سوار ماشني شديم، 

به طرف آپارمتامنون حرکت کردم. دير وقت بودو خيابونها خلوت، خيلی 

زود رسيديم. جلوی در آپارمتان خانواده هامون بعد از کلی دعای خري و 

 سفارشات الزم راهی خونشون شدن.

شديم، نگهبان با ديدمنون بهمون تربيک گفت. لبخند مهربونی  وارد البی

به روش زدم و ازش تشکر کردم. به سمت آسانسور رفتيم و سوار شديم 



 

 

 فراموشم کن نویسنده: هانيه شبسرتزاده | کاربر رمانکده

205 https://telegram.me/Romankade    رمانکده تلگرام کانال 

دکمه طبقه هفت رو زدم، بعد از رسيدن به طبقه مورد نظر و باز شدن 

در آسانسور ازش بريون اومديم. کليد رو توی در انداختم و درو باز کردم: 

 انوم خانوما...بفرمايدخ-

سها با لبخند و گفنت بسم هللا وارد خونه شد و کفشهاشو در آورد. منم به 

تبعيت از سها کفشهامو در آوردم و پشت رسش وارد خونه شدم. خومنون 

آپارمتان دويست مرتی سه خوابه تو شامل شهر بود که با کمک مالی بابا 

خاب کرده و چيده خريده بودمش سها هم جهيزيش رو با سليقه خوبی انت

بود. آشپزخونه و اتاقهای بزرگی داشت که يکی از اتاقها رو من به عنوان 

 اتاق کار و استديو شخصی درست کرده بودم.

گره کراواتم رو شل کردم و به سمت آشپزخونه رفتم.در يخچال رو باز 

کردم، بطری آب رو برداشتم و رسکشيدم.سها به سمت مبل راحتی رفت و 

 نشست...

 بله خانومم. چرا نشه-  يشه برای منم آب بياری؟م-

ليوان آب رو برداشتم و پرکردم،به طرفش رفتم. ليوان رو به دستش دادم 

 که يه نفس رس کشيد:
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بلند شم -ليوان رو روی ميز گذاشت:   مرسی. خيلی تشنم بود...-

-  بيام کمک؟-  برم لباسم رو دربيارم. خيلی سنگينه.

 برميام.نه خودم از پسش 

به طرف اتاق خواب مشرتکمون رفتم. کمد رو باز کردم، لباس خواب گلبهی 

رنگم رو برداشتم و روی تخت انداختم. به سختی لباس عروس رو از تنم 

در آوردم ولباس خوابم رو پوشيدم. جلوی ميز آرايش نشستم، که دراتاق 

 زده شد...

   بيا تو-

 برق زد: کاميار وارد اتاق شد و با ديدنم چشامش

چشم- تو هم لباساتو عوض کن، لباس راحتيت توی کشوی اوليه...-

ميمونم -  کاش هميشه همينطور حرف گوش کن مبونی-  

 عزيزم. ميمونم

لبخندی زدمو مشغول باز کردن تاج و سنجاقها از روی موهام شدم. ولی 

ن از توی آينه حواسم به کاميار بود. کتش رو از تنش درآوردو به دنبال او 

شلوارش رو... يه لحظه مغزم به چشامم فرمان داد که چشاممو ببندم. 

وقتی چشاممو باز کردم شلوارک راحتی سفيدرنگش تنش بودو پرياهنش رو 
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در آورده بود... خريه به اندام ورزشکاريش بودم و توی دمل کلی قربون 

 صدقه اش رفتم که با صداش به خودم اومدم:

چرا ممنون ميشم اين -خنديدم:  کنم؟نخوری منو. منيخوای کمکت -

 سنجاق رسا پدرمو درآوردن

 با کمک کاميار موهامو باز کردم و برس کشيدم، از جام بلند شدم:

نه منيشه.با اين - بيخيال فرا مريی ديگه- برم دوش بگريم.-  کجا؟-

 آرايش و موی تافتی منيتونم بخوابم...

طرف خودش کشيد. بوسه ولی دستای کامياردور شکمم حلقه شد و منو 

ای پشت گردنم زد که گر گرفتم. حسابی گرمم شده بود... ترسی توی 

وجودم بود که قدرت حرف زدن رو ازم ميگرفت.کاميار چراغ اتاق رو 

خاموش کرد،منو از روی زمني بلند کرد و به طرف تخت برد. لبهاش رو به 

 لبهام گذاشت ، چشاممو بستم و تسليم عشقم شدم...

 فتمفصل ه

با نوری که مستقيم از الی پرده توی چشمم ميوفتاد از خواب بيدار شدم. 

دستمو جلوی چشمم گرفتم خودمو کمی جا به جا کردم و تازه متوجه 

موقعيتم شدم. لباس خوابم رو از روی عسلی برداشتمو بلند شدم تا 
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بپوشمش که زير دمل تري کشيد. آروم زير لب آخی گفتم و کنار تخت 

به طرف کاميار برگشتم ، مثل بچه ها خوابيده بود و کمی از نشستم. 

موهاش روی پيشونيش ريخته بود، ناخودآگاه اتفاقات ديشب جلو چشمم 

رژه رفت، باورم منيشد حاال کنار کاميار پا به دنيای زن بودن گذاشتم. 

لبخندی زدم، به طرفش دوال شدم گونش رو بوسيدم. با احتياط از رو تخت 

لباس خوابم رو تنم کردم و به سمت دستشويی رفتم، بعد از  بلند شدم،

شسنت دست و صورتم به آشپزخونه رفتم يه مسکن خوردم. چايساز رو 

روشن کردم و به طرف يخچال رفتم. نون، پنري، کره، مربا و خامه رو از 

يخچال برداشتمو از هر کدوم مقداری توی پياله های کوچيک قلبی شکل 

چيدم. نون رو داخل ماکروويو گرم کردم و روی ميز ريختم و روی ميز 

گذاشتم. برای خودم چای ريختمو پشت ميز نشستم، لقمه اول رو توی 

 دهنم گذاشتم که کاميار از اتاق بريون اومد

سالم صبح بخري. تازه بيدار شدم بيا - سالم خانوم. کی بيدار شدی؟-

 برم دست و صورمتو بشورم بيام-  صبحانه بخور..
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د شدم برای کاميار چای ريختم که پشت ميز نشست، چای رو جلوش بلن

نه همني چای - آمبيوه يا شري ميخوری برات بيارم؟-روی ميز گذاشتم: 

 بسه

 روبه روش نشستم...

من خوبم. -  سها جان مشکلی که نداری؟ ميخوای بريم دکرت؟-

کمی مکث کرد و به  الزم نيست، تو خودت خوبی؟ رس دردت بهرته؟

 آره عزيزم بهرتم. احتامال مال بيخوابی بوده-رفت:  فکر

بعد خوردن صبحانه ميز رو جم کردمو به طرف حامم رفتم، وارد حامم 

الزمه بگم -  کجا رفتی؟-شدم درو بستم که تقه ای به در خورد: 

خب برو از اونيکی حموم - باز کن منم بيام-  اينجا کجاست؟

- ت دارم يکی پشتم کيسه بکشهنه من عاد-با خنده گفت:  استفاده کن

-  باشه اذيت منيکنم، باز کن-  کاميار اذيت نکن..

 تا سه ميشمرم زود درو باز ميکنيا... يک ... دو ...- کامياااااار

 تسليم شدمو قفل درو باز کردم

** 
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نزديک سه چهار ماه از ازدواجمون ميگذشت و من با متام وجود خوشبختی 

م . همه زندگيم شده بود کاميار و با متام وجود رو کنار کامياراحساس ميکرد

ميپرستيتمش. کاميار خيلی خوب بود و عاشقانه دوستم داشت. تنها چيزی 

که تو اين مدت منو خيلی نگران کرده بود رسدرد ها شديد و رفتارهای 

غريمعقول کاميار بعد از هر رابطه بود. به نظر ناراحت مريسيد ، جوری 

تند پلک ميزد که انگار باورش منيشد من سهام و  بهم خريه ميشد و تند

دنبال کِس ديگه ای ميگشت. اين حرکاتش به شدت منو ميرتسوند، ترس از 

برگشنت حافظه کاميار و اينکه غزاله رو به ياد بياره... ولی چرا بايد نگران 

باشم و برتسم؟ غزاله مرده وحاال من زن کاميارمو هيچ چيز و هيچ کس 

 از هم جدا کنه... منيتونه مارو

حدود دو ماه پيش هم فرزام به خواستگاری کيانا اومده بود ، جواب بله  

رو گرفته بود و رسام نامزد شده بودن.خيلی براشون خوشحال بودم و 

 براشون آرزوی خوشبختی ميکردم، واقعا لياقت هم رو داشنت.

م و نگاهی تلوزيون رو خاموش کردمو به آشپزخونه رفتم، شام رو آماده کرد

به ساعت انداختم چيزی به اومدن کاميار منونده بود به طرف اتاق رفتم، 

جلوی آيينه نشستمو کمی به خودم رسيدم . آرايش مليحی کردم ، موهام 
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رو آزادانه رو شونه هام ريختم، تاپو دامن قرمز رنگی پوشيدم و توی آيينه 

در اومد.. به سمت خودمو برانداز کردم که صدای چرخيدن کليد توی قفِل 

 در رفتم که کاميار با دسته گل رز قرمز وارد خونه شد...

سالم کدبانوی خودم. چه کردی، بوی -  سالم عزيزم. خسته نباشی-

اينا  -با لبخند به سمتش رفتم:   غذا تا هفتا کوچه اونورتر مياد

 بعله- مال منه؟

هميشه مثل -گلها رو از دستش گرفتم، بوسه ای روی گونم گذاشت: 

خوشگل شدی .. تا شام رو بکشی منم دستو صورمتو ميشورم و ميام. خربای 

 چشم آقا- خوبی دارم

به طرف آشپزخونه رفتم ميز رو چيدم.کاميار هم لباسهاشو عوض کردو 

اومد پشت ميز نشست بشقابش رو برداشتمو براش غذا کشيدم و جلوش 

حطی اومده بود گذاشتم، با ولع رشوع به خوردن کرد انگار که از ق

همينطور که غذامو ميخوردم با لذت به غذا خوردن کاميار نگاه ميکردم 

 بعد از خوردن دو بشقاب غذا باالخره عقب کشيد.

اول از همه دستت درد نکنه خيلی -  خب خرب خوبت چی بود؟-

و خرب خوب -  نوش جان عزيزم- خوشمزه بود حسابی گشنم بود چسبيد. 
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با اجرای کنرست موافقت شد، اواسط ماه -د: چشامش برق ز  اينکه.. 

 ديگه برگزار ميشه

خيلی خوشحال و هيجان زده شدم. چند وقتی بود که کاميار درگري کارهای 

 واقعااا؟؟-کنرست و متريناتش بود. باالخره داشت به آرزوش مريسيد: 

واااای خيلی خوشحال شدم، -خنده ای از رس خوشحالی رس دادم:  

آره... از فردا بايد اطالع رسانی -  وت رسيدی. خداروشکرباالخره به آرز 

و تبليغات رو رشوع کنيم. متريناتم رو بايد بيشرت کنم، اين کنرست بايد 

بی هيچ نقصی برگذار بشه بايد کامال مسلط بشم و اسرتس رو از خودم 

من مطمئنم ميتونی و موفق ميشی چون تالش ميکنی...به - دور کنم

 قول آرش ميرتکونی

بعد از شام مشغول ديدن فيلم شديم، بعد کلی حرف و شوخی، خوردن 

چای و ميوه به اتاق خوامبون رفتيم و تو آغوش کاميار خواب مهمون 

 چشامم شد.

********** 

صدای جيغ و دستهای جمعيت واقعا کر کننده بود. با صدای جيغ و دست 

و سوت روی استيج اومدم، رو به مردمی که توی سالن بودن تعظيم کردم 
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و با نواخته شدن آهنگ غمگينی رشوع به خوندن کردم، حضار همراهيم 

ميکردن دقيقا مثل خوابی که چند ماه پيش ديده بودم با به يادآوری خوابم 

اختيار دنبال دخرت چشم ابرو مشکی توی خوابم گشتم ولی هيچ دخرتی  بی

با اين تشابه مقابلم نبود. متام فکرم درگري شده بود ولی سعی کردم 

خونرسدميو حفظ کنم تا اجراهام خوب از آب در بياد. حدود يک ساعت 

گذشت و بعد از اجرای چندين کار مختلف ، نوبت به کار پايانی رسيد. 

رم سوپرايز بودو ميخواستم به سها تقديم کنم، به چشامش خريه آهنگ آخ

 شدم و سها هم با عشق بهم زل زد که نوازنده ها رشوع به نواخنت کردن...

 بيا بهم بگيم دوِست دارم  آهای عشق هميشگيم

صدای دست و سوت جمعيت بلند شد. به سمت سها برگشتم و بهش اشاره 

جاش همون دخرت چشم ابرو مشکی با  کردم ولی سهايي در کار نبودو به

عشق بهم خريه بود. دستمو به طرف چشامم بردمو با دو انگشت اشاره و 

 شستم چشاممو فشار دادم، بايد ادامه ميدادم...

دوِست   عشق من شديو دوِست دارم  آهای تو که تازگيا 

 دارم
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وز صدای آشنايي توی گوشم پيچيد:#آرزومه که رو استيج ببينمت؟ کی اونر 

 مريسه# 

سعی کردم به خودم مسلط باشم، چشاممو بستم و با چشم بسته آهنگ 

رو ادامه دادم تا چهرش رو نبينم. پارت اول آهنگ که متوم شد آروم چشام 

رو باز کردم. سها با چشمهايي نگران بهم خريه شده بود و خربی از اون 

آهنگ کردم دخرت نبود. لبخندی به سها زدم و رشوع به خوندن پارت دوم 

 اما...

 دنيام نذاره من دوِست دارم  آهای دارو ندار من

#تو محرض بوديم... دست اون دخرت توی دستم بود... حلقه ای که توی 

دستش انداختم و لبخندی که بهم زد#  همينطور که آهنگ رو ميخوندم 

چشمم رو بستمو دوباره باز کردم. وای خدايا من چم شده؟ سها کجاست؟ 

کيه؟ دارم ديوونه ميشم، عرق رسدی از روی پيشونيم رس خورد  اين دخرت

ولی باز هم کم نياوردم و ادامه دادم ، کنرست بايد بی هيچ نقصی متوم 

 ميشد، بی هيچ نقصی ...

م مبريم انقدر تورو دوست دارم که  فعر باز  باز عاشق تو ميشمو صد در

 دستاتو ميگريم
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 )قسمتی از آهنگ آهای،علی عبداملالکی(

با اينکه چهره شيطون و شاد اون دخرت توی ذهنم مترکزم رو بهم ميزد ولی 

موفق شدم به خوبی آهنگ رو اجرا کنم و به پايان برسونم. از حضاری که 

تشويقم ميکردن تشکر کردمو داشتم مقدمات خداحافظی کردنم رو 

 ميچيدم که باز قيافه اون دخرت جلو چشمم اومد#تو استديو بوديم#

خيلی بی صربانه منتظر روزيرم که ببينم رو -گوشم پيچيد:#  صداش توی

 استيج ميخونی و هوادارات تشويقت ميکنن #  

خودش بود، رو به روم وايساده بودو داشت تشويقم ميکرد. آخه اين دخرت 

کی بود که من حلقه دستش انداختم؟ کی بود که انقدر برای کنرستم منتظر 

 تم که ازم پنهونش کردن؟و ذوق زده بود؟ يعنی من زن داش

چشاممو بستم و دوباره باز کردم حرکاتم دست خودم نبود. بی هوا به 

سمت گيتار رفتم و برش داشتم، روی صندلی مخصوص نشستم و 

ميکروفون رو جلو دهنم تنظيم کردم و مردم ذوق زده از اينکه سوپرايز 

ه ميکرد که ديگه ای براشون دارم تشويقم ميکردن . آرش با عصبانيت اشار 

 دارم چيکار ميکنم ولی اصال برام مهم نبود.. پلکهام رو روهم گذاشتم

 # پيست اسکی ... گلوله ای که تو صورت اون دخرت خورد# 
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همزمان با نواخنت گيتار رشوع به خوندن کردم. منيدونم چطور کلامت به 

ذهنم ميومدن و کنار هم چيده ميشدن منيدونم چه حسی باعث به وجود 

دن اين ترانه تو اين لحظه شد من که بعد ازتصادفم ديگه ترانه ای اوم

 نگفته بودم...

 تو نيستی و من پريم در اومده روزای دلخوشی بی تو رس اومده 

 پريم دراومده 

#با اجازه بزرگرتا بله# صدای کل کشيدن مهمونا توی صدای سوت و جيغ 

الن کجاست؟ چرا هوادارام تو سالن حل شد...پس من زن داشتم؟ يعنی ا

 موضوع به اين مهمی رو ازم پنهونش کردن؟

 من دورم از توُو ،اين غصه کم که نيست

 دست خودم که نيست هی گريه ميکنم دست خودم که نيست 

غزاله نکن... تصادف -#جاده شامل... شوخی ها و خنده هامون..... 

 ميکنيام #

 غزاله... غزامل... بغض گلوم داشت خفم ميکرد 

 چشامش لحظه ای از جلو چشام دور منريفت... تصوير
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 هی فکر ميکنم به چشمهای تو

 هيشکی به پای تو  هيچوقت منريسه هيشکی به پای تو

#کاميار دخرتا ارصار ميکنن باهاشون برم قايق سواری، با اينکه ميرتسمو 

برو عشقم ، فقط خيلی مراقب - ميلی ندارم ولی مريم تا دلشون نشکنه

 رميگردم#زودی ب- باشني

 ولی رفت و برای هميشه تنهام گذاشت ... اشک به چشامم هجوم آورد

 تو نيستی و من پريم در اومده روزای دلخوشی بی تو رس اومده 

 پريم دراومده 

 اجرای زنده با گيتار( -)قسمتی از آهنگ عشق منی،علی عبداملالکی

گيتار رو کاش منيذاشتم بره، کاش مخالفت ميکردم.. رس درد بدی داشتم 

ول کردم که روی زمني افتاد. دستامو به سمت رسم بردم و شقيقه هام رو 

ماساژ دادم، همه خاطرات تلخ و خاطرات شريين زندگيم از جلو چشام رد 

ميشدن، حال خوبی نداشتم. غزاله... غزاله من... من عاشقش بودم اون 

ی نسبت همه کسم بود... دريا ازم گرفتش... حاال ميفهمم چرا حس خوب

 به دريا نداشتم.
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از جام بلند شدمو با يه ببخشيد خشک و خالی سالن مملو از جمعيت  

 نگران رو ترک کردم و به بک استيج رفتم. آرش هم پشت رسم اومد:

- هيچ معلوم هست داری چه غلطی ميکنی؟ چته تو؟ اين اداها چيه؟-

 نحوصلشو ندارم از طرف من از همه معذرت بخوا و زود متومش ک

يعنی چی؟ اي همه مدت شب و روز زحمت کشيديم واسه - 

برام مهم نيست... گفتم متومش -با صدای بلندی گفتم:  امشب...

 کن 

با فريادی که زدم آرش جا خورد و چند نفری هم که تو بک استيج بودن 

با تعجب به ما خريه شدن. سوئيچ و گوشيم رو که دست آرش بود ازش 

زدم... رسيع سوار ماشني شدمو به رسعت از بني گرفتم و از سالن بريون 

جمعيت رد شدم ، به سمت بهشت زهرا راه افتادم تاريکی شب اصال برام 

مهم نبود...مدام داشتم تو دمل خودخوری ميکردم که چرا غزامل رو يادم 

 رفته بود ، چرا بهش خيانت کردم....

دم. روی قربش خيلی راحت جايي که عشقم اونجا خوابيده بود رو پيدا کر 

زانو زدم، رسمو روی سنگ رسدش گذاشتمو زار زدم... جوری گريه ميکردم 

 که انگار همني االن  از دستش داده بودم.
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غزاله... عزيزدمل... منو ببخش... ببخش اگه ناخواسته بهت خيانت کردم... -

ببخش اگه تو اين دو سال هر لحظه به خاطرم اومدی و من هر رسی پرِست 

واستم که بشناسمت و به ياد بيارمت... من نبايد نسبت بهت بی زدمو نخ

تفاوت ميشدم منه احمق هر رسی به جای سها تو رو ديدمو نشناختمت... 

زن من، عشق من فقط تو بودی. من فقط پيش تو غرق لذت ميشدم...باور 

کن فراموشيم دست خودم نبود ، منو ببخش که فراموشت کردم ... منو 

 منو ببخش ببخش زندگيم..

اين حق ما بوده از متام اين  از تو برام خاطره موند،ازمن يه ديوونگی

 زندگی

********** 

ساعت از دوئه، نيمه شب هم گذشته بود... از شدت نگرانی فشارم افتاده 

بود و دستهام مثل يه تيکه يخ بودن... به ارصار خانواده کاميار به خونه 

ز کرده بود و منتظر خربی از کاميار اونها رفته بودم، هرکس يه گوشه ک

بوديم... از وقتی رو استيج اومده بود فهميده بودم که حالش مساعد 

 نيست... خيلی نگران بوديم گوشيش هم خاموش بود...
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اينجوری که منيشه نشست و دست روی دست گذاشت.. بهرته برم -فرزام-

 کجا بری آخه؟ مگه ميدونی کجاست؟-کيانا-  بگردم دنبالش

 باالخره بايد يه کاری کنيم آخه- 

همني حني در پذيرايي به شدت باز شد و کاميار وارد خونه شد...شلوارش 

خاکی و موهاش بهم ريخته بود، چشامش هم پف کرده بود و قرمز 

بود...يعنی چی باعث شده گريه کنه؟ چشامی خانوادش بيشرت از من نگران 

 ه برای چيه..بود انگار که ميدونسنت چی شده و اين گري

پرسم تو که مارو نصف جون کردی.. تا االن کجا بودی؟ چرا گوشيت -

 خاموشه مامان جان؟

جوابی ندادو با حرص فقط پوست لبش رو ميکند..به طرفش رفتم و رو به 

کاميار جان حالت خوبه؟ لباسات -روش ايستادم که چشامشو ازم دزديد: 

 چرا خاکيه؟ کجا بودی؟

فت که نگام کنه، کيانا کنارم اومد با صدای عصبی و حتی رسش روباال نگر 

چرا حرف منيزنی؟بگو ببينيم کجا بودی؟ -نگرانش سکوت رو شکست: 

 مرديم از نگرانی
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خيلی واستون مهمه؟ اصال منو زندگيم -با فرياد کاميار متام تنم لرزيد: 

اين حرفا چيه بابا جان؟ مگه چی شده که اينهمه عصبی - براتون مهميم؟

ميپرسني چی شده؟؟؟.. ديگه چی ميخواستني بشه.خيلی سعی - ی؟هست

ميکردين واقعيت رو ازم پنهون کنيد نه؟...البد نگرانيتونم واسه همينه، 

نگرانيد ازينکه واقعيت رو بفهمم ولی بايد بگم که همه گذشته رو يادم 

 اومد...همه رو...عشقم يادم اومد، غزامل يادم اومد...

شنيدم.عشقش؟ غزالش؟ پس من چی؟ قطره اشکی  صدای شکسنت قلبم رو

از روی گونم رس خورد... حرف زير لب کيانا رو که کنارم ايستاده بود، 

 ميدونستم کاميار جز برای غزاله گريه منيکنه-شنيدم:

چرا -بغض کاميار شکست و اشکاش رسازير شد.. با صدای آرومی گفت:  

بود، نگا هنوز دوساعت اگه نگفتيم به خاطر خودت - بهم نگفتني؟چرا؟

نيست گذشتت يادت اومده باز دوباره داغون شدی، گذشته متوم شده 

 رفته...

 نني ..گذشته واسه من متوم نشده.بسه کيانا بی خودی کاراتونو توجيه نک-

آروم باش پرسم، به خدا با اين کارات روح اون خدا بيامرزم عذاب ميدی -

ام منو از واقعيت و گذشتم دور آخه چجوری آروم باشم؟ شام دو سال مت-
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کردين، گذشته ای که واسم خيلی مهم بود، شام باعث شدين من به غزاله 

وااااا... خيانِت چی؟روبه کيانا کرد و انگشت اشارش رو به - خيانت کنم

تو حرف نزن که از همه بيشرت مقرصی . چقد گفتم همه -سمتش گرفت: 

دخرت چشم ابرو مشکی کيه که چيزو درباره گذشتم بگو.. چقد گفتم اين 

من ميبينمش ولی تو هر بار از گفنت واقعيت طفره رفتی. شام که 

ميدونستني اين فراموشی هميشگی نيست باالخره حافظم برميگرده.. پس 

چرا ازم پنهونش کردين؟ شام به من که هيچ )به من اشاره کرد(    به اين 

 دخرت هم ظلم کردين..

..حاال من شدم اين دخرت،کاميار حتی اسمم بی صدا فقط اشک مرييختم.

منياورد. من چقدر احمق بودم که فکر ميکردم حتی با به يادآوری گذشته 

بازم منو ميخواد. کاميار بی توجه به منو بقيه برگشت و از در خارج شد. 

مغزم رسيع فرمان داد و با يه خداحافظی کوچيک که فقط خودم شنيدم 

نشستم و ماشني با صدای وحشتناکی از روی  دنبالش دويدم . توی ماشني

آسفالت کنده شد. خيلی بد رانندگی ميکرد ميرتسيدم جفتمونو به کشنت 

 بده، دستمو به طرف کمربند بردم:

   _____- کاميار جان ... يکم يواشرت رانندگی کن-
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چرا اينقدر عصبانی هستی؟ خب اين خوبه که حافظت برگشته، ديگه چرا -

  از هيچی خرب نداری، من ازت معذرت ميخوامتو - ناراحتی؟

 برای چي معذرت؟-

نذاشتم  تو هيچی از گذشتم منيدونی، پنهون کاری خانوادم باعث شد که...-

ولی من ازهمه چيزو ميدونم و هيچ مشکلی با -حرفش رو ادامه بده: 

 گذشتت ندارم

با اين حرفم ماشني رو به سمت راست منحرف کرد و ترمز وحشتناکی 

گرفت که اگه کمربند نبسته بودم حتام با رس مريفتم تو شيشه. با چشمهای 

آب دهنم رو با گره   تو چی گفتی؟-عصبی و به خون نشسته بهم زل زد: 

گفتم من به گذشتت کاری ندارم، من ميدونستم -قورت دادم و آروم گفتم:

  که نامزد داشتی و... 

پس توهم ميدونستی؟ -جوری فرياد زد که ناخودآگاه چشاممو بستم: 

توهم گذشتمو ازم مخفی کردی.. توهم باهاشون دست به يکی کردی.. 

واسه همينه که بعد حرفهای کيانا قبول کردی که باهام باشی، البد با خودت 

اشکام  گفتی چی بهرت از اينکه بشم زِن کاميار رادمهر،شهابو بچزونم
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اينطور نيست که تو اين حرفا چيه که ميزنی کاميار، هيچم -رسازير شد 

  فکر ميکنی.. بذار برات توضيح بدم

 خفه شو..فقط خفه شو... از همتون بدم مياد-

تا حاال کاميار رو اينجور عصبی نديده بودم . با رسعت ماشني رو به حرکت 

در آورد رسام تو خيابون پرواز ميکرد، توی پارکينگ از ماشني پياده شدو 

رفت و سوارش شد. به ماشني تکيه بی توجه به من به سمت آسانسور 

دادم، اشکهامو پاک کردم. سعی ميکردم درکش کنم باالخره اتفاق کوچيکی 

نبود اميدوار بودم که بعد گذشت چند روز همه چيز درست بشه.. بهرت 

 بود بهش فرصت ميدادم.

وارد خونه شدم فکر ميکردم توی اتاق خوامبون باشه ولی با نزديک شدن 

ه در بسته اتاق کارش شدم . فهميدم که اونجاست ، ترجيح به اتاقها متوج

 دادم مزاحمش نشمو تنهاش بذارم تا با خودش کنار بياد

** 

نزديک ده روز از اون شب ميگذره و کاميار تو اين مدت حتی يه کلمه 

هم باهام حرف نزده. صبحا قبل بيدارشدنم از خونه بريون ميزنه و شبا 

تقيم مريه تو اتاق کارش، تو اين ده روز هم دير وقت مياد خونه و مس
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خيلی الغرو رنگ پريده شده حتی صورتش رو هم اصالح منيکنه وحارض 

نيست با هيچکدوم از اعضای خانوادش و حتی دوستاش حرف بزنه... حال 

روحی خودمم دست کمی از کاميار نداره، ديگه حوصله خودمم ندارم. 

 ط گريه و خوابه...همش خودمو تو خونه حبس کردم و کارم فق

امروز از صبح که بيدار شده بودم هيچی نخورده بودم و معدم بدجور 

اذيتم ميکرد از روی تخت بلند شدم ساعت شش عرص بود . به طرف آينه 

رفتم،نگاهی به قيافه رنگ پريدم،انداختم. انقدر اين چند روزه غذای 

خونه رفتم درست حسابی نخورده بودم خودمم الغر شده بودم . به آشپز 

و وسايل ماکارونی رو حارض کردم، منيدونم چطور شده بود که يهو هوس 

 ماکارونی کرده بودم..

بعد اينکه ماکارونی رو گذاشتم دم بکشه تصميم گرفتم برم دوش بگريم تا 

کمی رسحال بيام. بعد يه حموم حسابی موهامو سشوار کشيدم و روی 

لوازم آرايشم رو باز کردمو  شونه هام رها کردم، بعد از چند روز کيف

آرايش مليحی زدم . از شدت گشنگی احساس حالت تهوع ميکردم به 

آشپزخونه رفتمو برای خودم يه بشقاب پر ماکارونی کشيدم، پشت ميز 

نشستمو با اشتها مشغول شدم. امشب بايد با کاميار حرف ميزدم ديگه 
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م که کليد توی طاقت اين همه بی اعتنايي رو ندارم. مشغول خوردن بود

قفل در چرخيد و کاميار داخل شد. نگاهی به ساعت انداختم،نه و نيم 

بود. چه عجب امشب زود اومده بود؟!!! از غذا خوردن دست کشيدم، بلند 

 شدمو به طرفش رفتم.

بدون اينکه نگاهم کنه خيلی خشک و بی روح  سالم خسته نباشی-

 سالم-جوامبو داد: 

 بيا برات بکشم - نه- شام خوردی؟-شد : لبخند از روی لبهام محو 

همونطور که به طرف اتاق کارش مريفت رسش رو به نشونه تاييد تکون 

داد،بعد از اينهمه بی اعتنايی انقدر ذوق کردم که رو پا بند نبودم. رسيع 

براش يک بشقاب کشيدم و خودمم منتظرش نشستم که با دست و روی 

مدو پشت ميز نشست و مشغول شسته بدون اينکه بهم نگاهی کنه او 

خوردن شد. چند قاشقی خورده بود که فکر کردم موقعيت خوبيه تا حرفامو 

 بزنم...

 _____-   چه خرب؟ کارها خوب پيش مريه؟-
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کاميار تو چته؟ منی که رو -انگار اصال صدامو منيشنيد. از کوره در رفتم: 

که بهم ميکردی؟  به رومتو ميشناسی؟ اين بود آخر اونهمه ابراز عالقه ای

   ______- اينجوری قول دادی خوشبختم کنی؟ ها؟

 باتوام...االن ده روزه که يه کلمه هم باهام حرف نزدی-

جوری از پشت ميز بلند شد که صندلی از پشت افتاد و صدای گوشخراشی 

ايجاد کرد. قاشق و چنگال رو توی بشقاب کوبيد و بدون اينکه جوابی بهم 

رفت. بلند شدمو پشت رسش دويدم ، جلوش رو سد بده به سمت اتاق 

-   جواب منو بده -کرد و تو چشامش زل زدم که نگاهشو دزديد: 

جوابتو ميدم خوب گوش کن که دوباره تکرارش منيکنم... اون ابراز عالقه 

ها و قول دادنا مال زمانی بود که من از گذشتم هيچی منيدونستم، 

م... ولی االن همه چيز فرق کرده. پس منيدونستم کيم، منيدونستم زن دار 

اگه ميخوای تو اين خونه مبونی به پرو پای من نپيچ که اصال حوصله تو 

 يکی رو ندارم  

 از حرفش شوکه شدم يعنی چي؟ منظورش چيه؟

اگه ميخوام مبونم؟؟!! جوری حرف ميزنی انگار که منو از تو خيابون جم -

بوووود االن من زنتم، نکنه يادت کرديو بهم جا دادی.. در ضمن غزاله زنت 
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الزم نيست.. - رفته ميخوای شناسنامه هامونو بيارم ببينی تا يادت بياد؟

   خيانتی که در حق غزاله کردم رو هيچ وقت يادم منريه

بهش قول داده -تن صداش رو پايني تر آورد اشک تو چشامش حلقه بست: 

 بودم پايبندش مبونم

يانت؟ چرا چرت ميگی؟ خيانت به کی؟ به کدوم خ-عصبی شدمو داد زدم: 

 مرده؟ خيانت به کسی که مرده؟

  حرف دهنتو بفهم-با عصبانيت تو چشام زل زد: 

حرف دهنمو ميفهمم اين تويی که موقعيتت رو منيفهمی. به خودت بيا -

کاميار... چرا به خاطر کسی که مرده و ديگه نيست زندگيمونو بهم 

 اينو بفهم غزاله مرده... منو ببني من زنتم...مرييزی.. غزاله مرده کاميار 

با سيلی که به صورتم نشست روی زمني پرت شدم. دستم رو روی صورتم 

گذاشتمو اشکهام به رسعت رسازير شدن... به طرفش برگشتمو با چشمهای 

بارونيم توی چشامش خريه شدم. تو چشاش هيچی نبود ، مهربونی نبود ، 

 من نبود... عشق نبود .. نه اين کاميار

بار آخرت باشه در مورد غزاله اينطور حرف ميزنی. غزاله برای من منرده.. -

من با يادش و خاطره هاش زندگی ميکنم.. اگه هم ميبينی کاری به کار تو 
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ندارم و اجازه دادم تو خونم باشی فقط به خاطر اينه که مجبورم .. من از 

 المت...اين به بعد همينم ميخوای بخوا منيخوای به س

 منيشناسمت کاميار.. منيشناسمت-با بغضی که داشت خفم ميکرد گفتم: 

نگاهشو ازم گرفت، دستهاشو مشت کرد ، به اتاقش رفتو در رو محکم 

کوبيد. با بسته شدن در اتاقش گريه خفم به هق هق تبديل شد. از روی 

زمني بلند شدم، خودمو به دستشويي رسوندم و توی آينه ديدم که يه طرف 

ميخوای -صورتم حسابی قرمز شده. حرفهای کاميار توی گوشم تکرار شد:#

منيخوای به سالمت# آب روباز کردمو مشت مشت به صورتم پاشيدم. بخوا 

خودش داره بريونم ميکنه، من ديگه منيتونم تو اين خونه مبونم... از 

 دستشويی بريون اومدمو به اتاق خوامبون رفتم . 

چمدونم رو باز کردمو لباسهامو نامرتب توش ريختم...مانتو شلوارم رو 

م انداختم توی آينه به خودم نگاه کردم پوشيدمو شال مشکيم روروی رس 

. چشام به خاطر گريه قرمز شده بود و جای انگشتای کاميار روی صورتم 

خودمنايي ميکرد، نگاهمو از آينه گرفتم چمدومنو دنبامل کشيدم توی 

پذيرايي به آژانس زنگ زدم.. جلوی در ايستادم، برگشتمو به در بسته اتاق 

ی کشيدم. برای آخرين بار با چشمهای اشکيم کاميار نگاهی انداختمو آه
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به خونه اميدو آرزوهام خريه شدم.. آرزوهايي که حاال تبديل به حرست 

 شدن...

 مريم تا چشاتو نم نگريه مريم تا شباتو غم نگريه

 شايد اينجوری واسه تو بهرته   

 شايد سهممون از عشق همينه شايد قسمت منو تو اينه

 بگذره...مريم اين روزا يه جوری 

 اجرا زنده با کيبورد(-)قسمتی از آهنگ مريم،علی عبداملالکی

 رمانکده تلگرام کانال

https://telegram.me/Romankade 

چمدونم رو دنبامل کشيدمو درو بستم. اشکهامو پاک کردمو وارد آسانسور 

 شدم...

********** 

با صدای بسته شدن در ورودی از اتاق بريون اومدم.به سمت در رفتمو 

بازش کردم ، آسانسور داشت به طبقه پايني مريفت.مستاصل به خونه 
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برگشتم ، به اتاق خواب رفتم لوسرتو روشن کردم. کمد باز بودو لباسهاش 

 نبودن.

رسم لعنت بهت کاميار...دخرت بيچاره اين وقت شب کجا رفت... با دستام 

رو گرفتم ديگه فکرم کار منيکرد. سها راست ميگفت که منو 

منيشناسه..خودمم ديگه خودمو منيشناسم... اون موقع که فراموشی داشتم 

يه جور خودمو منيشناختم، االن يه جور ديگه... من کی اينقدر بد اخالق 

و عصبی شده بودم؟ به طرف آشپزخونه رفتم با حرص در يخچال رو باز 

ری آب رو بريون کشيدم از روی ميز ليوانی برداشتم پر آب کردمو کردم بط

 رس کشيدم ولی رسدی آب هيچی از التهاب درونم کم نکرد. 

خريه به ميز و غذای نصفه کاره مونده توی بشقاب ها بودم که نفهميدم 

ليوان کی توی دستم خرد شد. البته با فشاری که روم بودو منم اونو به 

ليوان منتقل ميکردم چيز عجيبی نبود. نگاهی به دستم که خون با فشار 

ازش بريون ميزد انداختم ، هيچ دردی احساس منيکردم و فقط احساس 

ی ميکردم کنار کابينت رس خوردمو روی رساميک رسد آشپزخونه خفگ

نشستم. چشامم بی اختيار بسته شد.. همش تقصري خانوادم بود اگه 

واقعيت رو ازم پنهون منيکردن اگه بهم کمک ميکردن تا حافظم برگرده 
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االن وضع اين نبود. سها هم وارد زندگيم نشده بود، اون تو اين اتفاقات 

با اينکه از همه چيز خرب داشتو اونم واقعيت رو ازم پنهون  بی تقصري بود

کرده بود ولی مطمنئ بودم خانوادم ازش خواسنت که چيزی بهم نگه. نبايد 

 باهاش اينطور رفتار ميکردم.

احساس بی حالی ميکردم چشامم رو به زور باز کردم همه جارو تار 

بودو انقدر ازش  ميديدم . به دستم نگاه کردم بريدگی روی رگم افتاده

خون رفته بود که کف آشپزخونه کال قرمز بود. لرزش گوشيم توی جيبم 

منو به خودم آورد گوشی رو با بدبختی از جيبم بريون کشيدم و متاس رو 

 نذاشتم پرحرفی کنه:  الو کاميار...-برقرار کردم: 

 خونه - چی ميگی تو؟ کجايی؟-  آرش...خودتو..برسون -

 رفت و گوشی از دستم افتاد... ديگه چشامم سياهی

** 

 وارد باغ شدم ، دنبال غزاله ميگشتم ... باغ بزرگ و رس سبزی بود...

 کاميار-



 

 

 فراموشم کن نویسنده: هانيه شبسرتزاده | کاربر رمانکده

233 https://telegram.me/Romankade    رمانکده تلگرام کانال 

چقدر خوشگل شده بود بهم   غزاله تو اينجايی-به طرف صدا برگشتم:

ميدونی چقدر دنبالت گشتم؟ کجا بودی اينهمه -رسيد و رو به روم وايساد: 

صدات برای خنده هات و ناز کردنات تنگ مدت؟ ميدونی چقد دمل برای 

 شده بود؟

 خنديد، از همون خنده های قشنگ هميشگيش که دل و روحمو ميربد

 غزاله منم با خودت برب ... ديگه از بی تو بودن خسته شدم -

من برای بردن تو نيومدم... تو هنوز وقت برای زندگی -با اخم بهم زل زد: 

   م بدون تو زندگی کنمولی من ديگه منيتون-  کردن داری

منو -  _____-  ميتونی کاميار ميتونی... فقط کافيه بخوای-

فراموش کن من حامل خوبه فقط حال روحيه توئه که عذابم ميده... من از 

اينکه ازدواج کردی ناراحت نيستم ، برعکس از اينکه شاد و بی دغدغه 

خت نباشم زندگی ميکردی خوشحامل بودم... اگه ميخوای من ازت نارا

  ،خوشحال و شاد باش درست مثل موقعی که باهم بوديم...

ولی و آخه و اما واگر نداره.. سها دوِست داره ،بهت -  ولی آخه...-

  احتياج داره توهم بهش احتياج داری،ميدونم که توهم دوسش داری

   نه ... نه ... من فقط تو رو دوست داشتم و دارم-
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قلبت رجوع کن من مطمئنم ته قلبت هنوزم کاميار خودتو قول نزن، به -

دوسش داری ولی اين عذاب وجدان يب خوديت باعث پنهون کردن اين 

حس ميشه. شک ندارم اگه بازم باهاش باشی ميتونی مثل قبل عاشقش 

چی - بشی... فقط کافيه منو فراموش کنی و به حرف دلت گوش بدی

  بودی... داری ميگی؟ چجوری فراموشت کنم؟ تو همه زندگی من

ببني خودتم ميگی بودی... يادته از اينکه رس قومل منوندم و تنهات گذاشتم -

چقدر ازم گلگی کردی؟ من ديگه نيستم،رفتم. نه که زير قومل زده باشم 

نه،تقدير نخواست... ولی االن تو هستی، سها هست.. جفتتون حق زندگی 

   کردن دارين پس زندگی کن... به جای منم زندگی کن.

تو به سها قول دادی که کنارت خوشبخت ترين زن -تو چشامم خريه شد: 

 دنيا باشه .. پس به قولت عمل کن

** 

با سوزش شديدی توی دستم پلکهام رو از هم باز کردم،ولی هنوز صدای 

 فراموشم کن کاميار...فراموشم کن...-غزاله توی گوشم انعکاس ميشد: 

توی دستم افتاد و فهميدم  چشامم رو کامل باز کردم نگاهم به رسم

کجام...دورو برمو نگاه کردم. هيچ کس توی اتاق نبود. اون دستی که بريده 
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شده بود خيلی ميسوخت. در اتاق آروم باز شد و پرستار وارد اتاق شد.. 

 دستم درد ميکنه.- باالخره بهوش اومدی؟ مشکلی نداری؟-لبخندی زد: 

ه خورده... رسگيجه که نداری؟ آخه طبيعيه.. شيشه توش فرورفته بود، بخي- 

  خون زيادی ازت رفته بود بيست و چهار ساعت بود که تو اغام بودی

چرا.. - همراهی ندارم؟-  بله..- يعنی يه روز کامل بيهوش بودم؟-

فقط - خانومت بريونه. طفلک از وقتی آوردنت داره اشک مرييزه

   خانومم؟

داش کنی؟ فقط آقاهه ميشه ص- نه يه آقايی هم همراهش هست...-

 باشه االن صداش ميزنم-  رو صدا کن ميخوام فقط اونو ببينم 

 پرستار از اتاق بريون رفت و بعد چند ديقه آرش وارد اتاق شد...

سالم مجنون... تو کال تو نصف العمر کردن آدما تخصص خاصی داری -

حامقِت چی؟ فقط دستمو - نه؟... پرس اين چه حامقتی بود که کردی؟

   ريدمب

تنها شانسی که آوردی اينه که با اين رسو ريختی که واسه خودت ساختی، -

با اين قيافه و ريش منم اول نشناختمت بقيه که جای خود دارن... وگرنه 



 

 

 فراموشم کن نویسنده: هانيه شبسرتزاده | کاربر رمانکده

236 https://telegram.me/Romankade    رمانکده تلگرام کانال 

االن تو صفحات مجازی پرشده بود از خرب اينکه کاميار رادمهر خودکشی 

 کرده

 بلند خنديد و منم لبخند کم جونی زدم:

ديدمت نزديک بود سکته کنم. تو خون غرق بودی شانس وقتی اومدم -

آوردی زنده ای... با اورژانس آوردمت بيامرستان، به سها زنگ زدم تا ازش 

بپرسم چه اتفاقی افتاده که اونم ظاهرا بی خرب بودو هراسون خودشو 

 رسوند بيامرستان...

تو به تو چه مرگته کاميار؟ چرا داری زندگي-کمی مکث کرد و ادامه داد: 

گند ميکشی؟ بابا ماها به درک ولی اين چه رفتاريه که با زنت داری؟ از 

ديروز تاحاال گريش بند نيومده بود االنم وقتی شنيد فقط ميخوای منو 

  _____- ببينی کيفشو برداشت و رفت... انصافت کجا رفته؟

درسته تو غزاله رو دوسش داشتی ، عاشقش بودی ولی بايد ديگه -

ی.. اون به رحمت خدا رفت خدا بيامرزتش ولی سها زندس فراموشش کن

داره نفس ميکشه........آره تو راست ميگی ما اشتباه کرديم واقعيت رو 

پنهون کرديم،حاال به ما روی خوش نشون منيدی به درک ولی با سها اينکارو 

 نکن.. اون دوستت داره، نگرانته
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 پلکامو رو هم فشار دادم

ميکنی يه عشقتو که اونجور از دست دادی اينيکی  به خدا داری بهش ظلم-

ميون حرفش   رو هم خودت داری ميکشيش، طفلی شده جنازه متحرک

کی - خيلی ممنون يعنی خفه شم ديگه-  رسم درد ميکنه-پريدم:

   مرخص ميشم؟

رسمت که متوم شد مرخصی...کاميار، رو حرفام -نفسشو صدا دار بريون داد: 

ر کن... به خانومتم زنگ بزن بياد خونه،رفت خونه فکر کن، به رفتارت فک

فعال منيخوام باهاش رو به رو -  باباش.. يکی رو ميخوای که مراقبت باشه

   چراش به خودم مربوطه..-   آخه چرا؟-  شم

نه الزم نکرده،منيخوام هيچ کس - پس حداقل بذار به خانوادت خرب بدم-

 خيلی احمقی- بفهمه

منو به خونم رسوند. خودش هم همراهم اومد و بعد مرخص شدنم آرش 

آشپزخونه که همونجور مونده بود رو رسو سامون داد، بعد از دادن قرصهام 

 آماده رفنت شد

  مرسی- من دارم مريم. کاری داشتی زنگ بزن خودمو مريسونم-
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باشه - نه اشتها ندارم، خوابم مياد-  واست غذا بگريم بيارم؟-

 خدافظ- افظپس مراقب خودت باش..خد

با بسته شدن در از روی مبل بلند شدمو به طرف اتاق خواب رفتم.روی 

تخت دراز کشيدم، بوی تن سها رو حس ميکردم... ياد غزاله افتادم ياد 

حرفاش.. ديشب رويا ميديدم يا واقعا خودش بود؟ ازم خواست به قلبم 

ندگی رجوع کنم؛به قولی که به سها دادم عمل کنم و به جای جفتمون ز 

 کنم...

به عکس عروسيمون که به ديوار آويزون بود نگاه کردم..از روی عسلی 

عکس تکی سها رو برداشتم و به چشامی ميشی ديوونه کنندش چشم 

دوختم... منه احمق چطور تونستم اين چند روزو باهاش اينطور رفتار 

غزاله کنمو نديد بگريمش.. من لعنتی چطور تونستم بهش سيلی بزنم... آره 

راست ميگفت من ته دمل هنوزم سها رو دوست داشتم. هنوزم عاشق 

چشامش بودم ولی حساسيت بی خودی و عذاب وجدان غري منطقيم مانع 

 ابراز دوبارم ميشد
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انقدر به سها و حرفهای غزاله فکر کردم که نفهميدم کی خوابم برد.فردای 

واستش روبرآورده اونروز به بهشت زهرا رفتم و به غزاله قول دادم که خ

 کنم...اعرتاف کردم که سها رو بيشرت نه ولی کمرت ازش هم دوست ندارم...

ميدونی که منيتونم فراموشت کنم تو عشق اول منی ولی سعی ميکنم -

کمرت بهت فکر کنم. روزای خومبونو هيچوقت از ياد منيربم،اون آرزوهايی 

سه ای به سنگ قربش که برای تو داشتمو با سها تجربه ميکنم خم شدمو بو

 آروم بخواب عشقم...قول ميدم هرهفته بيام بهت رس بزنم-زدم: 

********** 

 رمانکده تلگرام کانال

https://telegram.me/Romankade 

خيلی داغونم... به خاطر اينکه خانوادم چيزی درمورد فراموشی کاميار و 

مامان که چرا ازدواجش منيدونسنت سکوت کرده بودم. در مقابل سوالهای 

خونه زندگيمو ول کردم بهونه های مختلف ميارمو بحث رو عوض ميکنم 

 ولی مامان همچنان بهم مشکوک بود و حرفم رو باور منيکرد.

متام شب رو فکرم پيش کاميار بود..کاش تنهاش منيذاشتم کاش هنوزم صرب 

مو ميکرد،کاااش... يعنی االن چه حالی داره. هندزفرميو توی گوشم گذاشت
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يکی از آهنگاشو پلی کردم با شنيدن صدای گرمش اشکام رشو به باريدن 

کردن و هر کلمه ای از ترانه شدتش رو بيشرت ميکرد.. همني آهنگ رو روی 

 تکرار گذاشتمو انقدر باهاش اشک ريختم که نفهميدم کی خوابم برد.

 نذار اين خونه رو از هم بپاشيم تو با من قهری اما پيش من باش

 بذار همسايه ی همديگه باشيم مشب خونه رو تقسيم کردممن ا

 )قسمتی از آهنگ همسايه،علی عبداملالکی(

صبح با رس درد بدی از خواب بيدار شدم هندزفری هنوز تو گوشم بودو  

آهنگ در حال پخش... اهنگ رو قط کردمو از تخت بلند شدم حالت تهوع 

 داشتم، به سمت دستشويي دويدم و ...

 خوبم مامان-  بی دخرتم؟ چت شد؟سها.. خو-

صورتم رو با آب رسد شستم و از دستشويي بريون اومدم.. به ارصار مامان 

کمی صبحانه خوردم ولی هنوز هم حالت تهوع داشتمو به زور خودم رو 

 نگه داشته بودم..

سها جان چرا حقيقت رو ازم پنهون ميکنی.باکاميار حرفت شده؟اگه چيزی -

نه مامان چه حرفی؟ کاميار درگريِ - مامانتمهست به من بگو من 
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کارهای آلبومشه و بيشرت وقتا خونه نيست و من به خاطر اينکه تنها منونم 

 خدا کنه.. رنگت خيلی پريده صبحانتو بخور بريم دکرت- اومدم پيشتون... 

حاال بريم يه آزمايشی بده خيلی ضعيف -  چيزيم نيست خوب ميشم-

 شدی

ش رفتم تو فکر... دوهفته ای ميشد که عادت ماهيانم با اومدن اسم آزماي

 عقب افتاده بودو من بهش بی اهميت بودم...

عرص بعد گرفنت جواب آزمايش مطمنئ شدم که حامله ام. به مطب مامان 

رفتمو خربشو بهش دادم مامان انقدر خوشحال شد که ميخواست همون 

قانعش کنم که لحظه به کاميار خرب بده که من نذاشتم و سعی کردم 

 ميخوام سوپرايزش کنم...

از اينکه فهميده بودم يه موجود کوچيک توی وجودمه خيلی خوشحال 

بودم ولی اين که کاميار اين بچه رو هم مثل مادرش نخواد نگرانم ميکرد... 

تصميم گرفتم بهش چيزی نگم. اصال مگه اون باهام حرف ميزد که منم 

 رستان حتی نخواست که منو ببينه...بخوام اين خربو بهش بدم، تو بيام

جلو در خونه از ماشني پياده شديم ،مامان وارد حياط شد و پشت رسش 

من در حال وارد شدن بودم که با صدايی که اسممو صدا ميزد رسجام 
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ميخکوب شدم. جرات نداشتم برگردم و مطمنئ شم که صاحب صدا همون 

 کسيه که يه زمانی عاشقش بودم.. 

با صدای مامان که اون مرد رو خطاب قرار  يکار ميکنی؟تو اينجا چ-

داده بود به طرفش برگشتم..حدسم درست بود خودش بود ولی جا افتاده 

تر شده بود، موهای کنار شقيقش هم کمی سفيد شده بود... اما اينجا 

 چيکار ميکرد؟

منيشه..سها -   معذرت ميخوام..ميخواستم چند دقيقه با سها حرف بزنم-

  خوب نيست..شامم بفرما پی کارت تا با پليس متاس نگرفتمحالش 

سها ازت خواهش -نگاهش رو به من دوخت:  خواهش ميکنم.-

 ميکنم،فقط چند دقيقه...

به طرف مامان برگشتمو پلک زدم که يعنی حامل خوبه،مامان هم با گفنت 

 زود ميای تو وارد خونه شد.

 بيا تو ماشني بشينيم تا برات بگم. زياد وقتتو منيگريم - چيکارم داری؟-

دمل ميخواست حرفهاشو بشنوم به طرف ماشينش رفتمو رو صندلی جلو 

 نشستم..
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 ميشنوم-

همه چيز از يه مهمونی رشوع -به روبه رو زل زدو رشو به حرف زدن کرد: 

ود شد..وعده هايی که روژين بهم ميداد چشاممو کور و گوشامو کر کرده ب

که نه تورو ميديدم نه صداتو ميشنيدم. ميگفت عاشقم شده و ميخواد منو 

به اوج بربه... ميگفت عکسمو نشون يه آشنا تو کانادا داده و خيلی از تيپ 

و استايل و قيافم خوششون اومده و ازم خواسنت برم اونورآب و مدلينگ 

 بشم برای تبليغات لباس...

ی که باهاش ازدواج کنم منم که وضع بهم وعده پول زيادی داد به رشط 

زندگيمو ميدونستی زياد رو به راه نبود و در آرزوی همچني زندگی مجللی 

 بودم، خام شدمو تورو با همه عشقی که بهت داشتم زير پام گذاشتم. 

دمل ميخواست مبريم وقتی منو با روژين تو اون رشايط ديدی، دمل ميخواست 

چی بهم نگفتی..دريغ از يه فحش.. هيچی تف بندازی رو صورتم ولی تو هي

 نگفتی و منو به آتيش کشيدی

از ياد آوری خاطرات موهای بدنم راست شدن .. خيلی وقت بود که ديگه 

 فراموشش کرده بودم نفس صداداری کشيدمو به ادامه حرفش گوش دادم
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بعد از رفتنت با روژين دعوام شد و کلی بدو برياه بارش کردم که زندگيمو -

گند کشيد ولی اون سعی داشت با وعده هايی که بهم ميداد آرومم کنه  به

خيلی از کاری که کردم پشيمون شده بودم ولی تو مهلت ابراز پشيمونيم 

رو بهم ندادی و دو روز بعد با اومدن دادخواست طالقت به در خونه 

فهميدم که همه چيز متوم شدست و فرصتی برای جربان نيست... بعد 

با روژين عقد کردم و با هم به کانادا رفتيم حتی خانوادم هم جداييمون 

طردم کردن ولی من احمق فکر ميکردم با پول به همه جا مريسم... وقتی 

رسيديم اونور بعد مدتی فهميدم که چه خريت بزرگی کردم و روژين فقط 

برای اينکه واسه رفنت به اونور آب اجازه پدرش رو نداشت منو خام کرده 

باهاش ازدواج کنمو اونو به خواستش برسونم، خوب بازيچه دستش  بود تا

شده بودم ديگه همه چيزو باخته بودم و چيزی برای از دست دادن نداشتم 

 نه عشقم برام مونده بود نه خانوادم... 

مجبوری باهاش زندگی ميکردمو اونم برای اينکه پز شوهر مدلينگشو به 

قت فهميدم روژين حاملست و ميخواد رفيقاش بده باهام بود...بعد چند و 

بچه رو سقط کنه حسابی قاطی کردم و بهش اجازه اين کار رو ندادم و 

مخالفت کردم. خواست خدا بود که پرسم..سام سامل به دنيا اومد ولی 
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روژين اصال براش مادری نکرد. همش رسش گرمه مهمونی های زنونه و 

 سام روازم گرفت..پارتی بودکه آخر هم يکی از همني پارتی ها 

 چشامش پر اشک شد ، رسش رو پايني انداخت و با انگشتاش بازی کرد..

سام سه ساله ی من وقتی که مادرش توی مهمونی مشغول عيش و نوش -

و رقصيدن بود توی استخر همون خونه افتاده و خفه شده بود. بعد اون 

ا شدم اتفاق داغون شدم ديگه نتونستم روژين رو تحمل کنم و ازش جد

... به پول رسيدم ولی آرامش ازم گرفته شد. نه شب دارم نه روز.. همش 

فکر ميکنم نفرين تو دامن گري زندگی من شد... من دارم تقاص دل شکسته 

 تو رو ميدم.

سها... تورو به اون خدايی که ميپرستی منو ببخش. -به طرفم برگشت : 

 حالمل کن

من خيلی -دمل براش سوخت:  حاال ديگه اشک از چشامش جاری شده بود.

 وقته بخشيدمت. خيلی وقته که فراموشت کردم...

ميدونم ديگه لياقت تو رو ندارم ولی -با پشت دست اشکهاش رو پاک کرد: 

 يه فرصت ديگه ازت می خوام ... ميخوام جربان کنم.

 سها... منو...-به طرفش برگشتم و تو چشاش زل زدم: 
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ماشني باز شدو شهاب به شدت از ماشني هنوز حرفش رو نزده بود که در 

بريون کشيده شد...خيلی ترسيدم رسيع از ماشني پياده شدمو به طرفشون 

 رفتم...

دو ساعته چی داری به زن من -  آقا چيکار ميکنی؟ -شهاب-

 اسمشو به زبونت نيار-تر داد زد: بلند  زن تو؟ سها زن توئه؟-ميگی؟

دونستم از ديدن کاميار و عکس و يک مشت حوالی صورت شهاب کرد.. مني

العملش خوشحال باشم يا نه ولی بايد جلوشو ميگرفتم به طرفشون رفتم 

 و سعی کردم جداشون کنم.

پس آقا شهاب - کاميار.. اين شهابه..ولش کن من برات توضيح ميدم- 

 اينه؟

يه مشت ديگه توی صورتش خوابوند.انقدر عصبی بود که چشامش قرمز 

 چی دستش خونی بود و معلوم بود که خونريزی کردهشده بود، باند پي

 کاميار ولش کن ، زخم دستت خونريزی کرد-

کشتيش -سعی ميکردم جلوی کتک کاريشونو بگريم ولی زورم منريسيد: 

 کاميار ولش کن
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تو همني حني شهاب کاميار رو هول داد و چند قدمی فاصله بينشون ايجاد 

و  ايستادم، رو به کاميار کردم شد خودمو بينشون انداختم و جلو شهاب

 برو کنار سها... -کاميار گفتم ولش کن-داد زدم:

همزمان با اين حرف بی هوا به کنار هومل دادو من با شدت زيادی با آينه 

ماشني برخورد کردم. درد روبا متام وجودم حس کردم،نفسم بند اومد. 

غول دعوا چشاممو بستمو روی زمني نشستم. کاميار و شهاب همچنان مش

بودنو متوجه من نبودن. منيتونستم از جام تکون بخورم، حتی نای حرف 

زدن نداشتم چشامم داشت سياهی مريفت با احساس گرم شدن الی پام 

جيغ خفيفی کشيدم.کاميار متوجهم شد و به سمتم برگشت..کنارم زانو زد 

 و وحشت زده بهم خريه شد.

********** 

تم که به خونه برگردم، به رسو وضعم برسم بعد از بهشت زهرا تصميم گرف

و به دنبال سها برم. به محض اينکه به خونه رسيدم رسيع وارد حموم شدم 

صورتم رو که چند هفته بود دست بهش نزده بودم رو با ماشني اصالح 

کردمو ته ريشی روی صورتم نگه داشتم. مشنبائی محکم دور دست 

ع بريون اومدم. مثل هميشه باندپيچی شدم بستم دوشی گرفتم و رسي
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موهام رو به باال حالت دادم. لباسی که سها دوست داشت رو پوشيدمو 

کمی ادکلن به خودم زدم ساعتم رو به مچم بستمو نگاهی تو آينه به خودم 

انداختم ، الغر شده بودمو زير چشام گود افتاده بود. نگاهی به ساعت 

نه رفتم دوتا تخم مرغ نيمرو انداختم چهار بعدازظهر بود به طرف آشپزخو 

 کردمو خوردم گوشی و سوييچم رو از رو اپن برداشتمو از خونه بريون زدم.

رس راه جعبه گل رزی برای سها خريدم و به سمت خانه پدرش به راه 

افتادم .وقتی رسيدم از رسکوچه ديدم که سها به همراه يک مرد سوار کمری 

از دور زير نظر گرفتمشون بعد سفيد رنگی شد. خون جلو چشممو گرفت. 

گذشته يه رب ديگه طاقت نياوردمو به طرف ماشني رفتمو اون مرد رو از 

ماشني بريون کشيدم و باهاش درگريشدم.سها از ماشني پياده شده و به 

 طرفمون اومد

پس آقا شهاب -  کاميار.. اين شهابه..ولش کن من برات توضيح ميدم-

 اينه؟

ندم... داشتم از عصبانيت ميرتکيدمو حرکاتم يه مشت توی صورتش خوابو 

دست خودم نبود. منيدونم چرا بعد اينکه فهميدم اين مرد شهابه عصبانيتم 

 دوبرابر شد
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 کاميار ولش کن ، زخم دستت خونريزی کرد-

 اصال اهميتی منيدادمو فقط مشت و لگد بود که حوالی شهاب ميکردم

 کشتيش کاميار ولش کن- 

عصبانيتم رو مهار کنم ، شهاب با همه قدرتش منو به ولی من منيتونستم 

-عقب هول داد که سها بينمون قرار گرفت و خواست مانع دعوامون بشه:

 برو کنار سها...- کاميار گفتم ولش کن

به کنار هولش دادم و دوباره با شهاب دست به يقه شدم که با شنيدن 

 چت شد؟ سها.. عزيزم-صدای جيغ سها وحشت زده به طرفش رفتم: 

يا خدا من چيکار کردم.. -داشت از درد به خودش ميپيچيد کنارش زانو زدم: 

 بلند شو بريم بيامرستان 

الهی دستم - منيتونم از جام تکون بخورم، درد دارم-با گريه داد زد: 

 بشکنه 

در ماشني رو باز کردمو سهارو که ديگه از حال رفته بود آروم رو دستم 

عقب جا دادم. شهاب لنگان لنگان به سمت آيفون بلند کردمو رو صندلی 

رفت و مامان سها رو صدا کرد که به رسعت خودش رو رسوند و سوار 



 

 

 فراموشم کن نویسنده: هانيه شبسرتزاده | کاربر رمانکده

250 https://telegram.me/Romankade    رمانکده تلگرام کانال 

ماشني شد. پام رو روی پدال گاز فشار دادمو رسيع خودمو به نزديکرتين 

بيامرستان رسوندم.. آخه يعنی چش شده بود؟ انقدر عصبی بودم که تپش 

ميکردم هر لحظه ممکنه قلبم از سينم بزنه قلبم شديد شده بود و احساس 

 بريون.

سها رو روی برانکارد گذاشتنو بعد معاينه به سمت اتاق سونوگرافی 

بردنش. مادرش هم فقط اشک مرييخت و حرفی منيزد... با خارج شدن دکرت 

- خانوم دکرت چی شده؟ خانومم چشه؟-از اتاق رسيع به طرفش رفتم: 

اعث خونريزي شده ولی خوشبختانه جنني رضبه ی وارد شده به شکمش ب

سامله ، خداروشکر خونريزيش شديد نبود و بند اومده و هيچ مشکلی 

 نيست 

زبونم بند اومده بود و با تعجب به دکرت خريه بودم..همونطور بهت زده 

بله.. منيدونستني خانومتون - جنني؟!! يعنی سها حاملس؟-پرسيدم: 

تربيک ميگم.شامم ازين به بعد  خب پس بهتون-  نه...-  بارداره؟

 بيشرت مراقبش باشيد

به رفنت دکرت نگاه کردم. به ديوار تکيه دادمو چشامو بستم ..يعنی من دارم 

پدر ميشم؟ آروم رس خوردمو روی زمني نشستم.پس چرا سها چيزی بهم 
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نگفته بود!... تقصري خودمه بس که تو اين مدت کوتاه باهاش بد رفتاری 

 بهش نشون ندادم... کردمو روی خوش

همني امروز صب رفت آزمايش داد. -با صدای مادرسها چشاممو باز کردم: 

عرص که جوابشو گرفت خواستم بهت خرب بدم که گفت ميخواد سوپرايزت 

 کنه...

 رسمو پايني انداختمو توی دمل به خودم لعنت فرستادم

 خدارو شکر که هر دو ساملن-ماماِن سها-

ه طرف اتاقی که سها رو بسرتی کرده بودن رفتم. وارد از زمني بلند شدمو ب

اتاق شدم و کنار تختش نشستم. دستهای يخ زدش رو توی دستم گرفتم و 

 آروم بوسيدم ، چشامشو باز کرد.

 خوبی؟-

 چشامش رو به معنی آره بازوبسته کرد

منو ببخش سها... من اين  چند وقت خيلی اذيتت کردم، باور کن رفتارم -

نبود. انگار که جنون گرفته بودم... ولی باور کن هنوزم دوست دست خودم 

  _____- دارم
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 منو ميبخشی؟-

اشک از گوشه چشمش جاری شد،خم شدمو بوسه ای روی چشمش 

 گذاشتم:

گريه نکن عزيز دمل... به خدا قول ميدم بدي هامو جربان کنم... ای کاش -

 دستم ميشکست وقتی روت بلند شد

 بريديش ديگه-اشاره کرد :  لبخندی زد و به دستم

نگاهی به دست پانسامن شدم انداختم ، همون دستی که باهاش به سها 

راست ميگيا.. چه زودم آهت دامن -سيلی زده بودم.. لبخند تلخی زدم: 

 آدمو ميگريه

فدای -  ديوونه-خنديدمو چشمکی بهش زدم که اونم بهم خنديد: 

 خدا نکنه- خنده هاتم

 جانم-  کاميار؟-مکثی کرد و گفت: 

 از شهاب ديگه خربی نشد؟-با ترديد پرسيد:

نه.. بعد اينکه مادرتو -با اومدن اسم شهاب ناخودآگاه اخامم رفت تو هم: 

 صدا کرد غيبش زد
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 نبايد باهاش درگري ميشدی-

اومده بود ازم - از کجا پيداش شد؟ اصال واسه چی اومده رساغ تو؟-

شده و آه من گرفتتش.. منم گفتم که  حالليت بگريه.ميگفت زندگيش نابود

 خيلی وقته فراموشش کردم 

 همني موقع در اتاق زده شد و پدر و مادر سها وارد اتاق شدن

** 

 رمانکده تلگرام کانال

https://telegram.me/Romankade 

حاال من با اين وضعم چجوری تو مهمونی بيام. منيشد يه ماه عقب تر -

- يهويی و عجله ای ميخوان عروسی بگرينمينداخنت... آخه چرا انقد 

خانومم چقد غر ميزنی. مگه وضعت چشه؟ اتفاقا تپل مپل و گرد و قلمبه 

 شدی همونجوری که من دوس دارم

لوس نشو کاميار.. صورمتو ببني در حال ترکيدنه، بينيمم باد کرده لبمم -

ودی تازه خيلی هم با منک شدی... اعصابتو رس اين چيزای بيخ-  همينطور

 بهم نريز. کيانا و فرزام هم دوست دارن زودتر برن رس خونه زندگيشون

 خب بابا..من تسليم... کارم دراومد بايد بريم خريد-
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ای به روی چشم..شام جون بخوا..يه خانوم ناز و پرس تپلی بيشرت ندارم -

 که

  از کجا معلوم پرسمون تپله؟-

 ت حدس ميزنماز دماغ باد کرد-با صدای بلند خنديد و گفت: 

کاميار ... خيلی -مشتی به بازوش زدم و با صدای نسبتا بلندی گفتم: 

 بدجنسی

** 

مراسم تو مجلل ترين هتل تهران، بی هيچ نقص و به بهرتين شکل برگزار 

شد.کيانا توی لباس عروسی مثل فرشته ها شده بود،فرزام هم مثل پروانه 

شون آرزوی دورش ميچرخيد.خيلی براشون خوشحال بودم و واس

 خوشبختی ميکردم...

از رس شب دردی تو کمرم احساس ميکردم و بهش بی تفاوت بودم ولی 

االن شديدتر شده بود و منيتونستم تحمل کنم.. خدارو شکر ديگه آخر شب 

بود ، عروسی تقريبا متوم شده بود و مهمونا در حال رفنت بودن. کاميار رو 

 ا زدم.....که در حال خداحافظی با مهمونا بود صد
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با نگاه های نگران کاميار و مامانم به اتاق زاميان رفتم ، بعد از چند ساعت 

تحمل درد های طاقت فرسا باالخره پرسم به دنيا اومد..انگار که خودمم 

 تازه متولد شدم و دردهام متوم شدن.

وقتی به بخش اومدم کاميار با دسته گل بزرگی وارد اتاق شد ، همه 

شت رسش ريخته بودن و ميخواسنت پرس کوچولوی کاميار پرستارها هم پ

 رادمهر رو ببينن.

کاميار به طرفم اومد و بوسه ای روی پيشونيم زد، از جيبش زنجري و پالک 

 ظريف و خوشگلی در آوردو دور گردنم بست:

 خيلی قشنگه...مرسی-

لبخندی زد و به سمت تخت پرسمون رفتو بغلش کرد نگاه با محبتی بهش 

اسمشو بذاريم سهيل که با ديدنش هميشه ياد -ت و رو به من کرد: انداخ

 تو بيوفتم

 منم با لبخندم رضايتمو رو اعالم کردم...
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 صرب کردن دردناک است

 وفراموش کردن دردناک تر

 ولی از همه دردناک تر اين است

 که ندانی بايد صرب کنی يا فراموش

 پس فراموشم کن...

 پايان 
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