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 تو یتا ابد ب یوزهار                                                                    مرکز تخصصی رمان های ناب  

 

  2:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 دهدیم الیکل کل ساده وبچگانه تن به ازدواج با دان کیسوگند دخترک مغرور ولجباز قصه بخاطر 

اما حس  کندیکه عاشقانه دوستش داشت وعهد بسته بود که سوگند را هم عاشق خود م یالیدان

 بود که دل به دل عاشقش بدهد... یاز آن شترینفرت سوگند ب

کند  یم یفداکاراون بود  یوشاد یخوشبخت شیآرزو یوار عاشق سوگند بود وهمه  وانهیکه د الیدان

تا سوگند هم طعم عشق  کندیرها م کندیدر آن است رها م کردیکه فکر م یو معشوقش را از قفس

 بچشد... شیرا در زندگ یقیحق

خود غافل کرده  یمیعاشق قد ادیسوگند رو از  دیجد یوزندگ دیجد های آدم  ͑ دوری  ͑غربت اکنون

 یبرسد و حاال روزها شیاش گذشت تا معشوقش به آرزو ها یقلب یکه از خودش وخواسته ها یعاشق

 شهیاز هم زتریسختتر وغم انگ یگریپس از د یکی ادشیبدون عشقش وتنها با  الیدان یزندگ

 اما.... گذردیم

 

را  ییزهایکه سرنوشت چه چ دانندینم کی چیه الینه سوگند ونه دان داندینم یسرنوشت را کس یباز

 نوشته شده است.. ییزهایآنها چه چ ریرقم خواهد زد ودر دفتر تقد شانیبرا

کامال عاشقانه  یداستان عاشقانه باتو هرگز است داستان یتو ادامه  یتا ابد ب ی. داستان روزها

تا حال  میبگذلر الیسوگند ودان یخود را جا دیبا دیوخند ستیبا آن گر دیکه با یداستان یواحساس

 میآنها را باتمام وجود بفهم

 

بار آخر دوباره نگاش کنم  یبا دست اشکامو پاک کردم و برگشتم تا برا دمیپله که رس یانتها به

براس آسون  ستین یاونم مثل من دلتنگ بود سه سال زمان کم دیمتوجه نگام شد ونگاشو ازم دزد

رو که رو لبهاش نشونده  ید .لبخند زورکزود خودشو جمع وجور کرد وسرشو بلند کر یلیدل کندن خ

شدندو مجبور  ریزور زدم تا منم بتونم بخندم نتونستم بجاش اشکام سراز یداد هرچ لمیبود تحو

 ...ایشدم صورتمو برگردونم چقدر دل کندن سخته خدا
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فرودگاه گذاشتم اون روز  نیکه پامو تو ا یبرگشتم به سه سال قبل روز اول داشتمیبه زور برم قدمهامو

و اون روز هم اشک چشام خشک  کردندینم یاریهم مثل امروز دلتنگ بودم اون روز هم پاهام 

 ....شدندینم

دادم وچشمهامو  هیتک یخودم نشستم با دستمال اشکامو پاک کردم سرمو به صندل یصندل یرو

 بستم...

از سر شب تا صبح بارها خاطراتمو  کردمینشسته بودم وفکر م میگهواره ا یرو رو صندل شبید تمام

داشتم  ینیریتلخ وش یچقدر روزها روزید نیکه پا گذاشتم رو خاک آلمان تا هم یمرورکردم ازروز اول

 نکنمتا آخر عمر هزاران بار مرورشو تونستمیکه م یداشتم خاطرات یوچقدر خاطرات دوست داشتن

 دیزنگ در منو از خاطراتم کش شدیم دهیون دتو همش ردادیت یکه ردپا یوازشون لذت ببرم خاطرات

کنه درو بازکردم صورت دوست  یخودش بود اومده بود دنبالم تا منو تا فرودگاه همراه رونیب

 شدیرو م ینبود ناراحت شهیاما چشماش مثل هم یشگیجلوم ظاهر شد باهمون لبخند هم شیداشتن

 نگاهش خوند درست مثل من... از

به گوشه  یبار برگشتم داخل خونه دوباره نگاه نیاخر یبرا نیکرد تا چمدونهامو بزارم تو ماش کمک

 نمیداشتم ا ادیتلخ ز یچند سال وداع ها نیبغض تلخ ازش وداع کردم تو ا کیگوشه اش انداختم با

کردم وچقدر  هیخونه گر نیبودم چقدر تو ا لشیووسا ینقل یخونه  نیاش بود من عاشق ا یکی

 یقدمها یصدا دیشن شدیخنده هامونواز گوشه گوشه خونه هنوز هم م یصدا کردمیحس م دمیخند

سمتم بهم فهموند که وقت رفتن ودل کندنه اشکامو پاک کردمو در خونه رو  ومدیکه داشت م ردادیت

 بستم.     
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اول  یو تماشا کنم چقدر روزهاشهر ر تونستمیزدم نه اون .در سکوت بهتر م یفرودگاه  نه من حرف تا

منه  یاز پازل زندگ یشهر هم تکه ا نیحاال... ا یشهر احساس غربت داشتم ول نیا یها ابونیتو خ

 کردیم رقف نباریبود اما ا یفرودگاه کمک کرد تاچمدون هامو حمل کنم زمان زمان خداحافظ میدیرس

 گهید زیچ یکی نیاون دل کندن ها سخت بود اما ا یکه از صبح کردم همه  ییها یبا تمام خداحافظ
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که راه گلومو بسته بود شکست  یومحکم باشم اما بغض یکردم قو یسع یلیتا االن خ روزیبود از د یا

 شدند ... ریسراز ممهابا از چشا یزده بودم ب یادینگه داشتنشون زور ز یکه تا االن برا ییاشکها

 رفت. ادتیقرارمون  یدختر شرق یآها-

 دتریشد هیبه هق وهق وگر صدامویب یکلمه اشکها نی...ا ی.دختر شرق ی.دختر شرقیشرق دختر

کلمه رو دوست  نیاز همون روز اول ومن چقدر ا زدیصدا م یمنو دختر شرق شهیکرد هم لیتبد

رحم  یکلمه ب نیاالن ا یول شدمیپر از احساسات قشنگ م یدختر شرق کردیصدام م یداشتم وقت

که داشتم با همشون  یخاطرات خوب دیکشیچون خاطرات خوبمو به رخم م ودرحم ب یبود ب

 کردمیم یخداحافظ

رفت ؟مگه ما  ادتیرفت ؟قرارمون  ادتی ؟حرفامونیکنیچکار م یدختره رو نگاه دار نیمن ا یخدا-

 منو نگا... م؟سوگندینکن هیآخر گر یبه هم که لحظه ه میقول نداد

 هیگر یاش که هوا یآسمون یود سخت بود نگاه کردن به چشمهانگاش کنم سخت ب تونستمینم

 داشت 

 سوگند بخاطر خدا نگام کن -

 بلند کردم  سرمو

 ...کنمینکن خواهش م هیپس لطفا گر کنهیهات ناراحتم م هیکه گر یدونیم-

سالها فقط و  نیکه تو ا نمیرو بب یکس یآوردم باال و اشکامو پاک کردم دوست نداشتم ناراحت دستامو

 کرده  هیهد یفقط بهم شاد

 که مگه نه؟  ستین یواقع یخداحافظ هی نیدختر خوب ا نیآفر-

 ندادم یجواب

  دید میخواه گرویما دوباره همد یکه فکرشو بکن یزودتر از اون یلیخ-

 خوشگلش دوختم یبلند کردم ونگاهمو به نگاه چشمها سرمو
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قول  یدونیقول مردونه تو که بهتر از همه م دمیقول م رانیا امیدکترام تموم شه م یکه دوره  نیهم-

 قوله مگه نه؟ ردادیت

 کردم  دییحرفشو تا باسرم

 لبخند از اون لبخند خوشگلها بزن دلم وا شه  هیبسه  هیگر گهیخوب پس د-

دوباره نگاهمو به صورتش دوختم ولبخند زدم برق  دمیکش قینفس عم هیجمع وجور کردم  خودمو

 دمیرو تو نگاش د یکوچک یشاد

رو  وفتهیرو که برات م یتمام اتفاقات خوامیهر روز از حالت باخبر شم م خوامیباهام در تماس باش م-

 باشه؟؟ شهیمثل هم یکن فیتعر

 گفتم باشه آروم

جمله رو  نی)ایرو ازم پنهون کن یزیچج یبحالت اگه بخوا یها وا یرو از قلم ننداز یزیفقط چ-

 گفت( زیآم دیمثال تهد یباحالت

 تو همون حال هم باعث خنده م شد یکه حت یجور شدیبانمک م یلیجور موقع ها خ نیا افشیق

 خان پنهون کرد ... ردادیرو از ت یزیچ شهیبابا مگه م نترس

 اشکتو با لبخند عوض کردم یچه جور یحال کرد ییهمون بهتر که نشه نه خدا-

داشت از راه  هیگر یهر وقت ناراحت بودم وهوا شهیبود هم ردادیت یشگیکار هم نیدلم گرفت ا بازم

  کردیعوض م زویو همه چ دیرس یم

 شد  میناراحت متوجه

که تا  زنمتیم یها جور کشمیدفعه نازتو نم نیخدا شاهده ا یریآبغوره بگ یخوایباز م هیهان چ-

 ...گفته باشم رانیا یبر یام نتون گهیدوسال د

 نگفتم نگاشو به ساعت سالن دوخت یزیچ
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  ییاز پرواز جا بمون دینبا یبر گهیفکر کنم بهتر د-

 دارید دیزد :به ام ینیوقت رفتن بود دستمو تو دستش محکم گرفت لبخند غمگ گهید یراست راست

 یدختر شرق

 منونم...هات تا آخر عمر ازت م یهمه خوب یبرا  ایخوب دن نیدارخوبترید دیفرو خوردم :به ام بغضمو

چمدونم  یدستمو رها کردم دسته  زنیغرور مردونه اش نذاشت که بر یول زدیتو چشاش موج م اشک

 وگرفتم و ازش دور شدم... 
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فکرشو کرده بودم  شیاز مدتها پ دادیبهم م یآهنگ حس خوب شهیهم دادمیآهنگ گوش م دیبا

بود که مطمئن بودم که   نیا تی.واقع شیسه سال پ یپر کرده بودم از آهنگ ها رمویپل یحافظه 

تک تکشون برام خاطره بود همشونو با  دیجد یو گوش کنم .آهنگها دیجد یآهنگ ها تونمینم

به عقب  هیمنو هر ثان تونستیحرف وخاطره بود که م یبودم وپشت هر کدوم کل ادهگوش د ردادیت

بدتر توشو غرق شم  نکهیکه از خاطره ها دور شم نه ا دادمیبرگردونه وحالمو خراب کن آهنگ گوش م

انداخت همونطور  یوخانواده ام م رانیا ادیهم داشت منو  یا گهید تیمز یمیقد ی.در ضمن آهنگها

 نیانداخت اونموقعها با ا زمیخواهر عز ادیآهنگ منو  نیپخش کرد ا ریکه پل یسوم هنگآ نیکه هم

چقدر دلم  دیرقص یقشنگ باهاش م یلیاون خ یند نبود ولآهنگ ت تمیر نکهیبا ا دیرقصیآهنگ م

 براش تنگ شده ...

بود  مییبابا یمورد عالقه  یشدصدایام بود که پخش م 9آهنگ ...آهنگ شماره  نیمن ا یخدا یوا

چقدر دلم برا آغوش مردونه اش  یوا مییبابا کردیپسند م یلیآهنگ رو خ یخواننده  یبابام صدا

 تنگ شده 

حالم بهتر شد چشمهامو بسته بودم سرمو به  یحس کردم کم شدندیپخش م یکی یکی آهنگها

بچرخه  نمونیریوخاطرات ش یدوستاشت یخانواده  نیداده بود وفکرمو رها کرده بودم ب هیتک یصندل

 آهنگ بخش شد . هی ییهویاما 
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چکار  نجایآهنگ ا نی...ا  اااایمثل جن زده ها چشامو باز کردم خدا دمیرو شن هیاول کیموز یوقت

 کرد؟؟یم

نبودم  رانیآهنگم دست خاطره هامو گرفت وپرت کرد به سه سال قبل اما اون موقع ا نیدفعه ا نیا

 ....گهید

با  یفسقل یخانه  هی نایروم یبه کمک پسر خاله  رانیشد که اومده بودم ا یبه دوماهم کینزد

 بودم توش ... ختهیوچند تا خرت وپرت ر دمیام خر هیاز پول مهر یمقدار

 یرو برام سند کند.برا یلیمیاز دوستام ا یکیشروع شده بودقرار بود  شدیم یهفته ا 3-2هم  کالسها

بودند   یغاتیتاش که تبل 4برام اومده بود  دیجد لیمیو چک کنم چند تا ا میلیرفتم تا م نیهم

 لیمیا نیافتاد آدرس آشنا بود آره خودش بود ا لیمیا کیچشمم به  کردمیکه چک م نطوریهم

 بود.... الیدان

بود توش ووالسالم  یصوت لیفا هیآخر سر بازش کردم فقط  یباز کردن و نکردنش مونده بود ول نیب

 ... کردمیم هیتا ساعتها بعد گر ادمیدانلودش کردمو وگوش دادم 

 بود.... دیپور سع دیوداع سع آهنگ

 

 برات مردمیم نکهیهات با اآسون وداع کردم با 

 افتادم به پات یم یکاشک ،یبر ذاشتمینم یکاشک

 نینازن یبمون ا شمیبگم ترکم نکن، پ خواستم

 نیبب میبارون یتو چشما مویشونیپر شرح

 به آسمون زدمیزل م اقیاشت یبا کل هرشب

 ابراز احساس جنون ینمونده واسه  فرصت

 به آسمون زدمیزل م اقیاشت یبا کل هرشب
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 ابراز احساس جنون ینمونده واسه  فرصت

 غم نامهربون نیو من تنها شدم با ا یرفت

 نبود از تو نشون چجایه یات گشتم ول یپ هرجا

 کنار پنجره یبودم تو هم گاه نیبه ا دلخوش

 خاطره یبا کوله بار یکن یتماشا م ماهو

 به آسمون زدمیزل م اقیاشت یبا کل هرشب

 حساس جنونابراز ا ینمونده واسه  فرصت

 به آسمون زدمیزل م اقیاشت یبا کل هرشب

 ابراز احساس جنون ینمونده واسه  فرصت

 به آسمون زدمیزل م اقیاشت یبا کل هرشب

 ابراز احساس جنون ینمونده واسه  فرصت

♫♫ 

   

 دادمیم حیترج یکنجکاو حالش بودم ول نکهیفکر کنم با ا الیدوست نداشتم به دان ادیز اونروزها

حال  یادیز یروزها ادمهیآهنگ کار خودشو کرد  نیاما ا کردیناراحتم م ادشیچون  فتمین ادشی

 نتونستهو هنوز هم  کنهیآهنگ به من فکر م نیبا ا الیاالن هر روز دان نکهیوروزم خراب بود .خرابه ا

 نکهیشو خراب کنه بعد از اون دعام شد فقط فقط ا ندهیممکنه آ نیوا ادیسرنوشت کنار ب نیبا ا

 گهیود رهیبگ یفراموش ییجورهایکن که  یکار هیکن که فراموشم کنه اصال  یکار هیخودت  اایخدا

 ....ادین ادشیمنو 

همه فکر  شدیکه م ییسه سال کم نبودند روزها نیالبته تو ا کردمیفکر نم الیمدتها بود که به دان االن

 ....المیوخ
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بندازه  ادمیو خاطرات متعلق به اونو به  الیرحم االن وقتش نبود دان یب یلیرحم بود خ یآهنگ ب نیا

 وقتش نبود.....

 خرابم خرابتر شد... حال
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اشک تو چشام جمع شد چقدر دلم  دمیفرودگاه چشمان منتظر خانواده ام را د شهیپشت ش از

روحت گرفتم و کارها رو انجام دادم و  دونمیم عتریهرچه سر رمشونیزودتر در آغوش بگ خواستیم

که ازشون دور بودم دلتنگ  ییها هینگران بودم .به اندازه تمام ثانکه چقدر دل یرفتم سمتشون وا

عطر تنش  خواستمیم دمیبود که در آغوش گرفتم با تمام وجود نفس کش یکس نیشان بودم مادرم اول

در غربت بعد از مادرم خواهرم  کردیش آشنا را مآغو نیا یهام نفوذ کنه چقدر دلم هوا هیتا عمق ر

 دربعد از همه پ دادینبودش سخت آزارم م یریدلگ ییتنها یکه در روزها یبود که بغلم کرد خواهر

بود  ایدن یجا نیآغوش پدرم امن تر ایدن یمرا در آغوش گرفت رها کردم خودم را از تمام دغدغه ها

 ایقرارم آخ که دن یراحت وآرام گرفته بود دل ب ستمچقدرین ایدن نیحس کردم که در ا یلحظات یبرا

سخت تنگ  زیآنها ن یعموم هم اومده بودند دلم برا یو پوچ بود خانواده  یسه خال نیچقدر بدون ا

 هیبه ثان هیاز ثان استیدن یجا نیکه به نظرم بهتر ییپدرم جا یسمت خانه .خانه  میشده بود باهم رفت

 اشتن خانواده لذت بخش بود ...اون شب لذت بردم چقدر د
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جز  نیتر یدور بودنشان عاد یدر زمانها دیکه شا ییآدم ها داریگذشتند .د دارید ی***هفته ها

 بود .... میلحظات خوش زندگ دارشانیروزها نه. د نیبود اما ا میزندگ

کرده بود قبل از  دایخود را پ یروال عاد یگذشت کم کم زندگ یم رانیماه از برگشتم به ا کی

بودم وقرار  دهیبه توافق رس سیتدر یکشور برا یردولتیغ یاز دانشگاهها یکیبا  رانیبرگشتم به ا

 بنامچند تا شرکت  گریشروع شود از طرف د زیمن ن یکالسها دیبا شروع ترم جد گریماه د کیبود تا 
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 تونستمیبود اگه م نشانیمصاحبه بهشون سر بزنم شرکت بهراد سازه مهمتر یمد نظرم بود که برا

رو بدست آورده  یبزرگ یروزیکنه پ یکنم که با من همکار یرو راض دیشرکت مهندس جاو سیرئ

 هی تونستیشرکت م نیسال کار در ا کیبود یمهندس یشرکت ها نیاز بهتر یکیبودم بهراد سازه 

مو آماده کردم وزنگ زدم تا  یلیوتحص یکار یباشه رزومه  یهر مهندس یرزومه  یمثبت برا ی رهنم

 گهیسه روز د یوقت برا هیکردمتا  یرو راض یباالخره منش یبود ول یکار سخت رمیوقت مالقات بگ

 یکاریالبته رزومه  کردمیخودم رو م یسع یهمه  دیبده تا اون روز دل تو دلم نبود با 5عصر ساعت 

  دادیبه من اعتماد بنفس م نیمن خوب بود وا
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 دمیرس 4:40خردم ورفتم سمت شرکت ساعت  یدسته گل رونیمون روز از خونه زدم به یسه  ساع

مبلمان  یکیمدرن وش ی وهیبود که به ش یاتاق بزرگ یازم خواست تا منتظر بمونم اتاق منش یمنش

نصب شده بود آرام  وارید یطرحشون بود رو یشده بود عس بعض از پروژه ها که بهرادسازه مجر

با تلفن  یبعد از اون منش رونیاومد ب یباز شد ومرد دیکه در اتاق مهندس جاو زدمیم دیرو د هاپروژه 

 کیحضور منو اعالم کرد وازم خواست که برم داخل اتاق در اتاق رو زدم وداخل شدم اتاق بزرگ وش

 یاه یزدو با دست به صندل یبلند شد ولبخند موقر یصندل یاز رو دیبود جلوتر رفتم مهندس جاو

 جلو رفتم  نهیاشاره کرد ومن با تمان زشیم یجلو

  دیبنشن دییبفرما دیسالم خوش اومد-

 من نشست  یروبه رو یصندل یاومد ورو زشیهم از پشت م دینشستم خود مهندس جاو یصندل یرو

 یجو گندم یداشت موها یوپرجذبه ا نیمت ی افهیساله بود ق 60-65حدودا  یمرد دیجاو مهندس

بود با  دهیسوخته پوش یبه رنگ قهوه ا یاش صورتش را جذابتر ومهربانتر کرده بود کت وشلوار

 روشن  یقهوه ا راهنیپ

  نیمالقات داشت نیا یبرا یادیگفتند که اصرار ز یمیخانم عظ-

 بله-



 تو یتا ابد ب یوزهار                                                                    مرکز تخصصی رمان های ناب  
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 من آماده ام تا حرفاتونو بشنوم -

آوازه شو  رانهیا یشرکت ها نیاز بهتر یکیوشروع به صحبت کردم:شرکت شما  دمیکش ینفس آرام

از  یلیخ یشک آرزو یشرکت ب نیوکار تو ا دنیشن یمهندسان عمران ومعمار یشک همه  یب

چند لحظه سکوت کردم مهندس  نهیمالقات هم هم نیا لیاوناست خود من هم جزهمون مهندسام دل

فنجان قهوه اومد داخل  2شرکت با  یدر اتاق زده شد آبدارچ دادیحرفام گوش م هبه دقت ب دیجاو

حرفامو مرور کنم ودوباره شروع  عیو رفت وبه من فرصت داد تا دوباره سر زیوقهوه ها رو گذاشت رو م

 کردم

در رشته  لیادامه تحص یگرفتم وبرا رانیعمرانم رو تو ا سانسیماه قبل از آلمان برگشتم ل 2-

 یبودم هم درس خوندم وهم کار کردم همه  سه سال اونجا بایپروژه رفتم آلمان تقر تیریمد

بودم هم داخل  یکه من جز گروه مهندس ییپوشه است عکس واطالعات پروژه ها نیمدارکشم تو ا

 یاسام دیکار کردم شا یا گهیماه در شرکت د 6شرکت و کیسال در  2پوشه است  خلدا ید یس

  ادیشرکت ها براتون آشنا ب

 ه؟یاسمشون چ-

 شرکتها رو گفتم اسم

 بپرسم یسوال هی تونمیم ادیشون بنظرم آشنا م یکیبله اسم -

 بله حتما-

 بد نبود تونیشغل تیموقع نیگیکه شما م ییحرفا نیا ن؟بایچرا آلمان نموند-

سال تحمل  3-2از  شتریکه بشه ب هیتو غربت دور از خانواده سختر از اون یبخاطر خانواده ام زندگ-

 کرد
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 شهیاما هم میدر شرکت ندار دیبه مهندس جد یازیفعال ن نکهیبا ا کنمیم یمدارکتون رو بررسمن _

با شما  شمیتون بتونه قانعم کنه خوشحال م یکار یمهندس کاربرد هست اگه روزمه  یجا برا

 میکن یهمکار

 شهیمعلوم م تونیبررس ی جهینت یبدونم ک شهیممنونم  از لطفتون فقط م_

  شهیده روز معلوم م یهفته ال کیدر عرض _

 ام هست که الزمه بهتون بگم  گهیمطلب د هیممنونم فقط _

 شنومیم دیبفرمائ_

 شرکت امیمن ممکنه دو روز در هفته نتونم ب_

 شو بدونم  لیدل شهیتعجب نگاهم کرد :م با

 کنم و اون دو روز مختص کالسهامه  سیدانشگاه تدر کیمن قرار در _

 دیبا معلومات باال هست یشما مهندس ادیه نظر مزد چه خوب ب لبخند

 نظر لطف شماست  نیممنونم ا_

 زد از جام بلند شدم  یمهربانانه ا لبخند

  شمیو از حضور تون مرخص م رمیگیوقت تون رو نم نیاز ا شتریب گهید

 جاش بلند شد:از مالقات شما خوشحال شدم از

 نطوریمنم هم_ 

 هیخودم فکر  یبرا دیکنم با یرو ادهیپ یدادم کم حیبود ترج یخوب یهوا رونیشرکت اومدم ب از

 باشم نیماش
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 هیخوب گشتم و باالخره تونستم  نیماش هیبودم با پدرم دنبال  کاریکه ب یهشت روز  نیطول ا در

 ادیها ناخودآگاه  ابونیبار اول که سوارش شدم و زدم به خ یکنم برا دایرو پ ینسبتا نو و مناسب 206

بود  دهیبرا تولد م خر الیکه دان یبودم همون نیم افتادم آخ که چقدر عاشق اون ماش دیسف یپرادو

که همچین  رسیدیشوکه شده بودم اصال به فکر همم نم دمشیکه د یکه چقدر اون لحظه ا یوا

ام پیاده شدم نگاهی بهش  206کادویی بهم بده یه لحظه دلم برا ماشین خوشگلم تنگ شد وقتی از 

نم درست همرنگ پرادوم بود ولی این کجا وآن کجا سرم و بلند کردم سمت آسمون  با خودم کردم ای

 گفتم خدایا هیچ بنده ای رو از عرش به فرش نیار اینو گفتم وخندیدم
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هشتم بود که خانم عظیمی باهام تماس گرفت وگفتن که یه قرار مالقات با مهندس جاوید برای  روز

فردا گذاشتن .رفتم شرکت این بار خانم عظیمی بدون معطلی منو راهنمایی کردن به اتاق مهندس 

 جاوید .مهندس یا با دیدنم مثل دفعه ی قبل از جاشون بلند شدند واومدن جلو 

 مهندس بفرمایید بشنید روی همون صندلی های قبلی نشستیم  خوش اومدید خانم-

بهتره بدون معطلی بریم سمت موضوع اصلی من مدارکتون رو بررسی کردم شرکت هایی که  -

براشون کار میکردین از شرکت های خوب آلمان هستند حتی میتونم بگم شرکتی که دوسال براش 

 جای واقها دیدم هم رو داشتین همکاری اونا در که یهای هڑکار کردین جز شرکتهای بنام آلمانه پرو

 ومدارکتون دانشگاه اعتبار بوده ها هڑکه فردی به سن شما جزءگروه مهندسین این پرو داره تحسین

 .اند قبول قابل هم ها اون کردم بررسی هم رو

مهربانی نگا کرد وگفت:خالصه اینکه مطمئنا شرکت ما جا برای مهندسی چون شما داره امیدوارم  با

 همکاری خوبی رو باهم تجربه کنیم 

دلم عروسی به راه افتاد باورم نمیشد مهندس جاوید به همین راحتی راضی بشه خوب میدونستم  تو

 د عاشقتم....که بیشترش بخاطر شرکتیه که توش کار کردم. عاشقتم تیردا
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همین شنبه میتونید کارتون شروع کنید با اون دو روزی هم که گفتین مشکلی ندارم میدونم  از

 خودتون اونقدر تجربه دارین که نذارین اون دو روز خللی تو کارتون ایجاد کنه 

 بله شما نگران نباشید مطمئن باشید پشیمونتون نمیکنم -

شدم خداحافظی کردم و اومدم بیرون وای که چقدر خوشحال بودم مهربانانه از زد از جام بلند  لبخند

 باید هر چه سریعتر به تیرداد خبر میدادم

 چقدر این موفقیتو مدیون اونم کاش اینجا کنارم بود کاش..... 
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ماه از کار کردنم تو شرکت میگذشتبا این که جا افتادن تو شرکت سخت بود ولی یواش یواش  سه

 حیط وفق میدادم.داشتم خودمو با م

ذهنم بدجور درگیر بود اولین کار جدی بود که به من سپرده بودندمن ومهندس حسینی عهده  اونروز

 بود داده انجام رو ازمحاسبات قسمتی حسینی مهندس بودیم هڑدار محاسبات  پرو

شد  ینم یکی ینیمهندس حس ی جهیبا نت کردمیهر جور که حساب م یقرار بود چکشون کنم ول ومن

 نطوریهم ینیگرفتم برم اتاق مهندس حس میباالخره عصر تصم نکهیبودم تا ا ریاز صبح با هاش درگ

راهرو بود که  کی ییانتها بایاتاق ما تقر رونیامروز اتاق زدم ب ریکه کاغذ ها دستم بودن و ذهنم درگ

راهرو  یشدم که از ابتدا یمتوجه شخص رونیآز اتاق که اومدم ب شدیشرکت متصل م یبه سالن اصل

شرکت رو نداشتن  یها حق ورود به بخش خصوص بهیبود .تعجب کردم غر بهیسمتم .غر ومدیداشت م

موضوع  نیوقت فکر کردن به ا گهیبود که د ری...اونقدر ذهنم درگ کردیچکار م نجایشخص ا نیپس ا

روشون متمرکز شدم واز کنارش  و به کاغذ ها نگا کردم و نییسرمو انداختم پا نیهم یرو نداشتم برا

 منو متوقف کرد ییدفعه صدا کیرد شدم که 

 خانم... دیببخش _

 د؟یشخص بود برگشتم سمتش :با من همون
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 هست ؟ نجایهم ا یا گهیاز شما کس د ریجواب  داد:مگه غ یحق جانب افهیزد و با ق نهیبه س دستاشو

 نبود  یا گهیتو راهرو جز منو و اون کس د گفتیراست م نویا

 ن؟؟یداشت یکار دیبفرمائ -

 د؟یاومد جلو و زل زد تو چشام:گرسنه ا گوریهمون ف با

 ست؟ ؟ وانهی؟ د گهیم یچ نیاز تعجب کرد شدن ا چشام

 جواب دادم نه اریاخت یب کردمیکه نگاش م همونجور

 دیبنظر که هست یزدم گفت:ول یپوزخند
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 ؟؟؟ نیرو صادر کرد هینظر نیحق به جانب گفتم:شما از کجا ا ی افهیجمع وجور کردم وبا ق خودمو

 که سالمتون رو خوردین ییآورد جلو وگفت: از اونجا یکم سرشو

 شوکه شدم انگار از حاالت من راضی بود چون یه نیشخند مسخره رو لبهاش بود  باز

ما اگه به سالم دادن اول جمع وجور کردم وگفتم :اوال که چرا من باید به یه غریبه سالم بدم دو خودمو

 شما باید سالم میکردین

حالتی که انگار میخواست ادای منو در بیاره جواب داد: اوال که من غریبه نیستم دوما که چرا باید  با

 ???من سالم بدم

 حرکاتش عصبی شدم اصال این مرد کی بودکه من داشتم وقتمو باهاش هدر میدادم بخاطر

 شما کی هستین که به خودتون اجازه دادین وارد بخش خصوصی شرکت بشین  اصال

جمله رو درحالتی گفتم که دستامو به کمرم زده بودم وزل زده بودم به اون مردمک سیاه  این

 چشماش .
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قیافه ای که انگار معروفترین ومهمترین شخص مملکت برگشت گفت : یعنی شما منو نمیشناسید  با

 واقعا که...

 اومد نزدیکتر وسرشو آورد پایین وصورت تو صورتم وایستاد : تازه واردی خانم کوچولو  دمدوق

رفت باال صورتمو عقبتر کشیدم و گفتم :فکر نکنم این قضیه در حیطه ی کنجکاوی شما باشه  آمپرم

 بهتره هر چه زودتر از اینجا برید بیرون اینو گفتم و بسمت خروجی راهرو اشاره کردم 

 رف من قهقهه ای زد این ح با

وبچه پررو .صورتم از عصبانیت کبود شده بود بی شک انگشتمو به نشانه ی تهدید گرفتم  وگفت

 سمتش : مواظب حرف زدنت باش انگار رو دادم بهت پررو شدی  پسرک.بی ادب بی شخصیت ...

رفتم عقب  نخندید برعکس اونم مثل من از عصبانیت کبود شد یورش آورد سمتم ناخودآگاه اینبار

 جوری که پشتم خورد به دیوار

به صورتم وایستاد دستشو برد باال و گفت :یبار دیگه این کلمات رو تکرار کنی جوری با این  صورت

  ?دستم میکوبم تو صورتت که جای چشم و دهنت با هم عوض شه شیفهم شد

ل نخواستم عقب بدجور ترسیده بودم از نزدیک قیافه اش خیلی ترسناک بود با این حا راستش

نشینی کنم دنبال جوابی بودن که بهش بگم که در اتاق مهندس جوادی نیا باز شد و اوند بیرون هر دو 

 رسرمون برگشت سمتش بیچاره از دیدن ما تو اون وضعیت شوکه شده بود. من چسبیده بودم به دیوا

کناری من چسبیده بود و اون مرد هم درست در یک سانتی من ایستاده بود یکی از دستاش به دیوار 

 اون یکی بغل صورتم بود.

مرد سریع خودشو جمع و جور کردو از من فاصله گرفت .مهندس جوادی نیا هم بخودش اومد و  اون

 رسیدن بخیر...?گفت:سالم مهندس جاوید کی برگشتین

 شنیدن جمله اش شوکه شدم مهندس جاوید!!!!مهندس جاوید!!!!  با

شدم در همون حال جواب داد : چند لحظه پیش اومدم بعد بادستش به  نگاه زیر چشمی ایش متوجه

 من اشاره کردو گفت: ایشونم ازم استقبال میکردن  
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 مهندس جوادی نیا که گیج شده بود تکرار کرد:استقبال!!! بیچاره

زدو نگاهی بهم انداخت وبعد به راه افتاد ورفت سمت ابتدای راهرو ودر همون حالم جواب  پوزخندی

 اد: بلع یه استقبال گرم و دلچسب د

 هنوز گیج میزدم اطالعات ذهنمو باال پایین کردم نن

مابین تجزیه وتحلیل هام یه تصویر اومد به ??جاوید مهندس جاوید....این شخص کی بود مهندس

ذهنم تصویر یک عکس یک عکس که روی دیوار اتاق مهندس جاوید نصب شده بود مهندس جاوید 

بود و فردی باالی سرش ایستاده بود.بله درسته این شخص همون فرد بود یعنی در  رو صندلی نشسته

 اصل این شخص بهراد بود بهراد جاوید دردانه پسر مهندس جاوید ...

دفعه به خودم اومدم و فهمیدم که چه گند بزرگی زدم ای وای خدای من چرا....حاال من چکار  یه

 کنم...
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سال بود که تو شرکت  7ساله بود  32بار اسم بهراد جاوید رو از معصومه شنیدیم معصومه زنی  اولین

بهراد سازه کار میکرد معمار بود خیلی هم کار بلد .بهراد سازه بخش های مختلفیداشت در کل شرکت 

تر بیش وبزرگ بود اونقدر بزرگ که شاید بیشتر کارکنانشو نشناسی دقیق معصومه همکار من بود 

باهاش کار میکردم برای همین با هم صمیمی شده بودیم بیشتر روزها صبحها وقت اومدن باهم 

طبقه بود محل کار ما طبقه ی سوم شرکت  4میرسیدیم و سوار آسانسور میشدیم شرکت بهراد سازه 

بود چند بار داخل آسانسور با دختری هم مسیر شدیم دختر بسیار شیک پوش همیشه صورتشو به 

ین شکل ممکن آرایش میکرد دماغ عمل شده و لب های پروتز شده ای داشت و بیشتر وقتها از بهتر

بود یعنی طبقه ای که اتاق افراد  4لنزهای رنگی استفاده میکرد طبقه ای که اون کار نیکرد طبقه 

 وخاص در اون طبقه قرار داشت مثل اتاق مهندس جاوید ومهندسهای ارشد شرکت.در موردش کنجکا

زو از معصومه پرسیدم درجواب بهم گفت که اون دختر منشی بهراد جاویده وبهراد جاوید هم شدم

دردانه پسر مهندس جاویده مهندسی عمران خونده تو انگلیس کارش فوف العاده ست البته نه تو 
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مهندسی عمران بلکه تو حوزه ی جذب مشتری. معصومه گفت بهراد تا به اون روز تو هر مناقصه و 

ادی که شرکت کرده برنده بوده. خدای قانع کردن افراد هیچ کی تا حاال پی به این مسئله نبرده د رارق

که اون چطور اینقدر خوب بلده آدمها رو تحت تاثیر قرار بده. کنجکاو بودم که در مدت این دوماه چرا 

چیکه ی کو ترهیچ اسمی ازش نشنیدم معصومه در جوابم گفت که بهراد فعال رفته سوئد گویا دخ

مهندس جاوید وهمسرش اونجا زندگی میکنن و مثال رفته دیدن اونا و این مختصر اطالعات من از 

 بهراد جاوید بود ....

خراب بود نمیدونستم چکار کنم شب تو خونه فکرم همش مشغول این موضوع بود که این  اوضاع

 افتضاحی که به بار اومده رو چه جوری باید حل کرد ...

چیزی که دائم فکرم مشغول اش بود این بود که به هیچ وجه نباید ازش معذرت خواهی کنم  مهمترین

غرورم مهمتر از هر چیزی بود بعد از چند ساعت فکر کردن جمالتمو آماده کردم و فکرمم آزاد و 

 خوابیدم
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سوال پیچ  بعد از اینکه دو ساعت از وقت اداری گذشت رفتم اتاق بهراد جاوید .منشی اول کلی صبح

 کرد وبعد هم با فیس وافاده ی خاصی رفت ودر اتاقو زد من کنار وایستاده بودم ومکالماتو شنیدم

 آقای مهندس، یکی از کارمندا اومده میخواد شما رو ببینه-

 ??با بی تفاوتی گفت کیه بهراد

 منشی با افاده جواب داد:میگن شما به اسم نمیشناسیشون بازم

 جلوی در تا بهراد منو ببینه  از این حرف رفتم بعد

 سالم  -

 دیدنم نیشخندی نشست رو لباش رو به منشی گفت شما میتونید برید  با



 تو یتا ابد ب یوزهار                                                                    مرکز تخصصی رمان های ناب  

 

  19:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

نشسته بود رو یه کاناپه ی راحتی که گوشه اتاق گذاشته بود پاهاشو داراز کرده بود رو میز و لب  بهراد

نگار توش قهوه بود رفتم جلوتر و تاپش و رو پاهاش گذاشته بود تو یه دستشم یه لیوان بزرگ بود که ا

گفت:اومدی  فشچند قدمیش ایستادم پسره پر رو حتی تعارف نکرد بشینم با همون نیشخند مزخر

 ??برا عذرخواهی

اگه منظورتون قضیه دیروزه که ??نوبت من بود که نیشخند بزنم:نخیر عذرخواهی برای چی ایندفعه

 تقصیر شما بود

 تعجب کردنش جالب بود حالت

 ??صیر منتق-

 بله تقصیر شما.اگه شما دیروز زودتر خودتونو معرفی میکردین اون اتفاقها پیش نمی اومد-

زیر خنده بلند بلند با حالت خاصی گفت:من خودمو معرفی کنم بهراد جاوید خودشو معرفی کنه  زد

 ???مسخره تر از اینم مگه میشه

کنید که عالم و آدم باید شما رو جدی زل زدم تو چشاش و جواب دادم:شنا چرا فکر می خیلی

 بشناسه.محض اطالع تون باید بگم من تا دیروز حتی اسم شما رو نشنیده بودم

گفتم اونم چه دروغی.حرفام بهش برخورد سعی کرد خودشو خونسرد نسون بده جواب  دروغ

همه ی مهندسان درست وحسابی این شهر منو میشناسن ???داد:نکنه ازپشت کوه اومدین

 کلمه ی آخرشو با تاکید  گفتهمشون.

 من تازه اومدم چند سالی نبودم-

 زدو گفت :پس از پشت کوه اومدین پوزخندی

حرص منو در آره ولی کور خونده در کمال آرامش جواب دادم:اگه شما به آلمان میگین  میخواست

 پشت کوه خوب بله من از پشت کوه اومدم

 ???شنیدن کلمه ی آلمان تعجب کرد:آلمان با
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 بله آلمان.-

 ??حالتی که انگار به حرفم مشکوکه گفت: اونوقت میشه بگین آلمان چکار میکردین با

 اگه بخودتون زحمت بدین وپرونده ی استخداممو بخونین میفهمین-

 کفری شد و باز زور زد تا خونسرد باشه: من اونقدرها بیکار نیستم که اینکارو بکنم باز

 در اینصورت ندونید بهتره -

 حسی بهم میگفت همین که پامو از در بذارم بیرون میره سراغش یه

حالت خونسردم جواب داد:بهتر بیشتر از وقت گرانبهاتونو نگیرم.این جمله رو باحالت طعنه  باهمان

 آمیزی زدم 

اینجا بهتون بگم با اینکه دیروز شما مقصر بودین ولی بخاطر اتفاقات افتاده متاسفم اونم بخاطر  اومدم

ه هرچی باشه احترام مهندس جاوید منظورم  پدرتون واجبه بخاطر ایشونم که شده باید رفتار اینک

 شده ..... هبهتری با شما میداشتم که در صورت شناختتون حتما از من میدیدین ولی خوب کاری ک

ی سرخ شده اش دیدن داشتن هاا پسره ی از خود راضی یکی نیست به من بگه آخه دختر  قیافه

 درستش کنی یا وضعو بدتر کنی ولی در هر حال حقش بود.اومدی 

 حرص درآوری زدم و گفتم:خوب دیگه بهتر برم کارام مونده باید انجام بدم با اجازه... لبخند

 گفتم و برگشتم برم که باعصبانیت گفت: اجازه ندادم که رفتی . اینو

 

تعارف بود دوما جایز نیست بیشتر از سمتش هنوز همون لبخند رو لبهام بود :اوال که اون یه  برگشتم

این وقت مهندس بهراد جاویدو بگیرم .بهراد جاویدو با حالت مسخره آمیزی گفتم وبرگشتم از اتاق 

رو  ترفتم بیرون. به حالت صورتش که از عصبانیت سرخ شده بود فکر کردم و خنده گشادی نشس

 �😁😁😁� ...ولی خداییش خیلی چسبیدلبام ...آخ خداجون چرا من اینجوریم ..مرض دارم به واهلل
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میبردمش پیش بهراد فرذا صبح باید همه  نهایی کردن چک یرای باید بود شده تموم هڑپرو محاسبات

چیز حاضرو آماده تحویل داده میشد لب تاپ و برداشتمو رفتم اتاقش کمی منتظر موندم وبعد رفتم 

 ارتو با دیدنم مثل همیشه نیشخند مسخره آمیزی زد لب تاپ رو گذاشتن رو میزشو خودم رفتم کن

نامرد یه تعارفم نزد که بشینم رو صندلی وایستادم تا چک کنه تقریبایه نیم ساعتی طول کشید 

 خسته شده بودم 

خوب دیگه تموم شد فقط این قسمت باید اینجوری میشد دست برد سمت کیبرد نفهمیدم کدوم -

یه جور خاصی نگام کرد ?این فایله کجا رفت?دکمه ها رو زد که یهو گفت:ااااا....چرا این اینجوری شد

 اا فکر کنم دستم خورذ فایله پاک شدرفتم سمتش که یه دفعه گفت:یا خدا

 ???یعنی چی که پاک شد???چی-

کرد قیافه ی کالفه ونگرانی به خودش بگیره اما وای از دست چشمها که همیشه آدم و لو میدن  سعی

 توچشاش شادی موج میزد 

من  ما باید اینا رو فردا تحویل بدیم من نمیدونم چرا این لعنتی اینجوری شد ?االن  چکار کنیم-

همیشه تو لب تاپ خودم اینا دکمه ها رو میزدم فکر کنم دستم خورد به یه دکمه ی دیگه اینجوری 

 شد.نمیدونم چرا  هیچوقت جز لب تاپ خودم با لب تاپ دیگه ای نمیتونم خوب کار کنم
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 ??همه محاسبات رفتن به نظرت بتونی تا فردا صبح برسونیشون??میخوای چکار کنی االن

شو رو سینه اش گره زد و گفت البته اگه تا صبح بیدار بمونی میرسونیش منم تا فردا ظهر دستا بعد

 برات وقت میگیرم 

گوشه لبش بود که میخواست پنهان کنه. که اینطور قصدش اذیت کردن من بود میخواست  پوزخندی

سابی نقش تالفی کنه کارهامو در اصل میخواست حرصم بده چقدر لوس ...اصال بلد نبود درست وح

بازی کنه نقشه ای هم کشیده بود مزخرف بود یه دفعه یاد حرص دادن های دانیال افتادم یاد روزهای 
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اول که جوری حرصم میداد که میخواستم سرمو بکوبم به دیوار. گاهی اوقات ذهن آدم کجا ها که 

بته تو این مدت سه سال نمیره تا به حودم بیام دیدم ذهنم شروع کرده به مقایسه ی دانیال و بهراد. ال

 اخودآگاههر مردی که اومده طرفم چه خواستگار وچه اونهایی که به قصد دوستی اومدن جلو رو ن

همیشه با دانیال مقایسه کرده بودم این بارم نوبت بهراد بود البته با این تفاوت که بهراد جز هیچ کدو 

ه مقایسه اش با دانیال چون چیز زیادی م از اون دو دسته نبود ولی نمیدونم چرا ذهنم شروع کرد ب

ازش نمیدونستم فقط تونستم از لحاظ ظاهر مقایسه اش کنم البته بنظر اخالقشم گند بود. قد بهراد 

بود کوتاهتر از دانیال معلوم بود کلی پول باشگاه وآمپول کرده بود که تونسته بود بگی  180حدودا 

ه بودن ابروهای مشکی نسبتا پری داشت لبهاش نگی برا خودش عضله بسازه چشاش قهوه ای تیر

ابهت یه مرد به دماغش بود البته  مهمعمولی بودن واما بینی ایش...بینی ایشو عمل کرده بنظرم که ه

 بینی بهراد عروسکی نبود ولی خوب عمل شده بود مثل دخترها...

او وسایل مارکش میشد گفت بدک نبود هرچی هم که عیب و ایراد داشت میتونست با لباسه درکل

بپوشونه ولی با همه ی اینا فرمانی که ذهنم داد این بود:دانیال من خیلی بهتر بود ...یه دفعه جا 

من  لخوردم. دانیال من دانیال من ....این دیگه چه حرفی بود دانیال حتی وقتی شوهرم بود دانیا

 نشده بود چه رسد به حاال که هیچ ارتباطی به هم نداریم .

 ادی از حد تو فکر بودم که بهراد اونجوری شاکی شده بود زی انگار

 خانم مهندس ...-

 هولکی گفتم :بله... هول

اینقد کار سختیه دوباره این محاسبات رو نوشتن که اینجوری ??ترسیدین?چرا اینجوری میکنید-

 ???رفتین تو شوک

 همون پوزخند مزخرف رو لبهاش بود ...پسره ی از خود راضی... بازم

 شب بیداری که چیزی نیست آدم باید صبرو تحملش زیاد باشه یه-

 دلم گفتم :آره ارواح عمه ات .... تو
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@smrkrm 

 حرص در آر زدم وگفتم نیازی به اینکار نیست لبخندی

 فردا باید اینا آماده باشن???جلو خودشو بگیره با تعجب گفت :یعنی چی نتونست

 آقای مهندس زیاد جوش نزنین براتون خوب نیست -

 با حالت عصبی گفت :االن وقت مسخره بازی -

 کی گفته االن وقتشه من که کامال جدی ام -

 اگه جدی بودین به این فکر میکردین که هر چه زودتر برین و کارو آماده کنین.-

 کار اینجاست 7:30فردا صبح ساعت-

 یکردم اینقدر سریع آماده اش کنینحالت خاصی نگام کرد:فکر نم با

 بهتر از این به بعد من و قابلیتهام شک نکنید -

دست خودم نیست هرجور که فکر میکنم میبینم نمیتونید برسونید حتی اگه تموم شب و بیدار -

 بمونید

 ی بلندی کردم و گفتم :کی گفت قرار شب و بیدار بمونم  خنده

خسته بودم واال بیشتر از سربه سرش میذاشتم و تفریح چشاش مثل وزغ زد بیرون. حیف که  باز

 میکردم 

صرفا جهت اطالع جنابعالی .نیست من دورو برم آدم دست وپاچلفتی زیاد بود یاد گرفتم از تمام -

 کارام یه کپی رو هاردم داشته باشم برا همچین روزهایی ..

 ...وضوح میشد تغییر رنگ صورتشو دید از رنگ گندمی یهو شد کبود به
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ی طفلک چه رو دستی خورد فعال سه هیچ به نفع من. لب تاپ و از جلوش برداشتم خم شدم رو  آخه

میز زل زدم به چشاش که االن پر از خشم بودن و آروم گفتم :من مهندس کار بلدیم جناب مهندس 

 بهراد جاوید 

یزی به در بلند شد گفتم ولبخندی زدم و اومدم بیرون هنوز پشت در بودم که صدای برخورد چ اینو

 �😁😁😁�...لبخند روی صورتم پهنتر شد تا تو باشی و نخوای حرص منو در آری 
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 اون شمال تو ستاره4 هتل یه یکیش شه مشخص هڑداشتیم قرار بود گروه مهندسی چندتا پرو جلسه

 می هتل کاریه اکیپ جز داشتم دوست خوزستان تو بود پلی یکی اون و تهران تو بلند ساختمان یکی

کار بود یکی از مهندسان بنام بود کار بااون یه تجربه ی عالی  اون سرپرست رحمتی مهندس بودم

محسوب میشد اما برعکس من سایه دوست داشت بره خوزستان البته به گفته ی خودش جز محاالت 

 نمیداد رو شهری از خارج های هڑبود چون مهندس بهراد جاویدبه زن جماعت اجازه حضور تو پرو

و اون یک به یک اسامی رو میگفت من جز مهندسان هتل  بودن دوخته بهراد دهن به چشم همه

پکر شدم تو حال خودم بودم که بک آن حس کردم اسم من از دهن بهراد اومد بیرون  رنشدم بدجو

سرمو بلند کردم که چشم افتاد به لبخند موزیش و بعد هم به جماعت متعجبی که چشم دوختن به 

 نم

 

طوری که فقط سایه بشنوه گفتم اینجا چی شد االن من حواسم نبود سایه باتعجب نگام کرد ولی  آروم

با دیدن نگاه منگم فهمید که انگار حواسم اونجا نبود با یک لبخند پهن رو صورتش گفت خوب تو هم 

ایه با پاش باز همه برگشتن سمتم س ???باید همراه گروه بری خوزستان با صدای بلند  گفتم :چی

دیگه تا آخر جلسه چیزی نگفتم جلسه تموم شدو من  ??کوبید به پامو گفت:یواشتر چه خبرته

نگاش  ??هیچی ازش نفهمیدم همه بلند شدن رفتن سایه باالی سرم وایستادوگفت :بلند نمیشی

که  ساله ای که لیسانس عمران داشت با پارتی داییش 24کردم سایه هم اتاقیم بود تو شرکت دختری
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از مهندسهای با سابقه ی شرکت بود استخدام شده بود ولی خوب کار خودشمم خوب بود دختر زبرو 

 زرنگی بود دستشو کشیدم و نشوندمش رو صندلی 

 سایه من نفهمیدم چی به چی شد اصال حواسم تو جلسه جمع نبود میشه بگی اینجا چی ها گذشت .-

وای دختر باور ??ای سوگند واقعا متوجه نشدیبا شعف خاصی شروع کرد به حرف  زدن: و سایه

 نمیشه اصال کاش من جای تو بودم فکر کن ...

 درست و حسابی بگو دختر جون به لب شدم -

 دستاشو کوبید به هم وگفت سایه

 

 داد شهر از خارج هڑمهندس جاوید طلسم و شکست و اجازه همکاری یه دختر رو تو یه پرو باالخره

 ? ?کنی شرکت هڑپرو اون تو تو شد راضی وقت همه این بعد چطور آخه کفش تو هنوزم اما

 ??منظورت چیه-

کالفه جواب داد :تو عم که خنگ میزنی ها ببین عزیزم قرار شده تو هم با بچه ها بری خوزستان  سایه

 ?? ?شده انتخاب خوزستان هڑتو عم برا پرو

 ??یعنی من هم باید برم خوزستان??چی خوزستان-

 خوب آره دیگه -

 وسط.... ای هڑپرو چه اونم هڑتو فکر یعنی من باید پاشم از اینور ایران برم اونور ایران برا یه پرو رفتم

صدی جز اذیت کردن من ندارم از جام بلند ق بهرادخان این قطعا نمیرم من نه... خدا یا بیابان و کوه

بازم همون لبخند موذی  داتاقش تا منو دیشدم باید باهاش صحبت میکردم ومیگفتم که نمیرم. رفتم 

 نشست رو لباش 

 ???اتفاقی افتاده خانم مهندس-

 کنم شرکت هڑمن نمیخوام برم خوزستان و تو اون پرو-
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 ??اونوقت چرا-

کار کردن وسط کوه وبیابون اون با یه مشت مرد ???پوزخندی زدم و جواب دادم: میپرسین چرا-

 ک زن نیست بنظر من اصال کار مناسبی برای ی

ای زدو گفت:فکر میکردم سرسخت تر از این حرف ها باشین دختری که سه سال از عمرشو تو  قهقهه

مملکت غریب بگذرو اونجا هم درس بخونه هم کار کنه باید زبرو زرنگتر از این حرفها باشه حتما 

که  منو اون شنیدشنیدین که من تا حاال از این کارها نکردم بخاطر مخالفتهامم کلی اعتراض از ای

نمیدونم االن دیگه زمونه عوض شده دخترها هم میتونن از پس هر کاری بربیان و حقوق زن و مرد 

باید یکی باشه ونمیدونم  چی چی اونقدر گفتن تا بالخره کوتاه اومدم شما رو به عنوان پیشرو انتخاب 

 کردم ولی انگار شما میخواین بهانه بدین دستم

 ??منظور-

 هڑینکه اگه موافقت نکنین  مهندسین خانم این شرکت باید قید شرکت تو همچین پرومنظورم ا-

 بزنن همیشه برای رو هایی

 ??زدم:شما االن میخواین منو بزارین الی منگنه پوزخندی

هر جور دوست دارین فکر کنین ..یا باید خودخواهانه از این کار انصراف بدین یا اینکه فداکاری -

 ??خوزستانکنین وبا ما بیان 

  ???با شما-

 بله با ما ..خود من هم با بچه ها میرم -

 خدایا این که شدقوز باالقوز اینو کجای دلم بذارم ...برم خوزستان اونم با بهرادخان... یا

سایه وذوق وشوقش افتادم نمیتونستم نرم و اینجور فرصت ها رو از اونا بگیرم باید راه رو برای  یاد

 دخترها دیگه باز میکردم

 باشه میام-
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 ی موذیانه ای زدو گفت:پس فردا عصر آماده باشین خنده

 باشه

خدایا آخرو  اتاق اومدم بیرون اصال حس خوبی به این ماجرا نداشتم قضیه بودار به نظر می اومد از

 عاقبت این سفر رو بخیرکن...
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 ها کانکنس بودن گذاشته ما اقامت برای کانکس تا چند سایت از گوشه یه هڑبه محل پرو رسیدم

 با دستشویی. وبس روشویی یه گوشش یه و بود نفره تک تخت یه داخلش که بود کوچیکی اتاقهای

خود کانکسهای ما هم از کانکسهای کارگرها ونگهبانها  داشت قرار کانکسها از زیادی نسبتا ی فاصله

فاصله داشت یکی از کانکسها رو دادن به من خیلی خسته بودم برای همین تا سرمو گذاشتم رو بالش 

 ونظارت سرکشی برای بهراد همراه من بود بزرگ هڑبلند شدیم سایت پرو 6خوابم برد. از صبح ساعت 

بود شب  ریطم بدک نبود فقط هوا کمی گرم بود.روز اول زور پر کاشرای بود اکی فعال چیز همه رفتم

اومدن به اتاقم خیلی خسته بودم از بس راه رفته بودم پاهام درد میکردم نرسیده افتادم  11ساعت 

رو تخت چند دقیقه از دراز کشیدنم نگذشته بود که یه صدای عجیب از زیر تختم اومد نمیدونستم 

ون تکون خوردم که یهو از زیر تخت یه موش اومد بیرون. از ترس صدای چیه کمی رو تخت تک

نزدیک بود سکته کنم اصال از موش خوشم نمیومد ...موشه دائم از این ور اتاق میدوید اونور اتاقم 

نمیدونستم چکار کنم از ترس رو تختم ایستاده بودم زل زده بودم به موشه. از ترس حتی نمیتونستم 

کنم داشتم از بیخوابی و  اررم در وباز کنم واز اتاق فرار کنم نمیدونستم بایدچکاز تخت بیام پایین ب

خستگی پس میافتادم ولی با وجود اون موش تو اتاق مگه میشد خوابید.باید کاری میکردم ولی چکار 

نمیدونم همونجور که فکر میکردم چشم افتاد به یه سطل رنگ که زیر روشویی بود از زو تخت دستمو 

رو موشه. ولی مگه میشد موشه یه  اختمر دراز کردم و برداشتمش باید هر جوری شده اینو میندبه زو

جا بند نمیشد باالخره بعد تقریبا یه ساعت یه ساعت ونیم موفق شدم اما تا انداختم روش موشه 

حرکت کرد سطلم روش حرکت کرد فورا ساک دستیمو گذاشتم رو سطل ولی متعادل واینستاد یه 

ایه داغون گوشه اتاق بود اونم گذاشتم رو سطل و ساک. تعادل ساک حفظ شد و دیگه سطل چهار پ
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جا بجا نشد فقط صدای ضربه های موشه که به سطل میخورد میومد. با کلی استرس رو تخت خوابیدم 

البته چسبیده بودم به دیوار کانکس از ترس. اونشب درست وحسابی خوابم نبرد. صبح زود رفتم 

موشه تعجب کرد و گفت:خانم  نارگر و اوردمش اتاقم تا موش برداره. سرکارگر با دیدسراغ سرک

 مهندس من گفتم این دور و اطراف موش کم پیدا میشه باور نکردین تازه اگرم بود این شکلی نبودن 

 ?پس این چیه-

 خانم مهندس یه نگا به این موش کن این موش موش صحرا نیست این موش موش آزمایشگاهیه -

 که کردم دیدم راست میگه موش آزمایشگاهی بود ولی اینجا ... دقت

  ??پس این موش از کجا اومده-

 واهلل منم توش موندم حتما کسی اینو با خودش آورده -

 تو اتاق من چکار میکرد-

 فکر وبعد از مدتی جواب داد:شاید کسی خواسته باشما شوخی کنه خانم مهندس رفت تو  سرکارگر

 ??کی??تعجب گفتم:با من با

 واهلل اینو دیگه شما باید بدونین -

اتاق داشتیم حرف میزدیم .همینطور که تورفکر بودم چشم افتاد به بهراد که یه گوشه  بیرون

موذی رو لباش شک ندارم که کار خودش بود ...که وایستاده بود وداشت مارو دید میزد با یه لبخند 

 اینطور بهرادخان صبر کن تالفیش میکنم به من میگن سوگند.....
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به صبح مونده بود که از اتاقم زدم بیرون و رفتم سراغ کفشهای بهراد که همیشه بیرون  دوساعت

شتم و آوردم تو اتاقم بسته کانکس در میاورد و با کفش راحتی میرفت تو اتاق کفش ها رو آروم بردا

 میشهآدامس و در آوردم و تند تند شروع کردن به جویدن. آدامس زیاد دوست داشتم برای همین ه
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همراه خودم داشتم. آدامس ها رو بعد از این که خوب میجوییدم در آوردم و گذاشتم تو کفش بهراد 

ی چطور در من تبلور کرده بود همه اش اونجایی که قرار بود پاشنه اش باشه ...نمیدونم این رح شیطان

سرجاش  ندمبخاطر کارهای خودش بود واال من وکجا وهمچین کارهایی کجا  کفش ها رو برگردو

واومدم اتاقم. صبح با دیدن کفشها تو پایش حس شعف همراه با کمی عذاب وجدان بهم دست 

اتفاق خاصی نیافتاده بودم  داد.انگار خوب جا سازی کرده بودم که متوجه نشده بود ایول.تا ظهر

از  یکیمیدونستم قبل ناهار یه سر میره اتاقش تا کمی ایتراحت کنه. اون رفت سمت اتاق و من و 

 خواست.بود بهراد پیش من حواس ی همه البته بودیم صحبت مشغول ازش فاصله با هڑمهندسان پرو

 اون همراه که آورد در و کفش دستش با و کانکس ی پله رو نشست. شد متوجه که بیاره در و کفش

 وی افتضاحی بود. کفش دستش بود که سرش صحنه بیرون اوندن هم جورابش به چسبیده آدامسهای

آورد باال با عصبانیت بهم نگاه کرد ولی من خونسردیمو حفظ کردم از مهندس عذرخواهی کردمو با 

 آرامش رفتم سمت بهراد .

 ???اونا چین که چسبیدن به جورابتون ???حالت خاصی پرسیدم :آقای مهندس اینجا چه خبره با

 ??عصبانیت جواب داد:یعنی شما نمیدونید با

 ???حالت مظلومانه ای جواب دادم:چرا باید بدونم با

 ??تردید به صدام دادم وگفتم :بنظر آدامس میاد ولی تو کفش شما چکار میکنه حالت

 واب داد:یه دیووانه اینا رو گذاشته تو کفشم ..عصبانیت ج با

 ???خودمو نباختم و جواب دادم :دیوانه اصال

همون حالت عصبانیت شدید جواب داد:بله یه دیوانه که به وقتش قراره جوری حالشو بگیرم که  با

 درس عبرت شه برا همه 

 ته بود تو اتاق من خودمو نباختم و گفتم: شاید کار همون دیوانه ایه که موش انداخ بازم

 وضوح رگ پیشونیشو دیدن که از زور عصبانیت زد بیرون به

 اگه پیداش کردین از طرف منم حالشو بگیرین-
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 نگفت یعنی حرفی نداشت که بگه این جزای کار خودش بود  هیچی

 ? ?اگه کمک الزم ندارین من برم-

 با حرص جواب داد:نخیر شما به کارتون برسین-

 با اجازه -

گفتم و پشتم و کردم وو بهش و رفتم در حالیکه یه لبخند  پهن رو صورتم بود البته یه کوچولو  اینو

هم عذاب وجدان داشتم مخصوصا وقتی که دیدم گرما باعث شده بود آدامسها بیشتر خمیری شن 

ولی زیاد دووم نداشت عذاب وجدانم چون که این نتیجه رسیده بودم که در کل حقش بود تا اون 

 �😁�بامن در نیفته باشه
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شام بهراد منو کشید اونسر کارگاه برا نظارت ولی چیز مهمی اونجا نبود از کاراش سر در نمی  قبل

آوردم الکی لفتش میداد بعد از مدتی رضایت داد بریم واسه شام وقتی رسیدیم بقیه شامشونو خورده 

 شامبودن مثل همیشه قبل شام رفتم دستمو بشورم برگشتم جز من و بهراذ کسی نبود در سکوت 

خوردیم فقط هر از گاهی بهراد نگام میکرد و لبخند مرموزی میزد. دلشوره گرفتم مشکوک میزد باز 

چه خوابی برام دیده خدا میداند خدایا مرا از شر این بهراد خان نجات بده.البته صحیح و سالمت 

نبود  همخودمو رسوندم به اتاقم نگاهی به دورو بر انداختم مورد مشکوکی نبود صدای مشکوکی 

شاید داشت هنوز نقشه ای میکشید تو ذهنش .سومو گذاشتم رو بالش و فورا خوابم بردنصف شب بود 

که بخاطر شکم درد از خواب پاشدم نیاز شدید به دستشویی رفتن پیدا کرده بودم. حالم عجیب بود 

کانکسها  بلند شدم و رفتم بیرون همه جا سکوت حکم فرما بود بدبختی دستشویی تو یه جای دور از

 بود

 

المپ های ضعیف راه رو روشن کرده بودن این دور بر صبحش ترسناک بود چه رسد به این وقت  با

شب خودمو رسوندم به دستشویی.بعد از مدتی اومدم بیرون هنوز چند قدمی از دستشویی نیومده 
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رو گرفت .هیچی  بودم بیرون که یهو همه ی برق ها قطع شدن یا خدااااا....تاریکی وحشتناکی همه جا

معلوم نبود انگار دور تا دورتو یه پارچه ی سیاه کشیدن المصب ماهم تو آسمون نبود اولهای ماه بود 

ماه فقط یه خط باریک بود. نمیدونستم چکار باید بکنم االن چه جوری خودمو برسونم اتاقم تو فکر 

نبود  معلومک بود که چیزی بدونم که صدایی توجهمو جلب کرد سمت صدا برگشتم اما اونقدر تاری

فقط وجود یه موجود زنده رو حس کردم قلبم تو دهنم داشت میزد از ترس اینکه جانوری چیزی باشه 

صدامو در نیاوردم شاید اونجوری متوجه حضور من ???داشتم میمردم اگه بهم حمله میکرد چی

عقب  فتمقدمی که من میرنمیشد .اما المصب داشت میمد سمتم. ناخودآگاه قدم قدم رفتم عقب هر 

اون میومدجلو. یه آن شروع کردن به دویدن سمتم. منم بدون فکر شروع کردم به دویدن اون بدو 

 من بدو. اونقدر مغزم از کار افتاد

 

که حتی نفهمیدم اون یه آدم نه جانور وحتی به اینم فکرنکردم که دارم از محوطه ی اصلی دورتر  بود

گیر کرد به یه سنگ محکم خوردم زمین مچ  پام درد گرفت دیگه نای  و دورتر میشم یه دفعه پام

بلند شدن نداشتم هرچه بادا باد اون موجود بهم نزدیکتر شد یهو یه نوری افتاد رو چشمم دستمو 

 گرفتم جلوش تا چشممو اذیت نکنه.

 فکر میکردم شجاعتر از این حرفها باشی -

نیدن صداش فورا دستمو از کشیدم کنار نور گوشی بهراد بدون دیدن هم میشد فهمید با ش صدای

 موبایلش بود درست انداخت انداخته بود رو صورتم 

 نورو بکشید کنار -

گرفت طرف دیگه االن میتونستم ببینمش پوزخندی رو لبهاش بود مردک دیوانه از عصبانیت  نور

 داشتم منفجر میشدم 

 در توانم بود گفتم( کارتون خیلی مسخره ست خیلی...)با همه ی خشمی که-

 ??زد به کوچه ی علی  چپ:کدوم کار خودشو
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فکر کردین کی هستین که به ??محک زدن شجاعت من شما پیش خودتون چی فکر کردین-

 ??خودتون جرات میدین با من همچین شوخی مسخره ای بکنید

 ??درمورد چی دارین حرف میزنین-

 ین جمله رو هم با داد گفتمشما پررو ترین آدمی هستین که تا بحال دیدم. ا-
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 کافر همه را به کیش خود داند-

جوری بزنمش که دیگه نتونه حرف بزنه ولی خوب با یه نگاه به اون هیکل گنده ش میشد  میخواستم

 فهمید که امر محالیه 

من موندم خونواده ی تو چطور راضی شدن بزارن بری آلمان اونجا یکی شب جلوت ظاهر میشد -

 دی چکار میکر

 رو زمین کنارم و سرشو آورد جلو صورتش روبه روی صورتم بود  نشست

 ???حتما هر کاری که میخواست براش انجام میدادی براش مگه نه-

 لحن گفتن هرکاری فهمیدم که منظورش چیه برا همین بیشتر عصبی شدم  از

 اونش دیگه به تو مربوط نیست -

زد هرچی بیشتر عصبی میشدم چهره ی اون بازتر وشادتر میشد:چرا به من مربوط نیست  پوزخندی

 خیلی هم مربوطه خوبه آدم امکانات دوروبرشو بدونه

 زل زد تو چشام و گفت :شاید یه روزی بخوای ازش استفاده کنه ولذت ببره  وقیحانه

م به اون چشای وقیحش نخوره یواش داشت از حرفاش گریه میگرفت صوتمو برگردوندم تا چشا یواش

دیگه نمیخوام باهاش کل کل کنم حرفاش بدجور آزارم میداد از گوشه چشمم لبخندشو دیدم که 

 وقتی متوجه عقب نشینی من شد زد شادی از همه ی صورتش میبارید بلند شدو ایستاد
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 همه ی تصورتامو از خودت خراب کردی -

 زدم وگفتم :به درک .. پوزخندی

 چیزی نگفت . شنیدولی

 نمیخوای که اینجا بمونی-

@smrkrm 

هم که بودم باز هم اونجا نمیموندم .دستمو رو زمین گذاشتم و بلند شدم به زور. پامو که  دیوونه

گذاشتم دادم رفت رو هوا. خیلی درد میکرد.اصال نمیتونستم بذارمش زمین چه رسد به اینکه روش 

 میرفتای من دانیال که سرشو انداخته بود پایینو داشت وایستم به زور تعادلمو حفظ کردم با صد

 ??برگشت نگام کرد :چته

 واقعا اشکم در اومده بود:االن من چکار کنم. دیگه

 که گفتم دوباره افتادم رو زمین به عبارتی پالس شدم. آخر ناامیدی بود  اینو

 چرا نشستی دوباره  ?اومد سمتم:چته باز دانیال

 راه برم  ناله گفتم:نمیتونم با

 ??پات چیزی شده?روبه روم:چرا  نشست

 درد میکنه نمیتونم روش وایستادم -

زد به صورتم شروع کرد به کنکاش تو صورتم انگار دنبال چیزی بود فکر کنم فکر میکرد دارم  زل

 فیلم بازی میکنم اشک چشام دلشو برحم آورد انگار .بلند شد وایستاد :بلند شو بهم تکیه کن بریم 

 ??بلند گفتم :چی تعجبباز

 نخودچی...زود باش دیگه من خسته م میخوام زودتر برگردم اتاقم -

 ولی ...-
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اما و ولی نداره زودباش من حوصله ندارم دوتا راه بیشتر نداری یا میمونی اینجا تا صبح یا بلند -

ت مردونم میشی با من میای فکر نکن خیلی خوشم میاد از این کار مجبورم میفهمی مجبور ..غیر

 نمیذاره اینجا بذارمت برم ..فهمیدی 

 بیشتر آزارم میداد خدایاا عذاب بهتر از این نداشتی ... حرفاش

فکر بودم که دستشو انداخت زیر بازومو محکم بلندم کرد مجبورشدم دستمو دور بازوش حلقه  تو

کنم وتکیه بدم بهش و راه برم خدا رو شکر این دفعه شعورش کشید و زیاد تند تند راه نرفت آروم 

نده میرفت تا منم بتونم راحت قدم بردارم تو دلم فقط یه چیزو زمزمه میکردم خدایا هیچ کدوم از ب

 هاتو محتاج دشمنش نکن ....
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صبح از دردو عصبانیت نتونستم بخوابم. مطمئن بود همه ی اتفاقات دیروز تقصیر بهراد بود یه  تا

حسی به من میگفت اون دیشب چیزی تو غذام ریخته تا مجبور شم نصف شب از خواب بلند شم برم 

د از گرفتن عکس دکتر گفت که بیرون.صبح مجبور شدیم برگردیم شهر اول رفتیم دکتر. بع

نشکسته وفقط مو برداشته که اگه مواظب باشم دو الی سه هفته ای خوب میشه فقط باید  نهخوشبختا

زیاد بهش فشار وارد نکنم .بعد از اون رفتیم هتل عصر بود که رسیدیم بهراد دوتا اتاق دیوار به دیوار 

 بمونیم.هم گرفت مجبور بودم تا تموم شدن کار نظارت بهراد 

@smrkrm 

باهم برگردیم بهتره رسیدیم هتل تا آماده شدن اتاق ها بهراد کیک و چای سفارش داد  میگفت

خداییش گرسنه بودم.همین که رفتیم اتاقهامون با هزار مکافات رفتم حموم باید مواظب پام می بودم. 

 وابساعت یازده از خ بعد از حموم اومدم از خستگی همونجور رو تخت ولو شدم و خوابم برد. صبح

بلند شدم وقت صبحانه گذشته بود باید تانهار صبر میکردم شکالتی که همراهم بود خوردم بهراد 

 بیارن دادم سفارش و شام هم شب موندم اتاق تو کال نداشتم رفتن بیرون حوصله. هڑرفته بود سر پرو

درو که باز کردم  رمشالمو انداختم رو س. در و که زدن فکر کردم شامو آوردم مانتو مو تنم کردم و اتاق

 دیدم بهراد. خوشتیپ کرده بود سرتا پامو بررسی کرد 
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 سالم -

 ?وضع پات چطوره?سالم خوبی-

 بد نیست با مسکن دردشو ساکت میکنم-

 اوهوم...خوبه.اومدم فقط حالت و بپرسم-

 ممنون خوبم-

@smrkrm 

 خوب دیگه من رفتم تو برا شام نمیای پایین -

 نه مرسی گفتم بیارن اتاقم -

 فعال-

 فعال-

بلند شدم رفتم پایین  9خوردم خوابیدم مسکن ها بدجور خواب آور بودن  صبح ساعت  شامو

 بهم بود هڑوصبحونه امو خوردم برگشتم تازه رسیدم اتاقم که گوشیم زنگ خورد مهندس ارشد پرو

 تو کارم نداده جواب زدن زنگ چی هر دیروزعصر از ولی درکارگاه اومده پیش مشکلی که گفت

 گفتن اگه هتله من بهش بگم خودشو برسونه کارگاه   یدهخواب کارگاه

 دراتاقش تا ببینم اونجاست یا نه در اتاق و زدم بعد از مدتی در باز شد رفتم
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 از دیدن صحنه ای که پشت در بودن تعجب کردم .یه دختر جلوم وایستاده بود از اون عملی ها بود اما

.به طور دقیق بگم پوستشو کمی برنزه کرده بود موهای خیسشم بلوند کرده بود لنز آبی وگونه 

 طرزگذاشته بود دماغش عمل بود و لبهاشم که پروتز کرده بود اما چیزی که بیشتر متعجبم کرد 

 پوشش بود پوشش که چه عرض کنم...کال لباس تنش نبود بجاش یه حوله رو از زیر بازوهاش رد کرده
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بود و پیچیده بود دور خودش بلندی حوله هم به زیر بیست سانت پایینتر از کمرش بود تازه اون حوله 

فهمید  یشدهم جوری دورش پیچیده بود که هر آن احتمال داشت بیفتد.با همون نگاه سرسری هم م

باهی اومده نصف هیکلش پروتز ...همه ی اینا به کنار این کی بود اینجا چکار میکرد نکنه اتاقو اشت

باشم ولی مطمئنم اون روز بهراد رفت تو این اتاق هنوز هاج و واج وایستاده بودم که دختره با عشوه 

 ??ی خاصی گفت :شما کار خاصی دارین

 ببخشید فکر کنم اشتباهی اومدم -

 برگردم برم که صدای بهراد و شنیدم:نه درست اومدی خانم مهندس  خواستم

باز شوکه شدم یا خداااا اینا چشونه. چرا همچین میکنن این که وضعش از  سمت در دوباره که برگشتم

اونم بدتر .بهرادم هیچی تنش نبود اینم یه حوله پیچیده بود دور کمرش وبس. سرمو انداخت پایین 

 .بهراد رو کرد به دختره و  گفت عزیزم تو برو داخل من االن میام 

ت خاصی گفت :باشه عشقم فقط زودتربیای هااا...حین که انگار راضی به رفتن نبود با حال دخترم

گفتن حرفش دستاش رو تن بهراد حرکت میداد ..اه اه چقدر چندشن ایناااا...اصال دوست نداشتم 

اونجا وایستم برای همین فورا گفتم :اومدم بهتون بگم یه تماس با مهندس ارشد بگیرین همین...اینو 

درست وحسابی توضیح بده ببینم   ??گرفت ومانع شد::کجاااگفتم برگشتم که برم آستین مانتومو 

 چی شده 

 خیلی سریع گفتم: صبح مهندس زنگ به من گفت بهتون بگم باهاشون تماس بگیرین همین  دوباره

اوال سرتو بگیر باال نگام کن بعد حرف بزن دوماشمرده شمرده بگو متوجه شم اونقدر سریع میگی که -

 کلماتتو نمیفهمم 

 از دستش کالفه میشدم :گفتم مهندس... داشتم

 حالت تحکم حرفو قطع کرد:گفتم سرتو بگیر باال بعد  با

زور سرمو بلند کردم زل زدم تو صورتش:صبح مهندس زنگ زد به من گفت یه مشکلی تو کارگاه  به

 پیش اومده باید شما حتما برین اونجا ...
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ند رو لبش:بعد اونوقت مهندس چرا به خودم زد به سینه اشو وهمون پوزخند مسخره ام نشو دستاش

 زنگ نزده 

اتفاقا ایشون گفتن از دیشب دائم با شماره ی شما تماس گرفتن ولی گویا سرشو شما شلوغ بوده -

 نتونستین جواب بدین)جواب طعنه ای که زد و با طعنه زدن دادم(

سودی شده خانم زد و صورتشو آورد جلو درست رو به روی صورتم :انگار خیلی ح پوزخندی

 کوچولو...

اوال که همه میتونن هرزه باشن ??خدا این بشر داشت کفر منو دیگه در میاورد :به کی حسودیم شه یا

 ??کار سختی نیست دوما من حاضرم بمیرم ولی یه دقیقه هم با آدم مثل تو باشم تفهیمه

 .قهقهه ای زدو گفت :اونم به وقتش معلوم میشه قدیسه ی محترم .. یهویی

 از االن معلومه بهرادخانه جاوید .خوش باشین...-

گفتم وپشتمو کردم بهش و رفتم  تو اتاقم داشتم از عصبانیتت میمردم مردک بیشعور عوضه فکر  اینو

کنه همه مثل خودش و دورو بری هاش هرزه ان ...خدایا آدم قحط بود منم اومدم افتادم دست این 

 خدایا کرمت شکر....
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آینه خودمو برانداز کردم از صبح که بیدار شدم حال عجیبی داشتم در اصل از وقتی که این کارت  تو

عروسی بدستم رسید حالم عجیب بود امشب عقدکنون بود عقدکنون دختر پسرعموی بابا یه باغ 

اجاره کردن بودن برا مراسم کل فامیل هم دعوت بودن کل فامیل...البته برا من کل فامیل یعنی 

انیال...دروغ چرا شدیدأ دلم میخواست ببینمش از آخرین دیدارمون سه سال نیم گذشته .دلم د

میخواد ببینم چقدر تغییر کرده ولی از طرفی هم به شدت استرس داشتم نمیدونستم واکنشش چی 

خواهد بود وقتی منو میبینه. نظر اون راجع به من چه خواهد بود ...هر ساعتی که به شب نزدیکتر 

حال من خرابتر میشد. چند روز قبل رفتم موهامو بلوند کردم تا اون روز هیچ وقت همچین  دیشم

کاری نکرده بودم گرچه مامانم زیاد از این کار خوشش نمیومد ولی بعد از دیدن نتیجه اقرار کرد که 
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خیلی خیلی بهم میاد .تنها کسی که خیلی عصبانی شد از دستم تیرداد بود وقتی عکسمو براش 

رستادم دیوانه شد کلی دعوام کرد که چرا همچین کاری کردم حیف موهام نبود االن دیگه هیچ ف

شباهتی به دخترهای شرقی ندارم ...خالصه پدرمو در آورد. البته بعد اینکه ذوق و شوق خودمو دید 

 کمی آروم شد

 

باس پوشیده ای شب مشکی رو که روزهای آخر برگشتنم از آلمان گرفته بودم پوشیدم .کال ل لباس

بود فقط یقه  ی بازی داشت که اونم با شال حریری که چند روز پیش خریده بودم میتونستم بپوشونم 

پشت  یدلیل اصلی انتخاب این لباس این بود که دوست نداشتم لباس باز بپوشم که فردا پس فردا کل

نجا هرکی هر کیه. دوست سرم صفحه بزارن که رفته آلمان خودشو گم کرده فکر کرده اینجام مثل او

داشتم باوقار متین باشم تا نگن اصلیتشو فراموش کرده. البته بجاست  اگه بگم که این لباس خیلی تو 

دیده بود اومد گفت  کنتنم شیک و زیبا بود انتخاب تیرداد بود یه روز جلوی مغازه این لباسو تن مان

داد خیلی خوش سلیقه بود. آرایش دودی کردم اال بال باید بیای بریم اونو برات بخریم .خداییش تیر

البته خیلی غلیظ نبود.آماده بودم بقیه هم آماده بودم. رسیدیم اونجا باغ نسبتا بزرگی بود حیاط 

پله میرسیدی به سالن سرپوشیده  تابزرگی داشت که میز و صندلی برای مهمونها چیده بودن با چند

فامیلهایی که ندیده بودم رو دوباره دیدم خیلی ها  اش البته قبلش یه بالکن هم داشت. خیلی از

نظرشون این بود که خیلی عوض شدم آب رفته زیر پوستم ترگل ورگل شدم.ستاره نیومده بود ستاره 

پزشکش استراحت مطلق براش تجویز کرده  لرو از وقتی اومدم ندیدم باردار بود از همون ماههای او

ساعتی از رسیدن ما گذشته بود که خانواده ی دانیال هم اومدن. بودن االنم که ماه آخرش بود ...نیم 

هول برم داشت میدونستم که خیلی چشم دیدن منو ندارن مخصوصا مادرش ولی چاره ای نبود باید 

متوجه تغییر حالشون شدم ولی به روم نیاوردن  نممیرفتم جلو و حال واحوال میکردم باهاش با دید

برخورد کردن ناراحت نشدم باالخره حق داشتن مخصوصا با چیزهایی که بجز دایانا بقیه باهام سرد 

شنیدم از اطرافیان درمورد حال و احوال دانیال بعد از رفتنم شنیدم حق رو بهشون رو میدادم من 

زندگی پسرشون رو نابود کردم منم بودم رفتارم اینجوری بود ...دل دل میکردم دانیالو ببینم بدجور 

م میدونستم مثل بقیه مردها تو حیاط وایستاده نمیتونستم همین االن برم حس کنجکاوی داشت

 �😔😔�بیرون تابلو بود باید کمی صبر میکردم
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از مدتی رفتم بالکن چند نفر از دخترهای فامیل اونجا وایستاده بودن و گرم صحبت بودن رفتم  بعد

وجو در مورد آلمان و شرایط زندگی و  کنارش ایستادم از رفتنم استقبال کردن و شروع کردن به پرس

من  ردناز اینجور حرفا سرسری به سواالشون جواب دادم وقتی خودش.شروع به بحث در این مورد ک

آروم با چشام دنبال دانیال گشتم خوشبختانه زود پیداش کردم  کنارش دونفر دیگه  ام ایستاده 

میشد تشخیص داد چی به چیه .تغییر کرده بودن وگرم صحبت بودن فاصله اش از ما زیاد دور نبود و

شده  ینبود دیگه اون پسر سرخوش ومغرور ودلبر نبود برعکس آروم شده بود سنگین شده بود مت

بود و...آقا شده بود مردانگی خاصی رو چهره اش نقش بسته بود جوری که نه تنها از جذابیش کم 

نشده بود بلکه بسیار بسیار جذاب ترش کرده بود به زور میشد از فاصله ی دور چند تا دونه تار موی 

پوش بود.  کسفید کنار گوشهاشو تشخیص داد.ولی من متوجه اونام شدم. مثل همیشه هنوز هم شی

کت وشلوار مشکی مات با پیراهن مشکی پوشیده بود یه کراوات سفید با خطهای مشکی هم بسته 

بود یه ساعت خوشگل فلزی به رنگ نقره ایم دستش بود هیچی از شیک بودن گذشته اش کم نشده 

قبل  زبود حس کردم کمی الغرتر شده اما هنوز هیکلش همون ابهت قبل رو داشت. بنظر خودم بهتر ا

شده بود شنیده بودم که بعضی ها میگن سن که بگذره یه هاله ی جذابی رو صورت آدمها میشینه 

 االن من اونو تو صورت دانیال به وضوح میدیدم ....

داخل یه گوشه دنج پیدا کردم و نشستم مادر وخواهرم گرم صحبت با فامیل بودن. کم که  برگشتم

ر دانیال بود با کمی فاصله از من با چندنفر از خانم فامیل گذشت صدایی توجه مو جلب کرد صدای ماد

 گرم صحبت بود.

ماهم دیگه داریم یواش یواش برا دانیال جون آستین باال میزنیم بسه دیگه تنهایی باید سروسامون -

 بگیره پسرم البته اینبار دقت میکنم کی رو براش میگیرم

 و میشنوم هیچ تردیدی مطمئن بودم که میدونه دارم صداش بی

 ???از همون خانمها گفت:قضیه بچه دار نشدن دانیال خان چی پس یکی



 تو یتا ابد ب یوزهار                                                                    مرکز تخصصی رمان های ناب  

 

  40:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

وایییییی ...گلی جون االن که اینجور چیزها مسئله نیست اوال علم پیشرفت کرده دوما با وجود این -

مشکل خیلی دارن برا دانیالم سرو دست میشکن شوهر بهتر از دانیال من کی میتونه پیدا کنه نگا 

ی قدر پسر منو ندونستن ...نمونش دختر دوست باباش ...دختر خوشگل خوش استایل نکن بعض

تحصیلکرده اصیل با نجابت پولدار خالصه بگم چیزی کم نداره تازه هم از خارج اومدن همین چند 

وقت پیش خونه ی ما بودن صحبت دانیال و زندگیش شد وقتی فهمید زنش طالق گرفته گل از گلش 

تم سرچی از هم جداشدن برگشت گفت زنش خیلی امل بوده آخه آدم شوهری شکفت بعدم که گف

به خاطر بچه ول میکن تو اروپا مردم کلی این درو اون در میزنن که بچه دار نشن اونوقت  الومثل دانی

این زنه بخاطر یه بچه دانیال ول کرده واال اون لیاقت دانیال داشتن بعدا میفهمه چه اشتباهی  کرده ... 

نم دائم دورو برو دانیال  میگرده وکلی هواشو داره راستشو بخوای میخوام برا دانیالم ازش اال

خواستگاری کنم فکرکردن اگه برن دیگه پسرم نمیتونه زن بگیره ولی اشتباه کردن پسر من زن 

 میگیره سرتر از اون این اونه که بی شوهر میمونه...

درمورد من اینجوری صحبت میکرد از دست اون دوست نداشتم حرفاشو بشنوم اون نباید  دیگه

دختره هم عصبی بودم اون کی بود که درمورد من قضاوت میکرد اون از زندگی من چی میدونست 

آخه دانیال چرا وقتی اون دختره در مورد من بد میگفت نزده تو دهنش ....پوزخندی زدم وجواب 

ه به درک بذار هرجور درموردم فکر خوب معلومه حتما اونن دلش پیش دختره گیر مخودمو داد

 میکنن بکنن فقط خدا منو میفهمه وبس...
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که اومد همه ی مهمانان جمع شدن تو سالن اصلی که سفره ی عقد پهن شده بود. دانیال هم  عاقد

اومد زیر چشمی نگاش کردم رفت کنار خانوادش وایستاد وگرم صحبت با اونا شد بعدم که توجه شو 

اماد کرد بدون اینکه نگاهی به دور و بر بندازه شک نداشتم میدونه که من هم تو اون جلب عروس و د

عروسی شرکت کردم اما انگار هیچ کنجکاوی به دیدنم بعد این سه سال نداره برعکس من .....البته با 

حرفهایی که از مادرش شنیدم رفتارش زیادم عجیب نبود.بدون اینکه جلب توجه کنم از سالن زدم 

هم  درختهارون. سمت راست ساختمان فضایی بود که درختانی رو نزدیک به هم کاشته بودن زیر بی
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یه نیمکت چوبی بود نور کمی اون قسمت از حیاط رو روشن کرده بود. رفتم اونجا و رو نیمکت نشستم 

 ورفتم تو فکر ....

رن جز به جزشو یادم دیدار آخرمون فکر کردم بنظرم تا عمر دارم اون صحنه ها از یادم نمی به

میاد.لحظه ای ازم خواست خوب بمونم. لحظه ای دستمو گرفت وگذاشت رو قلبش بهم گفت :هیچ 

وقت یاد نره یه گوشه این دنیا قلبی هست که فقط وفقط به عشق تویه که میزنه ..یا وقتی پیشونیمو 

حسرت بار همراه ونگاه آخرش نگاه آخرش لحظه های زیادی جلو چشمم میومد اون نگاه  بوسید

 همیشگیم بود

 ??چرا اومدی اینجا-

شنیدن صدا از جام پریدم .دانیال بود با کمی فاصله دست به سینه روبه روم وایستاده بود نگاش رو  با

صورتم در حال گردش .با دیدن نگاه متعجب لبخند زد از همون لبخندها که دلم سخت برایش تنگ 

 شده بود

@smrkrm 

 ??نمیخوای جواب بدی-

 ? ?چی رو-

 پرسیدم چرا اومدی اینجا نمیخوای مراسم عقدکنون رو ببینی -

 سرجام  نشستم

یه قانونی هست که میگه شگون نداره زنی که طالق گرفته تو مجلس عقدکنون حضور داشته باشه -

... 

 کنارم :که اینطور... نشست

 شما چرا اینجایید-

 ???گه نهاین قانون در مورد آقایون هم باید صدق کنه م-
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 نمیدونم-

 ?سکوت کرد وبعد پرسید:تجربه ی خوبی بود کمی

 سمتش به روبه رو نگاه میکرد برگشتم

 ??چی-

 سمتم:تجربه ی زندگی در خارج از کشور. برگشت

 خوب یه تجربه مثل خیلی از تجربه های دیگه ..-

 ??که اینطور...کار تو شرکت بهراد سازه چطور پیش میره-

 از تعجب گرد شده بود این از کجا میدونست من اونجا کار میکنم  چشام

حرفامو از چشام خونده بود :دنیای مهندسی خیلی کوچیکه خانم مهندس االن نمیخوای بگی  انگار

 ? ?حاال مشکلی که نداری

 خودم گفتم چرا یه مشکل بزرگ به اسم بهرادجاوید.یه آن فکر کردم اگه دانیال میفهمید بهراد پیش

چه بالهایی سرم آورده چکار میکرد بدون شک با مشت میزد اون ریخت نحسشو بهم میریخت با این 

 فکر لبخند نشست رو لبهام ...

 فکر کنم اونجا بهت زیادی خوش میگذره که تا بهش فکر کردی لبخند رو لبهات نشست..-

 خوبن نه زیاد فقط مهندسهای خیلی خوب و سرشناسی داره مهندس جاوید هم خیلی-

 حالت خاصی جواب داد :آره خوبه با

 ??چرا اینجوری گفتی-

 هیچی گفتم خوبه دیگه تعریفشو زیاد شدم البته تعریف های دیگه ایم ازش شنیدم.-

 ?منظورت از تعریفهای دیگه چیه-

 نگام کرد مشکوک
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 ??تو خودت چیزی نشنیدی یعنی

 ??مثأل چی-

 هیچی-

 ندس شنیدم همه تعریفهای خوب خوب بود وتمامیعنی چی که هیچی من هر چی از مه-

 جواب داد :شاید خودت نخواستی بدهاشو بشنوی آروم

 ??نگاش کردم:میشه بگی این حرفات چه معنی میدن باتعجب

 بیخیال-

 حوصله گفتم :اه ..خوبه میدونه از حرفهای ناقص خوشم نمیاد بگو دیگه جون سوگند بگو. بی

ت سر چیزهای بی خودی جون خودتو قسم بخوری اول و آخرت اخم نگام کرد وگفت:خوب نیس با

 ??باشه فهمیدی

این لحن حرف زدنش منو یاد گذشته ها انداخت از همون اولشم جون سوگند نقطه ضعیفش بود  آخی

 یعنی االنم باز همونجوره یا از سر عادت گفت این حرفو

 ??صداش به خودم اومدم:خداییش تو چیزی جز تعریف از این بهراد خان نشنیدی با

 با شنیدن اسم بهراد شوکه شدم :صبر کن ببینم نکنه از صبح منظور تو بهراد بود؟-

 خوب مگه منظور  تو بهراد نبود-

 معلومه که بهراد نبود منظور من مهندس جاویدپدر بود نه پسر-

 جاوید بزرگ دیگه خیلی کم میان شرکت بیشتر پسرش اونجاستآخه شنیدم خود ???واقعأ-
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اینطوراالن متوجه لحن وطعنه های دانیال آخی نکنه هنوز روم غیرتی ....بمیرم هنوز این عادت از  که

سرش نپریده پسرکوچولوی حسود یکی نیست بگه آخه بهراد جاوید هم حسادت داره یه موی 

 اد باز یادش افتادم اعصابم خط خطی شد ...گندیده ی تو می ارزه به کل هیکل بهر

چرا به دانیال دروغ گفتم شاید خواستم نگران من نباشه دیگه:من زیاد بهراد و ندیدم برا  نمیدونم

همین زیاد راجع بهش پرس وجو نکردم کنجکاوم نیستم در مورد آدمی که دورا دور میشناسم وشاید 

 سالی یه بار ببینمش چیزی بدونم

 ??کم میبینیشواقعا تو -

دلش قرص شده لبخند زدم و جواب دادم:آره بابا من وچه به بهراد جاویدمن با خود  میخواست

 مهندس  جاوید کار کردم چون خودش منو استخدام کرد واسه همین

خودم گفتم آره ارواح عمت ..حتما اونی هم که چند وقت پیش بازوی اون پسره رو دو دستی  پیش

بود کجا بود دانیال که منو تو اون وضع ببینه بدون شک اگه دانیال دانیال سه چسبیده بودم باز عمت 

 حتچهار سال پیش بود تو اون لحظه هم گردن منو میشکست هم گردن دانیال و ولی نه دانیال ت

 هیچ شرایطی به من آسیب نمیزد ...

ا مشکلی داشتی رو خوبه که با خود مهندس جاوید کار کنی اون تجربه اش بیشتر اگه باز کاری ی-

 کمک من حساب کن 

 زدم و گفتم:حتمأ.. لبخند

 یواش سرو کله ی چند نفر تو حیاط پیدا شد برای همین دانیال از جاش بلند شد  یواش

 خوشحال شدم که دیدمت-

منم همینطور)این حرف واقعأ گفتم از دیدنش خوشحال شدم از اینکه حالش خوبه و همه چیز عادیه -

 خوشحالم(

بهم کرد و چند قدم رفت ولی بعد صورتشو کرد سمتم وگفت:راستی یه چیزی یادم رفت که  پشتشو

 بگم 
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نگاش کردم که بگه برقی تو چشاش بود لبخند خوشگلشم رو لبش :بلوند خیلی خیلی بهت  منتظر

میاد اینو گفت و یه چشمک دختر کشم زد ورفت ومن موندم با دوتا چشم که از حدقه بیرون زده بود 

 یه دهن باز...با 
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هفته تالش شبانه روزی کارمون تموم شد. شرکت قرار بود تو یه مناقصه شرکت کنه  2بعد از  باالخره

 باورم خودمم من به دادن رو گروه سرپرستی همه بهت درکمال بود تجاری مجتمع یه هڑموضوع پرو

طفلی بچه  هالبت. بدم انجام نحو بهترین به رو کار تا کشتم خودمو هفته دو این تو همین برای نمیشد

های گروه تو این دوهفته شاید در روز کمتر از چهار ساعت خوابیده باشن. یه کار اضافی که کردم این 

بود ما رو دو تا ایده کار کردیم. ایده اول طرحی بود که برای ساختش یه فناوری جدید استفاده کرده 

 از آلمان در هڑبرای همین هزینه اش باال بود .ما تو یه پرو بودیم که برای اولین بار تو ایران اجرا میشد

 راغب خودم. ومدرن شیک بسیار طراحی با بود عادی طرح یه دوم طرح اما. بودیم کرده استفاده اون

 جاوید مهندس اما شد تمام کار. بود مهمتر جاوید مهندس نظر اما بدیم پشنهاد رو اول طرح بودم

گیری نهایی بردم پیش مهندس رحمتی که یه  تصمیم برای رو کار. هلند رفت سمینار یه برای دیروز

جورایی معاون مهندس جاوید محسوب میشد. خوشبختانه مهندس رحمتی هم از طرح اولی که دادم 

خوشش اومد ولی بعد حرفی زد که خوشحالیمو به غم تبدیل کرد :کارو باید ببرین پیش مهندس 

 سط ایشون صادر بشه بهراد جاوید نظر نهایی باید تو

خدا این چه مصبیتیه من هی میخوام از این بشر دوری کنم تو هی منو پرت کن سمت این.شک  یا

 نداشتم که بخاطر لج منم که شده طرح رو رد میکنه بی خشکی شانس ...

همه ی بچه ها تو اتاق منتظر من بودن از ساعت کاری یک ساعتی گذشته بود ولی انگار بهراد  االن

ز تو اتاقش بود رفتم سمت اتاقش. جلوب میز منشیش که وایستادم دیدم صدای خنده هایی از هنو

 مونشاتاقش به گوش میرسه معلوم بود مهمون داره قیافه ی منشی اش که پکر انگار زیاد از وجود مه

تو  راضی نبود.بهش گفتم به بهراد بگه برای چند لحظه باید ببینمش زیاد وقتشو نمیگیرم سعی میکنم

ده دقیقه توضیح بدم تموم شه بره. از صدای مهمونش که یه زن بود معلوم بود خیلی هم جلسه 
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بهم  مجلسورسمی و مهمون ریمی نیست که نتونه تنهاش بذاره. منشی هم که انگار از خداش بود این 

م در ضمن بزنه فورا در زد و رفت تو اتاق وحرفهای منو گغت تاکید کردم که بگه زیاد وقتشو نمیگیر

کارم واجبه. اما بهراد خان با کمال پررویی جواب دادن که حتی یه دقیقه ام نمیتونن بیان بیرون وباید 

یه دقیقه نمیتونه دست از  ارهمنتظر بمونم تا زمانی که مهمونش بره. یا خدا این بشر عجب رویی د

ره ما از زندگیمون دست بکشیم هرزه بازیاش بکشه و بیاد به کار شرکت باباش برسه اونوقت انتظار دا

 ومنتظر جنگولک بازی های ایشون باشیم زرشک...

 باید میکردم انگار حاال حاال قصد نداره دل از این مهمان عزیزش بکنه... چکار

@smrkrm 

برایش پیام میذاشتم روی کاغذی براش نوشتم که برای بررسی طرحهایی که فردا باید تو مناقصه  باید

بودم مهندس رحمتی گفتن که شما باید تایید کنید ولی چون فعال شما وقت  شرکت کنن اومده

 تاقمندارین ماهم نمیتونیم بیشتر از این منتظر شما بمونیم من طرحها رو به صورت جدا ومشخص تو ا

براشون میذارم ایشونم مطالعه وبررسی کنن هر کدوم رو که پسندیدن مشخص کنن تا فردا اونو 

 قت نکردن من فردا صبح طرحی رو که خودم صالح بدونم میفرستم...بفرستیم اگر هم و

دادم دست منشی تا بده دست بهراد خودم برگشتم اتاق بچه ها منتظر جواب بودن قضیه رو  کاغذو

براشون توضیح دادم وگفتم که اونا میتونن برن واقعا خسته بودن خودمم قرار شد سریع طرح ها رو 

چه ها ب فتنبه صورت مرتب و جدا رو میزم بذارم تا بهراد بیاد وبررسی کنه وبعد خودم هم برم بعد از ر

سریع اون کارو انجام دادم و وسایل خودمم جمع و جور کردم و کیفم و برداشتم و رفتم سمت در که 

 یهو در باز شد و بهرادخان پشت در ظاهر شدن...
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 ??دیدنم پوزخند زد:میبینم که هنوز نرفتی با
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دارم میرم .همه  نقشه ها و فایلها رو مرتب میکردم که وقت بررسی سردرگم نشین االن تموم کردم-

چیز مرتب روی میزمه بعد از بررسی اونی که تایید کردین رو بذارین رو میز من بمونه اونی یکی رو 

 بذارین جای دیگه ...

 من زیاد وقت ندارم االن که خودت اینجایی بهتر خودت توضیح بدی تا زود تموم شه -

نگار زیادی بهتون خوش گذشته این دفعه دیگه نوبت من بود که پوزخند بزنم:جناب مهندس ا-

 حساب زمان از دستتون رفته االن تقریبا یک ساعت ونیم از وقت اداری گذشته 

 مسخره ای جواب داد:خوب بگذره ده پانزده دقیقه ام روش خودت گفتی زیاد وقت نمیبره  بالبخند

ینکار خسته ام دارم اون حرف برا یه ساعت پیش بود نه االن من االن حتی یه دقیقه وقت ندارم برا ا-

 میرم 

 گفتم وخواستم برم سمت در که جلوم وایستاد اینو

 اما شما مجبورین طرحتونو امروز توضیح بدین چون این طرح فردا باید فرستاده شه .-

 یه پوزخند مسخره آمیز تکرار کردم :مجبور.....کی همچین حرفی زده. با

 من-

باید بگم از مادر زاییده نشده کسی که بخواد  زدن به کمرم جواب دادم:جهت اطالعتون دستمو

 سوگند مجبور به کاری بکنه ..

 ولی من میکنم شما باید همین االن طرحهاتونو برام توضیح بدین-

 زهی خیال باطل عمرأ...-

 حالت خاصی گفت:که اینطور.... با

ی انگار یادم گفت وبرگشت سمت در فکرکردم حالت مصمم منو که دید دست از سرم برداشت ول اینو

رفته بود این آدم بهراد کله شق تر از اونیه که فکرشو بکنی. اصوال کلید اتاقها رو در اتاقهاست در 
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کرد  فلاتاقها رو کسی قفل نمیکنه ولی همیشه همونجا رو در هستن. بهراد رفت سمت در و درو ق

 وبعد در مقابل چشمهان بهت زده من کلید گذاشت تو جیب شلوارش 

 نیکه طرحها رو توضیح ندادین این در باز نمیشه تا زما-

جلوش وایستادم صورت تو صورت با ناخنم زدم به سینه اش وگفتم:نه تو ونه بزرگتر از تو  رفتم

 ???نمیتونه منو مجبور بکنه کاری بکنم تفهیمه

 ببینیم و تعریف کنیم -

خت در اشتباهی شده تا فرادم اگه فکر کردی با قفل کرده در میتونی حرفتو پیش ببری باید بگم س-

 اینجا بمونم میمونم ولی یه کلمه هم در مورد اون طرح ها توضیح نمیدم

شد سمتم و زل زد تو چشام:مطمئنم به ساعت نکشیده خودت طرحها رو میذاری رو میز و از اول  خم

 تا آخرشو میگی...

 به همین خیال باش ...-

یه گوشه اتاق بودم اونم اومد نشست رو مبل روبه رویی  گفتم رفتم نشستم رو مبلمان راحتی که اینو

 وزل زدیم به هم.

@smrkrm 

نیم ساعتی همونجور نشستیم که یه دفعه کسی زد به در هردو برگشتیم درو نگاه کردیم بازم  تقریبا

ضربه ی دیگه وقتی دید جوابی نمیدیم دستگیره رو چرخوند که با در بسته مواجه شد اینبار با شدت 

 ??بیشتر به در زد:آقای مهندس آقای مهندس شما اونجایید

بهراد برگشت سمت منو نگاه شیطنت آمیزی انداخت و بعد  منشی بهراد بود با شنیدن صدا صدای

 ??جواب داد:کاری داشتین

 آقای مهندس چرا این در قفله نکنه شما اونجا گیر کردین-

 خودمون قفلش کردیم-
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 ?? ?خودتون-

که زل زده بود به من جواب داد:بله من و خانم مهندس کار مهمی باهم داشتیم نخواستیم  همونجور

 کسی مزاحم شه

از حدقه زدن بیرون این چرا اینجوری میگه االن دختره فکر میکنه ما اینجا داریم چکار  چشام

 میکنیم خواستم چیزی بگم ولی آخه چی باید میگفتم .صدای دخترم قطع شد 

 برید منو وخانم مهندس کارمون باهم طول میکشه  شما میتونید-

 فورا جواب داد:ایرادی نداره من منتظرتون میمونم دختره

این بهراد لعنتی اون پوزخند مسخره شو زد میخواستم خفه اش کنم :گفتم که شما برین من و  باز

 خانم مهندس شاید کل شبو اینجا بمونیم 

ز عصبانیت سرخ شده بودم خواستم بگم این مهندس عوضی خدا این مزخرفات چیه که این میگه ا یا

منو اینجا زندانی کرده اما یهو یه فکری اومد به ذهنم این دختره که منو ندیده اینجام حرفی هم نزدم 

که بدونه اگه فردا پس فردا چیزی بگه می زنم زیر همه چیزو میگم من اونجا نبودم تو دیدی که 

 هرادم فکر نمیکنه کم آوردم.  ...آره خودشه اینجوری ب?? ?باشم

 ???با صدای بلندو تعجب آمیز تکرارکرد:کل شب دختره

 میتونستم قیافه ی بهت زده شو تصور کنم  قشنگ

 بله تمام شب تا صبح.. -

 ??ولی مگه شما قرار شام ندارین-

 مهم نیست کار االنم مهمتر و دلچسبتر از قرار شامه-

 تو دهنش که صداش خفه شه پسره ی عوضی...میخواست با کیفم جوری بزنم  دلم

بهتره شما برین دیگه هم دیراون نشه هم ما به کارمون برسیم اینجوری مر رو کارم تمرکز ندارم -

 خداحافظ
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 خفه خون بگیری با این حرفات..... الهی

پاشنه کفش دخترک که با حرص میکوبید رو زمین اومد این یعنی اینکه داره دور میشه و  صدای

 آن امکان انفجار منم وجود داره....هر
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 این مزخرفات چی بود که تحویل دختره دادی االن پیش خودش هزار جور فکر چرت میکنه-

 خوب بکنه به درک -

جلوتر ولبه مبل نشستم :آقای مهندس برای شما شاید خیلی چیزها مهم نباشه ولی برای من  اومدم

 هست لطفا کمی مواظب حرفاتون باشید 

بی تفاوتی جواب داد :به من چه تقصیر خودتونه اگه حرف گوش کن بودین ما االن سر کارو  با

  ?زندگیمون بودیم تازه اولشه ببین فردا که قضیه امروزه روهمه جا پخش کرد باید چکار کنی

 زدم وجواب دادم:اون این کارو نمیکنه پوزخندی

 نگام کرد:چرا اینکارو نمیکنه پرسشگرانه

 ما زنها میفهمیم فقطاینو دیگه -

روز اول که رفتارشو با بهراد دیدم فهمیدم تو کفشه بدجور دست وپا میزد که نظر بهراد جلب  ازهمون

کنه ولی  انگار زیاد باب میل بهراد نبود کالبهراد بهش توجه هم نمیکرد با این حساب مطمئن بودم به 

نمیاد  وریکنن اون دخترم همینطکسی چیزی نمیگه زنها خیلی سخت به شکست خودشون اعتراف م

به همه بگه که ببینید من این همه خودمو کشیدم برا مهندس اما اون برام تره هم خورد نکرد اونوقت 

 این دختره از راه نرسیده قاپ مهندسه دزدیده ...

 صدای بهراد به خودم اومدم:خوب اون نگه یکی دیگه میگه با

 نجا نیست که همه ی کارمندها رفتنکسی ای??تعجب نگاش کردم :یکی دیگه  با
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 پس من اینجا شلغمم...-

 حرفو جوری ادا کرد که ناخود آگاه خندم گرفت :بهراد شلغم چقدر بهش میاد  این

 خودمو بزور گرفتم که نخندم :از طرف شما که مطمئنم چیزی نمیگین  جلو

 ??اونوقت چرا مثال-

وراست جوابشو دادم:درسته دخترباز بودن شما معروفه ولی شنیدم دوروبر دخترهای شرکت  رک

 نمیگردین هر کی هم اومده سمتتون ردش کردین...

 حالت خاصی نگام کرد :خوب دختر داریم تا دختر ...در ضمن اگه خودم بگم همه باور میکنن با

 هیچ مزخرفی رو راجع به ما باور نمیکنه  ببینید آقا مهندس شما که هیچ اگه من هم بگم هیچ کی-

 ??گرفت:اونوقت چرا جدی

خوب معلومه حتی یه آدم کورم متوجه میشه که گروه خونی ما بهم نمیخوره چه رسد به مهندسهای -

 اینجا که هم منو خوب میشناسن هم شما رو

 ??پس چطور این دختره باور میکنه بقیه باور نکن-

از تو خوشش میاد روت حساس اون حتی به مگس های ماده ی دورو  بگم مشنگ این دختره خواستم

برت حساس چه رسد به من ..منی که االن با تو تو یه اتاق دربسته معلوم نیست دارم چکار میکنم 

 ...حق داره هر جور فکر ناجور به ذهنش بیاد دیگه.. 

 متوجه نمیشین...بجای گفتن اینا فقط جواب دادم :اون قضیه فرق میکنه فرقشم شما  ولی

 جلو سینه اش گره زد وبا حالت خاصی نگام کردو گفت:که اینطور..   دستاشو

همه ی حرفاش فقط برای این بود که مثال من بترسم و کوتاه بیام ولی کورخونده به من میگن  مطمئنم

 سوگند ...
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م تصمیم گرفت تقریبا زنگ خورد وای خداااا مامانم نگرانم شده حتما نمیدونستم بهش چی بگ گوشیم

راستشو بگم گوشی رو برداشتم و بهش گفتم به دلیل حجم زیاد کاری امشب شاید تا صبح بمونم 

 اشرکت طبق انتظارم مامانم کلی غر زد سرم ولی چون تو این چند روز متوجه شده بود که اینروزه

گیر نمیده ...تماسم که تموم کارم فشرده ست زیاد گیر نداد در کل از وقتی رفتم آلمان و برگشتم زیاد

شد دوباره اومدم نشستم جلو بهراد با همون  پوزخند رو لباش زل زده بود به من. چند دقیقه ای که 

گذشت گوشی اون زنگ خورد نگاه به شما رو کرد و یه اخم نامحسوس نشست رو چهره اش .جواب 

 نداد دوباره زنگ خورد جواب نداد آخر سر بار پنجم جواب داد...

 سالم-

 

 وقتی جواب نمیدم یعنی کار دارم دیگه...-

با گوشیم مشغول کردم که یعنی من حواسم بخت نیست اما کار چرتی بود خواه و ناخواه  خودمو

 صداشو میشنیدم

 نمیتونم بیام -

 قرار گذاشتیم که گذاشتیم االن وقت ندارم بیام -

 من که همه چیزو نباید به تو توضیح بدم-

 

 اعصابم راه نرو باشهلطفا رو -

 گفتم این مزخرفات تمومش کن میگم نمیتونم بیام یعنی نمیتونم دیگه -

کسی رو که اونور خط بود نمیشد به وضوح شنید معلوم بود که پشت خط یه زنه چهره ی بهراد  صدای

تر رفته رفته بی حوصله تر وعصبی تر میشد زنه یه ریز صحبت میکرد بنظر تن صداش رفته رفته باال

 میرفت ..

 بهراد داد زد: آره بهتر از تو رو پیدا کردم االنم با اونم مشکلیه یهو
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 ?باعث شد صاف بشینم وزل بزنم بهش فکر کنم دختره ازش پرسید چیش از من بهتره دادش

همه چیزش مثل تو قیافش عملی نیست مثل تو هیکلش پروتز نیست و مهمتر از همه مثل تو هرزه -

 نیست... نیست حالیته هرزه

که میزد زل زده بود من منم زل زده بودم به اون از طرز حرف زدنش با دختره و جمله آخرش  حرف

اصال خوشم نیومد اخم کوچیکی نشست رو چهره ام. حرفشو که زد گوشی و قطع کرد انداخت رو 

 کاناپه

 دختره هرزه صداشو برا من میبره باال فکر کرده کیه ....-

وری میگفت هرزه انگار خودش خیلی طیب و طاهر بود نتونستم جلوی عصبیم میکرد ج حرفاش

 خودمو بگیرن و چیزی نگم .

 ??شما کی میخواین طرز صحبت کردن با یه خانم رو یاد بگیرین -

 حالت استفهام نگام کرد با

 شما نباید اون حرفها رو بهش میگفتین-

 ??کدوم حرفها-

 شما حق نداشتین بهش بگین هرزه -

 زد وجواب داد پوزخندی

 

 اطالعتون باید بگم این شما بودین که این لقبو بهش دادین. محض

 ???تعجب گفتم من با

 بله شما خانم مهندس قدیسه یادت نیست خوزستان هتل ..-

 یادم افتاد پس این همون دختره است که تو هتل دیدم  یهو
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 یادت افتاد-

لی کار شما اشتباه تر بود یه آدم هر کی و خوب کار منم اشتباه بود نباید همچین حرفی میزدم و-

 هرچی که باشه نباید اینجوری صریح و رک بهش بگی اینکار اصال خوب نیست 

 زدم به دریا و ادامه ی حرفامم زدم هرچه بادا باد دلمو

 ضمن اون خودش به خود خود هرزه نشد آدمهایی مثل شما از اون یه هرزه ساختین در

ظارم قهقهه ای زد و گفت:من از اون هرزه ساختم چه حرفا.اون قبلتر از شنیدن حرفم برعکس انت با

 من اینجوری کرم از خود درخت بود  

من که اختصاصا نگفتم که تو این کارو باهاش کردی قبلتر از تو هم یکی بوده مثل تو که اینکارو -

 باهاش کرده 

 اونم استعدادشو داشته اون خودشم بهش پا داده-

ها تو زندگیشون یه خال هایی دارن که برای جبران اون خال گاهی دست به کارهای بعضی از آدم -

نامعقول میزنن مثال خیلی هاشون  تو زندگیشون کمبود محبت وعشق داشتن برای داشتن این محبت 

 نسراغ آدمهای اشتباهی میرن خیلی هاشون مشکالتی دارن که برای فرار از اون مشکالت پناه میبر

 روغین ..مطمئن باش اونم یه چیزی تو زندگیش بوده که اینجوری شدهبه آدمهای د

معنی داری بهم انداخت و گفت:یعنی تو خودت هیچ وقت تو زندگیت کمبود عشق و محبت  نگاه

 ??نداشتی یا مشکالتت زیادی نبودن 

کردم بهش من همیشه خانواده مو داشتم که بهم محبت کردن عالوه بر اون من یه روزی تو  فکر

زندگیم یه دانیال داشتم دانیالی که برام از عشق و محبت چیزی کم نذاشت خداییش دانیال منو 

 سیراب کرده بود هیچی برام کم نذاشته بود ...

 چی شد رفتی تو فکر سوالم جواب نداشت-
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خودم اومدم :من خانواده مو داشتم محبت اونا برام کافیه .مشکلم کم تو زندگیم نداشتم اما  به

 وایستادم وجنگیدم باهاشون من اونقدر به خودم متکی هستم که نیازی به دیگری نداشته باشم 

 یعنی باور کنم که هیچ وقت نیازی به دوست دارم های یه مرد وحمایتش نداشتی-

نستم بهش بگم من یه مرد داشتم یه مرد که روزگاری شب تا صبح و صبح تا شب میشد اگه میتو چی

 تو گوشم دوست دارم زمزمه میکرد ....

چرا آلمان که بودم خیلی از وقتها نیازمند حمایت یه مرد بودم یادم نمیره روزهایی رو که  دروغ

ته دلم میدونستم که محتاج آغوش گرم وحمایتگر دانیال میشدم.همون هایی که موقع ترکشم از 

دلتنگشون میشم آره تو غربت نیازت به یه حامی بیشتر میشد البته در بیشتر مواقع تیرداد بود 

 تیرداد خیلی حمایتم کرد خیلی..بیشتر روزهای غربت با وجود اون بود که راحت شب میشد...

 ج دوستهیچ کدوم اینا رو نگفتم بجاش گفتم :من خودم برای خودم کافیم ...محتا اما
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 های پوشالی کسی نیستم.. دارم

 حالت خاصی نگام میکرد لم داد به مبل :که اینطور.... با

نمیخواستم حرف بزنم فکر به اینسو وآنسو پر میکشید گاهی سمت دانیال میرفت و گاهی  دیگه

 سمت تیرداد. شکر خدا بهرادم رفته بود تو فکرو منو تو افکار خودم رها کرده بود...

 

زنگ زد غذای خونگی برامون غذا بیاره البته بدون اینکه نظر منو بپرسه گوشی رو که قطع کرد  ادبهر

از جاش بلند شد دکمه های باالیی پیرهنشو باز کرد جوری باز کرد که همه عضالت سینه اش ریخت 

شدم  لندبیرون از جیبش قاب سیگارشو که پر از سیگارهای مارک بود درآورد و یکیشو روشن کرد. ب

الی پنجره رو باز کردم نگام کرد وپوزخندی زد.کمی که گذشت کسی به در اتاق زد بهراد در باز کرد 

نگهبان ساختمان بود. بهراد عمدا بهش گفت بیاد داخل و غذاها رو بذاره رو میز مطمئنم قصدش فقط 
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ایم البته تو کارش موفق  دهو فقط این بود که نگهبان ببینه که من و اون تنها تو یه اتاق با در قفل ش

عمل کرد چون چند باری نگهبان نگاشو با تعجب بین من و بهراد با اون ریخت و لباس چرخوند 

.میخواستم خفه اش کنم این بهراد بیشعورو ....غذا رو گذاشت جلوم کباب کوبیده بود خداییش خیلی 

 گرسنه بود 

 ??میدادی بهتر نبود یه نظری هم از من میپرسیدی بعد سفارش غذا-

 ? ?یعنی دوست نداری??کرد :االن یعنی چی  نگام

 دوست دارم ولی ادب حکم میکرد که نظرمو بپرسی -

 گله گشادی زدو گفت :یادم میمونه دفعات بعدی که با هم بودیم بپرسم  لبخند

 ندادم شروع کردم به غذا خوردن ... جوابشو

مردم چشام میسوخت از بیخوابی اما مغزم دائم غذا بازم سیگار روشن کرد از بیخوابی داشتم می بعد

فرمان میداد نباید بخوابی نباید ...هندزفری کردم تو گوشم و صدای آهنگو زیاد کردم اومد نشست 

کشید ..یه  زجلومو بازم اون پوزخند حرص در آرشو زد یه کم که زل زد بهم بعد ولو شد رو مبل و درا

 رفتم دم پنجره تا باد بخوره تو صورتمو خواب از سرم بپره.ساعتی گذشت داشتم از بیخوابی میمردم 

 میترسی بخوابی -

شده بود اومده بود با فاصله کم پشت سرم وایستاده بود وخم شده بود آروم این حرفو تو گوشم  بلند

 زمزمه کرده بود منم که متوجه اومدنش نشده بودم از این کارش نیم متر پریدم باال..

نزدیک بهم بود خواستم برم عقب ولی جا نبود درست چسبیده بودم به پنجره سمتش خیلی  برگشتم

 .نگاش کردم نگاش یه جوری بود گنگ و نامفهوم ...

 ??از چی باید بترسم-

 ازمن-

 مگه شما لولو خوره اید که بترسم -
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 به صورتم نزدیکتر کرد نفسهاشو رو صورتم حس میکردم :ترسناکتر از اون  صورتشو

 زدم وجواب دادم :انگار نظر خودتونم نسبت به خودتون خوب نیست  پوزخندی

زد و گفت:من از واقعیت فرار نمیکنم تو هم از واقعیت فرار نمیکنی واسه همینه که  نیشخندی

 ترسیدی 

 نخیر من نترسیدم -

شد دیگه فاصله ای هم بینمون نبود تقریبا چسبیده بود به من منم چسبیده بودم به دیواری  نزدیکتر

 که نصفش پنجره باز بود ...

 میشه کمی برید عقب .-

ترسیدی که اینجوری چسبیدی به دیوار اگه یه ذره جلوتر بیام خودتو از پنجره پرت میکنی پایین -

 مگه نه ...

م من خم شدم به سمت بیرون از پنجره کمرم به لبه ی پنجره گفتن این کلمات خم شد رو حین

میخورد و درد میکرد ناخودآگاه دستمو گذاشتم رو سینه اش که هلش بدم به عقب ولی مگه زورم 

بهش میرسید بعدشم تا دستم خورد به قسمتی از تنش که لباس نداشت مور مورم شد اومدم دستمو 

 بکشم که گرفتش 

 کوچولو  دستات یخ کرده خانم-

که گرفت جری شدم بدجور ..جوری دستمو از دستش کشیدم بیرون که با اون توانش نتونست  دستمو

نگش داره عصبی نگاش کردم وبا حالت فریاد گفتم:نشنیدی چی گفتم..گفتم برو عقب ...کف دستم 

 کوبیدم به شونه اش که بره عقب 

 دشه لعنتی خودشه..این کارم رفت عقب انگشتو اشاره شو گرفت سمتم:خو بعد

 چاشنیه نگاه عصبیم کردم  تعجبو
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خود خودشه عصبی که میشی میشی عینهو یه شیر ماده ...فریاد که میزنی انگار یه شیر ماده ی -

عصبی غرش میکنی .میخواستم همینه ببینم جذابتر از این صحنه وجود نداره عصبی کردن تو 

 بهترین کار دنیاست 

هیجان خاصی گفت:لعنتی تا حاال کسی بهت گفته که چقدر وقتی عصبی  قدم اومد نزدیکتر و با یه

 ??میشی جذاب میشی 

 تعجب نگاش میکردم :این چرا داره هذیان میگه  با

که زد قدم به قدم رفت دورتر انگار میخواست یه صحنه رو از دوردست نگاه کنه بعد از چند  حرفشو

بست واز پشت تکیه داد بهش من موندم با یه  لحظه رفت سمت در قفلشو باز کرد رفت بیرون درو

 حالت منگی و چشایی که خیره به در بودن..
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بعد از مدتی اومد داخل، بدون این که نگام کنه رفتو رو مبل دراز کشید و چشاشو بست، منم  بهراد

ه ساعتی برای این که خوابم نبره لپ تاپو باز کردمو یه فیلم گذاشتم و شروع کردم به نگاه کردن. ی

مبل تکیه  شتیهم گذشت بهراد انگار خوابش برده بود، چشم هام از بیخوابی درد میکردن، سرمو به پ

دادمو چشامو بستم. چشم که باز کردم نور ضعیفی خورد به چشمم، یهو عین برق گرفته ها از جام 

دمو فهمیدم تو پریدم صبح شده بودو نور صبحگاهی از پنجره به چشمم میخورد، زود خودمو پیدا کر

. بهراد سر جاش دچه موقعیتی هستم. خواستم تکون بخورم از جام همه ی مهره های بدنم درد میکر

نبود منم انگار تو موقعیت دیشبم خوابم برده بود فقط لپ تاپم دیگه رو پام نبود و به جاش یه پتوی 

بود، کمی بعد کارمندای  ٧:١٠سبک روم کشیده شده بود، پتو بوی ادکلن تلخ بهراد رو میداد، ساعت 

دیگه میومدن. از جام بلند شدمو رفتم سراغ در، باز بود. یه آبی به صورتم زدمو سرو وضعمو مرتب 

 کردم و برگشتم اتاقو رفتم سمت میزم، یه یادداشت روش بود:

 هر کدوم از طرحارو که دوست داری بفرست میخوام بهت اعتماد کنم.  - 

 رای یکبار هم که شده یه کاریو درست انجام داد.شدم، این بهراد ب خوشحال
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 ی بچه ها اومدن و قضیه  رو باهاشون درمیون گذاشتم و اوناهم از شنیدن خبر ذوق کردن. بقیه

انجام دادیمو مدارک رو فرستادیم چون خسته بودم خودم نرفتم، کارا که تموم شد با سایه  کارهارو

هراد از راه رسید، با یه خشم عجیبی نگام میکرد کارد نشستیم یه فنجون چایی بخوریم که منشی ب

شما  نبهش میزدی خونش درنمیومد، یه کاغذیو کوبوند رو میزم و با طعنه گفت: مهندس بهراد گفت

 امروز میتونین برین مرخصی خسته این تمام شب رو تا صبح بیدار بودین و نیاز به استراحت دارین.

ی اتاق بود افتاد صورتش کبود شد. رفت سمت درو موقع رفتن که به پتوی بهراد که گوشه  نگاهش

 جوری درو کوبید که جفتمون از جامون پریدیم باال.

: این چرا اینجوری کرد؟   شونمو انداختم باال و گفتم نمیدونم، بعد سایه کاغذو از دستم گرفت سایه

بکنه، غیر ممکنه یعنی چه  نگاه کردو گفت: من که باورم نمیشه مهندس بهراد همچین لطفیو به کسی

 اتفاقی براش افتاده! خوش بحالت میتونی بری استراحت کنی.

 شوخی گفتم: میخوای برم برای توام بگیرم؟ به

 نه بابا مهندس از این لطفا به هیچکی نمیکنه تو شانس آوردی.-

کارش خوشم اومد واقعا خسته بودمو نیاز به استراحت داشتم: برم خونه استراحت کنم بعد بلند  از

 شم با تیردادی صحبت کنم،تو این دو هفته کم باهاش حرف زدم دلم برای تیردادیم تنگ شده. .  .
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وقت بهرادو شستم وخشک کردم وگذاشتم داخل یه کیف دستی فردای همونروز بعد از اتمام  پتوی

 کاری رفتم اتاقش منشی اش بادیدم دوباره بنفش شد ولی برعکس اون بهراد ازم استقبال خوبی کرد 

 اونذم پتوتوتو بدم وازتون تشکر کنم -

 لبخند کج رو لبش نگام کرد :دلم نیومد اذیتت کنم  بایه

 انداختم پایین وگفتم ممنون سرمو
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 راستی خوب شد اومدی میخواستم بفرستم دنبالت -

 ??چرا-

 برای نظارت طرح تجاری خیابون ولیعصر میریم  11فردا ساعت -

 منظورتون همونه که مهندس اسدی مهندس ارشدشه -

 دقیقا فردا به عنوان یه مهندی عمران با من میای -

 ?برای چی باید بیام-

 خوب تو مهندس عمرانی میتونی کار رو بهتر بررسی کنی و نظر بدی -

 نه اصال ..?مورد کار مهندس اسدی اونم در ?من نظر بدم-

اسدی یکی از بهترین مهندسان شرکت بود من به خودم حق نمیدادم کسی رو که این همه  مهندظ

 سابقه ی کار داره نقد کنم 

 لطفا از بردن من صرف نظر کنید -

 میزش تکیه داد وگفت:نچ نمیشه حتما باید بیای  به

 ولی مهندس...-

 منتظرم باش  11ساعت  لطفا با من بحث نکن فردا-

 گفتم :باشه.. مایوسانه

 جدی بود که نخوام باهاش چونه بزنم  اونقدر

 منشی بهرادباهام تماس گرفت و گفت :بهراد تو پارکینگ منتظرمه  11دقیقا ساعت  فردا

 بهراد هڑخوشایند نبود با بهراد تو یه ماشین شهر رو گز کنم ولی چاره ای نداشتم. رفتیم سر پرو برام

 هم طرفی از بودم خسته شد ظهر از بعد دو ساعت برم دنبالش بودم مجبور منم کرد بازدید کلشو
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رضایت داد  ادلهر باالخره بیارم در صدامو نمیتونستم ولی بودم گرسنه و بودم خورده کم رو صبحونه

 به رفتن. وسطهای راه بود که متوجه شدم مسیرمون مسیر شرکت نیست 

 ??داریم کجا میریم-

 ??چشمی نگام کرد وگفت: تو گرسنه ات نیست زیر

 ??منظورتون چیه-

 گرسنمه داریم میریم یه رستوران خوب ناهار بخوریم  من

 ولی ما باید برگردیم شرکت من کلی کار نا تموم دارم??پرسیدم :رستوران باتعجب

تمومتو تموم چشمی نگام کرد و لبخند زد:نترس دیر نمیشه فوقش شب میمونیم وکارهای نیمه  زیر

 ??میکنیم اکی

 تعجب نگاش کردم قهقهه ای زدو گفت باز که چشات قد نعلبکی شدن  با

کرد رسیدیم از اون رستوران خاصها بود از همون ها که مشتری های خاص خودسشو داشت  تومز

داشت از ماشین هایی که جلوش پارک شده بودن هم میشد اینو فهمید وارد رستوران که شدیم یه 

گرد بزرگ بود که وسطش یه حوض بزرگ و آبنما بود دور این فضا یه فضای دیگه بود که با  فضای

از فضای وسطی جدا شده بود که خود اون فضا به دو فضای متفاوت جدا شده بود که هر  هچند پل

کدوم دکوراسیون خاص خودشو داشت پیشخدمت که بهراد و میشناخت یه نگاهی به اون انداخت و 

 و بعد لبخند زد و گفت :همون میز همیشگی اون سمت( اشاره به سمت خاصی کرد( یکی به من

 یه نگاه به من انداخت وموذیانه لبخندی زدو گفت:خوب معلومه  بهرادهم

ما رو به یکی از اون دو فضاراهنمایی کرذو من که متوجه نگاهها و لبخندهای اون دونفر  پیشخدمت

 نمیشدم دور میز نشستیم 

به دورو بر انداختم بیشتر مشتری زوج های جوان بودن فضا یه جوری بود کال معذب بودن  نگاهی

 خیلی هاش حرکات جلف نشون میدادن که خوش آیند نبود 
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 ?چی سفارش میدین پیشخدمت

هر چی شما سفارش میدین برا منم بگین -منو رو گرفت سمتم حوصله یانتخاب کردن نداشتم  بهراد

 همون و بیارن
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 به سینه زد و روی صندلی ایش لم داد و با دست به پیشخدمت اشاره کرد که بره  ستاشود

 مطمئنی که از همون غذایی که من میخورم میخوای بخوری-

 ? ?نگاش کردم :ایرادی داره متعجب

 هم نخوره  به یمتڑر-

  ندارم یمیڑر من? یمڑر کزوم?یمڑر-

 ?دقیقتر کردو گفت:مطمئنی نگاشو

 ? ?همچین فکری میکنی چرا ?معلومه-

 حیف مانکنیه نیست بدک ای هیکلتم ازطرفیم یمینڑآخه اصوال همه ی شما دخترها همیشه تو ر-

هیکلهایی زیاد  همچین دیگه اطالعت محض البته میشدی مانکنی خوب واال ست کوتوله قدت که

 طرفدار نداره

 زدم و گفت:به درک.. نیشخندی

هیکلهایی خوشم نیومده بیشتر اون تیپی دوست دارم االن بیشتر البته خود من تا حاال از همچین -

 هیکل اوناست که طرفدار داره

دست اشاره به دختری کرد که چند میز دورتر از ما بغل یه پسر جلف نشسته بود دختره کل  با

 هیکلش پروتز بود 

 ایشششش...میخوام صد سال سیاه طرفدار نداشته باشم -
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 ??زدو گفت :چرا لبخندی

 سال سن میتونه با عمل هیکلشو بهتر از اون بکنه  120عمه ی من با -

 ?سالشه 120ای زدو گفت :خداییش عمه ات  قهقهه

 چرا ولی امروز بدجور کبکش خروس میخوند نمیدونم

 نخیرم )اینو مثال با حرص گفتم(-

 گذاشت رو میز خودشو کشید جلوتر وآرومتر  دستشو

 لی عطر بویی داره همه اش که نباید یه مدل گل و بو کرد :البته به نظر خودم که هر گ گفت

نگاش کردم تو حرفاش کنایه بود اما نمیدونم چرا این حرفها رو میزد شاید هر کسی جای  متعجب

بهراد بود فکرهایی ناجور میکردم اما بهراد نه...من اون هم خون نبودیم من واون درست مثل آب 

 وآتشیم.  ..

غذاو دسر و پیش غذا چیدرو میز غذاها رر هم که نگو ماشاهلل همه اشون اومد و کلی  پیشخدمت

 چرب و چیلی..

 تعجب میزو نگاه میکردم پیشخدمت که رفت گفتم:همه ی این غذاها مال ماست  با

 آره خودت گفتی که میتونی بخوری-

 من از کجا میدونستم که اینهمه غذاست-

 جر زنی موقوف باید همه شو بخوری-

 به غذا ها کردم من چه جوری این همه غذا رو بخورم  نگاهی

خداییش غذا هاش حرف نداشت طعمشون عالی بودن واشتها آور ..نصف غذا های من موندن ولی  ولی

روزه میشد  2بهراد خوب تونست از پسشون برآد اگه این باشگاه نمیرفت با این حجم غذا خوردن 

 �😂😂�بشکه ی نفت
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 ن هاخانم مهندس کم آوردی-

حرفش راست بود باهاش کل کل نکردم موقع خروج از رستوران تازه متوجه معنای نگاههای بین  چون

بهرادو پیشخدمت شدم قسمتی که ما نشسته بودیم بخش خودمانی رستوران بود افرادی که اونجا 

بودن بیشتر جفت وجفت بودن ولی بخش دیگه رستوران قسمت رسمی ایش بود جایی برای قرارهای 

شدم بهراد اصوال با دوست دخترهاش میرفت اونجا پیشخدمتم فکر کرده بود من دوست  متوجهکاری 

دخترشم بهراد سعی نکرد که فکرشو عوض کنه از فهمیدن این قضیه ناراحت شدم یه حس ناجوری 

 به مسئله پیدا کردم ولی سعی نکردم به روم بیارم 

گفتم دونگی حساب کنیم قبول نکرد گفت : اون  خودش رفت پول غذا ها رو حساب کنه هرچی بهراد

 دفعه مهمون من از دفعه ی بعدی دونگی حساب میکنیم 

البته بعدها هم زد زیر حرفش از اون روز به بعد تقریبا کارم شده بود که دنبال بهراد بیفتم و شهرو  که

 بهراد پاتوق که شیک های رستوران تو باهم و ناهار هم اصوال برم ها هڑحومه ی شهر رو برا بازدید پرو

 بهرادخان با گذار و گشت جدیدم کار بود شده این میخوردیم
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 خونه دیدم مامان داره تویه ساک کوچیک لباس جمع میکنه رسیدم

 ???خبریه-

 آره مامان دیشب ستاره بچه اشو به دنیا آورده -

 خوشحالی پر در آوردم وای خدا باالخره ستاره من مامان شد ... از

از برگشتنم از آلمان ستاره رو فقط همون روزهای اول دیدم اونروزها میون رفت و آمدها نتونستم  عدب

یه دل سیر بشینم باهاش دردو دل کنم بعد هم که خبر بارداریش بهم داد دکترش از همون روزهای 

 داول بخاطر ضعف جسمانیش بهش استراحت مطلق داده بود اینجوری شد که نه اون تونست بیا
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دیدنم ونه من بخاطر مشغله شغلی تونستم .روزی که خبر بارداریشو بهم داد حالم دگرگون شد این 

خبر معانی زیادی برام داشت این یعنی اینکه باالخره ستاره سرنوشتشو قبول کرد یعنی که دلش گرم 

 ینااشده به همسرش وزندگیش..یعنی اینکه میخواد زندگیشو حفظ کنه.هزاران معنی خوب دیگه و

برای من میشن فوق العاده ترین چیزها خوشبختی ستاره همیشه آرزوم بود واین بچه میتونه ضامن 

 خوشبختیش باشه

 :ما فردا عصر میخوایم بریم دیدنش تو هم میایمامان

 هیچ تردیدی گفتم :حتما بی

مرخصی میگرفتم که خودش یه مصیبتیه با این وضع شرکت که چند روز حجم کاری باال رفته  باید

 ولی من باید برم هرجور که شده

@smrkrm 

مرخصی رفتم اتاق آقای هاشمی تا شنید به چه دلیلی رفتم پیشش کلی باال وپایین پرید که  برای

مهندس جاوید حتی اینروزها  خانم مهندس وضع شرکت و که میبینین کارها ریخته رو سرمون

مرخصی ساعتی نمیدن چه رسد به مرخصی چند روزه اینکار شدنی نیست .دیدم چونه زدن باهاش 

باید میرفتم سراغ خود بهراد که البته اون خودش یه مصیبتیه ..البته فعال تو وضعیت  تبی فایده س

 صلح وآرامش هستیم پس شاید امیدی باشه 

م داشت با تلفنشو حرف میزد کمی بعد مکالمه اش تموم شد. لبخند کجی دفترش داخل که شدی رفتم

 زد و گفت :از این ورها...

از اتاق آقای هاشمی میام مرخصی میخواستم ولی نداد گفت مهندس جاویدگفتن حتی مرخصی  دارم

 ساعتی هم ندیم 

نه نمیشه به راست می گه من بهش گفتم تو که وضع شرکتو میبینی این چند روزه پیک کاریمو-

 کسی مرخصی داد

 ولی من الزمش دارم -
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ریز کرد وگفت:برا چی مرخصی الزم شدی تو که مرخصی بگیر نبودی اون روزها که وضع  چشاشو

 پات خوب نبود من بهت مرخصی دادم ولی تو قبولش نکردی واومدی سر کار

 خوب االن میخوامش واجبه-

 خوب این چکار واجبیه که تو این زمان باید بری مرخصی -

 یه کار شخصیه-

 ??حالت خاصی نگام کرد:چه جور کار شخصی با

 باید برم دیدن کسی-

 ??کی-

 خدا االن این تا ته ماجرا نره ول کن نیست  وای

 گفتم:شما به این مسائل چکار دارین اجازه مرخصی بدین برم کالفه

 ??ه میخوایحاال مرخصی چند ساعت-

 چند ساعت نمیخوام چند روز میخوام-

 تعجب گفت:چند روز ....امکان نداره با

 آقای مهندس من تاحاال از مرخصی هام استفاده نکردم االنم میخوام از حق استفاده کنم -

 من که نمیگم استفاده نکن بکن ولی به وقتش چند هفته دیگه هر چند روز که خواستی برو مرخصی-

 من االن میخوام برم نه نمیشه-

 االن نمیشه -

 شاکی گفتم :آقای مهندس..  باحالت

 که نمیشه  گفتم
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 ولی من باید برم ..-

خاصی نگام کرد و گفت :فقط درصورتی میشه که کامل وجز به جز بگی برا چی این مرخصی  باحالت

 رو میخوای البته بعد اونم تازه شاید قبول کنم

 از دستش در اومد بازم شده بود همون بهراد نفرت انگیز زور گو ولی کور خونده من کم نمیارم  کفرم

 که یه موضوع شخصیه دوسم ندارم توضیح بدم راجع بهش گفتم

 به سینه زد و تکیه داد به میزش :که اینطور...پس مرخصی بی مرخصی دستشو

 بی اجازه  خون به مغزم نرسید :ولی من میرم چه با اجازه چه باز

 گفتمو رفتم سمت در  اینو

 میدونی که اگه بری اخراج میشی-

 تهدیدهاش شروع شدبرگشتم سمتش:مهم نیست  بازم

 گفتمو زدم بیرون  اونو
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بودم این فکر میکرد من عروسک کوکیشم که به  هر سازش برقصم بگه بیا بگم چشم بگه  عصبانی

برو بگم چشم بگه بشین بگم چشم ...دیگه شورشو در آورده کم لی لی به الالش.نذاشتم من تو این 

چند وقت کم منو دور این شهرو اون شهر دنبال خودشو نکشیده منم عین این بچه های خوب خسته 

 دم نزدم وکوتاه اومدم االن وقتش بود که اون کوتاه بیادولی  مشد

جمع کردم رو یه برگه استعفامو نوشتم و برم کوبوندمش رو میز منشی ایش :اینو بدین به  وسایلمو

 جناب آقای مهندس

 ??چی هست این

 استعفانامه م -
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 از گل منشیش شکفت:چشم میدم بهش به سالمت  گل

ختمله ستاره یه کادو میگرفتم رفتم طال فروشی ها رو بگرم رانندگی شرکت زدم بیرون باید برا د از

میکردم که گوشیم زنگ زد شماره بهراد بود جواب ندادم سه بار زنگ زدو دیگه نزدم پیاده شدم 

 رفتم طال فروشی وبراش یه پالک طال که یه فرشته ی کوچیک بود گرفتم 

شمارش ناشناس بود خواستم جواب ندم ولی سوار ماشین شدم که دیدم گوشیم زنگ خورد  برگشتم

 گفتم شاید یکی باشه که کار واجب داشته باشه 

 بازش کردم صدای داد بهراد پیچید تو گوشم:چرا جواب اون گوشی خراب شده تو نمیدی تا

 این چه طرز حرف زدن عشقم کشید جواب ندام مشکلیه..-

نت برداری این کارها یعنی  چی عین این آره مشکلیه تو کی میخوای دست از این کارهای بچه گو-

بچه های سه ساله که تا چیزی رو که میخواین بهش نمیدی قهر میکنن ومیرن تو هم تا گفتم مرخصی 

 نمیدم قهر کردی ورفتی تازه جواب تماسامم نمیدی 

 تو گفتی اخراج منم گفتم اکی-

 ر کنم خودت بگوبا حرص داد بیرون :الاله اال اهلل ...آخه من با تو چکا نفسشو

 من چه بدونم میتونی استعفامو قبول کنی میتونی اخراجم کنی مونده به خودت-

گفتم:دست از بچه بازی هات بردار واال من میدونم تو چهارشنبه صبح اول وقت باید پشت  باحرص

 میزت باشی تفهیمه...

این اوضاع ای بدک  شنبه است چهار شنبه صبح میشه سه روز دیگه سه روز مرخصی اونم تو امروز

 نیست 

 ??شنیدی چی گفتم یا نه-

 که اون کوتاه اومده باید قبول میکردم  حاال

 باشه قبوله -
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 ?جای این سه روز باید جمعه ام اضافه کاری بمونی فهمیدی-

 ...اینو دیگه از کجا آورد متنفرم از کار جمعهاهههههه

 باز که روزه سکوت گرفتی-

 بی حوصلگی گفتم:باشه زور گو میام.. با

 حرفم خنده اش گرفت:آفرین دختر خوب مواظب خودت باش باشه از

 باشه-

 خداحافظ-

 خداحافظ-

شکرت که بهراد با استعغام مخالفت کرد واال من که لگد به بختم داشتم میزدم شرکت بهتر از  خدایا

 ف منو گرفتیبهراد سازه از کجا گیرم میومد. خدایا مرسی که بازم طر

37 

 

دختر ستاره درست مثل چشای خودش بود اما ترکیب صورتش به پدرش رفته بود. در کل ناز  چشای

ودوست داشتی بود. همگی دائم دور خودشو بچه اش میچرخیدیم چقدر این روزها خوب بود همه 

 چی ...

آخری که پیشش بودیم دوتایی به یاد قدیم ها خلوت کردم وکلی درودل کردیم یه جایی از  شب

دردلهامون ستاره از زندگیش گفت از اینکه االن از زندگیش راضیه از اینکه االن دیگه دلش گرم به 

شوهرش واز اینکه خیلی خوشحال که دختر کوچولوش به دنیا اومد تا کانون خانواده اش گرمتر 

 تر شه ...منم خوشحال بودم حق ستاره از این زندگی حداقلش دیگه االن خوشبختی بود ... یمیصمو

زندگی من پرسید از این که من چه حسی دارم منم جوابش دادم حس رضایت دارم من هم به شیوه  از

 ام..ی خودم راضیم از زندگیم به اهدافی که میخواستم رسیدم واز جایگاهیم که االن دارم باز واضی 
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@smrkrm 

چند دقیقه ساکت شد ورفت تو فکر بعد یهویی برگشت سمتم وگفت:آخری باری که دانیالو  برای

 ??دیدی کی بود

حرفش کمی تعجب کردم میدونستم میدونه که هم مت وهم اون تو عروسی فامیل مشترکمون  از

 بودیم 

 ?تو عقدکنون چطور-

 ?خیلی شکسته شده آره-

 بدم :شکسته که نه بنظرمن پخته تر شده البته این نظر منه  کردم بی تفاوت جواب سعی

 ?بعد از برگشتنت فقط همون یه بار رو دیدی-

 آره-

 ?کمی سکوت کرد :میدونی آخرین باری که من دیدمش کی وکجا بود باز

 جوابم نموند و خودش ادامه داد منتظرم

 فرودگاه اونروز که تو داشتی میرفتی تو

 نگاش کردم نگام کردو لبخندی زد  باتعجب

تو دانیالو خوب میشناختی میدونستی چقدر عاشقته میدونستی اونقدر عاشقت هست که برای -

 خداحافظی از ت بیاد برا همینم چشات دنبالش میگشت

@smrkrm 

 پرسیدم کجا وایستاده بود چرا ندیدمش باتردید

د منم دلم بدجور گرفت با خودم گفت ببین وقتی تو داشتی اونور شیشه از همه خداحافظی میکر-

زندگی ما دوتا چه جوری شد هم من غریب شدم هم سوگند باز غربتی که من میکشم بهتر تو کشور 
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خودم غریبم ولی سوگند چی احساس خفگی کردم اگه یادت باشه من زودتر ازجمع جدا شدم 

 شه اولش نشناختمش ...بیرون موقع رفتن چشم به یه آشنا خورد باورت می ممیخواستم بر

داده بود یکی از ستونها جوری که حس میکردی اگه ستون نبود نمیتونست رو پاهاش وایسته  تکیه

تیپو قیافشو که داغون هااا داغون تا بحال من اونجوری ندیده بودمش چشاش دوتا پیاله خون بودن 

 ازرسیدم به تو ...تو که هنوزش اشکاشو رو صورتش و چشاش میتونستی ببینی رد نگاشو که گرفتم 

دیدش خارج شدی انگار روح از بدنش خارج شد یه دفعه دیگه نتونست رو پاهاش وایستا افتاد رو 

 زمین تا به خودم بیام مردم دورو برش جمع شدنو کمکش کردن رو صندلی بشه 

 برگشت سمتم ناخودآگاه قطره ای از اشک از  چشام سر خورد رو سرم  ستاره

ل بدجور تقاص داد تا عمر دارم اون لحظه از یادم نمیره من بخشیدمش دلمو باهاش سوگند دانیا-

 صاف کردم ...کاش زندگی شما اینجوری نمیشد 

 چیزی نگفت انگار منو با افکارم تنها گذاشت ... دیگه

دانیال اومده بود فرودگاه چه ساده بودم من که فکر میکردم میخواد هرچه زودتر فراموشم کنه  پس

 ن فراموشی رو شروع کرده ولی برای اون فراموشی من محال بود محال ...وای

دلم باز تازه شد من بد کردم خیلی بد بالشم خیس اشک شد ...یعنی یه روز منم تقاص کارمو  زخم

 میدم 
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کار اومده بودن تا عصر کارهامون  یبچه ها به خاطر حجم باال شتریرفتم شرکت خدا رو شکر ب جمعه

 زشیداده به م هیتک  دمیبود که بهراد منو صدا زد اتاقش وارد که شدم د 4:30ساعت  دیطول کش

 و زل زد به من  نهیدست به س ستادهیووا

 سالم-

 سالم-
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 سکوت کردکرد وزل زد به من .معذب بودم یلحظه ا چند

 ن؟یداشت یمهندس با من کار یآقا-

 االن سه روز منتظرم-

 ؟ینگاش کردم:منتظر چ باتعجب

 یمنتظر تشکر جنابعال-

 ؟یتشکر...براچ-

که دادم  یکه خوب معلومه واسه مرخص ؟واقعایواسه چ پرسهیزد و گفت:خانمو باش تازه م یپوزخند

 بهت

 که من به زور گرفتمش نیبده نبود یشما مرخص نکهیا قشیآهان برا اون واهلل حق-

 یخوش گذروند یرفت یرو گرفت هیزور باالخره مرخص یچه با زور چه ب یحاال هرچ-

 خوش گذشت یلیخ شییآره خدا-

 یریبگ یتا مرخص یزد واریخودتو اون همه به در و د یواسه چ یبگ یخوایکرد وگفت:نم زیر چشاشو

 زدم وگفتم:نوچ.. یلبخند

 یستیجواب داد :تو درست بشو ن کالفه

 که هست.. نهیهم-

که به  یکار یبحبوحه  نیتو ا دمیازم من زحمت کش میتشکر کن یخواینم نایا الیخ یحاال ب-

 چند روزه دادم یبه تو مرخص دمینم یساعت یمهندس ارشداشم مرخص

فقط وفقط برا تشکر باشه بابا جناب مهندس بهراد  نجایا نیهمه راه و منوئ کشوند نیواقعا که ا-

ها چسبونده بودم به هم(االن  یژاپن نیجمله دستامو ع نیاز شما متشکرم )موقع گفتن ا دیجاو

 برم تونمیراحت شد من م التونیخ
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 خورهیبه چه درد من م یتشکر خشک وخال شهینم ینجوریم...ا رینخ-

 پر رو یماچتم کنم پسره  یخوایدلم گفتم نکنه م تو

 پس چکار کنم؟-

 قهوه هیدعوتم کن به -

 کنم به قهوه واقعااا که ؟دعوتتونیچ-

تو رو  یخسته شدم بس که کارها دمیجور تو رو من خودم کش یکه نبود سه روز نی؟ تو ا یپس چ-

 از تنم در آد  میتا خستگ خوامیکه من م ییقهوه اونم جا هیبه  یدعوتم کن دیانجام دادم االنم با

کارت  رمیبجاش م امیرو به آسمون گفتم( من وقت ندارم ب نویمارو)ا یکار رو زندگ ینیبیخدا م یا-

با خودت ببر  یهم که دوست داشت یاصال هر ک یکه دوست دار یشاپ یشما برو هر کاف ارمیم مویبانک

 نوش جان کن  قبوله؟ یهر چند تا قهوه ام که دوست داشت

ها  یمن خودم صدتا از اون کارت بانک خورهیتو به چه درد من م یشد:کارت بانک یکردم عصب حس

 نداره یکه لطف زبانشیبدون م یمهمون یخوریکه به دردم م ییخود تو نیدارم همشونم پرن ا

 ستیدست بردار ن نیاگه قبول نکنک ا دونستمیبودم م کالفه

 بمونه واسه بعد شهیحاال نم-

 امروز نیهم رینخ-

 ها... کینزد یجا هی میباشه فقط بر-

 قبوله-

حرکت کرد  دیکه د نمویمنتظرم بود ماش نشیتو ماش رونیبرداشتم از شرکت زدم ب لمویوسا رفتم

تا  میوسفارش داد میداخل و نشست میرفت میشد ادهیشاپ نگه داشت پ یکاف هیمنم پشت سرش جلو 

 گفت نه من یزیاومدن سفارشات نه اون چ
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 خواستمیم هیا گهید زیچ هیو گفت:راستش مسئله مسئله تشکر نبود قض دیاز قهوه اش نوش یکم

 رو بت بگم  یمهم زیچ هی خواستمیباهات صحبت کنم تشکرو بهونه کردم  راستش م یکم

من ازت خوشم اومده  نکهیا تشیوگفت:واقع دیاز قهوه اشو باز نوش یبه زنگ نگاش کردم کم گوش

 ...میباهم باش خوامیم نیبراهم یبه دلم نشست یعنی
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پرید تو گلوم وسرفه کردم دستپاچه شدو خواست بیاد سمتم که با دستم اشاره کردم بشینه  قهوه

برد تا نفسم سرجاش بیاد با حرص نگاش کردم وگفتم :شوخیتون خیلی لوس و بی مزه بود زمان 

 داشتم خفه میشدم ..

 ???کدوم شوخی??نگام کرد :شوخی باتعجب

 همین شوخی چرتتون )جوری که انگار اداشو در میاورم( من ازت خوشم میاد??کدوم شوخی-

 حالت نگام کرد:ولی حرف من شوخی نبود باهمون

ستم اشاره کردم:بسه تو رو خدا اگه قصدتتون اینکه هنر بازیگریتونو نشون بدین میگم آفرین د با

عالی بازی کردین اما من گول بازی مارلون براندو رو هم نمیخورم چه رسد به شما برین این بازیها رو 

 برای یکی بکنید که باور کنه نه برا من که سوگندم من..

 ??حرفم :دندون رو جیگر میذاری یا نه قرمز شد وعصبی پرید وسط رنگش

 

از تعجب گرد شد این بشرچرا همچین میکنه آدم اصال نمیدونه حال واوضاعش چه جوریه تا  چشام

دقیقه پیش کیفش کوک بود االن از عصبانیت در حال انفجار آخه مگه من چی گفتم فقط حقیقتو 2

ردم باید خودمو میزدم خنگی و حرفشو گفتم انصافا شوخی لوس و مزخرفی بود خوب چکار باید میک

 میکردم واقعا که چه انتظاراتی داره فکر کرده منم مثل دوست دخترهاش شیرین میزنم  رباو

 ? ?همون حرص و عصبانیت گفت:چرا فکر میکنی دارم باهات شوخی میکنم با



 تو یتا ابد ب یوزهار                                                                    مرکز تخصصی رمان های ناب  

 

  75:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 شوخیهآخه تابلویه یه کورم اگه بغل دست ما نشسته بودو این حرف و میشنید میفهمید -

کوبید رو میز :باز گفت شوخی باز گفت شوخی دختر خوب بی چی قسم بخورم تا باورت شه  دستشو

 حرفم راسته

 زد قیافش جدی بود حس خوبی نداشتم نکنه واقعا داره راست میگه  خشکم

 چهره اش بودم که زل زده بود به من ماتش

 لطفا تمومش کنید این قضیه رو اصال بازی خوبی نیست -

 عصبی شد هول شدم انگار واقعیت داشت باز

ناباوری جواب دادم:همچین چیزی ممکن نیست شما و من محال ممکنه محال اصال من تو تیپ  با

 هایی نیستم که شما خوشت بیاد من شبیه هیچ کدوم از دورو بریهاتون نیستم 

 ت خوشم اومدهداد رو صندلیش:کی گفته باید شبیه اونا باشی اصال چون شبیه شون نیستی از لم

 این امکان نداره -

 چیزی تو دلم نهی باور میزد بهم من وبهراد دو دنیا متفاوت امکان نداره ... یه

 از جام بلند شدم دیگه نمیخواستم چیزی بشنوم یهو

 شد اونم بلند شد  شوکه

هیچ حرفهای امروزتون نشنیده میگرم اصال کل امروز و از زندگیم حذف میکنم شما دیگه هیچ وقت -

 وقت این حرفها رو تکرار نکنید شوک وارده رو تو جز جز اجزاب بدنش دیدم

 منظورت چیه فراموش میکنی من دارم بهت پشنهاد دوستی ..-

 قاطعیت نذاشتمش حرفشو ادامه بده:گفتم تمومش کنید .. با

 افتادم که برم راهمو سد کرد زل زدم بهش راه
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من دست از یرت برمیدارم نه هرگز تا تو به پشنهادم جواب  باشه االن برو ولی سوگند خانم فکر نکن-

مثبت ندی روزی هزار بار این حرفارو میشنوی روزی هزار بار فهمیدی..من چیزی رو که بخوام حتما 

 به دست بیارم االنم تو رو میخوام فهمیدی..

جمع  کردم سردم شد یخ زدم حالم دگرگون احساس خفگی کردم همه ی حس های بد دنیا نگاش

 شدن تو وجودم ...

حرفش مثل یه پتک بود رو سرم یه روزی سال ها قبل دانیال این حرفا رو بهم زد اون به حرفش  این

عمل کرد منو خواست و بدست آورد االنم نوبت بهراد ...نه من دیگه طاقتشو ندارم نمیزارم تاریخ 

 زندگیم تکرار شه هرگز هرگز...
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حرفهای آخر بهراد بدجور رو مخم بود نمیدونم پیش خودش چی فکر  شب رو نتونستم بخوابم تموم

کرده اصال چرا من ...تابلوئه که عشق و عاشقی و دوست داشتن تو مرام بهراد نیست برا اون 

دخترهای دورو برش عین عروسکهایی که یهو دلش اونو میخواد بعد یه مدت بازی کردن باهاشون 

اغ دیگری ..اما من از اون عروسکهایی نیستم که حتی اون دلش زد ولش میکنه ومیره سر لشووقتی د

بخواد داشته باشه ..تنها هدفی که میتونه داشته باشه خرد کردن و تحقیر منه والسالم باید باهاش 

 جدی برخورد کنم اگه قصدش ادامه ی این کارها باشه ...

هم باهام تماس میگرفتن البته وقتی بود که از یه شماره پیامک عجیبی میومد و هر از گاهی  چند

تماس گیرنده حرفی نمیزد وساکت گوش میداد تو این مدت همه اش به این فکر میکردم که کی 

 میتونه اینکارو بکنه شاید اونم کار بهراد کال قصدش اذیت کردنه منه ...

از من  رفتم شرکت امیدوار بودم که امروز چشم به چش بهراد نیفته وارد اتاق شد سایه قبل صبح

رسیده بود سمتم میزم که رفتم  چشم افتاد به چندتا شاخه گل رز که شیک دسته بندی شده بودن 

 ??متعجب نگاشون میکردن که سایه گفت به به خبریه به سالمتی

 ?کردم سریع پرسیدم: تو دیدی اینا رو کی آورد نگاش
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 ??جواب داد :نه من ندیدم اومدنی رو میزت بود مگه خودت نمیدونی کار کیه باتععجب

ندادم خوبه که سایه ندیده خوش نداشتم کسی تو شرکت بویی از این قضیه ببره گلهارو  جواب

گذاشتم جایی که چشم بهش نیوفته تا عصر همه  چیز اکی بود و خبری از بهراد نبود منم راضی بودم 

 امک همیشگی اومدفقط بازم همون پی

 مرا یاد کنی یا نکنی باورت  گر بشود یا نشود نفسم میگیرد در هوایی که نفسهای تو نیست.. تو

بود که منشی بهراد باهام تماس گرفت و گفت برم اتاقش منم در کمال خونسردی بهش جواب  عصر

 ش دادم که به مهندس جاوید بگین من سرم شلوغه وکارم زیاد وقت ندارم برم اتاق

 رو که قطع کردم سایه رو دیدم که چشاش قد نعلبکی شده . گوشی

دختر این چه کار بودی کردی نمیترسی بزنه به سیم آخر باچه جراتی این حرف زدی تو مگه از -

 اخالق گند اون خبر نداری نمیترسی همین االن برگه تسویه تو برات بفرسته

 مو باال انداختمو گفتم به درک بده شونه

 اخراجت کنه ناواحت نمیشییعنی -

وای سایه تو رو خدا بیخیال هر کاری دلش میخواد بکنه در ضمن حرفیه که زدم دیگه ام نمیتونم -

 پس بگیرم

دیگه چیزی نگفت ..سرم تو کارم بود که یهو دیدم یکی یه فنجون قهوه گذاشت رو میزم الزم  سایه

و  قشنگ میشناختم اما من سرمو بلند نبود سرمو بلند کنم تا بفمهمم کیه من اون ساعت شیک 

کردم لبخند کجی زد و گفت:منشیم گفت سرت شلوغه نمیتونی بیای پیشم گفتم عیب نداره اگه 

سوگند نمیاد بجاش من میرم هم براش یه فنجون قهوه میبرم خستگیش در ره از اون ورم دلتنگی 

 من رفع میشه 

یگه این دفعه واقعا چشاش از حدقه زده بود بیرون این حرفش زیر چشمی نگاهی به سایه انداختم د با

.. 
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جوابشو بدم دیدم ضایعست پیش سایه ممکنه یه چیزی بگه قضیه بد شه واسه همین به  میخواستم

 یه دستتون درد نکنه ویه چشم غره اکتفا کردم ولی مگه این بشر از رو میرفت

من یا خدا این چرا همچین میکنه صندلی گوشه اتاقم بودبرش داشت آورد گذاشت کنار صندلی  یه

 ??االن سایه چه فکرها که نکردآروم جوری که فقط خودش بشنوه گفتم معلومه داری چکار میکنی

 اون با صدای بلند جواب دادم میخوام قهوه ام کنار تو بخورم اینجوری بیشتر میچسبه بهم ... بجاش

من از دست این من چکار کنم تو اون موقعیت نه میتونستم کاری بکنم ونه چیزی بگم فقط  خدای

عذاب میکشم دم به دقیقه نزدیکتر میشد مثال میخواست کارهامو تو کامپیوتر بررسی کنه آخر سرم 

از جاش بلند شد بعد گفت میسپارم مهندس کار کمتری بهت بده دلم نمیخواد زیاد خسته شی 

ل االن نمیشه که برا اومدنت پیش من وقت نداشته باشی منم از زور دلتنگی بلند شم بیام مث تاونوق

اتاقت در ضمن بعد وقت کاریم  پایین منتظرتم بعد یه چشمک زد و رفت دلم میخواست سرمو بکوبم 

به دیوار از دستش برگشتم سمت سایه تا خواست چیزی بگه گفتم:تو رو خدا سایه  چیزی نگو 

اغونه ها بعدا بهت میگم چی به چیه در ضمن هر چی هم فکر میکنی پیش خودت از االن د بماعصا

 بگم که اشتباهه و خالص

میزم نشستم دستمهام بغل سرم گذاشتم ورفتم تو فکر اینبار باید باهاش جدی برخورد کنم  پشت

 اینطوری نمیشه این با این کاراش برا من آبرو نمیزاره حقشو میزارم کف دستش...
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در زدن وارد اتاق بهراد شدم تا تکلیفمو باهاش روشن کنم از دیدنم جا نخورد به نظر منتظرم  بدون

بود لبخند کجی رولبهاش نقش بسته بود با دو گام بلند خودمو بهش رسوندم وصورت به صورت 

 وایستادم 

میخواین  ??میکنینچند بار باید بهتون بگم تمومش کنید این ماجرا رو متوجه هستین دارین چکار -

 ??همه ی عالم وآدم بفهمه چه خبره

 پررنگتر شد :خوب بفهمنن مگه آسمون به زمین میاد لبخندش
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حرص گفتم :بله که میاد شاید برا ش شما مهم نباشه ولی واسه من مهمه من قرار اینجا کار کنم  با

 دوست ندارم همکارام با دید بدی نگام کنن

ه حتی بهت چپ نگا کنه وقتی بفهمن تو دوست دختر منی کلی مطمئن باش هیشکی جرات ندار-

 ازت حساب میبرن

میخوام صد سال سیاه نبرن آقای مهندس خواهش میکنن دست از سر من بردارین دوستی منو شما -

 مزخرفترین اتفاق تاریخ میتونه باشه ..

 هاشو باال داد:اصالهم اینطورنیست به نظر من کلی هم جذابه ابرو

 ر بازی برا شما جذابه فرقی هم نداره طرفتون کی باشهکال دخت-

سبابه شو جلو صورتم چپ و راست کردن :داری اشتباه میری راه رو اتفاقا برا من مهمه که  انگشت

طرف مقابل کی باشه من برا هر انتخابم کلی وقت صرف میکنم هر کسی حق نداره دوست دختر بهراد 

 ???شه تو خودت فکر میکنی من یه شبه ازت خوشم اومده

شتباه من و شما از دو دنیای متفاوتیم من از عطارد باشم از هر وقت که شروع کرده باشین اشتباهه ا-

 شما از نپتونید هزاران سال نوری باهم فاصله داریم

 همیشه این تفاوتها هستن که آدمها رو جذب هم میکنه-

 تفاوت نه در این حد-

 اولش شاید سخت باشه جلوتر که بریم همه چیز اوکی میشه سختیش به شروعشه-

 اسفم مهندس برای من و شما هیچ شروعی وجود نداره...تکون دادم :مت سرمو

 سوگند لطفا کوتاه بیا بیین عزیزم-

 دستم اشاره کردم سکوت کنه چند قدم دورتر شدم با

این قضیه از نظر من مختومست شمام بهتره مختومه اش کنی دیگه حتی حاضر نیستم یک کلمه در -

 عه بعدی رفتارم محترمانه باشهموردش حرف بزنیم حتی یک کلمه چون قول نمیدم دف
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جلو :متاسفم نمیشه هیچ کس نمیتونه منو از تصمیمم منصرف کنه من کوتاه بیام نیستم تو هم  اوند

 بهتر بجا اینکه روزهایی رو که میتونیم خوش باشیم هدر بدی بیا بله رو بگو و خالص

باید بعد از این محلش  حرص نگاش کردم این بشر آدم بشو نیست هیچ جور اصالحش نمیشه کرد با

 نذارم حرف زدن باهاش عین مثل آب در هاون کوبیدنه و بس...

عصبانیت از اتاق خارج شدم جوری درو کوبیدم که کل ساختمون به گمانم لرزید خدایا میبینی  با

 سرنوشت ما رو دوروبری هامون یکی از یکی دیوانه تر....
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هر روز صبح شاخه گل ها رو رو میزم میذاشت به بهانه دست از کارهای احمقانه اش نکشید  بهراد

های مزخرف جلوم ظاهر میشد وبه بهانه های مزخرفتری منو میکشوند اتاقش اما در تمام مواقع سرد 

 شو بی تفاوت بود به نظرم بی محلی بهترین راه بود چون در بیشتر مواقع عصبانیت در چهره ا

ر عصبانی شه که تو دلش بگه به درک نمیخواد که نخواد تنها میدیدم وامیدوارم بودم باالخره اونقد

نگرانی من نگاههای معنادار همکارم بود میدونستم که کلی فکروخیال تو سرشون نسبت به من دارن 

میکردن تا  عبوراما نمیتونستم کاری بکنم نمیشد با بهراد جور دیگه ای برخورد کرد .روزها همینجور 

 روز یه بودیم باهم رو ها هڑدختری بود که اتاقش بغل اتاق ما بودو چندتا از پروروز تولد مانیا .مانیا 

 به رغبتی وسایه من بریم که کرد اصرار هم کلی کردو دعوت خودمونی تولد یه به رو وما اتاقمون اومد

 گرفتیم بریم.  میمتص همین برا میشه زشت نریم اگه دیدیم ولی نداشتیم رفتن

تو یه واحد آپارتمانی تویکی از محالت باکالس بود بعد اینکه رفتیم داخل متوجه شدیم که  تولد

آپارتمان خیلی شیک و بزرگی هست مانیا بهمون گفته بود که اونجا خونه ی خاله اش ایناست واجازه 

د عصر شروع میشد با سایه قرار گذاشتیم و رفتیم وار6برگزاری تولدو بهش دادن. تولد از ساعت 

آپارتمان که شدیم تازه متوجه شدیم که تولد مختلطه برا همین شوکه شدیم مانیا که اومد 

استقبالمون این مورد بهش گفتیم که من با توجه به گفته ی مانیا که گفت خودمونیه فکر میکردیم 

 جمع دخترونه است اما حاال ...
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نفری از بچه های شرکت رو دیدم ولی اصرار مانیا تصمیم گرفتیم کمی بمونیم وبعد بریم چند  بخاطر

بقیه دوستای مانیا بودن که ما نمیشناختیم. مانیا ما رو هدایت کرد به اتاقی تا لباس عوض کنیم سایه 

از خوش شانسی ایش یه کت وشلوار شیک پوشیده بود اما من یه پیراهن مجلسی کوتاه که بلندیش 

راب شلواری مشکیمو که بیرون از خونه پوشیده بودم یکم باالتر از زانوم بود پوشیده بودم که اگه جو

در میاوردم قسمت زیادی از پاهام بدون پوشش میموندن تصمیم گرفتم درش نیارم البته خیلی هم 

مدل سه ربع  اهنمضایع نمیشد به لباسم میومد چون خود لباسم مشکی بود خوشبختانه آستین پیر

زیادی باز بود از سایه خواستم تا شال مجلسی بزرگی رو بود بلند بود اما مشکل یقه اش بود که یکم 

که سرش انداخته بود بهم قرض بده حداقل اینجوری میتونستم یه کم اون یقه ی بازشو بپوشونم البته 

مهم نبود البته تیپمون بدک  مونچون قرار بود یه گوشه ی خلوت بشینیم و تو چشم نباشیم زیاد تیپ

بود برای همین از سایه خواستم جلوی اتاق منتظرم باشه تا من کمی  نبود بنظر خودم آرایشم غلیظ

 آرایشمو مالیمتر کنم سایه رفت بیرون ومنم رو به آینه وایستادم که آرایش کنم

 

برای یافتن دستمال مرطوب جستجو کردم اما با یه پاکت خالی مواجه شدم برگشتم برم از  کیفمو

که تکیه داده به در بسته و منو دید میزنه از دیدنش شوکه سایه بگیرم که متوجه حضور بهراد شدم 

شدم حدس نمیزدم مانیا اونم دعوت کرده باشه خداییش انتظار دیدن هر کسی رو داشتم تو این 

 وضعیت جز اون..

خدا وضعیتم شال دور گردنم انداخته بودم و شاید لز دو طرف رو از شونه هام آویزون بود به  وای

باز بود وبدجور تو چشم بود فورا شال کشیدم جلو ویقه ی بازمو پوشوندم این کار  همین دلیل یقه ام

دور دورم  یهباعث شد تا بهراد یه لبخند کج بشینه رو صورتش اومد جلو اول زل زد به صورتم بعدم 

 چرخید از فرق سرم تا کف پام بررسی کرد و بعد دوباره وایستاد جلوم و زل زد تو چشام ...
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 نمیکردم تو هم خوشگل کردنو بلد باشیفکر -

 زدم و گفتم :اتفاقا بلدیم خوبشم بلدیم ولی این کارو واسه هر کسی نمیکنیم پوزخندی
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 داد باال وگفتم :که اینطور برا هر کسی نمیکنید فقط برا پسرهای این تولد اینکارو میکنی  ابروشو

خوشگلترین پسر این جمع االن کنار آورد بغل گوشوم و گفتم :محض اطالعتون جذابترین و  سرشو

 شما وایستاده در ضمن شما خیلی وقته مخه ایشونو زدین دیگه الزم به اینکارا نبود

 اومد عقبتر دوباره نگام کرد :البته من خوشم اومد اینجوری تو دل برو تر میشی  بعد

 از حرفاشم خوشم نیومد  اصال

 که مجلس مختلطهمحض اطالع شمام من باید بگم ما خبر نداشتیم -

 ای زد وگفتم :منم که باورم کردم قهقهه

تفاوت گفتم:باور کردن شما اصال برام مهم نیست واقعیتی که وجود داره اینه که من اگه یه درصد  بی

 فقط یه درصد حدس میزدم شما هم اینجایید عمرا اگه پامو اینجا میذاشتم

یه قدیسه رو بازی کنه اما من رو دست خندید:عاشق نقش بازی کردنتم.خوب میتونی نقش  بازم

نمیخورم دیگه مت مطمئنم زیر این پوشش دخترک ساده و پاک یه دختر لوند و جذاب قائم شده که 

 به زودی من از زیر این حجاب میکشمش بیرون ...

 زهی خیال باطل-

 اونم به وقتش معلوم میشه-

 وقتش االنه که از االنم معلومه-

 ی االن نیست شاید کمی بعد باشه ول-

 چرا خبر اومدن بهرادو بهم نداد?پس کجاست?به در بود که چرا سایه نمیاد  چشم

 ? ?منتظر دوستتی-

 کردم ادامه داد :منتظر نباش ردش کردم رفت یه نفرم گذاشتم تا کسی نیاد داخل نگاش

 بودن با بهراد اصال حس خوبی بهم نمیداد  تنها
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 لو صورتم گرفتم نفس های گرم به صورتم میخورد شو باهام نزدیک کرد صورتشو ج فاصله

 این میدونستی: چشام به ودوخت گرفت لبهام از نگاشو میزنه چشمک لبات رو داره بدجور تڑر-

 میاد بهت خیلی ڑر رنگ

 که رنگو این و بودم کرده عوض آخر ی دقیقه موڑلعنتی این چه شانس گندی من دارم رنگ ر لعنتی

 ای مخمصه چه تو خودمو ببین سوگند گندت شانس و تو به لعنت بودم کرده انتخاب بود مات شرابیه

 یباتقر شدم خودم صورت به بهراد صورت حد از بیش نزدیکی ی متوجه اومدم که خودم به.. انداختم

 داشت اون فاصله ی کمم پر میشد که فورا سرمو کشیدم عقب

عصبانیت گفتم :معلومه دارین چکار میکنین تو همون حالت نگاشو دوخت به نگام گرفت کار خاصی  با

 ...  نه یا هست رنگش خوبیه به تڑنمیکنم فقط میخوام ببینم طعم ر

گفت و باز صورتشو آورد جلو که من کنترلمو از دست دادمو خودمو کشیدم عقب و یه کشیده  اینو

 ونقدر محکم که گوش خودمم زنگ زد از صداش محکم خوابوندم تو صورتش ا

 از تعجب گرد شدن و صورتش از عصبانیت سرخ  چشاش

 ??رو صورتش گذاشت وداد زد :واسه چی وحشی شدی دستشو

 ترسیدم یه قدم عقبتر رفتم :واسه اینکه از حد خودتون تجاوز کردین  ازش

االن که استخونهاش خرد شن محکم جلوتر بازومو محکم گرفت اونقدر محکم که باخودم گفتم  اومد

 کشید سمت خودش اونقدری که برخورد کردم بهش 

خوب گوشاتو باز کن و ببین تاوان این کارتو بدجور پس میدی دختره ی دیوونه تا حاال کسی جرات -

نکرده بود به من بگه تو چه رسد به اینکه بزنه تو گوشم کاری میکنم باهات که خودت به پام بیفتی و 

 به دست آوردن من کل هیکلتو به حراج بذاری برا 

دست آزادم مشتی به سینه اش و زدم و از عصبانیت داد زدم :خوابشو با خودت به گور میبری  با

 مطمئن باش 
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 ولم کرد که نزدیک بود بخورم زمین جوری

 اونم نشونت میدم -

گفت و با عصبانیت از اتاق زد بیرون جوری در کوبید که نزدیک بود از جاش کنده شه بعد از  اینو

رفتنش از درون خالی شدم اشکم نا خود آگاه رو صورتم جاری شد من تو زندگیم تاوان کدوم گناهامو 

 پس میدم که هر کی وارد زندگیم میشه میخواد با زورگویی تصاحبم کنه...
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ه ی اخراج رو میزم اما هیچ برگه ای  رو میزم نبود تا عصر صبر کردم بازم هیچ اتفاقی منتظر برگ صبح

نیفتاد حتی فردا و پس فردا و روزهای دیگه ام خبری از اخراجم نبود انگاربهراد کال قضیه مهمونی رو 

ی از بود ونه خبر لفراموش کرده بود وهمه چیز مثل قبل بود با این تفاوت که دیگه نه خبری از گ

 مالقات های وقت و بی وقت بهراد کال دیگه از روز مهمونی نمیدیدمش ...

 می حساب به بزرگی موفقیت من برای این رسید من به شرکت مهم های هڑیکی از پرو محاسبات

 مهندس اینکه هم و بود مهم هڑپرو هم چون نکنم اشتباهی هیچ تا گذاشتم روش توانم ی همه اومد

سختگیرترین مهندس شرکت بود کوچکترین اشتباه از نظر اون یه  که بود رحمتی مهندس ارشدش

میشد برا همین بعد از اتمام محاسبات دوبار دیگه کارها رو چک کردم تا اشتباهی  سوبفاجعه مح

نشده باشه بعد از اون محاسباتو رو یه سی دی زدم و تحویل منشی مهندس دادم دو روز از کارم 

دفتر مهندس وارد اتاق که شدم از دیدن قیافه ی درهم مهندس رحمتی  گذشته بود که احضار شدم

 شوکه شدم .وبعد هم حرفای مهندس بود که شوک بعدی رو بهم وارد کرد

این چه وضعی خانم شما اسم خودتونو میذارین مهندس من مطمئنم اون مدرکی که شما دارین -

حتی تو محاسبات ساده موندین چطور جعلیه نمیدونم کی صالحیت شما رو تایید کرده شمایی که 

 ....شدین ای هڑعهده دار کارهای همچین پرو

تو مغزم پیچید وپیچید یعنی چی که اشتباهی رخ داد من چکش کردم نه یک بار بلکه دوبار  حرفاش

با دقت چکش کردم مطمئن بودم هیچ اشتباهی در کار نیست مهندس رحمتی کارهامو گذاشت 
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جلومو اشتباهی رو  که ادعاشو میکرد نشونم داد باورم نمیشد من همچین اشتباه  مزخرفی رو انجام 

نداشت حتی یه دانشجو مبتدی هم همچین اشتباهی رو انجام نمیدادچه رسد به من  امکانبدم 

اتاق ...برگشتم اتاقم وفایل رو رو لب تاپ خودم دیدم و در کمال تعجب دیدم و همه چیز درسته رفتم 

 مهندس رحمتی و نشونش دادم ولی مهندس آب پاکی رو ریخت رو دستم 

خانم مهندس اول و آخر این شما فایل محاسبات اشتباه رو به من دادین واگه جای من فرد دیگه ای -

مهندس ارشد بود با اعتماد به شما همینو میفرستاد بره وکارها برحسب اون انجام میشد و یه فاجعه 

جاوبد  ندسمیفتاد در هر صورت من نمیتونم از اشتباه شما بگذرمو موضوع رو به مه ی بزرگ اتفاق

 اطالع میدم

 

شد که بازمن به دفتر بهراد فراخونده شدم وارد دفتدر که شدم بهراد پشت میزش  نشسته  واینطوری

 بود با قیافه ی خیلی جدی نگام کرد

 تونست نام شرکت و لکه دار کنهمهندس رحمتی میگه اشتباه تو می?میشه بگی قضیه چیه-

 نگاش کردم :من اشتباهی انجام ندادم  جدی

 منظورت اینکه مهندس رحمتی داره دروغ میگه-

 نه من همچین چیزی نگفتم -

 ?پس چی -

 این وسط یه چیزی درست نیست -

 ?منظورت چیه-

 خودمم نمیدونم قضیه چیه اما فکر میکنم کسی محاسبات من و دست کاری کرده-

 ?مهندس رحمتی یا منشی ایش??زد وگفت:مثال کی پوزخندی

 نه اونا نمیتونن اینکارو بکنن -
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بی حوصلگی جواب داد:عذر بدتر از گناه بس کن این حرفهای بچگونه رو بهتر به اشتباهت اعتراف  با

 کنی

 من هیچ اشتباهی نکردم-

 مهندس رحمتی اونقدر عصبیه که میگه باید اخراجت کنم-

 اش کردم :اخراج...زده نگ بهت

 بله اخراج -

 اما این عادالنه نیست-

 برای یه کارمند ساده عادالنه است شاید اگه باز یه کاره ای بودی یه چیزی-

 حرفاش طعنه بود مشکوک نگاش کردم ولی چیزی نگفتم بجاش گفتم:االن تکلیف چیه تو

 اخراج-

 نگاش کردم بنظر جدی بود نمیدونستم چی بگم ناامید از جام بلند شدم و رفتم سمت در شوکه

 البته یه راهی هست که این اتفاق نیفته -

 ??سمتش :چه راهی برگشتم

صندلیش بلند شد اومد سمتم :بخاطر اون سیلی که بهم زدی ازم عذرخواهی کن وبعد ازم خواهش  از

 م قبول کنم اونوقت قضیه اخراج منتفیهکن تا تو رو به عنوان دوست دختر

 زدم که اینطور این بود راه حل مزخرفش پوزخندی

 اخراج بشم بهتره -

 که برم بازومو گرفت برگشتم سمتش   برگشتم

 اگه پاتو از این در بذاری بیرون دیگه راه برگشتی نیست -
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 بازومو از دستش کشیدم بیرون :مهم نیست باحرص

بردارواقعیت ها رو ببین با رفتن آینده تو تباه میکنی کافیه خبر اخراجت دست از بچه بازی هات -

برسه به گوش مدیران بقیه شرکتها میدونی که چی میشه جز اینجا هیچ جای دیگه نمیتونی کار کنی 

 باید فکر کار کردن تو ایرانو از سرت بندازی 

 زدم:مزخرفه .. پوزخند

رم هیچ شرکتی تو رو قبول کنه میدونی که من چه نفوذی تو عصبی اومد جلوتر :اگه بری نمیذا اینبار

 بازار کارمون دارم 

درست جلو صورتم قرار داد :اونوقت مجبوری برگردی ور دل خودم و بیفتی به پام اونوقت  صورتشو

 که باید چشمتو رو خیلی چیزها ببیندی میفهمی که چه میگم

ی برد شده خونه نشینم بشم باز سراغ تو یکی حرص جواب دادم : آرزوشو با خودت به گور خواه با

 نمیاد 

حتی ثانیه درنگ نکردم رفتم اتاقم وسایالمو برداشتم و زدم بیرون از شرکت موندن تو اون  دیگه

 شرکت دیگه جایز نبود جایی که بهراد باشه جای من نیست...
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هشتمین شرکتی بود که دست رد به سینه ام زدند اما اینبار با دفعات قبل فرق داشت مدیر  این

شرکت بدجور عصبی کرد در کمال پررویی زل زد تو چشمهامو گفت:ما تو شرکتمون جا برای مهندس 

 های قالبی نیست 

 حرفی که درجوابش گفتم این بود  :شما لیاقت افرادی مثل من رو ندارین تنها

گفتم وباحرص زدم بیرون عین بشکه ی باروت در حال انفجار بود اعصاب بدجور داغون بود تو  اینو

دلم هرچی فحش بلد بودم نثار بهراد میکردم اونقدر تو خودم غرق بودم وبا سرعت داشتم میرفتم 

 بیرون که تو راهرو برخورد کردم به یه نفر



 تو یتا ابد ب یوزهار                                                                    مرکز تخصصی رمان های ناب  

 

  88:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

@smrkrm 

زیادم باعث شد با شدت بخورم بهش ودر نتیجه نزدیک بود بخورم زمین که منو تو هوا گرفت  سرعت

به خودم نیومده بودم که یه صدای آشنا که اسممو صدا زد به گوشم خورد سرمو که بلند کردم دیدم 

یج گ وزخودشه کسی که جلوم وایستاده دانیاله باتعجب نگام کرد منم همینطور زل زده بودم بهشو هن

 میزدم

 ??خوبی سوگند-

 نگام میکرد انگار وضع خرابمو از چهره م میخوند نگران

 سالم-

 وای ببخش حواسم رفت پی حالت سالم یادم رفتم سالم -

 عیب نداره-

 ??حالت خوبه??اینجا چکار میکنی-

 ?هولکی گفتم :آره خوبم توخوبی هول

 من خوبم ولی بنظر حال تو خوب نیست-

 ام میکرد بانگرانی نگ همچنان

 چیز مهم نیست -

رو سینه اش گره زد و گفت :من یکی اگه تو رو نشناسم باید برم خودمو از برج میالد بندازم  دستاش

پایین این شکلی که تو میگی چیز مهمی نیست یعنی یه مسئله خیلی خیلی مهمی وجود داره 

 ?راستشو بگو چی شده

 گفتم که ..-

و خوب میشناسی تا ندونم چی به چیه دست بردار نیستم پس حرفمو ادامه بدم :تو که من نذاشت

 زودتر بگو وخودتو خالص کن 
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 گفتم:قضیه اش مفصل االن اینجا نمیشه بگم  کالفه

 باشه اگه اینجا نمیشه میریم یه جای خوب میگی بریم-

 مگه تو کار وزندگی نداره?نگاش کردم :کجا بریم متعجب

 االن نه-

 ارات برس من که گفتم چیز مهمی نیست بعدا تو یه وقت مناسب میگم بهتدانیال بی خیال برو به ک-

 دختر خوب لطفا چونه نزن میگم بریم یعنی بریم راه بیفت -

 و مبهوت نگاش کردم که آستین مانتومو گرفت وکشید ناچار دنبالش رفتم سمت ماشینش رفت  مات

 ?کجا داری میری-

 .یه جا دنج سوار شو بریمبرگشت سمتم:داری میری نه داریم میریم..-

 ??نگاش کردم:پس ماشینم چی سوالی

 برمیگردیم اینجا برش میداری-

 ماشین و برام باز کرد ومنم مجبورا نشستم در
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کافی شاپ درست وحسابی نگه داشت ورفتیم داخل. بعد از دادن سفارش دانیال تکیه داد  نزدیکترین

 به صندلیش و دستاشو به سینه زد و گفت:خوب تعریف کن ببینم چی تو رو اونجور عصبی کرده بود

هیچی بابا یه آدم عوضی بهم گفته بود مهندس قالبی..مردک پررو صاف زل زد تو چشام و گفت که -

و جعلیه باورت میشه به من گفت مدارکت جعلی ان منی که اون همه سختی کشیدم اون مدارک ت

 همه هزینه کردم و غم غربت رو چشیدم تا مدرکمو از یه دانشگاه معتبر بگیرم ..

 ?ریز کردوگفت:کدوم احمقی همچین حرفی رو بهت گفته چشاشو
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نشسته پشت اون میز هیچیم  مدیر مزخرف شرکت آرچ  نئو ..مردک دیوونه به زور پول باباش-

 حالیش نیست بعد اومده برا من دم از مدرک و مهندسی میزنه

 ?رو میز گذاشت و خودشو کشید جلو:تو تو اون شرکت چکار داشتی دستاشو

 رفته بودم برا کار-

 من فکر نمیکردم اون شرکت با بهراد سازه همکاری داشته باشه??کار-

 نداره-

 ?پس چی-

 خاطر بهراد سازه رفته بودم اونجا. رفته بودم دنبال کار برا خودم  من که نگفتم واسه-

 مگه تو برا بهراد سازه کار نمیکنی?نگام کرد :کار برا خودت متعجب

 زدم وجواب داد :اخراجم کرد پوزخندی

 چطور ممکنه?از تعجب گرد گرد شد:اخراجت کردن منظورت چیه چشاش

 فعال که ممکن شده-

 ?شدهتوضیح بده ببینم چی -

هیچی بابا محاسبات یه کاری رو به من سپردن من انجام دادم فکر کنم کسی فایل محاسباتی منو -

دستکاری کرده مهندس رحمتی رو که میشناسی اونم همه چیزو از چشم من دید وخواست که 

 اخراجم کنن اونام اخراجن کرد

اخراج کرد تو باید براشون به همبن راحتی که نمیشه کسی رو ?یعنی چی مگه میشه همچین چیزی -

 قضیه رو توضیح میدادی وقانعشون میکردی 

 راستشو بخوای خودمم دیگه عالقه ای به موندن تو اون شرکت نداشتم -

 ??چرا -
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 از نحوه مدیریت و ایناش خوشم نمیومد-

 مهندس جاوید که آدم خوبیه-

 مهندس جاوید بله ولی بهراد نه -

 ??وقتحالت خاصی نگام کرد:چرا اون با

 زیادی خود رای و مغرور بود-

 ??که اینطور..خوب حاال میخوای چکار کنی-

 نمیدونم فعال که هر شرکتی میرم بخاطر خبر اخراجم قبولم نمیکنن -

 لحظه ای سکوت کرد کمی از قهوه ی تلخشو نوشید وگفت:بیا شرکت ما چند

 نگاش کرد متعجب

نیست ولی از آرچ نئو خیلی بهتره مخصوصا بعد از میدونم شرکت ما به خوبی شرکت بهراد سازه -

 مناسبتری جای اگه بعد خودم پیش بیا مدت یه شده بهترم شرکتمون شهرت معروف ی هڑاون پرو

 بری میتونی کردی پیدا کار

 ولی ..-

نترس کسی اونجا تو رو نمیشناسه البته بجز بابک که اونم دهنش قرصه میگم به کسی ??ولی چی -

 چیزی نگه 

 ??حالت خاصی نگاش کردم و گفت:اگه بقیه بشنوه ن چی میگن با

 ??منظورت از بقیه کیه-

 پدرو مادرت-

چرا باید اونا بشنون اصال نه خانواده ی تو ونه خانواده ی من هیچ کدوم قضیه رو نمیفهمن اینجوری -

 بهتره
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 ولی..-

آدمهای چرت بشنوی دوست ولی و اما نداره دیگه تو که نمیخوای چهارتا حرف مزخرف دیگه از -

 ?داری

 نه-

 خوب پس .فردا پاشو بیا شرکت باهم صحبت کنیم و کارتو شروع کن-

کردم تو حرفاش جدی بود البته راستشو بخوای از پشنهادش خیلی خوشم اومد واقعا دیگه  نگاش

با اعصابم نمیکشید از این شرکت برم اونیکی شرکت از طرفی هم امیدی نداشتم میدونستم بهراد 

تک تک شرکت صحبت کرده وگفته منو تو شرکتشون راه ندن شاید تا  چند روز آینده با دانیال 

بهتر قبل از این که اینکارو بکنه من برم اونجا و خبرشو یه جوری برسونن به گوشش  میگرفتتماس 

 تا حالش جا بیاد آره واسه رو کم کنی بهرادم که شده باید قبول کنم

 تتباشه فردا میام شرک-

 قشنگی رو لبهای دانیال نشست لبخند

 من فردا منتظرتم...-
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شب به تصمیم فکر کردم من نباید پشنهاد دانیال رو قبول میکردم این همه نزدیکی اصال صالح  تمام

نبود برای دانیال سخت میشه هرروز دیدن من. نتیجه ای که صبح گرفتم این بود من این پشنهاد رو 

 ودد گل خوشگل خریدم و رفتم شرکت دانیال. شرکت قبلی رو عوض کرده برد میکنم. صبح یه سب

نقل مکان کرده بودن. شرکت جدید یه خونه ی بزرگ دو طبقه و نیمی بود که دکوراسیون داخلیشو 

 کال تغییر داده بودن و تبدیلش کرده بودن به یه شرکت شیک.
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و منو راهنمایی کرد اتاق دانیال. دانیالم رفتم اتاقش منشی ایش تا اسممو شنید ازم استقبال کرد    

که منتظرم بود به گرمی ازم استقبال کرد سبد گل و بهش دادم وکلی ذوق کرد براش و ازم تشکر کرد 

 .رو مبل نشستم و اونم روبه روم نشست.

 ?پسند کردی?خوب خانم مهندس شرکتو دیدی-

ز آخرین بار یادمه خیلی کوچیکتر و فکر نمیکردم شرکت به این خوبی داشته باشی چیزی که من ا-

 جمع وجور تر از ابن بود اما حاال بزنم به تخته برا خودش شرکتی شده 

 ?جای قبلی رو یادته ?تازه کجاشو دیدی-

 آره -

 اونجا ساختمونش قدیمی بود کوبیدیم یه ساختمون جدید ساختیم که بخشی از شرکتم اونجاست-

 نگاش کردم :آفرین پس تو این مدت خوب پیشرفت کردین باتعجب

 انگار تو رو ما را دست کم گرفته بودی هااا...-

 :خدا رو شکر ایشاهلل بهتر از اینم میشه خندیدم

 شک نکن...-

 زدم  لبخند

خوشحالم که از اینجا خوشت اومده بچه های شرکتم به خوبیه دکوراسیون و محیطش ان مطمئنم -

 اخت میشی  زودی باهاشون

 راستش...-

 مکث کردم نمیدونستم چه جوری شروع کنم کمی

 ?چیزی شده-

 راستش من دیشب کلی فکر کردم دیدم االن صالح نیست من تو این شرکت کار کنم-
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 شد به طرف جلو آرنجهاشو رو زانوهاش گذاشت و دستاشو بهم گره زد خم

 ?میشه بدونم چرا-

 خوب دالیل زیادی هستن که ..-

حرفمو ادامه بدم :ببین سوگند من میدونم دالیلت چی ان. اما داری اشتباه فکر میکنی. ببین  نذاشت

اگه دلیلت خانوادهه هامونن باید بگم که خانواده ی من حتی نمیدونن آدرس جدید شرکتم چیه چه 

 تو ننرسد به اینکه آمار کارکنانمو داشته باشن خانواده ی تو هم نمیدونن اخراج شدی پس میتو

همون فکر باشن که داری تو بهرادسازه کار میکنی. این از این. دلیل دیگه اتم اگه این باشه که اینجا 

کسی بدونه تو قبال کی بود گفتم که اینجا فقط بابک تو روخوب میشناسه و والسالم بقیه ام قرار 

و بدونه خیالت نیست بویی از این مسئله ببرن اصال قرار نیست کسی یه کلمه از گذشته من و تو ر

 ??تخت ...االن قضیه حل شد برات یا هنوز مشکل دیگه ای هم هست

گفتم این مشکالت هیچ ارزشی برام ندارن ومن به راحتی باهاشون کنار میام مشکل اصلی من  تودلم

 تویی که  هیچ جوری نمیشه باهات کنار اومد

 فکرمو از نگاهم خوند انگار

 ??مشکل تو منم مگه نه-

 دمندا جوابی

 جاش بلند شد وکمی قدم زد و بعد نشست اما اینبار لبه ی مبل نشست از

ببین سوگند قول میدم اینجا هیچ مشکلی برات به وجود نیارم اصال تو شرکت فراموش میکنم تو -

کی بودی و هستی.به چشم همسر سابقم نگات نمیکنم بلکه تو رو به عنوان یه مهندس تحصیلکرده و 

میکنم من گذشته ها رو فراموش کردم مطمئن باش ذره ای از اون گذشته رو  قابل تو شرکتم قبول

بیاد تو ذهنم و این باعث نگرانیت شه لطفا بخاطر من وروحیاتم آینده شغلیتو خراب نکن االن  نمیزارم

تو تیتر اول اخبار بازار مهندسی هستی خبر اخراجت مثل بمب پخش شده خیلی ها شاید نه به چهره 

نما میشی  تم نمیشناسنت اما با رفتنت از این شرکت به اون شرکت هم میشناسنت و انگشونه به اس
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وهرجا که ببیننت نشون هم میدن و میگن ببین اون دختره همونیه که از بهراد سازه واسه خاطر 

اشتباهش اخراج شده لطقا عاقالنه تصمیم بگیر با منطقت .درست مثل همیشه یه مدت تو شرکت ما 

اون موقع به  لا آبها از آسیاب بیفته بعد که اوضاع روبه رو شد هر جا خواستی برو حداقکار کن ت

عنوان مهندس جداشده از شرکت ما میری بیرون نه به عنوان مهندس اخراجی بهرادسازه ...خواهش 

 میکنم احساسی با این موضوع برخورد نکن

 

وب از هم تشخیص میدیم دیگه با و تو دیگه بچه نیستیم بزر گ شدیم عاقل شدیم و بدو خ من

عقلمون زندگی میکنیم نه با احساسمون هر دومون خوب میدونیم که گذشته ها گذشته و تو همون 

 گذشته هم جا مونده پس لطفا افکار بدتو دور بریز باشه

کردم از نگاش فقط حس نگرانی رو خوندم اون واقعا نگران من بود حرفاش صادقانه بودن وعین  نگاش

ت بیرون از این در معلوم نبود چی در انتظارمه بیرون از این در دنیایی که بهراد نقشه اشو برام حقیق

برام  تفاقیچیده نقشه ایی که بی شک همه ی راه هاش به اون ختم خواهند شد اگه قرار همچین ا

د. من بیفته بودن با دانیال رو با همه ی شرایطش به جون میخرم آره دانیال خیلی بهتر از بهرا

 انتخابمو کردمو االن با دانیال بودن به نفعمه.پس من تو شرکت دانیال میمونم....
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با دانیال قرداد بستیم خوبیش این بود که متوجه شدم دانیال داره منو بچشم یه مهندس  اونروز

حقوقی  وهمکار میبینه اگر غیر از این بود یه حقوق نامتعارف وغیر معمول رو پشنهاد میداد ولی اون

شد من   ررو بهم پشنهاد داده بود که دیگر مهندسان هم سطح من میگرفتند .قرارداد بسته شد وقرا

 کارمو از دوروز دیگه شروع کنم.

صبح تو اتاقش به دیدنش رفتم .از منشیش خواست  8:30دیگه طبق قرارمون با دانیال ساعت  دوروز

ین کاری بود که برای هر تازه واردی تو شرکت تا کارمندان شرکت تو سالن برا معارفه جمع کنه ا

نفر بود نگاهی  32دانیال انجام میدادن. بچه ها که جمع شدن من ودانیال هم رفتیم سالن.تعدادشون 

سرسری انداختم بهشون. بابک نزدیکترین شخص به ما بود برای همین راحت تونستم چهره شوک زد 
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دهن باز زل زده بود به من انگار دانیال چیزی درمورد من  شو ببینم که با چشایه از حدقه بیرون زده و

به معرفی تک تک  دبهش نگفته بود .اول دانیال خیلی عادی من و به همه معرفی کرد و بعد شروع کر

 بچه ها.

 

ملک سومین فردی بود که بهم معرفی کرد دختری با قد نسبتا بلند هیکل پر ومناسب و  ماندانا

صورت گرد که دوتاچشم قهوه ای روشن با آرایش دودی توش خودنمایی میکرد بینی شو عمل کرده 

بود اما لبهای قلوه ایش به نظر مال خودش بود درکل میشد گفت که قیافه ی جذاب وشیکی داشت. 

این دختر منو به خودش جذب کردنوع نگاش به من بود تو نگاهش هیچ حس مثبتی چیزی که در 

نسبت به من دیده نمیشد تعجب کردم از نگاش با خودم گفتم شاید فکر میکنه من قرار جای اونو 

بگیرم تو شرکت ولی تعجبم وقتی زیاد شد که فهمیدم اون مهندس معمار واصال رشته ی من با اون 

نگاهش به من چه بود حتی برخوردش برعکس بقیه خشک وسرد بود با من. در هر دلیل  سمتفاوته پ

صورت ازش ردشدیم و با بقیه آشنا میشدم اما فکرم هنوز پی نگاه اون بود .آدمها و اسمها از جلوم رد 

میشدن که یهو زمان ومکان ایستاد. همه آنچه که در اطرافم بودن محو شدن وبجاشون دوتا چشم 

گ وپر رنگتر شدن. من برای دیدن این دوچشم آسمونی دلتنگترین آدم دنیا بودم. پررن نیآسمو

سوگند ;اونقدر محو اون نگاه آشنا شدم که یادم رفت کجام باصدای دانیال که آروم دم گوشم گفت 

 ??حالت خوبه

 خودم اومدم وآروم گفتم خوبم به

هایی که منو یاد خوبترین خوب دنیا نگاهمو دوختم به کسی که جلوم ایستاده بودو به چشم ودوباره

 انداخت منو یاد تیرداد عزیزم انداخت. 

راد کسی که جلوم ایستاده بود دل منو تا خود آلمان برد و برگردوند .سهند راد قد وهیکل  سهند

متوسطی داشت فرم صورتش درست مثل فرم صورت تیرداد کشیده بود زیباترین عضو صورتش 

با پلکهای کشیده مشکی وابروهای مشکی پر .سهند دماغ متوسطی  چشایی به رنگ آسمونی بود

داشت با لبهای کشیده وردیف دندونهای سفید موهای سهند خرمایی بودن اما موهای تیرداد مشکی 

مشکی بودن اما همون چشمها کافی بودن که من نسبت بهش پر از احساسهای خوب بشم. جلسه ی 
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تجربه کردم از حس بیزاری که بابک نسبت بهم داشت تا  معارفه تموم شد .احساسات مختلفی رو

 �😒😍�حس رقابتیه ماندانا و حس خوب من نسبت به سهند...
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 منو برد اتاقمو نشون بده .اتاق نسبتا بزرگی بود اونقدری که تعجب کردم  دانیال

 ??اینجا اتاق منه-

که دید خندید :یه رازی رو بهت میگم که تاحاال به کسی نگفتم راستش ما همه ی تازه واردها  تعجبمو

رو میاریم اینجا که طرف کیف کنه و باخودش بگه دمت گرم عجب جایی اومدی بعد که پاگیر شد 

 میبریمش جایی که باید بره 

 ه منو از اینجا بندازه بیرون به کمر زدم وگفتم که اینطور بعد اونوقت بنظرت کی جرات میکن دستمو

ریز کرد وگفت :راست میگی ها فکر اینجاشو نکرده بودم یادم رفته بود که تو اعجوبه ای  چشاشو

 هستی واسه خودت سوتی بزرگی دادیم

 :دور از شوخی واقعا اینجا همه اش مال منهخندیدم

 آره ازش خوشت نیومد-

 میشه که اتاق تکی برا خودم داشته باشم عقلمو از دست دادم که خوشم نیاد فقط باورم ن-

 اصوال مهندسهای باتجربه و خاص شرکت اتاق تکی دارن براخودشون حتی ماندانام اتاق تکی داره-

 ??ماندانا-

 منظورم مهندس ملک همونی که یه شال آبی تیره پوشیده بود با مانتوی سرمه ای و..-

 قطع کردم :خوبه دیگه شناختمش ... حرفشو

یادم نمیاد دانیال قبال ها کارمنداهای شرکتشو به اسم کوچیک صدا بزنه انگار زیادی با این  ماندانا

ماندانا خانم صمیمی بود که اینجوری صداش میزد ...پس قضیه این بود ماندانا منو یه رقیب جدید تو 
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کان نداشت نکنه چیزی از گذشته ما میدونست اما این ام?رابطه ی بین خودش ودانیال میدید اما چرا

دانیال گفت که فقط بابک این قضیه رو میدونه و والسالم ..پس دلیل اون نگاه ها چی بود ..شاید 

 ماندانا نسبت به همه ی زنهای دوروبر دانیال این حس داشت

@smrkrm 

فکر بودم که با صدای دانیال به خودم اومدم :راستی تو چرا وسط معرفی بچه ها یه جوری  تو

 ری زل زده بودی به مهندس راد...یه جور خاصی نگاش میکردیچرا اونجو?شدی

 زدم و گفتم :چیز زیاد مهمی نبود فقط چهره اش منو یاد یه دوستی انداخت .. لبخندی

 ??خاص که انگار بهم مشکوک نگام کرد و گفت :چه جور دوستی باحالتی

 کردم با بی تفاوتی جواب بدم :یه دوست معمولی  سعی

 ینو نشون نمیداد.ولی طرز نگات ا-

 ?بحث عوض کنم :راستی تو به بابک قضیه اومدن منو نگفته بودی خواستم

کارم شد ولی خوشبختانه نخواست دیگه بیشتر از این گیر بده به موضوع برا همین جواب داد  متوجه

 ?نه چطور

 آخه خیلی از دیدنم شوکه شد واسه همین -

 تفاوت جواب داد :مهم نیست  بی

سکوت بینمون برقرار شد و بعد گفت :من دیگه میرم اتاقم اگه کاری داشتی با اتاقم تماس بگیر  کمی

 انجام کارهاشو کار تازه های بچه که هست کوچیکی ی هڑدرضمن برا اینکه بیکار نباشی فعال یه پرو

 ??باشه کن چکشون دور یه پیشت میفرستم دادن

 باشه بفرست نگاشون بکنم.-

 از اتاقم رفت ومنم رفتم ولو شدم رو صندلیم و رفتم تو فکر ... دانیال
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در اومد با اجازه ی من در باز شد بابک اومد تو اتاق از قیافه اش معلوم بود که بدجور عصبیه  صدای

اومد سمتم و یه فلش گذاشت رو میزم گذاشتن که چه عرض کنم کوبوند رو میزورفت سمت در که 

د چون به سرعت برگشت سمت میزم دستاشو گذاشت رو میزم وخم شد بره ولی انگار پشیمون ش

 ??سمت من :واسه چی برگشتی 

 ندادم وبجاش فقط نگاش کردم جوابی

 با صدایی شبیه داد گفت:پرسیدم واسه چی برگشتی  اینبار

 من فقط برای کار اومدم اینجا-

میخوای چه بالیی سردانیال بیاری زد وگفت:کار...اینبار چه نقشه ای تو کله اته.این دفعه  پوزخندی

 همون یه دفعه بسه اش نبود.همون یه باری که از زندگی ساقطش کردی بس اش نبود.

جواب دادم: من چکار به دانیال دارم من برا یه مدت کوتاهی اومدم اینجا در اولین فرصتی که  عصبانی

نه داشتم ونه دارم ونه خواهم داشت یه کار خوب پیدا کنم از اینجا میرم هیچ نقشه ای هم برا دانیال 

 تفهمیه..

زدو گفت:همه ی حرفات دروغه همه شون. تو  یه آدم بی رحم وسنگدلی هستی که جز  پوزخندی

خودت به کس دیگه ای فکر نمیکنی. شاید برا تو همه چیز عادی و الکی به نظر بیاد اما برا دانیال 

 بینی برا دانیال زندگیه میفهمی زندگیه ....اینجوری نیست. اینی که تو برا خودت یه بازی می

با دستش چند بار کوبید رو میز وگفت:لعنتی ..لعنتی ...باید همون چند روز پیش که حال  محکم

 دانیال رو میدیدم حدسشو میزدم باید همون موقع میفهمیدم و نمیذاشتم تو پات به اینجا برسه ...

میفهمیدم که تو این دنیا هیچی جز تو وبودنت  سمتم وبا حالت تمسخر آمیزی گفت:باید برگشت

 نمیتونه دانیال رو تا این حد خوشحال وسرزنده بکنه ..

 نگاش میکردم حرفاش دائم تو ذهنم تکرار میشدن .. فقط

حالتش تغییر کرد یه حالت مستاصل مانندی  پیدا کرد:مطمئنم این دفعه دیگه دووم نمییاره این  یهو

 ???لعنتی میمیره میفهمی دفعه اگه بشکنه میمیره 
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 کردم با یه حالت گنگ انگار چیزی از حرفاشو نمیفهمیدم چی داره با خودش میگه  نگاش
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نبود اتفاقی بیفته قرار نبود دانیال دوباره بشکنه اصال دانیال خودش گفت که گذشته رو فراموش  قرار

کیه که حس میکنم با دانیال  ?یهکرده اگه نکرده پس ماندانا ک? ?میکنه اصال مگه فراموش نکرده

مدتی رو ناراحت  هاین چرا میگه دانیال میمیره دانیال با این قضیه منطقی کنار اومد شاید ی ?صمیمیه

 بوده که اونم طبیعیه ولی باعث نمیشه که بابک از مرگ حرف بزنه..

خواهش میکنم سمتم:از زندگیش برو بیرون بذار تو حال خودش باشه حداقل اینجوری بهتره. اومد

دست از سرش بردار تو نمیفهمی اون چه زجری خواهد کشید وقتی باز ترکش کنی اما من میدونم 

چون هر ثانیه درد کشیدنشو با چشم خودم دیدم هر روز مردن و زنده شدنشو دیدم. دیدم که چطور 

دوباره ی اشک میریخت دیدم که چطور هذیون میگفت من همه چیزو دیدم...نذار اون روزهای تلخ 

تکرار شه تا ابد بی تو بودن براش بهتر از این بودن ونبودنته اینجوری زجر کش میشه االنشم فکر 

 ادهنکن که دانیال یه آدم عادیه تو با رفتنت اونو تبدیل به یه مرده ی متحرک کردی ولی من وخانو

کنی اینبار دیگه از اش به همین مرده متحرک دلخوشیم این دلخوشی رو نگیر اگه گذشته رو تکرار 

 دانیال یه مرده ی متحرک نمیمونه بلکه یه مرده ی واقعی برامون میمونه یه مرده...

 دور سرم داشت میچرخید حرفای بابک مثل ضربات پی در پی یه پتک به  دنیا

 میخوردن بابک رفت صدام تو گوشم پیچید سرم

 

ون نمیخواد من اینجا باشم واسه همین دروغه همه ی حرفاش دروغه اون از من خوشش نمیاد ا دروغه

دروغ گفت دانیال حالش خوبه مثل همه ی آدمها ..اون دروغ گفت که دانیال یه مرده ی متحرکه ..اون 

 میخواد منو اذیت کنه فقط واسه همین این چرندیاتو سر هم کرد من که یه کلمه اشو باور نمیکنم ...
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بابک باعث شده بود که همه ی تمرکز برم سمت رفتارهای دانیال.اما دانیال برعکس تفکرات  حرفهای

خیلی عادی رفتار میکرد انگار نه انگار که من سوگندم .نه وقت وبی وقت به اتاق من میومد ونه منو 

بودو دم به دقیقه به اتاقش میخوند. دیدارهای ما همون دیدارهای کوتاه و اتفاقی تو محیط شرکت 

تمام. هر وقتم باهام کار داشت میومد اتاقم سریع حرفاشو میزد و میرفت بی هیچ حرف اضافه ای. 

 دلم داشت آروم میگرفت با کارهاش ...

 اتاقم زده شد و دانیال اومد داخل  در

 وقت داری یه کم باهم صحبت کنیم-

 آره بیا بشین -

 طرف مبلهای راحتی که یه  گوشه اتاق بود هدایتش کردم. نشست منم روبه روش نشستم  به

 سکوت کرد کمی

 ?اتفاقی افتاده-

 ?از کارت راضی هستی ?نه چیز خاصی نیست فقط اومدم ببینم همه چیز اکی هست یانه-

 کردم بنظر داشت برای موضوعی مقدمه چینی میکرد نگاش

 عالیه آره فعال که همه چیز خوب و-

 اشو به پشتیه مبل بیشتر کرد و گفت:خوبه پس خدا رو شکر ... تکیه

 سکوت کرد برای مدتی و زل زد به من منم منتظر نگاش کردم  بازم

 ?میشه یه سوالی ازت بپرسم-

 نگرانم میکرد:آره راحت باش حالتش

 ?دلیل اخراج تو از بهراد سازه دقیقا چی بود-

 نگاش کردم باتعجب
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 نگفته بودم همون قضیه محاسبات و دستکاری و..مگه قبال -

 قطع کرد :جز اون. حرفمو

نکنه چیزی از موضوع منو بهراد میدونه ولی نه از کجا باید ??نگرانی نگاش کرد یعنی منظورش چیه با

میدونست این قضیه فقط بین ما دو نفر بود.منتظر چشم به دهان دانیال بودم تا بفهمم قضیه چی به 

 چیه 

 ز بهراد جاویدو دیدم  دیرو-

دلم پاره شد مطمئنم رنگ از صورتم پریدو دانیال دید واکنشمو وقتی سکوت وبهتم طوالنی شد  بند

 خودش گفت:

 ?نمیخوای بدونی چی شد که دیدمش -

 ?پرسیدم چی شد آروم

ازم برا  دیروز صبح زنگ زد بهم با موبایلمم تماس گرفته بود نمیدونم شماره مو از کجا گیر آورده بود-

 کنه صحبت باهام هڑشام دعوت کرد و گفت تعریف شرکت و زیاد شنیده و میخواد درمورد یه پرو

مقدمه  یوالک رفت حاشیه کم یه اول دیدنش رفتم بوداره قضیه که فهمیدم اول همون از من البته

 چینی کرد بعد رفت سر اصل مطلب.

داشت مثل سیروسرکه میجوشید.دانیالم انگار متوجه حالم بود چون یکم سکوت کرد تا خوب  دلم

 حاالت منو برانداز کنه

اسم تو رو گفت بعدم پرسید انگار شما تو شرکتتون استخدامش کردین منم جواب دادم آره -

جواب من ?برگشت بهم گفت:مگه قضیه اخراجشو از شرکت ما نشنیدی که استخدامش کردی?چطور

از آبروی شرکتت ?دادم چرا شنیدم .بدجورجا خوردگفت :پس رو چه حسابی استخدامش کردی

 نمیترسی

 ?پرسیدم :جوابشو چی دادی کنجکاو
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:من با نظر خودش یعنی تو که میگه یه نفر کارشو دستکاری کرده موافقم چون بعیده فردی با  گفتم

اون تحصیالت ورزومه کاری همچین اشتباهی مزخرفی رو انجام بده. از تعجب چشاش قد نعلبکی 

 اگفتم :میتونم بپرسم چرا این قضیه برا شم ?شده بود. پرسید :واسه چی اینقدر بهش اعتماد داری

 جواب داد?مه شما که اونو اخراج کردین از شرکتتون پس چه فرقی میکنه به حالتونمه

 هتل ی هڑبودن اون تو شرکت شما مخل کارتون میشه من میخوام پشنهاد همکاری تو پرو راستش

ی کیش که فکر کنم آوازه شو شنیدین رو به شما بدم اما به یه شرط .اونم اینکه شما اون  ستاره پنج

 ز شرکتتون اخراج کنید با وجود اون تو شرکت شما نمیتونم این پشنهادو بدم.دختر رو ا

 لب گفتم:بهراد پس فطرت ببین واسه رسیدن به اهدافش چه کارها که نمیکنه زیر

 :چی داری باخودت زمزمه میکنیدانیال

 هیچی دارم بهش فحش میدم.-

 خندید :انگار بدجور از دستش کفری هستی دانیال

 اگه تو هم مثل من خوب میشناختیش همین کارو میکردی -

 نگام کرد:که اینطور ...خوب میشناسیش پس... مشکوکانه

 نگو که برا اخراجم اومدی اینجا-

زد وگفت :تو منو که یه سال تموم باهات زندگی کردم نشناختی اونوقت اون بهرادو که  پوزخندی

 مریزاددوروز باهاش بودی رو خوب شناختی بابا دست 

وای تو رو خدا دانیال بی خیال شواین حرفهاروحاال من یه چیزی گفتم تو چرا جدی گرفتی دیگه. -

 جون به لب شدم نمیخوای بگی باالخره چی شد.

چپ نگام کرد و گفت:بهش گفتم مردو حرفش من بهش گفتم استخدامی االنم نمیتونم زیر حرفم   چپ

 بزنم بی دلیل اخراجش کنم
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م جوش آورده بود از قیافه اش معلوم بود البته میخواست خودشو خونسرد نشون بده از دست بدجور

 ه ایڑبهم گفت:یعنی اعتبار حرفت پیش یه جوجه مهندس می ارزه به همچین پرو

 دادم آره می ارزه جواب

 گفت که اینطور فکر میکردم باهوشتر و زرنگتر از این حرفها باشی  باحرص

:هنوزم اصرارتو برا اخراج اون نمیدونم آخه چه فرقی میکنه اون تو شرکت من باشه یا نه. من  گفتم

 داد جواب.بگرده هڑنمیزارم اون دوروبر کارهای این پرو

 حتما فرقی میکنه که میگم-

 ?:چه فرقی پرسیدم

ی همه ی داد:با موندن اون تو شرکت تو همه ی نقشه های من نقش بر آب میشه.راستشو بخوا جواب

اون اشتباهات محاسباتی کشک بودن دلیل اخراج اون دختر چیز دیگه ای بود من میخواستم اون 

تنبیه شه بره یه مدت دنبال کار بگرده و پیدا نکنه وبرگرده پیش خودم اظهار ندامت بکنه اما با این 

 کار تو امکان نداره

 ?:سر چی میخواستی تنبیه اش کنی پرسیدم
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 ?بهم وگفت:میدونی چه جوابی داد زل زد دانیال

داشت تو دهنم میزد نکنه بهراد از خودش حرفی زده باشه که دید دانیالو نسبت به من خراب  قلبم

 کرده باشه..

 میشه بدونم?گفت قضیه شخصیه.این قضیه شخصی  بین شما چیه-

اده بود. من از شتاب زدگی جواب دادم:اون جوری نیست که تو فکر میکنی قضیه فقط یه کل کل س با

 بهراد جاوید انتقاد کردم تو روش وایستادم اونم میخواد اذیتم کنه همین
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 نگام کرد که انگار حرفمو باور نکرده جوری

دانیال باور کن راستشو دارم میگم اون الکی خواسته قضیه رو بزرگ جلوه بده همین. غیر ازاین -

 نبود

 زود خودم ازش سر در میارمحالت خاصی جواب داد:اگرم بوده باشه خیلی  با

...خدا بگم چکارت نکنه بهراد .من کم مشکل دارم که توهم میشه وبال گردنم پسره ی  یاخدااااا

 عیاش هوس باز بیشعور نفهم ....

بلند شد بی هیچ حرف دیگه ای رفت ومنو با کلی دلهره وفکر وخیال تنها گذاشت .همه  دانیال

دغدغه ام این شد نکنه جوری قضیه به گوشش برسه که ناجور باشه ...حاال من چه خاکی به سرم 

 بریزم

53 

 

چه  روزی از اون ماجرا گذشته بود اما من هنوزم فکرم درگیرش بود .نمیدونستم دانیال میخواد چند

 واکنشی نشون بده .فعال که بنظر اوضاع مرتب بود.

زنگ زد با دیدن شماره ی سایه تعجب کردم با برداشتن گوشی وجواب دادن صدای جیغ  گوشیم

 خوبی دختر??مانند سایه تو گوشم زنگ زد :وایییییی...سوگند خودتی

 ?آره خودمم میخواستی کی باشه-

 وای نمیدونی چقدر نگرانت شدم .-

 ?را نگرانوا چ-

 ?آخه شنیدم بیمارستان بستری بودی-

 تعجب چشام گرد گرد شدن از

 ??بستری?بیمارستان-
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 ?آره مگه بیمارستان نبودی-

 ?نه کی گفته -

خدا رو شکر.اون دختره ملیکا یادته امروز اومد دیدنم بعد بهم گفت دیروز رفته بودم ????واقعا-

ندو دیدم چه اتفاقی براش افتاده منم نگرانت شدم عیادت یکی از اقواممون بیمارستان دوستت سوگ

 زنگ زدم بهت ببینم چی شده

 نه بابا حتما منو با کسی اشتباه گرفته من حالم خوبه-

 ولی خیلی نگرانم کرد-

قربونت دل مهربونت بشم عزیزم. عیب نداره بانی خیر شد حداقل بعد این همه وقت ما افتخار -

 نی چقدر خوشحال شدمشنیدن صداتو پیدا کردیم .نمیدو

 منم عزیزم بدجور دلم برات تنگ شده دلم برات یه ذره شده-

 دل منم عزیزم-

 وقت داشتی بیا همدیگر رو ببینیم-

 من همیشه برا دیدن تو وقت دارم-

 واقعا ..پس فردا وقت داری هم و ببینیم-

 کم فکر کردم وگفتم :آره  یه

 هم قرار گذاشتیم . با

 

از شرکت زدم بیرون تا برم خونه درست وحسابی حاضر شم که برم دیدن سایه. امروز یه کم زودتر  

ساعت شش وده دقیقه بود رسیدم دیدم سایه زودتر از من رسیده سریع خودم و رسوندم بهش و 

تنگ در آغوش گرفتمش سالم واحوال پرسی که تموم شد نشستیم و سفارش دادیم و بعدم گرم 

یقه ای گذشته بود ما همچنان صحبت میکردیم سایه از وضعیت دق 50-40صحبت شدیم تقریبا یه 



 تو یتا ابد ب یوزهار                                                                    مرکز تخصصی رمان های ناب  

 

  107:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

شرکت گفت گفت که جای من هنوز کسی نیومده شرکت منم از کار جدیدم گفتم و از محیط کاریم 

 تعریف میکردم

 به به ببین کیا اینجان دو یار قدیمی -

چشم بهراد  خشکم زد عجیب این صدای آشنا بهم نزدیک بود سرمو که برگردوندم چشم تو درجا

شدم که دستاشو رو سینه قالب کرده بود و با یه لبخند کج رو صورتش زل زده بود به من یا خدا این 

اینجا چکار میکنه مار از پونه بدش میاد جلو لونه اش سبز میشه این شانس که من دارم ولی نه این 

جاوید آدم همچین جاهایی ربطی به شانس نداره من تقریبا همه ی پاتوقهای بهرادو میشناسم بهراد 

 نبود که پس چه جوری سروکله اش اینجا پیدا شده

 نمیدونستم دیدنم اینقدر هیجانزده ات میکنه که خشکت بزنه-

عمیقی کردم و رومو ازش برگردوندم و سریع دست بردم کیفمو برداشتمو از جام بلند شدم ورو  اخم

به سایه گفتم بریم. راهمو سد کرد :کجا به این زودی ما تازه شما رو پیدا کردم خانم خانمها. با حرص 

 خواستم رد شم باز نذاشت 

 از سر راهم برو کنار -

 بایدبا هم حرف بزنیم-

 تو ندارم  من حرفی با-

 ولی من دارم .-

 سمت سایه.میشه یه مدت مارو تنها بزاری . برگشت

که خودش ماتش برده بود عین برده های فرمانبر سرشو انداخت پایین که بره دستشو گرفتم  سایه

 ونذاشتم.

اینکار من بهراد یه پوزخندی زد وگفت:خانم خانم ها انگار یادت رفته دوست کوچولوت کارمند  با

 شرکت منه نمیخوای که بالیی رو که سر تو میخواستم بیارم سر دوست عزیزت بیارم 
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از صورتم پرید صورتش درست جلو صورتم گرفت وزل زد تو چشام:فکر نکنم اون قد تو زرنگ  رنگ

 ا صالح دوستت رو میخوای دستشو ول کن بره خودتم بشین باهات کار دارم باشه. اگه واقع

چیزی که نمیخواستم اتفاق بیفته اخراج سایه از شرکت بود ناچار دستشو ول کردم وبا حرص  تنها

 نشستم رو صندلی بهراد لبخند پیروزی رو زد و نشست رو صندلی روبه روییم
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 پست ترین آدم رو زمینی حرص بهش گفتم :تو رذلترین و باهمون

حرص خوردنم خوشش اومد قهقهه ای مستانه زدو بعدش گفت :تو که نمیخواستی بعد اون همه  از

 نقشه کشیدن بزارم راحت بری

 ???نگاش کردم:نقشه باتعجب

بله نقشه ...ببینم تو اصال باخودت فکر کردی که این کافی شاپ درپیت جای آدمی مثل بهراد جاوید -

 ایی بهش فکر کردی که من اینجا چکار میکنمنیست نه خد

 تعجب زل زده بودم بهش  با

 انگار فکر نکردی -

 ???پس ..تو...اینجا..چه جوری-

 وتکیه داد به صندلیش  خندید

 ساده است فقط یه کم پول خرج کردم-

 ?پرسیدم:منظورت چیه بابهت

شرکت بهش پول دادم و  اصال بذار برات شاهکارمو تعریف کنم. رفتم پیش یکی از دخترهای-

درعوض خواستم برام کاری بکنه اونم قبول کرد بهش گفتم بره و خبر مریضیتو به سایه بده جوری که 

نگرانت بشه وباهات تماس بگیره اونم اینکارو کرد بعدهم طبق پیش بینی های من شما بعد از صحبت 
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دوستتو تعقیب میکنم و میرسم به  قرار میزارید همو ببینید و بازم این خبر به گوش من میرسه منم

 تو.

 زدم :تو دیوانه ای دیوانه این همه خودت و به این درو اون در زدی که چی بشه. پوزخندی

جواب سوالم خم شد رو میز دستشو تکیه گاه چانه اش کردو زل زد بهم بعد از کمی سکوت  بجای

ه دختر بازی نتونستم تورو گفتم:بدجور تو کفت موندم المصب آخه من چطور با این همه تجرب

بشناسم. منی که با یه نگاه به یه دختر تا تهشو میرم میفهمم دختره چه کاره هست  چی کاره 

کار یا کارکشته است. یا حتی میدونستم چه شکلی باید یه دخترو جذب خودت کنی  زهنیست.تا

 .اونوقت قد یه ارزنم تو رو نشناختم.

 رفت عقب و تکیه داد به صندلی. دست ضربه ای به میز زدو دباره با

اه..باید همون روز اول که اون چشای ببر مانندتو دیدم میشناختمت ...اما بجای اون چشا توجه ام -

 جلب ریخت وقیافه ساده ات شد خام کارهات شدم که میخواستی خودت صاف و ساده نشون بدی

 

پشت این نقاب قدیسه ای که به صورتت زدی یه ببر پنهون کردی که به وقتش میاد بیرون و  نفهمیدم

شکار میکنه.روز اولی که دیدمت اگه یه نفرپیدا میشد و می گفت که یه روز عجیب مجذوب این 

دختر میشی مسخره اش میکردم و جواب میدادم که آخه این دختر فرق زن ومرد رو نمیدونه اونوقت 

منه بهراد و بکشه سمت خودش.اشتباه نمیگفتم  چون تا حاال این مدلیشو ندیده بودم.  میخوای

دلبری کردن با سادگی .المصب فکرشم نمیکردم اینجور خوب جواب بده حاال من به جهنم موندم چه 

 جوری دل این دانیال و بردی 

 از صورتم پرید یعنی بهراد فهمیده من زن دانیال بودم. رنگ

شاهکاری هستی موندم تو کارت .دانیال وبا اون چیزهایی که من شنیدم ازش چطور برا خودت -

 ?تونستی در عرض چند روز تورش کنی

 ?تو چی در مورد دانیال شنیدی-
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 ?زدو جواب داد:یعنی تو خودت چیزی نمیدونی پورخندی

 ?گفتم:پرسیدم چی شنیدی عصبانی

داشته انگاری بدجورم عاشق بودش اونقدری که باشه بابا میگم خونتو کثیف نکن.شنیدم طرف زن -

حتی بعد از سه سالی که زنش ترکش کرده نگاه به هیچ دختری ننداخته تو این مدتم عینهو یه 

 خواجه زندگی کرده بعد من حیرون اینم تو چه جوری مخ این خواجه رو زدی

 رو لبهام نشست پس بهراد قضیه منو دانیال و نمیدونه لبخند

 رو نزدممن مخ کسی -

 آره ارواح عمه ات اگه مخشو نزدی پس واسه چی این پسره داره اینجوری برات بال بال میزنی-

 نگاش کردم:کی همچین کاری کرده باتعجب

اونروز اتفاقی دیدمش درمورد تو حرف زدیم ازش خواستم اخراجت کنه تا در ازای اون من بهش -

 رو چیزی یه بهتره میگه بهم برگشته?گفت بهم چی برگشت میدونی روبدم توپ هی ڑپشنهاد یه پرو

 د. نمیکنم عوض هاش هڑوپرو آدمها و دنیا این کل با سهله که هڑپرو یه با رو سوگند من بدونی

 کدوم در باغ سبزی رو نشونش دادی که اینطور دین و ایمونشو سپرده به تو  کردارال

 ?????زده بود دانیال چیزی در مورد این حرفش نزده بود چراااااا خشکم

محکم کوبید رو میز :لعنتی تو که این کاره بودی واسه چی به خودم پا ندادی من که هزار بار از  بازم

اون سر ترم دیوونه اگه با من راه اومدی بودی میدونی تا کجاها تو رو باال میبردم میدونی کاری 

 رتت دهن به دهن تو شرکتهای مهندسی بچرخه همه ی مهندسهای زن وتو حسمیکردم که اسم

جایگاهت میزاشتم .لعنتی اون جوجه مهندس چی داشت که خودتو تقدیمش کردی چی داشت که 

 من نداشتم

حرفهاش عصبی شدم دو دستمو کوبیدم رو میزم:حرف دهنتو بفهم پیش خودت در مورد من و  از

دانیال چی فکر کردی .فکر کردی دانیالم مثل خودت یه هرزه ست نخیرم از این خبرها نیست اگه 

دانیال به من کار داد واسه خاطر اینکه آقاست باشعور دل گنده ست مثل تو نیست که همه اش دنبال 
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وهوسش باشه. خوب گوشاتو وا کن وببین چی میگم اگه فقط یه بار دیگه این حرفها از دهن تو یا  اهو

 ????کس دیگه ای بیرون بیاد من اون دهنو گل میگیرم تفهیم شد

گفتم درجا از جام بلند شدم وکیفمو برداشتم که برم اما قبل رفتن برگشتم به بهرادی که هنوز  اینو

فتم :راستی یه چیز دیگه من یه موی گندیده ی دانیال وبا صدتا مثل تو مات منو عصبانیتم بود گ

 عوض نمیکنم
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گفتم وبر گشتم که برم پشت سرم داد زد:من راحتت نمیزارم تا وقتی که تصاحبت نکنم راحتت  اینو

 نمیزارم اینو آویزه ی گوشت کن.

ر کرده همه مثل خودشن که از کافی شاپ زدم بیرون داغ کرده بودم عجیب .پسره ی هوس باز فک از

مردانگی فقط ...استغفراهلل ببین چه جوری دهن آدمو باز میکنه.سایه پشت سرم دویید برگشتم 

سمتش تا خواست دهن باز کنه دستمو گذاشتم رو دهنش :سایه االن وقتش نیست به وقتش خودم 

هیچ حرفی خداحافظی کرد و  بهت میگم اما االن نه. االن میخوام تنها باشم. بیچاره بی چیزوهمه  

 رفت من ماندم وکلی عصبانیت و خیابون های شهر که اونقدر گز کردم وفکر کردم که مخم ترکید
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روزی از ماجرا گذشته بود هنوز اعصابم درست نشده بود. ولی اتفاق خاصی بعد از اون نیافتاد  چند

 بعدی با بهراد آماده کنم. حداقل اینجوری بهتر بود میتونستم خودمو برای رودرویی های

اتاقم مشغول کار بودم که منشی دانیال ازم خواست برم اتاقش. وارد اتاق دانیال شدم دانیال پشت  تو

میزش نشسته بود. یه دختر عجیب و غریب جلوش نشسته بود دختره از اون عملی ها بود بینی 

 هجق وجق هم پوشیده بود که همعملی گونه عمل لبها پروتز با کلی آرایش رو صورتش یه مانتو ع

جای بدنش رو نمایش میداد با یه کفش پاشنه بلند .با ورود من به اتاق .دانیال برگشت سمت دختره 

 وگفت:بفرمایید ایشون کسی هستند که دنبالش میگیردین.
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د از جاش بلند شد اومد سمت من یه چرخی دور من زد و سر تا پامو برانداز کرد. واومد وایستا دختره

 جلوم دستشو به کمرش زد و گفت:پس سوگند سوگندی که میگن تویی...

نگاش کردم این کیه که اومده پی من...پوزخندی زدو گفت :چی فکر میکردم چی شد باخودم  باتعجب

 فکر میکردم االن با یکی از شاخهای ایران روبه رو میشم ولی تو....

ت منو نشونه گرفت وگفت:تو پیش خودت چی بهم نزدیک شد وبا دستش که باال وپایین میرف کمی

 فکر کردی که با این ربخت وقیافه دست گذاشتی رو بهراد

شنیدن اسم بهراد چشام چهارتا شد دیدم به دانیال بود که اونم مثل من با شنیدن اسم بهراد  با

 متعجب زل زد به دختره

 ?نه خداییش یه نگاه به خودت تو آینه انداختی -

همیشه ساده ترین لباسهامو برای اومدن به محل کار میپوشیدم عالوه بر اون هیچ آرایشی رو  من

صورتم دیده نمیشد همیشه نظرم این بود که من برا کار کردن میام شرکت و نه برای به نمایش  

گذاشتن خودم برای همینم بود که وقتی بهراد تو اون مهمونی منو با آرایش دید از تعجب  چشاش 

 ورباغه ای شدند.با تعجب به دختره نگاه میکردم که ادامه دادق

اعتماد به نفست منو کشته ...ببین خانم خانمها بهتره اینقدر دورو برو بهراد موس موس نکنی و -

سعی نکنی با لوندی وعشوه گری دلشو ببری کسی مثل بهراد لقمه دهن تو نیست اون گنده تر از 

 تو گلوت خفه میشی  اونیکه فکرشو بکنی گیر میکنه

از پشت میزش اومد بیرون واومد سمت ما همه ی حواسم به اون بود که دقیقه به دقیقه رنگ  دانیال

 صورتش کدرتر وسرختر میشد.

دستاشو باز کرد و با عشوه ی خاصی یه چرخی زد و گفت :یه نگاه به من بنداز این منم که  دخترکی

بت با من رو نداری .بهراد کسی مثل تو رو داخل آدم حساب الیق بهرادم نه تو .تو اصال یارای رقا

 دتنمیکنه چه رسد به اینکه تو رو به عنوان دوست دختر ومعشوقه اش قبول کنه پس بهتره خو

 وخسته نکنی و کم برا به دست آوردن دلش خودت وبه آب و آتش بزنی..
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بود هم منو بکشه وهم این دانیال به وحشتناکترین حالت ممکن رسیده بود هر آن ممکن  قیافه

 دختره رو. میترسیدم برا همین زبونم یارای جواب دهی به این دختره رو نداشت
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گوشاتو وا کن و ببین چی میگم تو با این وضعت یه روز خوب نمیتونی برا بهراد بسازی چه رسد  خوب

 خ....به شبهای رویایی. بهراد تو رو به خونه اش راه نمیده چه رسد به اتاق و ت

پس می افتادم که یهو دیدم دختره از رو زمین بلند شد و  چسبید به دیوار .دانیال دستشو رو  داشتم

 گلوی دختره گذاشته بود وفشار میداداز عصبانیت سیاه شده بوده رگ گردنش بدجور بیرون زده بود.

هرچی که الیقتو  آشغال عوضی ببند در اون گنداب و که هر کثافتی ازش بیرون نزنه. دختره جنده-

رو حق نداری به سوگند من نسبت بدی. من الل میکنم دهنی رو که بخواد درمورد سوگند اراجیف 

 ببافه حالیته....الل میکنم

دستشو رو گلوی دختره بیشتر کرد مات صحنه بودم انگار صاعقه بهم زده بود دانیال بدجوری  فشار

کردم دویدم سمت دانیال بازوشو گرفتم و داد میزد. صورت دختره بنفش شد داشت خفه اش می

 کشیدم

 دانیال ولش کن تو رو خدا ولش کن داری خفه اش میکنی -

 سمتم خون تو چشاش جمع شده بود دستشو ول نمیکرد  برگشت

 محکمتر کشیدم اشک تو چشام جمع شده بود دستشو

 ولش کن جون من ولش کن... دانیال

ول کرد وکشید عقب دختره به سرفه افتاد نفسهای عمیق کشید دست و پام بدجور میلرزید  دستشو

 اگه چند ثانیه دیرتر ولش کرده بود شک ندارم دختره مرده بود ...

 با فریاد گفت:گمشو برو از اتاقم بیرون  دانیال
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نکه منو خفه که کمی حالش جا اومده بود عصبی برگشت سمت ما وگفت:مردک دیوانه جا ای دختره

 کنی جلو این دختره رو بگیر که کمتر خودشو بچسبونه به بهراد به من چه که...

 یورش برد سمتش :نه انگار تو حرف حالیت نیست باید بزنم لت و پارت کنم تا بفمهمی دانیال

یه قدمیه دختره رسیده بود که پریدم ما بینشون واستادم کف دستامو رو سینه اش گذاشتم تا  به

ع حرکتش بشم چون مطمئن بودم اگه دستش به دختره بخوره جوری میزنتش که ناقص بشه. مان

 سرمو بلند کردم وزل زدم تو چشای عصبیش 

 دانیال تو رو خدا بیخیال شو..-

های رو صورتمو که دید وایستاد دستاشو مشت کرد و انداخت کنارش دختره از فرصت استفاده  اشک

آتشی به راه انداخت و منو درست وسطش پرتاب کرد و رفت. اون رفت کرد ودوید بیرون. اون دختره 

 و من ماندم و یه دانیال دیوانه شده که کارد میزدی بهش خونش در نمیومد
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عقب  ی.به خودم اومدم و کم یمن شوکه و اون عصب میچند لحظه تو همون حالت مونده بود یبرا

   دمیکش

 که   دیرس یاتاق به نظر م یوشو بر گردوند و رفت سمت پنجره ر تیازم فاصله گرفت و با عصبان اونم

 هیمشتشو گره کرده بود . دیکش قیآرومتر شه از پشت سر نگاش کردم چند بار نفس عم یکم خوادیم

 آن  

 و هزار   واریضربه زد که گلدون پرت شد و خورد به د زشیم یبه گلدون رو یو با دستش جور برگشت

شد از وحشت دهنم خشک شده بود. زل زده بودم بهش که برگشت سمت من چند قدم بلند  تکه

 برداشت و  

 ارزششو داشت   یبا اون بهراد عوض یکرد زل زد تو چشامو گفت :عشق و عاشق کیبهم نزد خودشو
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 رو که الیق خودشون بهت نسبت بده   یزیو تو روت هر چ ادیب یداشت که هر کس و ناکس ؟؟ارزششو

 آن تن صداش بدجور رفت باال:ارزششو داشت سوگند؟  هی

  گفتیبود:دروغ م نیاومد ا رونیکه از دهنم ب یکردم تنها حرف نگاش

 مردک خبر دارن   نیتو و ا نیماب یای؟همه عالم وآدم از قضا گفتیرو دروغ م یزدو گفت:چ یپوزخند

  یپنهونش کن یالک خوادینم

  ا؟یبه زحمت گفتم: کدوم قضا کردیصحبت م یداشت در مورد چ الیتعجب نگاش کردم دان با

  نتونیب یعاشقانه  یاینگام کرد:قضا یعصب

 من و بهراد  نیاونم ب عاشقی̜  رفتمیداشتم وا م رفتیوا م دیخورش یگرما ریکه ز یخی مثل

هست اونوقت تو  ایدن نیهمه مرد تو ا نیتر گفت: موندم .به واهلل موندم ا یعصب دیسکوتمو د یوقت

   یرفت

اسم رسوا که اگه اسم تو هم  هیداره جز  یپسره چ نیالرجال بود .اخه ا ؟قحطینامرد شد هی عاشق

 کنارش  

 دل صاحب مرده به شور   نیا یکرد دایتو بهراد سازه کار پ یکه گفت یرسوا. روز اول یرسوا یشیم ادیب

رو قلبش)اما با خودم گفتم سوگند عاقله بالغه  دیکوب یکلمات با مشت محکم م نیگفتن ا نی(ح افتاد

 .منطق  

 مار خوش خط و خال اونم قول بزنه ...اشتباه کردم   نیا زارهیدست دلش نم دهی.افسارشو نم شهیحال

بهت  الیدان روی جلو̜ من  یکه جلو رو نی. شد ا نیاشتباه کردم وتاوان اشتباهم شد ا بدجورم

   نیهمچ

 ...  ادیباال نم یفهمیم ادیبزنن وهمه جون وتنمو بلرزونن. ال مصب نفسمو باال نم ییحرفا
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رفت  یم جیسرم داشت گ دیکشینفس م یکردم صورتش کبود کبود بود واقعا داشت به سخت نگاش

 دستمو  

حرفها رو  نیا ی.ک رفتیداشتن جلو چشمم رژه م الیدان ی.حرفا فتمیکه ن یصندل یبه پشت گرفتم

 بهش زده  

نگرانش  ی.سرمو بلند کردم و به چشمها دمیفهمیم دیشده؟با یبرزخ نطوریبهش گفتن که ا یچ ؟اصال

 که  

 کردم صدام بلند و رسا باشه  یزده بود به من نگاه کردم .سع زل

  ؟یدیم لمیتحو ییحرفا نیدر مورد من و بهراد که همچ یدیشن یچ-

که به اسم پروژه  دمیشن فرستادیگل م یکه بهرادخان هرروز برا جنابعال دمی...شن دمینشن یبگو چ-

 باهم  

 بهراد تو رو به عنوان دوست   یپاتوقها یتو همه  یکه هرجا اون بود توهم بود دمیسفر شن نیرفتیم

  گهیحرف د کیوهزارو شناسنیم دخترش

 ؟یک ؟بخاطریرسوند نجایچرا خودتو به ا یشد و داد زد:لعنت یعصب دوباره
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حرفها رو  نیا ی؟ک دونستیرو از کجا م نایا الیبرق سه فاز منو گرفته بود خشکم زده بود دان انگار

 بهش  

بدجوربزنه  الیدان رتیگفته بود که رگ غ یبود سنگ تموم گذاشته بود جور یبودهرک زده

 .شک  رونیب

بپا  یآتش نیکه قصد داره همچ دمیفهمیاونروزش م یاز حرفها دیکه کار کار بهراد آشغال .با نداشتم

 کنه  
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 سوگند...  گنیکور خونده به من م یول

 که پرخون بود.   الیدان یبلند کردم زل زدم تو چشا سرمو

 حرفها رو بهت گفته؟  نیا یک-

  گنیزدو گفت:همه م یعصب پوزخند

  ؟ی.همه اش دروغه تو چرا باور کرد گنیکه م کننیم یهمه غلط اضاف-

 یمن ب کنمیاال تو...باشه من باورت م گنیباور کنم که همه عالم وآدم دروغ م یخوایزد:م شخندین

 عقل  

  یقبلش به سواالتم جواب بد دیروش اما با نمیوجودم باورت کردم ا یهمه سال با همه  نیا

  ؟ییچه سوالها-

 تو   رفتیهرجا اون م ؟اصالیبا بهراد سفر نرفت فرستاد؟تویبهراد هر روز برات گل نم یگیتوم یعنی-

  ؟یرفتینم

گفتم:چرا اون هرروز برام گل  یبا لحن آرامش بخش ستادمیجام بلند شدم رفتم جلو روش وا از

   فرستادیم

بار سفر رفتم که حاضرم قسم بخورم  هیسطل آشغال. من با بهراد  نداختمیمن هرروز گلها رو م اما

   یکار

 رفتمیمن باهاش نم رفتیتو اون سفر دوست دختر بهرادم با ما بود.درضمن بهراد هرجا م ی.حت بود

 من  

 رو بهت گفته بد   نایا یهر ک گمیکه مربوط به کارو پروژه بود .باور کن راستشو م رفتمیم ییجاها فقط

 کرده واست...  فیتعر

 رد. آرومش ک یبه صورتم کرد که براش مظلوم کرده بودم لحنم کم نگاه
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 گارسون ها تو   یهمه  یتوهم باهاش رفت رهیکه بهراد م ییرستوران ها یبود پس چرا همه  یاگه کار-

  شناسنیبه عنوان دوست دخترش م رو

 تا   میرفتینرفتم چون رفتم .ما معموال برا نظارت پروژه ها که م گمینم کننیفکر م یهمه شون اشتباه-

 رستوران .بهراد معموال رستوران ها رو انتخاب   میبرا ناهار بر میشدیومجبور م دیکشیطول م ظهر

 برا   دمیبعدا فهم نویکه من ا رفتیبهراد بود که با دوست دخترهاش م یاونجاها هم پاتوقها ایگو کردیم

 بکنن.  یباعث شده که گارسونها فکر اشتباه نیهم

همه  نای. ا گمیتم:باور کن راستشو منزدیک شدم .چشامو پر اشک کردم و التماس گونه گف الیدان به

 اش  

 .. یمنو وتو تفرقه بندازه تا تو منو اخراج کن نیب خوادیبهراد اون م یها نقشه

   یناراحت کن یالزم نکرده خودتو الک گهید هیگذاشت :کاف رینگام کرد کارام روش تاث یخاص باحالت

 که منم رو اشکات حساسم  یدونیم زهیاشکات بر یاگه ادامه بد ترسمیم

 ؟یاالن باور کرد یعنیزدم وگفتم : یکمرنگ لبخند

@smrkrm 

 روش..  نمیباورکردن تو شده ا یعمر من فدا یکه گفتم همه  من

  شمینگو ناراحت م ینجوریا-

  کنمیمن م یبگ یرو لبش نشست:شما ناراحت نشو فقط هر کار یکمرنگ یلیخ یلیخ لبخند

 باورم کن  یدرست وحساب-

 هم اشتباه فکر کرده من   ی.در ضمن اون بهراد عوض یچشم باورت کردم درست وحساب یبه رو-

  یبر نجایتواز ا ذارمینم رممیبم
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به  الیدان ی.نگران بودم که باز احساسات قو یبود برام هم باعث نگران یهم دلگرم الیحرف دان نیا

 من  

 ... برگرده

قبل رفتن برگشتم سمتش وگفتم:من از بهراد متنفرم به نظرم اون  یول رونیاز اتاقش برم ب خواستم

 نفرت  

 یمتنفره به معنا یعنیمتنفره  یسوگند از کس یوقت یدونی.تو که بهتر م نهیزم یآدم رو نیزتریانگ

   یواقع

 ... ستیوقت عوض بشو ن چی.حس تنفرشم ه کلمه

 حساب من و   مونهیدادم تا دلش قرص شه به حرفام......االن م لشیلبخند خوشگلم تحو هیحرفام  ته

 ...بهرادخان
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خواستم برم شرکت بهراد سازه و جوری بکوبم تو دهنش که تا عمر داره اسم من و نتونه به  اونروز

زبونش بیاره ولی بعد تصمیم گرفتم بی خیال شم اینجوری بیشتر میسوزه وقتی بفهمه که حرفها 

 رابطه ی من و دانیال تاثیری نداره .... وکارهاش رو

 بهرادم بعد اون کاری نکرد البته

خصمانه  نجوریبود که ا دهیشن یچ دونستمیماندانا بود نم بیعج یمشکل من از اون روز نگاهها تنها

 باشه ... دهیو نشن دیشنیم یکس دیرو که نبا ییزهایچ دوارمیام یول کردینگام م

از پروژه ها به من سپرده شد خودمو غرق در کارم  یکی تیجا افتاده بودم مسئول یشرکت به خوب تو

همه  لیپروژه بود اوا نیدورتر شوم .سهند راد هم از مهندسان هم ریاز حوادث اخ یکردم بود تا کم

کار  نیح ودعالم نب نیمهندس راد شدم .انگار تو ا یحال وهوا رییکم کم متوجه تغ یخوب بود ول زیچ

تفاوت باشم  ینتونستم ب گهید یمدت هیبعد از  یبهش نکردم ول یتو فکر .چند بار توجه رفتیم ادیز
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و  یاون در جواب خستگ یبود کمکش کنم ول یرفتم تا علت رو ازش بپرسم تا اگه مشکل نیهم یبرا

. نشدم یگیپ گهیندونستم ود زیرو جا شتریاصرار ب ستین یخوبه ومشکل زیبهانه کرد و گفت همه چ

به کارگرها داده بود و  یاشتباه هینظارت بر کار توص نیهاش کار دستم داد ح یحواس یب نیا نکهیتا ا

ممکن بود  شدیمتوجه نم یاز مهندسان شرکت بود همون اول کار گهید یکیکه  یاگه مهندس فاضل

پر اومد سراغ من  پبا تو ی.فاضل ذاشتیرو دست شرکت م نهیهز یرخ بده که جبراش کل یفاجعه ا

آقا دل به  نیچه وضعشه و چرا ا نی.خود سهند هم حضور داشت .االن داد و هوار که خانم مهندس ا

مقطع  هیهمسن و سال بود و تو  بایو سهند تقر یو....فاضل ستیاصال حواسش به کار ن دهیکار نم

بودم کار سهند  دهیمخصوصا که شن شدنیهم محسوب م بیرق ییجورا هیاستخدام شرکت شده بود 

 بهتر از کار اونه یلیخ

 

پروژه ام خراب کنه حرفش قطع  ریچشم من که مد شیسهند و پ خوادیکه م دادینشون م حرفاش

اومدو  شیبود که پ یاشتباه ستیمهم ن هیقض کنهیکنم وبهش گفت که اونقدرها هم که اون فکر م

 یواتفاق یحرفشو قطع کردم فعال که بود..باز یچ یدونیخوشبختانه حل شد برگشت اگه من نبودم م

وجه  چیمهندس به ه یشنویوجه م چیدر ضمن به ه میجا بحث و تموم کن نیاالنم بهتره هم افتادهین

 . مهیتفه شهیخاک م نجایموضوع هم نید؟ایدیببره فهم ییبو هیجز ما از قض گهید یکس خوامینم

 خانم مهندس یول-

  دیدبریتونیو اما واگر هم نداره م یگفتم تمومه ول-

 برگشتم سمت سهند که خشکش زده بود  دیاز اتاق خارج شد و در وکوب یعصبان

 گفت ممنونم یآرام به

قبل  رونیب یایحال و هوا ب نیتا تو از ا میکرد یکار هی دی؟لگو شا هیچ هیممنون نباش فقط بگو قض-

  ادیباال ب یا گهیگند د هی نکهیاز ا

 منم منتظر نگاش کردم  یسکوت طوالن هیسکوت کرد  ینگام کرد نشست رو صندل کالفه
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 مشکل پوله-

 :پول  دمیپرس باتعجب

 شییروبه رو واریزده بود به د زل

 شونینمه از ما سرتر وضع مال هیو مجنونن پسره  یلیشده اونم عاشق خواهرمه ل یکیعاشق  خواهرم

االن که  یخواستگار ادیکنن ب شیزور زدن تا راض یکل خوادیمامانش خواهرمو نم نیخوبه برا هم

 عروسش بره خونه پسرش  عیتموم شه وسر دیبا یماه همه چ هی گهیاومده م

 چرا؟؟؟ یدونیسمتم م برگشت

 :چرا؟؟کردمینگاش م متعجب

 میبرا ما سخته من و مامانم کل پس اندازامونو گذاشت هیزیو جه یخرج عروس نیتام دونهیم نکهیا برا

 ... میبازم کم دار یفروختم ول نمویمن ماش میقرض گرفت میشناختیکه م یرو از هرک

 �😔😔�رمیرو از خواهرم بگ یخوشبخت خوامینگام کرد من نم نیعمگ

 ریکردم:وام بگ یرو تو مغزم حالج هیبگم قض یچ دونستمینم

 نیوام گرفتن به ا نجایبرا ا ادتونیتو آلمان انگار باعث شده  یزد وگفت:مهندس زندگ یپوزخند

 نشد یچیچنگ زد و ه دیرسیمدت دستم به هرجا م نی.تو ا ستیها ن یسادگ

منو  تونهیم ی...کدوم معجزه اوفتهیمثل من نم یبرا کس دونمیمعجزه ام که اونم م هی دیفقط به ام االن

 یپول یب یزمونه  نیپول برسونه اونم تو ا ونیلیم 15- 10به حداقل به 

چشا رو  نیغم ا دنی.حالم خراب شد من طاقت د شیداشت همون چشاش آسمون یبیغم عج چشاش

االنم وقتشه  کردیدور م شهیکه غم و از وجودم هم یردادیمنه.ت ردادیآن حس کردم اون ت هینداشتم .

از زانو هام نشستم دستمو گذاشتم رو  یکیچشا دور کنم ناخودآگاه رفتم جلوش رو  نیمن غم از ا

 دم به آسمون چشاش زل ز یصندل یتدس
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مطمئن  زارهیقلبو تنها نم نیتو پاکه وقلبت مهربون خدا ا تتیهست ن یدیام هیخدا بزرگه حتما -

 شهیم دایپ یراه هیباش 

 نه برا ما یزد:آره بزرگه ول یتلخ خندیکرد ول نگام

 یخبرها یعنینگو من دلم روشن دل من که روشن باشه  ینجوری:ا میشونینشوندم رو پ یکوچک اخم

 در راهند... یخوب

 کرد و سکوت کرد وسکوت کرد... نگام
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به ذهنم  یفکرم شده بود سهند ومشکلش اما راه حل یتا عصر همه  کردمیسهند م یبرا یکار هی دیبا

دار  ههیغرور مردانه اش جر شهیباعث م نکارمیا دونستمیکمکش کنم اما م تونستمیخودم م دیرسینم

خونه  گشتمی.داشتم برم کردمیکمکش م گهیراه د هیاز  دیبا کنمیبشه و فکر کنه دارم بهش ترحم م

با چندتا از  نایهمسر روم ادی.شهنایروم ی.دور زدم و رفتم سمت خونه  دیبه ذهنم رس یکه فکر

شد جمع  یم یمحتاج پول یدرست کرده بودن هر وقت کس کیقرض الحسنه کوچ هیدوستاش 

االن  دادیبه طرف و اونم خرد خرد پسش م دادنیوسط وم زاشتیقد وسعش پول م یهر ک شدنیم

 دنمیخونه بود از د ادیخونه شون خوشبختانه شه دمیبکنه .رس نکارویبرا سهند بخوام ا دیمن با

 دادم حیاز من رفتم سر موضوع و براش توض یرائیخوشحال شدم .بعد از تعارفات و پذ

 بشه جمع کرد . دیشا یونیلیم 5-4 هی شاهللیا گمیستام م: باشه من به دوادیشه

 خوامیم یونیلیم 20من وام  خورهیبه درد نم ونیلیم 4-5-

که ما تاحاال  یپول نیشتریسوگند حالت خوشه ب ونیلیم 20شدن : یاز تعجب قد نعلبک چشاش

 یجمع کنم شدن یخوایم ونیلیم 20بود وتمام بعد اونوقت تو  ونیلیم8 میجمع کن یکیبرا  میتونست

 ستین

 یجمع کن ونویلیم 20 ستیقرار ن-
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 ؟؟یپس چ-

  دمیرو خودم م ونیلیم 20همه -

 نگام کردن باتعجب

 خودت-

 نیا یتو حسابم هست که بتونم به راحت یکه بهم داد اونقدر یا هیو مهر الیبله خودم.به لطف دان-

 بدم  ریپول برا کار خ

 یکنیهمه لطف و بخشش م نیا شیکه تازه شناخت یچرا برا آدم-

 هیدر ضمن اون پسر ندازهیم میآدم زندگ نیاشناتر ادیباشه اما من و  بهیاون غر دیگفتم:شا قتویحق-

 .کنمیم شیستا شویتا خواهرش خوشبخت شه من مردونگ گذرهیکه داره از خودش و ارزوهاش م

 .کردنیزدم به هر دوتاشون که مات و مبهوت نگام م زل

وجه بدونه که  چیبه ه دی.اون نبا یشیمن و اون م یاینکه واسطه  یانجام بد دیکه تو با یتنها کار-

 یدیانجام م شویاصول یبعدم کارا نیهم یجمع کرد نیریپول و از خ نیا یگیپولو دادم تو م نیمن ا

 شما قبوله شیضامن اون پ شهینقش منم م

 ستین یجواب داد باشه مشکل ادیشه ینگاه کردن بعد از مدت گهیهمد به

 نباشه  یاگه مشکل دنتید میایپس من و اون فردا صبح م-

 ستین ینه مشکل-

 پر بودم از احساسات خوب .سبک شده بودم رونیخونه شون زدم ب از

 

شدم  ادهی.پ ادیوغرق در فکر م زونیآو یکه با شونه ها دمید ستادمیساختمان منتظرش ا رونیب صبح

 ییجا میبر میخوایشه م نیتعجب کرد ازش خواستم سوار ماش دنمیو صداش کردم از د
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 کجا؟-

 دمیم حیتو راه توض نیتو بش-

 و را افتادم  نشست

 م؟یریکجا م میدار نیبگ نیخواینم-

 خوب در راهه یگفتم من دلم روشن خبرها روزید ادتهیزدم : لبخند

 شده؟ یسمتم و باتعجب نگام کرد:خبر برگشت

 یشک دار .تو به دل منیپس چ-

 شده؟ یچ-

 برات وام جور شده-

  دیکنیم یوام؟؟شوخ-

درست  شدنیم یبهش انداختم اخ که چقدر چشاش وقتی متعجب بود دوست داشتن ینگاه مین هی

 ...میردادیت یمثل چشا

 دادم گفتم که حاضرن به ضمانت من پول قرض بدن بهش حیو دوستاشو توض ادیشه هیقض

 ااایخدا شهیباورم نم شهیدستاشو گذاشت رو صورتش :باورم نم یداد به صندل هیبرق زدن تک چشاش

 شکرت...

 ؟یوام و بدون زانیم یخواینم-

 هی تونمیالقل م کنهیاز دردمو دوا م یگوشه ا هیحداقل  میسمتم:االن هر قدرم که باشه راض برگشت

 شو بخرم . هیزیتکه از جه

 ونیلیم 2اگه یحت-

 خانم مهندس. ونیلیم 2 ونمیلیم 2 ینداره تو بی پول بیع-
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 اونور شهر... کشمیور شهر م نیتو رو از ا ونیلیمن برا خاطر دو م یواقعا فکر کرد-

 نگام کرد؛پس چقدره؟ متعجب

 نمیخوبتر بب افشویق خواستمیکنار م دمیکم کردم وکش سرعتمو

 حدس بزن-

 ونیلیم 5متعجب نگام کرد: بازم

 نوچ-

 کمتر ای شتریب-

  شتریب-

 ونیلیم 6-

 شترینوچ ب-

 شتر؟؟؟یب-

 شتریبله ب-

 ونیلیم7-

 نوچ-

 ن؟؟یاز ا شتریب یعنیزده گفت : شگفت

 ونیلیم 20زدم : لبخند

 دیکنیم یشوخ نیممکن. دار ری....غونیلیم 20بلند تکرار کرد: یصدا با

 نه اصال-

 



 تو یتا ابد ب یوزهار                                                                    مرکز تخصصی رمان های ناب  

 

  126:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

  شهیزمونه باورم نم نیاونم تو ا ونیلیم 20چطور ممکنه آخه-

 بمونه ادتی نی...خدا مهربونتریخواستیکه م یمعجزه ا نمی:ادمیخند

 رو برا من انجام داده باشه یکار نینچیهم شهیبرگشت سمت:خدا عشقه عشق ...باورم نم جانیه با

 بنده هاشو دوست دارم یوجود نداره خدا همه  یخدا تو ومن یبرا-

 عاشقتم ..عاشقتم ایبلند داد زد:خدا یصدا با

 خنده رو دوست داشتم نیا بیومن عج دنیخندیم چشاش
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اتاقم نشسته بودم که صدای ضربه ای به در اومد. سرمو بلند کردم دیدم دانیاله لبخندی زد و  تو

 ??گفت:اجازه ست بیام داخل

 یه لبخند گرم تحویل دادم :بله بفرمایید منم

 جام بلندشدم ورفتم سمتش.ازش خواستم بشینه نشست منم روبه روش نشستم از

 گفتم یه سر بیام اینجا برا حال واحوال.هم حال خودتو بپرسم هم حال پروژه رو.-

 زدم :هم حال من خوبه هم حال پروژه لبخند

 خوب خدا رو شکر .تو روند کاری پروژه که اشکالی ایرادی پیش نیومده-

 ده تا حاالنه ایرادی نبو-

 ? ?زد بهم وباحالت خاصی پرسید مطمئنی زل

 کردم حرف هایی به گوشش رسیده:مطمئن مطمئن ... حس

 که اینطور خوبه ...-

 کردم احساسم بهم گفت که دانیال داره تو ذهنش مقدمه چینی میکنه که حرفی بزنه نگاش
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 ??اتفاقی افتاده-

 ?کرد :نه چه اتفاقی نگام

 ?ی بزنی ولی نمیدونی چه جوری مطرحش کنیانگار میخوای یه حرف-

 شد :نه چه حرفی هول

 کردم و زل زدم بهش کمی منتظر موند وبعد گفت:سوگند میشه یه سوال بپرسم سکوت

 ?آره چرا که نه-

 ?تو مهندس راد و از کی میشناسی-

 حدسم درست بود کالغها براش خبر بردن پس

 کتاین چه سوالیه خوب معلومه از وقتی اومدم شر-

 ?واقعا-

 ?آره واقعا چطور مگه-

 هیچی فقط حس کردم خیلی وقت میشناسیش-

 ?خاصی نگاش کردم:میشه بدونم این حس از کجااومده باحالت

راستش از همون روز اول معارفه یادت بهت گفتم طرز نگات به مهندس راد با بقیه فرق داره اونروز -

 میشناختی و وقتی اینجا دیدیش تعجب کردیتو وقتی سهند و دیدی ماتت برد حس کردم تو اونو 

 حست اشتباهه من مهندس راد و برای اولین بار تو همون جلسه ی معارفه دیدم-

 جلوتر وزل زد بهم:پس چرا رفتارت با اون متفاوته اومد

 کردم :نه متفاوت نیست تعجب
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نگاتم بهش چرا هست شاید خودت متوجه اش نیستی ولی تو به اون توجه خاصی داری حتی طرز -

 متفاوته

نباید بزارم فکر ??بودم من سعی کرده بودم مواظب رفتارم باشم دانیال چطور متوجه شده متعجب

 اشتباهی بیاد تو ذهنش خندیدم و جواب دادم:نه اصال اینطور نیست تو کامال در اشتباهی

 ??اگه من اشتباه میکنم پس قضیه ی الپوشونی کردن اشتباه اون چیه-

 بگم چکارت نکنه فاضلی دهن لق من میدونم باهات چکار کنم خونسرد جواب دادم خدا

 ??کدوم اشتباه-

 

 قضیه ی اشتباهی که سر پروژه انجام داده و نزدیک بود کلی خسارت بزنه -

اوال قضیه اینقدرها هم فجیع نیست دوما مگه اینجا مدرسه است که تو هم ناظمش باشی هر اتفاقی -

 بیارن برات قضیه مهم نبود نیازی ندیدم بگم افتاد چغولیشو 

 ولی اونجور که من شنیدم یه خرابکاری بزرگ قرار بود به بار بیاد -

 االن همه چی خوبه. ?خوب حاال که چی-

 وقتی میگم الپوشانی میکنی تایید کن نزن زیرش .این یعنی طرفداری ازش-

 هرکی جای اون بود همینکارو میکردم-

 ??ئنینگام کرد:مطم خاص

که مطمئن نبود من گذشتم چون کسی که باهاش طرف بودم سهند بود مگه میشد زل زد تو  معلوم

اون چشا و داد زد سرش حتی عصبانی ترین آدم دنیا که باشم نمیتونم .دانیال و بقیه آدم هادرک 

 نمیکنن اونا چه میدونن آرامش آبی را.....

 بله مطمئنم -
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 گفتم یه دروغ بزرگ ...  دروغ

نگام کرد یه نگاه طوالنی منو میشناخت میدونست دارم حاشا میکنم اما مثل همیشه خواست  دانیال

 دلش قبول کنه بعضی چیزها رو تا آرام بگیره ....

 درهر صورت بهتره گاهی وقتها کمی سختگیر تر باشی تا ازت حساب ببرن-

برخورد میکردم که تا عمر داره  به وقتش هستم نگران نباش اگه کارش واقعا فاجعه بود خودم جوری-

 یادش نره 

 کمرنگی زد :امیدوارم لبخند

 لبخندشو دادم شک نکن جواب

 رفت ومن موندم وفکر آبی آرامشبخش و دلتنگی هام... دانیال
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خیلی ها شنیده بودم که آبی رنگ آرامشبخشیه اما زیاد برام معنا نداشت. آبی هم یه رنگ بود مثل  از

ما از یه جایی به بعد همه چیز فرق کرد. آبی شد آرامشبخشترین رنگ دنیا.روزی رو رنگ های دیگه ا

 که برای اولین بار این نکته رو فهمیدم هیچ وقت از یادم نمیره...

تولدم بود اولین سالی بود که از خانواده ام دوربودم وبنظر روز سختی را در پیش دارم عادت  روز

یه تولد خوب گرفتن .تمام شب قبلش بهش فکر میکردم به این که  کرده بودم به جمع شدن کنار هم و

یه  شکوهچقدر تنهام واوج افکارم هم قسمتی بود که به تولد سال قبلم فکر کردم یه جشن تولد با

سورپرایز به تمام معنا واز همه مهمتر یه کادوی فوق العاده. پارسال کی فکرشو میکرد یه سال دیگه 

وتنها برا خودم تولد بگیرم ...مثل تمام زندگیم که تالش قوی باشم اون شب من تو مملکت غریب تک 

شمع بخرم حتی  دمهم همینکارو کردم تصمیم گرفتم صبح بلندشم برم کیک و شیرینی بخرم برا خو

برای خودم کادو بگیرم وبه خودم برسم و خودم برای خودم جشن تولد بگیرم .صبح با صدای 

دم .مامان و بابام بودن.برا اونام سخت بود این موضوع برا همین زمان زنگرتلفن از خواب بلند ش
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بودن و گفتن  یدهتنظیم کرده بودن تا صبح اول وقت زنگ بزنن و تولدم و تبریک بگن .کادوهامو خر

که برام پست کردن وتو چند روز آینده به دستم میرسه .خوب شنیدن صدای پدر و مادرت یعنی 

آشپزخونه تا یه نیمچه صبحونه ای بخورم وبعد بزنم از خونه بیرون. داشتم  نوید یک روز خوب. رفتم

بود. بسته رو گرفتم  هصبحونه میخوردم که زنگ در به صدا در اومد. پستچی بود برام یه بسته آورد

واومدم تو بسته بندی مرسوم پست رو که باز کرذم با یه جعبه ی کادو پیچی شده روبه رو شدم که 

. کادو روز تولدم ....از طرف کی میتونست باشه. میدونستم که از طرف خانواده ام نیست. شوکه ام کرد

 بازش کردم یه جعبه بود. همین که جعبه رو باز کردن خشکم زد ....
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وقتی قبل ازپیش اومدن قضیه ی بورسیه وسفر من و دعوا ها و طالقمون .برای خرید با دانیال  چند

رفتیم بیرون .حین گشتن تو یکی ازپاساژها چشمم افتاد به یک عینک فروشی چند وقتی میشد که 

ا ت معینک دودی مو گم کرده بودم وهنوز جدیدشو نخریده بودم. برای همین نگاهی به ویترین انداخت

شاید یکی خوبشو ببینم. یکی از عینکاش که بنظر جز خاصترین عینکهاش بود چشممو گرفت .یه 

عینک با فریم شش ضلعی چوبی و شیشه های آجری خیلی  خوشگل بود تصمیم گرفتیم بریم داخل 

و از نزدیک ببینیمش. فروشنده تا فهمید کدوم عینکو میخوام شروع کرد به تعریف کردن از عینک 

ه و بله...ساخت کشور انگلیس و شیشه هاش نانوو چوبش چوب فالن درخت و هزار تا ویژگی که ال

جدید ....عینک داد دستم تا بزنم رو چشم و ببینم بهم میاد یا نه قبل از اینکه بگیرمش قیمتشو 

پرسیدم که فورا دانیال جواب داد قیمتش مهم نیست مهم اینکه تو خوشت بیاد فروشنده در جوابم 

!!!شاید برا خیلی ها پول زیادی نباشه ?میلیون چه خبره5میلیون اونم با تخفیف. تعجب کردم 5: گفت

میلیون خوب پولی بحساب میومد. من از یه خانواده ی متوسط بودم و بنظر 5اما برای بیشتر افراد 

 خودم

میلیون پول زیادی بود برای یک عینک. هر آن ممکن بود بشکنه یا حتی مثل اون یکی عینکم  پنج

گم بشه. عینک و زدم رو چشم .به دل دانیال نشست دروغ چرا به دل خودمم نشست ولی بخاطر 

قیمش گفتم خوشم نیومد بنظرم اصال به صورت من نیومد.از دانیال اصرار واصرار که قشنگه از من 
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آخر سر هم نخریدیم اومدیم بیرون از مغازه .تو راه برگشت بودم به خونه دانیال کلی غر زدم  .ارانک

سرم. آخر سر از دهنم پرید که بابا عقلمو از دست ندادم که پنج میلیون پول یه عینک بدم. تااینو 

نه  شنید عصبی تر شد که یعنی تو بخاطر قیمتش نخریدی ولی من دو تاپامو کردم تو یه کفش که

نخریدم  چون بهم نیومد. اونروز خیلی از دستم شاکی بود. ولی فرداش دیگه هم من یادم رفت قضیه 

 رو هم دانیال .اما االن.....

نمیشد چیزی که االن جلو روم بود همون عینک بود. همون عینک بود که به بهترین شکل  باورم

رفته بود واینو خریده بود و نگه  ممکن کادوپیچی شده بود.دلم سوخت .مطمئنم فردای همون روز

 هداشته بود که به موقع سورپرایزم کنه. اون موقع نتونست اینکارو بکنه ولی االن این کارو کرد.ب

معنی واقعی کلمه سورپرایز شدم. این دومین سال بعد از ازدواج با دانیال بود اون از سورپرایز سال 

این که کیلومترها از من دور بود ولی روز تولدمو فراموش  قبل و این از سورپرایز االنش .....دانیال با

واین داستان دردناک  برسهنکرده بود. کادوشو جوری فرستاده بود که دقیقا صبح روز تولدم به دستم 

 بود خیلی هم دردناک بود غم غربتم کم بود که غم غصه های دانیال هم بهش اضافه شد....

65 

 

و زل زدم به اون  کادو وهزار و یک جور فکر از ذهنم گذشت دیگه تا عصر همونجور نشستم  اونروز

عصر بود که تیرداد باهام تماس گرفت  6حتی حوصله ی تولد گرفتن برا خودم رو هم نداشتم ساعت 

 قاشیتقریبا سه ماهی میشد که از آشنایی من و تیرداد میگذشت .ازم خواست برای دیدن نمایشگاه ن

.اولش نمیخواستم برم  اما بعد فکر کردم اینجوری بهتر الاقل کمی از این یکی از دوستاش باهاش برم

 حال و هوای مزخرف میام بیرون. گفت تا نیم ساعت دیگه جلو در خونمه ...

*** 

کتابخونه ی دانشگاه نشسته بودم و داشتم مطالعه میکردم رو میزم یه کتاب در مورد تاریخ ایران  تو

تاب خاص میگشتم این کتاب توجه مو جلب کرد بعضی از مطالبش برام بود. وقتی داشتم دنبال یه ک

جالب بود برای همین امانت گرفته بودم تا بخونم. مشغول کتاب خوندن بودم که صدای کسی نظرمو 

 جلب کرد.
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 ببخشید خانم میتونم اینجا بشینم-

عضو صورتش بلند کرد. یه پسرچشم آبی کنار میزم ایستاده بود. چشاش تو چشم ترین  سرمو

بودند.سرم و به نشانه ی تایید تکون دادم مرسی گفت و نشست. وشروع کرد به مطالعه. بعد از مدتی 

 که برای استراحت سر از کتابم برداشتم نگام کرد.

 میشه این کتابو نگاه کنم-

 کرد به همون کتاب تاریخ اشاره

 بله میتونید-

 و برداشت شروع کرد به ورق زدن کتاب

 ??که به تاریخ ایران عالقه مند شدیدچطور شده -

 کردم :یه ایرانی همیشه تاریخ کشورش براش مهمه نگاش

 ?برق زد.:شما ایرانی هستید چشاش

 جمله رو به فارسی گفت و اینبار نوبت من بود که تعجب کنم. این

 ?شما هم ایرانی هستید-

 غرور خاصی جواب داد:بله من یک ایرانی ام معلوم نیست با

 وجواب داد :راستش نه خندیدم

 ???چرا-

 خوب چشاتون بیشتر شبیه چشمهای آلمانی هاست-

 چشام به مامانم رفته. مامانم یه آلمانیه ولی بقیه اجزای صورتم به بابام رفته. بابام ایرانیه-

 چه جالب-
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رداد باز از اون کلی سوال پیچم کرد که کی از ایران اومدم و چرا اومدم. اونروز باب آشنایی منو تی بعد

 شد وکم کم با هم دوست شدیم ..

خیلی خوب فارسی بلد بود و پیدا کردن یه هم زبون فوق العاده بود خودش میگفت پدرش  تیرداد

حتی تو خونه مادرشم مجبور به فارسی حرف زدن کردن جوری که مادرش مثل بلبل فارسی صحبت 

 میکنه.پسر بسیار خونگرم ومهربونی بود.

دنبالم کمی از مسیر رو طی کرده بودیم که موبایلش زنگ خورد و شروع کرد به صحبت کردن  اومد

 .بعد از قطع تماس برگشت سمتم.

از نظر تو ایرادی نداره اگه بریم خونه ی ما ومن سریع برم یه چیزی بردارم و بعد بریم .یه کتابی رو -

 خواست ببرم نمایشگاه آخه اونم میاد. باید برای یکی از  دوستام میبردم االن تماس گرفت وازم

 زدم و گفتم :نه ایرادی نداره راحت باش . لبخندی

زد و رفت سمت خونه اشون. خونه اشون یه ویالیی خوشگل بود برای اولین بار که خونه شونو  دور

میدیدم جلو در پارک کردو رفت داخل. خودمو با گوشی ایم سرگرم کرده بودم که یهو دیدم کسی یه 

ساله که دو چشم درشت آبی داشت با دیدن اون  50-48ربه زد به شیشه ماشین یه خانم حدودا ض

بی هیچ شکی فهمیدم که این زن مادر تیرداده. از ماشین پیاده شدم. خیلی گرم منو تو آغوش  چشا

کشید و سالم و احوالپرسی کرد وخودشو معرفی کرد.برعکس تیرداد مادرش بور بود مثل همه ی 

ها  یی ها. ازم دعوت کرد که برم حونه اشون ویه چای مهمون اونا باشم رفتارش اصال شبیه آلمانآلمان

نبود خلق و خوی ایرانی داشت.تا خواستم ازش تشکر کنم و درخواستشو رد کنم تیرداد با یه مرد 

دیگه اومد .با یه نگاه میشد فهمید که پدرشه .تیرداد راست میگفت بجز چشماش بقیه اجزای 

ورتش کپی باباش بودند.پدرش هم رفتار گرمی باهام داشت و ازم خواست تا دعوتشو قبول کنم. ص

 نگاه کردم به تیرداد تا تکلیف بدونم که باسرش تایید کرد که دعوت قبول کنم

 

کردم و رفتیم سمت خونه. تا در خونه رو باز  کردیم وداخل شدیم صدای جیغ و دست و بمب  قبول

رد از تعجب خشکم زده بود. یه عده آدم دور و برم بودن که داشتن تولدمو بهم شادی فضا رو پر ک
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 ونتبریک میگفتم .یکی از اونا همکالسی دانشگاه وتنها دوست صمیمی من تو آلمان بود.چند نفریش

هم از بچه های ایرانی هم دانشگاهیمون بودند وبقیه ام که بعدا باهاشون آشنا شدم ایرانی های مقیم 

 بودن که تیرداد باهاشون دوست بود .اونجا 

 

نمیشد تیرداد برای من تولد گرفته باشه آخه چطورممکنه اون از کجا میدونست امروز تولدمنه  باورم

 ?.یه وقت مناسب که باهاش تنهابودم ازش پرسیدم :تیرداد تو از کجا میدونستی امروز تولدمه

لتو برا  پیدا کردن قبض خالی کرده بودی من از اون خنده های خوشگل:یادته اونروز کیف پو خندید

گواهینامه ی ایرانی تو دیدم ازت خواستم بدی نگاه کنم اونجا دیدم تاریخ تولدتو. بعد بخاطرم سپردم 

. 

زده ام کرد. اون تاریخ تولد منو که یه دوست چند ماهه بودم بخاطر سپرده بود وبرام تولد  شگفت

ک کرده بود فهمیده بودم غریبم و غم غربت سخته ....تو چشم چون تنهاییمو در ???گرفته بود چرا

 امشهای قشنگش نگاه کردم. از همون روز بود که فهمیدم آبی یعنی آرامش. وتیرداد خود خود آر

 بود
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 سر ساختمون زنگ زده بودند از

 یریرگاز کارگرهام د یکیاومده قشقرق به پا کرده با  ینفر از نظام مهندس هیگفت  یم سرکارگر

 کرده دایپ یلفظ

از شانس بد من  یسر ساختمون ول رسوندمیخودم و م عتریهر چه سر دیبود؛با ختهیبه هم ر اوضاع

 رگاهیخراب شده بود و مجبور بودم ببرمش تعم روزید نیماش

براتون  گهید قهیدق 2بفرستند،مسئولش گفته بود تا  نیماش عتریزدم آژانس که هر چه سر زنگ

 فرستمیم
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 قهیشده بود ده دق قهیدق دو

 نشد نیاز ماش یگذشت و خبر قهیزنگ زدم گفت االن فرستادم اما بازم ده دق دوباره

 گفت یسر هم کرد،دروغ م یشدم و زنگ زدم که دوباره مسئولش بهانه الک یعصبان

 گرفته؟ تونیبفرسته!من عجله دارم شما مسخره باز نیماش ستیالزم ن گهیداد زدم و گفتم د سرش

 کنهیو متعجب نگام م ستادهیپشت سرم ا الیدان دمیو قطع کردم و برگشتم که برم،د یگوش

 بلند من توجهش و جلب کرده بود یصدا انگار

 ؟یهست یشده؟چرا عصب یزیچ-

 نیآژانسه دو ساعته من و عالف کرده،گفته دو دقیقه ای برات ماش نیبابا؛مسئول ا یچیه-

 برم سر ساختمون عتریهر چه سر دیساعت منم با میاش شده ن قهیدو دق فرستم،االنیم

 افتاده؟ یسر ساختمون اتفاق-

 کردم فیبراش تعر ماجرارو

 ؟یچکار کن یخوایاالن م-

 شده؟ یچ نمیبرم بب رمیدربست بگ هی ابونیسر خ رمی!میچیه-

 ادینم رتیدربست گ نجایا-

 ادیم رمیکه گ شاالیشه،ایم یچ نمیبرم تا بب ه؟فعالیچاره چ-

 من برو... نیماشبا -

 برم؟! یچشام از تعجب قد بشقاب شدند:با چ ندفعهیا

 من برو نیو گرفت سمتم:با ماش نیماش چییسو

 دست من؟! دادیو م نشیداشت ماش یراست یراست الیدان
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 خودش. یبود برا ی،عروسکc4بود؛آلفا رومئو  دهینو خر نیماش هی الیکه دان شدیم یماه دو

 کینکرده بودم بهش نزد کردم،جرئتیاز دور نگاهش م شهیو دوست داشتم،البته هم دشیجد نیماش

 امکان نداشت نیبشم و برم سر ساختمون!ا نشیسوار ماش خواستیبشم اونوقت االن ازم م

 عمرا!-

 عمرا؟ یچ یعنیتعجب نگام کرد: با

 شمیتو نم نیمن سوار ماش یول شنهادتیاز پ ی!مرسیدیهمون که شن یعنی-

 بپرسم چرا؟ شهینگام کرد:اونوقت م یو به کمر زد و با حالت خاص دستش

 چرا؟نه واقعا چرا؟ یپرس یم یشد وونهید-

 خارج از شهر؟ یبر یپاش هیرانندش ک ستیدربست که معلوم ن هیبذارم با  یخوایتو که نم-

 شهره هیحاش ال؟اونجایخارج شهر کدومه دان-

 

 برو ریبگ ای؛بیحاال هر چ-

بشم که تازه دو ماهه  ینیمن االن سوار ماش ی!تو انتظار داریکنیباور نم یشد وونهید گمیم-

 یچه خاک دیرو اون عروسک من با فتهیخط ب هی!بعد اونوقت اگه زبونم الل یمتیبه چه ق ؟اونمیدیخر

 زم؟یبه سرم بر

 فتهینترس؛روش خط نم-

 راحت ترم رمینه برادر من!من دربست بگ-

و گذاشت  چییمچ دستم و گرفت و سو عیسر یلیاز کنارش رد بشم که راهم و سد کرد و خ خواستم

 کف دستم

 ؟یدیمن برو،بگو چشم؛فهم نیبا ماش گمیم یوقت-



 تو یتا ابد ب یوزهار                                                                    مرکز تخصصی رمان های ناب  

 

  137:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 خوامی:نمدمیکوب نیو رو زم پام

 د؟یرس یمگه زورم م یکردم دستم و از دستاش رها کنم ول یسع

 یقبولش کن دیبا ینخوا ی!بخواهیزور-

 رمیگ یتو بشم استرس م نیسوار ماش ؟منیستیچرا متوجه ن الیبابا دان-

 ؟یاسترس چ-

 فتهیبراش ب ینکنه اتفاق نکهیاسترس ا-

 شو نمیبدون استرس سوار ا یشیخودت م نیخودته.چطور سوار ماش نیبابا فکر کن ماش-

 ؟یکن یم سهیمن و با عروسک خودت مقا یفکستن نیماش یزدم:حالت خوبه؟تو دار یپوزخند

 گهینکن د تیسوگند اذ-

 تو؟ ای کنمیم تیمن اذ-

 چشم؟ یبار مثل بچه آدم بگ هیمعلومه تو،شد -

 شد رمیبذار برم،د الی؟دانیبار هم شما زور نگ هیشد -

 رونیب یبذار نجایپات و از ا یحق ندار ای یریمن م نیبا ماش ایتو  نیبب-

 مایکرد یریخدا!عجب گ ای-

 کردمیپارکش م نگیپارک هیباالتر تو  ابونیبعد دو تا خ گرفتمیو ازش م نید،ماشیبه ذهنم رس یفکر

 گرفتمیو خودم دربست م

 و ول کن ،دستمیتو بگ یباشه بابا،اصال هر چ-

 گرفتش عیو ول کرد اما دوباره سر دستم

 شد باز؟ یخدا!چ ای-
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 ی.سعشمیبا خبر م عیمن سر فتهیکه ب یمن همه جا جاسوس دارم هر اتفاق یدونیسوگند تو که م-

من  نیبه حالت اگه بگن با ماش یوا رمیگ یساختمون م یآمارت و از کاگرا ،منینکن من و دور بزن

 ؟یدیسر پروژه.دو سوته اونجام،فهم ینرفت

 لعنتی...-

کوبیدم زمین مثل یه دختر سه ساله شده بودم که عروسکشو بهش نمیدن با این تفاوت که االن  پامو

 و زوری بهم بدن ولی من نمیخوام.میخوان یه عروسک 

دیدن حرکاتم قهقهه ی مستانه ای زد که دل آدم آب میشد بس که قشنگ بود.صورتشو آورد جلو  با

 صورتم نفسهاش صورتمو نوازش میکردن.

پیش خودت چی فکر کردی خانم مهندس. من یکی اگه تو رو نشناسم که باید سرمو بزارم بمیرم. -

 ا.من تو رو حفظ خانم خانم

میگفت بدجور ذهنمو خونده بود. عصبانی بودم از دستش .با حرص صورتمو برگردوندم و رفتم  راست

 سمت در. از پشت سرم سرخوش باصدای بلند گفت :مواظب خودش باش خانم مهندس جان...
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سر ساختمون هر چی دق و دلی داشتم سر همون فرستاده نظام خالی کردم .البته حقش بود  رسیدم

در کار من ایرادی نبود فقط میخواست مثل خیلی از مهندسان دیگه الکی رشوه بدم بهش ولی تا حال 

 یجورایو روز منو دید یه جورایی حساب دستش اومد. البته الکی تهدید کرد ولی برا من مهم نبود یه 

با تیپا انداختمش بیرون.انگار دانیال خوب آمار گرفته بود چون برام پیام فرستاد آفرین خانم مهندس 

 حرف گوش کن و شجاع

دستش عصبی بودم اون که نمیدونست چقدر استرس داشتم تا برسم اینجا. بازم سروسامانی به  از

ل بودم که دارم میرسم کارهای ساختمون دادم و سوار ماشین شدم و رفتم سمت شرکت. خوشحا

 شرکت اما نیست شانس من خیلی خیلی عالیه. نمیدونم یهو اون ماشین لعنتی از کجا جلوم سبز شد.
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زد برا مدتی. آدمهای دورو بر خیابون جمع شدن دور ماشین هامون.نمیتونستم رو پاهام  خشکم

ید هر ماشین دیگه ای بایستم. تکیه دادم به ماشین وکشون کشون خودمو رسوندم جلوی ماشین. شا

بود میگفتم زیاد هم خسارت ندیده اما قضیه ی عروسک دانیال فرق میداد این تصادف کلی هزینه 

مطمئنم این ماشین از چشم دانیال میفته. ای خاک عالم بر سر منو شانسم تازه دوماه بود  یدارهبرم

تر حالمو خراب میکرد. همه خریده بود.االن من چه خاکی بریزم رو سرم. نظرات اطرافیان هم بیش

 نظرشون این بود که ماشین حیف شد. دست خودم نبود اشکام بی محابا رو صورتم دوید.

 

گریه نکن کی گریه کن. راننده ی اون ماشین زنگ زده بودافسر بیاد اصال تو حال خودم نبودم  حاال

دم زمزمه میکردم حاالچه چند تا از خانم ها اومده بودن و داشتن دلداریم میدادن. منم فقط باخو

 خاکی بریزم سرم حاال با  چه رویی بهش بگم بیا این ماشینت داغونش کردم.

از اون خانم ها که داشت با دستش سر شونمو ماساژ میداد گفت:دخترم ماشین مال خودت  یکی

 ??نیست

 هقم بیشتر شد:نه نیست هق

 ??پس ماله کیه-

 ??چی بگم :مال کی بود نمیدونستم

 رئیسمهمال -

 سکوت کردن انگار همه به عمق فاجعه پی بردند. همه

 که اونجا بودن بهم گفتن بهتره زنگ بزنم صاحب ماشین تا اومدن افسر خودشو برسونه آقایونی

ام بند نمیومد حاال من چی بگم به دانیال با اینکه مقصر خودش بودکه ماشینو داد دستم ولی  گریه

 اد.حقش نیست این بال سر ماشینش بی

 میلرزید به زور شماره شو گرفتم .سریع جوابمو داد عادت نداشت زیاد منتظرم بزاره. دستام
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 سالم بر خانم مهندس ما-

 کردم صدام غیر عادی نباشه سعی

 سالم-

 چی سر هم کنم داشتم جمله سازی میکردم که سکوت نگرانش کرده بود. نمیدونستم

 سوگند اتفاقی افتاده -

 نه هولکی گفتم:نه  هول

 میذاشتم متوجه بشه اون وقت نمیدونست خودشوچه جور باید برسونه نباید

 ?پس چی-

 ?دانیال من کمکتو نیاز دارم میشه یه آدرس بدم بیای اونجا-

 ?چی شده سوگند اتفاقی افتاده-

 نه فقط بیا یه جایی نیاز دارم بهت -

 ?گفت:باشه کجا کالفه
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دادم تا بیاد برسه جونم به لبم رسید چشمم به راه بود دیدم از تاکسی پیاده شد. از دور  آدرسو

وضعیتو دید پیاده شد ماشینش از دور تابلو بود .دوید سمت مون. از پشت ماشین میومد هنوز ندیده 

بود چه بالیی سر ماشینش اومده. چشماش دنبال من میگشت .تا منو دید سرعتشو زیاد کرد 

رسوند بهم.منو میگی تا دیدمش گریه ام شدت گرفت.سرشونه مو گرفت .اول صورتمو  ووخودش

بررسی کرد بعدم کل وجودمو با چشاش کاوید نگرانی از وجودش میبارید:سوگند طوریت که 

 ??کجات صدمه دیده ?سالمی?نشده

 دانیال ماشینت-
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 بریم دکتر?جواب داد:گور بابای ماشینم تو خوبی عصبانی

 ن طوریم نیست. بخدا سالمم.دانیال م-

 ??حرص گفت :پس واسه چی داری گریه میکنی با

 واسه شانس گندم.دانیال ماشینت داغون شد.-

 لحظه ماتش برد رنگش کبود شد یه

 ??صبر کن ببینم تو االن داری واسه خاطر ماشین من گریه میکنی-

 آخه ماشینتو تازه خریده بودی-

رفت عقب با دودستش کوبید به سرش :خاک عالم بر سر من و این ماشین کوفتی محو شه این  یهو

ماشین و صاحبش که تو رو اینجور به گریه انداخت. خاک بر سر من خاک بر سر من که تو واسه خاطر 

 ماشینم اینجوری میکنی

به ماشین .دویدم  هی رو سرش خودش میکوبید دیوونه شده بود بعدم شروع کرد به لگد زدن داشت

 جلوشو بگیرم.

 نکن دانیال تورو خدا نکن.-

 ?برگشت سمتم :این ماشین ارزششو داره  عصبانی

 ندادم جواب

 ?ارزششو داره که تو اینجوری میکنی با خودت-

 آره داره. ماشین تازه ات بود.کلی برا خریدش ذوق کرده بودی میدونم کلی دوستش داشتی.-

 :ولی نه قد تووووو..کوبید رو سقف ماشین محکم

 جدیدی نبود که خشکم بزنه ولی دروغ چرا بازم شوکه شدم حرف

 



 تو یتا ابد ب یوزهار                                                                    مرکز تخصصی رمان های ناب  

 

  142:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 نگو لعنتی نگو حال خرابمو خراب نکن -

 :سوگند آتیشم نزن بخدا این ماشین ارزششو ندارهدانیال

داشتن نگامون میکردن خجالت کشیدم. دانیال مجبور شد بره. باید مدارکو تحویل افسر میداد.  همه

به خودم مسلط میشدم.حرفها زده شد مدارک رد و بدل شد. جمعیت متفرق شده بودن. دانیال باید 

 اومد سمتم

 سوار شو بریم-

 هیچ حرفی سوار شدم. بی

 میرفت سمت خونمون .خودمو آماده کردم نفس کشیدم  داشت

 دانیال من خودم خسارتشو میدم-

 کنار وترمز کرد نگام کرد سرمو انداختم پایین . کشید

 ?تو خوشت میاد منو اذیت کنی-

 برگشتم سمتش. سریع

 نه بخدا فقط میخوام حداقل کمی از عذاب وجدانم کم میشه. خواهش میکنم-

 من نمیخوام ببرمش تعمیر.اصال اینجوری قشنگتر میزارم همینجوری بمونه ?اصال میدونی چیه-

 انداختم پایین  سرمو

 ?میخوای اینجوری عذابم بدی-

 عذاب کشیدن تو شدم بی انصاف من کی راضی به-

 ?پس چی-

یادگاری توئه یادگاریات همیشه برام عزیز بودن هیچ وقت برای از بین بردن یادگاری هات تالش -

 نکردم
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وقتی سوار ماشین شده بودم دیگه گریه نکرده بودم اما امان از حرفاش که جیگرمو آتیش میزد.  از

 انفجار بغضم دست خودم نبود.

 مشت کوبید رو فرمون ماشین . با

سوگند اگه یه قطره دیگه ام برای این ماشین اشک بریزی به جان خودت میشنوی به جان خودت -

 این ماشینو آتیش میزنم.

ی اشکام خشکید. مگه میتونستم دیگه اشک بریزم. مطمئن بودم که اینکارو میکرد. جون منو  چشمه

سم میخوره اون کار اگه آتیش زدن دنیا هم که باشه. انجام قسم خورده بود. جون منو که برا کاری ق

 .دممیده. دانیال الکی جون منو قسم نمیده. سریع حتی رد اشکاهای قبلیه رو صورتم و پاک کر

 کرد و لبخند تلخی زد.  نگام

و روشن کرد و به راه افتاد نزدیکی های خونمون نگه داشت. بی هیچ حرف اضافه ای وفقط با  ماشین

 ن ممنونم خواستم پیاده شم.گفت

 لباسمو گرفت و نذاشت که پیاده شم آستین

 میخوام یه قولی بهم بدی.-

 ?چه قولی-

ی این موضوع رو همینجا ببندی به جان عزیزترین کس زندگیم اصال برام مهم نیست .ذره ای  پرونده

ارم.تو هم ناراحت ناراحتی تو دلم نیست. ماشین هم از چشمم نیفتاده بلکه االن بیشتر دوستش د

 نباش لطفا .باشه

 کردم نگاش

 ?نمیخوای قول بدی-

 انداختم پایین  سرمو

 باشه-
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 قول مردونه بده-

 بلند کردم باید دلشو قرص میکردم حقش نبود ناراحتی  سرمو

 قول مردونه-

 رو لباش نقش بست منم لبخند زدم لبخند

 دانیال مرسی که اینقدر مهربونی-

 ندس جان مگه میشه باچون شمایی نامهربون بود.خواهش میکنم خانم مه-

 زدم و پیاده شدم و راه افتادم سمت خونه  لبخند

دلم غم عالم تلنبار شده بود ازخودم بدم میومد که یه روزی نتونستم عاشق این عاشقترین مرد  رو

 دنیا بشم.
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سمت آشپزخانه که برا خودم قهوه بریزم. بچه ها دور میز جمع شده بودن اصوال برا استراحت  رفتم

دور هم جمع میشدن و چای و قهوه میخوردن. فاطمه ،صنم، شیوا و مهناز بودن تا من وارد شدم. 

 شیوا برگشت سمتم. 

 سوگندجون بیا که سر موقع رسیدی.-

 نگاش کردم متعجب

 ?چه خبره مگه-

 شیرینه عجیب میچسبه :بحثصنم

 ?چه بحثی هست حاال-

 :مبحث خر شانس بودنشیوا



 تو یتا ابد ب یوزهار                                                                    مرکز تخصصی رمان های ناب  

 

  145:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

 ?ام گرفت:خرشانس بودن خنده

 :آره عزیزم ،داریم میگیم حکمت چیه که بعضی از آدمها اینقدر خرشانس ان.مهناز

 واهلل نمیدونم اگه شما فهمیدین به ماهم بگین-

 :نمونه اش همین همسر مدیرجانشیوا

 ?ر مدیرجان.کدوم مدیرنگاه کردم:همس متعجب

 ?:مگه ما چندتا مدیر داریم سوگندجانفاطمه

 منظورت همین مهندس خودمونه-

 بله همین مهندس خودمون-

 ??نگاش کردم:آخه مهندس زن نداره که باتعجب

 ?خندیدو گفت:االن نداره قبال که داشته نکنه نمیدونستی صنم

 چرا...-

 ?:اصال چیزی درموردش شنیدیشیوا

چه جوابی بدم سکوتم و که دیدن صنم گفت:شیواجون فکر کنم خیلی تو باغ نیست  نمیدونستم

 روشنش کن.

 دستمو گرفت:بیا بشین اینجا تا خودم برات بگم شیوا

برات بگه این مدیرجان یه همسرجانی هم داشته که عجیب عاشق این همسرجان بوده اما  جونم

خودش میزنه و مدیرجان را با حالی زار ول ....خوشی زیر دل این همسرجان میزنه و لگد به بخت 

 میکنه و میره

 ام گرفت از لحنش بانمک تعریف میکرد فیگور صورتشم بیشتر بانمکش میکرد. خنده

 ?نخند تمرکزمو از دست میدم بقیه داستان یادم میره صنم بعدش چی میشه-
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 زه به یادشه سال رفته ولی جناب مهندس هنوزم که هنو 4-3هیچی بابا این دختره االن -

آهان یادم اومد. آره دیگه این همسرجان به قدری خر شانس تشریف دارن که این مدیر هنوزم که -

 هنوز عاشق این همسرشه.

 

 ?یک تعجب ساختگی گفتم :واقعااا با

 از حرف خودم خنده ام گرفت. خودم

 :آره بابا خود مهناز دیده هنوز عکسش رو صفحه ی لب تاپ شخصی مهندس بودهصنم

 کردم قهوه پرید تو گلوم سرفه

 ?گرفتم فورا از مهناز پرسیدم :یعنی تو عکس زنشو دیدی نفس

 با حالت خاصی برگشت وگفت :بله دیدم مهناز

گفتم اگه دیده بود که باید منو میشناخت دو حالت وجود داره یا ندیده و یا اگه دیده من  باخودم

 ?نبودم .اگه من نبودم  پس کی بود

 ?خوشگل بود ?به کمرم زدم و مشکوکانه نگاش کردم:اگه دیدیش چه شکلی بود  دستمو

 گفت:فکر کنم مهناز

 یعنی چی فکر کنم.-

 راستش من که خیلی خوب ندیدم دور بودم.-

 ?پس از کجا فهمیدی زنشه-

 ?خندید:پس میخواستی کی باشه مهناز

 ازش خوشش اومده شاید یه آدم جدید که تازه?خوب یه آدم دیگه من چه بدونم.کی-
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:نه بابا مهندس واین حرفها .آدم جدیدش کجا بود. اوال اگه بود که تا حاال صداش در میومد.دوما شیوا

اگه مهندس از اینکار ها بلد بود یه نگاهی به این ماندانای بخت برگشته مینداخت. کشت خودشو 

 بیچاره.

 ?ماندانا-

 میزنه تا نظر مهندس و جلب کنه. آره دیگه .نمیبینی خودشو داره به در و دیوار-

 ?زدم وگفتم:که اینطور پوزخندی

:خداییش خرشانس نیست.من اگه هادی رو دو روز ترک کنم روز سوم دست یکی رو میگیره فاطمه

 میاره سرخونه وزندگیم.

 نه بابا اینجورام نیست  .مهندس زرنگه شاید داره زیر آبی میره رو نمیکنه.-

 ام گرفت دانیال و این حرفها عمرااااز حرف خودم خنده  خودم

:من میگم نره تو میگی بدوش. بابا قصه ی عشق وعاشقی مهندس شهره ی خاص وعامه طرف شیوا

بعد رفتن زنش کارش به روانپزشک و قرص اعصاب کشیده تازه االنشم کسی جرات نداره یه کالم 

برن. چی فکر کردی تو.مونده تا حرف نامربوط پشت سر زنش بزنه. همه باید با احترام اسم خانمو ب

 بشنوی چقدر خاطر زنشه میخواد.

 ?کی خاطر کی رو میخواد-

 سمت صدا برگشتیم .ماندانا بود. همه

 :مهندس زنشوصنم

 پشت چشمی نازک کرد. ماندانا

 باز شما دو روز بیکار شدین. صحبت این دختر دهاتی رو پیش کشیدین-

 ?چرا در موردش اینجوری صحبت میکنی?بهم برخورد با تعجب پرسیدم:دهاتی حرفش
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 حالت خاصی نگام کرد:بشما چرا برخورد.من اگه یه حرفی میزنم دلیل دارم عزیزم با

 میشه دلیلتو بدونم-

آخه اگه دهاتی نبود واسه بچه پس انداختن شوهر به این ایده آلی رو ول نمیکرد عینهو این دهاتی -

 میکنن کار زن فقط بچه دار شدنه و السالم. که فکر

 بیشتر شد. تعجبم
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 ??یعنی اینقدر قضیه رو شده بود که کل شرک دلیل طالق ما رو میدونستن-

 ?شما اینا رو از کجا میدونی-

عزیزم من رابطه ام با دانیال خیلی صمیمی تر از این حرفاست که دلیل طالق زنشو ندونم.خودش -

 گفته

 حرفش حرصم گرفت چرا باید دانیال همچین مسائلی رو برای این توضیح بده از

 حاال فهمیدی چرا میگم دهاتی-

 حالشو جا می آوردم:دهاتی بودنش مهم نیست. مهم اینکه هنوزم که هنوزه مهندس عاشقشه باید

 همچین خبرهایی نیست?ریشخندی زد و گفت:کی گفته  ماندانا

 ره به این دخترهایی که براش موس موس میکردن توجه نشون میداداگه نبود که تا حاال یه ذ-

 شد ولی خودشو نباخت شوکه

 ?از کجا میدونی توجه نکرده-

 زدم وگفتم:بماند نیشخندی

 شد.خیز برداشت سمتم کفری
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ببین خانم خانما فکر نکن دو روزه میتونی از چنگ من درش بیاری دانیال برا تو زیادیه. رودل -

 خط قرمز بکش حالیته.میکنی دورشو 

 تو دلم گفت :خیلی وقت تو چنگ منه خبر نداری. خندیدم

 عزیزم قضیه اینکه اصال مهندس تو چنگ تو نیست که تازه کسی بخواد درش بیاره.-

بازو مو گرفت :خوب  گوشاتو وا کن ببین چی میگم دانیال سهم منه، مال منه. اینو همه ی  عصبی

ودش هم خانواده اش راغبن که من بشم زنش الکی خودتو کوچیک آدمهای این شرکت میدونن.هم خ

 نکن. اگه دو بار روت خندیده دور برت نداره.فهمیدی

باید عصبی میشدم ولی نشدم بجاش قهقهه ی مستانه ای زدم و گفتم:خانم مهندس ما عطای  اصوال

یهویی نیاد از  دانیال خان و به لقاش بخشیدیم. همه اش مال خودت. فقط مواظب باش زن قبلیش

 چنگت در آره که اون موقع بد میشه برات .شکست خوردن از یه زن دهاتی خیلی افت داره.

عین لبو شده بوده اینو گفتم و دیگه نایستادم راهمو کشیدمو رفتم. لبخند زدم خوب  صورتش

وگند ....به تونستم حالشو بگیرم . ولی عجیب از این زن بدم اومد امروز به من گفت دهاتی. به منه س

 وقتش باید حال این دانیال خانو بگیرم که همه زندگیمونو رو کرده پیش این زنیکه ....
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قطرات بارون به شیشه اتاق ملودی زیبایی رو به وجود آورده بود تو اتاقم مشغول کار بودم که  برخورد

 توصدای در اومد.دانیال بود از الی در یه نگاهی انداخت وگفت میتونم بیام 

 ?زدم :چرا که نه لبخند

 داخل:سالم خانم مهندس خسته نباشید اومد

 ممنون آقای مدیر -

 زد:مزاحم که نیستم لبخند
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 نه بابا این چه حرفیه-

 ?جلوتر :داری چکار میکنی اومد

 هیچی بابا مدارک ساختمون دکتر خطیبی رو بررسی میکنم-

 آهان ....زیاد خودتو خسته نکنی ها-

 خستگینه بابا کدوم -

 کرد برای مدتی. حس کردم میخواد حرفی بزنه سکوت

 ?اتفاقی افتاده-

 ?نه چه اتفاقی-

 فکر میکنم میخوای یه چیزی بگی که داری این پا اون پا میکنی-

 انداخت پایین :راستش....یه خواهش ازت دارم سرشو

 بفرما.-

 م قدم بزنیم.لطفاااا....بلند کرد زل زد تو چشام:خسته شدم از کار میشه بیای بریم باه سرشو

 کردم قیافه اش بی نهایت مظلوم شده بود.جوری که نمیتونستم نه بگم نگاش

راستش دوتا مسئله اینجا وجود داره. اولش اینکه من چتر همراهم نیست دومیشم اینکه باید قول -

 بدی اگه سرماخوردم زود تند سریع برگه های مرخصیمو امضا کنی.

فورا برگشت گفت:اوال من چتر دارم نگران اون نباش دوما ایشاهلل که سرما گفتم وخندیدم. اینارو

نمیخوری بعدشم اگه سرماخوردی من خودم دربست در اختیار شمام خودم میبرمت دکتر خودم 

 داروهاتو میخرم تازه حاضرم آمپوالتم بجای تو من بزنم.

 گرفت.میدونست با آمپول رابطه ی خوبی ندارم.از حرفاش خنده ام  خوب

 پس حله. پنج دقیقه دیگه جلو در شرکت منتظرم باش.-
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 کرد عینهو یه بچه ی پنج ساله.بانمک میشد وقتی اینطور قشنگ ذوق میکرد. ذوق

 منتظرتم-

 گفت وسریع رفت. خداییش پشنهادش عالی بود دلم هوس کرده بود قدم زدن زیر بارون و.... اینو

 دید لبخند رو لبش نشست. شدم رفتم پایین منتظرم بود تا منو حاضر

 بزن بریم-

 بریم -

 رو گرفت باال سر من که بریم چتر

 صبر کن ببینم-

 ومتعجب نگام کرد. برگشت

 ?چی شده-

 ?چتر اشاره کردم وگفتم :پس خودت چی به

 زد :من الزم ندارم. لبخند

 نخیرم نمیشه.دوتایی میتونیم ازش استفاده کنیم چتر بزرگیه.-

 خیس بشی.نمیشه اونوقت ممکن -

اوال کیف قدم زدن تو بارون به خیس شدن البته نه زیاد.دوما شما نگران خیس شدن من نباش. -

راستش خودم عمدا میخوام یه کم خیس شم. بعدش سرما بخورم اینجوری بهونه میاد دستم تا از 

 رئیس گرام چند روز مرخصی بگیرم برم عشق وحال.

 وری من حاضرم هر چند روز که میخوای مرخصی بدمخندید:اوال نمیخواد شما سرما بخ سرخوش

انداختم پایین وبا یه ژست خاص گفتم :آخه فقط اون نیست که میخوام یه کم خودمو لوس کنم  سرمو

 واسه خانواده ام. راستشو بخوای کمبود محبت گرفتم بس که تحویلم نگرفتن.
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ی. اونم خودم بر عهده میگیرم .هم خندید وبا شیطنت خاصی گفت:چه میشه کرد دانیال و فداکار بازم

 نازتو میکشم هم کلی محبت میکنم

 وآروم زدم به بازوش:فرصت طلب خندیدم

 زد وگفت :چه میشه کرد.یه سوگند که بیشتر نداریم. چشمک

 بسه کم زبون بریز االن بارون قطع میشه ضایع میشیم.-

 پس بریم.-

 بریم -

و سر من گرفته بود تا خودش. چسبیده بهش راه میرفتم باال سر هر دومون گرفت البته بیشتر ر چترو

 تا اون هم کمتر خیس بشه ....

دومون سکوت کرده بودیم واز بارون ومناظر زیبا لذت میبردیم.عجیب فضا دوست داشتنی بود  هر

وآرامش بخش.دروغ چرا اما بودن دانیال تاثیر کمی تو این آرامش نداشت.دوست داشتم این فضا 

 ییلروبی هیچ دل
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خودم که اومدم دیدم جلوی یه کافی شاپ وایستادیم.کمی دقت کردم به نظرم آشنا اومد.برگشتم  به

 ??سمت دانیال. لبخند زد وگفت :بریم تو

 این پشنهادشم خوشم اومد یه قهوه داغ عجیب میچسبید االن از

 بریم.-

فضای قدیمی ونوستالژیک داشت که شدیم متوجه شدم قبال هم با دانیال اینجا اومده بودم یه  وارد

یادمه وقتی برای اولین بار اومدیم اینجا  یه روز آفتابی بود برگشته بودم وبه دانیال گفته بودم 

 که.اینجا جون میده تو یه روز بارونی با عشقت بیای بشینی پشت پنجره وبارونو تماشا کنی.
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بودیم.صندلی روبرام کشید ونشستم رفت سمت میز کنار پنجره .دفعات قبلم همونجا نشسته  دانیال

 .ازش تشکر کردم.

 روز بارونی، من و دانیال ،میز پشت پنجره اما بی عشق ... یه

 ترکیب غم انگیزی چه

 برای گرفت سفارش اومد .دانیال روکه دید لبخند زد:به به ببین کی اینجا آقا دانیال خودمون. پسری

 بلند شد گرم و صمیمی با پسره خوش و بش کرد. بعد پسره برگشت سمت من. دانیال

 سالم عرض شد خانم -

 سالم.-

 یه نگاه به دانیال کرد و چشمک زد :میبینم این دفعه دیگه تنها نیستی. دوباره

 خندیدوگفت:امروز روز منه. دانیال

 ?جواب خنده شو با خنده داد:سفارشات همون همیشگی هان پسره

 همونان آره-

 پسره پر رنگتر شد خم شد کنار گوش دانیال گفت:شیرینیش یادت نره. خنده

 بروی جفت چشام -

 چشمکی زدو راهشو کشید ورفت. پسره

 عهههه دانیال این چرا سفارش منو نگرفت-

 خودش میدونه چی بیاره.-

 ?نگاش کردم:از کجا میدونه متعجب

 زدو گفت :بماند. چشمکی
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 پسر دیگه اومد سمت میز ما. کسری از ثانیه یه در

 تا اونو دید بلند شد ولبخند زد به روش.با پسره دست داد و گرم در آغوشش کشید. دانیال

 ?جان تو خبر و شنیدم با کله اومدم ببینم راسته یانه-

 ?چشمی نگام کرد وآروم گفت:اصل جنسه زیر

 خندید:اصله اصله. دانیال

 ??با ناباوری گفت:جان من پسره

 نیال خندید :جان تو دا باز

 برگشت سمت من کمی خم شدو گفت:سالم عرض شد سوگند خانم.مشتاق دیدار پسره

 تعجب چشام شدن قد نعلبکی.  از

 ?شما منو از کجا میشناسید-

 اختیار دارین.کیه که تو این کافی شاپ شما رو نشناسه. -

 دوچندان شد. تعجبم

وتعریف.همه ام مشتاق دیدارتون بودن. کمی خم شد سمت منو البته به چهره نه ها بیشتر به اسم -

 گفت:راستشو بخوای ما که طاقتمون تموم شده بود ببین بیچاره دانیال وضعش چی بود.

معنای واقعی کلمه خشکم زده بود از حرفاش سر در نمیاورم شبیه یه عالمت سوال گنده شده  به

 بودم

 ?این حرفا یعنی چی??اینجا چه خبره-

 با تعجب نگام کردوبرگشت سمت دانیال :دانیال خودش در جریان نیست. پسره

 که یه دفعه ای مضطرب شده بود گفت:نه داداش بیخیال. دانیال
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 یعنی چی خوب حقشه بنظر من که بدونه .??واقعا درجریان نیست یعنی-

 بازم هول هولکی جواب داد :نه نمیخوام بیخیال. دانیال

 ?من چی رو باید بدونم ?:دانیال اینجا چه خبرمن

 چیز خاصی نیست.-

 بودار بود کنجکاویم بدجور گل کرده بود. قضیه

 ولی انگار یه چیزی هست. من میخوام بدونم.-

 ناراحتی گفت:مهم نیست عزیزم لطفا بیخیال شو  با

 ?نه نمیشه من میخوام بدونم چرا نمیذاری-

 ن خراب شه.حالت عجز گفت:میترسم ناراحت شی نمیخوام روز خوبمو با

 با ناراحتی وپشیمونی خواست بره که بلند شدم جلوش وایستادم. پسره

 فکر کنم قضیه مربوط به منه واین ام حق منه که بدونم پس لطفا همه چیزو بگین.-

 برگشتم سمت دانیال با حالتی جمله مو ادا کردم که میدونستم توان نه گفتنو از دست میده. بعد

ار بگه .بخدا قول میدم یه ذره ام ناراحت نشم روزمونم خراب نشه. برعکس اگه دانیال .....لطفااا بذ-

 االن نگه من از کنجکاوی میمیرم گفته باشم.

 میدونی که خوشم نمیاد از این حرفا.?کرد :خدا نکنه این حرفا یعنی چی  اخم

 دانیال خواهششششش...-

 باشه بابا باشه من تسلیم -

 .:وای مرسی دانیال مرسیخندیدم

 برگشت سمت دانیال:داداش شرمنده نمیخواستم اینجوری شه پسره
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لبخند کم جونی زد:نه بابا تو مقصر نیستی یه روز شاید خودش میفهمید االن وبعد نداره.من  دانیال

 میرم پیش بچه ها تا شما راحت باشین.

 کنیم باهم... گذاشت رو شونه ی پسره و فشرد وبعد ما دوتا رو تنها گذاشت تا راحت صحبت دستشو
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 بود یعاد یروز بارون هیادمه؛ی قیبود.اون روز و دق شیسه سال پ بایتقر-

 شاپ نسبتا آرام بود یکاف

 شاپ شد یمرد وارد کاف هی

 بارون مونده ریساعتهاست ز یحدس بزن یبه راحت یتونستیظاهرش م از

 شده بودن سیسرش و تموم لباس ااش خ یموها

 روش نشسته بود( شیچند لحظه پ الیکه دان ی)اشاره کرد به صندلیصندل نینشست رو ا امد

 ششیسفارش رفت پ یاز بچه ها برا یکی

 قهوه ترک سفارش داد هیاسپرسو و  هی

که  یا یصندل یخودش و قهوه ترک و جلو یرو گذاشت جلو م،اسپرسویسفارشات و براش برد یوقت

 دیشما روش نشست

 یو صندل زیم نیکه ا دیبودم اسمش فرهاده،برگشت سمت من و گفت:متوجه هست دهیکه فهم پسرک

 فاصله داره؟ زهایم هیبا بق

 روز ناخودآگاه همه توجه من رفت سمت فرد تازه وارد اون

 کنهیرو به روش نشسته و داره با اون صحبت م یبود که انگار کس یاز دور جور رفتاراش

 زیحرف زد و حرف زد و بعد سرش و گذاشت رو م یمدت
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 کنهیم هیکه داره گر دیشد فهم یتکون خوردن شونه هاش م از

سرش و بلند کرد چشماش پر خون بود؛انگار  یکه وقت یتو همون حالت موند جور یادیزمان ز مدت

 کرده بود هیگر یشاپم کل یقبل اومدن به کاف

 گرفت یصورتش دلم بدجور یرو یاشک ها دنید از

 یعنیخوره،یکه غصه م کنه،کوهیم هیمرد که گر گهیزد و گفت:به قول شاعر که م یلبخند تلخ فرهاد

 پره یلیدلش خ یعنیهنوزم عاشقه،

 رو دلشه ... قیعشق عم هیمرد عاشقه و داغ  نیشک ا یکه ب دمیفهم منم

شاپ بسته شد اما بعد از اون  یکاف نیمرد رفت و من فکر کردم کتاب قصه اش همون روز تو هم اون

 بود یو صندل زیم نیشاپ و ا یکاف نیا ،مهمونیبارون یروز،اون مرد تمام روزها

 مرد مرموز عاشق... نیکم عادت کردم به ا کم

 مرد بذارم نیا یکنجکاو بودم که بخوام پا تو قلمرو یاونقدر

 بردم کطرفشیعشق  یبه ماجرا یشدم و پ کیآروم بهش نزد آروم

عاشقش بود که از خودش و قلبش و  یوار عاشقش بود،اونقدر وانهیگفت که د یاز سوگند برام

 اون بزنه یخوشحال یبرا شیزندگ

رو که  یکس است؛چرا؟چونیمرد دن نیخوشبخت تر کردیباهاش ازدواج کرد فکر م یگفت وقت یم

تا آخر عمرش کنار خودش نگه داره اما سوگندش دل به دلش  شهیهم یبرا تونستیدوستش داشت م

 نداد

 دوستش داشته باشه یذره ا ینخواست حت چوقتیه سوگندش

 

 هیکردن تو دل بهشت اما  یسال زندگ کیکردن با سوگندش برابر بود با  یسال زندگ کیاون  یبرا

 سوگند جهنمه یبهشتش برا فهمهیروز م
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 کردن در کنار اون براش جهنمه یکه خونه براش زندونه و زندگ گفت خود سوگند بهم گفت؛گفت یم

 آوار شد رو سرش اید،دنیجمله رو از زبون سوگند شن نیرو که ا یگفت روز یم

 از خودش متنفر شد شهیهم یاز اون روز به بعد برا گفت

 فوت خودش رو هم امضا کرد یکه برگه طالق رو امضا کرد گواه یگفت روز یم

 مرد شهیهم یبرا الیروز،تو اون محضر،دان اون

کرد و فقط و  یتونست اونم نابود م یکه اگه م یاله؛جسمیکه کنار ماست فقط جسم دان یکس نیا االن

 بود شیجسم داشت؛اونم سوگند و خوشبخت نیسر پا نگه داشتن ا یبرا لیدل هیفقط 

 ستمیباشم تا مثل کوه پشتش با دیداشته باشه،با ازیسوگند به کمک من ن یروز هی دیگفت شا یم

 دمیبرگشت سمتم.نم اشک و تو چشماش د فرهاد

 شهر داشت یهمه جا الشیتو خ شهیگفت:اون تو رو هم یلرزون یصدا با

بارون قدم زده بود و از  ریتو،دست در دست هم،ز ،بایروز هیرو دوست داشت چون  یبارون یروزها

 شده بود یبارون یهمون روز عاشق روزها

 کنار پنجره نشسته بود نجایبا تو،ا یروز هیرو هم دوست داشت چون  یو صندل زیم نیا اون

 یایبا عشقت ب یروز بارون هیجاست که  نیبهتر نجایکه ا یروز بهش گفته بود همون

زد و برات عشقش و  یتو قدم م یهارو شونه به شونه  ابونیخ الشیتو خ الی،دانیبارون یها روز

 کرد یزمزمه م

 نهیبیاشکات و نم یکه کس نهیا یبارون یروزها یگفت خوب یم

 دیکشیم نجایتو رو تا ا الشیخ تو
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کرد و  یتجسم م بایتو رو انقدر ز الشیتو خ الیباز هم همون لبخند تلخ نشست رو لبش:دان فرهاد

 یوقت نمتیبب تونمیکردم که چرا نم یکردم؛شک م یبه خودم شک م یزد که گاه یباهات حرف م

 کردم یحس م یصندل نیا نجا،رویمن هم تو رو ا یحت یاما گاه یهست نجایا
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مرد تو  نیو به بودن ا شناختنیو سوگندش و م الیها،دان یمشتر یشاپ،حت یکاف نیافراد ا همه

به آهنگ مورد عالقش عادت کرده بودند .فرهاد آروم زمزمه  یپنجره و حت نیا ،کناریبارون یروزها

 کرد..

 نیخستمو،با ا یقرارمو... قدم زدم...بارون اومد  رو گونه ها یحالمو،چه سرد و ب یزدم،کاش بدون قدم

 دل شکستمو قدم زدم....

شاپ  یکاف نیشما تو ا یباورتون نشه اما ما هر سال برا دیبرگشت سمتم:شا یبا حالت خاص فرهاد

 میجشن تولد گرفت

 میو شمع هاتونو فوت کرد میبراتون کرد یخوشبخت یشما آرزو یو به جا میدیخر کیک براتون

 ناستیبخاطر هم شناسنیهمه شمارو م گمیم یوقت

 مینیعاشقشه رو بب الیدان نیچن نیرو که ا یسوگند میما دوست داشت همه

 یبگم سوگند دیکه با دمیبود د الیتلفن همراه دان نهیپس زم ریبار عکستون رو که تصو هیمن  البته

 تر از عکسشه یکه االن جلو روم نشسته جذاب تر و خواستن

 فرهاد رو بدم فیجواب تعر تونستمینم یحت

 چنگ زده بود به گلوم و راه نفسم و بسته بود بغض

 رمیاشکام و بگ یتا جلو زدمیزورم و م ی همه

 به من بود الیحواس دان ی همه
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 بهش قول داده بودم من

 زمیپرت اشک بر ییجا هیبرم  ایهام برسونم  هیتا هوای تازه رو به ر رونیبرم ب تونستمینم یحت

 ...دیشد،نبایخراب م دینبا الیقشنگ دان روز

 سر و صدا بلند شد و رفت یکه متوجه حالم شد،ب فرهاد

 یفنجون قهوه ترک گذاشت جلوم و لبخند ب هیاومد نشست رو به روم و  قهیبعد از چند دق الیدان

 زد یجون

 

ا احتیاط دستشو آورد جلو وگذاشت رو دستم جوری که انگار داشت به یه شی شکستی دست وب آروم

 میزد.

معذرت میخوام سوگند .لطفا حرفای فرهاد و نشنیده بگیر و بهشون فکر نکن هرچی بوده تموم -

 شده ارزش نداره حتی ذره ای براش ناراحت بشی.

 زدو گفت:جوون بودم یه اشتباهاتی کردم تو  پوزخندی

 .نبینشون

از چشماش میبارید.سوگند باور کن من هنوز رو حرفایی که اولین روز کاریت زدم هستم.  التماس

 بخدا نمیزارم دیگه حتی ذره ای آزار ببینی.

بیشتری گفت:سوگند لطفا تصمیم به رفتن نگیر .هر کاری میخوای بکنی بکن اما فعال نرو  باالتماس

 ولی نرو...اصال بزن تو گوشم یا سرم داد بکش 

هنوزم که هنوزه تو عاشق روزهای بارونی ?کدوم تموم شدن?فریاد بزنم:کدوم اشتباه دانیال خواستم

هستی. هنوزم که هنوزه اینجا پاتوق تنهایی هاته و هنوزم که هنوز آهنگی که تو دوست داری داره 

نو تو همچین تنگنایی پخش میشه ....نرم وبشینم زجر کشیدنتو تماشا کنم ...من با تو چه کنم که م
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گذشتم .نه راه پس دارم نه راه  پیش...لعنت به این زندگی خسته شدم بس که شکستم.خسته شدم 

 غم تو وتنهایی هاتو رو دوشم کشیدم ....طاقتم داره تموم میشه لعنتی...

ق شدن اولین بار توتمام این مدت میخواستم محکم بکوبم رو قلبم و بگم :نفهم بفهم....کمی عاش برای

 هم بد نیست 

عزمم رو جزم کردم.الزم داشتم اون سوگند محکم و قوی رو .این مرد که جلوم نشسته نیاز  همه

 داشت به حرفام تا آروم شه ...

رو نشوندم رو لبهام. دست آزادمو گذاشت رو دستش که هنوز دستمو لمس میکرد. فشار  لبخند

 آرومی به دستش دادم.

ناراحت نیستم. راستش میدونم این حرفم کمی خودخواهی ولی خوب من دانیال بیخیال. من اصال -

خوشحال هستم. خوشحالم که یه روزی یه مردی منو تا این حد دوست داشت. بودن همچین مردی 

برای هر دختری آرزو ست ....فقط امیدوارم هر چه زودتر یه فرد الیق تو زندگیت پیدا بشه که بتونه 

و با همه ی وجودش بتونه تو رو تو عشق خودش غرق کنه بی شک تو  این قلب مهربونت بشه صاحب

برای خوشبخترین مرد دنیا شدن الیقترین فردی....من میتونم تاخیلی زود این لحظات و ببینم...من 

 برای بودن اون فرد کنارت لحظه شماری میکنم ودعا...

 یه لبخند تلخ ویه نگاه پر از حرف بود وبس ... جوابش

لحظه ی مرگ هم این صحنه رو فراموش نمیکنم. تصویر این عاشقترین مرد دنیا تا ابد تو  تا مطمئنم

 ذهنم میمونه...
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به رفتن بود. ماندنم شکنجه ای بود برای خودم و خودش. اما قول داده بودم وگفته بودکه حرف  دلم

 رفتن نزنم ...

 ی رو تغییر داد...رفتن هم دردی را دوا نمیکرد. سه سال نبودن مگه چیز البته
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 جواب نمیدهد شاید اینبار ماندن جواب بدهد ... رفتن

 اینروزهای دانیال جای امیدواری داشت ....ماندانا روزنه ای بود شاید برای خوشبختی اش .... حال

 توجه خاص دانیال به او شده بودم شاید این توجه باعث اتفاقاتی شود.... متوجه

رد عادی بود. انگار که اتفاقی نیافتاده البته همه ی کارهایم در ظاهر بود. چه بود تنها کار من برخو هر

درونم متالطم تر از  همیشه بود.اونقدری متالطم که یه روز بی هوا چشم باز کنم ببینم که جلوی 

 کافی شاپ فرهادم ...

م تعجب کافه شدم نسبتا آروم بود خوشبختانه میعادگاه دانیال خالی بود.فرهاد با دیدن وارد

 کرد.خودش برای گرفتن سفارش اومد.لبخند زدم 

 همون همیشگی-

 لبخند تلخمو با یه لبخند تلخترداد وحرفامو تکرار کرد جواب

 همون همیشگی-

این دومین بار بود که به صورت شناس اونجا میرفتم اما یاد من همیشه تو اون کافی شاپ بوده.  شاید

 وه ای ترک سفارش میداد.دانیال همیشه به عشق من یه فنجون قه

 آورد خواست که بره ازش خواستم اگه کاری نداشت بشینه  سفارشمو

 .سکوت کردیمنشست

از روزی که حرفاتونو شنیدم درونم متالطمه اما دارم حفظ ظاهر میکنم. اونروز خیلی تالش کردم تا -

هوای ریختن داشتن.وقتی بروزش ندم با اینکه بغضم راه نفس کشیدنمو سد کرده بود.و اشکام هر آن 

روزهای  هرفتم فکرشو میکردم که حال دانیال خراب شه. اما به خودم دلداری دادم که سختیش واس

اول بعد که دردش کهنه میشه فراموش میکنه کسی به اسم سوگند بود. بعد برگشتن هم وقتی دیدم 

ه چیزهایی هست اما دلم حالش خوبه خیالم راحت راحت شد. البته گاهی میدیدم که هنوز انگار ی

 خواست انکارشون کنم.اما سخته انکار حرفایی که اینجا شنیدم خیلی سخته...
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زدو گفت :دانیال راست میگفت تو هیچ وقت نخواستی بشناسیش...تو از دانیال هیچ  پوزخندی

نمیدونی که اگه میدونستی این حرفا رو نمیزدی. زجری که دانیال بعد رفتنت کشیده نه تو میدونی و 

که  ازهایینه من ...ما خیلی چیزها رو نمیدونیم خیلی چیزها ...دانیال بعد رفتن تو راز زیاد داشته .ر

فقط خودشو وخداش میدونن وبس ...بد کردی با دانیال خیلی بد کردی...البته من نمیدونم چرا رفتین 

 اما رفتنتون قلب عاشقی رو به نابودی کشید.

 چرا رفتم .... ?زدم وآروم تکرار کردم:چرا رفتم پوزخندی

وبس...من برای رفتن  بلند کردم و نگاش کردم:منم رازهایی دارم که فقط خودم میدونم وخدایم سرمو

 هزار دلیل داشتم وبرای ماندن دریغ از یه دلیل..

 دلیل محکم تر از دل عاشق دانیال.-

 ???من دل نداشتم-

 نگام کرد شوکه شده بود با طمانینه گفت:یعنی...شما...شما...عاشق کس دیگه ای بودین متعجب

حاال عشق یک طرفه رو تجربه  زدم:من عاشق کسی نبودم اما عاشق دانیال هم نبودم.تا نیشخند

 ??کردین. اون عاشق باشه شما نه

 

 سکوت کرد وگفت :فکر کنم  کمی

پس میدونید چه حس بدیه.اون عاشق شماست با همه ی وجود ،اما شما هر کاری میکنید نمیتونید -

ش دل به دلش بدین.دانیال از نظر من همه چی تمومه نه تنها من بلکه همه ....خوش قیافه است،خو

من  ستیپ،خوش هیکل، تحصیل کرده است،پولدار....واز همه مهمتر عاشقه ...اما باب میل من نبود .ح

من برای اینکار ?به دانیال از همون روزهای اول تنفر بود. به نظرتون میشه تنفر به عشق بدل شده

 م همین...تالش کردم اما تنها کاری که موفق شدم انجام بدم این بود که دیگه ازش متنفر نباش

 ?چرا ازش متنفر بودین-

 انداختم پایین:اینم یه راز بین من وخدام سرمو
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 ?اگه متنفر بودین پس چرا راضی شدین که باهاش ازدواج کنید-

لبهام به یه لبخند تلخ باز شد:بخاطر لج و لجبازی. بچه بودم. میخواستم به همه ثابت کنم ببینید  باز

گفته بودین.این بود دانیال دانیالی که حرفشو میزدین.   این بود زندگی خوبی که برام ازش

 من بود. زنمیدونستم که آخر این کار به سوختن من و دانیال میرسه که البته سهم دانیال بیشتر ا

زیادی بد کردی با دانیال شاید االن ندونی اما مطمئنم یه روز به عمق این فاجعه ی غم بار پی -

 چیزهایی رو میبینی که آتیش میزنه جیگرتو ...میبردی .حرفایی رو میشنوی، 

کردم با یه دنیا غم که پیامدش نم اشکی بود تو چشام .من همه ی این ها رو میدونستم .فرهاد  نگاش

 داشت هیزم میاورد برا آتش دلم تا بیشتر وبیشتر آتش بگیرد.
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ون عشق اون زن رو تو بخدا کم ان مردهایی که زنشون ترکشون کنه ولی اونا با همه ی وجودش-

 قلبشو باجون ودل حفظ کنن بهش خیانت نکنن.

 یه لبخند تلخ بود. جوابم

راستش من خودم اوایل اعتقادم این بود دانیال داغه یه مدت که بگذره فراموش میکنه .تازه اگه یه -

ال کیس مناسبم براش پیش بیاد ممکنه وضع بهتر شه. امابعدسه سال دانیال نه تنها همون دانی

هنوز  کهروزهای اول موند بلکه عاشقترم شد.تمام این مدت ذره ای از عشقش به تو کم نشده .هنوزم 

وقتی از تو حرف میزنه چشاش یه برق خاصی دارن. هنوزم که هنوزه صداش وقتی اسمتو میگه می 

 لرزه...

اش بود عاشق نمیشه همین پارسال بود که یکی از دخترهایی که اینجا پاتوق خودشو ودوست باورت

دانیال شد.دختره از اون آس هاش بودها همینجاجلوچشم خودم  از کلی آدم پشنهاد داشت ولی 

بدجور خودشو میگرفت نمیدونم یهو چطور شد که رفت تو نخ دانیال.خودش میگفت وقتی رفتارهای 

اری کنه که و دیده و فهمیده که واسه خاطر یه دختره است. با خودش فکر کرده اگه بتونه ک لدانیا

این دختره رو از فکر وذهن دانیال بیرون کنه بجاش خودش جای دختره رو بگیره میشه خوشبخت 
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عالم و آدم.چون کم ان مردهایی که اینقدر خوب عاشقی رو بلد باشن. از طرفی هم شدید به خودش و 

اش گل خرید، هاش اعتقاد داشت. جان تو همه کارم برا به دست آوردن دل دانیال کرد.بر واناییت

هدیه خرید،براش عشوه وناز کرد، پشنهادات عجیب وغریب کرد ...این آخری ها هم وقتی دید هیچی 

که  دانیالرو دانیال اثر نداره اول شروع کرد به التماس و گریه ولی باز اثر نکرد شروع کرد به تهدید 

ین بود:یه مرد فقط یکبار خودشو میکشه و خونش میافته گردن دانیال ولی حرف اول وآخر دانیال ا

عاشق میشه و این مردی هم که جلو روته یه بار دیوانه وار عاشق سوگندش شده و تمام .همه قلب 

دلش جا   نیوذهنش پراز سوگندواینقدری براش سوگند و عشقش کافیه که تا ابد اندازه ی سرسوز

 برای کسی نداره....

لبخند زد میدونی بعد اون دختره عمدا دست یه پسره رو گرفت اومد کافی شاپ به خیال  لیندا

خودش فکر کرد شاید اینجوری بتونه حال دانیال و بگیره و نظرشو جلب کنه ولی دانیال رفت سر 

میزشون با خوشرویی بهش تبریک گفت .نمیدونی وقتی دید نقشه هاش نقش بر آب شدن چه حالی 

د جوری لیوان آبمیوه اشو کوبید رو بشقاب زیریش که لیوان و آبمیوه با هم خرد شدند. ش لندداشت. ب

 بعدم کلی داد وهوار سر دانیال کرد و رفت ...جوری رفت که تا حاال خبری ازش نشده..

 

یه جوری شد از این حرفا.بنظرم خوشحال بودم که دانیالی رو داشتم که این چنین عاشقم بود.جز  دلم

 ی شانس داشتن مردی این چنین عاشق رو داشت بی شک هیچ کس...من چه کس

 نشست رو گونه هام این اشک هم طعم غم داشت هم طعم شادی... اشک
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 پشت سر هم در حال گذر بودند.اونقدری گذر کردند که برسند به روز تولدم .... روزها

 روز تولدم بود. اینبار بعد از سه سال من کنار خانواده ام بودم واین یعنی خوشی بی پایان اما.... فردا

هر سال باید دلتنگی باشد .امسال برعکس این سه سال تیرداد کنارم نبود وواین یعنی خود  انگار

 خود دلتنگی ...
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 شک من فردا دلتنگترین آدم روی زمین بودم. بی

دلتنگی در رنگ موهایم هویدا شد.عصر رفتم وموهامو سپردم دست آرایشگر تا  ترین نمود این اصلی

 برام پرکالغیش کنه سیاه پر کالغی البته به اصرار آرایشگر یه بالیاژ قرمز آتشی ام کردم....

همیشه میگفت رنگ تیره موهام بیشتر بهم میاد. آلمان که بودم همیشه موهام رو تن قهوه ای  تیرداد

اصال یادم نمیره روزی رو که رفتم وموهام قهوه ی خیلی روشن کردم که یه تن ضعیف زردم تیره بود. 

داشت. خیلی ازش خوشم اومد.اما وقتی تیرداد دید در کمال بی رحمی تخریبم کرد.شوکه نگام کرد و 

 بعد وگفت:چرا موهاتو این رنگی کردی. خودتو زشت کردی.

وچهار ساعت از روش بگذره .صبح فورا رفتم ورنگشو  تو ذوق ام خورد که نزاشتم بیست اینقدری

تیره تر کردم ولی تصمیم گرفتم که یه مدت برا تیرداد قیافه بگیرم تا دیگه نزنه تو ذوقم ...اما مگه 

 میتونستم.

که اومد پیشم با کلی بسته ی خرید اومد.خودش میدونست چه دسته گلی به آب داد.درو که باز  عصر

 تم آشپزخونه ومثال خودمو سرگرم کردم.کردم وسالم دادم رف

 تکیه داد به درگاهی .چون پشت سر من بود زیاد حرکاتشو نمیدیدم فقط حس میکردم. اومد

 خوشگل شدی تحویل نمیگیری-

 

 من با آدم های بد سلیقه حرفی ندارم -

 نزدیکتر اومد

 ???االن یعنی من بدسلیقه ام .نه خداییش من بدسلیقه ام-

آشپزخانه رفت بیرون فکر کردم کال رفت. سرک کشیدم دیدم خبری نیست. باز  ندادم از جواب

برگشتم به حالت قبلیم.کمی بعد حضورشو حس کردم نزدیکتر شد. از پشت سر خم شد و یه آینه و 

 گوشی موبایلشو گرفت جلو روم .
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 گل تری.جان من یه نگاه به این عکس بنداز بعدم یه نگاه به این آینه ببین تو کدومش خوش-

 تعجب عکسو نگاه کردم.این عکسو دیروز از من گرفته بود بدون اینکه خودم متوجه بشم. با

 گشتم سمتش بر

 ?اینو کی گرفتی-

 :خوب معلومه دیروزخندید

 اونو که میدونم ولی چرا من متوجه نشدم-

 برا اینکه حواست جای دیگه ای بود.-

 ?چرا گرفتیش-

و نگه دارم هر وقت گفتی خوشگلم بزارم جلو روت. این االن خوب میخواستم این قیافه ی زشتت-

 مدرکه مدرک...

 زدم وگفتم:اتفاقا اصال هم زشت نیستم پوزخندی

 رو گرفت جلو روم:جان تیرداد راستشو بگو االن بهتری یا دیروز. آینه

 بودم من هر دوشو دوست داشتم ولی خوب تیرداد راست میگفت این بیشتر بهم میومد. مردد

 خوب نمیشه که همه اش یکنواخت بود من دلم تنوع میخواد.-

تنوعو رو چیزهای دیگه اعمال کن نه رو موهات. دختر خوب اینجا آلمان پره از دخترهای غربی -

موطالیی وبلوند ،اما دریغ از قیافه های ناب شرقی. اینجا یه دختر با قیافه ی شرقی بیشتر به چشم 

میاد. جذابتر براشون.من همیشه میخوام بهترین باشی. االن به نظر خیلی هاشون تو جذاب 

 .وخوشگلی

 زدم و با مشت کوبیدم به بازوش:دروغ گو..من کجای قیافه ام جذاب و خوشگل. نیشخندی

 خوب تو راست میگی توفراتر از خوشگل وجذابی. دختر شرقی-
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 ?:زبون باز. موندم اگه این زبونو نداشتی چکار میکردیخندیدم

 ببین عمویی چی خریده برات. اگه این زبونو نداشتم که اینجا نبودم.االن که اخمات واشد. بیا-

سمت کیسه های خریدش کلی برام شکالت وتنقالت خریده بود میدونست عاشق اینجور  رفت

 چیزهام.

 از شکالت ها رو گرفت سمتم وسرشو کج کرد وخودشو مظلوم کرد یکی

 ??دخترشرقی آشتی-

دل آدمو به  لحن وحرکاتش خنده ام گرفت:آشتی بدسلیقه آشتی .المصب خوب بلدی چه جوری از

 دست بیاری ها..

 به من میگن تیرداد دلبر.?سپر کرد وباژست مغرورانه ای گفت :پس چی سینه

 . این مرد عجیب راه ورسم شادی دلم را بلد بود.خندیدم

برای تیرداد وشوخی هاش تنگتر از همیشه بود.تو آینه خودم ونگاه کردم نم اشک واز چشام پاک  دلم

 کردم.

کجایی که بیای ببینی چقدر با این رنگ مو شرقی تر شدم.امشب شرقی ترین  تیرداد بی معرفت-

 دختر عالم دلتنگترین عالمه....
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که از خواب بلند شدم کمی بیشتر از معمول به خودم رسیدم. لباسهایی شیکتری پوشیدم  صبح

 .امروز روز من بود باید همه چیز خوب باشه. 

کنه. مثل سالهای قبل هنوزم تولدم یادشه. هنوزم برام هدیه ی بودم ببینم دانیال چکار می کنجکاو

عین این سه سال . هر سال کادوش صبح روز تولدم دقیقا  دستم میرسید .امسال هم ?تولد میگیره
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مثل این سه سال میشه یا شاید امسال بخاطر موقعیت االنمون کاری نمیکنه.در هر صورت باید صبر 

 میکردم.

شد که رسیده بودم شرکت تازه میخواستم کارمو شروع کنم که ضربه ای به در نیم ساعتی می تقریبا

اتاقم زده شد وپشت سر اون یه دسته گل رزسرخ بزرگ که پشتش یه مردبود وارد اتاق شد.صورت 

 کسمرد کال پشت گل ها ناپیدابود .نگاش کردم وجودم لرزید. من این مرد را میشناختم بهتر از هر 

 را حتی با چهره ی پنهانش میشناختم. اما بودنش محالترین محال دنیا بود...دیگری من این مرد

 

 ناخواسته اسمش را زمزمه کرد.... زبانم

 تیرداد-

که شنید .صورتشو از پشت دسته گل آورد بیرون. باورش هم سخت بود.شاید من خوابم  صدامو

فقط میشد تو خواب دید و  وهنوز هم بیدار نشدم این چهره ی خندان دوست داشتنی رو اینروزها

 بس...

 ? ?آهای دختر شرقی چرا خشکت زده-

دیگه خواب نیست خود رویاست.تیرداد باشه ودختر شرقی صدات کنه مگه میشه رویا نباشه.با  این

 ناباوری گفتم

 من دارم خواب میبینم .-

 ی مستانه ای زد. قهقهه

 تواز همیشه بیدارتری -

خودمو نیشگون گرفتم.بیدار بودم بیدارتر از همیشه. کم کم داشت باورم میشد تیرداد اینجا بود  آروم

کنار من ....دیگه واینستادم برعکس دویدم سمتش. اشکام یکی پس از دیگری از چشام جاری شدند 

 .حاال گریه نکن کی گریه کن.
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باز میخوای با مراسم آبغوره اگه میدونستم ??تو کی میخوای این عادت زشتتو ترک کنی دختر-

 گیری ازم استقبال کنی عمرا اگه میومدم.

 عقبتر کشیدم وبامشتم کوبیدم به بازوش. خودمو

 اینا اشک شوق ان دیوونه-

 شد صورتشو جلو صورتم گرفت. خم

شوق یا غیر شوق برا من فرقی من. من کال آلرژی دارم به اشکات. خوش ندارم چشاتو بارونی -

 انما.ببینم.خانم خ

زدم:انتظار داری پس چکار کنم. بعد این همه مدت درست وقتی که انتظارشو نداشتم که بیای  لبخند

 اومدی خوب شوکه شد.

:خوب معلومه. باید میپریدی بغلم بعد هی این ور صورتمو ماچ میکردی هی اون ور صورتمو  خندید

 ماچ میکردی.

 وقت.یه مشت کوبیدم به بازوشو گفتم:ضرر نکنه یه  باز

 نه واکسن شو زدم نگران نباش.-

 :بی مزهخندیدم

 آره قشنگ از خنده ات معلومه چقدر بی مزه ام....-

 .خندیدم

 بابا خسته شدم سرپا وایستادم اینه رسم مهمون نوازیت ..-

 یه کاناپه نشست منم نشستم کنارش. رو

 ?تو مگه صبح دبی نبودی?تو اینجا چکار میکنی-
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م برام فرستاده بود از یه هتل تو دبی گفته بود با دوستاش برا چند روز اومده زود تیرداد یه فیل صبح

 دبی.

 :اون فیلمو دیروز گرفته بودو امروز فرستادم.خندید

 ?پس چرا نگفتی داری میای ایران-

 خوب میخواستم سورپرایز شی-

 :لوسس..خندیدم

 د کسی.جان من حال کردی سورپرایز تا حاال اینجوری سورپرایزت کرده بو-

 میگفت تا حاال در این حد سورپرایز نشده بودم. فوق العاده بود این سورپرایز. راست

 ?آدرس اینجارو از کجا پیدا کردی-

 کاری نداشت پیدا کردن آدرس یه شرکت معتبر مهندسی. گوگل برا همچین روزهاییه..-

 دیوونه ..هزینه اش یه تلفن بود زنگ میزدی خودم میومدم دنبالت.-

 اونوقت قضیه ی سورپرایز منتفی میشد خوب. من چند ماهه وقت گذاشتم برا این نقشه.-

 دوباره صورتشو آورد جلو صورتم. بعد

وای که نمیدونی چه حالی داشت دیدن صورتت تو اون وضعیت اینقدر بانمک شده بودی که نگو و -

 نپرس

گفت و خنده خوشگلش نشست رو صورتش. زل زدم به چشمهاش .هنوزم باور نمیشن که این  اینو

چشمهای دوست داشتنی فاصله اشون با من اینقدر نزدیکه .نزدیکتر از هر وقت دیگه ای.باز هم دلم 

 بهم گفت:آبی یعنی آرامش وبس...

79 

 



 تو یتا ابد ب یوزهار                                                                    مرکز تخصصی رمان های ناب  

 

  172:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

ش کرذ و لبخند زد :موهات محشر دستشو آورد جلو و تکه ای از موهاموگرفت تو دستش ونواز تیرداد

شدن..... فوق العاده بودی فوق العاده تر شدی خانم خانمها.... همیشه موهاتو این رنگی کن. عجیب 

 بهت میاد این رنگ .با اینا شرقی ترین دختر عالم شدی.

م یاد دیروز افتاد یاد شرقی ترین دختر عالم که عجیب دلتنگ این مرد بود.آبی آرامش بخش خندیدم

 کنارم بود ومن هنوز باورم نمیشد این خوشی رو....

 در اتاقم اومد. کمی از تیرداد فاصله گرفتم. صدای

 بفرمایید-

اتاق باز شد و دانیال اومد داخل. درجا از جام بلند شدم. دانیال که لبخند زنان وارد شده بود و  در

 از صدای نفس حتی... آماده حرف زدن بود با دیدن ما خشکش زد.سکوت حکفرما بود.دریغ

بلند شد رو درو ی دانیال ایستاد. دانیال زل زده بود به تیرداد و تیرداد به اون. منم با کلی  تیرداد

استرس به اون دو.دلم آشوب بود. رنگ صورت دانیال داشت تغییر میکرد. گفتم االنه که با مشت 

 ?کی وچیه تیردادبکنه اون که نمیدونه بکوبه تو صورت تیرداد....ولی نه ...واسه چی باید این کارو 

 زودتر از دانیال به خودش اومد. چند قدم برداشت و خودشو رسوند به دانیال دستشو تیرداد

 سمت دانیال گرفت

 من تیرداد هستم دوست سوگند شمام باید دانیال باشید رئیس سوگندجان البته اگه اشتباه نکنم.-

 صورت دانیال کدر شد. رنگ

 زمزمه کرد:رئیس سوگند جان...رئیس..... زدو پوزخندی

داشت تو دهنم میزنداگه دانیال دستو تیرداد نمیگرفت وایییی خیلی بد میشد. از ناراحتی بی  قلبم

شک میمردم. دانیال نگاه عصبیش به من بود ولی من نگام به دستش.منظورم فهمید مثل همیشه. 

 دست تیرداد و رو گرفت دلم آروم گرفت.
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نگام کرد تو نگاش هزار ویک حرف بود. ناراحتی بود غم بود عصبانیت بود حتی حسادت کردم  نگاش

هم بود. مخصوصا وقتی دوباره یه نگاه کلی به تیرداد انداخت و فهمید برای عشق من بودن چیزی کم 

 ندارد. زبونم بند اومده بودم. حال منم هزارو یک تفسیر داشت.

من و تیرداد در نوسان بودو بعدچشمهاشو بست و سریع قدم رفت عقبتر .نگاش هنوز بین  چند

برگشت و رفت سمت در .انگار میخواست ازچیزی فرار کنه. رفت ومن چشمم به در بسته خیره ماند. 

 رفت و من هنوز تو تفسیر حالش و حالم عاجز مانده بودم.

 

 کنیدبرای اینروزها و بدقولی های ودیر کردن معذرت....ممنون که تحمل می دوستان
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مبل ولو شدم. نگاه تیرداد رو خودم حس کردم عجیب بود نگاش .تیرداد همه  چیز رو درمورد  روی

دانیال میدونست. میدونست قبال همسرم بود اونم همسر زوری. تیرداد ریز به ریز زندگی من و دانیال 

جز من  کهکسی بود  رو میدونست. حتی بهش گفته بودم که خرج تحصیلم رو دانیال داده.تیرداد تنها

 و دانیال از حقیقت طالقمون خبر داشت.

 تردید پرسیدم با

 ??عصبی شد-

 نمیدونم تو باید بدونی نه من.-

مو که دید گفت :جان سوسو ترسیدم ازش گفتم االنه که بزنه ریخت و قیافه امو بهم بریزه. تو  نگرانی

 چطور اینو یه سال تحمل کردی .

کردم خیلی بانمک گفت انگار واقعنی از دانیال ترسیده بود فکر اینکه تیرداد با این  نگاش

قدوهیکلش که همطراز دانیال بود ازش بترسه خنده رو آورد رو لبم. مثل همیشه تیرداد خنده رو 

 مهمون لبام کرد. 
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 دیوونه....-

 چیه راست میگم دیگه .شوهر قحطی بود رفتی این میرغضبو پیدا کردی.-

 یه نگا به خودت کردی تو آینه. کم از این میرغضب من نداری.-

 برو بابا من شبیه فرشته هام.من کجاو این کجا...-

 سقفو بپا ..-

 سقف برا ماها معنی نداره.-

 درجریانم -

 عاشقتم که همیشه درجریانی.-

 دیوونه...-

 دو خندیدیم.یه مدت که گذشت بهش گفتم پاشو بریم بیرون از شرکت. هر

 کجا بریم مگه تو کار و زندگی نداری.-

 نه با وجود شما همه چیز تعطیله.-

 یعنی چی که تعطیله. واهلل من حوصله در افتاد با این دانیال خانو ندارم.میزنم شل وپل میشه.-

یاد دانیال افتادم. با بودن تیرداد همه چیزو فراموش میکنم.یادم رفت که باید برم پیش دانیال.  یهویی

های مرخصی رو خود دانیال امضا میکرد. وای خدای من جراتشو نداشتم.ولی نه چرا باید برگه 

جراتشو نداشته باشم. امروز چه فرقی با دیروز داره. اصال دانیال که نمیدونه تیرداد کیه. همینجوری 

 هم نمیتونه قضاوت کنه. نباید دست و پامو گم کنم. عادی برخورد میکنم .بلند شدم.

 ?کجا-

 سمت تیرداد.لبخند زدم.  شتمبرگ

 میرم مرخصی بگیرم تا با تیرداد خان گل گالب برم دور دور.-
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 ?ریز کرد:اون وقت این مرخصی رو از کی میگیری چشاشو

 

 ی موزیانه ای زدم. خنده

 از میرغضب عزیز.-

 شد.اومد جلو صورتشو جلو صورتم گرفت زل زد تو چشام. جدی

 .سوگند اوضاع روبه رو ها مگه نه-

 بود لبخند زدم :روبه راه روبه راهه .جیک ثانیه میرم و برمیگردم منتظرم باش. نگرانم

 اتاق زدم بیرون. دروغ چرا استرس داشتم. از

اتاقش. منشیش که منو دید بلند شد و گفت:اگه با مهندس کار دارین بهتر بزارین واسه یه  رسیدم

 وقت دیگه .

 ??کردم:چرا تعجب

 مهندس عصبیه شدید.-

 ?چی شده-

واهلل خودمم نمیدونم صبح که اومد حالش خیلی خوب بود. شاد و پر انرژی و مهربون بود.خیلی کم -

مهندس و میشد اینجوری دید.ولی نمیدونم چی شد یه نیم ساعت قبل کجا رفت که بر گشتی مثل 

 ببر تیر خورده بود.

رفت تو اتاق در و کوبید که هنوزم که هنوزه دستم داره میلرزه. چند لحظه قبلم رفتم این برگه  جوری

ها رو بدم برا امضا دیدم داره عصبی از این ور اتاق میره اونور اتاق تا چشمش به من افتاد جوری داد 

 زد سرم که زهرم ترکید.

ه دانیال دق و دلی شو سر این خالی منشی نگاه کردم طفلی بغض کرده بود. دلم براش سوخت ک به

 کرد.
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 عیب نداره حاال شما ناراحت نباشین .مطمئنم چند ساعت دیگه خودش میاد و از دلت درش میاره.-

 چی بگم واهلل ...-

 اصال االن من میرم دو سه تا جیغ و دادم حواله من میکنه اونوقت دوتایی باهم غصه میخوریم-

 لبخند زد. منشی

 یشیننرین ناراحت م-

 :عادت دارمخندیدم

 سمت اتاقش. خدایا خودمو به تو سپردم .امروز به خیر بگذرون.... رفتم
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اتاقشو زدم وبدون اینکه جواب بده وارد شدم وسط  اتاق وایستاده بود. عصبانیت از صورتش  در

شدن این میبارید.هر دو سکوت کرده بودیم. انبار باروت بود ومن نمیخواستم کبریت به آتش کشیده 

 انبار باشم.اومد سمتم .جوری که از ترسم یه قدم رفتم عقب.

 ?این مردک کیه-

اسم داره اسمشم ?لحنش ناراحت شدم جدی نگاش کردم:مراقب حرفات باش. مردک یعنی چی از

 تیرداده.تیرداد...

خوشان زد:تیرداد...حاال هر چی .اسمش برام ذره ای مهم نیست فقط میخوام بدونم کیه که  پوزخندی

 خوشان نشسته بود ور دل تو.

 فکر کنم خودشو معرفی کرد. دوستمه.-

 ?چه جور دوستی-

 نگاش کردم:دوست دوسته دیگه .چه جور نداره. متعجب
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 صدای بلندتری گفت:دوستی یه زن با یه مرد. یه دوستی عادی نمیتونه باشه. با

 ?نگاه کردم:منظورت چیه شوکه

 شد زل زد تو چشام نزدیک

 ی بین شما فراتر از یه دوستی ساده ست.نگاه شما به همدیگه رنگ وبوی دیگه ای داره.رابطه -

 اشتباه میکنی.-

 

با صدای بلند گفت :نه اشتباه نمیکنم.توجیه الکی نکن.هیچ رابطه ی دوستی بین زن ومردی رابطه  باز

وستی داره. یا ی دوستی عادی و واقعی نیست. حداقل یکی از این دونفر به دیگری حسی غیر از د

 سادهحس تو به اون متفاوته یا حس اون به تو. اما بنظر من هر دوتون بهم حسی غیر از دوستی 

 دارین

 گردنش زده بود بیرون. رگ

مزخرفه تو اینا رو میگی چون تیردادو نمیشناسی .تیرداد مثل هیچ کس نیست. کسی مثل اون -

و منظوری.تو چه میدونی از تیرداد که اینجور  دیگه وجود نداره. محبتهای اون خالص. بی هیچ قصد

 قضاوتش میکنی.

 ما مردها همدیگرو خوب میشناسیم.-

 نه نمیشناسی اگه شناخته بودیش االن بجای این کارا باید دست دوستی بهش میدادی نه دشمنی.-

همین که تو دست دوستی بهش دادی کافیه. مرد زرنگی خیلی زرنگ. که اگه نبود نمیتونست -

 اینجوری قاپتو بدزده جوری که همه جوره طرفداریشو بکنی.

کارهایی که تیرداد برا من کرده حتی برادر در حق خواهرش انجام نمیده. روزهایی که هیچ کس -

 کنارم نبود اون بود.

 مطمئن باش واسه خاطر خدا اینکارو نکرده .منظور داشته -
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 طاقت نیاوردم هیچ کس حق نداشت درمورد تیردادمن بد بگه هیچ کس.فریاد زدم  دیگه

تمومش کن یه کلمه دیگه اگه در مورد تیرداد مزخرف بگی من میدونم تو. میزنم به سیم آخر. -

 فهمیدی.

 اتاق باز شد. تیرداد مات ومبهوت نگام میکرد. در

 ?سوگند اینجا چه خبره-

 اجازه ی کی اومدی داخل.هجوم آورد سمتش:با  دانیال

 باخونسردی و آرامش همیشگیش جواب داد. تیرداد

 ما باید باهم صحبت کنیم.-

 من حرفی با تو ندارم.-

باید صحبت کنیم. من و تو. مرد و مردونه. میدونم که مردونگی تو خونته پس سرکوبش نکن. این -

 قضیه باید همین االن حل بشه.

 کرد آروم بگه .ولی من شنیدموکنار گوش دانیال برد سعی  سرش

سوگند نباید بیشتر از این اذیت بشه. نگاش کن ببین صورتش از عصبانیت چه رنگی شد.بخدا گناه -

 داره. میدونم نه تو طاقت دیدنش تو این وضعیت داری نه من.

 برگشت نگام کرد.بعد یه نگاه به تیرداد کرد. دانیال

 :ما رو تنها بذاردانیال

 من جایی نمیرم.-

 :گفتم تنهامون بذاردانیال

 منم گفتم من جایی نمیرم-

 :سوگند جان تنهامون بذارتیرداد
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 ولی تیرداد-

 :سوگند لطفا...تیرداد

 میشه تیرداد کاری و ازم بخواد و من انجامش ندم... مگه

 وبدون میل و رغبت از اتاق اومدم بیرون. بادلخوری

 منشی دانیال خشکش زده بود. بیچاره

 اتاق زل زده بودم.در بسته  به

تو دلم نبود صدایی نمیومد.برعکس اون چیزی که فکر میکردم.حالم خراب بود. صدای قلبم تو  دل

 مغزم اکو میداد.نکنه اتفاقی برای یکیشون بیفته ....

خدایا خودت بخیر بگذرون .تنها کاری که بذهنم رسید انجام بدم تا کمی آروم شم خوندن آیه  وای

 الکرسی بود. خوندم ودعا کردم که این قضیه ختم بخیر شه....
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برام به کندی میگذشت .از استرس زیاد دائم پامو تکون میدادم.وقتی دیدم خبری ازشون نشد  زمان

 بلند شدم رفتم سمت اتاق که در باز شد وتیرداد اومد بیرون. دویدم سمتش

 ?خوبی-

 کم جونی زد :خوبم بریم.  لبخند

 به در دوختم.تیرداد مثل همیشه خوب ذهنمو خوند. نگاهمو

 حالش بهتر از منه.نگرانش نباش اون -

 نگاش کردم. تو چشاش چیزی بود که من از تفسیرش عاجز بودم.نگاشو ازم دزدید. برگشتم

 بریم-
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 ?کجا-

بست ونفس عمیقی کشید .میدونستم هر وقت میخواد حالشو عوض کنه اینکارو میکنه  چشاشو

کنه دوباره به جلد یجورایی بازیابی محسوب میشد. تو هر حال و هوای که باشه با این کار سعی می

 خودش برگرده .بشه تیرداد سرخوش ودوست داشتنی.برگشت سمتم لبخند خاص خودشو زد.

 مگه قرار نبود خانم خانما ما رو ببرن دور دور.-

 تیرداد اون تو چه اتفاقی افتاد.-

 اشاره ی آرومی به منشی کرد که حواسش پیش ما بود و گفت :بریم میگم . تیرداد

 اشتم و از شرکت زدیم بیرون.سوار ماشین شدیم.برد وسایلهامون

 تیرداد تو و دانیال چه گفتین بهم.-

 :اگه میخواستیم تو بدونی که نمیگفتیم بیرون از اتاق منتظرمون باشی. لبخندزد

 تیرداد لطفا .من میخوام بدونم.-

 اش جدی شد. نگاشو ازم گرفت. قیافه

 مردونه بود.-

 تیرداد.خواهش...-

 بدم.ادامه  نذاشت

 سوگندم گاهی ندونستن بهتره.نخواه که بدونی.-

 بی فایده بود. خواست تیرداد نخواستن من بود وخواست من خواست تیرداد بود. اصرارم

 کجا بریم.-

 منو ببر یکی از پارکهای دیدنی شهر میخوام کمی کنارت قدم بزنم.-
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 چشم-

 بی بال-

 اینو خودم یادش داده بودم. خندیدم

 

قدم زدم مثل بیشتر وقتهایی که همپای هم خیابونها شهر رو  تو آلمان قدم زده بودیم.  کنارش

 همیشه این قدم زدن ها برای من دلچسب بود.خیلی وقت بود که دلتنگ همین هم پایی بودم....

 بینمون اجازه دادتا ذهنمو آزاد کنم از زمان و مکان و پرش کنم از بودن تیرداد. سکوت

 حتی بیشتر از قبل. هنوزم عاشقته-

 تیرداد منو از افکار وخاطراتم جدا کرد. صدای

 ?کی-

 کرد ولبخند کم رنگی زد. نگام

دانیال.امروز از نگاش خیلی چیزها رو فهمیدم. اینکه ذره ای از عشقش به تو کم نشده. حتی -

نوزم حاضر بیشترم شده. هنوز همه وجودش پر از توئه.وجود دیگری رو کنارت تاب نمیاره. اینکه ه

 برات از جونش مایه بزاره.

 نگاش کردم:چطور فهمیدی اینا رو. غمگین

 اوال فهمیدنش سخت نیست دوما ما مردها همدیگرو بهتر میشناسیم.سوگند اون واقعا عاشقته.-

انداختم پایین:این اشتباهه نباید اینجوری باشه. باید فراموشم کنه. نباید دوباره برمیگشتم این  سرمو

 دیکی خوب نیست.همه نز

 ازش دور نشو -

 باید دور شم تا از یاد برم-
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اگه دوری دردی رو دوا میکرد .تو این سه سال درد دانیال درمون میشد. اما این درد درمون که -

 نشده هیچ بیشتر هم تو روح وجونش نفوذ کرده.

 نگاش کردم. مستاصل

 ?پس چکار کنم-

 زد تو چشام . زل

 عاشقش شو.-

 شدم. حرفش شوکه از

 نمیتونم-

میتونی اگه بخوای.سوگند فکرتو متمرکز خوبیهاش کن اون برا تو همه کاری کرده. اون عشق رو -

دریا دریا به پات ریخته. از نو شروع کن. دلتو باهاش صاف کن. بزار عاشقت باشه وعاشقش 

 شو.عاشقی زیباترین حس دنیاست لمسشو از خودت نگیر.

میشه. این دل صاحب مرده ام عاشقی رو بلد نیست.چه جوری یادش تیرداد تو که بهتر میدونی ن-

 بدم آخه.

 سر شونه هامو گرفت. تیرداد

 الزم نیست تو یادش بدی.عشق دانیال یادش میده.یه روزی عشق دانیال بذرشو تو دلت میکاره.-

 زدم:اگه شدنی بود که تو این چهار سال میشد. پوزخندی

 زد:میشه ایمان دارم که میشه. لبخند

 ?اگه نشد چی-

 من اونقدری به شدنش ایمان دارم به نشدنش فکر نمیکنم. -

 ?اگه نخوام چی-
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 بخواه. هیچ کس دوست داشتنتو بهتر از دانیال بلد نیست.-

 گذاشت زیر چونه مو سرمو باال گرفت:فقط دانیال الیق دختر شرقی تیرداد و بسه  انگشتشو

 هام نشست. با سر انگشتش اشکامو پاک کرد.رو گونه  اشک

 منو میبری اون کافی شاپی که با دانیال اون روز بارونی رفته بودین.-

 میبرم.-

 ممنون عزیز دل.-

 خوبه عزیز دل تیرداد بودن. چقدر
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 شاپ یکاف میدیحدودا پنج عصر بود که رس ساعت

بعد  میرستوران خوب که قبال با بهراد رفته بودم و با هم نهار خورد هیرو بردم  ردادیاز اون اول ت قبل

 لباس عوض کنه ردادیهتل تا ت میرفت

 ومدیشاپ خلوت به نظر م یکاف

 ستادیقلبم وا یبمب شاد دنیترک یبا صدا میکه شد وارد

 شناختمیکدوم و نم چیدسته آدم که ه هیو  دیو فرهاد و د ندایچشمم ل فقط

 متوجه اوضاع شدم هیاز چند ثان بعد

سه سال بدون  نیکه تو ا ییشناختن،همونایم دهیکه من و ند ییها برام تولد گرفته بودن؛همونا بچه

 حضور من برام جشن گرفتن

 دمید تیو از پشت جمع الیبودم که دان ومدهین رونیاز شوک ب یدرست و حساب هنوز
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و لبخند زنان پشت  ردادیگشتم و تکه بر یفکر به ذهنم اومد مخصوصا وقت یآن کل هیکردم. هنگ

 دمیسرم د

اونم تو  نجایا امیمن م دونستنیچطور م نایبود که ا نیسوالم ا نیتو ذهنم بود و مهمتر یادیز سواالت

 ساعت؟ نیا

 یمیعکس قد هیعکس از من بود، هیکه روش  کیک هیصورتم؛ یو گرفت جلو کیک الیدان

 عکسم نوشته بود نییشمال از من گرفته بود.پا میرفته بود یوقت الیعکس و دان نیا ادمهی

 زیبایی دنیا تولدت مبارک دلیل

 نشسته بود الیدان یلب ها یرو ییبایو که بلند کردم لبخند ز سرم

 دمیکه صبح د هیالیهمون دان نیشد ا ینم باورم

دلم تولدت  زیخم شد کنار گوش سمت چپم آروم گفت:عز الیکه خشکم زده بود دان یهمونجور

 مبارک

 کنار گوش راستم گفت ردادیجمله رو همزمان ت نیهم قایدق

 بودن دهیبه صلح رس الیو دان ردادیباالتر؟ت نیاز ا شوک

 چه خبره؟ نجاینگاهش کردم:ا یو سوال ردادیسمت ت برگشتم

 هیدختر شرق هیلبخند زد و گفت:تولد  ردادیت

 ؟یتو خبر داشت-

 میکرد و گفت:قبال هماهنگ کرده بود الیبه دان یپررنگ تر شد و با چشم اشاره ا خندش

 دیچرخ الیو دان ردادیت نیب نگاهم

 اما االن... دیآخه چطور ممکنه؟صبح شما دو تا به خون هم تشنه بود-

 گهیچه رسد به همد میبا دشمن هامون صلح کن میتو حاضر یما هردومون بخاطر تو و شاد-الیدان
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 فهمنیرو بهتر م گهیداد گفتم که مرد ها حرف همد ردادوجوابیو دوختم به نگاه ت نگاهم

 عالمت سوال بودم هیشب

 ممکن شده بود،چطور انقدر راحت و خوب صلح کرده بودند ناممکن

 میکنیتو همه کار م یبازم همزمان گفتند:ما برا هردوشون

 از ته دل کردند ینگاه و خنده ا گرویتعجب کردند،همد یهمزمان نیاز ا خودشونم

جمع شدن اونوقت شما سه  نجایآدم بخاطر شما ا نهمهی.انیریبگ ن،قلوهیبسه بابا کم دل بد-ندایل

 که! ن؟واقعایخندیم نیگیو م نیخلوت کرد ییتا

 زدم یسمتش و لبخند کم رنگ برگشتم

تولدت و با حضور خودت  روز هیشد ما  یدلم باورم نم زیعز ی:وادیجلو و من و تو آغوش کش اومد

 میریجشن بگ نجایا

 کنه یتا اونارو به من معرف هیبق شیو من و برد پ دیو کش دستم

 کرد . یبود که بهم معرف یکس نیاول فرشته

 نی.ا نمتیدوست داشتم بب شهیزده ام .هم جانیه یلیخ زمیعز یمهربانانه باهام دست داد:وا فرشته

 کرد. فیبس که ازشما تعر الیآقا دان

 زمیعز شمیخوشحال م که با شما آشنا م یلیمن هم خ-

بت  هیاز من  الیسخت بود.دان یلیآشنا شدم .باورش برام خ گهیدختر و پسر د یاز فرشته با کل بعد

 تشیآدمها ساخته بود .اون نگفته بود که من چقدر بد بودم و هستم .اون نگفته بود چقدر اذ نیا یبرا

بود.اون از  هنشد بشیاز اون نص یکه ذره ا ییها ینداشتمو گفته بود خوب یها یکردم.اون فقط خوب

 . دمیاون نبودم.از خودم خجالت کش یرو ساخته بود که نبودم حداقل برا یمن کس

 به کسی مه نیستی سختترین کار دنیاست تظاهر
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بود .ازم  الیو دان یالیسوگند خ عادگاهیم ییجورا هینشستم همون که  یشگیهم زیپشت همون م من

 نیب ه؟نگاهمیآرزوم چ دونستمیخواستن آرزو کنم و بعد شمع تولدمو فوت کنم. مسخره بود اما نم

سرنوشت ازش خواستم  نی.آرزوهامو گم کرده بودم .سپردمش به خدا .بهتردیچرخ الیو دان ردادیت

آدمها رو دوست  نیتو نگاه همه بود.من ا ی.شمع و فوت کردم شادنهیبیکه خودش برام صالح م ی.اون

باشم  الیدان یالیسوگند خ نکهیونشناخته دوست داشتن.امروز از ا دهیکه منو ند ییداشتم آدمها

 نبودم. زاریب
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رو  ایهدا نیبودن.ارزش ا دهیبرام کادو خر یادگاریتولدم هر کدوم به رسم  یدوست داشتن آدمهای

 و فرهاد . ندایل یبه کادو دیبچه ها نوبت رس ی.بعد از کادوکردیدرک نم یا گهید یجز من کس

 نیکرده بودن.فوق العاده بود ا ی.خودشون برام جمع آور نمایس خیتار یعاشقانه  یلمهایف ونیکلکس

 فوق العاده... هیهد

 یما.رو دنید ی.همه چشم شدن برا کتریاش اومد نزد هیبودکه برا دادن هد الیدان نیاز اونا ا بعد

 .میبه فرشته زندگ میتولدم نوشته بود تقد کیکارت تبر

رز سرخ و  یاتاق پر از گلها ری.تصو دیع یبهار یقبل .به روزها میجمله منو برد به سه سال ون نیا

از جلو چشام  لمیف هیمثل  یاون روزها به آن یفرشته....همه  یقلب شکل و مجسمه  یچوب یجعبه 

 گذر کردن .

که طرحش  یبود.تابلو فرش یمتیق نیشمیتابلو فرش ابر هیدر کار نبود .بجاش  یمجسمه ا نباریا اما

 بهشت. ونیفرشته بود م هی

 ی فتهیش نقدریبود .مات ومبهوتش شدم .البته فقط من نبودم که ا زیانگ رتیبود.ح بایبود.ز شاهکار

 .شدینم ریس دنشیکرده بود.چشم از د ریهمه رو متح الیدان یتابلو شدم .کادو

منو  شهیتولد و بهم داده بود .هم یکادو نیبهتر الیچهار سال دان نیکردم قدرشناسانه .تو ا نگاش

 کرده بود..... زیسورپرا
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 و آهن... ه؟؟؟؟سنگیجنس قلب من از چ ایخدا

 .یحجم از مهربان نیا یدوست داشتنش هم کم بود برا یجبران کرد.حت دیرو چطور با یهمه خوب نیا

قدرشناسانه ام را در چشمانم  یحرفها ینگاهمو مترجم بود.پس همه  الی.دان بودم از تشکر عاجز

 . میحرفها دنیبود بر فهم یدییکه رو صورتش نشست تا ییبای.لبخند ز ختمیر

 ......ردادیت

ساعت  هیبود .که در نگاه اول  یساعت مچ هیاش  هیکنه .هد زمیبار نوبت اون بود که سورپرا نیا

 یکیکوچ ییشد.عکس دوتا یبود که باز م یساعت قسمت نیو اما پشت ا ومدیبنظر م یومعمول کیش

 با. میرفت یهفته ا کیسفر  هیعکس هم منو پرت کرد تو خاطراتمون. نیاز خودمون رو گذاشته بود .ا

 یگل بود که قسمت شگاهیاز شهرها نما یکی.تو میگوشه از آلمان و بگرد هی میخواستیم ردادیت نیماش

 نی.البته االن تو عکس ا میعکس و کنار الله ها گرفته بود نیبود.ا یهلند یاز اون متعلق به الله ها

شده بود .هر دومون تو اون  دهیما رو از اون عکس بر یچهره ها یاز الله ها نبود .ول یساعت خبر

 .ردادیاش عکس ت گهیعکس من بود وطرف د ۓقاب نامر نیطرف ا هی.االن  میعکس واقعا شاد بود

عکسمونو نگاه کن وبه  عیسر یلبخند زد وگفت:دلتنگم شد ردادی.ت گهید یفوق العاده  یکادو هی

 نیبسازن منم دلتنگت  شدم هم نیا نیهم برا من ع یکیخاطرات خوبمون فکر کن.سفارش دادم 

 .کنمیکارو م

 خاصه یلیخ یلیمحشره ،خ نیا یردادیت یوا-

 .دیخاص خر ی هیهد دمیخاص با یدختر شرق هی یبرا-

 . رسهیخانتون نم الیدان یکادو یکنار گوشم زمزمه کرد:البته به پا ردادیت

 کادوئه. نیومحشرتر نیوخاص تر نیوبهتر نیبزرگتر یینجایکه ا نیمن هم ی:برادمیخند

 اون که صدالبته..-

 .رهیگیم لیلوسسسس...چه خودشم تحو-
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داشت ما رو تماشا  میلبخند مال هیبا  الیافتاد .دان ردادیاز ته دل.نگاهم به پشت سر ت میدیخند

که صبح داشت  یالیهمون دان شناسمیکه من م هیالیهمون دان نیوجودم تعجب شد.ا ی.همه کردیم

 . دوختیم نیآسمونو به زم

 به ساعت کرد. ی.اشاره ا ستادیاومد جلو.کنار ما ا دیکه رو خودش د نگاهمو

 خاصه. یلیاش خ دهیا-

 .ی:لطف دارردادیت

 هیرو دست من نزده .من  یزد:چون تا حاال تو عمرم کس ردادیبه ت ینگام کرد وبرگشت چشمک الیدان

 هم برات دارم . ژهیو زیسورپرا

 ؟؟یچ زی: سورپرادمیتعجب پرس با

بره  خوادیمدتم م نیماندگاره .تو ا نجایمدت ا هیزد وگفت:کالغاخبر آورن که دوستت  یا قهقههه

 .گردهیم یعال دریل هی.دنبال یرانگردیا

 خوب....-

 تو رو پشنهاد بدم خوامیگفت:خوب م یوبا ژست خاص ستادیوا صاف

 ؟یچ میدو با تعجب همزمان گفت هر

 زویسورپرا نیحالت خنده اش شدت گرفت: جان من حال کرد نیما تو ا دنید با

 بود. یبی مزه ا یچپ نگاش کردم:شوخ چپ

 دفعه دومم باشه نیدارم که ا یبا تو شوخ ینبود .من ک یگفت:اصال هم شوخ یجد

 االن؟ یچ یعنی نیگفتم:ا مستاصل

 .یرانگردیبا دوستت راحت ا یبدم بهت بر یمرخص خوامیمن م نکهیا یعنی-

 .میرو نگاه کرد گریمات و مبهوت همد ردادیوت من
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 بگو جان سوگند-

 .ادیحرف و نزن خوشم نم نیکرد:صدبار گفتم ا اخم

 بگم.از کجا مطمئن بشم یپس چ-

قول  الیبکنم.شده دان نکارویا دمی.قول م گمیکه من م ییشد صورتش جلو صورتم گرفت:از اونجا خم

 بده و عمل نکنه؟؟

 نه-

 :پس تمومه.ستادیوا صاف

بپرم محکم بغلش کنم.این  خواستمی.اون لحظه م الیو نگاه کردم وبعد دان ردادیدوباره ت یباناباور

 اولشم دلچسبتر بود. هیاز هد یحت

 نی.ا ی.فوق العاده ا ینیبگم .تو بهتر تونمیازت تشکر کنم.فقط م یچه جور دونمینم الی.دان یییییوا-

 .کنمیمطمئن باش جبران م کنمیلطفتو فراموش نم

 یمرد یلیگرم فشرد وگفت:خ الیدست دان ردادیت

 کمترینه نیتو ا ی:در مقابل کارهاردادیت یشو گذاشت رو شونه  گهیدست د الیدان

85 

 

بهم  تونستنیدو مرد م نیبود که ا یا هیهد نیصحنه ی امروز و بهتر نیباتریز نیزدم بهشون ا زل

گذشته بود اما هرچه بود  نشونیب یچ دونستمی.نم ردادمیت ونیلحظات خوب رو مد نیبدهند.من ا

 شهیمگه م ی.دلم گفت:مرد دوست داشتنردادیقصه خوش بود. نگاهمو مهربانانه دوختم به ت نیا انیپا

 تو شده. فتهیهم ش الیدان یتو رو دوست نداشت.حت
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 .....فرودگاه

از دوستان،  ییزان،جدایاز عز ییاز خانواده ،جدا ییبود.جدا ییآور جدا امیبرام پ شهیهم فرودگاه

 .ردادیاز ت ییهم جدا....وباز ردادیاز ت ییجدا

و پر از  رانیا یجا ی.جا شیهمراه ردادویماه پر از ت کیماه فوق العاده رو پشت سر گذاشتم . کی من

رو حس نکرد.لبخند همواره مهمون لبهام بود .اما امروز  یزیقلبم چ یکردم.جز شاد ردادیخاطرات ت

... 

 یهم برا الیو کالفه کرده بود .دان الیو هم دان ردادیکه هم ت یاشک مهمون چشمهام بود .اشک امروز

 اومده بود . ردادیت یبدرقه 

 نه. یستیدست بردار ن یرو دق ند چارهیب الیدان نیامروز تو تا منو و ا-

 سرم گفتم :نه با

بجان خودت که  یاالن تمومش نکن نیاگر هم نی...پس بذار منم باهات اتمام حجت کنم .ببنطوریکه ا-

 نیآخر نی.اینیآلمان منو بب یایتو ب ذارمینه م ینیکه منو بب نجایا امینه م گهینباشه .د اتیدن خوامیم

 ؟یدی.فهمشهیم دارمونید

رحم ،سنگ دل .عوض  یبه بازوش:ب دمیکوب یجان منو قسم خورد.با مشت عصب دیخشک اشکم

 . خوامیمن نم گهید میتو بخوا نجورشدیدادنته .اصال حاال که ا یدلدار

 از چشم دور نموند. الیدان زیر یبه حالت قهر پشتم کردم بهش.البته دم اخر خنده  یالک

 .هیکردم کاف یپشت سر خم شد کنار گوشم زمزمه کرد:بگم غلط اضاف از

  ستین یکاف رینخ-

 پس چکار کنم .-

 سمتش:قول بده برگشتم

 ؟یقول چ-
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 آلمان امیب یقول بده تابستون برام دعوت نامه بفرست-

 .فرستادمیخودم م یگفتیکه تو هم نم نوین؟؟ای:همدیخند

سوگند خانم و نداره  یطاقت دور ادیز یردادیت یدونی:فسقل خانم خودت که بهتر مدوگفتیکش لپمو

 لبخند خوشگل بزن دلم وا شه. هینگفته دعوت نامه رو فرستاده .االنم اخماتو وا کن 

 من اطاعت. کردیامر م ردادیت شهیمثل هم دمیخند

 . یما رو تنها بزار قهیچند دق شهیوگرفت برگشت سمتم .سوگند م الیدان دست

پشتش به من بود  ردادیبار از دور نگاشون کردم .ت نیبهت نگاشون کردم و بعد ازشون دور شدم. و ا با

.حرفهاشون  کردینگاش م الیودان زدیحرف م ردادی.زمان گذشت ت گهیداره م یبدونم چ تونستمیونم

 نیتر ینبشر دوست داشت نی.ا دیوگرم در آغوش کش ردادیدستاشو باز کرد وت الیکه تموم شد .دان

 .ینیمرد بب نینسبت به ا الیدان یتو چشمها یتونستیبود. محبت و احترام و م نیزم یمرد رو

 با من خلوت کنه. خواستیانگار م نباریسمت من ا برگشت

 

 نشست .دستمو تو دستش برادرانه گرفت.لبخند زد . کنارم

لبخند رو لبهام  فتمیخاطرات خوبمون که ب ادی ی.اما وقتشمیکه برم سخت دلتنگت م نجایاز ا-

 . شینیبیزود دوباره م یلیصبر کن خ ریبهونه نگ گمی.بعدش به دلم م نهیشیم

 قسم خورده بود. ردادینه .ت هیکردم واما گر بغض

 یایدفعه که م نی.سوگند ایباشن اما الزمه که بازم بشنو یتکرار دیشا زنمیکه م ییحرفها نیا-

کنارت باشه .همراهت باشه همسفرت باشه واز همه مهمتر  الیدان خوامیم یایتنها ب خوامینم نمتیبب

 همسرت باشه

 سکوت گذاشت رو لبهام. یبگم انگشتشو به نشانه  یزیخواستم چ تا
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 یزندگ یدونی.اما م یکه دوستش دار یازدواج کن یبا مرد نکهیتو ا یکه خواسته  دونمیسوگند م-

 هیکنار آدم یو دوست نداشته نباشه سختتر و عذاب اور تر از زندگ یکه دوست داشته باش یکنار آدم

 هدوست نداشته باش یاگه کس یگیحتما االن با خودت م دونمی.م یکه دوست داره و دوستش ندار

 شیخوایوم یهست قشیکه تو ال یاغت .اون دوست خواهد داشت اما نه اونقدرکه سر ادینم

 وانهید یبه دوست داشتن ها ی.تو عادت کردیرو تجربه کرد زهایچ یلیخ الیکنار دان تی.تو تو زندگ

قطره اشکت جون بده  هیبا  یکس نکهیروز وشب برات عاشقانه ها زمزمه کنه .به ا یکس نکهیوار به ا

و اون با  یکن وناز یقهر کن نکهیتو دستت فرو نره .به ا کمیخار کوچ هیاما  رهیحاضر باشه بم نکهی.به ا

 ریاما بجاش عشق ومحبت باشه که به سمتت سراز یکن یکم محل نکهیجون ودل نازتو بخره .به ا

کنه اما طرف مقابلت با  یخلق ،کجیحوصله باش ی،بیباش نی،غمگ یباش یعصب یشه.تو عادت کرد

 دایرو پ یمرد دی.شا کنهیرو برات نم نکارهایا الیکس جز دان چیعشق آغوششو به سمتت باز کنه.ه

عشق کمرنگ تر خواهد شد .اون موقعست  نیاما زمان که بگذره ا یکه عاشق باشه وعاشق باش یکن

د نزار سرت به سنگ بخوره .سوگنیکرد یچه اشتباه یفهمی.اون موقعست که تازه م یاریکه تو کم م

ما  یهمه  فانهمتاس دونمیباشه برا برگشت.هر چند که م رید یلیاون موقع خ دیچون شا یو برگرد

و قبول  گرانیحرف د میوبه بن بست نرس میرو نر یتا راه نکهیاونم ا میبد دار یلیاخالق خ هیآدمها 

 ...دوارمی.امیکار نکن نیتو ا دوارمیاما ام میکنینم

رو رو موهام  ی.اروم بوسه ا نییبود وغم سرمو انداختم پا یبه نگاش دوختم تو نگاش نگران نگامو

 نشوند وبعد بلند شد.

 .دیرس یوقت خداحافظ-

 سخت. یلیکردم به ساعت سالن وقت رفتنش بود و وقت دل کندن من .سخت بود خ نگاه

 یدختر شرق دارید دیبه ام-

 ایمرد دن نیتر یدوست داشتن دارید دیبه ام-

مهابا رو صورتم نشست فورا با دستم زدم کنار  یرو که ب یزد .لبخند زدم ورفت.قطره اشک لبخند

 نگاه آخرم تار باشه.... خواستمینم
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هر دومونو تو افکار خودمون  ردادیت ی.انگار حرفها الیبرگشتن هم من سکوت کردم و هم دان موقع

 غرق کرده بود
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نم  الیگفته اما محال بود که بدونم مطمئن بودم که دان یچ الیبه دان ردادی.کنجکاو بودم که بدونم ت

که زد مثل  یمنو رسوند دم در خونه .تنها حرف الیدادم سکوت کنم .دان حی.پس ترج دهیپس نم

 بود .مواظب خودت باش  نیا شهیهم

 بود وتمام. کیتشکر کوچ هیکه من زدم  یتنها حرف و

بودم .حرفاش راست بود اما دل من انکارشون  جیکرده بود .گ ریبدجور ذهنمو درگ ردادیت یحرفها

 شک. یب استیحس دن نیبدتر نیوا دونستمی.خودمم حال خودمو نمکردیم
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وتوسط  کردیمدارک پروژه را آماده م دیبا شیدر ک یمجتمع تجار هیبستن قرارداد  یبرا شرکت

 یینها یومن کارها شیهمراه بابک بره ک الی.قرار بود خود دان شیک فرستادیشرکت م ی ندهینما

صبح شنبه ساعت پنج بود  یبرا مایهواپ طیمدارک دست من .بل لیدل نیبه هم دادمیپروژه رو انجام م

شب بود که با  8.ساعت رشدید یبدم که البته کم الیدان لیشد که من عصر مدارک و تحو نی.قرار بر ا

 تماس گرفتم . الیدان

 سالم -

 ؟یسالم خوب-

 ؟یممنون تو خوب-

 منم خوبم خدا رو شکر -

 بدم  لتیکه تحو میبزار یقرار هیمدارک آماده ست .-
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 هست یمشکل هیباشه فقط -

 مشکل؟؟-

منو تو خونه  نیداره وبخاطر هم ژهیمن ومن جواب داد:آره خوب راستش امروز مادر گرام مهمون و با

 ییکرده االنم مهموناش اومدن عمرا اجازه بده برم جا یشون زندان

 گفتم:خوب... دیترد با

 نایمامان ا یخونه  اریمدارک و ب شهیخوب اگه م-

 برق سه فاز بهم وصل کردند. انگار

 یخوای.اونوقت م زنهیم ریمنو با ت ی هی.تو حالت خوبه؟مامانت سا نایمامانت ا ی ؟؟؟خونهییییییچ-

 اونجااا .عمرا... امیمن خوشان خوشان پاشم ب

 رمیگیازت م امیمن م ابونمونیسر خ ایکه ب اریخوب دم در خونه ن-

 ؟یچ نهیبب یاگه کس-

 مثال نهیبب یک-

 ببر یباقال اریکه منو بشناسه بعد اونوقت خر ب یکیچه بدونم -

  نهیبینم ینه نترس کس-

رابطه  نیا حی.اونوقت توض نهیبا هم بب الیمنو و دان یکس دمیترسیاسترس داشتم م کمیکردم  سکوت

  الیمن و دان نیساده ب یهمکار نیباور نخواهد کرد ا یکس یمشکل خواهد بود .وحت یلیخ

 رمیگیازت م امیم عیزنگ بزن سر هی یمنتظرت هستم .اومد-

 گفتم :باشه. دیشک وترد با

.شب جمعه بود و  رونینداشتم .ساعت نه از خونه زدم ب یا گهید یانگار چاره  یدلم رضا نبود ول اصال

 جادیا ابونیگره کور تو خ هیافتادم که  ریتصادف بد گ هی یوحشتناک از شانس بد منم تو تله  کیتراف
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 قایال ساعت دقیدان یپدر ی.تا برم برسم خونه دیطول کش میساعت و ن هیکرده بود که باز شدنش 

به ساختمون  یگذر یپارک کردم .از دور نگاه ابونشونیشب شد .سر خ قهیدق جدهیو ه ازدهی

جواب نداد بازم زنگ زدم وباز  الیمنتظر موندم دان یبرداشتم و زنگ زدم .اما هرچ مویانداختم .گوش

بود.نگامو  بنددستش  دیشا رمیمنتظر بمونم و بعد تماس بگ قهیگرفتم چند دق میجواب نداد.تصم

 دهیفهم دهیشماره مو د الهیدان دیباز شد .فکرکردم شا دمیدفعه د هیه شون که دوخته بود به در خون

 .دمیرس

اما  الیپدر دان شیکیتوجه متوجه شدم  یکه با کم رونینبود.اول دوتا مرد از خونه اومدن ب الیدان اما

خانم ناآشنا برام .واما  هیبود با  الیمادر دان ینیب شی.بعد دوتا خانم که طبق پ شناختمیرو نم یکیاون 

از دور هم به  یکه حت جوانخانم  هیبود با  الی.دان رونیاز حدقه زد ب یبعد یصحنه  دنیچشام از د

 .....هیبود ک صیقابل تشخ یراحت

روبه روش و زل زد تو چشاش و  ستادیاز در خارج شد و بعدم وا الیدان یکه شونه به شونه  یکس

 نبود جز ماندانا... یگرفت کس لیتحو الیلبخند خوشگل از دان هیحرفاش وزد وبعدم 

.از دیو بوس دیاونو تو آغوش کش مانهیکه صم الیکرد رفت سمت مادر دان یکه خداحافظ الیدان از

وبه  شناسنیرو م گریو مدتهاست که همد ستین دیجد شونیکه آشنا دیراحت فهم شدیحرکاتش م

که ماندانا سوار  نیبود.در آخرم قبل از ا یمفصل و طوالن یهستند.خداحافظ یمیصم یقدر کاف

انداخت و بعد دلبرانه براش دست تکان داد.پوزخند  الینگاه عاشقانه به دان هی.برگشت  شهب نیماش

 ماندانا......  ینیگزیانتخاب کرد.اونم چه جا ینیگزیمن جا یبرا الیزدم .پس باالخره دان

و  ادیب یصحنه و لحظات بود و دوست داشتم کس نیا دنید میقلب یآرزو میسه سال ون نیتمام ا تو

نبود که من بخوام  یاما ماندانا کس رهیمنو تو قلبش بگ یکنه وجا رونیب الیفکر منو از ذهن دان

تصاحب کنه آزارم  گاهمویقراره جا فتهیدختر مغرور وخودش نیا نکهیمن بشه .فکر ا نیجانش

.قرار ه بشه خانم شهیآنچه که متعلق به من بود رو صاحب م یهمه  گهی.ماندانا تا چند وقت ددادیم

 من .... یدوست داشتن یخونه 
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به کنار  نهایا یانتخاب کرده بود .اما همه  نکاریا یرو برا یچه کس الیسخت بود ....دان میبرا باورش

که روم  یو تعصب رتیبود .توجه اش نسبت به من ،غ یچ الیدان ریاخ یرفتارها نیا لی.پس دل

 نگپر کرده.چرا هنوزم ر یا گهیمنو تو دلش کس د یکه جا یبود وقت یچ شونیمعن نایداشت...ا

 الیکه دان کردمیاست .چرا فکر م هینگاش به من عوض نشده چه هنوزم رفتارش با من متفاوت از بق

 .من اشتباه کردم؟؟؟؟شهیهنوز همون مرد عاشق سه سال پ
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 کردیفکر م یفراموش نکردم.فراموش نکردم حالشو وقت ردادیت دنینگاشو ورفتارشو موقع د هنوز

زده بود هنوز جلو  رونیب ادیز تیکه از عصبان یشونیرگ گردن و رگ پ ریتصو شهیعشق بیرق ردادیت

روز ام و روزیمتعلق به د ییآشنا نیچشام بود .....مطمئنا همون موقع ماندانا رو انتخاب کرده بود .ا

 .متعلق به ماهها قبل..... ستین

خونده نه  الیگفت از نگاه دان ردادینه.ت ردادیاشتباه کردم؟؟؟اما نه......ممکنه من اشتباه کنم اما ت من

 هم شده.... شتریتنها عشقش به من کمتر نشده بلکه ب

 یا گهیعاشقمه دلشو به کس د یگفتیکه م یالیدان الیدان ینیوبب یایکه ب ردادیت ییکجا

 .منه سوگندشو.... دهیمنم نم یجواب تلفن ها یکه با وجود اون حت یسپرده.اونقدر

شک مدتهاست سوگند و از دلش کنار  یکه ب یمرد بشم .مرد نیعاشق ا یخوایاونوقت تو از من م بعد

بار نوبت من بود که  نیبود ؟؟نکنه ا یچ فی؟؟؟تکلیچ شدیگذاشته.....اگه دل من احمق عاشق م

 تقاص پس بدم؟؟؟؟

.زمان و مکان  دادنیبودن و تو ذهنم جوالن م ختهی.افکارم افسارگس نیگذاشتم رو فرمون ماش سرمو

که  یاش بود .مهمون ندهیماندانا جان عروس آ الیمادر دان ی ژهیو فراموش کرده بود .پس مهمون و

لحظات  خواستیسر شهر چرا؟؟؟چون نم نیا حاضر شد منو از اون سر شهر بکشه الیبخاطرش دان

.آخه  ندشیکه بب دهیقبل سفر تدارک د الیکه دان یباهم بودنشو با مانداناجان از دست بده ....مهمون

 از هم دور باشن یقرار بود چند روز
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رو  یا گهید ریوذهنم از تو حافظه ام تصاو شدنیچشام دائم رد م یبودم از جلو دهیکه د ییها صحنه

 :کردنیرو اعمال م جهینت هیودائم  کردیو بهم وصل م کردیدو نفر جستجو م نیاز ا

 بودم اما چشامو روش بسته بود. دهی.من عالئمشو مدتهاست که د هیمیرابطه قد نی.ا قهیرابطه عم نیا

تو  الیدان گفتینبود که م ی.الک هیمیصم یلیرابطمون خ الیمنو دان گفتینبود که ماندانا م یالک

 گفتیم نانینبود که با اطم یچنگشه که هم خودش و هم خانواده اش راغبن که بشه عروسشون.الک

 الیمدتها بود که دلشوقرص کرده بود .دلش قرص بود که دان الیسهم منه ،مال منه ....دان الیدان

 افتاده..... الیکه مهرش به دل دان خوادشیم

 یمرد چیکه ه نیاز ا غیبه خودم باور داشتم....در الیدانچقدر ساده بودم اونروز که هنوزم عشق  ومن

 باشه و اون زن سوگند.... الیاگه اون مرد دان یزن باشه حت هیتا ابد وفادار عشق  تونهینم

 .....کینزد یلیبودخ کینزد یعشق اسطوره ا نیا یقصه  انیشک پا یب
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 داده بود بیترت یمهمون یناج مهندس

 گرفت یم کباریکه هر دو سه سال  ییها یمهمون ازهمون

 نبود یکارش مهندس یعمران بود ول ،مهندسیناج مهندس

 کرد یعنوان رابط کار م به

 هیشد گفت که کارش دالل یم ییجورا هی

 بود لیدل نیاالنشم به هم یمهمون

 انیب یرانیا یمشارکت با شرکت ها یبرا ییاز چند تا کشور اروپا یبود چند تا شرکت مهندس قرار

 رانیا

 شرکت ها با هم گرفته بود ییرو جهت آشنا یمهمون نیواسطه شرکت ها بود و ا یناج مهندس
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افرادش کارت دعوت  یهم چند تا شرکت بنام رو هم انتخاب کرده بود و برا یرانیا یشرکت ها نیب از

 فرستاده بود

 دعوت شده بود یما هم جز شرکت ها شرکت

 نفر بود 5 یدعوت برا کارت

 مورد با من صحبت کنه نیاز من خواست برم دفترش تا در ا الیدان

 میشرکت کن یمهمون نیکه من و بابک و ماندانا در ا نهیقرار بر ا گفت

 شد یانتخاب م یو مهندس نجات یمهندس شاکر نیپنجم گروه هم از ب نفر

 یو مهندس نجات یکردم:نفر پنجم مهندس راد باشن نه مهندس شاکر اعتراض

 کمتره هیسابقش از بق یلیب نگاهم کرد:مهندس راد؟چرا اون؟اون خمتعج الیدان

مورد نظرمون  ینظر شرکت ها میکه بتون نهیکار ا نیمهم تر یمهمون نی.االن تو استیبحث سابقه ن-

 میرو به سمت خودمون جلب کن

 قدرت خوب صحبت کردن و قانع کردن طرفه که مهمه نه سابقه نجایا

 بلده نکارویا یراد بهتر از هر کس مهندس

 رونیتونست مار و از لونش بکشه ب یداشت که م یزبون سهند

 ارهیو دل طرف و به دست ب زهیزبون بر یبود چطور بلد

 ؟یکرد یچکار م یزبون و نداشت نیکرد بهش گفتم:تو اگه ا یم یبار که داشت برام زبون باز هی ادمهی

 گشتم یتو کوچه ها داشتم در به در دنبال کار م یچیو گفت:ه دیخند

 نویا یگیو گفتم:آره،راست م دمیخند منم

 از شرکت رونیخواسته بودم که پرتت کنه ب سیزبونت نبود خود من تا حاال هزار بار از رئ نیا اگه
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 از ته دل دیخند

 نبود که من و جذب خوش کرد نشیریزبون ش نیمن اون موقع دروغ گفتم؛ا البته

 دادند یباهاش رو نم یو بد رفتار یتند یخوش رنگش بودن که اجازه  یتا چشما 2اون  بلکه

 هینجات ای یمن نظرم هنوز رو مهندس شاکر یاخم کرد:ول الیدان

 خب نظرت اشتباهه-

 ؟یزنیم نهیپسره رو به س نیسنگ ا یشدت گرفت:چرا باز دار اخمش

 نیا گمیقانع کننده بهت م لیتو؟من دارم با دال یمگه بچه ا الی؟دانیچ یعنیحرفا  نیوا...ا-

 بلده گهید یتا 2رو بهتر از  یسیزبان انگل نکهیبهتره.چرا؟چون هم فصاحت کالم داره،هم ا

 بارم شده به حرفم گوش کن هیواسه  اینکن،ب یلجباز

 ؟یو ازم مشورت بخوا یکه نظرم و بدون نجایا یدیمگه تو منو نکش اصال

 من نظرم و گفتم االنم

 و بدونم فمیاالن بگو تا تکل نیاز هم یرینگ یقراره نظراتم و جد اگه

 نگاهم کرد ینگاه خاص با

 هنوز تو چهره اش بود اخم
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به من بگه  ستین یکی،یگفتم:اصال هر جور خودت راحت یبلند شدم و با حالت دلخور میرو صندل از

 تو رو سنه نه؟

 داد یبه کارهام نشون نم یسکوت کرده بود و واکنش هنوز

 اگه کارت با من تموم شد برم من-
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 سکوت بازم

 باشه یباعث دلخور نقدرهامیکنم حرفم ا یواقعا دلخور شدم:فکر نم گهید ندفعهیا

 قبول نکن یخوایبود دادم تو هم نم یشنهادیپ هی من

 نداره یاخم و تخم معن نهمهیا گهید

 امیبه جاش من نم انیاصال هر دو تاشون و بگو ب ایدعوت کن  یخوایهر کدوم از اون دو تارو م خودت

خوش اومد دستش و گذاشت رو  عیرفتم سمت در اما تا اومدم در و باز کنم سر یو گفتم و عصب نیا

 ادیدر و گفت:بهش بگو ب رهیدستگ

 ادیو به نگاهش دوختم:الزم نکرده اون ب نگاهم

 یو عوض نکننظرت  بهتره

 ه؟یعوض کنم حرف خوامیگره زد و زل زد بهم:م نشیاش رو داد به در و بازوهاشو رو س هیتک

 ذارمیهم من نم ی.االن اگه تو بخوا هیقدم عقب تر رفتم:آره حرف هی

 ؟یزد و گفت:چجور انهیلبخند موذ هی

 ارمیکم ب خواستمیفکر نکرده بودم اما نم نجاشیبه ا ییخدا

 یم حتمینکن،خودت از صبح نص یگفت:لجباز الیکنم و بگم دان دایحرفش پ یخواستم جواب برا تا

 یکنیو قهر م یاریبچه هارو درم یادا یکه بچه نشم بعد االن خودت دار یکرد

 یکنیو ناراحت م یخب آدم و عصب-

 رمیدرست و بگ میکردم تا تصم یم یرو حالج هیمگه من چکار کردم؟داشتم تو ذهنم قض-

 خوبه قبول کردم شنهادتیپ دمید االنم

 کردم نگاهش
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 از دستش دلخور شم خوادیکه نم نهیبخاطر ا مشیتصم دونستمیم

 بعد بخاطر خود سهند قبول کردم یقبول نکنم ول خواستمیم

آشنا بشه و  گهید یشرکت ها یسهند بود که بتونه با مهندس ها یبرا یخوب تیموقع یمهمون نیا

 ارتباط برقرار کنه

 من هم بهتر بود یاومدن سهند برا گهیطرف د از

گروه بودن  هیو ماندانا و بابک واسه خودشون  الیشد چون اونجا دان ینفر طرف من م هیاونجا  حداقل

 کردم ینم ییصورت تنها بودم اما با بودن سهند کنارم الاقل احساس تنها نیو من در ا
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 روز عقب تر انداخت کیرو  یروز مهمون یناج مهندس

 از من خواست برم اتاقش الیدان

 نمیاتاقش شد،ازم درخواست کرد بش وارد

 داده؟ رییرو تغ یروز مهمون یمهندس ناج یاطالع دار-

 هستم انیبله در جر-

 خوبه،پس...-

 گردن تو و بابک فتهی.کارهامون مامیب تونمیاز چند لحظه مکث ادامه داد:من اونروز نم بعد

 ؟یچ یعنی؟یای؟نمیگفتم:چ یتعجبحالت م با

 امیکه ب ستیمن اونروز کار دارم،امکانش ن-

 ؟یمهمون نیواجب تر از ا یچه کار-

 هیبهم انداخت و گفت:شخص یمعنا دار نگاه
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 یایب دیجواب دادم:کارهاتو عقب بنداز،تو با عیسر

 ستیگفتم امکانش ن-

 یکه نباش شهی،نمیشرکت سیرئ ؟تویچ یعنی ستیبه خودم گرفتم:امکانش ن یتهاجم حالت

 یکن تیریاونجا کارها و قراردادهارو مد دیبا خودت

 گفتم که؛بابک معاون منه،حرف اون،حرف منه-

 رهیتو رو بگ یجا تونهینم چکسی،هیباش دیخودت با اله،تویدان الیبابک بابکه،دان-

 ومدمیشد م یم شه،اگهیجواب داد:گفتم که نم کالفه

 نیتوسنده برا اون شرکت ها،نه حرف بابک.ا ،حرفیشرکت ری!تو مد؟یستیچرا متوجه ن الیدان یوا-

 یرو سر سر هیقراردادهارو ببندن،اونوقت تو قض نیتا بهتر انیشرکت ها م ه،همهیعال تیموقع کی

 شهینم ریبعد،بعدا د یبذار برا یدار یهرکار ؟لطفایگرفت

 ؟یو انقدر پند و اندرز ند یمن و درک کن شهیسوگند م-

شرکت اون  یبار برگزار بشه،االن کل کیکه هر دو روز  ستیها ن یاز اون مهمون نی!اشهیر،نمینخ-

 ؟یگرفت یرو شوخ هیما باشن،اونوقت تو قض یدوست دارن جا رونیب

 نگرفتم،کارم برام مهمه  یشوخ-

 !؟یمهمون نیمهم تر از ا-

 یکه تو فکرش و بکن یزیکرد:مهم تر از هر چ اخم

 و مبهوت نگاهش کردم که در اتاقش به صدا در اومد مات

 تو... ایب-الیدان

 بود بابک
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اخم کوچک هم  کیچ،یمن تو اون اتاق خوشحال نشد که ه دنیاز د ادیاتاق شد و طبق معمول ز وارد

 شیشونیپ ینشوند رو

 ؟یداشت یما من کار-بابک

بهت بگم من  نجایا یایبه من انداخت و بعد نگاهشو به بابک دوخت:آره گفتم ب ینگاه گذر هی الیدان

 امینم یمهندس ناج یمهمون

          ؟یگفت یبار نوبت بابک بود که تعجب کنه:چ نیا
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 یمهمون امیب تونمیکار دارم نم-

 یباش دیبا یشرکت ریتو مد ی؟ناسالمت امیب تونمیکه کاردارم نم یچ یعنی-

کردن من،به  چیبه پند و اندرز و سوال پ یشروع کن خوادینم گهید یکیکالفه جواب داد:تو  الیدان

 دمیم حیتوض شونیاز صبح دارم به ا یاندازه کاف

 به من کرد یدست اشاره ا با

 نگاهشو انداخت به من بابک

 نییپا ادیب طونیتا قانعش کنم از خر ش کشمیصبح دارم خودم و م گه،ازیراست م-

 نیا خوامیکنم،نمیم ؟خواهشیروش فکر کن گهید کمی شهی:نمالیمستاصل برگشتم سمت دان باز

 میفرصت و از دست بد

 نه و والسالم یعنی نیاخم نگاهم کرد،ا با

 نییسرم و انداختم پا دلخور

 ینباش ،توینباش یکه تو تو مهمون شهی؟نمیکنینگاهش م یاونجور گه،چراید گهیراست م الیدان-

 میانجام بد یکار میتونینم
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 ؟یشرکت و بدون من چرخوند نیدو سال خود تو ا کیرفته نزد ادتی د؟انگاریتونیچرا نم-

 تعجب نگاهشون کردم با

 بود؟ یچ الیدان منظور

 خودش کجا بود که شرکت رو سپرده بود دست بابک؟ الیدان مگه

 اون موقع فرق داشت با االن هیقض-بابک

از خودم اعتماد دارم،تازه  شتری.من به تو بیبلد تیرینداره،تو بهتر از من مد یفرق چیه-الیدان

 کمکت کنه تونهیسوگند هم هست،م

 ؟یایب یتونینگاهم کرد:چرا نم یرچشمیز بابک

 با مکث جواب داد:کار دارم الیدان

 ؟یچه کار-بابک

 هیشخص-الیدان

 خبرم؟ یکه من ازش ب یدار یچه کار شخص-

 جواب نداد الیدان یبودم جوابش رو بشنوم ول کنجکاو

 و برداشت میو تقو زیرفت سمت م بابک

 ی؟کیاحمقانت دست بردار یکارا نیاز ا یخوایم یداد زد:ک یکه رنگش سرخ شد و عصبان دمید

 مهم رو واسه خاطر...... یمهمون نی؟توایتمومش کن یخوایم

 به من کرد:بابک تمومش کن یوسط حرفش و با سر اشاره ا دیپر الیدان

دستشو  هی الی.ئانرونیو از اتاق رفت ب زیکرد رو م مویروبه من انداخت و تقو نشینگاه خشمگ بابک

 ستیمناسب ن تیموقع دمیشم گذاشت رو چشمهاش د گهیکرد دست د هیو بهش تک زیگذاشت رو م

 .رونیسرو صدا زدم ب یاز اتاق ب
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بود که  یگرفت؟چ دهیبود که به خاطرش خواهش منو ناد یبود ؟چ یچ الیدان ومدنین لیدل یعنی

نذاشت بابک حرفشو ادامه بده واال منم  الیکه دان فیبخاطرش بابک اونقدر ناراحت شد؟ح

شد برا  یکه مربوط به من م یزیها هر چ زه؟؟قبالیچ نیمهمتر الیدان یکه برا هی.اون چدمیفهمیم

 ها بودن اما حاال.... نیمهمتر الیدان

بود که شک  یمهمون نیماندانا به ا ومدنین نی.البته ا ستین دمیداشته باشه؟بع یبه ماندانا ربط نکنه

 سوال تو صبرکردنه .... نی.جواب اکردیم لیتبد نیقیمنو به 
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برم دنبالش باهم  نمیتا من با ماش می.با سهند تویه مکان مشخص قرار گذاشت دیرس یمهمون روز

نداشت و مجبور بود با  نیسهند داشت واونم که ماش یبا خونه  یادیز یفاصله  ی.محل مهمونمیبر

 نیحضورش تو ا شنهادیکه من پ یی.از اونجا ذاشتیرو دستش م نهیهز یکه اونم کل ادیب یتاکس

کردم و خودم و موظف دونستم که برم دنبالش که البته  تیرو داده بودم .احساس مسئول یمونمه

کردم .قبل از من سر قرار حاضر بود   شیبود من راض یقیسهند به شدت مخالفت کرد.امابه هر طر

 یبا رنگ چشماش همخون بیکه عج ینفت راهنیپ هیبود با  دهیپوش یدست کت وشلوار سرمه ا کی.

 .میزدیست م ییجورا هیبود  یمنم سرمه ا ی.مانتو کردیم

بود باشکوه  یکه واسه خودش عمارت شدیبرگزارم یخود مهندس ناج ییالیو یتو خونه  یمهمون

پارک داشتند.نقل قول بود  یجا نیتا ماش 25- 20خونه بزرگ بود که راحت  اطیح ی.بقدر

پارک  یگوشه جا هی  میشد اطیاز تاجران مشهور زمان قاجار بودند.واردح یاجدادمهندس ناج

 هیانداختم که  یبه سر و شکلم م نهیتو آ ینگاه هیپارک کردم .داشتم  نی.ماش میکرد دایمناسب پ

 صیتشخ یهم به خوب یفرسخ 200رو از  نیماش نیپارک کرد .من ا نمیسمت راست ماش نیماش

مو برداشتم ورو  فیفورا ک نیماش دنیبود .با د دیبهرادجاو نی.بس که سوارش شده بودم .ماش دادمیم

بهراد بندازم رفتم سمت  نیبه سمت ماش ینگاه نکهیشدم وبدون ا ادهیپ عیم .سریبه سهند گفتم بر

وآروم آروم شروع کردیم  می.وارد سالن شدافتهیچشمم تو چشمشش ب خواستیعمارت .اصال دلم نم
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و شروع  میستادیا گوشه سالن هیکه گذشت با سهند  یبا مهندسان آ شنا .مدت یبه سالم واحوالپرس

 . یمهمون نیا یخارج نیالخصوص مدعو یمهمونها عل لیوتحل هیبه تجز میکرد

واز دور  ستادمیورفت که باهاش خوش وبش کنه .منم همونجا وا دیاز دوستاشو د یکیاز دور  سهند

 نگاشون کردم.

 ده؟؟یجد سیک-

 گوشم زمزمه کرد.درجا برگشتم ریز ییآشنا یصدا
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درجا اخمام  دنشیگوشه لبش نشسته بود با د یبود و پوزخند ستادهیمن وا یبود که چند قدم بهراد

 رفت تو هم .

 ؟؟ینگرفت ادیهنوزم که هنوزه آداب معاشرت -

 که تازه آدابشم الزم باشه. نمیبیبه معاشرت با شما رو نم ازیمن ن-

 .یمعاشرت کن نییسطح پا یبا آدم ها یرفته بود که تو فقط بلد ادمیزد:  یشخندین

 به سهند کرد . یچشماش اشاره ا با

 .دمیتو نم یمثل اونو به صدتا ییآدم ها ی دهیگند یمو هیمن -

جمله برام آشناست....بذار فکر  نیگفت:چقدر ا یدستشو برد سمت  چونه اشو با ژست خاص بهراد

 کنم......اومممممممم........

 یمو هیکه من  یگفت الیبار همینو در مورد دان هی ادمهیافتاد  ادمیبشکن زدو گفت:خودشه  هی

 .درسته؟؟؟ دمیو به صدتا مثل تو نم الیدان ی دهیگند

 آره درسته.-

 خاصی جواب داد: باحالت
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 ?خانت کجاست الیدان نیبدونم االن ا شهیبعد اونوقت م-

 .ادیداشت نتونست ب یکار مهم-

 یدروغ یدروغ بگ یبه بعد هر وقت خواست نیشد وصورتشو جلو صورتم گرفت:خانم کوچولو از ا خم

 .ادیبعد گندش در ن هیثان2بگو که 

 .گمیجواب دادم: :من دروغ نم تیعصبان با

که  هیپس اون ک ادیب ستیقرار ن الیبپرسم اگه دان شهی.اما م یگیزد:باشه تو راست م یپوزخند بازم

 که روحشه. اد؟نگویاون خانم خوشگله داره م یشونه به شونه 

شونه به  الیجلو روم شوکه شدم .دان یصحنه  دنیتعجب برگشتم و پشت سرمو نگاه کردم و از د با

 گهیماندانا وارد سالن شد و خوشحال وخندان مشغول خوش وبش با مهندسان شرکتهای د یشونه 

 شد.

 داده ورفته.... گهید کیی یتار مو که سهله اون کل وجودتو به ناز و عشوه  هی-

 ... شدیرو سرم.باورم نم ختیسطل آب داغ بود که ر هیشم زمزمه کرد.حرفش مثل کنار گو بهراد

 ادامای.چقدر خواهش کردم چقدر درخواست کردم  که ب یاومده باشه مهمون الیکه دان شدی.نمباورم

 قبول نکرد که نکرد تازه عصبانی هم شد.اونوقت حاال....

پاش له کرد واز روم رد  ریمنو ز یعنی نینا خانوم.ادوشا دوش ماندا یاونم چه اومد یاومده مهمون حاال

 شد....

خراب کرده  ینجوریا خوردیعمر به سرش قسم م هیکه  یمنه سوگند رو ،من الیدان شدینم باورم

 باشه.

چشمان بهراد  یرو برا شکستنم انتخاب کرد.اون منو جلو یمنو شکست .وعجب لحظه ومکان الیدان

 هزار تکه کرد ،هزار تکه.... دیجاو
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لبخندنشست  ستادینگاش رو من ا هوی.که  گشتیم یسرشو چرخوند انگار داشت دنبال کس الیدان

واضح   لشیصورت کبود داد. دل هیخودشو به اخم تو  یلبخندش جا هیاز ثان یرو لبهاش .اما در کسر

متر  یلیم یبود و صورتش بافاصله  ستادهیبودچشمش افتاده بود به بهراد که درست پشت سرم وا

.نگام گهیم یکه چ دمیشنی.البته من انگار کر بودم و نم کردیبود وداشت تو گوشم زمزمه م ارصورتمکن

 گره خورده بود.  الیدان نیهنوز به نگاه خمشگ

باشم  یدقویبا یخوب بلد بودم اونم کنترل رفتارم در مواقع حساس بود .بلد بودم ک یلیکار رو خ کی

نبازم.....االن وقت شکستن  دخودمویبا یسخت چه جور طیونقاب رو صورتم بزنم .بلد بودم تو شرا

 ساختنش تالش کرده بودم. یکه سالها برا ی.همون سوگند یسوگند واقع شدمیدمینبود با

برم تو بغل بهراد .فورا  یجور هیکارم باعث شد  نیبرگشتم که ا عیگرفتم وسر الیاز نگاه دان نگاهمو

 بزنه. ینسبتا بلند یباعث شد که بهراد قهقهه  نکارمیخودمو جمع کردم. ا

.ولت کرده که کرده .بعدصورتشو اورد جلو صورتم  یهمه دست وپاتو گم کن نیا خوادیحاال نم ـخوبه

حاال تا ینبود کاری.البته فکر کنم ب یدزدیبهتر از اونو م یکی،قاپ  یو گرفت :تو که بلد

 اشاره کرد به سهند ن؟حرفشی...باا

 ...ستیزدم و گفتم :فکرت مسموم دست خودت که ن یپوزخند

 . ستادمیدوباره برگشتم و جلوش وا یقدم برداشتم ول هیبرم  خواستم

که  ادیاگه کارش زود تموم شد ب میکرد شیاما راض ادیداشت قرار نبود که ب یامروز کارمهم الیـدان

که تو  یتونسته خودشو برسونه . اون دخترم که باهاش اومد از مهندسان شرکت خودمون اون ٵظاهر

                                                                                                                                                                                                                                         ستین یکنیفکرم

 من بود. نیگزی.ماندانا جا کردیبود که بهراد فکرم یهمون قایدروغ گفتم ماندانا دق

زل زد تو چشام  کردیم دییپوزخند مسخره اش تا نویبود که حرفمو باور کنه ا یزرنگتر از اون بهراد

 .دوباره خم شد روم دوباره کنار گوشم زمزمه.
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 ی.قو یزانو بزن یستی.حاضرن ستیشکستن تو مرامت ن نکهیکه هنوزم دنبالتم ا یلیاز دال گهید یکیـ

                                                                                                                                                                                                                                                                 کنهیفوق العاده ت م نیافتاده.ا یانگار نه انگار که اتفاق یستیمیومحکم وا

 خواستمی.م نجاستیزدم واز کنارش رد شدم و رفتم سمت سهند.خوشحالم که سهند ا یلبخند تلخ

باهاش بودم فکرمو  هیبه سا هیبود.سا یدور نیا لیدل نیال دور باشم و سهند بهتریاز بهراد و دان

  یعصب کبود و یحال متوجه چهره  نیافتاده.با ا یچه اتفاق ادین ادمیمعطوف سهند و حرفاش کردم تا 

 نوبهراد بودم که م گاهیگاه و ب ینگاهها یمتوجه  ی. حتکردیبودم که با نگاش همه جا دنبالم م الیدان

تو گوشش پچ پچ کنم  شتریشم .ب کتریبه سهند نزد شتریب شدیباعث م نینظر داشت. ا ریسهند ز

وقت فکر  چیها...ه تیاز واقع ال،یاز خودم ، از دان کردمیپا به پاش بخندم .داشتم فرار م شتریوب

 قدر سخت باشه...    نیلحظه ا نیا کردمینم
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نظرها رو به  یو به راحت کردیارتباط برقرار م یرفت. سهندفوق العاده بود به راحت شیپ کارهاخوب

جور خوب سربلندم کرد با حس  هی. میبادوتااز شرکتها توافق کن می.تونست کردیسمت خودش جلب م

تو بالکن خونه  میانجام شده بود از سهندخواستم چندلحظه بر بایکارمون تقر. کردمینگاش م تیرضا

سمت بالکن که دوست سهند صداش زد  می.قبول کرد رفتدادیحس خفگان بهم دست م میستیبا

 . قبول کردم ورفتم هرچند که دلم رضا نبود. شمیپ ادی.سهند ازم خواست که من برم اونم فورا م

نشان از  ییقدمها یکه صدا دمیکشیم قیعم یبودم داشتم نفسها هدینبودکه رس یلحظه ا چند

 یچهره  دنی.فکر کردم سهنده خوشحال وخندان برگشتم سمت صداکه با د دادیم یاومدن کس

 .دیلبخند رو لب هام خشک الیدان نیبرافروخته وخشمگ

 

 زد؟یزر م یگوش ات چ ریپسره ز نی:ادیپرس ی.عصباندبگمیبا یچ دونستمیگرفت .نم زبونم

بهش بگه به تو چه اخه تو برو به مانداناجونت  ستین یکی. یفضول یزدم ،اومده بود برا یپوزخند

 به کارش نداشته باشه. یکار یبرس که کس
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 .یچیه ـ

 یرفت یچیه دنیبود بهت . تو هم برا شن دهیچسب یچیزدوگفت:اونوقت برا گفتن ه یشخندین

 توبغلش .

 جوابشو بدم.ناخوداگاه تن صدام رفت باال. یجر وبحث نداشتم واال بلدبودم چه جور ی حوصله

 بود. یچیواسه خاطر ه ـاره

 کن. فیها روبرا منم تعر یچی....باشه اون هنطوریکه ا ـ

 نگاش کردم . یعصب

 بودن یرو انجام بدم.حرفهامون خصوص نکاریکه ا نمیبینم یـلزوم

 زد باال. امپرش

 کردیگوشت وز وزم ریپسره بهراد چه ز نیا دمیسگمو نشونت بدم پرس یسوگند نذار اون رو ـ

 جوابمو بده . یدرست وحساب

 .میکردیمرور خاطرات م ممیـداشت

نگاش  یبرگشت و عصب الیبود.دان ستادهیوا الیشد؟؟ بهراد بود که پشت سر دان داشیاز کجا پ نیا

 کرد.

 که تو دستش بود.کرد  یگاریبه س یاشاره ا بهراد

 دمیروشن کنم. صداتون اونقدر بلندبود که نظرمو جلب کرد.بعدم که اسممو شن نویا رونیب ـاومدم

 واکنش نشون دادم .

 .کردینگام م یلبخند موذ هیحرفها با  نیگفتن ا موقع

 .کردینگاش م یهنوز داشت عصب الیدان

 ؟؟یخاطرات ـچه
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 .دیلرزیم تیاز عصبان صداش

 

 شروع شد که به سوگندجان؟گفتم ییصحبتمون از اون جا یبخوا ـراستشو

کلمه چشام از تعجب  نیا دنیچه مدلشه ؟؟؟از شن نیدلم بزارم .ا ینوکجایسوگندجاننننن؟؟؟؟؟؟ا

 جلو پام. فتندیو ب رونیبود بزن ب کینزد

کس ام  چیه شهیم دهیتو شرکت د شیخال یرفته بدجور جا یبه سوگند جان گفتم که از وقت ـ

خاطرات  یپر کنه مخصوصا برا من .فکر کنم قبال هم گفته بودم من و سوگند کل شویخال یجا تونهینم

 .میاز سفرها دونفرمون افتاد یکی ادی.بعدم  میخوب باهم داشت

رفتم سفر  نیبا ا یمن ک کرد؟؟یواسه خودش سرهم م یداشت چ نیدونفره؟ ا اخدا؟؟؟؟؟سفری

 دونفره؟؟؟

 لرزونش تکرار کرد:سفر دونفره؟؟؟ یبا همون صدا الیدان

 بود سفرمون  یزد وگفت:البته اون دفعه کار یلبخندموذ بهراد

 یبارش کار هیسفر  میانگار من و اون صدبار باهم رفت گهیم یبود .جور یکه اون دفعه کار یچ یعنی

 بود.

و به مشتش که هر  شدیبود به صورتش که لحظه به لحظه کبودتر م الی.نگام به دان ومدیدر نم صدام

که هر ان منتظر بودم استخونهاشو خرد کنه  دادیفشارش م یجور دم،یترس دادیفشار م شتریلحظه ب

 مشت روصورت بهرادبخوابونه هی.االنه کردیبلندش گوشمو پر م ینفسها ی. صدا
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سوگند و  مدویدلم ن یبودالبته من تو هتل اتاق برا خودمون گرفته بودم ول ابونیوسط کوه و ب پروژه

 کنار من باشه.  خواستیتنها بزارم اونجا و خودم برم سر پروژه .البته سوگند خودشم دلش م
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 بهراد بودم.  یانداخت که مات حرفا ینگاه ناباورانشوبه من الیدان

از خواب بلند شد که بره  ی.سوگند نصف شب میتو محوطه پروژه بمون میشب که مجبور شد هی ـ

 یکیچندلحظه بعد من نگرانش شدم گفتم برم دنبالش .زد برق ها قطع شدتار یبهداشت سیسرو

متوجه نشد منم فکر  یکیسوگند توتار یرفتم که برسم به سوگند تا نترسه .ول عتریمطلق شد .من سر

خورد افتاد  چیکه بگم منم .پاش پ دمیوفرار منم پشت سرش دو دنیام شروع کرد به دو بهیکرد غر

هم از  یلیالمصب خ ارمیت راه بره مجبور شدم از اونجا تا اتاقهامون بغلش کنم بنتونس گهید یچیه

 محوطه دور شده بود.

 (بافهیازخودش م هیچ نایمنو بغل کرد که خودم خبر ندارم...ا یک نیخداا ا ایارم؟؟؟؟؟؟؟ی)بغلش کنم ب

نداشتم فکر نکنم به سوگندم  یبه من انداخت و گفت :البته من که گله ا زشویام طنتینگاه ش بهراد

 بد گذشته باشه.

کنم . هر ان  سیبود از ترس خودمو خ کیافتادنزد الیشد من بدبخت شدم رفت .نگام که به دان تمام

شکل ممکن بود چشاش پر  نیوکبودم کنه . صورتش به وحشتناکتر اهیجلو و بزنه س ادیمنتظر بودم ب

 خون بود
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 نم هر چه بادا باد....نگاش ک خواستمیبستم نم چشامو

 .شهیم کیکردم داره به من نزد حس

 جان مهندس امجد با شما کار دارن الیـدان

 یصدا دنیشاد نشده بودم که االن از شن نقدریا یکس یصدا دنیوقت از شن چیکنم تا به حال ه فکر

 حس به من داد. نیماندانا ا

 .دیماندانا رو نشن یمن بود و زل زده بودبه من انگار صدا یقدم هیتو  یعصبان الیباز کردم .دان چشامو

 اومد جلو. ماندانا
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 نیایب نیخوایجان با شمام . نم الیـدان

به نرده بالکن .حس کردم  دیان برگشت و مشتشو کوب هیبه ماندانا کرد و بعدم  ینگاه عصب برگشت

به  ینگاه عصب هیماندانا بلند شد .برگشت  غیج یشکستن استخونهاشو به وضوح شدم.صدا یصدا

 رونیکه انگار بهم فهموندکه به وقتش باهات کار دارم  .به سرعت برگشت و رفت ب یمن انداخت جور

افتاد دنبالش . توجه همه به ما جلب شده بود .سهند خودشو به من  یباز ی.ماندانا هم با صدا و کول

 رسوند 

 چه خبره؟؟؟ نجایـا

لبخند حرص درار به روم  هیبه بهراد انداختم اونم  مویبه اون جواب بدم .نگاه عصب تمتونسینم یـحت

نگام به  رونیشدم طاقت موندن نداشتم از اونجا رفتم .حس فرار داشتم از خونه که زدم ب وونهیزد .د

 نی..سوار ماشسوار شد. .. الی.اونقدر سمج شد تا دان الیافتاده بود دنبال دان نیماندانا افتاد که با ماش

بدشانس و  یقراره منو اروم کنه .من تنها ی. موندم فقط ک کنهیماندانا .االن ماندانا با حرفاش ارومش م

..... 
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لحظه  الیوحشتناک دان ی افهی.ق دمیترسیم شبید یگرفته بودم نرم سرکار ازعواقب ماجرا میتصم

. تا صبح باخودم کلنجار رفتم شدیختم نم نجایقصه به هم نی.مطمئنا ا شدیاز جلو چشمم دور نم یا

 الیدان نیباشم .ا یشاک دیمنم که با نیباشه ا تیکه اگه به گله و شکا دمیرس جهینت نیتا باالخره به ا

انجام ندادم که اوال .دوما هم  یپول کرد.من کار خالف و اشتباه هیسکه  هیبود که منو جلو بهراد وبق

 بشه . ینداره که بخواد به خاطرش عصب یمن و روابط من به اون ربط یکارها

 اماده کرده بودم. یهر اتفاق یشدم و رفتم سر کار.خودمو برا داریصبح مثل هر روز ب نیهم یبرا

وارد  یبابک بود که اومد اتاق . عصب نیبه پا کنه اما ا یاتاقمو قشقرق ادیب الیان منتظر بودم که دان هر

 اتاقم شد.

 کرده؟؟ دایپ یاتصال وونهید الیدان نیا یها میکه دوباره س یسوزوند یشیباز  چه ات شبیـد
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 انجام نکردم یجواب دادم:من کار الیخ یب

 بود. یواسه خاطر چ شبید شیپس نما ینکرد یزد :اگه کار داد

@smrkrm 

گرگ زخم  نیع یچیکرده نگو که واسه ه ریدستشو خردوخاکش یزده استخونها یچیکه سر ه نگو

شده که مشت مشت  میوخ یجور شیباز وضع روح یچیرو ترک کرد نگو که سره یخورده مهمون

 .روزیقرص اعصاب زده از د

خان شما برگشت به من گفت واسه خاطر  الیکه دان ییمشکل از کجا شروع شد؟؟از اونجا یدونیم ـ

اما اون  ادیتماس کردم که بو بعد من احمق دو ساعت تمام خواهش وال یمهمون ادینم یکار شخص هی

 داد. تیجوابمو باعصبان

 داره؟ روزید هیبه قض یچه ربط نایخوب ....ا ـ

چرا؟؟ چون از من سراغشو گرفتن و منم با  یدونیپول شدم .م هیمن جلو همه سکه  نکهیربطش ا ـ

 اما اومد . اومد و من شدم دروغگو.... ادیگفتم نم نانیاطم

 بود؟ یچ الیدان ومدنین لیدل یدونیتو اصال م ن؟یجروبحث کرد نیسر هم ـ

 .ستیجواب دادم:برام مهم ن یعصبان

 ؟یبدون یخوایواقعا؟نم یعنیشک نگام کرد: با

 .مهم خراب شدن وجه منه. ستیزدم :گفتم که مهم ن داد

 ؟یبال روسرش اورد نیبخاطر خراب شدن وجه ات .ا ـ

 نکردم یچند بار بگم من کار ـ

 . ستادهیتو وا یروبه رو  یعصب الیدان دهیکه اومده تو بالکن د شبید گهیماندانا م ـ

اومد  یبود چون وقت یعصب الینگامو دوختم به نگاه بابک:دان میزدم و گفتم:ماندانا.... مستق یپوزخند

  کنمیکه دارم با بهراد صحبت م دید یمهمون
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 ن؟؟؟یگفت:هم ناباورانه

 نیهم ـاره

 .ارهیها رو درب یباز نیا یچرت هیقض نیسرهمچ شهینم باورم

 .یاز خودش بپرس یتونیم نهیهم هینشه قض ایبشه  ـباورت

 .کردیناباورانه نگام م هنوز

ارزش کرد امابه حرف  یباشم نه اون.اون حرف منو ب یحق منه که شاک نیباشه ا تیبه گله وشکا ـاگه

 گوش داد واومد گرانید

تازه داره بدترم  چیه شهی. درست که نمشهیم متریسرشو تکون داد:حالش داره وخ یبا ناراحت بابک

 .شهیم

 .شهیبهتر م تشیوضع الینگران نباش دان ـشما

 ?هینگام کرد:منظورت چ متعجب

 .یفهمیم یبه زود یاگرم متوجه نشد یشدیتاحاالمتوجه م دیبا ـخودت

 زدم. یگفتم و پوزخند نویا

 شد. مونیبعد پش یبزنه ول یباز کرد تاحرف دهنشو

 رونیجمله از اتاق رفت ب نیو بعد با گفتن ا ستادیلحظه توسکوت ا چند

 .یذاشتیکشور نم نیوقت دوباره پاتو توا چیاشتباه محض بود .کاش ه ـاومدنت

واقعا واقعا اعصابم  گهیشرکت برم د نیزودتر ازا دهرچهیاعصاب خورد تنها گذاشت.با هیو منو با رفت

 کشهینم
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رفته سفر همه هم باور کرده  الیشرکت.بابک به بچه هاگفته بود که دان ومدین الیروز تموم دان شانزده

 بودن اال من...

هم در  یبود جز رفتار و نگاه ماندانا که به شدت خصمانه بود.از طرف یعاد زیشانزده روز همه چ نیا تو

و دستور  رفتیطرف و اون طرف م نیودائم تو شرکت ا دونستیاون م نیگزیخودشو جا الینبود دان

 چمیسوال پ ماز کارها یکیبار هم اومد سر وقت من در مورد  هی. البته حرفش هم برو داشت .  دادیم

که انگار من موظف به اون گزارش  کار بدم . منم نه گذاشتم نه برداشتم گفتم من فقط به  یکرد جور

جوابشو دادم  ی. اونقدر جد شهیهم سرم نم نیگزیما نیگزیوالسالم جا دمیجواب پس م الیخود دان

 نشد. چمیپاپ گهیکه حساب کار اومد دستش و د

سابق نبود  الیدان هیاش. شب دمیاتاقم د یاومد .داغون داغون بود. از پنجره  الیشانزده روز دان بعد

بود شکسته قدم  نیی.سرشو با غرور باال نگرفته بود سرش پا داشتی.محکم و قرص قدم برنم

 باهاش روبه رو بشم.  تیوضع نیتو ا خواستمی.نم داشتیبرم

بهتر شده بود .به  یمدت کم نی. تو ا دمیرو د الیهفته فقط از دور دان هی نیهفته گذشت ومن تو ا هی

 یهفته رغبت هی نیتو ا ی.ولدیفهم شدیبابک هم م یاز حرفها نویبرگشته بود . ا یزندگ یروال عاد

بودم زمان  دواریامبودم .زمان حالل مشکالت بود . ... یهم راضنشون نداده بود .البته من  دنمید یبرا

 رو از ذهنمون پاک کنه. یاون مهمون یخاطره 

 

و  زی.سهند هم اونجا بود .نشستم پشت م زمیتازه دم بر یابدارخونه شرکت تا برا خودم چا رفتم

 زنگ خورد. مامان بود .  میباهاش گرم صحبت شدم که گوش

 مامان خوشگلم ـسالم

 . یدخترم . خسته نباش ـسالم

 یـمرس

 که زنگ نزدم  ـبدموقع
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 استراحتمه. می.تا ـنه

 خوبه پس. ـ

 مکث کرد. چندلحظه

 افتاده؟؟ یاتفاق ـمامان

 فقط... افتادهین یاتفاق خاص ـنه

 ؟؟ یچ ـفقط

 شرکتتون. ادیداره م یاقا عل ـراستش

 اونوقت؟؟ یچ یعنیشرکت؟؟؟  ادیم ؟؟؟دارهیچ ـ

شرکت .منم گفتم  یامروز رفت دتویمامانش زنگ زد خونه .پرس شیپ قهیمن چه بدونم .چنددق ـواهلل

 اشنا شه. کیکار سوگند جون از نزد طیخوادبره شرکت. با مح یم یاره . برگشت گفت عل

 شهیدوباره پا م ی.واسه چ مینداد نایما جوابمونو به ا ؟؟مگهیچ یعنیحرف ها  نیشدم:مامان ا یعصب

 ادیکه هر کس هر وقت دلش خواست پاشه ب ستین یخاله باز یمحل کاره منه جا نجای.انجایا ادیم

 .دونهیادرس شرکت ما رو از کجا م نیا نمیابرو دارم.اصال صبر کن بب نجای. من ا نجایا

.کجا کار  یایکجا م یریکجا م نهیبیکرده تاب بیتو رو تعق یمامانش که گفت انگار چند بار ـواهلل

 .دهیاز اونجا فهم ؟بعدیکنیم

 یدفعه جور نیا ادی. بذار ب شهیپررو م یالک نیا گمینم یچیمن ه یکرده .ه جایجواب دادم:ب یعصب

 .شیریکه بره و پشت سرشم نگا نکنه . پسره س دمیجوابشو م

 .نایخاله ات ا شیکه ابرومون بره پ ینکن کاری باش مواظب. تو باش روم ٓ  نه مامان جان ا ـ

 جوابشو بدم. یبوده والسالم .تو نگران نباش بلدم چه جور ناینکردم بخاطرخاله ا یتا االنم اگه کار ـ

 ها. ی.فقط رواعصابت مسلط باش ـباشه
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 گفتم که مواظبم ـ

 .برو گرمیوقتتو نم گهیپس د ـباشه

  ـخداحافظ

 ـخداحافظ

قلم و کم  هی نیاشفته فقط هم تیوضع نی.تو ازیپرتش کردم رو م تیقطع کردم و باعصبان یگوش

 داشتم که شکر خداجورشد.
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 اومده؟ شیپ یمشکل ـ

بودم که زمان و مکان و  ینگرون سهند نگاه کردم .اونقدر عصب یبلندکردم و تو چشمها سرمو

 فراموش کرده بودم .

 ستین یزینه چ ـ

 .دمیپرس نیبکنم برا هم یبتونم کمک دیگفت :گفتم شا دیباترد ـ

از حرف هام نداشته  یاشتباه یبرداشتها نکهی.اما برا ا ادیاز دستش بر نم یکار دونمیکردم م نگاش

 دادم.  حیباشه براش توض

منم  یخاله  گشتیدختر مناسب برا ازدواج م هیدنبال  ییبنده خدا هی نکهیا هیقض یراستشو بخوا ـ

عد مامان بنده اصرار کرد که بذار کرده .ب یخوبه ،خانواده داره منو معرف شیا یطرف وضع  مال دهید

اسمون با هم  تا نیافکارمون از زم دمید میاومدن ما با هم صحبت کرد ناهمی.اقا ا میو حرف بزن انیب

کار  یاخه جالب یدونی. مشنیم هیمگه ول کنه قض یول میجواب نه داد نیفرق داره . واسه هم

 اقا نه عاشق ظاهر منه نه عاشق باطن من .بلکه عاشق مدرک امه نیکجاست؟ اونجاست که ا

 شد.  یخوشگل سهند قد نعلبک یچشا
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 عاشق مدرکت؟؟؟ ـ

 : اره عاشق مدرک. دمیخند

 شه؟یچه جور گهید نیا ـ

داره  سانسیخانمش فوق ل کنهیازدواج م نیداره ا یدوست هیاقا  نیقراره که ا نیاز ا هیقض یدونیم ـ

 ارمیتا کم ن سانسیفوق ل االقلیباشه  یخانمم دکتر دیگفته منم با نمیا زارهیکالس م یکل نی.نگو برا ا

همون که  نهیکه هم فشمن مدرک امو از دانشگاه المان گرفتم دوتا پاشو کرده تو ک دهی. بعدا که شن

 گرفته.  یرانیاخه خانم اون مدرکشو از دانشگاه ا ارمیچشم دوستمو درب تونمیم نیبا ا خوامیم

 ه؟یاونوقت مدرک خودش چ ـ

  پلمید ـ

 پررو ـ

چون پولدار  کنهیجواب رد بهش بده. فکر م یقبول کنه که کس خوادیکه نم نجاستیکارم ا یقشنگ ـ

 .یبرام نازکن یخوایمثال م دونمیم گهیهمه از خداشونه زنش بشن.منم که جواب رد دادم م

@smrkrm 

زن جاش تو مطبخه . مخصوصا  نهیاش ا دهیهر چند که عق نهیمحل کارمو بب نجایا ادیب خوادیم االنم

 باشه.  یکٱشوهره  یاگه وضع مال

 باهاش برخورد کن. ی...خوب جدیچه مزخرفات ـ

 یکیبره سراغ  میباهم ازدواج کن میتونیاوردم که ما نم لیبراش دل یکل ینداره .دفعات قبل دهیفا ـ

 .موندم بخدا ..کنهیکه نم کنهی.قبول نم گهید

 .یازدواج کن یا گهیفرد د هیبا  یخوایچندلحظه سکوت کرد:بهش بگو م سهند

ول کن  ارهیچه کاره ست ؟ تا تهتوشو در ن ه؟یچ ه؟یک پرسهیکنه؟میباور م یکنیزدم:فکر م یپوزخند

 که. ستین
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 یبود که عل نیندادم .اونم ا حیهم بود که برا سهند توض گهیموضوع د هیساکت شد.البته  گهیسهندد

بود  پلمهیخانمشو طالق داده بود.خانمش د یچشم و هم چشم نیسر هم یقبال ازدواج کرده بود. ول

 رسد خواستمیبده .خانمش ام جواب داده بودکه من اگه م لیبهش گفته بود برو ادامه تحص نمیا

 التی االن تحصدعوا راه انداخته بودن.بعدم که طالق. کال یکل نی. سر هم کردمیبخونم که شوهر نم

 بودبراش. اریمع نیمهمتر

 جام بلند شدم . از

 بکنم. هیبرا قض یفکر هیبرم اتاقم تا  من

 .یباهاش ازدواج کن یخوایام که م یبگو من اون مرد یکشینگام کرد و گفت:اگه خجالت نم دیترد با
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 یروتو ذهنم حالج هیبگم قض یچ دونستمیچند لحظه خشکم زد .مات و مبهوت نگاش کردم. نم یبرا

 بلند شد هول کرده بود . یسهند منو به خودم اورد . از صندل یکه با صدا کردمیم

نداشتم . من فقط  یبه خدا منظور زدمیحرف و م نیا دیاشتباه کردم .اصالنبا دیببخش یوا ـ

گفتم.بخدا من  یکمکت کنم اما گند زدم . تو رو خدا ببخش. اصال فراموش کن چ خواستمیم

 .   خوامیناراحتت کنم معذرت م خواستمینم

 من ناراحت باشم االن؟ دیگفتم: چرا با یجلوم گره زدم و باحالت شاک بازوهامو

 ?یستیناراحت ن یعنینگام کرد: متعجب

 نیمن همچ می. که اگه نبود میبلکه دوتا دوست میستیمن وتو فقط همکار ن نیمعلومه که نه .بب ـ

 کننیکمک م گروی. دو تا دوستم تو مشکالت همد ذاشتمینم ونیرو باهات در م یمسئله خصوص

 ؟یکنیکارو م نیهم ی.توهم االن دار

 حرفم حالت گرفته شد؟ دنیپس چرا بعد شن ـ

 بد؟ ایخوبه  نمیتو ذهنم که بب کردمیم یرو حالج هینه گرفته نبودم داشتم قض ـ
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 شد اونوقت. یچ جهینت ـ

 .یهست یهم بچه زرنگتو  دمیبه روش زدم و گفتم:فهم یلبخند

 یبا فکرم موافق یعنیگفت: ناباورانه

 گفتم :اره باسرم

 ..یلیخ یخوب یلیگفت:توخ دویخند

 ناراحتم یزیچ هی:فقط از دمیخند منم

 ؟یشک و دلهره گفت:چ با

 یخجالت بکشم که بگم تو مرد دی.چرا با یکشیاگه خجالت نم یاز اون قسمت حرفت که گفت ـ

 باهاش ازدواج کنم. خوامیکه م یهست

 میتا اسمون اختالف دار نیخجالت جواب داد:اخه من و تو از زم با

 ?مثال یچه اختالف ـ

 یو شغل یو خانوادگ التیو تحص یاز لحاظ سطح اجتماع ـ

 یا گهید ینشنوم جا گهید یزد نجایبار ا هیحرفو  نی. استین نطوریاخم جواب دادم :اصال هم ا با

 ؟یخودتو نسبت به من دار یها یتو هم برتر ریکم نگ . خودتو دستیتکرار کن

 ?ها یجواب داد:کدوم برتر متعجب

 .یتو از من خوشگلتر نکهی:نمونه اش ادمیخند

 شد:مننننن؟؟؟ یقد نعلبک چشاش

 دخترکشتون یبله شما با اون چشا ـ

 بانمکش. ی افهیاز ته دل واسه اون ق دمیاز تعجب زبونش بند اومده بود مات من شده بود.خند چارهیب
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 میبکش ینقشه درست و حساب هی دی.با ستیاالن وقتش ن نجای:خشکت نزنه ادمیلباسشو کش نیاست

 .االنه که برسه هااا....
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ساعت تلفن اتاقم زنگ خورد.نگهبان شرکت بود گفت خانم  میاتاقم منتظر نشستم . بعد ن رفتم

 یاتاق من . چند لحظه بعد عل ادیکن ب شییاومدن با شما کار دارن. گفتم راهنما ییاقا هیمهندس 

 یگشت هینشستن  ی.اما اون بجانهیبود .تعارف کردم بش دهیهم خر یدسته گل نسبتا بزرگ هی دیرس

زد  دی.بعد که تمام کمال اتاقو دینگاه کرد.انگار اومده بود بازرس رونیتو اتاق زد .پرده اتاق و زد کنار ب

 نشست

 اتاق فقط مال توئه؟ نیا ـ

 اره ـ

 ان. یسه نفر یاتاقهاتون دو نفر یبعض دمید یاخه اومدن ـ

 .هیمهندسان نسبتا ارشد اتاقشون خصوص ـ

 گفت:خوبه.... یحالت خاص با

 چند لحظه سکوت ادامه داد: بعد

 چند سالشه؟؟ ستونیرئ ـ

 ن؟یدیپرس یسوال نیهمچ یبدونم برا چ شهیتعجب نگاش کردم:م با

 کارت اشنا شم. طیبا مح خوامیاشو به مبل داد وگفت:م هیتک

 .هیا هودهیاومدنتون کار ب نجایمو به شما دادم ا یمن جواب قطع دینیبب ـ

 میرو بخر یناز ک میکرد وگفت:ناز شما رو نخر یکج ی خنده

 من.. دیببن ـ
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. که  ادیب یبعد اومدن عل قهیبا باز شدن در توسط سهند نصفه موند .بهش گفته بودم ده دق حرفم

 اومد.همزمان با باز کردن در و اومدنش به داخل اتاق گفت

 ....ینقشه ها نیعشقم ا ـ

 .میاز جامون بلند شد یمن و هم عل هم

من  یمهمون دار دونستمینم دیببخش زمیگرفت و گفت:عز یمثال شرمنده ا ی افهیما سهند ق دنید با

 .امیبرم بعدا م

 شد.  خکوبیم یبلند عل یکه بره با صدا برگشت

 کرده بودم. ینیب شیرو پ نایما قبال ا البته

 ؟یگفت یتو االن چ نمیچند قدم رفت سمت سهند:صبر کن بب یعل

 . امیبعدا م رمیگفتم م ـ

 قبل اون ـ

 امیبعدام رمیم یمهمون دار دونستمینم دیگفتم ببخش ـ

 ؟یگفت یاول جمله ات چ ـ

 ..دیببخش زمیگفت:گفتم عز یساختگ یبا کالفگ سهند

 زم؟؟یعز یگفت یک زم؟؟؟؟بهیوسط حرفش:عز دیپر یعل

 تعجب نگاش کرد و گفت:خوب معلومه به سوگند جان. سهندبا

 سوگند جان؟؟؟؟ ـ

 زم؟؟یعز یگیمن م ی ندهیبه همسر ا یگفت:تو به چه حق یبلند یصدا با

 منظور تو سوگنده؟؟ نده؟؟یشد:همسر ا یسهند قد نعلبک یچشا
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 ؟؟یمرد بش نیا ندهیقرار همسر ا ؟تویگیم یچ نی:سوگند ادیبرگشت سمت من و ناباورانه پرس بعد

 ...دمیم حیسوتفاهم شده بزار توض زمیرفتم سمت سهند وگفتم :عز یهول هولک منم

 زمیعز یمرد گفت نیتو به ا نمیشد؟؟؟ صبر کن بب یشد چ ی: چیعل

 .زشمیگفت چون عز ـ

وسط هر دوشون مانع  دمی. فورا پر رهیشو بگ قهیسمت سهند که  دیپر یسهند عل یجمله  نیا با

 شدم . 

 بدم. حیرو به شما توض یموضوع هیدیمن با ـ

 .شنومیقدم رفت عقبتر رو گفت:م هینگام کرد  یعصب یعل

.البته  میبا هم ازدواج کن میگرفت میوقته تصم یلیخ شونیاقا همکار من هستن . من و ا نیا دینیبب ـ

. االن چند میبعد به بزرگترهامون اطالع بد میاولش قرار شد خودمون دوتا سنگهامون باهم وا بکن

 میکن یرو علن هیقض میگرفت میتصم هیوقت

 الف بچه. هی نیناباورانه گفت:ازدواج ؟؟؟با ا یعل
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 بله ازدواج. ـ

داره؟  الیداره؟و نیداره؟؟؟خونه داره؟ ماش یمرد اخه چ نیزد و گفت:واقعا برات متاسفم . ا یپوزخند

 ؟یبش نیزن ا یمنو ول کن یخوایداره که م یداره؟چ یشغل درست وحساب

 مردم با تمام وجود. نیمن عاشق ا نکهیمرد چه داره .مهم ا نیا ستین ـمهم

 به روم زد و چشمک زد برام. یجمله نگاه عاشقانه مو دوختم به سهند.لبخند قشنگ نیگفتن ا موقع

 . کبود شده بود رنگش. ومدیخون ازش در نم یبه عل یزدیم کارد
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 .زمیبه پات بر تونستمیرو م ایکه دن ینه من نهیمثل ا یکی اقتتی. تو ل قیخالق هرچه ال ـ

 منه. یایمرد دن نی.ا خوامیرو نم ایمن دن ـ

 نداره. دهیاون روز فا گهی.اما د یشیم مونیروز از کرده ات پش هی:رونینفسشو داد ب باحرص

زدو درو  یرو گم کرده بود.سهند پوزخند یدر خروج تیگفت خواست که بره اما از زور عصبان نویا

 .نورینشون دادو گفت از ا

 خنده. ریز میزد یو پق می. من وسهند نگاهمونو به هم دوخت دبهمیودر و با شدت تمام کوب رفت

 افتاده. لیبود سوگند؟انگار از دماغ ف یک گهید نیا ـ

 .یخبر ندار گهیافتاده د ـ

 یهمسرم کس گفتیم یبود واسه خودش جور یا قهی:عتستادیرو مبل .سهند اومد جلوم وا نشستم

 .یصد ساله زنش کنهیندونه فکر م

 .شدیباورم م یوقتها من جد یهااا .بعض یکرد یتوهم خوب نقش باز طونیش ـ

 یازته دلت گفت یمردم جور نیمن عاشق ا یاونجاش که گفت ییی. وایکرد یخودت بد باز نکهینه ا ـ

.انگار باد  یدیشو تو اون لحظه د افهیقد دروازه باز بشه.جان من ق خواستیکه من ازتعجب دهنم م

 کنم. یچه جور شد.بذار برات باز یدونی. میکرد یخال ییهویتوپ فوتبالو 

 کرد.خندم گرفت یجلوم.لباساشو مرتب کرد و ژستشو مثل عل ستادیوا

 .یبهم گفت شیکه چند لحظه پ یمردم .مثل همون نیبار تو بگو من عاشق ا هی ـ

 مردم. نیگرفتم و بااحساس گفتم:من عاشق ا ژست

شد. المصب  یخنده که اشک از چشام جار ریزدم ز یسهند افتاد جور یو اداها افهیکه به ق نگام

من خنده اش  دنیبا د دیخندیکه داشت م یبود.برا چند لحظه سرمو که بلند کردم عل یخود عل نیع

 اهیبودم اشکم که در اومد و پاک کردم صورتمو س دهیچشام کش ریرو که ز یشد نگو مداد شتریب
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 رهیجلو خنده شو بگ تونهیادم نم یالک یوقتها الک یبعض نیدیبود .حاال اون بخند من بخند . د ردهک

 سرخوشان یبودم الک یاالن ما اونجور

من .منم  یمن نشست و سرشو گذاشت رو مبل کنار پا یجلو پا ستهیزور خنده سهند نتونست وا از

سهند..... که من مردم از  یرینم ییییییمبل. به زور گفتم:وا یداد به پشت هیدلمو گرفتم و سرمو تک

 .....ی......سر خوش

 چه خبرههههه؟؟؟ نجایـا

 میباال. برگشت میدیانگار برق سه فاز به هر دومون وصل کردن در جا از جامون پر یکس ادیفر یصدا با

 یعنیکردم.  سیبود حس کردم خودمو خ ستادهیوا یکه تو درگاه الیچهره دان دنیسمت صدا که با د

 شیبلند و عصب ینفسها یفرانسه بود .صدا ریانقالب کب یجالدها نیاالن ع یرحمت به روز مهمون

 .شدیم دهیبود که از اون فاصله ام شن یجور
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 صداشو بلندترکرد نباریا

 ؟یدیچه خبره؟نشن نجایا دمیپرس-

اتاق  یکه از در ورود مینشسته بود یفکر کردم .من و سهند رو مبل تمونیچند لحظه به موقع یبرا

به ما نداشت و  یقیدق دید شدیوارد اتاق م یفاصله داشت و پشت به اون بود در اصل اگه کس

 نیمچه الیخدااااا..... اگه دان ایمن گذاشته بود . یفکر رو بکنه که سهند سرشو رو پا نیا تونستیم

 کرده باشه کارمون ساخته ست. یفکر

 مهندس ما... یبا ترس خواست جواب بده :آقا سهند

 :تو ساکت دیسرش داد کش الیدان

 آخه من... ی:ول سهند

 گفتم .گفتم تو خفه. یچ یدی؟نشنیبلندتر کرد:کر صداشو
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قدم اومد سمت  هی الیبد بود. دان یلیخ الیسهند بدجور گرفته شد حالم منم گرفته شد لحن دان حال

 من.

که  یخانم نیها رو به صورتش زده .از ا سهیکه نقاب قد یخانم نی.از ا پرسمیخانم م نیمن دارم از ا-

.اما حاال شدیم دیصد بار سرخ و سف کردیصحبت م بهیمرد غر هیدو کالم که با  شیتا چند سال پ

با  دونهیمرد و اون مرد. امروز با سهند ,فردا با بهراد وپس فردا هم خدا م نیکارش شده الس زدن با ا

 .یک

 گه؟یم یمتوجه بود که داره چ الیچه طرز حرف زدن با من بود دان نیتعجب نگاش کردم ا با

 . یزد یمثل بلبل چهچهه م یکه داشت شیپ قهیدو دق ؟تایروزه سکوت گرفت هیچ-

تر اومد  یندادم عصب یجواب ی.وقتومدیبزنم اما صدا از گلوم باال ن یدهن باز کنم و حرف خواستم

مثل اون آلمان خراب شده ست که هر  نجامیا ی؟فکر کرد یرو با کجا اشتباه گرفت نجایا یسمتم :لعنت

 اشم یعشق باز یشرکت من جا یهان ؟با توام .فکر کرد یرو انجام بد یهر کار یکجا خواست

 دوتاست که صداش همه شرکت و برداشته.

 نجوریوا ستادهیم واکه روبه رو یکس شدیرو سرم باورم نم ختنیگالن آب داغ رو ر هیکردم  احساس

 اما حاال... خوردیو نجابتم قسم م یسر پاک یروز هیکه  یالی.دان الهیدان کنهیداره در مورد من قضاوت م

 ی. سوگند ,زنیتو سوگند شهیقدم ازم دور شدو با تاسف سرشو تکون دادو زل زد بهم:باورم نم چند

آلمان درس بخونم  ییبرم تنها خوامیگفت م یکه وقت یوار عاشقش بودم .زن وانهید یروز هیکه 

که همسرم بود ,نفسم بود ,  یبهش اعتماد داشتم که حاضر بودم طالقش ندم وبره . زن ی.اونقدر

بودم سه سال دور از من تو  ینداشتم اما راض شویکه  طاقت دور یبوداونقدر میبود, همه زندگ عشقم

دست از پا خطا  دونستمیم وردمخیقسم م شیچرا؟؟چون رو پاک یدونیباشه م بیکشور غر هی

 .کنهینم

 هر.... هیسوگند من  یستیشد و داد زد: نه تو سوگند من ن کیدوباره بهم نزد عیسر

 .....یلعنت یلعنت یدستش :لعنت یکیکف اون  دیادامه نداد دستشو مشت کرد و کوب حرفشو
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حرف ها رو  نیا یکرد. وقت...نگفته ها رو گفت رازمونو فاش زویخراب کرد همه چ زویهمه چ الیدان

افتادن  یحرف ها چشم هاش داشتن م نیا دنیناخودآگاه نگامو دوختم به سهند. از تعجب شن زدیم

ده شده یآخر زده بود پس چرا من نزنم. پرده ها در میبه س الیکوپ کرده بود .دان چارهیکف پاش . ب

 یبرا دیقصه با نیاز دست دادن نمونده بود ا یبرا یزیپا گذاشته شده بود . چ ریبود و حرمت ها ز

 .شدیتموم م نجایهم شهیهم
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نکنه  ?یشد؟ چرا حرفتو خورد یچ ه؟یو گفتم :چ ستادمیقدم رفتم به سمتش .جلوش وا چند

 نویهرزه ام  .هم هیکه من  یگفتیو م یدادینداره که حرفتو ادامه م ؟خجالتیدیخجالت کش

 نه ؟ یبگ یخواستیم

 نگام کرد:ساکت شو . یعصب ـ

 .اریحرفو به زبونت ن نیا گهیوقته د چیوقت ه چیهامو محکم گرفت:ه شونه

که به قول  ییتو ی.وقت ارمیزدم و گفتم: چرا به زبون ن یخودمو از دستش رها کردم پوزخند تریعصبان

 روننیکه اون ب یینقل و نبات اونا شهیاز فردا م یوردٱاالن به زبون  یخوردیقسم م میخودت رو پاک

 .دنشی.پس عادت کن به شن

راجع به  یحرف نیرو که همچ یدهن دمیجلوم :جر م دگرفتیدستشو و اورد باال و به حالت تهد یعصب

 .ادیتو به زبونش ب

 قهیکه تا دو دق ستمین یام؟؟مگه من همون یزدم و گفتم:راجع به من؟؟؟؟؟مگه من ک یتلختر پوزخند

تو روش  شیپ قهیکه دو دق ستمین ی.مگه من همون یاز دهنت در اومد بارش کرد یهر چ شیپ

 هرزه نبود . هیسوگند من  یستیتو سوگند من ن یو گفت یستادیوا

بود به نرده ها باند  دهیکه کوب یتر نگام کرد . دستاشو مشت کرده بود البته هنوز همون دست یعصب

 شده بود یچیپ
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که  یچرا دختر یچرا؟؟؟ اصال شده تا حاال از خودت بپرس یدونیستم .ممن ه یسوگند تو نبود ول ـ

که االن روبه  ینیاالن شده ا شدیم دیسف شدیسرخ م زدیها حرف که م بهیبود .با غر بیپاک بود نج

 رومه.

 نه؟؟؟ ای یدیاش وداد زدم :پرس نهیتخت س دمیپشت دستم کوب با

 با دست سالمش محکم گرفت:سوگند تمومش کن. دستمو

 گهی.بسه د شمی. ساکت نمکنمی:تمومش نم دمیکش ادیدستاش جدا کردم و فر نیبا شدت از ب دستمو

 یهر چ خوامیبغض چند ساله رو بشکنم م نیا خوامیطاقت ندارم م گهیتحمل کردم. بسه . د یهر چ

 هک ی.خوشبخت گردمیم یرو که رو دلم تلنبار شده بگم. چهار ساله که دربه در دارم دنبال خوشبخت

 خوامتیگفتم نم یوقت شیکشوند .اگه چهارسال پ نجایوغرور تو منو به ا ی. خودخواهشیتو ازم گرفت

تو . تو از  دنیبودن و دعوا کردن با تو وتهمت شن نجایا یاالن من بجا یرفت یم یدیکشیراهتو م

 داتسر و کله زدن با تو وکارمن یباشه وجا میکه مردش عشق زندگ یخودم بودم خونه ا یخونه 

 یمجبورم کرد شیکه حاصل ازدواج عاشقانه ام بود. چهار سال پ زدمیسرو کله م یداشتم با بچه ا

رفت و من موندم و  دیاز رو بوم ام پر کش یکه بله رو گفتم بهت خوشبخت یزنت بشم اما از همون روز

 .  یکه تو رو دل ام گذاشت یحسرت خوشبخت

 یساخت یکه از من چ نیو دستامو از هم باز کردم و داد زدم :خوب نگاه کن وبب ستادمیجلوش وا رفتم

 . ییتو نایا یهمه  ی. و باعث و بانشویباخته همه زندگ شویزن که همه زندگ هی

 خواستمیانداخت اروم زمزمه کرد:من م هیچهره اش سا رو یاش بدجورگرفته شده بود غم بزرگ چهره

 خوشبختت کنم.

وقت.اگه به فکر  چیه یفکر نکرد یا گهیوقت جز خودت به کس د چیزدم و گفتم :تو ه یشخندین

 یازت باشه و نه اسم یدور شو که تا اخر عمرم نه نشان یدور شو جور می.از زندگ یمن یخوشبخت

 من خوشبختم . ینباش یبدار و برو .وقت میشوم تو از سر زندگ ی هیاون سا شهیهم ی.برا
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براش نباشه  یاغاز گهیکه د یتمومش کنم جور خواستمیاخر م میاما زده بودم به س دمید شکستنشو

 یخاطره  نیما همچ ریانگار تقد یباشه ول ینجوریداستان ا نیا انیپا خواستمیوقت نم چی. ه

 رو برامون نوشته بود. مونیابد ییاز جدا یهولناک
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 ازم نمونه.  یکه اثر شمیگم و گور م یلحن پر از غم گفت:جور هیقدم ازم دور شد با  هی الیدان

از منو تا ابد تو ذهنش  ریتصو هی خواستیبهم انداخت انگار م قتریبار اخر نگاهشو دق یگفت و برا نویا

 هک کنه.

برگشت و از اتاق خارج شد با  عیسر دیهمون حال قدم به قدم رفت عقبتر وبه در اتاق که رس تو

دادم به  هیسرم تک نیمنم باهاش رفت همونجور کنار مبل ولو شدم رو زم یرفتنش حس کردم انرژ

 .ستادیقدم به سمتم برداشت اما انگار منصرف شد و ا هیمبل و چشامو بستم .سهند 

 هیمثل  ومدیکه از دهنم درم یچرا اون حرفها رو بهش زدم مطمئن بودم هر حرفچکار کردم؟؟؟ من

 هست.... یاز من هم کس رحمتریتو قلبش .ب کردمیبود که فرو م زیت یچاقو

مو هدف  یتموم نجابت و پاک یرحم یرحم بود. اونم با ب یهم ب الیداشت.دان لیمن دل ینه حرفها اما

من درجواب  یاونم زخم زد به قلبم.حرفها یو ندونسته قضاوتم کرد. حرفها دهیند الیگرفت . دان

 حرفهاش بود.

 وحشتناکتر بود... یلیمن خ ینه حرفها یول

 اونه ... زهیزن همه چ هیاونم وحشنتاک بود . نجابت  یحرفها

 یدرست بود چ یچ دونستمیبرپا شده بود.خودم هم نم یبودم .درونم جنگ دیشد یسردرگم هی دچار

 غلط.

نکنه و  چمیسوال پ تیوضع نیشعور داشت که تو ا یسهند رفت. اونقدر دمیشدن در فهم بابسته

 تنهام بزاره.
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 از بسته شدن در نگذشته بود که دوباره باز شد. یا قهیدق چند

. چرا دست از سرش بر  رونیاز شرکت زد ب ینجوریا یکه دن یزد یگند یباز چ وونهید یدختره  ـ

 ...ه؟یچ فیاراج نیا گن؟یدارن م یچ نهایتو دهن کارمندان ؟ا یانداخت هیحرفها چ نی؟ایدارینم

 .کردیبند داشت ور ور م هیبود  ماندانا

 .رونیاز اتاق من برو ب ـ

 

 هیباق متمیتازه دو قورت و ن ی.گند زد ییواقعا پررو ا گهید یکیتو  ـ

 ؟؟؟یدی.نشنرونیو گفتم از اتاق من برو ب دمیکش داد

و گفت:بذار  نیرو زم دیصدام بلند شدکه خودمم تعجب کردم .ماندانا شوکه شد .پاشو کوب یجور

 . کنمیسره م هیبا تو  فمویبرگرده تکل الیدان

 .نیرو زم فتهیگفتم االنه که درب دیرفت و محکم درو به هم کوب یگفت و جور نویا

چقدر تو اون حال  دونمیکرد. نمذهنمو پر  شونمیدادم به مبل وبازم افکار پر هیسرمو تک همونطور

. زنگ پشت زنگ . حوصله جواب دادن نداشتم.هر رونیب دتمیاز افکارم کش لمیزنگ موبا یبودم .صدا

باهام داشت که دست بردارنبود .باالخره  ی. اما انگار کار مهم گفتمیکه بودبعدا باهاش تماس م یک

. شماره ناشناس بود اما شناسم بود . خوردیکه همچنان داشت زنگ م میبلند شدم و رفتم سمت گوش

 دادینم یاریذهنم تو اون لحظه  یول شناسمیشماره رو م کردمیحس م

 .دییسالم بفرما ـ

 ناشناس بود صدا

 هستم . یدیخانم ،ستوان سع ـسالم

 با من داشته باشه؟؟؟ تونهیم یچه کار سیمامور پل هی؟؟؟؟یدیسع ستوان

 د؟یشناسیشماره رو م نیشما صاحب ا ـخانم
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 جواب دادم :نه یمتعجب باحالت

شده. و متاسفانه جز شماره شما  ویاقا س نیا یتو گوش میشماره شما با اسم زندگ یول دیببخش ـ

 ثبت نشده. یا گهیشماره د

 گفتم:کدوم اقا؟؟؟ متعجبتر

تنها  مارستانیتصادف کردند و بعد منتقل شدن ب نشونیبا ماش ییاقا هی شیحدودا دو ساعت پ ـ

فقط  نمیتلفن همراه بود که تو ا نی.ا میاریب رونیسالم ب نیاز اون ماش میکه به زور تونست یزیچ

 ثبت شده. میشماره شما به اسم زندگ

. ناخوداگاه میبود اونم به اسم زندگ ویس شیبود که شماره من توگوش یبودم اون ادم ک یجیحالت گ تو

 بود؟ یچ نشی:ماشدمیپرس

 که اون لحظه بپرسم. دیسوال ازکجا به ذهنم رس نیا دونمینم خودمم

 .هیالفا رومئو مشک هیکه دست منه نوشته  یتو گزارش ـ

 .دیچیکلمه تو ذهنم پ نی.ا فتمیگرفتم که ن زیسست شدن دستمو به م پاهام

 ....یمشک ی. الفا رومئو یمشک ی.الفا رومئویمشک هیرومئو الفا

 من..... یتصادف کرده بود، خدا الیدان
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 مارستان؟یزور گفتم:کدوم ب به

نگاه  دمیتوان دو نیو برداشتم با اخر فمیتماسو قطع کردم و ک عیو گفت سر مارستانیب اسم

 نیشدم و پامو رو پدال گاز فشار دادم و با اخر نیشرکت اصال برام مهم نبود . سوار ماش یکارمندا

که هر ان ممکن بود خودمم تصادف  کردمیم یرانندگ ی. جور مارستانیسرعت ممکن رفتم سمت ب

 .الیدان شیکنم برم پ
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بشه تا  شیطور الیچکار کنم. اگه دان دیمن با فتهیب الیدان یبرا یبد یبود که اگه اتفاق نیفکرم ا همه

نباشه  الیاون دان دیکه نه اروم باش اصال شا دادمیم ی. به زور خودمو دلداربخشمیاخر عمر خودمو نم

 ....نیبود فقط هم الیدان نیمثل ماش نشیماش نکهیا یدونیکه م یزیتنها چ

 پس اون شما و اون اسم.... یول

 نباشه . ... میجراحت ساده باشه و اوضاعش وخ هی دیشا اصال

 براش افتاده که خودش نتونسته اسم و شماره بده به پرستار و اون ستوانه ....  ینه حتما اتفاق بد یول

 و زنده شدمبرسم اونجا هزار بار مردم  تا

که اگه پام به  رفتمیم عیسر ی.اونقدر مارستانیداخل ب دمیو پارک کردم و دو نی.ماش دمیباالخره رس 

و نفس نفس زنان  یبخش پرستار دمی.رسشدی.کل صورتم داغون م نیرو زم فتمیو م کردیم ریگ یجا

 . دمیپرس

 بدونم االن کجاست؟وضعش چطوره؟ خواستمیم نجایاوردن ا یمورد تصادف هیامروز  دیسالم . ببخش ـ

 خانم دیببخش ـ

که  یلینگاه به صفحه موبا هینگاه به من انداخت و هیبود .  یدیپشت سرم . ستوان سع برگشتم

 دستش بود. بعد دوباره منونگاه کرد.

 .لهیموبا نهیزم ریکه عکس من تصو دمیکردم و د دقت

 من با شما پشت تلفن صحبت کردم. ـ

 بله من بودم . اون االن کجاست؟ ـ

 ن؟یباهاش دار یشما چه نسبت ـ

 .ناخواسته جواب دادم:من زنشم.نمیو بب الیهر چه زودتر دان خواستمیو سردرگم بودم م کالفه

 اونوقت؟؟ یهست یزن یچه جور ن؟شماینگام کرد :پس چرا شماره همسرتونو نداشت مشکوک
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بعد  رمیمیم یکجاست و حالش چطوره؟ من دارم از نگران نیبگ شهیجواب دادم:اول م یو عصب کالفه

 خوامیکجاست .م نیسوالها هست. االن بهم بگ نی. بعدا وقت برا انیکنیم مییبازجو نیشما دار

 .نمشیبب

 نگفت یزیبخاطر حال خرابم چ یشد ول یعصب یدیسع ستوان

 .شینیبب یتونیبود جواب داد:االن نم ستادهیکه کنارم ا یپرستار

 برگشتم سمتش :چرا؟ نگران

 االن اتاق عمله. ـ

 . به زحمت گفتم:اتاق عمل؟؟فتمیدادم تا ن هیتک واریو به د دستم

بود  یاورژانس تشیوضع نجایرسوندنش ا یدستشو رو بازوم گذاشت وگفت:وقت یمهربان پرستاربا

براش  یق بدممکن بود اتفا میتا اومدن شما صبر کن شدیبه جمجمه اش وارد شده بود. نم ی.ضربه بد

 باال سرش ان االن. یحاذق یدکترها دیاما نگران نباش فتهیب

 :اتاق عمل کجاست؟ دمیپرس دهیبر دهیبرد

 .  ستادمیو وا واریدادم به د هیدستمو گرفت و بردتم جلو اتاق عمل .تک یبا مهربان پرستار

 گذاشت رو شونه ام و گفت:توکلت به خدا باشه. دستشو

 یچشم دوختم به در اتاق عمل و به انتظار خبر شدنیهم اشکاش خشک نم هیکه صدم ثان ییچشا با

 موندم.
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 الیسمتش و از دان دمیدو رونیپرستار از اتاق عمل اومد ب هی نکهیچقدر منتظرموندم .تا ا دونمینم

 . دیبراش دعا کن میکنیتالشمونو م یهمه  میعجله داشت فقط گفت:ما دار دمیپرس
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 دهیطول کش نقدریبد بود .که عملش ا یاونقدر الیدان تیوضع یعنی. کننیدارن تالش م هنوز

 من رحم کن .  ییی؟خدا

 ی. کل نی. متوسل شدم به معصوم کردمیدعا بلدبودم رو خوندم. فقط داشتم به خدا التماس م یچ هر

 هیبس که گر ادینفس باال نم کردمیهم خراب بود . حس م یلیکردم . حالم خراب بود . خ ازینذرو ن

 ...ومدنیکرده بودم . چشام داشتن از کاسه اشون در م

پرستار  دمیاب رو گرفت جلوم.سرمو بلند کردم و د وانیل هی ستادویجلوم وا یکیبود که  نییپا سرم

 یاب خشک وخال نیازش گرفتم و تشکر کردم . اماهم وانویبه روم زد . ل یبخشه. لبخند مهربانانه ا

نگاه به من با همون لبخند  هینگاه به در اتاق عمل کرد و  هی. کنارم نشست رفتینم نییهم از گلوم پا

 .یدوستش دار نقدریمثل تو رو داره که ا یکیخوش شانسه که  یلیکم جونش گفت:خ

 .شمیزندگ یبدشانس نیزدم وگفتم:من بزرگتر یپوزخند

 نگام کرد. باتعجب

 نداشتم.  یا گهید یزیچ یفقط و فقط منم . برا اون من جز بدبخت لشیاگه اون االن تو اون اتاقه دل ـ

 :چرا؟دیپرس دیترد با

 زدم و گفتم :دوسم داشت و دوستش نداشتم.عاشقم بود و عاشقش نبودم. یتلخ لبخند

 .کنمیم تیهمه خودتو اذ نیپس چرا بخاطرش ا یحرفم شوکه شد:اگه دوستش ندار از

کنه اون  یزنده بمونه و زندگ دی.اون با رهیاون بم خوامیشد:من نم دتریهام شد هیهق هق گر ناخواسته

بشه تا اخر  شیاگه طور فتهیب شیبرا یاتفاق خوامی.... .من نمستیخوشبخت بشه....مردن حقش ن دیبا

 ...خوامیبشه . نم شیطور خوامی....... من نمبخشمیعمرم خودم نم

که اگه  یسمت مردنش . ...وا رفتیچرا همه اش فکرم م دونمی. نم دادیچرا دلم گواه بد م دونمینم

 همه عذاب وجدان.... نیاز ا مرمیمنم م رهیبم الیدان
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.مطمئنم بخاطر تو هم که شده زنده  فتهیبراش نم ی:اروم باش . اتفاقدیدر اغوشم کش یمهربون با

 .توکلت بخدا باشه.مونهیم

 نمینم دوباره چشم دوختم به در اتاق عمل تا ببداد بعد همکارش صداش زد که رفت .م میکم دلدار هی

 عمل عذاب اور... نیا شهیتموم م یک

.ساعت هشت شب بود .  دیزنگ خورد مادرم بود .نگام که به ساعت افتاد سرم سوت کش میگوش

سر هم کنم بعد.تا  یداستان هیچکار کنم. جواب ندادم تا بتونم  دونستمیمامان نگرانم شده بود. نم

خودم کنترل کردم از  یتکون بخورم. کم نجایاز ا تونستمیمن نم ومدینم رونیاز اتاق ب الیدان

 و باهاش تماس گرفتم.  دمیکش قی. نفس عم رونیزدم ب مارستانیب

 سالم مامان خوشگلم ـ

 بار زنگ زدم.  ؟دهیدیجواب نم تویسالم . چرا گوش ـ

 کم سرم شلوغ بود. هی دیببخش ـ

 مگه کارت تموم نشده؟ ؟ییصدات چرا گرفته ست. االن کجا ـ

مامان مخواستم خودم بهت زنگ بزنم  نی.ببیشنویم ینجوریاز پشت خط ا ستیصدام گرفته ن ـ

پروژه  ریاز پروژه هام افتاده . مد یکیبرا  یمشکل هی. رازیش رمیخونه . دارم م امیبگم. من امشب نم

 برم سر پروژه. دیمنم .حتما با

  ؟؟ییهویاالن ؟؟؟  رازیش ی؟؟؟؟بریچ ـ

 برم. دی.حتمابا هیکار ضرور هی گهیمامان د ـ

 .شهیکه نم ییهویخونه بعد برو . ای. بستیهمرات ن یزی. تو چیبر ینجوریکه ا شهینم ـ

 یزیاگه خدا بخواد. چ گرمیو برم رمیروزه م هیپروازمه . گهیساعت د هی تونمیخوشگلم نم ـمامان

 ؟یندار یبرم کار دی. االن بارمیگیالزم شد از همونجا م

 ؟؟؟یکاره تو دار نمیامان از دست تو و کارات.اخه ا ـ
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 ؟یندار یلطفا.کار گهیمامان گلم غر نزن د ـ

 نه برو .خدا به همرات.  ـ

 خداحافظ ـ

 خداحافظ ـ

بودم که در باز شد و دکترو پرستارهااومدن  دهیداخل ساختمان . هنوز جلو در اتاق عمل نرس برگشتم

 .... رونیب
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 تمام توانم دویدم سمتش وجلوشو گرفتم.  با

 شد؟ یدکتر چ یاقا ـ

 ن؟یباهاش دار ی:شماچه نسبتدیبه سر و وضع اشفته ام کردم و پرس ینگاه دکتر

 جواب دادم:همسرشم. فورا

 بود. زیام تیگفت:خدا رو شکرعمل موفق یاز مکث طوالن بعد

متاسفانه بخاطر ضربه  یدوباره ادامه داد:ول الی.که جراح داندمیکش قیچند لحظه کوتاه نفس عم یبرا

 گهیعمل سخت رفتن تو کما و اگه تا سه روز د نیا نطوریکه به سرشون وارد شده بود و هم یدیشد

هم  یازطرفاما  دمیخبر ناگوار رو بهتون م نی.متاسفم که ا انیبه هوش ن گهیممکنه د انیبه هوش ن

 دارن. ییباال ی. توان جسمانیبه هوش م یبه زود شونیکه ا نیبه ا دوارمیام

 .ادیبه هوش ن الی.......ممکنه دان ادددددیدکتر تو سرم اکو داد ممکنه به هوش ن حرف

 نشدم.  یزیمتوجه چ گهیرفت و د یاهیس چشام

 .  زنهیو بهم لبخند م ستادهیکه باال سرم ا دمیکه باز کردم چهره همون پرستار مهربون رو د چشامو
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 ؟یبا خودت چکار کرد نیبب ـ

 سرم به دستم وصله دمیاز جام بلند شم د خواستم

.همون موقع که اومدم  یشد اری. به زور هوش یبلند ش یخوایم یدختر خوب استراحت کن واسه چ ـ

. کردمی. کاش همون موقع چک ات م یدست خودت بد یکار هیممکنه  دمیحالت فهم دنیبا د شتیپ

 .یایباال سرت تا به هوش ب ستادمیتموم شده بود وا فتمیش نکهیاونقدر نگرانت شدم که با ا

 ممنونم . ـ

 .زمیعز کنمیزد و گفت:خواهش م یقشنگ لبخند

 دوباره بلند شدم . ـ

 تو؟ یباز که بلند شد ـ

 دکتر .  یحرف ها یاداوریدوباره پر اشک شدن با  چشام

 .نمیبب الیدان خوامیم ـ

 هوشه. یکه ب ـاالن؟؟؟اون

 کنمیگرفتم :لطفا .خواهش م دستشو

 گفت:باشه. دید حالموکه

بود . منو برد باال  ژهیو یتو بخش مراقبت ها الیتو دستش گرفت و کمکم کرد رو پاشم .دان سرممو

 از اون بلند نشه. شتریهق هقم ب یدست ازادمو محکم گذاشتم رو دهنم تا صدا دنشیسرش. باد

 نیشده وبا ا یچیسر باندپ نیکه پر از زخم بود ،با ا یا دهیصورت رنگ پر نیمرد با ا نیا شدینم باورم

که بهش داشتم ،  یکه بود هر حس یهر چ الیبود .دان الیکه بهش وصل بود دان یو دستگاه میهمه س

 مارستانیبرو تخت  دشیاون قامت رش دنی.دادیسرش ب ییبال نیهمچ خواستمیهم نم هیثان هی یبرا

بودم اسمش فاطمه  دهیپرستار)که فهم شدکهی.حالم داشت بدتر مدیبر دنمویراه نفس کش

 زور منو برد . دوبهیاست(دستمو کش
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 ؟یبد دنیخودتو به کش یخوایدختر خوب م ـ

 کرد. سیمهاباتر صورتمو خ یشدن واشکام ب دتریهام شد هیهق گر هق

 

 مگه نه؟؟ ادیگفتم:اون به هوش م یبا حال زار بازوشوگرفتمو

 . ادیچرا که نه؟حتما به هوش م یتو اغوشش گرفت و نوازش کردوگفت :اره خانم سرمو

افتادکه  ادمی.تازه  شمیسبک شدم.سرمم که تموم شد فاطمه هنوز پ یکردم تا کم هیکردم و گر هیگر

 .تونستمیمگه م یخبر بدم ول الیبه خانواده دان دیمن با

 زحمتت دادم امروز ببخش تو رو خدا یلیخ دونمیبکنم؟م یخواهش هیازت  شهیفاطمه جان م ـ

 بگو. هیچه حرف نینه بابا ا ـ

 .نجایا انیب یبگ یو بدم بهش زنگ بزن الیشماره پدر دان شهیـم

 اره چرا که نه؟ ـ

 هست.  یمسئله ا هیمکث گفتم: فقط  یکم با

 ؟یچه مسئله ا ـ

 بود. بشی.بگو تو جیکارت برداشت نیبهش بگو شماره رو از رو ا ـ

 بود . لشمیبود شماره موبا الیپدر دان یتجارتخانه  کارت

 :چرا؟ دیتعجب پرس با

 بودم. نجایبدونن که من ا دیاونا نبا ـ

 شد:چرا اخه؟ شتریب تعجبش

 .ادیز ستی. دلشون با من ن کنهیوگفتم:دونستنش ناراحتشون م نییانداختم پا سرمو
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 یتو عروسشون یـول

 مکث گفتم:عروس سابقشون. ... با

 نگام کرد متعجب

 .میاز سه سال که تز هم جدا شد شیب الیمن و دان ـ

 گرد شده از تعجب گفت یچشا با

 و اونوقت االن... نیجدا شد ـ

 یم فیبرات تعر یوقت هی یروز هی ی.خواست هیما طوالن یزندگ یگرفتم وفشار دادم:قصه  دستشو

 کنم.

 و مات بود ازم گرفت و رفت  رانیرو دادم دستش هنوز ح شماره

 .ختمیصدا اشک ر یب نباریا وارویدادم به د هی.سرمو تک
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وضع و  دنیکه چطور با شن دمیمنتظرموندم . از دور نگاشون کردم و د الیاومدن پدرو مادر دان تا

پدرش سست شد.احساس عذاب وجدان داشتم. اگه  یحال مادرش خراب شد و پاها الیاوضاع دان

پدرو مادرش نگاه کنم نه تنها تو  یتاابد تو چشام ها تونستمیافتاد نم یم الیدان یبرا یاتفاق

 نگاه کنم. تونستمیکس نم چیه یاونا بلکه تو چشمها یمهاچش

و نشستم توش. ساعت  نمی.خودمو رسوندم به ماش کردندینم میاری. پاهام  رونیزدم ب مارستانیب از

 .ختمیر یو اشک م رفتمیهدف تو کوچه ها م یخلوتتر شده بودند . ب ابونهاینصف شب بود وخ کی

 . الیسابق من و دان یدر خونمونم.البته خونه  یجلو دمیخودم که اومدم د به

از جلو چشام عبور  هیاز ثان یخاطراتم در کسر یشدم و محو نگاهش شدم .همه  ادهیپ نیماش از

 الیرو که با دان یروز رهینم ادمیکه ترکش کردم . یخونه شدم تا روز نیکه وارد ا یکردند، از روز
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دوستش  خواستیتو نگاه اول از خونه خوشم اومد اما دلم نم نکهیخونه اونروز با ا دنیاومدم برا د

 یمال من نبود.اونروز وقت ستمدونیرو دوست داشته باشم که م یخونه ا خواستیداشته باشم دلم نم

مال تو  نجایا یببند بایخونه ز نیدل به ا دیساختمون نگاه کردم به خودم گفتم :سوگند تو نبا یبه نما

که من خانم خونه  یا نهخو نیخونه دل بستم به اول نی.اما من به ا یستیخونه تو ن نیخانم ا ست،ین

کردم براش ،  یاونروز دلتنگ دمیفهم کردمیکه داشتم ترکش م یروز نویاش بودم هرچند کوتاه .ا

خونه قشنگ من و توئه و من تو دلم  نجایگفت که ا الی. روز اول دان ختمیترک کردنش اشک ر یبرا

 نیباور داشتم که من هم از ا تنتو . اما روز رف یمن و تو نه او وخونه  یو گفتم خونه  دمیبهش خند

.  الیمن و دان یتو دلم گفتم که خداحافظ خونه قشنگ  یموقع خداحافظخونه سهم دارم روز اخر 

 .  ستادمیوا الیمن و دان یجلو خونه  گمیو م ستادمیمثل االن که جلوش وا

که توش داشتم  یخاطرات خوب و بد یخونه رو دوست داشتم ، دارم و خواهم داشت با همه  نیا من

 .... 

حذفش کنم  دهامیشو از جمع کل یورود دیکل ومدیوقت دلم ن چیدوستش داشتم که ه یاونقدر

تو  مینقل یخونه  یدهای، کنار کل میپدر یخونه  یدهایداشتمش .کنار کل دهامیکل هی.هنوزم کنار بق

 المان ...
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 یمن اون لحظه اونقدر یدر و باز کنه .ول نیا تونهیهنوزم م دیکل نیا کردمیبود اگه فکر م احمقانه

 امتحانش کنم . نکارویاحمق بودم که بخواهم ا

 نیتو ا یعنی شدیتو دستم و در باز شده بودم . باورم نم دیکه مات و مبهوته کل یکه باز شد و من یدر 

 اطیمکث وارد خونه شدم نگاهمو دورتادور ح یدر و عوض نکرده .با کم نیقفل ا الیسه سال دان

مون  دونفرهباطروات بودن هنوزم همون تاب  اطیح یهم گل هابود هنوز  بایگردوندم هنوز همونقدر ز

 بود. اطیح یگوشه 
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پارک شده بود  اطیگوشه ح نیماش هی.  سادندینقطه ا هیچشام رو  زدمیم دیکه داشتم د یهمونجور

 پرادوم انداخت .  ادیمنو  بتشیپارکش و اون ه یبودند.اون چادر و اون جا دهی.روش چادر کش

کرده بود به  زیپولش وار یبهم گفت که فروخته .حت الیممکن نبود اون باشه . چون همون موقع دان اما

تولدت  هیهد نی. قبول نکرد که نکرد گفت ماشخوامیحسابم . هرچقدر بهش گفتم که من پولشو نم

و از  نیبه ماش دمیفکرها بودم که رس نیبود پس مال توئه و بعد فروش پولشم سهم توئه . تو هم

 کنار. خشکم زد.... دمشیچادر گرفتم و کش یگوشه 

 کرد؟یچکار م نجایا نیماش نیسخت بود .ا باورش

نگاه کردم .هنوز اون قران  نویشدم ولمسش کردم از پنجره داخل ماش کتریبهش نزد یناباور با

 بیشدند . دلم عج یسرجاش بود . اشک چشام دوباره جار نیکه گذاشته بودم جلو ماش یکوچک

 شهیتولدم بود .دستم رو ش یکادو نیمورد عالقه ام بود .بهتر نیتنگ شده بود . ماش نمیماش یبرا

 یدوباره پشت فرمونش م شدیبارم که م هی یداشتم و برا چشویی. کاش سو دمیاش اروم کش هپنجر

 نشستم.

 نینبود که ا وونهیبه تمام معناست.اگه د ی وانهید هی الیعقب رفتم و از دور نگاش کردم . دان عقب

 فتهیچشمش بهش ب رونیاز خونه بره ب خوادیکه هر روز صبح که م ذاشتینم اطیح یو گوشه  نیماش

هر  ایتلخمون براش زنده بشه و روزش از همون اولش با غصه و غم شروع بشه . یمن و زندگ ادیو 

 نیکه همه کار براش کرد ، ا یسوگند ادیب ادشیو  فتهیخونه چشمش دوباره بهش ب گردهیوقت که برم

به مرز جنون  تونستیرو م یشک هر کس یافکار ب نیرو مدتهاست که ترک کرده. ا یخونه و زندگ

 برسونه.

از سه تا  یکیکنار  یدکی دیکل هی شهیخونه .هم یرفتم سمت ورود نیودل غمگ نیسنگ یقدمها با

هنوز هم همونجاست . برداشتم و در باز کردم . داخل  دمی. نگاه کردم و د میذاشتیجلو در م یگلدونها

منم سست شدن و  یو زدم. چراغ ها که روشن شدن  پاها دیبود .دستمو دراز کردم و کل کیخونه تار

 .نیدر افتادم زم یهمونجا جلو
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 شکل. نیبه ا نجایا لیوسا نیذهن من بودن؟ا ی دهیزائ ایتوهم بودن ؟ نای؟ا داریب ایبودم  خواب

که هنوز به  یلیمنن.وسا لینکرده.مبلمانش هنوز وسا یفرق چیخونه ه نیبه سه سال قبل .ا برگشتم

 رو فروخته. نایگفته بود ا الی.دان شدندیفروخته م دیکه با یلیشدند.وسا دهیمن چ ی قهیسل

دادم و بلند  هیتک واریتکان نخورده بود. به د یسر سوزن یاندازه  یصندل چی،ه یزیم چیاالن.... ه اما

.انگار  زیچ چیفرق نکرده بود ه یزیچ چیه نجایتو خونه.ا دنیشدم وآروم آروم شروع کردم به چرخ

 ینیتزئ یشمع ها یرو قفل کرده بودم ورفته بودم واالن برگشتم .حت نجایدر ا شیمن سه سال پ

عکسمون اونجا بودن همه  یگذاشته بودم اونجا بودن .قابها یرائیپذ یگوشه  زیکه رو  م یکوچک

نکرده بود  رییتغ شونمیکی یجا ینشده بود. حت ادیعکسم کم و ز هی یشون اونجا بودن .حت

 که من مرتبشون کرده بودم. یهمونجور

 سر جاشون بودند.  قیآشپزخانه دق لیآشپزخانه شدم. وسا وارد

 بودند که من گذاشته بودم.  ییدرست همونجاها لمیرا که بازکردم وسا ینتیهر کاب در

. مردد بودم که درو  باز کنم. بعد از  ستادمیهمون حالت شوک رفتم طبقه باال .پشت در اتاقمون ا تو

 نیبار چندم بود تو ا نیا دونمیگذاشتم و بازش کردم وارد اتاق شدم .نم رهیمکث دستم رو دستگ یکل

اتاق پر بودن  یوارهای. د فتمیر دادم تا دوباره نمو به د هی.تک شدیبهم وارد م یروز که شوک وحشتناک

 کردمیرو که نگاه م ییهمه من . هر جا نیمن . نگاهمو چرخوندم خوف برم داشت از ا یاز عکسها

از لباسهام  یکیکنار هم . زیمن.مرتب و تم ی.در کمدرو که باز کردم پر بوداز لباسها دمیخودم رو م

 الیدان یعنی ومدیبهم م یلیلباس خ نیبود.ا ی،رنگش سبز فسفر یبلوز راحت هیهم رو تخت بود .

که انگار  یعطر من روش بود.جور یگرفتم . هنوز هم بو مینیب ی. لباس رو جلوادیکه بهم م گفتیم

 .نجایاز تنم درآوردم و گذاشتمش ا شیچند لحظه پ

 . زار زدم ، ضجه زدم . نیبستم و نشستم رو زم چشمهامو

خونه  نیخودشو تا مرز جنون برده بود. چطور تو ا نکارهایبا خودش چکار کرده بود . اون با ا الیدان

 یکه برا ینبود . زن گهیکه د یگوشه تا گوشه اش پر از خاطرات منه . خاطرات زن یدوام آورده .خونه ا
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 دهیعشق م یبو ونهخ نیا وارینکرد. اما درو د یخونه عاشقانه با مردش زندگ نیچند لحظه هم تو ا

 . زیجنون آم ی.عشق

 .دندیروز خوش ند کیخونه که  نیا یبرا یاون مرد وحت یاون زن ،برا یکردم برا هیکردم و گر هیگر

 رونینداشتم .به زور بلند شدم که برم . ازاون اتاق زجرآور اومدم ب گهیخونه رو د نیموندن تو ا طاقت

قبل از  زیغم انگ یکه تو روزها ی.همون اتاق الیباز اتاق دان مهی.قدم برداشتم که برم نگام افتاد به در ن

 . کردیاونجا با خودش خلوت م الیطالقمون دان

خدا رو شکر کمتر  ینکرده. ول یفرق چیه نجاهمیسمت اتاق .درشو باز کردم .ا دیمنو کش ییروین هی

و رو  دیو چرخ دیکارش بود. نگاهم چرخ زیعکس کوچک از من رو م هی.فقط  شدیم دهیاز من د یاثر

باعث  نیجعبه که قبال نبود وا هیبزرگ  گوشه اتاق بود . ییکادو یجعبه  هیداد.  ستینقطه فرمان ا هی

نامه  یتعجب کردم . پاکتها دمیدیکه م یزیشد. رفتم سمتشو درشو باز کردم.از چ یتعجبم وکنجکاو

 . روش نوشته بود .  رونیب دمیکش شویکیو بردم و شده بودم . دستمو جل دهیمرتب کنار هم چ یا

 .میزندگ یفرشته  یشانزدهم ـ برا ی نامه
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 الی. دانمیزندگ ینوشته؟ روش نوشته فرشته  یبرا ک نویا الی.دان کردمیو مبهوت پاکتو نگاه م مات

 منه؟ ینامه برا نیا یعنی. زدیصدا م میزندگ یفقط منو فرشته 

لرزونم بازش کردم .نشستم  یکردم .خوشبختانه در پاکت ها باز بودند .با دستاها دایاول رو پ ی نامه

 شروع کردم به خوندنش. نویرو زم

 .میعشق زندگ سالم

 ی!!خنده داره مگه نه؟ باورش سخته به هرک الی. نامه نوشتن دانسمینویکه برات م ینامه ا نیاول نیا

 نوشتنیدوستام برا دوست دختراشون نامه م یوقت ممیتو دوران نوجوان ی. من حت کنهیباور نم یبگ

 یکس همهتو  یستین یانجام ندادم. اما تو کس یتو عمرم برا کس نکاروی.من اکردمیمسخره شون م
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برات  دیداره که با یینامه نوشتنم ماجرا نی. البته ا سمیبنو یبرا ک سمیتو ننو ی.براالی،همه کس دان

 کنم .  فیکنم .اما صبر کن بزار داستانمو از اول برات تعر فیتعر

طالقمون ، همون  یکه برگه  ی.لحظه استادیکه زمان برام ا یروز رفتنت .روز تموم شدنم.ازاون روز از

 ی،زندگ ستادنیاز دستت دادم و امضا کردم تمام ساعتها برام ا شهیهم یبرا دادیکه نشون م یبرگه ا

 اطرافم رو اون لحظه به خواب رفتن. ی.االن تموم ساعتهاتادسیمن همونجا ا یبرا

.اونروز ساعت  میرفتیم یقرار کار هیسر  الیبا دان میافتادم که داشت یروز ادیاز نامه برداشتم  چشم

فکرکنم ساعتت  الی. گفتم دان کنهیدوختم و متوجه شدم که کار نم الینداشتم نگاهمو به ساعت دان

 یمعن ونروزنگفت.ا یزیزدو چ یلبخند تلخ هی الیتموم کرده خواب رفته. تو اون لحظه دان یباطر

ساعتشهاشو از کارانداخته بود  الی. دان هیچ شیمعن فهممیاما االن دارم م  دمیلبخندشو نفهم

 مگه؟ شهیم دایمرد هم پ نیتر ازا وانهی.عاشقترو د

 شروع کردم به خوندن.  دوباره

 نکاریکه با ا یلحظه فکر نکن هینداره که گذشتن و نگذشتنش مهم باشه . االن  ییبعد از تو معنا زمان

تو بودنم از دستم رفته نه ابدا. االن درست صدو نود وچهار روز و هشت ساعت که  یب یشمار روزها

ام گذشته. بر نقر کیاش به اندازه  هیکه هر ثان یکنارم ندارمت . صدو نود وچهار روز و هشت ساعت

 چه ها بر من گذشت.  یبعدش بگم تا بفمه یبذار از اون روزها و روزها

نتونستم پامو تو  رانیکردم تا روز رفتنت از ا یباهات خداحافظ تیپدر یکه جلو در خونه  یلحظه ا از

کردم .  هیبند گر هیها بودم .اون شب تا خود صبح  ابانیو سرگردون خ لونیخونه مون بذارم . و

تمام  اب یوقت کنه،یم هیمرد گر گمیمن م یول کنهینم هیمرد که گر یگیاالن با خودت م دونمیم

،  کنهیم هیدلش هزار تکه بشه گر ی،وقت کنهیم هیکوه غم باشه گر یوقت کنه،یم هیوجودش بشکنه گر

 کردمیم هیگر دی. مثل من که باکنهیم هیجونشو،نفسشو از دست بده گر شو،همهیهمه زندگ یوقت

 از دستم رفت. یعشق ک یبرا
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 یکه نقطه ،نقطه  یام شده بودم روح سرگردان گهید یکردم . روزها و شبها هیشب تا صبح گر اون

.چقدر کردیاز تو رو برام زنده م یشهر خاطره ا نیا ی. هر گوشه کردیاز تو گز م یشهر بدنبال نشان

 همه خاطره باهات ساختم . نیخوب بود که ا
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 :گفتیافتادم که م الیدان یله اون جم ادی

شهر رو باخاطرات تو پر کردم هرجا که برم تو رو  نیا یفراموشت کنم، من گوشه تا گوشه  یچطور

 شه؟یم دایمردهم مگه پ نیتر از ا وانهید اعاشقتروی.خدانمیبیم

 تونستمی.اما نمکنهیمن ناراحتت م دنید دونستمیفرودگاه .م امیب یدوست ندار دونستمیرفتنت م روز

از دور به  یآخر رو ازدست بدم.اومدم ول یلحظه ها ذاشتیدل المصب م نیا شد؟مگهی. مگه م امیکه ن

بهت  بیعج که یا روزهیف یشال به رنگ آب هیساده تنت بود با  رهیت یآب یمانتو هی.ستادمیتماشات ا

همون موقع هم گفتم که  دمیشال من برات خر نیا ادمهیداشت  نشییپا دمینوار سف هیشالت  ومدیم

همون کفش  یبود دهیکتان .کفش اسپورت پوش دیشلوار سف هی دبودی.شلوارتم سفادیبهت م یلیخ

رو دوشت بود .موهاتو از باال  میا روزهیف کهیکوچ فیک هی.  مشیدیکه باهم خر تویا روزهیف یاسپورتها

.تو خونه هر وقت  یناراحت یعنی نی.ا یحوصله ندار یعنی نی. ا یبسته بود دیو سف یجمع کرده بود

 یمداد مشک هیمختصر بود فقط  شتی. آرا یبستیم ینجوریموهاتو ا یو ناراحت بود یحوصله نداشت

 هم رو لبات بود. یرژ کالباس هیو  یبود دهیچشمت کش ریز

 قی.آخ که چقدر من تو اون دقا یبه خداحافظ ی. شروع کردیکردیم یقرار یرفتن بود و ب یها لحظه

رو که برا بدرقه ات  ییکه تک تک اون آدمها دمید یبودم وقت نیزم یمرد رو نیحسود بودم.حسودتر

 دختربه اون  یاون  آدمها حسادت کردم . من حت ی. من به همه یاومده بودند و تنگ درآغوش گرفت

الم و ع یهم حسادت کردم . اصال من به همه  یکه از کنارت گذشت وتو به روش لبخند زد ییکوچولو

که  یبه آسمان شن،یهات م هیکه وارد ر یی، به هوا یزنیکه روش قدم م ینی.به زم کنمیآدم حسادت م

 یبه چشا شونو نگا کننیکه از کنارت عبور م یرهگذران یاز اون باال نگات کنه وبه همه  تونهیم
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که ندارمت،صداتو، نگاهتو،  کنمی.حسادت م کشنینفس م یا هیثان یو عطرتو برا فتهیمهربونت م

 عطرتو .... یلبخندتتو ، آغوشتو و حت

لحظه  نیبودن برام .تک تک ا متیلحظه ها غن نی. انمتیواضحتر بب ذاشتنیکه نم ییبه اشکا لعنت

 . هرحرکتتو ،هر نگاهتو و هر لبخندتو. سپردمیبه خاطر م دیها رو با

 کردند؟یرو جستجو م ی؟ چشات ک یبود ی. منتظر ک دندیچند لحظه چشم هات دور سالن چرخ یبرا

که نگاهت به دنبال من  کردمیچند لحظه فکر م یبود اگه برا ایکه کنارت بودند. رو زانتیعز یهمه 

 لحظه. نویریش یایرو نیخواستم که داشته باشم ا نیرا دوست داشتم برا هم ایرو نیا بیبود. من عج

و  ی. رفتیو جان مرا هم با خود برد ی. رفتستادندیآخر چشام به نظاره ات ا یتا لحظه  دیرفتنت رس

 و من با رفتنت تمام شدم. یروحم از جسمم جدا شد رفت
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 گهیبود البته رد قطرات اشک د ختهینامه ر یتموم شده بود. قطرات اشکم رو نجایا الیاول دان ی نامه

اشک  یکل الیداد .معلوم بود دان صیکاغذ تشخ یاز پخش شدن مرکب قلم و چروک شدیرو هم م یا

 وتموم کنه. سهیتا نامه رو بنو ختهیر

 گفتیداغون .م ی افهیق پویبود بات دهیرو تو فرودگاه د الیستاره افتادم که گفت دان یحرفها ادی

خارج شدم .انگار روح از بدنش خارج  دشیمن از د یوقت گفتیخون بودند. م الهیچشمهاش دو تا پ

 یحرفها رو زد کل نیستاره ا یاونروز هم وقت ادمی.نیو افتاده زم ستهیشده و نتونسته رو پاهاش با

 کردم.  هیگر

گذشته بعد از من . نامه دوم رو باز  الیبه دان یبدونم چ خواستمینامه ها رو بخونم م هیکنجکاو بودم بق 

 کردم و شروع کردم به خوندن.

 میزندگ سالم

چه ها بر من  رانیبرات بگم بعد از خروج تو از ا خوامیم نجایا سمینویکه برات م ینامه ا نیدوم نیا

 گذشت. 
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و  امیچقدرگذشت تا به خودم ب دونمیبودم .نم جیها تو فرودگاه سرگردان بودم .منگ بودم ،گ ساعت

اما من تو اون لحظه  خوردیپشت سر هم زنگ م می. توراه گوش رونیبزنم ب یاز اون فرودگاه لعنت

خونه  نیخونه .باالخره دوباره برگشتم به ا دمی. رس گهید یکیخودمم نداشتم چه رسد به  یحوصله 

 خواستمیبرم و با نبودت مواجه شدم م خواستمیتو بود .م یکه گوشه به گوشه اش خاطره  ی.به خونه ا

تو*  یتا ابد ب یبرم و* روزها خواستمی.م یرفت شهیهم یبرا گهیکار به خودم بقبولونم که تو د نیبا ا

مطلق خونه کم  یکیرسکوت و تا دنیآغاز کنم.  همون اول راه با ورودم به خونه و د مویزندگ ی

 آوردم.

 .دمیدرم باال سرم دما انیگر یهامو که باز کردم چهره  چشم

 . مارستانمیمتوجه شدم ب یشده؟ بعداز مدت یکجام و چ دونستمیاول نم لحظات

سر خودم  ییبود بعد رفتنت بال دهینگرانم شده بود .ترس دمیبود جواب تلفن هاشو نم دهیبابک که د 

داره  یکه تو رو ندارم چه ارزش یوقت ی.زندگ کردمیرو م نکاریاگه بخاطر تو نبود ا دی. البته شاارمیب

تو  نکهی.با ا دیرسیخبرش به گوش تو م دادمیرو انجام م نکاریکه اگه ا کردمینم ی.اما نه من خودکش

 کردمینم یمن هرگز کار یگرفتیاتفاق عذاب وجدان م نیبخاطر ا دونستمیاما م یبه من ندار یحس

و  رمیبم نکهیا یمکدر بشه . حاضر بودم بمونم و زجر بکشم جا زتیخاطر عز یا هیثان یبرا یکه حت

و  خواستمیم شهیقلب هم میکه من از صم هیزیچ نیخاطر تو و ا یراحت یعنیراحت بشم .زنده موندنم 

 و خواهم خواست.  خواهمیم

زنده  یآدم چه کرده بودم. چه کرده بودم که حت نیمن با ا ایاز نامه بلند کردم و ضجه زدم خدا سرمو

 یخطاب کرده بود . برا میاول نامه اش منو زندگ نمیهم یهم بخاطر من بود.برا شیبودن و زندگ

 یمرد یزندگ یکرد بود . اشتباه نبود من همه  رهیذخ میزندگ لشیموبا یاسم منو تو گوش نمیهم

 من کرده بود. یفدا شویبودم که خودشو وزندگ

 مگه؟ شهیم دایمرد هم پ نیاز ا وانتریود عاشقتر
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دم در پارک کرده بودم و  نویحواس پرت شده بودم که ماش یاومده بود سمت خونه .اونقدر بابک

در را باز نکرده بود  یزنگ و زده بود کس یهر چ یباعث شده بود بابک متوجه بشه خونه ام ول نمیهم

در خونه  یجلو هوشیب داخل . وارد خونه که شده بود. منو ادیباالخره توانسته بود ب بتی.باهزار مص

که ازم  یسوال نی.به هوش که اومدم دکتر اومد باال سرم .اول مارستانیکرده بود و برده بود ب دایپ

 یباورت نشه اما کل دیبود ؟ شا یخوردم ک یدرست وحساب یکه غذا یبار نیبودکه آخر نیا دیپرس

 میقبال با هم رفته بود که ییاز پارکها یکی. تو  یبود که رفته بود یاومد . چند روز ادمیفکر کردم تا 

دخترگلفروش ناز نشست کنارم  هی. ختمیریخاطراتمون اشک م یادآورینشسته بودم و ناخودآگاه با 

معصومش نگام کرد و  یشاخه گل گرفت جلوم . نگاش کردم با چشمها هی دیمو که د هی. گر مکتیرو ن

 .کنهیم هیگر یکس یوقت شمی.من ناراحت م دینکن هیگفت :گر

 نداشت . یزور زدم لبخند بزنم نتونستم . اشکام تموم یچ هر

 ن؟یکنیم هی:چرا گردیحالت معصومانه پرس باهمون

،عشقم ،همه کس و همه  میجان جانانم،نفسم ،زندگ نکهی.ا دادمیم حیرو براش توض یکردم چ نگاش

رو ازهمه  یک ایرو .برگشتم سمتش و گفتم :تو دن نایا دیفهمیبچه چه م نیترکم کرده و رفته .ا زمیچ

 ؟یدوست دار شتریب

 با ذوق جواب داد :مادرمو. فورا

  ؟یکنیبرنگرده چکار م گهیدور و د یلیخ یجا هیمامانت تو رو ول کنه و بره  یروز هی:خوب اگه  گفتم

 .کنمیم هیجواب داد:گر صادقانه

از همه دوستش دارم منو ول کرده و  شتریب ایکه من تو دن یزدم و گفتم :خوب االن کس یتلخ لبخند

 :چرا ولت کرده؟دی.کنجکاوانه پرس کنمیم هیرفته  منم واسه خاطراون گر

 نوبت من بود صادقانه جواب بدم چون دوستم نداشت. نباریا

 .نیدوستش نداشته باش گهیجواب داد:شما هم د یحالت کودکانه ا با
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دست از دوست  تونمیبعد از مرگ هم نم یبدم که من حت حیبراش توض یبگم . چطور یموندم چ باز

و دوست نداشتنت  یانداخته فراموش شهیوجودم ر یداشتن سوگندم بردارم . عشق تو تو همه 

 . شهیمحال عالمه.درجوابش فقط آروم گفتم نم نیمحالتر

دعا  دیبا خوامیرو که م یزیهر چ گهی.مامانم م دیتعلل دستشو گذاشت رو دستم :عمو دعا کن یباکم

که اون برگرده خدا  نیدبگی.شما هم دعاکنشنوهیما رو م یکنم و ازخدا بخوام اونو به من بده خدا صدا

 .شنوهیصداتونو م

از  شتریهست که خدا هم ب یدوست داشتن یزدم و تو دلم گفتم .آخه اون المصب اونقدر یلبخندتلخ

 نه من. کنهیاونو اجابت م یدعا نیمن دوستش داره .برا هم

 یمعصومش افتاد که با حسرت زل زده بود به همبرگر یافکار خودم غرق بودم که نگاهم به چهره  تو

بود. بعد از چند لحظه بلندشد که بره و گلهاشو بفروشه . بهش گفتم  گهید یدختر بچه  هیکه دست 

 . یبا من نهار بخور شهیخانم کوچولو م

 نگام کرد:چرا؟ باتعجب

 غذا بخورم. ییآخه من عادت ندارم تنها گفتم

 پس؟ نیخوردینهار م ی:قبال با کدیلوحانه پرس ساده

 غذا بخورم.  تونمینم یحت گهیاون رفته د یکه تنهام گذاشت و رفت از وقت یگفتم:با همون یناراحت با

و ضعف  دیشد یخوابیبود که به زور تونستم غذا بخورم .دکتر گفت بخاطر ب یبار نیاون روز آخر آره

کرد  هیاصرار و گر یکنم مرخصم کنه .مامان هر چ یشدم .باالخره تونستم دکتر رو راض هوشیب دیشد

 یکنم که تو اونجا زندگ یزندگ ییجا  شدیکنم قبول نکردم .مگه م یاونا با اونا زندگ یکه برم خونه 

 .نیا یعنیمن  یبرا یبعد از تو من بودم و اون خونه و خاطراتت. زندگ. ینکرد
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 سوم را برداشتم . ی. نامه شدیرا هم تموم کردم .نامه به نامه حالم خرابتر م الیدوم دان ی نامه
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 .امیدن سالم

ه که گوش یمن وتو.خونه ا یمن شد خونه مون ،خونه  یایدن یوبعد از رفتنت همه  یکه رفت ییایدن

که  موندیم یجور دیکه با یگوشه اش پر از خاطرات تو بود و هواش هنوزم پر از عطر تو بود .خونه ا

 کار. نیا دداشتیحضور تو هر گوشه اش حس بشه .با

 ماتومی،اما من اولت فتمیتو ب ادی دنشونیخونه رو عوض کنم تا کمتر با د لیازم خواهش کرد وسا مامان

 دیبا زیجابه جا کنه ،همه چ یمتریلیاز خونه مون را م یا لهیوس نیحق نداره کوچکتر یدادم،کس

که  یکار هااضافه بشه.من، تن یزیکم بشه و نه چ یزیبمونه ،نه چ یو رفت یکه تو گذاشت یهمونجور

 یکه قرار بود روزها ییایتو.دن یمن ب یایمن بعداز تو ،دن یایبود، دن دمیجد یایکردم آماده کردن دن

 من اونجا بگذره .  یتو یتا ابد ب

هر  خواستمیچاپ کنند م یو دادم برام تو قطعات بزرگ هیکه کردم عکسهاتو بردم آتل یکار نیاول

مخصوصا تواتاق  کردمیتو رو کنار خودم حس م شهیهم یاونجور نمیتو رو بب کنمیرو که نگاه م یسمت

و  آوردمرو دوباره از تو کارتن ها در  یکرده بود یکه بسته بند ییمشترکمون . بعد از اون لباسها

تو لباسهاتو در  یهر شب بجا خواستمی.م یباور کنم که رفت خواستمیتو کمد ،هنوزم نم دمیمرتب چ

 .کردندیپر رنگتر م اهامیکه با عطرشون حس حضورتو ،تو رو ییو بخوابم.لباسها رمیآغوش بگ

آوردم  یم رونی.هر لباستو که از کارتن ب دمیلباسات را دوباره چ یتا همه  دمیکش یبرات بگم چ بذار

. عطرتو نفس یزدیم شهیکه هم یعطر یتنت و بو ی،بو دادندیتو را م ی،بو میا ینیجلو ب گرفتمی.م

تو عادت  عطرلباس هاتو رو جمع کردم . من به  ی. مردم و زنده شدم تا همه  زدمیو زار م دمیکشیم

 داشتم.

را  چکدومیه تونستمیبشه آخه نم فیکث یذره ا ایشدت مواظب لباسهات بودم مبدا لک برداره  به

بوده و است اما عشق به  یوانگیکارهام د دونمیبشورم .شستن لباس همان و رفتن عطر تنت همان .م

 که عشقه . شهیوانگید
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و برات  یکنیو لباس هاتو گم م یها حواس پرت شد یکه تازگ یگفت یقبل رفتن چند بار ادتهی

که اون لباس ها رو من برداشته بودم و  کنمیموضوع . اون موقع نگفتم اما حاال اقرار م نیبود ا بیعج

 بسازم. امویکنم و دن یو من با لباسهات زندگ یکه تو نباش یکرده بودم برا روز مبدا ،روز مشونیقا

 ی. من حتومدندیبهت م یا گهیاز هر لباس د شتریببودندکه  ییلباسها کردمیکه انتخاب م ییلباسها

 ادیآخه تو اون مانتو را ز ومدیبودم را هم بردارم اما دلم ن دهیرو که برات خر ییمانتو نیاول خواستمیم

 گفتمیمن باخودم م یکردیچون هر وقت که اون مانتو رو تنت م ،ی.البته حق ام داشت یدوست داشت

بار  نیاول یرو که تو را برا یوقت اون لحظه ا چیباشند . ه ینیزم توانندیباور دارم که فرشته ها هم م

برا من در تو خالصه شد و جز تو  ایدن ی. تواون لحظه همه  کنمیرا فراموش نم دمیمانتو د نیتو ا

 .....فی. حدمیرو ند یزیچ

 ات بشوم. وانهیو مثل هزاران بار قبل د نمیدوباره تو را تواون لباس بب تونمینم گهیکه د فیح

را  الیجمالت اشکش دان نینامه معلوم بود که نوشتن ا یاز قطرات اشک رو دمیرا رو نامه کش دستم

 در آورده بود. بیعج
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 توخانه شهیعطر حضورت هم نکهیا یبرا

 شهیو هم دمیخر یکردیکه استفاده م یباشه رفتم از همون مارک عطر یجار

 کردیدلم را خوب م نکارحالیا کردمیخونه رو پر از عطرت م یفضا

خونه را انجام بده ازش خواسته بودم هر وقت که تونست  ینفر را استخدام کرد تا کارها هی مامان

 خونه پخش کنه یعطرتو تو فضا

 بیاز من خواست تا از ج الیچند ماه قبل دان ادمهیاتفاق انداخت ، هی ادیمن رو  الیدان یجمله  نیا

که من  هیهمون عطر هیشب دمیشدم فهم یاش ببرم که متوجه عطر زنانه اکتش تلفن همراهش رو بر

 کنمیاستفاده م
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 رهینم ادمیالعمل خودم را تو اون لحظه  عکس

نشانه  هی نیو ا کنهیم ییها طنتیش هیداره  الینشست رو لبم ،با خودم فکر کردم دان حیلبخند مل هی

 خوب بود ی

 کنهیانتخاب م نیگزیمن جا یکم کم داره برا نکهیاز ا نشان

 که منشا اون فهممیاالن دارم م اما

 قصه هم باز به من ختم شد نیا یکجاست؟ انتها عطر

 ایدن نیتو ا یکه ساختم شروع کردم به زندگ امویدن

 مواقع هم تو اتاقمون بودم شتری، ب شدمیخونه خارج نم از

 یایب اهامیتو به رو دیتا شا دمیخوابی،م دمیخوابیلباستو وبعد م ایو  کردمیعکستو بغل م ای

 داشت تیبرام جذاب شتریتو ب یب تیواقع یایتو دن یبا تو به نسبت زندگ اهامیتو رو یزندگ

                                                   .                                                                                                     کردمی،قرص خواب مصرف م بردیوقت هم خوابم نم هر

 به به اکرم خانم سپرده بودم یاز طرف

 رفتینم نییغذا بدونه تو از گلوم پا نه،یرو برا دونفر بچ زیغذا برا دونفر بزاره و م شهیهم

 خودتو  که زهیبرا دونفر بر گفتیو قهوه ها رو هم م ییچا یحت

 داشته باشم. تونستمیمرا تو ذهنم  ادتیاما  نداشتم

 گهیو د اوردمیو خاطرات نبود شک نکن همون روز اول کم م ادی اگه

 ادامه بدم میبه زندگ تونستمینم
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اومد  شیبرام مشکل شده بود .باز هم همون احساسات سه سال پ دنیتموم شد .نفس کش نامه

 متنفر بودم .  الیاز دان یسراغم . از خودم ،از سرنوشت و حت

 ،سرنوشت به اشتباه ما را کنار هم قرار داده بود. میسهم هم نبود ما

 دیبچه گانه بود . شا یباز هی نی، ا کردمیخطرناک رو شروع م یباز نیدایخودم متنفر بودم ، من نبا از

 راحتتر ازمن بگذره. تونستیم الی،دان کردمیم یاگه همون روز اول سر جواب نه پافشار

بود  یخودآزار ی،کارهاش نوع ارهیبالها رو سر خودش ب نیمتنفر بودم چون حق نداشت ا الیدان از

 .رنیمن را براش بگ یجا تونستندیبودند که م یا گهید یداشت و آدمها انیجر ی،من نبودم اما زندگ

 کباری،آدمها  یکه بفهم ی:عاشق نشد گفتیم دیشن یحرف را م نیبود و ا نجایاالن ا الیدان اگه

 .شوندیم یمعن یبراشون ب گهید یآدمها گهیو بعد از اون د شوندینفر م کیعاشق 

 یداشتم به هوا ازی. بلند شدم خودم را رسوندم دم پنجره .ندیاشک از چشمم رو دستم چک یا قطره

 .  دمینفس کش قیتازه .پنجره رو باز کنم و عم

 . شیچه کرده بود با من و زندگ الیدان

 .  شیو زندگ الیا دانچه کرده بودم ب من

 دهیروز خوش ند کیگذاشتم  شیپامو تو زندگ ی. از وقت الیکرده دان یرو سپر یتلخ یروزها چه

زنده بمونه  ستیهاست .معلوم ن هیبند ثان شیافتاده زندگ مارستانیاالنم که وضعش اونه .رو تخت ب

 انه؟ی

 . کردیام م وانهیفکرشم د ی؟حتیباز نشه چ ایدوباره رو به دن الیدان یاگه چشمها اااایخدا

 ....،ومدیسرش م دیبال با نیکرده که ا یچه گناه الیآخه چرا؟ مگه دان ایخدا

 دادم.  الیکه به دان هیتاوان گناهان منه . تاوان زجر نیا نکنه

 .  نیسست شدند نشستم رو زم پاهام
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منم  یبره ،زندگ الی. اگه دان یام کن هیتنب ینجوریا دیتو نبا ایتاوانه، خدا نیبدتر نیا اینه ،خدا نه

 . کنهیشک تا آخر عمرم عذاب وجدان رهام نم یرفته. ب

،  دونمی، دل بنده تو شکستم م دونمیاشتباه کردم م ای،خدا نیرو قبول دارم جز ا یهر تاوان ایخدا

 ...الیمرگ دانبدم.  نکارهایبخاطر ا دیکه با ستین یتاوان نی. اما قبول کن ا دونمیبنده تو رنجوندم م

 . ارمیکه تاب ب ستمین یکار رو با من نکن . من طاقتشو ندارم ، من اونقدرها قو نیا اینه خدا نه

 شکنجه آور بود . الیدان یسخت بود انتظار . انتظار باز شدن چشمها چقدر

 دادم. دیبهوش اومده باشه به خودم ام دی.شا مارستانیصبح زود برم ب دیبا

نامه ها . تعدادنامه ها  نینوشتن تک تک ا یبرا دهیکش یچه زجر الیدوباره به نامه ها افتاد دان نگاهم

.اما  دهیفکر نامه نوشتن از کجا به ذهنش رس دونمیهم کم نبودند . انگار هر روز برام نامه نوشته . نم

.  گفتیبرام نم یکس  مرمتا آخر ع دیخبر دار شم که شا ییهر چه که بود باعث شد من از ناگفته ها

 من هم زجر آور بود . یهمه شونو بخونم اماخواندن هر خطش برا خواستیدلم م
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 . یبعد یدستم رفت سمت نامه  ناخواسته

 دل مجنون ، نیا یلیل سالم

و  ی.کاش اونروزها بودیکردیاما تو باور نم وانتهی،دل من مجنونته، د گفتمیبهت م شهیهم ادتهی

 .یمنو باور کن یکم دیتا شا ،یدیدیم هامویوانگید

 دیرس ییخودم ساختم ، منو به مرز جنون رسوند کارم به جا یکه بعد از رفتنت برا ییایتو دن یزندگ

 ی،برات غذا م کردمینشستم وبا تو صحبت م یجدا شدم ،ساعت ها م یقیحق یایاز دن گهیکه د

 یو برا گهید یستیتو ن گفتیهم که م ی.باهر کسکردمیدست تو دست تو خونه رو گز م دم،یکش

 .کردمیجر و بحث م دایشد یو رفت یترکم کرد شهیهم

 کم توهماتم شدت گرفتندو منو به مرز جنون رسوندند .  کم
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شدن من  یبه بستر یمتفق القول را یبا چند تا روانشناس صحبت کرد و همگ تمیوضع دنیبا د بابک

 دادند. یروان شگاهیآسا هیتو 

 یرفتن من پا یعنی شدی!!!!باورم نم یروان شگاهیامکان نداشت .آسا نیکنار بدنم رها شد .ا دستم

 نیچن الیبود که با دان یچ یعشق لعنت نیباز کرده بود چطور ممکنه ؟ ا یروان شگاهیرو به آسا الیدان

تا  الیدان کردمیوقت فکر نم چیحد دوستم داشته باشه .ه نیتا ا الیدان کردمیوقت فکر نم چیکرد؟ ه

 بره . یوانگیمرز د

 تار کرده بودند . دمویچشام گرفتم .اشکام د یرو دوباره جلو نامه

 متریام که رفته رفته وخ تیوضع دنیموضوع برا خانواده ام سخت بوداما با د نیقبول کردن ا نکهیا با

نکرد هر  دایپ یموضوع اطالع نیکس از ا چیشدم البته ه یشدند و من بستر یباالخره راض شدیهم م

 تیریمدرفته سفر خارج از کشور تا حال و هواش عوض شه .بابک هم  گفتندیم گرفتیسراغمو م یک

 شرکت رو در نبود من به عهده گرفت. 

 چیکدوم از روانشناسها و روانپزشک ها نتونستم ارتباط برقرار کنم .از ه چیمن تا مدتها با ه اما

تا فراموشت کنم،آخه مگه  خواستنیون همشون ازم مچرا؟ چ یدونی.م ومدیکدومشون خوشم نم

 ایقضا نی. ا خواستندیرو ازمن م یممکن ریغ نیتر بودند که همچ وانهی،اونا از من د نکاریممکن بود ا

که اومدبهش  یروانشناسها فرق داشت . روز اول نیا یاومد ، اون با همه  انیشا نکهیگذشتند تا ا

فراموش  مویزندگ یعشق و جونمو،همه  یبگ یاومد ؟یبزن یتکرار یحرفها یتو هم اومد هیگفتم:چ

 کنم ؟

 .خوامینم مارهامیرا از ب یرممکنی:نه ،من غگفت

 ریکار غ نیبود که قبول کرده بود ا یمتعجب شدم چون اون تنهاکس یاون لحظه کل شهیم باورت

 ممکنه.

و کجا عاشقت شدم  یک دونمینم نکهیشد سنگ صبورم ،براش ازتو گفتم ،از ا انیاون روز به بعد شا از

و  یبه من عالقه نداشت یتو ذره ا نکهی، از ا خوامتیکه مجنون وار م دمیبه خودم اومدم و د نکهی،از ا
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.و در آخر دمنبود.خالصه از عشق خودم و نفرت تو براش ساعت ها حرف ز شیب یوجودم برات آزار

 شت کنم .فرامو تونمیبعد از مرگ هم نم یبراش گفتم که من حت

 

تابا رفتنت کنار  خوادیمن تو رو فراموش کنم بلکه ازم م خوادیداد که اون نم حیهم برام توض انیشا

کنم.  یزندگ ادتیگوشه تو قلبم نگه دارم و با  هیبرگردم و تو را  یعاد یو آروم آروم به زندگ امیب

بود که برات  نیا دادپشنهاد  میبهبود یکه برا ییاز کارها یکی. دیالبته پروسه درمانم مدتها طول کش

. یو از من دور یرفت شمیکه تو از پ قبوالندمیبه خودم م ینجوریحداقل ا انی.بنظر شا سمینامه بنو

 عشق. یشما بانو یخان شروع کردم به نوشتن نامه برا الیشد که دان ینجوریوا

قرص آرامبخش و  یکرد البته تا مدتها مجبورم کل دایحالم بهبود پ انیبعد از اون کم کم با کمک شا 

آدم  شهیبهتر شدم. با نبودت کنار اومدم اما فراموشت نکردم . مگه م یاعصاب مصرف کنم.اما بازم کم

 شده فراموش کنه. وانهیرو که بخاطرش د یکس
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.حالم رفتیم جیگواقعا خارج از توانم بود. سرم  گهید نیشده بود .تحمل ا وانهیبخاطر من د الیدان

 یزیچ گهی.چند قدم برداشتم و د تیفرار کنم از اون همه واقع خواستمیخراب بود .بلند شدم م یلیخ

.سرم به  دمدوباره چشم هامو باز کر خوادیکه رو صورتم م یکه با احساس نور یتا وقت ادینم ادمی

بلند شدم و دستمو  دندیدینم یافتاده بودم چشامهام درست و حساب نی.رو زم کردمیشدت درد م

شد .جلو چشم که گرفتم  سیبود .حس کردم دستم خ دتریاز سرم که درد شد یگذاشتم رو قسمت

 افتادهرفته بودند و  یاهیشده بود .انگار چشام س یخون نمی.خوب که دقت کرد زم هیدستم خون دمید

 یجور هیو سرمو  هیاول یخورده بود . رفتم سراغ جعبه کمک ها زیبودم موقع افتادن بغل سرم به م

 کردم . یچیباندپ

حرکت  عیشدم وسر نیباخبر بشم .سوار ماش الیتا از حال دان مارستانیب رفتمیم دیشده بود با صبح

اونجا بود . از دور که نگاه کردم ،چشمم  الیدان دونستمیکه م یو رفتم قسمت مارستانیب دمیکردم. رس

 .بابک و پدرش هم بودند .  انایافتاد به مادرش ،کنارش ماندانا بود و دا
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 رو نداشتم .  نکاریاما جرات ا کتریمنم برم نزد تونستمیم کاش

که اونجا بود گفت  یشم.اسمشو گفتم ،پرستار ایتا حالشو جو یو رفتم سمت پرستار برگشتم

 شدند . فیضع شیاتینکرده البته دوبار عالئم ح یرییتغ تشی،وضع

من پرستار  ینخورم . خدا نی.دستمو از کانتر گرفتم تا زم رنیم یاهیحس کردم چشام دارن س بازم

 من.... یشده ، خدا متریحالش وخ یعنیشدن.  فیضع شیاتیعالئم ح گفتیم یداشت چ

 پرستارکه نگران بود به خودم اومدم. یصدا با

 خانم شما حالتون خوبه ؟ ـ

 زور گفتم :بله به

 . ادیبه نظر نم نطوریا یبه سرم کرد و گفت:ول یره ابرم که مچ دستمو گرفت ،نگاش کردم .اشا خواستم

 شده . یخون میروسر دمیکه د دمیرو سرم کش دستمو

 پانسمان بشه. دیبا ـ

دکتر برام  نیبود برا هم نیی، فشارمم پا خواستیم هیدکتر . زخم سرم بخ شیکرد و منو برد پ کمکم

 . یتیسرم نوشت و تقو

 نمیرو بب الی،هنوز هم اونجا بودند و باز من نتونستم دان ویس یکه تموم شد باز رفتم سمت آ سرمم

کرده بود که منم پا به پاش شروع به  دنی.بارون نم نم شروع به بار رونیزدم ب مارستانیاز ب دانهی،ناام

 کردم . دنیبار
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سرگردون کوچه ها شدم و دوباره سر از خونمون در آوردم .درو باز کردم و رفتم داخل .بارون  دوباره

 یوقت لحظه ها چیخونه که ه نیا فیکه نشستم رو تاب دونفره مون . ح دیباریهنوزم نم نم م

 . دیبه خود ند یعاشقانه ا
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حواسمو پرت کنم از فکر  خواستمیبعد بلند شدم و رفتم داخل . بازم رفتم سراغ نامه ها م یمدت

 .  الیدان میکردن به حال وخ

 آرامش آشوب دلم سالم

 .دمتیروز د جدهیسال و ه کیباالخره بعد از  دمتیباالخره د امروز

آن فکرم  هی دمش؟یبود؟ پس چرا من ند دهیبود کجا د دهیمنو د الیسطر رو خوندم . دان هی نیا دوباره

 و کنارشم. نهیبیمنو م کردیوفکر م شدیگفت دچار توهم م شیتو نامه  قبل الیدان نکهیسمت ا دیکش

 نامه رو خوندم . یادامه  کنجکاوانه

 دل آشوبم. نیآروم شد ا باالخره

. ساعت سه بامداد پروازم نشست رو خاک آلمان .  رمیبگ زایبعد از ماهها تالش تونستم و باالخره

. آدرس خونه تو  رونیو انداختم تو اتاق و زدم ب لیکه قبال رزو کرده بودم .وسا یخودمو رسوندم هتل

جلو در  ردخواستم و آدرسو براش گفتم . منو آو نیماش هیکرده بودم .  دایمشکل پ کیبا هزارو 

که شاخ و  وانهی. د یشک تو خواب بود یبود و ب قهیساعت چهار و چهل و دو دق دمیرس یخونه.وقت

و زل زدم به خونه ات . از خونه ات  ستادمیکه اونجا بود ا یمثل من .پشت درخت هیکی وانهیدم نداره ،د

 یجا نیبهتر یبکش ستو توش نف یاومد ،خونه ا یخوشم م دیبود.البته با کیو ش یخوشم اومدنقل

 . استیدن

 یکه آدرس درست باشه البته من قبال کادو کردمیمنتظر موندم تا در باز شد ،خدا خدا م اونقدر

. قلبم  دمتیچشم به در دوخته بودم که باالخره د صانهیآدرس فرستاده بودم. حر نیتولدتو به هم

اد یو ب رونیاالنه که ازش بزنه ب کردمیکه هر آن فکر م دیکوبیام م نهیخودشو به قفسه س یجور

و  دیو بوس دیی،تو رو بو دیسمت تو ، روحم رو که نگو .از تنم خارج شد و اومد صدبار دور سرت چرخ

 .  دنتید تیاما جسمم همه چشم شده بودند برا دیآغوش کش

 یکفش ورزش هیکنارش داشت با   یصورت یکم رنگ تنت بود که نوارها یتوس یلباس ورزش هی

گذاشته  یریبود .هندزف رونیو چندتا طره از موهات ب یبود دهی،کاله لباستو رو سرت کش یصورت
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شد خودتو  شتریو بعد سرعتت ب یداشتیم برم.قدم به قدم دنبالت اومدم . اول آروم آروم قدیبود

و نگات کردم  ستادمیو من از دور وا یکردن دنیخونه تون و بعد شروع به دو کیبه پارک نزد یرسوند

 تنگ شده که تیوصف حالم نبود . اونقدر دلم برا یبرا ی،چقدر دلتنگت بودم ،کلمه ا

 .میعشق باشکوه زندگ ستمیبا تیساعتها به تماشا خوامیم 

 دونمیمن شده بود و من متوجه حضورش نشده بودم .من اصال م کینزد نقدریا الیمن ،چرا دان یخدا

 روز خاص و فوق العاده. هیشده بود به  لیتبد الیدان یمن ،برا یروز ساده برا هیاتفاق افتاده ، نیا یک
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نامه  هی نکهی.تا ا ختمیریاشک م الیعاشقانه دان یدردل ها یو برا خوندمیم یکی یکیها رو  نامه

باز کردم هم  یچندمه ،تازه وقت یرو پاکش ننوشته بود نامه  یقبل ینظرمو جلب کرد .مثل نامه ها

 شروع شده بود . ینجورینامه هم ییهویننوشته بود ،سالم .

 دیبا گهیجون سخت باشه آخه .مگه من چندتا جون دارم که بدم.چقدر د تونهیآدم تا چه حد م هی

من .چرا هنوز  رمیمی.چرا نم ستیبسم ن یعنی اایخدا دمیزجر بکشم من دارم تاوان کدوم کارمو پس م

 از دست دادم ....  شهیهم یکه عشق و جانم و برا یوقت کشمینفس م

 ،تاابد.... شهیهم یاز دست دادم برا شهیسوگندمو برا هم من

ندارم .ما تا  یدیام گهیمن تموم شده است. د یبرا ایدن نینداره ، ا یمن ارزش یکردن برا یزندگ االن

 سوگند شدم .  یابد ب

. کاغذ  هیحرف ها چ نیاز ا الی.منظور دان هیچه زمان یجمالت برا نیجمالت ،ا نیبودم از ا متعجب

روز  نیکرده بود روش.کدام هیگر یپخش شده بود .معلوم بود که کل سینامه چروک بود .جوهر خودنو

 . دهیرس یحد از آشفتگ نیبه ا الیدان

 گل من باغچه نو مبارک . یو بگ ینیبب یگرید یسخته گل آرزوهاتو تو باغچه  چقدر
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که ازش واهمه داشتم . همه عشق و  یاون روز دیرس یمن . انگار دمید یگرید یتو باغچه  گلمو

که تو حنجره ام  یادیشد . االن منمو حسرت از دست دادنش .االن منم و فر یگریجون من مال د

 مرگم آرزوست . ای. خدا شمینم یو اما خال شکنهیکه هزاران بار م یخفه شده .منم و بغض

 نیکه ا فینداشتم . ح یکه فرصت خداحافظ فی.ح رمیمیغربت جانگداز م نیشک تو ا یامروز ب من

تنگ در آغوشش بکشم ،  تونمی. نم نمیعشقمو بب ریدل س هیبار  نیآخر یبرا تونمیآخر،نم قیدقا

 من خداحافظ... .  ستیهست ون ی،ببوسمش وبگم خداحافظ همه  مشیببو

 حسرت به دلم خواهند ماند . نیکه ا فیح

کنار عشقش پرسه  شهیروح سرگردون که هم هیروح سرگردون .  هی شمیشک م یاز مرگم ب بعد

از  یا هیخواهم کردم .بعداز مرگم ثان لیبه بودها تبد گهید یایروتو دن ایدن نیا یخواهد زد ، نبودها

 یمن خوشبخت یبرا ستیو زجر بکشم ،مهم ن نمشیبب یگریکنارش دور نخواهم شد . هرچند که با د

 یکه عاشق باشه و معشوق برا نیکه لبخند رو لبش باشه و هم نیکه شاد باشه ،هم نی.هم هیاون کاف

 . یمن کاف

 امروز. نیبدم ،هم انیپا یزندگ نیبه ا دیامروز با نیباشم هم ایدن نیتو ا خوامینم گهید

 نیکه به ا یچ یعنیه؟یحرفها چ نیاز ا الی.منظور دان هینامه متعلق به چه زمان نی.ا دیلرز دستم

اهل  الی،دان شهیکنه ؟باورم نم یخودکش خواستهیم نکهیا الیبدم .منظور دان انیپا دیبا یزندگ

 مرد آوردم. نیمن چه به روز ا ااااینبود ،خدا فیحد ضع نیتا ا الینبود ،دان یکار نیهمچ
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بود؟  دهید یگریمنو با د الیشده دان شونیپر الیحددان نیافتاد که تا ا یچه اتفاق نمیبودم بب کنجکاو

 شدم . یا گهیمن مال کس د کردیافتاده بود که اون فکر م یبود؟چه اتفاق یک یگریاون د

 یبود. نامه  دهیچ بیداده باشه در موردش چون نامه هاشو به ترت یحیتوض شیبعد یتو نامه  دیشا

 رو برداشتم . یبعد
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 جان جانانم  سالم

جان جانام جلو چشمام رفت و من فقط  دمی.... جان سختم که دینیبیچقدرجان سختم م ینیبیم

 .ستادمیرفتنشوبه نظاره ا

در  ریاومدم آلمان .به خاطر تاخ دنتید یجور کردم و برا طمویبود که دوباره شرا شیروز پ شش

کارهامو انجام دادم و خودمو رسوندم دم در  عی.بازم سر دمیمشکالت عصر بودکه رس یپروازها و بعض

 ختم. چشم دو یستیخونه ن دمیخاموش خونه ات فهم یچراغها دنی. با د ستادمیخونه ات و منتظر ا

 دهیکه د یبار نی. از آخر زنمیبال بال م دنتید یبرا دیساعت طول کش هیانتظارم  نباری. ا ابونیبه خ

 و دو روز گذشته بود .  ستیبودمت هشت ماه و ب

کوتاه تنت بود  یمشک یپالتو هی نباریسمتت . ا دی. روحم پر کش یایم یکه دار دمتیاز دور د باالخره

شال همرنگش که  هیکاله کرم هم رو سرت بود با  هیبلند.  یتنت و چکمه مشک تیشلوار کرم ف هیبا 

 .خشکم زد.یکه شد کتری.نگام رو تو بود نزد یبود دهیچیدور گردنت پ یفانتز

و  یکردیو تو باجان و دل حرفاشو گوش م زدیمرد که حرف م هیمرد بود ، هیتو  یبه شونه  شونه

. نگات  بردیروح و جانمو با خودش م یاز همون لبخندهات که همه  یکردیم هیبهش هد باتویلبخند ز

به من  تنگاه کباریکه حاضر بودم همه دارو ندارمو بدم تا فقط  یبهش پر از عالقه و توجه بود نگاه

 باشه.  ینجوریا

مرد که بود ؟که بود که  نیحد کنارش شاد و خوشحال بود؟ ا نیاون مرد که بود سوگند من تا ا یلعنت

 کنارت بودن . یداشتم برا. چه داشت که من نکردیمن با تک تک سلولهام بهش حسادت م

باعث شعله ورتر شدن  نیو ا نمیبهتر بب تویکه بتونم مرد کنار نیبود کمینزد یاونقدر گهید االن

 چرا ؟  یدونیحسادتم شد م

باشه ،هر  یهر دختر یاهایمرد رو تونستیبود که م یمرد موجه و کامل بود .مرد هیاون  چون

 تو جان جانانم .  ی.... حتیدختر

 از من جذابتر بود . شتریب دمیکمتر از من نداشت شا یزیچ اون
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 اومد. یاون مرد از من سرتر بنظر م یلعنت

 بگم . کیت بهت تبر قهیبه خاطر سل دیبا نبارمی.ا یبود قهیخوش سل شهیشدن .هم ریسراز اشکهام

داخل خونه ات و من موندم.  همونجاکنار درخت پاهام سست شدن و افتادم . سرمو  نیو اون رفت تو

رو که هر  ییها هیدادم به درخت و زار زدم . زار زدم و چشم دوختم به پنجره خونه ات . نگام سا هیتک

 .  رسمی. شک نداشتم تو اون حال به صبح نم کردیرو دنبال م گذشتندینور و پنجره م یاز جلو یازگاه

 را داشت. یگریمعشوقش رو به د یدلدادگ دنیطاقت د یکدوم عاشق یلعنت آخه

 ... کنهیشب و سحر م یگریعشقم کنار د نمیبب ارمیدووم م یچطور
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 میبود که اجازه داده بودم  راحت به حر یتنها کس ردادیبود چون ت دهید ردادیمنو با ت الیکنم دان فکر

وتو  ردادیت الیدان یهم بود که وقت نیهم یچند لحظه رفتم تو فکر پس برا یوارد بشه . برا میخصوص

 دونستیمخودش  بیاونجور خصمانه برخورد کرد باهاش ،شناخته بودتش و اونو رق دیشرکت د

اتفاق  نشونیب یبرقرار شد موندم . چ الیو دان ردادیت نیکه ب یهنوزم که هنوز تو حکمت صلح اما

 قیشد رف ایدان یبرا ردادیگفت که ت یچ ردادیت دویشن یچ الیافتاد که اونقدر خوب شدن باهم؟دان

 .بینه رق

 یسرما یخونه ات بود .حت یساعت ها پشت سرهم گذشتند و من همچنان چشمم به پنجره  -

من فنا شده نداشت.نگام به خونه ات بود که درش باز شدو توو  یرو یریناجوانمردانه و برف هم تاث

و اون مرد از خونه  نیکرد یخداحافظ یو بعد انگار ی.دستشو تو دستت فشرد رونیب نیاون مرد اومد

 به دلم اومد.  ییکم سو یکوتاه شاد یچند لحظه  یات دور شدم. احمقانه بود اما برا

کمر خم شده ، قدمهام  کردمیه زور بلند شدم . حس مخونه ات که خاموش شدند . ب یها چراغ

از هر سو به سمتم هجوم  ی.افکار منف ابونهایهدف شروع کردم به پرسه زدن تو خ یشدند. ب نیسنگ

 کیسر از اون بار درآوردم .پ یچه جور دمیهم نفهم نیهم یبرا فهمدمیآوردند. حال خودم رو نم یم
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.آخه تو  یگذاشته بود میکه تو پاتو تو زندگ ی. مدتها بودکه سمتش نرفته بودم ، از وقت کیپ پشت

. اما امروز دلم  یکردیم یمنو مست تر از هر مست ادتیو عشق و  یبود یخودت ناب تر از هر شراب

 نداشته باشه . یاریهوش گهیکه د ی،مست یخواستیم یمست

درآوردم البته  نجایسراز ا ی. متعجب بودم که چه جورمدیرو تختم خواب دمیکه باز کردم د چشامو

که  یبود با کمک کارت هتل دهیخرابمو د تیوضع یاونجا بود که وقت یا گهید یرانیا هی دمیبعدا فهم

 . نجایبود منو رسونده بود ا بمیتو ج

 هم افاقه نکرده بود . یمست یحت یبود ،انگار سیبالشتم خ 

 نداشتم یبه زندگ یدیام گهی،د خواستیمرگ م دلم

 . خواستمیبدون سوگند رو نم یبود . زندگ نهیگز نیمن بهتر یبرا یرو گرفته بودم ،خودکش ممیتصم

زنگ زد. تا متوجه موضوع شد شروع کرد به  انیکنم که شا شیعمل خواستمیروگرفته بودم وم میتصم

بود . ساعت ها برام حرف زد .  نهایحال من خرابتر از ا یآروم کردن من .رگ خواب من دستش بود. ول

عاشق و  اباشه بر یقاطعانه ا لیکه دل یدید یزی:تو چدیحرفش منو قانع کرد . ازم پرس هیاما فقط 

 معشوق بودنشون . 

نگاهاتون به هم پر از محبت بود. بازوت گره بازوش  نکهیبا ا نیومدیاز دور م نیداشت یکردم وقت فکر

 تونمیخداحافظ یبودن ، حت یپشت پنجره هم عاد یها هیدستت هم تو دستش نبود . سا ینبود ،حت

 ساده بود و از همه مهمتر اون شبو کنارت نموند ...

 بودند؟؟؟ ینبود پس اون نگاهها چ نتونیب یزیچ کردمیباور م یعنی

 بزنم .  یگفت اول مطمئن شم بعد دست به کار احمقانه ا انیشا

 .کردمیم یعمل مویاز نوع رابطه تون بعد تصم شدمیمطمئن م دیول بابود ا یمنطق حرفش
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 .  ارمیسر در ب هیتا ازقض رمیتحت نظرت بگ یگرفتم چند روز میتصم
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 نیب یزیچ هیکه  شدمی، کم کم داشتم مطمئن م نیمواقع باهم بود شتری، ب شیدیدیهر روز م بایتقر

 شما دو نفر هست . 

بودم که اومد دنبالت  ستادهیبود .دم در خونه ات وا لیروز تعط هی.  کردمیم بتیبود که تعق یسوم روز

رستوران  هی.  ستادیرستوران وا هیدر  ی. منم دنبالتون راه افتادم. جلو نیو رفت نیشد نشی.سوار ماش

 هی نی. رفتومدم.منم آروم پشت سرتون ا نیهم داخل شد یو شونه به شونه  نیشد ادهی.پ یرانیا

 رو انتخاب کردم و نشستم . یزی. منم داخل رستوران شدم . و دور ازشمام نیگوشه نشست

تو  نباریپر از محبت بود . ا گهی،نگاهتون به همد نیهم نشسته بود یبه شما بود . روبه رو نگاهم

ساده رو  یماجرا هی یبود ینجوریهم شهی. هم یکردیم فیتعر جانیه یرو با کل ییماجرا یداشت

 .  بردنیلذت م دنشیکه آدمها از شن یکردیم فیتعر یجور

 یزدی. اما االن تو حرف م یروبه روت و تو برام حرف بزن نمیساعتها بنش نکهیبودم ، عاشق ا عاشقش

 و من حسرت. ... بردیو اون لذت م

لبخند و  نیا یکه چقدر دوست دار دمیدیو من م شدیم باترمیز زدیبود ،لبخند که م افهیق خوش

 . یدارشیمشتاق د

به خودم اومدم ، گارسون رستوران .  یاطرافم . با تکون دست یایبه شما بود و غافل بودم از دن نگام

 نگران به من انداخت و بعد نگاهشو به شما دوخت . ینگاه

 افتاده آقا؟ یاتفاق ـ

.  کردندیم ییخودنما اجازه از من رو صورتم یخودم که اومدم ،تازه متوجه اشکهام شدم که ب به

 .ستین یزیپاکشون کردم و گفتم :نه چ عیسر

 آخه. یول ـ

خودم و  ادی دمیگفتم :اون زوج جوان رو د یبلند کردم و به زور لبخند زدم وبا هزار زجر کندن سرمو

 همسرم افتادم 

 باحرص مشت کردم و ادامه دادم . زیم ریز دستمو
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 عاشق هم ان. یلیبنظر خ ـ

 به شما انداخت و لبخند زد و گفت :منظورتون اون دو نفره؟ ینگاه گارسون

 :بله منظورم اونان .نیدو نفره خودتون بود یایکردم که تو دن نگاهتون

 اند . یمیصم ی، اونا فقط دوستا ستنیپررنگتر شدو گفت :اونا باهم زوج ن لبخندش

 توهم زدم . دیشا ایکردم که خوابم ،  فکر

 ستن؟یاونا عاشق و معشوق ن یعنی ن؟یگفت یشماچ ـ

 ستنی:نه ندیخند

 که نباشن؟ ادیبنظر نم نطوریا ی:ول دمیپرس متعجب

 نیبخاطر هم دیان ،شا یمیان ، اما دوتا دوست صم یمیصم یلیلبخند رولبش بود :اونا باهم خ هنوز

که  دونمیکه دوستشونم م ی، اما من نیکنیفکر رو م نیا نشونینیبیکه از دور م ییکه شما تهیمیصم

 ستین نشونیب یزیچ

 ییمن تو یایدن یرو بهم داد ، آخه همه  ایروبهم داد. انگار نه واقعا ، واقعا خدا دن ایخدا رودن انگار

 جان جانانم .

من تو اون  یبرا یخوشبخت تینها یعنی نیو ا ینشد ی، هنوزم عاشق کس ینشد یهنوزم مال کس تو

 لحظه و ساعت.

 رو کردم سمت گارسون. بازم

 ه؟یپس چرا نگاهشون بهم اونجور ـ

 ه؟یچه جور ـ

 پر از محبت . ـ
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.  شناسمشونیبرا هم هستن . من مدتهاست که م یخوب ی، اونا واقعا دوستها هیپر از محبت دوست ـ

 دوست دارن اما عاشق نه. گرویهمد یلیرد و بدل نشده . خ نشونیکلمه حرف عاشقونه هم ب هیتاحاال 

 د؟یمطمئن ـشما

 . میاز خودشون بپرس نیخوای:مطمئن ، مطمئن . اصال مدیخند

 یکس نکهیمعذب شن از ا دی، شا نینگ یزیحرفام بهشون چ نی. اصال در مورد ا الیخینه . نه.اصال. ب ـ

 توجه کرده .باشه؟ ادیبهشون ز

 ن؟یدیسفارش م یراحت . االن چ التونیخ ـ

 .  ارمیاز عزا در ب یدل خواستمینخورده بودم .االن م ییچند روز که غذا نیباز شده بود ،تو ا اشتهام

چند روز عزادار عشق از دست رفته بودش ،  نیبود ، آخه دل عاشق من توا نجوریهم هم قتیدرحق

شده  اینزنه ، چون ضربانشو از دست داده بود . اما االن اح دیبا گهید یکردیکه فکر م یعزاداره قلب

 .یود به زندگکرده ب دایپ دیبود ، دوباره ام
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 گفتنیبودم که م دهیمرد عاشق بود . شن هی یعاشقانه  تیکه حکا ییگرم نامه ها بود . نامه ها سرم

 مرد عاشق بشه .  هیکه  یاز روز یوا

. کنهیجنونه که داره نابودش م نیکه اونو به جنون رسونده بود و هم ی،عشق یعاشق شده بود الیدان

 خودت کمکش کن . ااایخدا

وضع  نی.با ا رونیب دیکش الیدان یعاشقانه ها یایزنگ خورد مامانم بود که منو از دن میگوش

و از همه بدتر دلم  بود که آروم و  هیچشم گر هیچشم من خون بود  هیبرگردم خونه ،االن  تونستمینم

 علومو فعال م دهیگفتم که کارم طول کش نیهم یوضع خرابم برا نیبا ا رفتمیقرار نداشت .کجا م

و  یمنم خستگ ستیانگار اوضاعم خوب ن دیبرگردم که صد البته مامان از وضع صدام فهم یک ستین

اما  کردندیرو بهونه کردم.مکالمه ام که تموم شددوباره برگشتم سراغ نامه ها چشام درد م یخوابیب
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 یچه قدر ب فهممیکه االن م یالی، دان الیبدونم چه ها گذشته بر دان خواستمیدل بکنم . م تونستمینم

 رحم بودم باهاش . 

منم همراش بود  یایکه رو یگفته بود و از قدم زدن تو بارون ، قدم زدن یبارون ینامه هاش از روزها تو

 دونفره نوشته بود .  یباهاش رفته بودم و از قهوه ها یروز هیگفته بود که  ی، از کافه ا

 نیبود و خونه رو تزئ دهیخر کیک نکهیاز نامه ها هم از سالگرد ازدواجمون نوشته بود .از ا یکی تو

 جشن عاشقانه دونفره گرفته بود. هیمن عکس مو گذاشته بود و باهاش  یصندل یکرده بود و بعد رو

چون  رهیبراش تولدت بگ ینذاشت کس گهیروز تولد خودش گفته بود که بعد از اون سال د از

 یکه سوگندش کنارش بود و وقت یبمونه ،اونم جشن تولد ادشیجشن تولد  هیتا ابد  استخویم

چشمهاشو بسته بود تا شمع ها رو فوت کنه و دوباره بازش کرده بود نگاش به نگاه عشقش گره 

 خورده بود .

بود سمت  دهیرفتن داشت و دلش اونو کش یشمال نوشته بود ،نوشته بود دلش گرفته بود ،دلش هوا از

 یشده بود . نوشته بودچطور کل ساحل با چشا قرارترمیب چیشمال امااااا. نه تنها آروم که نشده بود ه

وقت  چیچ وقت ،هیه گهیکه بسته بود گفته بود ،عهد بسته بود د یتر گز کرده بود و آخر سرم از عهد

 شمال نره.

رو از  یازش گرفته بودم ،من حق زندگ مرد رو نیا زیمرد چه کرده بودم من همه چ نیمن با ا ایخدا

 رحم درونم آشنا نشده بودم. یحد با سوگند ب نیوقت تا ا چیمرد گرفته بودم ،ه نیا

130 

 

 مارستانیب رفتمیم دینامه ها گم شده بودم . با انیشده بود و من م کیخودم که اومدم هوا تار به

رفت . ساعتها  جیاز جام بلند شدم که سرم گ عیدر انتظارم باشه . سر یخوش یاونجا خبرها دی،شا

 کالتها رو گشتم . من عاشق ش نتینخورده بودم . بلند شدم رفتم سمت آشپزخونه و کاب یزیبودچ

 ها .  نتیاز کاب یکیتو  زاشتمیو م میخردیم یکل شهیتلخ بودم و هم
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اصال شکالت تلخ دوست  الیپر شکالت تلخه . تعجب کردم آخه دان دمیرو که باز کردم د نتیکاب اون

و از خونه زدم  فمیبسته شو برداشتم و گذاشتم تو ک هیبود .  دهیمن خر ادیرو هم به  نایا دینداشت.شا

 الیدان انیاطراف ربخاط یبمونم ول مارستانیدائم تو ب تونستمی. کاش م مارستانیو رفتم سمت ب رونیب

 داشت .  یاعصاب خورد کن یکل دنیدی.اگه منو م تونستمینم

 دنمیبود. خوشبختانه فاطمه اونجا بود با د یبستر الیکه دان یرفتم قسمت عیو سر مارستانیب دمیرس

 :بهوش اومده؟ دمیبهش فورا پرس دهیاومد سمتم .نرس

 هی ینشناختم انگار دمتیدو روز ،اول که د نیتو ا یاوال سالم ، دوما دختر چه به روز خودت آورد ـ

 خون. الهیچشات شدن دو تا پ یکرد هیگرست. از بس  گهیآدم د

 . حالش چطوره ؟ بهوش اومده؟ الهی، مهم دان ستمیفشار دادم : االن من مهم ن دستشو

 گفت:نه هنوز . ینگام کرد و با حالت تاسف بار ناراحت

  اد؟یگفتم :پس چرا بهوش نم یسست شدند ، با حال زار پاهام

 ؟یکنیم هیچقدر گر گهینگام کرد:دختر بس کن د یاشکامو از دست دادم .فاطمه با دلخور اریاخت بازم

 .یها شد تیم هی. شبیبه خودت انداخت نهینگاه تو آ هی

 به درک . ـ

. تو  ستهیمیقلبش وا نهیوضع بب نیازش. مطمئنم االن تو رو با ا یکرد فیکه تو تعر یالیواهلل اون دان ـ

 دوباره از هوش بره. ومدهیکه بهوش ن یکن یکار یخوایکه نم

 گه؟ینم یزیدکترش چ اد؟یبهوش ب خوادیم ینگاش کردم :پس ک آشفته

 . فقط دست خداست. ستیکه ن چارهیواهلل دست اون ب ـ

 

 ششه؟یپ یاالن ک یدونیم ـ

 که رفتم باالسرش مامانش اونجا بود .  یبار نیآخر ـ
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 .یرنگ به رو ندار ارمیب یزیچ یراهرو . فاطمه گفت :بذار برم برات آب یرو صندل نشستم

 شد؟ یو چ نجایاومده بودم ا یدیدستام گرفتم . با چه ام ونیو من سرمو م رفت

سکوت برقرار شد و بعد فاطمه  نمونیبرگشت . و نشست کنارم . چند لحظه ب وهیبا پاکت آبم فاطمه

 نباشه؟ یه فضولسوال بپرسم ؟البته اگ هی شهیگفت:م

 نه بپرس ـ

 نامزد داره؟ الیدان ـ

 نگاش کردم  متعجب

 نه چطور مگه؟ ـ

 ؟یمطمئن ـ

 ؟یکرد یفکر نیآره. چرا همچ ـ

و دستشوتو  ستادهیدختره باال سرش وا هی دمی.د تشویآخه . امروز که رفته بودم چک کنم وضع ـ

. منم که قرارتمیچه ب نیتو رو خدا چشاتو باز کن عشقم بب گه،عشقمیو م کنهیم هیدستش گرفته ، گر

 المیدان در؟ اونم گفت نامزدشم . تازه ما هیچ ماری،نسبتتون با ب دمیتعجب کردم ازش پرس دمیشن نویا

 مامان. گفتیبود ، دختره همه اش بهش م یمیبا دختره صم یلیخ

 بعد حدس زدم، حتما ماندانا بود . یباشه . ول تونستیم یک یعنیچندلحظه هنگ کردم  برا

 نامزدشه. یعنیدادم که گفت:آره آره خودشه . االن  حیبرا فاطمه توض مشخصاتشو

بزور قالبش کنن براش، دختره هم  خوانیزدم و گفتم :نه بابا . فکر کنم مامان و باباش م یپوزخند

 .ذارهیمحلش نم الیانگار دان یجا کنه . ول الیخودشو تو دل دان خوادیبدجور دلش م

 .خوادشیم یلیآره معلوم بود دختره خ ـ

 . خواستیاونو م المیاز دهنم در رفت :کاش دان ناخودآگاه
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به ذهنم اومد .برگشتم  یفکر هی ییجا هیاز   یاز کجا ول دونمینم هویمتتعجب نگام کرد .  فاطمه

 سمت فاطمه و گفتم.

 .رهیبگ یفراموش الیامکانش هست که دان ـ

 .دیشا دونمیسواالم شوکه شد:نم از فاطمه

اونوقوقت بتونه عاشق  دیو منو و خاطراتم و عشقمو فراموش کنه . شا رهیبگ یفراموش الیکاش دان ـ

 بشه که عاشقشه. یکی

 . شهیهم نم رهیبگ یاگه فراموش ـ

 .شهیمن با تعجب نگاش کردم :چرا نم نباریا

اگه صد بارم  یحت کننویفراموش نم شونویوقت عشق واقع چیخوندم که آدمها ه ییجا هیبار  هی ـ

تو  الهیبوده. اگه االن دان شونیکه عشق واقع شنیم یو زنده بشه بازم عاشق همون کس رنیبم

 .یگرینه د شهیعاشق تو م نهی، باز اگه تو رو بب رهیبگ یفراموش

 . نهیوقت منو نب چیوقته، ه چیه گهیکنم که د یکار دمیقول م ـ

 .یتونینم ـ

 چرا؟ ـ

که  کنهیم یکار هیو باز  چرخهیو م چرخهیم ایبنظر من که سرنوشت شما دوتا به هم گره خورده . دن ـ

 و اون عاشقت بشه. یریقرار بگ الیناغافل تو سر راه دان

هم  الیخود دان ادمهیبراشون نداشتم .  یبودند ومن جواب بینگاش کردم ، حرفاش عج متفکرانه

واقعا  یعنی. شمیهزار بار رو عاشق تو م نیمطمئنم ع امیب ایهم به بدن گهیمن اگه هزار بار د گفتیم

 دوباره رو شروع کنه؟؟؟؟ یزندگ هیو  رهیبگ یفراموش الیکه دان ستیامکانش ن
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افتاد فورا با من تماس  ی،سپردم به فاطمه هر آن اتفاق مارستانیاز ب رونیاز پا درازتر اومدم ب دست

و سرگردون بودم . بازم برگشتم به خلوتگاه  رانیح رونیبود . اومدم ب فتشی. خوشبختانه ش رهیبگ

شب و  الیاد دانیاالن من به  گذروندیمن اونجا شب و روز م ادیبه  الیدان یکه روز یخودم خلوتگاه

 با آدم .  کنهیچه ها که نم ای. دن گذرونمیروز م

بود . از شدت  ومدهیبه هوش ن الیو هنوز دان گذشتیبودم دو روز داشت م قراریخونه شدم .ب وارد

اتاق به اون اتاق . روح سرگردان شده بودم .  نیشروع کردم دوباره به قدم زدم تو خونه . از ا یقراریب

اشتم حداقل ند نجز خوندنشو ی. چشمم به نامه ها افتاد . کار الیگشتم و گشتم و برگشتم اتاق دان

 .گذشتیوزمان راحتتر م یا گهیسمت د کردمیافکارمو پرت م ینجوریا

نامه خوندم که در مورد روز برگشتنم بود . نوشته  هی. نایخوندم .چقدر جالب بودند ا خوندموخوندمو

 دایمشقت تونسته روز و ساعت پروازمو پ یبا کل گفتیبود که از دوروز قبل استرس و شوق داشت .م

و برسم  امی،خالصه تا من ب امیجفت ب ییهوی دیترسینداشت م یکنه .نوشته بودمدتها بود از من خبر

بود دست وپاش سست  دهیکه منو د یلحظه ا ی.ول دهیجونش به لبش رس نهیو اون منو تنهابب رانیا

 یوشحالخ نباریتفاوت که دلش ا نیکم از روز رفتنم نداشت فقط با ا یزیشده بودن ،حال و روزش چ

 و اشکاش اشک شوق بودند . کردیم

بار بعد از سه وسال  نیاول یکه من برا یافتادم ،روز یروز جشن عروس ادینامه رو خوندم  نیا یوقت

سالها بارها و بارها منو  نیبارشه .نگو اون تو تمام ا نیاونم اول کردیو چه ساده بودم که فکر م دمشید

نکرد .من چقدر  جهتو ادیبهم ز دیکه منو د یاول یلحظه  یبود که روز عروس نمی.پس برا هم دهید

شده  تیاهم یهم نسبت  به من ب نیمنو فراموش کرده برا هم الیدان کردمیساده بودم که فکر م

 ...فیوقت خوب نشناختم.ح چیو ه الی.افسوس خوردم که چرا دان
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مدت  نیتو نامه اش نوشته بود که تو ا الیشدم .دان زیمسئله شگفت انگ هیمتوجه  الیدان ینامه ها تو

برا صدام. دلش  شیاز دلتنگ یبود اما وا دارمیبود وکمتر دلتنگ د دهیاز دور منو د یچند بار یدور

زنگ زده  اونگرفته بود وبا  دیجد مکارتیس هی نیهم یبرا دیکشیصدام پر م دمیلحظه شن هی یبرا
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 یحت گفتی.م شدیپر پر م گفتیبود .م دهیبعد از مدتها صدامو شنبهم .از اون لحظه نوشته بود که 

 آهنگ بود . نیهم براش بهتر دنمینفس کش یصدا

باهام تماس گرفتند برام آشنا  مارستانیکه از ب یافتاد چرا اون شماره ا ادمیمن االن  یخدا یوا

من  یوقت گرفتیتماس م هگایگاه وب الیبود که قبل اومدن به شرکت دان ی. اون همون شماره ا ومدیم

 .دادیبهم نم یجواب یکس کردمیتماس برقرار م

که نفس  ییدر هوا  ردیگینفسم م ستین ینشود حرف ای.باورت گر بشود  نوشتیکه م امکیاون پ یحت

 .ستیتو ن یها

 بهراد و قصدش مزاحمته اما االن... کردمیموقع ها فکر م اون

رو بهش داده  ایاش به استخدام من تو شرکتش اشاره کرده بودوگفته بود انگار خدا دن گهید ینامه  تو

 حد خوشحال بود. نیبار بود که تا ا نیاول نی.بعد از رفتنم ا کنهیم ریو داره تو ابرها س

 یدختر انرژ نیاسم ماندانا خاطرمو آزرده کرد.ا دنیاز ماندانا هم نوشته بود .د ینامه هاش حت تو

 بود برام . یمنف

دوست که مدتها ازشون خبر نداشتند .چون برا  هیپدرشه . یمیبود که اون دختر دوست قد نوشته

 چشم دختره اونو گرفته و  یتجارت رفته بودند خارج از کشور االن برگشتند . نوشته بود انگار

ذره  الیه اما دانکن کیرو بهم نزد نایا کنهیم یهاش دل مادرشو برده و مادرش هم سع یکار نیریش با

 احساس نسبت به اون نداره . یا

رفتار  لی.دل دمیبودند رو فهم الیچرا ماندانا با خانواده اش مهمون خونه مادر دان نکهیا لیدل االن

 نچسب.... یخانم بود .دختره  یها ینیریهم خودش الیمادر دان مانهیصم

براش درست  دهیتصادف نم یوقت جا چیه گفتیهم نوشته بود .م نشیدر مورد تصادف ماش الیدان

سوگندش  یروز هیکه  ادیب ادشینگه داره که هر وقت چشمش بهش افتاد  یادگاریاونو  خوادیکنن م

 نشسته . نیماش نیپشت رل ا

 ..میمرد هم مگه دار نیتر از ا وانهیزدم .د یتلخ لبخند
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 و من و بهراد بود . هیمربوط به قض شیجنجال ینامه  اما

 باورم، یهمه  سالم

بهراد  نی.ا یبه جونم انداخت یشتریده ر ی.باز هم زلزله  یمحض برد یوانگیهم امروز تو من و تا د باز

 جان من ،شده سوهان روح و روانم. یبود که شده خوره  یچ

 فیبودمش اما تعر دهیفقط چند بار د نکهیبا ا ومدیپسره بهراد خوشم نم نیهمون اول هم از ا از

که دور و برش بودن از جنس  یینفر بود ،دخترها هیبودم .هر چند وقت با  دهیشن ادیهاشو ز یاشیع

.متنفر بودم از  دادندیانجام م خواستنیرو که م یهر غلط تهیبودند که به اسم مدرن ییدخترها

ن ارزش نداشتند که وقتتو براشو نهایبودند ،ا یگریبود وفردا کنار د یکیکه امروز کنار  ییدخترها

 . یتباه کن

سوگند تو اون شرکت استخدام شده دلم آشوب شد .اما با خودم گفتم  دیکه به گوشم رس یروز از

سال تموم از جان و دل  کیبه دست آوردنش  یکه تو برا یچته تو اون دختر سوگنده .کس وونهید

 احساس . یاز ذره ا غیاما در یگذاشت هیما

  ارهیرو بدست ب یدل کس یبلده چکار کنه چه جور دهیطرف بهراد جاو گمیام باخودم م گهیطرف د از

قبل سوگند دست رد به  یدختر چیه یبود الیخوب اگه اون بهراده تو هم دان گفتمیبعد دوباره م

 سوگند که از هر لحاظ تک بود. نیات نزده بود .امان از ا نهیس

بهراد  ادیو از لحن صداتم معلوم بود ز ینیبینم ادیبهراد و ز یکه سوگند گفت یاون مراسم عروس بعداز

 .گرفتیدلم آروم گرفت، که کاش نم یکم ستیواصال هم برات مهم ن یشناسینم دویجاو

رفتم تا  نیهم یبودارو مشکوک برا هیباهام تماس گرفت حدس زدم که قض دیروز که بهراد جاو اون

 .هیچ هیقض نمیبب
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شد  یکنه .همه جونم حسادت و کنجکاو هیتو رو  تنب خواستیم یخصوص هیقض هیگفت سر  یوقت

از  دمیشما هست .ترس نیب یخصوص ی هیبود.کدوم قض یبهراد و سوگند من چ نیبدونم ب خواستمیم

دادم ا، خود تو بپرسم .تو که اسم بهرادو  حیبشم ترج وانهیبگه که همونجا  د یزیبهراد بپرسم و چ

و  ی.اما تو گفت دمی،بدجورم ترس دمیوار زد .ترس وانهیمن دو قلب  دی،رنگ تو پر دیرنگت پر یدیشن

 یریگیرو پ هیخودم قض دینبود .اما دلم رضا نشد .با یزیکه چ یقانعم کرد شهیو مثل هم یگفت

 بموبازم حالمو خراب کرد و بازم دز قرص ها اعصا دمیکه شن ییها یزی.چ کردمی.که کاش نم کردمیم

ات  مهیداشتن نصف و ن نیدم بزنم و بازم بخاطر تو از دست بدم ، من ا دمیوتعدادشون رفت باال .ترس

 .خواستمیرو هم با تمام وجودم م

که همه  دمیکه باهم رفتن مسافرت ،شن دمیشن  فرستادیسوگند گل م یکه بهراد هر روز برا دمیشن

 . شناختنیبهراد اونو به عنوان دوست دخترش م یافراد پاتوق ها ی

داد  نیبود که با حرفاش بهم تسک انیشا نیدم بزنم بازم ا تونستمیاما نم ختمیریاز درون فرو م داشتم

. 

منو تا خود جنون برد  یابونیاون دختر خ یامان از امروز که هزار بار مردم و زنده شدم ، حرفا یول

 کس چیببافه .ه فیحق نداشت راجع به سوگند من اراج یبکشمش ،کس خواستمیکه م ی،جور

تو رو جون من ولش کن .ولش  یکه گفت یجان جانانم نذاشت وقت یکه صدا کردمی.داشتم خفه اش م

 . یقسم به جون سوگندم خورده بود آخهکردم 

بزنم لت و پارتش کنم اون  خواستمیدوم هم که م یقسم بود .دفعه  نیمن باالتر یسوگند برا جون

 ی.عصب ستادهیوا خواستیافتاد .قلبم م تیبارون یجلوم نگام که به چشا یستادیخرابو ،وا یدختره 

 رحرصمو س یکالم حرف ناراحت کننده بهت بزنم ،همه  هی تونستمی.نم خوردیبودم ،خون خونمو م

 کردم . یگلدونم خال

که خاطر  دمینامربوط رو زدم ،د فیو اون اراج دمیسرت داد کش یبند دلم پاره شد.وقت یدیترس

که اشکات دم چشات جمع شده بودند .اما دل من شکسته بود ،دل من  دمی،د یآزرده شد زتیعز

 پاره پاره شده بود .
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 . گفتیم یا گهید یزینگاه مظلومت اما زبونم چ یفدا الی،دان گفتمیدلم م تو

از نگات  شهی.من هم یزنیصادقانه حرف م یبهم گفت دار یاحساس هی. یوگفت یبازم هم گفت تو

گفت باور کن ،همه  وانهیدل د نیبازم ا گهید ی.از طرف یگیخوندم که راست م نباریحرفاتو .ا خوندمیم

 االنم باورش کن . یعمر باورش کرد

باورت کردم تا هم روح و روان من آروم شه ، هم  شهیدلم افسارمو بدست گرفت .بازم مثل هم بازم

.من  دمیرو تو نگات د،من اون تنفر  دمی،من د یاز بهراد متنفر یکه گفت یخاطر تو .مخصوصا وقت

 . ومدیبودم که دلت با دلم راه ن دهیبودم ،چش دهیتنفر رو چش نیطعم ا
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کنجکاو  شهیمدت هم نیکردم تو تمام ا داشیپ خواستمیرو که م یکردم .اون نامه ا داشیپ باالخره

نامه  نیخوب شد.ا ردادیرابطه اش با ت الیشد دان یو بفهمم که چ ارمیسر در ب هیقض نیبودم تا از ا

 شروع کردم به خوندن . یخاص اقیدرست مربوط به همون روز بود با اشت

 .ایدن ییبایز لیدل سالم

رو نکرده بودم  نکاریا ییبودم ،البته تنها دهیبراش برنامه چ شیروز تولدت بود و از هفته ها پ امروز

 نیبا ا میریشاپ اونا بگ یهم کمکم کردند ،قرار بود مثل هر سال تولدتو تو کاف ندایبلکه فرهاد و ل

 . یتفاوت که امسال خود تو هم حضور داشت

از شرکت بکشمت  نیپروژه سر ساعت مع هیبه  یسرکش یاتاقتو و به بهانه  امیگرفتم صبح ب میتصم

 . رونیب

روز  هیروز  نیحالم بد باشه ا میزندگ یروز تولد فرشته  شدیخوب و سرحال بود مگه م یلیخ حالم

 بود. دهیعشق من بودن آفر یکه خدا تو رو برا یخاص بود ،روز

و خوشحال اومدم سمت اتاقت در زدم و وارد اتاقت شما .وارد شدنم همانا و شوکه شدنم  سرخوش

و درجا از جا  دیمن رنگت پر دنی،با د ینشسته بود بهیمرد غر هیکم کنار  یلیخ یهمانا .تو با فاصله 
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. نگام سر خورد سمت اون مرد که دیفکر بد به ذهنم رس یکرد .کل ریی.رنگ صورت منم تغ یبلند شد

بود که شونه به شونه  یاز تو از جاش بلند شده بود .نگاش کردم خودش بود ،همون مرد تیاالن به تبع

 ستش آورد جلو وگفت .  .همون مرد که گفتن دوستته .د دمشیدر آلمان د ییتو، تو اون شب کذا ی

 . دیباش الیسوگندجان ،آقا دان سیرئ دیدوست سوگندجان ،شما هم با رادمیسالم من ت-

سوگندجان،تو  گفتیبه تو م یسوگند جان خونم به جوش اومد .اون مرد به چه حق یکلمه  دنیشن از

 و بس . یسوگند جان من

بارش کنم .اما تا نگام به نگات خورد بازم از چشمات حرفاتو  چاریل یدستش و کل ریبزنم ز خواستمیم

نکن و باهاش دست بده .چه کنم که بازم   یزیتو رو خدا آبرو ر یگفتیخوندم .خوندم که داشتب م

تو فرمان داد و دل من قبول کرد .دست دادم .ورفتم عقبتر نگاتون کردم بازم همون  یچشا

 شدمیمتوجه م شتریب کردمینگاتون م شتریمد سراغم .هرچه باحساسات که تو آلمان تجربه کردم او

 . نیایبهم م یلیکه شما دونفر خ

توان از  نیباآخر نیهم یاز من سر بزنه برا ییبمونم و خطا دمی،ترس دی.دلم لرز دمیفکر ترس نیا از

 .رونیاتاقت زدم ب

اون مرد  ه؟یچ هیهرچه زودتر بدونم قض خواستمی.م زدمیاتاقم اما مثل مرغ سرکنده ،بال بال م رفتم

 شما افتاده؟ نیب ینکنه اتفاق ران؟یچرا اومده ا کنه؟یچکار م نجایا

 یوقت گهیبهت از طرف د دمیتوپ زیر هی نجوریکنترل کارهامو نداشتم .هم گهید یاتاقم که شد وارد

زد باال  شتریآمپرم ب یزاریم هیازش از جون و دل ما تیو برا حما یکنیم شویطرفدار یچه جور دمید

ما  میحر دوار یخفه اش کنم اون به چه اجازه ا خواستمیاومد اتاق م ردادیکه ت میبود یهر دو عصب

 دی،گفت نبا میمرد و مردونه حرف بزن دیو گفت با ستادیوا یشده بود . اما اون در کمال خونسرد

کردن تو نبودم . اون لحظه  تیبه اذ یوقت راض چیبود من ه یتو رو آزار بدم . منطق نیاز ا شتریب

 بودم . دتمن تو اون لحظه پر از حسا دبدونمیچرا اون کارها رو کردم البته شا دونمینم
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.با تک تک  یاما تا اون گفت قبول کرد ی. قبول نکرد یکردم .ازت خواستم تنهامون بزار قبول

بد تا  یی.حاضر بودم همه دارا یبدنم بهش حسادت کردم .چقدر برا حرفاش ارزش قائل بود یسلولها

 .یکردی،حرف منم قبول م یچون وچرا قبول کرد یب ردادیبار مثل اون لحظه که حرف ت هی یبرا

 گفته بود و رامش کرده بود. الیبه دان ردادیکه ت ییبه قسمت حساس نامه .به حرفا دمیرس باالخره
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 وشروع کرد به حرف زدن  دیکش قیروبه روم ،نفس عم نشست

به جون سوگندت قسمت  دمیقسمت بدم ،قسمت م یزندگ زیچ نیزتریبه عز خوامیاول از همه م ـ

کلمه از حرفامون رو هم بفهمه البته ندونستن سوگند هم به نفع منه  هی یحت دیکه سوگند نبا دمیم

 ،هم به نفع تو . 

 کنمیحرفام تموم بشه بعد.درک م ی،بذار همه  یاریحرفام زود جوش ن دنیبا شن خوامیازت م بعدم

 .یصبور باش خوامیکنه اما ازت م تیحرفام آزارت بده و عصبان یبعض دیشا

 یعرق خاص یرانیو ا رانیبه ا شهیو ادامه داد: هم دیکش قیچند لحظه سکوت کرد،نفس عم یبرا

 هیسوگند  دمیفهم یآلمان دوست بشم . وقت میمق یها یرانیهم دوست داشتم با ا نیهم یداشتم برا

من و سوگند  یاما دوست یا گهیها د یلیخواستم اونم وارد جمع دوستانمون کنم مثل خ هیرانیا

رو  گریاگه همد شدیکه روزمون شب نم یتر شدجور قیو عم قی،روز به روز که گذشت عم خودآگاهنا

 کردمیم تشیکنم.برادرانه کنارش بودم و حما تشی.قرار بود برادرانه کنارش باشم و حما میدیدینم

هم بود از سوگند  یرانیدانشگاه که اتفاقا ا یاز بچه ها یکیکه  یخوب بود تا زمان زیهمه چ

 یکه رفتارهام برا یشد .خونم به جوش اومد . جور بیحالم عج دمیکرد .خبرشو که شن یواستگارخ

 حال خرابو .  نیا لیداشت . چند روز با خودم خلوت کردم تا بدونم دل یخودمم تازگ

 بلند کرد و زل زد تو چشام  ردادسرشویت

ازدواج کنه ، اگه قرار به ازدواج سوگند  یسوگند با کس خوادیکه دلم نم دمی،فهم دمی.باالخره فهم

 سوگند. یبهتر از من برا یباشه چه کس
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 نیگفته ، چرا همچ الیبه دان ردادیکه ت هیحرفها چ نی، ا خونمیکه دارم م هیچ نایا دیلرز دستم

 رو زده؟ ییحرفها

من و داره از  ی،نشسته روبه رو کردیرو داشت سرهم م یفیمرد چه اراج نیبود ا یاز دستش عصب ـ

 بگم که دستشو آوردباال و گفت :صبور باش. یزیخواستم چ زنهیازدواجش با عشق من حرف م

 زده بودباال اما به زور خودمو کنترل کردم واون ادامه داد. آمپرم

و به  می،کنار هم خوشحال میبا هم تفاهم دار ی،کل میبا هم جور یلین و سوگند خم گفتمیبا خودم م ـ

با هم ازدواج  دی. پس چرا نبا میخوشبخت بش میتونستی، ما باهم م میومدیبهم م یلیهم ما خ هینظر بق

برام  لیخ ودوستش داشتم  یلیخ یلیچاک سوگند بودم ،چون نبودم اما خ نهیعاشق س گمی.نممیکن

 بود . زیعز

با من ازدواج کنه ،پس  خواستیم ردادیت یعنی شدیبودند ،باورم نم یحرفها چ نیا زدیدودو م چشام

 خواستهیم یروز هیمن  ردادیت شدیبه من نگفته ،پس چرا دست دست کرده ،باور نم یزیچرا تا حاال چ

 من زنش باشم. 

 نیکه سوگند ا نی،اما بعد از ا کردمیم یخواستگار دیخودمو گرفته بودم من از سوگند با میتصم ـ

 نکهی.تا ا کردیاون قبول نم گفتیسوگند نه م ی.اونم ول کن نبود ، هر چکردیخواستگار سمجشو رد م

و بعد از  تپسره و برگرده ،رف نیرو دست ا زهیرو بر یبره و آب پاک خوادیروز سوگند بهم گفت م هی

گفته به پسره که دمشو  ی.کنجکاو شدم بدونم که چ دمیاون پسر رو دورو بر سوگند ند گهیاون روز د

 گذاشته رو کولش و رفته.

 تلخ شدم  تیواقع هیو متوجه  دمیپرس

 بلند کرد و نگام کرد. سرشو

وقت بود که با سوگند ازدواج  یلیاالن خ شدمینم تیاگه متوجه اون واقع دیزد ،شا یلبخند تلخ و

 کرده بودم 

 ن بابا شده بودم .اال یحت دیتلختر شد :شا لبخندش
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.  میکردیو صحبت م میخوردیم ییچا میروز هنوزم که هنوزه جلو چشممه .  عصر بودباهم داشت اون

 . دمیازش پرس

 رفت پشت سرشم نگاه نکرد. یگفت یپسره چ نیسوگند به ا یراست ـ

  یچیزد و گفت:ه لبخند

 که دست از سرت ورداشته یگفت یزیچ هیکه نشد حرف حتما  یچیه ـ

 نگام کرد .  یجد

 ؟یبدون یخوایواقعا م ـ

 یآره . مردم از کنجکاو ـ

 بهش گفتم که قبال ازدواج کردم  ـ

 .یبود که کرد یچه فکر نیبهش .ا یزد ی:عجب کلک دمیخند

 گفتم . قتویتر نگام کرد: کلک نبود من حق یجد

 یکنیم یچند لحظه خشکم زد: شوخ برا

 ام  ینه کامال جد ـ

 پس شوهرت !!! یگفتم :اگه ازدواج کرد دیبودم بامکث وترد شوکه

 میوسط حرفم :طالق گرفت دیپر

 چرا؟؟ ـ

 قصه اش مفصله. ـ

 بدونم. خوامیـم
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 گفت تونویزندگ یقصه  زیر زبهیشد که سوگند ر ینجوریسرشو بلند کرد وگفت ا ردادیت

که چقدر  دمیفهم دمی.قصه تونو که شن گرفتیسوگند راحتتر از تو برام م گهیازاون ماجرا د بعد

نشون بده ، از زنش ،عشق  یحد از خود گذشتگ نیتا ا تونهیمرد عاشق م هی، فقط  یعاشق سوگند

 کردیم فیاز تو تعر شتریسوگند ب یکه دوستش داره . هر چ یبگذره برا خاطر دل کس شی،زندگ

 .  شهیم دایکه عاشقتر از تو هم مگه پ دمیفهمیم شتریب

 لحظه مکث کرد و دوباره ادامه داد: چند

 دمیجشن تولدش که د یبرا میسال تولد سوگند بود که صبح رفتم خونه اش تا آماده اش کن نیدوم

گفت از  یکادو آورده براش .وقت یک یزود نیکادو جلوشه . تعجب کردم که صبح به ا یجعبه  هی

 ماتم برد .. الهیطرف دان

 هیطرف بشم . خودمو گذاشتم  یباشم ،ب یکردم منطق یبا خودم خلوت کردم ،سع یشب وقت اون

 طرف نشستم به قضاوت.  هیطرف ،تو رو گذاشتم 

از من  شتریهزار بار ب یعنیسوگند ،  شیزودتر از من برسه پ ایتولدش از اون سر دن یکه کادو یمرد

 .ادشهیبه فکرشه، به 

 من دوستش داشتم. یول یعاشق سوگند بود تو

رو  یخوشبخت تونستی.سوگند کنار تو م یتو براسوگند مناسبتر دمیکه نگاه کردم د یهر جنبه ا از

انکار کنه ،  دی.شا دونهیخود سوگند هم م یحت نوی. ا تونستینم یا گهیمرد د چیلمس کنه که کنار ه

خواست  یکمدت هر  نیتو ا دمیچون د گمیم نویچرا ا یدونی، م ییاهایتو مرد رو شیاما ته دلش برا

.عالم و  یسنجشش هم تو بود اریشست به قضاوت ، مع یبشه و باهاش آشنا شه .فورا م کیبهش نزد

 .کردیم سهیآدم و با تو مقا

مثل  یمرد عاشق شیعالم و آدم پ یشک همه  یبازهم لبخند تلخشو نشوند رو لبش و گفت : ب ردادیت

 آورد. یهم کم م  یلیخ اوردیتو کم م
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دوسال  نیخودم عهد کردم راز دوست داشتن سوگند رو با خودم به گور ببرم ، در عوضش تو تمام ا با

 و سالم برسه دست تو .  حیمن از سوگند مثل ناموس خودم مراقبت کردم ،مراقبت کردم تا صح

جز تو تصاحبش  ی، نذار کس هیمال تو ه،ی، حق تو هیسر جاش بلند شد و گفت : سوگند سهم تو از

 کنه .

تو چشامش پنهان بود  بیعج زیچ هیمرد  نیا دمیتو چشماش که زل زدم ،صداقتو د شد،یباورم نم 

 آرامش. هیشب یزی.چ

هم  الیدان یکه حت ردادیت ییایدر یچشا یشدند ، سوگند فدا ریسراز یگریپس از د یکیاشکام  ـ

نگفته داشت .آخه چرا؟ چرا به من نگفت  یمن .چه راز ها ردادیت دهیآرامشو ازش خونده بود . چه کش

 . آخه چرا؟ شدمیخوشبختتر م ردادیمن کنار ت دیگرفت . شا میمن تصم ی؟ چرا بجا

 ؟ دنهیسرنوشت ما نرس شهیهم چرا

چقدر تو اون حال  دونمیشوکه ام کرده بود .نم یمهم نیبه ا یتیواقع دنیبود ،فهم بیو هوام غر حال

بدو رفتم  الهیاز دان ی. حتما خبر خوردیو هوا بودم با زنگ تلفن به خودم اومد .تلفنم داشت زنگ م

 سمتش.
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 جواب دادم. ینگاه کردن به اسم رو گوش بدون

 سالم. ـ

  ـسالم

 سهند بود نه فاطمه. یکه جوابمو داد .صدا ییصدا

  ؟یمکث گفت :خوب یباکم

 ،تو چطور؟ گفتم :نه نیغمگ
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 بده . یلیمنم حالم خ ـ

 خراب شد؟ ینجوریا یهمه چ هویکرد وگفت:سوگند چرا  بازمکث

 .دونمینم ـ

 . دادمیوقت انجامش نم چیوقته ه چیه شهیم نیکار ما آخر و عاقبتش ا دونستمیسوگند من اگه م ـ

 ادامه داد. دمینم یجواب دید یوقت

 ؟یچ ادیبهوش ن شه؟اگهیم یاالن چ ؟یاز حال مهندس دار یخبر ـ

من بود اگه من  ری،همه اش تقص ادیکردم و گفتم :سهند تو رو خدا دعاش کن .دعا کن بهوش ب هیگر

 فتهیب یاتفاق الیافتاد. اگه برا دان یاتفاق نم نیاالن ا کردمینم شیو عصب گفتمیاون حرفها رو بهش نم

 از عذاب وجدان. مرمیمن م

 . کنمیفقط گفت :دعا م سهند

 سوال ازت بپرسم ؟ هی یاستر ـ

 بپرس. ـ

 .   یندار ی.کار ستینه ولش کن االن وقتش ن ـ

 دادن رو نداشتم. حیبپرسه اما واقعا االن وقتش نبود حوصله توض خواستیم یچ دونستمیم

 نه ـ

 خداحافظ گهید شمیمزاحمت نم ـ

 خداحافظ  ـ

انداختم .سرمو که رو بالشت  الیشدم . خودمو رو تخت دان یکه قطع کردم حس کردم خال تماسو

 هی نویدوستش داشتم و ا ادیکه من ز ی.عطر دادیروم الیعطر دان یبو دمینفس کش قیگذاشتم . عم
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دوباره  هابام ی. ب کردیعطر استفاده م نیاز ا الیدان شهیگفته بودم .از اون روز به بعد هم الیروز به دان

 مهابا با خودم زمزمه کردم .  یشد . ب سیسرم خ ریشدند و بالشت ز یاشکام جار

 یسوگندتو پاک کن یاشکها یایمن که ب ی وانهیمرد د ییکجا ـ

 سی. تمام تنم خ دمیکابوس وحشتناک از خواب پر هی دنیخواب به چشمم اومد .اما با د یک دونمینم

 کابوسم رعشه به وجودم انداختم . ادیبودند .  یعرق بود و چشام بارون

نگاش  شدیو اون قدم به قدم ازم دور م کردمیداشتم نگاش م ستادهیروبه روم وا الیدان دمید خوابم

تا ابد منو به  خواستیکه انگار م یبود که تو اتاقم بهم انداخت .همون نگاه یمثل همون نگاه آخر

 ذهنش بسپاره. 

 سمتش    صداش زدم .  دمی، دو شدیاز من دورتر م داشت

 . الی،دان الی،دان الیدان ـ

 .  دمیرسیاما بهش نم دمیدو یو من به سمتش م شدیداشت دور م همونجور

 نرو . الیدان ستا،یوا الیدان ـ

 بهش .  کینزد ستادیمنم وا ستادیوا باالخره

 برم  دی. با شهینم ـ

 چرا؟ ـ

 . یاز من بمونه نه نشان یگم و گور شم که نه اسم یبرم و گم و گور شم جور دیبا ـ

 گفت و دوباره رفت عقب . نویا

 اما نتونستم رمیدراز کردم سمتش تا دستشو بگ دستمو

 نرو کنمینرو خواهش م الیدان ـ

 زد بهم از اون لبخند خوشگلهاش . لبخند
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 خداحافظ جان جانانم ، خداحافظ تا ابد. ـ

 دره .  هیباز کرد و خم شد به عقب و افتاد تو  دستاشو

اسمشو صدا زدم . پاهام  دم،یکش ادینبود . فر یزیچ یکیجز تار ستادمیلب اون پرتگاه ا دمیدو

 .  دمیو باز صدا زدم و از خواب پر نیافتادم زم دنیلرز

 بود . یرو از دست دادم ، چه کابوس وحشتناک الیدان من
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بودم .بلند  قراری. دلم آشوب بود ب دادیکه صداش تو مغزم اکو م زدیم یبود .قلبم جور کیهوا تار هنوز

 ،دوباره و دوباره . دمیکش قیشدم رفتم پنجره رو باز کردم .نفس عم

 . دمیجون م نجایدارم ا ینیبینم یایچرا بهوش نم یخودم زمزمه کردم :لعنت با

 . دمیبو کش یو ه دمیبو کش یاز لباسهاشو برداشتم ،ه یکیسمت کمد لباسهاش ، رفتم

من  ادیبه  نجایا الیروز دان هی کنهیچه ها که نم ایدن ینیبیبه خودم زدم و گفتم :م یتلخ پوزخند

 . کنمیم هیو گر کنمیاونو بغل م یمنم که لباسها نیاالن هم ا کردیلباسهامو بغل م

 رمیمی. دارم م شمینم ی، خال شمی، پس چرا من آروم نم یشیم ی،خال یشیآروم م یکن هیگر گنیم

 کردم . هیبس که گر

، تختش ، کمدش ، لباسش که بغل  زشیچکار کنه نگاهمو چرخونددور تا دور اتاق . م دونستمینم

که  نیو چشامو بستم. اما هم واریدادم به د هیسرمو تک کردندیم وونهیداشتن د یکرده بودم ، همگ

خونه زدم  ز. درجا بلند شدم و ا رونیب زدمیخونه م نیاز ا دیکابوسم افتادم با ادیچشامو بستم دوباره 

 .رفتمیها . بدون مقصد داشتم م ابونیو اون خونه و خاطراتشو ترک کردم . زدم به خ رونیب

 میکه روز عقدمون رفت یجلو امامزاده ام . همون امامزاده ا دمیو رفتم و رفتم به خودم اومدم و د رفتم

 .  الیمن و دان نیتاد باف ییخواستم و جدا ییکه ازش جدا ی. همون امامزاده ا می، روز طالقمون رفت
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 پارک کردم و رفتم داخل امامزاده .  نمویماش

با خدام بستم . بستم که  مانمویعهد و پ نینماز خوندم ، دعا کردم ، دردودل کردم و باالخره آخر رفتم

 قولم بمونم . ی، سوگند خوردم زنانه پا نمیبهوش بب الویو دان مارستانیبرم ب

 ...دی. با ادیامروز بهوش ب الیدان دیشده بود . امروز روز سوم بود با صبح

چهره اش  دنمی. فاطمه اونجا بود . با د یراست رفتم سمت پرستار هی دمی. رس مارستانیسمت ب رفتم

 نشده ؟ یخودمو رسوندم و گفتم :هنوز خبر عیگرفته شد. سر

 .ومدهیگفت: نه به هوش ن نیغمگ

  گه؟یم یدکترش چ اد؟ی؟ چرا بهوش نمگفت:آخه چرا  آشفته

 .دونمیمن نم ـ

 باهاش حرف بزنم  خوامیدکترش کجاست ، م ـ

دقت رو  یآدرس اتاق دکتر وگفت رفتم سمت اتاق دکتر، درو زدم و داخل اتاق شدم ، باکم فاطمه

به هوش  الی،نشستم وبالفاصله گفتم : آقا دکتر چرا دان نمیچهره ام منو شناخت .ازم خواست بش

  اد؟ینم

 ه؟یشما باهاش چ ی:نسبت واقعدیپرس یبا مکث طوالن دکتر

 ؟یعنی نیمهمه ا ـاالن

 .دمیم یبه ک مارمویبدونم اطالعات ب دیبله من با ـ

 و گفتم :همسرشم ، البته همسر سابقش. انیانداختم پا سرمو

 . ادیبه هوش نم الیچرا دان نیزدم تو چشماش و گفتم :تو رو خدا بهم بگ زل

 شدند . ریاجازه سراز یاشکام ب بازم

 .  ستی:وضعش اصال خوب ن فتڴتکون دادو  یتاسف سر با
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 نبود ؟ زیآم تیآخه چرا؟ مگه عملش موفق ـ

 . ستین نیا ی هیچرا بود . اما قض ـ

 ه؟یگفتم : پس چ مستاصل

 .  ادیبه هوش ب خوادیشما خودش نم ضیـ مر    

 خواد؟یخودش نم یچ یعنینگاش کردم : باتعجب

عملش  یهمسر سابق شما ، از لحاظ پزشک دیبدم براتون ، همسر شما ،ببخش حیتوض دراحتتریبزار ـ

به  یول ومدیاالن به هوش م دینرمال ان واصوال با شیاتیح میمناسبه ،عال تشیبود وضع زیآم تیموفق

 هی قتینداره. در حق یاریهوش یبرا یخودش رغبت ضیمر میگیما م نجورمواقعی. در ا ومدیهوش ن

 . دهیم حیترج یانگار مرگ و به زندگ ییایجور

 . دهیم حیترج ی:مرگ و به زندگ ستادیاز زدن وا یانگار قلبم

 اکو داد و اکو داد .  یتو ذهنم ه صدام

شوم تو  ی هیسا شهیهم یبرا یازت بمونه نه نشون یدور شو که نه اسم یمن دور شو جور یزندگ ـاز

 من خوشبختم . ینباش یبردار و برو. وقت میاز سر زندگ

 ایکه  کردیم یرانندگ یراننده جور گفتنیشاهدهام گفتیم یدی:ستوان سع گفتیفاطمه که م یصدا

 بده . دنیخودشو به کش خواستیبود که م وانهید ایزده بود  یزیچ

 یبرم و گم وگور شم جور دیهم تو ذهنم اکو داد . با الیدان یاز جلو چشام عبور کرد . صدا کابوسم

 .یاز من بمونه نه نشان یگم و گور شم که نه اسم

 یکنه ،خودکش یخودکش ییجورا هی خواستیمن م یبه خاطر حرفا الی، دان یمن وا یخدا یییییوا

من خوشبخت  خواستیازش نمونه  م یکه نشان یدور بشه ،بره گم و گور شه جور میکنه که از زندگ

 .ینه زندگ خوادیمرگ م الی.دانادیبه هوش ب خوادینم نمیهم یشم. برا
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 دکتر به خودم اومدم . یصدا با

 .شنوهیاون صداتونو م د،یباهاش حرف بزن ـ

 حرف بزنم ؟ ـ

 . دیبست :حرف بزن دییتا ینشانه  چشاشوبه

 گفتمیبهش م دیکه تلنبار شدن رو دلم ، با یی،حرفها زدمیحرف م دیحرف بزنم .با الیبا دان دیبا آره

 که برگرده.

، االن جان  کردیم یاونجا بود و باهام چه رفتار یک گهیشدم رفتم سمت اتاقش ،مهم نبود د بلند

 مهمتر بود .  ایبرام از همه دن الیدان

امروز روز آخر بود، همه اونجا بودند .مادرش ،پدرش ، خواهرش ، مادربزرگ، بابک وباالخره  چون

 .دنشینشست رو لبم با د یرو بغل کرده بود.پوزخند الیدر دانکه ما نیریماندانا خانم خود ش

 قدم به سمتم اومد.  هینگام کرد و  یکه متوجه من شد بابک بود. عصب یکس نیاتاقش شدم اول کینزد

ماندانا هجوم  هویکه چرامن اونجام . که  کردندینظر همه به من جلب شد ، متعجب نگام م نکارشیا با

 آورد به سمتم . 

رو  شی؟ انداخت یداریدست از سرش برنم نجامی، ا یخوایم الیاز جون دان یچ طهیسل یدختره  ـ

 که بابک جلوشو گرفت .  رهیمو بگ قهیاز جونش. خواست  یخوایم یچ گهی، د مارستانیتخت ب

 .مارستانهیب نجایباش ماندانا ، ا ـآروم

 بره. نجای، بگو گورشو گم کنه از ا شمیمن آروم نم نجاستیدختره ا نینه تا ا ـ

 نگفتم. یزیچ الیبودم اما بخاطر دان یعصب

 نشده. متری، تا اوضاع وخ یبر نجایحاال از ا نیبهتره هم نجا؟یا یاومد یبرگشت سمتم:برا چ بابک
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 باهاش حرف بزنم . دیزدم تو چشماش :با زل

 . ومدهیهنوز به هوش ن ـ

 .شنوهیدکترش گفت که م شنوهیصدامو م ـ

 .یکه حالشو بدتر کن یحرف بزن ـ

 . نجایاز ا رونیدختره رو بنداز ب نی:ا دیماندانا داد کش باز

حرفها چه  نی.ایشناسیچه خبره ؟ ماندانا جون تو سوگند و از کجا م نجای:ا دیمتعجب پرس الیمادردان

 ده؟یم یمعن

 دختره.. نیهم ـ

 .میگی. بعدا ، به وقتش م ستی، االن وقتش ن مارستانیب نجای: ماندانا تمومش کن ، ا دیحرفشو بر بابک

 یسمت من :تو هم بهتره بر برگشت

 .رمیحرف نزدم ، نم الیتا با دان ـ

 .ستیاالن وقتش ن شهینم ـ

 رمینم نجایحرف نزنم از ا الیمن تا امروز با دان یستیبا خشم زل زدم بهش: انگار متوجه حرفم ن نباریا

 کنار .  یبا زور بهتره از سر راهم بر ی. شده حت

 بردار.  الیبرو دست از سر دان نجایاز پشت سر بابک اومد و گفت : از ا الیدان مادر

 نیاز پشت سرم گفت:بذار ییبزنم که صدا ی. خواستم حرفکردمیقانعش م دیبگم با یچ دونستمینم

 .کنمیم زیباهاش صحبت کنه .من تجو

 بود .  الیدان دکتر

 نداره، بودنش برا پسرم مضره. یدختر با پسرم نسبت نی: االیاند مادر
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باهاش صحبت کن .شده برا  نیبه پسرتون کمک کنه . لطفا بذار توننیم شونیبنظر من ا ی: ولدکتر

 .قهیچند دق

کرد . بابک از راهم رفت کنار . رفتم سمت اتاقش .  دییبا سرتا الینگاه کردند . پدر دان گهیهم د به

 قیگذاشتم ،نفس عم رهی.دستم رو دستگ یمحکم باشم و قو دی. اما بادیکوبی، قلبم  م لرزدنیپاهام م

 و در رو باز کردم. دمیکش
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نااستوار رفتم سمتش . مرد عاشق من چه آروم به خواب رفته بود .نگام که به صورت کبود  یقدم ها با

 . ومدیافتاد بغضم گرفت ، نفسم باال نم شیو زخم

 سردشو تو دستم گرفتم . آروم صداش زدم . یدستها

سوگندت  نی، منم سوگند . بب نجاستیا یک نی.چشاتو باز کن ،چشاتو باز کن و بب المی، دان الیدان ـ

،پس چرا االن  یو نگام کن ینیهمه عمر  بش یحاضر یگفتیم ادتهیکنارته . چشاتو باز کن و نگام کن . 

 .  یکنینم، نگام  یکنیباز نم دنمیچشاتو برا د

 افتادم .  یبه چه حال ینیکه بب یکنینم نگام

، فقط  خوامی. من ازت همه کار نم فتهیقطره اشک از چشام ن هیتا  یهمه کار کن یحاضر یگفتیم ادتهی

 . ی، چشاتو باز کن خوامیکار م هی

 الهیکردم چشام شدند دوتا پ هیگر نروزهایاشک چشام تموم شه ، بس که ا نکهیقبل ا یباز کن چشاتو

 پر خون .  ی

 ها بر من گذشته . یچ یدونینم یسه روز نیا تو

 باشه . تییجبران اون سه سال تنها تونهیسه روز م نیکن ا باور

؟  ینبود یا نهیتو که ک المیرو که با کارم زجرت دادم . دان ییسالها یکن یتالف یخوایتو که نم الیدان

 .  رهیگی،عاشق از معشوق که انتقام نم شهینم یا نهی. عاشق ک شهیم یا نهیاصال مگه عاشقم ک
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 ینجوریحداقل ا یکن یتالف یخوایاگه م ،یکن ی، پس نخواه که تالف ینیزم یمرد رو نیکه عاشقتر تو

 .  شمیمن نابود م یکن یتالف ینجورینه ، اگه ا

رو نکن ، چشاتو باز کن  رویرو ز ای، برام دن یروکنیرو ز ایمن دن یبرا خوشبخت یحاضر یگفتیم الیدان

 .  نهیبیرو نم یسوگندت رنگ خوشبخت گهید ی، که اگه باز نکن

برا تو افتاد آوار  ینکرده اتفاق ییمنتظرن ، منتظرن تا اگه خدا ستادنیوا رونیکه اون ب ییاونا نیبب

 بره .  نییقطره آب خوش از گلوم پا هیکنند ، نذارن تا عمر دارم  اهیشن رو سرم ، روزگارمنو س

تو دوباره باز نشن  یچشا نیبه کارم نداشته باشند ، وجدانم که هست ،اگه ا یاگه اونام کار تازه

 .کشهیشک منو م ی،عذاب وجدان ب

 خودم بشه. یعمر شرمنده عالم و آدم شم ،نذار شرمنده  هیمو نخواه ، نذار  ی، بدبخت الیدان

 دونمی، م دونمی؟ اما من م هیچ لشیدل دونهینم گهی، م یایبه هوش ب یخوایخودت نم گهیم پزشکت

 دمیکه من تو اون اتاق گفتم بخدا اون روز حالم خوب نبود نفهم هیکه همه اش بخاطر اون مزخرفات

 مونمیتو بفهم ، بفهم که پش یول دمیمن اشتباه کردم ،من غلط کردم ، من نفهم الیگفتم . دان یچ

 خرابه .  ،بفهم که حالم

 .یایبه هوش ب کنمی، التماست م کنمیخواهش م الیدان

 و بس . خوادیبعد تو دل منم مرگ م یاگه تو بر الیدان

و بعدم  خورندیپلکهاش تکون م الیاالن دان یونیزیتلو یها لمیمثل ف خواستیکردم دلم م نگاش

 لمیخوب فقط تو ف یاون اتفاقها یکه همه  فیح ،یحرکت نیاز کوچکتر غیاما در کردیچشاشو باز م

 . فتهیها م

 کردم . هیکردم و گر هیجون افتاده بودم ، گر یگذاشتم رو دستش که رو تخت ب مویشونیپ

بود ،  دهیجون بود . انگار صدامو نشن یحرکت و ب یهنوز همونجور  ب الیکه بلند کردم دان سرمو

 .هیبراش مهم نبود که حال و روزم چ گهیاما د دیشنیهم م دیبود ، شا دهیالتماسهامو نشن
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تو رو  دمی،قسمت م ایمرد دن نیخم شدم تو گوشش آروم زمزمه کردم : عاشقتر ستادم،یکنارش ا    

 به جون سوگندت چشاتو باز کن .  دمیبه جون معشوقت قسمت م

رو  یطوالن یشدند ، بوسه ا ینشون نداد ، چشام بارون یواکنش چیو نگاش کردم ، ه ستادمیا دوباره

رو گونه  دیصورتش بود اشکم چک کیفاصله گرفتم ازش اما هنوز صورتم نزد ینشوندم کم شیشانیپ

 .  نمبمو شترینبود ب زی. هق هقم شدت گرفت ، جا یدیپر از ناام ینگاه طوالن هیاش . نگاش کردم 

نگاه ها را رو خودم  ینیشده بود . سنگ دینا ام دمی، همه ام رونیافتاده از اتاق زدم ب یشونه ها با

 گهیو گفت :د ستادیمهم نبود که ماندانا جلوم ا یبرام مهم نبود . حت یچیه گهیاحساس کردم ،اما د

 نشه. داتیپ الیوقت دوروبر دان چیه

 از االن مرده بود .  الیفقط نگاش کردم ، سوگند دان نوگفتیا یوقت

 نبودم .  خودم یایشده بودم و حواسم پرت ، تو دن نیهام سنگ قدم

 .  زنهیداره صدام م یبودم که حس کردم کس مارستانیب یدر خروج کینزد

و فقط دو کلمه از دهانش  ستادیاونم وا ستادمیسمتم .  من که وا دیدویبود که داشت م انای، د برگشتم

  اااالیخارج شد:سوگند ، دان

 رفت . یاهیو چشام س دیچرخ دویدور سرم چرخ ایافتاد . دن شیبارون یکه به چشا نگام

 من تمام شد، تمام... یبرا زیمن رفت و همه چ الیشد دان تمام
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 .  دیبه گوشم رس ییتار بود . صدا دمیبه زور باز کردم ، د چشامو

 باالخره بذار پرستارو صدا بزنم. یفدات بشم ، چشاتو باز کرد ـ

 هیبا فاطمه و  اناید دمیبهترشد که د دمی. رفته رفته د هیبدم که ک صیتشخ تونستمیرو نم صدا

 وارد اتاق شد .  گهیپرستار د
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 شد. یکه سرم اومده افتاده . اشک چشام جار ییبال ادی اناید دنیباد

 اومد سراغم که به حساب چک کنه حالمو. پرستار

،دکترت بد از دستت  یکرد یعاص مارستانویب هیهم اومد سمتم و گفت:پاشو دختر که امروز  فاطمه

 بود . نییبود ، ضربان قلبت نامنظم بود ، قند خونت پا نیی،فشارت پا یچکار با خودت کرد ه،یشاک

 اومد . رونیب نشونیاز ب الیدان یبه زور تکون دادم و کلمه  لبهامو

 الی، دان نیهم نی، الحق که زن و شوهر ع ریبکن و آبغوره بگ الیدان الیبذار چشات باز بشه بعد دان ـ

 جانتم چشاش باز شده ،نشده گفته سوگند .

 ن؟؟؟یا گفتیداشت م یفاطمه نشدم چ یحرفها متوجه

 . الیدان ـ

 نجایما رو شما دو نفر اون اونجا سوگند سوگندکنه تو ا نی، کشت یکنیم الیدان الیدان یچته ه ـ

 .الیدان الیدان

:فاطمه جون راست دیاومد جلو و گونه مو بوس دیخند انای.داگفتیم یداشت چ نی. ا زدمیم جیگ هنوز

 سوگند سوگند . گهیم زیر هیبه هوش اومده  الیدان ی، از وقت گهیم

 به هوش اومده؟؟ الی: دان دمیپرس متعجب

داداشم هنوزم عاشقته و حرفات  دونستمی، من از همون اول اعتماد داشتم به تو ،م گهی:آره د انایدا

چند لحظه بعدش من رفتم تو ،نگاش کردم حس  رونیب یتو از اتاق اومد نکهیداره . بعد ا ریروش تاث

دوختم ،  ماشنگاهمو که به چش زنم،ی، اول فکر کردم دارم توهم م خورهیکردم پلکهاش داره تکون م

شدم وبعد چند  قیدق شتریچشمش اشکاش سر خوردند و اومدند . ب یاز گوشه  دمید شهیباورت نم

دوباره پلکاش تکون خوردند و آروم آروم چشماشو باز کرد و هنوز کامل چشمهاش باز  دمید قهیدق

 نشده بود که لباش به زور تکون خوردند وآروم گفتند : سوگند ، سوگند .
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که  یزی، تنها چ ختمیری، اشک شوق بود که م  کردمیم ریاون لحظه داشتم رو ابرها س یدونینم

 الت . دنب ایبود که بدوم ب نیا دمیفهم

، حال تو بهتر از  گفتی. دکترت م یشد هوشیب اطیتو ح ینجوریببرمت باال سر داداشم که ا اومدم

 .رهیمیداداشم م فتهیبرا تو ب یاگه اتفاق یگی، نم یکرد ینجوریچرا باخودت ا زمی.عز ستین الیدان

،  دهیحرفامو شن الیمن به هوش اومده ، دان الیدان شدیشدند . باور نم یتر از چشام جار عیسر اشکام

 ،ممنونم ازت .  المیدان یرو انجام داد، مرس یکار هیبازم به خاطرمن  الیدان

 .یبهم برگردوند المویمهربونم که دان یخدا ممنون

هر بار که  ی.ول بندهیم یو ه کنهیچشماشو باز م یه ست،یگفت:داداشم هنوز کامل به هوش ن انایدا

 .نهیتو رو بب خوادیسوگند ، داداشم فقط م گهیم شه،یچشماش باز م

 یخاص یروین هی  الیدان دنی. خواستم بلند شم ، بدنم توانشو از دست داده بود اما د دمشیدیم دیبا

 بلند شده بودم که فاطمه از شونه هام گرفت و هول دادم رو تخت دوباره .  مهی. ن دادیبهم م

 .یخوریتخت جم نم نیکجا خانم خانمهاااا . تا دکترت اجازه نده تو از ا ـ

 منتظرمه . الیبرم ،دان دیبا ـ

 چند ساعتم روش. هیتااالن صبر کرده .  ـ

 . نمیبب الویاالن دان نیهم دیبلند گفتم: چندساعت؟؟؟؟من با یصدا با

حال و  ادیکنه .صبرکن دکترت ب زیحلق آو نجایدکترت ما رو ا یخوای، م شهیاخم گفت:گفتم که نم با

 کنه بعد. دتییروزتوتا

 .ادیپس بگو زودتر ب ـ

 نهیحال و روز بب نیتو رو با ا الیداره ، تازه سرمتم تموم نشده.در ضمن دان ضیاالن مر شهینم ـ

 فتهیدوباره پس م

 .نتتیبب ینجوریا شهیناراحت م الیبعد، دان یکم بهتر ش هیبزار  گهی:سوگند جون راست مانایدا
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 ینجوریمنو ا الیدان ستیخوب ن گنیو سرمو گذاشتم رو بالشت. بچه ها راست م دمیکش یپوف

 گرویهمد رتریکم د هیداره  یرادیبرام ، چه ا استیبه هوش اومده خودش دن الیدان نکهی.همنهیبب

 .مینیبب
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. هنوزم همه  الیسمت اتاق دان دمیدو عیداد به رفتنم .بلند شدم و سر تیدکتر اومد و رضا باالخره

 تا آسمان فرق داشت .  نیجلو در اتاق بودند . حال من وقت رفتن با حال برگشتنم از زم

. نگاهمو به  داشتمی، پر از اعتماد بنفس . فاتحانه قدم برم یشگیشده بودم همون سوگند هم دوباره

.از بردیبوده و از حرص ناخنهاشو تو دستش فرو م ستادهیسالن وا یماندانا دوختم که گوشه 

 کف دستش دختره پررو . زاشتمیحقشو م دیصورتش سرخ شده بود . رفتم سمتش با تیعصبان

 یچ گهید ی،نه اصال . ول نمتینب الیدورو بر دان یرفته که گفت ادمی یوقت فکر نکن هیماندانا جان  ـ

 .  کنهیم یتاب یب دنمیبرا د الیکرد خود دان شهیم

 . کنمیکم م الیتر شد :من شر تو رو از سر دان یحرفم عصب با

 جان منتظر منه. الیبرم دان دیمن با دیکم کن ببخش یلبخند زدم و گفتم : اگه تونست روزمندانهیپ

وصف  می. شاد زدی. قلبم داشت تندتند م الیو منتظر واکنشش نشدم . رفتم سمت اتاق دان نوگفتمیا

سرش که  یباز کردم و آروم وارد اتاق شدم چشماش بسته بود . رفتم سمتش باال بود .در و ریناپذ

 حال لب زد :سوگند. یوجودمو احساس کرد چشامهاشو باز کرد و ب یانگار ستادمیوا

 جانم .  ـ

 صورتش بردم تا صداشو بشنوم .  کیرو بگه . صورتمو نزد یزیباز و بسته کرد تا چ لبهاشو

 منو ببخش. ـ

 . زل زدم تو چشماشو و مهربانانه لبخند زدم . نمشیفاصله گرفتم ازش تا بهتر بب یکم
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که در حقت کردم ، بخاطر  ییها یبد ی. بخاطر همه  یمنو ببخش دیکه با ییتو نیببخشم ا دیمن نبا ـ

حرفامو  یکه بهت زدم ، واقعا متاسفم من  ، لطفا همه  ییکه زجرت دادم و بخاطر حرفها ییسالها

،  بسمشت مزخرفات بود و  هیگفتم  یگفتم . هرچ یچ دمیبودم ،نفهم یوش کن اون لحظه عصبفرام

 منو ببخش لطفا.

 تو دستم گرفتم و آروم فشار دادم . دستشو

 ،یممنون که منو شرمنده خودم و عالم نکرد یدی، حرفامو شن یدیصدامو شن دونمیم الیدان ـ

 . یممنونم که دوباره برگشت

 رو گونه اش نشوندم .  یزد. خم شدم رو صورتش وبوسه ا یجون یزور لبخند ب به

 کنم . زود خوب شو لطفا . تتیاذ نیاز ا شتریب خوامی.نم یاستراحت کن گهیبهتره د ـ

 آخر نگام به نگاش گره خورده بود .  یآروم باز بسته کرد . ازش دور شدم تا لحظه  چشمهاشو

قبل از  یبه خونه برگردم ول تونستمی. االن راحت م کردمیم یاحساس سبک بال رونیاتاق اومدم ب از

 دیفهمیم دینبا الیپاش هامو جمع کنم . دان  ختیو ر الیدان یسر برم خونه  هی دیافتاد که با ادمیاون 

 که من رفتم خونه اش و نامه هاشو خوندم.

نبود .دلم رقص  یبارون دل من اما نباریکرده بود ، ا دنیدم خونه ، بارونم نم نم شروع به بار دمیرس

و دستامو از هم باز کردم و  ستادمیوا اطیخونه که شدم .وسط ح اطی. وارد ح خواستیم یکوبیوپا

 . دمیو چرخ دمیو چرخ دمیسرمو باالگرفتم و گذاشتم بارون رو صورتم بزنه ،سرمست چرخ

 نتونستم .  هیاز ترس همسا یبزنم ول ادیفر یاز شاد خواستمیم

شده بودند . اما  سی. تمام لباسم خچکدیشده بودم . آب از سرو صورتم م دهیموش آب کش مثل

 برا من لباسه .  ادهیکه ز یزیخونه چ نینگران نبودم. تو ا

 .  زاشتمیم ادگاری الیدست لباس برا دان هیرو  یادگاری. عطر تنمو  شدیبهترم م ینجوریا تازه

 و پاش هامو جمع وجور کنم . ختیعوض کردم و رفتم سراغ خونه تا ر لباسمهامو
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مرد و  نیا یبار تو ذهنم مرور شدندو بازم دلم برا هی الیخاطرات دان ینامه ها که شد ،همه  نوبت

 سوخت .  تشیمظلومت

که من باشم  شیبه دست صاحب اصل نایا یروز هیاز نامه ها هنوز نخونده مونده بود ، کاش  یلیخ

 برسند .

آخر  ینامه  نمیبب خواستمیآخر رو بخونم .م یرو جمع کردم سر جاشون که وسوسه شدم نامه  همه

 بود اون موقع. یچه جور الیو حال دان هیچه زمان یبرا
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 آخر رو بازکردم: ی نامه

 خبر ازمجنون یب یللی سالم– 

 .یخبر یحال دلم خراب است وتوب باز–

ها خبر  زیچ یلی.مثل من که از خیزهاخبرنداریچ یلیازش،توازخ یخبر یکه ب ستیحال دلم ن فقط

 شدم. وانهینداشتم وامروزخبردار شدم وباز د

 یحت گهی،د رمیم یدارم م رونیام بزنه ب نهیخواد ازس یقلبم م ادی.نفسم باالنمخوادیبازم دلم مرگ م 

 یقلب نم نیا دزجربکشم،چرایچقدر با گهید دونمیکنند،نمیکنند،آرومم نم یقرص هاهم اثر نم نیا

 . یزندگ نیراحت شم ازا ستهیا

 یشکنم ،م یکشم،م یکنم،زجر م رونیو از دلم ب ادعشقتی یدلمم نم یالمصب من حت آخه

 تونم. ینم شهیکنم نم رونیازدلم ب ادتویخوام  یرم،امانمیم

 باشه امانشد. گهید یروز خاص باشه برام ،امروزم متفاوت با سالها هیامروز  خواستمیم 

 بود؟ یامروز چه روز یدونیم

 بود؟ یامروز چه روز ادتهی اصال
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تو شومه  یبرا خیتار نیباشه ا ادتی دیباشه. اصال چرا با ادتی دمینبا ستین ادتی.....خب معلومه  نه–

 خیتار نیبود اما برعکس تو ا تیروز زندگ نیتو بدتر یبرا دیرو همراه داره،شا یتو خاطرات بد یبرا

شدو به آرزوم  منکه عشقم، سوگندم ماله  یمه،روزیروز زندگ نیتریوعال نیبهتر یادآوریمن  یبرا

 .امروز روز سالگرد ازدواجمون بود.دمیرس

بخرم.خونه رو  کی.امسال هم مثل هرسال قراربودکرمیگیهرسال سالگرد ازدواجمون رو جشن م من

بودم همه  دهیسالگرد ازدواجمون روهم  خر یروزها قبل کادو یکنم من حت نیباشمع وگلبرگ تزئ

 رو عوض کرد. یروز مهمون یمهندس ناج نکهیخوب بود تا ا زیچ

 الیخ کردمیتو سر م ادیرفتم هرسال ازصبح تاشب با یروز سالگرد ازدواجمون،اصال شرکت نم من

 یجشن م یکردم وعصرم دونفر یکردم،ناهار درست م یبرات صبحونه درست م یکنارم کردمیم

 باهم. التیمن و خ م،یگرفت

تو وبابک اصرار  یوقت نمیهم یبرا زمیبهم بر یتونستم برنامه امو بخاطر مهندس ناج ینم امسال

که  یزیمن هر چ ی، برا یکه تو فکر شو بکن یزیمهمتر از هر چ میگفتم نه و گفتم کار شخص نیکرد

 .یدونیخودت تو هم م نوی، ا نهیبه تو ربط داشته باشه مهمتر

رو  میبابک تقو یوقت ستین ادتی دونستیبابک هم م یحت نویبودا یمهم یلیمن روز خ یامروز برا 

 شد یعصب دید

 هات بردار یمسخره باز نی:دست ازاگهیم شهیبابک هم آخه

احساس و عالقه نسبت  یفراموش کرده اصال سوگند ازهمون اول هم ذره ا شهیهم یتورو برا سوگند

 یوهنوزم که هنوزه عاشقش یریمیکه براش م یکله خراب یفقط تو نیبه تو نداشت ا

وقت  چیه گهیواون د یسوگند رو ازدست داد شهیهم یباورکن که تو برا اویب الی:دانگفتیم شهیهم

که  نهیهم یبرا یتاحاال عاشق نشده، مثل تو که تاحاال عاشق نشد ه؟بابکیچ یدونیم شهیماله تو نم

 درد فراق  راحته.... دیکن یو فکرم دیفهم یعاشق رو نم هیشماحال  یهردو
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 یوقت وونهیاما نشستم و باخودم فکر کردم وگفتم د یمهندس ناج یمهمون امیخواستم ب ینم اولش

 الشیو خ ایرو یپ یبر دیاصل جنس هست چرابا

گرفتم  میتصم یباش دیچرانبا الشیخ اوینه رو یروز سالگردتون رو کنارخود سوگند باش یتونیم یوقت

 ییرو گرفتم خبر نداشتم که چه بال میتصم نیا یکنم  وقت یکه روز قشنگمو  باتو سپر یمهمون امیب

 رو بشنوم. ییزایو چه چ نمیرو بب ییزایچه چ ادیسرم ب خوادیم
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،  ادیب خواستیرو نم یبه اون مهم یبخاطر سالگرد ازدواجمون مهمون الیدان یعنی،  شهیباورم نم ـ

نکردم ،همه اش با خودم  یاشتباه یو من چه فکرها شدیبه من ختم م زیمن پس بازم همه چ یخدا

به  یداشتم من.پوزخند ی، چه افکار چرت شهیهست به ماندانا مربوط م یهرچ  هیقض کردمیفکر م

 افکار خودم زدم .

سپرده بودم ، چون اون روز واقعا برام  یسالگرد ازدواجمونو به فراموش خیمن تار گفتیراست م الیدان

 شدیرو م یکار نی، انتظار همچ الیهمچون دان یمرد عاشق هی. البته از  الیروز تلخ بود . اما دان هی

 یمرد و عشقش که همچون من نیا فیحفظ بود.ح مونویزندگ ی هیبه ثان هیکه ثان یداشت . مرد

 .کردیوار پرستشش م وانهید که دهمچون ستاره بو یدختر الیدان اقتیشد . ل بشینص

با ماندانا روبه رو  دم،یرس یولذت برم . وقت ستمیتو وا یرو شونه به شونه  یکل مهمون خواستمیم ـ

موقع  خواستیدلم م یماندانا سوگند بود ، راستشو بخوا یشدم تو دلم باخودم گفتم کاش بجا

 نه ماندانا رو. ننیورودمون به سالن همه تو روکنار من بب

 نمیبرا هم ،یبا ماندانا اومده مهمون الیدان کردمیکردم ، اونروز فکر م یخدا ، من چه اشتباه یوا ـ

 از دست من یکردم من.وا یگرفتم . عجب اشتباه افهیبراش ق

 کردن تو بود. دایپ یهمه هوش و حواسم پ میسالن که شد ـوارد

 برام زهر مار شد .  میخوش هیاز ثان یخوشحال شدم اما در کسر دمتید
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 یبهراد همون نی. ا کردیبود بهت و خم شده بودکنارگوشت وز وز م دهیاز پشت چسب یبهراد عوض اون

همون بهراده که تو  نیخودش بود و بار تو کرد ، آره ا قیال یهرزه هرچ یبودکه بخاطرش اون دختره 

 ونمخ یزدیبغلش ، کارد م تو یسمتش و رفت یدی.نگام بهت بود که چرخ یستادیاالن کنارش وا

و  یرفت ی، وقت یزندگ نیو راحت شم از ا رمیاون خونه آوار شه سرم و بم خواستی. دلم م ومدیدرنم

 . شدمیم وونهی، داشتم د یداد لیسمتش و بهش لبخند تحو یدوباره برگشت

. کنهیپسره بهراد باز چرا دور وبرت موس موس م نیو بپرسم ا ارمیب رتیگوشه تنها گ هی خواستمیم

خنده  ی.صدایگرفتیو قلوه م یدادی، همه اش دل م یخوردیپسره سهند جم م نیاما مگه تو از کنار ا

 خندهو  یکردیمهربانانه نگاش م یوقت خوردیبود گوش فلک و کر کنه . خون خونمو م کیاتون نزد

 پسر متنفرم. نی. من از ا یدادیم لشیقشنگتو تحو یها

، احساس خطر کردم .من  یپسره سهند گره خورد و مکث کرد نیهمون روز اول که نگات تو نگاه ا از

 دمیکه فهم ی.مخصوصا از اون روز رهیو تو رو از من بگ ادیب ترسمی، م ترسمیم بیپسر عج نیاز ا

 شده . شتری، ترسم ب یهواشو دار نقدریکه بخاطرش ا هیه،چیهمه توجه ات به سهند چ نیا لیدل

و از  ردادیکه ت دمیفهم یو اون روز نی. ا ردادهیت یچشا نیچون چشاش ع ادیاز سهند خوشت م تو

 .یهم دوستش دار یلی،خ یو دوست دار ردادی. تو ت دمید کینزد

تا حاال صدبار  یکردیدوست و برادر از همون اول قبولش نم هیو به عنوان  ردادیاگه تو ت مطمئنا

 . اما االن... یعاشقش شده بود

به دلت  شیدیاز من جلوتره . تو ازهمون اول که د چی.سهند دو ه کنهیفرق م ردادیسهند با ت ی هیقض

و  ردادیت یها یخوب یتو االن همه  ی.از طرف یکه از همون اول ازم متنفر بود ستینشسته مثل من ن

سهند رفع  دنیرا با د ردادیت نیند یدلتنگ یتونیشدشون . تو ماگه نداشته با یحت ینیبیتو سهندم م

 .یعاشق سهند بش یتونیاما بجاش م یبش ردادیعاشق ت ی، تو نتونست نکهیو از همه بدتر ا یکن

 . شناسنیشونو خوب م بیمردها رق گفتنیبودم که م دهیشن شهیهم ـ
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از  گرید ی. سهند از همون اول به دل من نشسته بود ، من سهندو تجسم گفتیدرست م الیدان

.سهند خطرناک دادیسهند بهم آرامش م ی.چشا کردیهامو رفع م ی. سهند دلتنگ دمیدیم ردادمیت

 ، خطرناک. الیدان یبود برا

145 

 

چهره ات رفت تو هم ،  یدیمنو د یاومدم سمتت . وقت عی، سر یباالخره برا چند لحظه تنها شد یوقت

 وقت. چیه ،یشیو نم یمن خوشحال نشده بود دنیوقت از د چیه

با  تونهیم یپسره چه حرف خصوص نیکه ا خوردیبودند ، خون خونمو م یحرفاتون خصوص یگفت یوقت

 تو داشته باشه.

همونجا گردنشو  خواستمیوارد بحثمون شدو تو رو سوگندجان خطاب کرد م یاون بهراد عوض یوقت

 و بس . یبشکنم ،تو فقط جان من بود

خودمو کنترل کردم که با مشتم نکوبم  یلی، مخصوصا برا اون ، خ هیگفت جات تو شرکتش خال یوقت

 تو صورتش.

از اون لحظه که انگار  یسفر دو نفره .وا نیباهم رفت یتو و اون عوض دمیکه فهم یاز لحظه ا یوا یول

، ناباورانه  یکه کنار اون باش خواستیگفت دل تو م یکردند . وقت یو سرم خالگالن گالن آب داغ و ر

و ازش بدت  یبودکه از اون پسر متنفر  ی، بگ یبگ یزی، چ یبزن ینگات کردم ، دل دل کردم که حرف

 ، نفسم رفت .  یکنینگاش م یو ساکت دار ینزد یحرف دمید ی. اما وقت ومدیم

،  ومدیوقت ازشش خوشت نم چیو ه یاز اون پسر متنفر یسخت بود برام ، تو به من گفته بود باورش

به  یتو تو اون لحظه دروغ گفته باش شهی. باور نم یحرفها رو به خودش هم نگفت نیالمصب پس چرا ا

 دهینرس مکه به سرانجا یقبل یمن . نکنه نفرتت بعدا به وجود آمده باشه. نکنه نفرتت از عالقه ا

احد و واحد  ی، بخدا ارهیباشه تاب نم نیا هیمن که اگه قض چارهیقلب ب یسرچشمه گرفته باشه . وا

 .ادیاز نفسم که باال نم یوا ارهیتاب نم

 .  کردمینداشتم . االن خون بپا م مانیا تیکه اگه به پاک یوا
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 یاز اون حرفش که شد خنجر ی. اما وا رفتیبود که به تنم فرو م یمثل خنجر گفتیکه م یکلمه ا هر

رفت و دوباره  یرو فرو رفت تا عمق قلبم . چرا من سکته نکردم تو اون لحظه ، چرا اون نفس لعنت

،  ردهعشقتو بغل ک بهیغر هی ی، لعنت یلعنت یبرگرد دیکه نبا کردیم یبهش حال یکیبرگشت .کاش 

 مرد کو ؟؟ . رتتیسوگند تو رو پس کو غ

رو بکشم و بعد تو رو و بعدخودمو خالص کنم از  یاول اون مردک عوض خواستیکه چقدر دلم م یوا

 . یجهنم یزندگ نیا

از گل کمتر به تو بگم که حاال بخوام بکشمت .  تونمیرو چه به کشتن. من آخه م ینه منه لعنت یول

 به تو برسه .  یبیآس نیکوچکتر زاشتمیاما نم مردمیم

 رونتیاز دلم ب تونمیازت متنفر شم. چرا نم تونمینم یکه سرم آورد ییهمه بال نیالکردار چرا با ا آخه

 چرا.... یوار عاشقتم لعنت وانهی. چرا هنوز د زنهیتو م ادیکنم . چرا هنوز قلبم به 

 .سهیاز اون نامه رو ادامه بده و بنو شترینتونسته بود ب گهید انگار

 کرده.  هیروش گر ی. معلوم بود کل دادیم هیگر ایدن هینامه نشان از  کاغذ

 خوب بدهکار تو ام . یعاشق من چقدر من بد بودم برات ، چقدر عذابت دادم و چقدر روزها مرد

 ی.ادادیقرار نم ریمس هیوقت سرنوشت من و تو را تو  چی، کاش ه ادیکه چقدر از خودم بدم م یوا

 کاش...

 به اطراف انداختم .  یروتو پاکت گذاشتم و پاکتم گذاشتم داخل جعبه نگاه نامه

تو  یمرتب بود ، لباس هامو عوض کردم و تاکردم و مرتب گذاشتم سرجاش . دوباره چرخ زیچ همه

 نیسه روز که برام قد سه قرن گذاشت ، ا نیخونه رو از نظر گذروندم . تو ا یجا یخونه زدم و جا

 من بود .  منٲخونه م

 به خونه انداختم .  ینگاه در و بستم و خارج شدم . دوباره برگشتم و آروم

 ، خداحافظ. ایمرد دن نیعاشقتر بانهیغر یروزها یخانه  خداحافظ
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دوست  شهی. هم دادیرو ، بهم آرامش م ادهیافتاده رو کف پ  یخش خش برگ ها یبود .صدا یابر هوا

 صدا رو .  نیداشتم ا

چه  یتا بدان یعاشق باش دیبا گنیفصل عاشقهاست ، راست م زییپا گنیبود، م دهیاز راه رس زییپا

چتر  هی ریز یبارون یداره دستت تو دست عشقت باشه ،سرت رو شونه اش و پا به پاش تو هوا یحال

 احساس رو . نیا یتا بفهم یعاشق باش دی.بایدرختها قدم بزن ی ختهیر یرو برگها

نگاهشون سر  ندایدر فرهادو ل یشاپ رو باز کردم و وارد شدم ،با صدا یجلو بردم و در کاف دستمو

نشسته بود . جسمش اونجا بود  الیکه  دان ییسمت جا دیخورد سمتم .باسر سالم دادم و نگام چرخ

 .دیدیرو نم یزیبود اما مطمئن بودم چ رونیاما روحش نه . نگاش از پنجره به ب

چهار ماه و هشت روز گذشته بود . چقدر شکسته تر شده بود . حال و روزش هر  دارمونید نیآخر از

وضعش خرابه بازم مثل چهار  یلیخ گفتیم انای. دا گرفتمیسراغشو م انای. از داشدیروز بدتر از قبل م

 گاریبا س گاروی. سگاریها رو آورده به س یهم تازگ ی،از طرف کنهیخودشو تو اتاقش حبس م شیسال پ

 گهیمتحرک . د ی، شده مرده  ستین ایدن نیانگار اصال تو ا یزنی. باهاشم که حرف م کنهیمروشن 

 . ستیبراش مهم ن ایدن نیا زیچ چیه

که دوستش  یآخرش حال و هوامو خراب کرد . برام نوشته بود . سوگند تو رو جان هر ک یامهایپ

صدا قلبش  یروز ب هی رهیم شیکه پ یوضع نی، با ا رهیبکن ، داداشم داره از دست م یکار هی یدار

 .یبه ما برش گردون یتونیکه م یهست ی.سوگند تو تنها کس ستهیمیاحدو واحد وا ی،بخدا ستهیمیوا

 کردمیتموم م زویامروز همه چ نیهم دیبودم .با دهیرو با فرهاد کش دارید نیا یچند روز قبل نقشه  از

 . ادیکرده ب شیراض بتیباهزار مص گفتی. فرهاد م

 نبود .  ایدن نیحضورم نشد بس که تو ا ی.متوجه  زشیرفتم سمت م آروم

 سالم . ـ
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. انگار باورش  زدندیم رونیبرگشت سمتمو نگام کرد . چشاش داشتند از حدقه ب زیصدام ت دنیباشن

 .نمیزدم و گفتم : اجازه هست بش یام . لبخند مهربانانه ا ینشده بود که من واقع

 . کردیمات و مبهوت نگام م هنوز

 .ستمین ایام ، خواب و رو یو گفتم :به چشات شک نکن ، من واقع دمیخند

 ونشستم . دمیرو کش یو صندل نوگفتمیا

 ؟یکنیچکار م نجای:تو..... ، تو ادیپرس ناباورانه

 دارمونید نی. از آخر نمتیاومدم بب یینجایخبر دادن ا ه؟یفقط برا تو نجایا ی؟ نکنه فکر کرد هیچ ـ

 گذشته . مگه نه؟ یادیزمان ز

 شتریازت دور شم . ازت دور شدم تا ب یبار آخر بهم گفت ادمهیگذشته. یادینگام کرد :زمان ز نیغمگ

 آزرده ات نکنم. نیاز ا

 آره گفتم ، اما امروز استثناست . حرف دارم باهات. ـ

 نگام کرد . متعجب

 ؟یچه حرف ـ

 .یفهمیزود م یلیعجله نکن خ ـ

زدم ، پس  ی، پوزخند شهیقهوه سفارش داده بود برعکس هم هیانداختم امروز فقط  زیبه م ینگاه

 فراموش کنه . خواستیم

 ؟یقهوه سفارش نداد اهاتیبرا سوگند رو گهیکه د نمیبیم ـ

 صدبار بدتره. هیکه از گر یینشست رو لبهاش ، از همونا یتلخ لبخند

با  ترسمی، م ترسمیام که عقل نداره ، م وانهی. د کنهیترم م وانهید اتی، رو خوامینم اتویرو گهید ـ

 کار دست خودم و تو بدم . اتیرو
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 .خوادیم نیریش ی، قهوه  نیری، کام ش خورمیقهوه رو تلخ م گهی، آخه د یبهتر که سفارش نداد ـ

 ؟؟؟یسراغ دار ایمرد تو دن نیتر از ا نیغمگ اینگام کرد . خدا نیغمگ
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 .  دادندیخبر از بارش باران م رونیب یقهوه مو برام آورد .صداها فرهاد

 . رونی. نگاهمو از پنجره سر دادم ب زدیرو من بود ، پلک هم نم الیدان نگاه

 هاش. یوعاشق زییبارانش هاش. پا زوییـپا

 رو؟ یعاشق یدانی:توچه م گفتیبود که انگار م یجور نگاش

 یچه؟ عاشق یعنی یعاشق دونندیآدمهاش چه م اویرو ،اصال دن یعاشق دونمیمن چه م گفتیم راست

 و بس. داندیم الیرا فقط و فقط دان

 بهم ،نگاهمو ازش گرفتم و دوختم به فنجون قهوه ام . میزده بود زل

 .کشهیو عاشق چه م هیچ یعاشق یکه بفهم یتو عاشق نشد یگفتیبهم م شهیهم ادمهی ـ

 عاشق را هم که... ،یفهمیرا هم نم ی،عاشقیفهمیرانم زییزد و گفت:تو پا یتلخ شخندین بازم

هر  یدار مکافاته . برا ایدن الیدان یدونیو گفتم :م دمیاز قهوه مو نوش یادامه نداد.جرعه ا حرفشو

 هست.  یتقاص یکار

 .شدینگام کرد .متوجه حرفام نم گنگ

رو  یکه دختر ی.آه پسر رهیگیم بانتوی، بدجورگر هیبیعج زیو ادامه دادم: آه آدمها چ دمیکش یآه

وتو دل  شهیو دخترک عاشق تو م رهیگیدخترک رو م بانیدختر دلشو شکست گر یدوست داشت ول

 .رهیگیوباالخره آه تو منو م یشیوتو عاشق من م رهیگیو آه اون تو رو م یشکنیدخترک و م
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 خواستی.زل زد تو چشمهام انگار م دمیمنم شن یگردنشو حت یکه صدا یبلندکرد جور عیسر سرشو

سوگندت  یدیدرست فهم الی.اما من چشمهامو بستم و گفتم :آره دان ارمینزاره که حرفمو به زبون ب

 عاشق شده

 که انگار روحش جسمش رو ترک کرده . یمرد دنیکه باز کردم هزار بار مردم ، مردم از  د چشم

روکه راه  هیاون بغض لعنت یوحت دمیک چشاشو د، نم اش دمیپلکشو د دنی، پر دمیدستاشو د لرزش

 دست رو دلم گذاشتم و گفتم: یول دمیگلوشو بسته بود د

از  دمیکرد،ترسیم یقراری.دلم بدجور بایدل دن نیسوگند آروم باش ،ناآرام تر یباش دل آشفته  آروم

 .ستهیکه قلبش وا دمیلحظه ترس نیا

:بگو دروغه  زدندیم ادیکه فر ییمظلومشو نداشتم ،چشا یچشمها دنیازنگاهش گرفتم تاب د نگاهمو

 .هیباز هی نایا ی، بگو همه 

 پر ازالتماس بودندو خواهش . چشمهاش

 . دمینفس کش قتریعم باز

 نه . ای هیاسم احساسم عاشق دونمیالبته نم ـ

چه؟اما هر چه هست به  یعنی ینکردم که بفهمم عاشق یزدم و گفتم :آخه من که عاشق یتلخ لبخند

 حس. نیا کهینزد یعاشق

 .شیبارون یبلند کردم و زل زدم به چشمها سرمو

 ؟یکنیزجر کشم م ینجوریا یمگه من چکار کردم برات که دار ـ

انجام بدم . قصد  خواستمیبود که نم یزیمرد عاشق تنها چ نیخوردم از حرفش ، زجر کش کردن ا جا

 .ستین نیکه قصدم ا دونهینبود .فقط خدا م نیمن ا
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 زجرت بدم . خوامیمن نم الیدان-

 تویو زندگ امیب ینکنه نگران یزنیحرف ها رو به من م نیا ینگام کرد و گفت :پس چرا دار ناراحت

 خراب کنم .

سپر کنم و بگم  نهیس امیکه ب ستمیسابق ن الیاون دان گهیزد و ادامه داد: نترس من د یتلخ پوزخند

وقت قبول کردم که  یلیخ گهیخانم نگرد چون صاحب داره صاحبشم منم .نه د نیدورو بر ا اروی یه

 یشاگه جسمت متعلق به من باشه روحت که با من نباشه ارز ی. حت یش یوقت مال من نم چیتو ه

اگه  کردمیبود که فکر م نیکردم برا ا ینداره .من عاشق روحت شدم نه جسمت .دفعه قبلم اگه حماقت

 .شیو خام ی. باالخره جوان رهیگیجسمتو اول تصاحب کنم بعد اون روحتم به منم تعلق م بتونم

 نزدم و فقط نگاش کردم .  یحرف

 مثل تو عاشقش شده. یکنه که زن یاحساس خوشبخت یلیخ دیرد و گفت :االن با یزور لبخند به

 . دونهیهنوز خودش نم-

 . یخوش شانس باشه که خودش ندونه اما تو عاشقش باش دیبا یلیتلختر شد :خ لبخندش

 ؟یبهش انداختم وگفتم :چرا عاشق من شد یخاص نگاه

.تا به  ستیکنم نگاشو گفت:عشق دست خودت ن یکه نتونستم معن ینگام کرد جور یخاص جور

اون  یکنیفکر م یشی. عاشق که م ستین ییرها گهیو بعد از اون د یدل باخت ینیبیم یایخودت ب

من کنار تو  یوجود نداره . برا گهیمثل تو د ی. برا من زن دهیکه تا حاال خدا آفر هیبشر نیآدم خاصتر

مرد  نیوخوش شانستر نیخوشبختتر یکه تو دوستش دار یمن مرد ی.برا هیخوشبخت تینها بودن

 .نهیزم یرو

فکر  نه؟هنوزمیم نظرت اکه سرت آورد ییزدم تو چشمهاشو گفتم : تو هنوزم بعد از اون همه بال زل

 آدم. نیکنه خوشبختر یکه با من زندگ یمرد یکنیم

چند لحظه فقط چند لحظه  ی. باور کن حاضرم برانهینگام کرد و گفت :تا آخر عمر نظرم هم نیغمگ

قسم  پرستمیکه م یی.به خدا یچند لحظه حس کنم تو دوستم دار یاون مرد باشم و فقط برا یجا
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 نیوباز به همون خدا قسم وقت مردن خودمو خوشبختر رمیحاضرم بعد از اون چند لحظه بم خورمیم

 عالم خواهم دونست. دمر
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 رو گونه اش . ختیچشمش جا خوش کرده بود ر یکه گوشه  یکه گفت اشک نویا

مر ع هی. یاون باش یجلو بردم و دستشو تو دستم گرفتم وفشردم و گفتم : چرا چند لحظه جا دستمو

 عمر عاشقت باشم. هیعمر عاشقم باش وبذار  هیاون مرد باش .  یجا

 لبخندم و رو لبام نشوندم . نیباتریسرشو بلند کرد وناباورانه زل زد تو چشام  . ز عیسر

 بده ادمیرو  یکنارم بمونم و عاشق ستمیرو بلد ن یمن عاشق الیدان  -

 نی؟ایگیم ی...دار یگفت: سو..گند..تو...چ دیو ترد یبود .با ناباور ایمرد دن نیمرد االن متعجبتر نیا

 دن؟یم یحرفات چه معن

 . شدیم یخوردن ینجوریاش ا افهی.چقدر ق دمیته دل خند از

از بنده که سوگند جان باشم  یخان باش الیکه دان ییاگه شما نکهیا شونیحرفا معن نیا  -

 .جوابم مثبته مثبته . یکن یخواستگار

 ؟یکنیم یبا من شوخ ی؟داریکنیمسخره ام م ی؟داریکنیم یبا من باز یناباورانه گفت :تو دار بازم

 ؟یبود یلحن من شوخ یگفتم :االن کجا مویشونینشوندم رو پ یساختگ اخم

 شهیگفت :باورم نم دیترد با

 نه؟؟ شهیکه باورت نم-

 سرش گفت نه با

 لطفا .  دیخانومها .چند لحظه به من توجه کن ونیگفتم: آقا یبلند یجام بلند شدو وباصدا از
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 نیا یول شونمیآقا عاشق منه .منم عاشق ا نیمن بود وگفتم :ا یکه مات کارها الیکردم به دان اشاره

 .خواستم جلو همه شما بگم تا باورکنه  کنهیآقا باور نم

جواب من مثبته  یکن یخان اگه شما االن از من خواستگار الیو گفتم :جناب دان الیسمت دان برگشتم

 من حاضرم همسرم شما بشم . نکهیا یعنی. 

 وهورا . غیشروع کردن به ج شناختندیکه ما رو م ییآدمها هیو فرهاد و بق ندایتموم شدن حرفم .ل با

پام دستامو تو  یاشک بود .بلند شد اومد نشست جلو سیخ الیصورت دان یرو صندل نشستم

 دستاش گرفت

 .ستین ایو روخواب  نایبگو که ا  -
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تو خواب و  ستیقرار ن گهی.د تهیواقع نیع نایجانم ا الیجلو بردم و اشکاشو پاک کردم :دان دستمو

 .  میکن یزندگ ایرو

 ؟یپس اون مرد چ-

 کدوم مرد ؟ -

 یهمونکه عاشقش شد-

 .ییزدم وگفتم :اون مرد خود تو یمهربانانه ا لبخند

.  ختیو سرشو گذاشت رو پام و اشک شوق ر دیشدند .خم شد و دستامو بوس یاشکاش جار دوباره

 . دمیخم شدم موهاشو بوس

تو اون  یساخت .چهار ماه قبل وقت دیسوگند جد هیمرد  نیداد ا رییمرا تغ یمرد تمام باورها نیا

هاو غرورمو گذاشتم کنار .با  یتعصبات ولجباز یبا خودم خلوت کردم,همه  الیخونه ,خونه  من ودان

و  مروزمرد را دوست دارم و .دوست داشتنم مال ا نیمن ا دمیخودم صادق شدم .اونجا بود که فهم



 تو یتا ابد ب یوزهار                                                                    مرکز تخصصی رمان های ناب  

 

  310:  صفحه                                مرجع تخصصی رمان های ناب                         
 

به قبل از طالق و  گردهیاش برم شهیشک ر یکه ب یدوست داشتن .اونقدر نیا قهی.عم ستین روزید

سالها انکارش  نیمرد دادم اما تو تمام ا نیقلبمو به ا ییجا هی, یروز هی شی.من سالها پ مونییجدا

مرد  نیا ندوست داشت کردمیو فکر م دونستمیم یباز هیرو  یکردم .انکارش کردم چون من زندگ

 الیچون دان یکه دوست داشتن مرد عاشق نیاز ا غی.در ستمیشکست ومن اهل شکست ن یعنی

جودم از روح وجسم وقلبم محافظت و یچهار سال من باهمه  نیمنه. تو تمام ا یبرد زندگ نیبزرگتر

مرد  نیمن ندانسته ا گفتیدرست م ردادیمرد عاشق.ت نیدوباره برشون گردونم به ا یروز هیکردم تا 

 . هیکاف گهیو دوست داشتم .سالها انکارش کردم اما د

 . گهی.همه  محو ما بودند وما محو همد کردمیو آروم نوازش م الیسر دان یموها

ها  یمرد عاشق نیمرد و خوشبخت کنم . من کنار ا نیقسم خورده بودم ,عهد بسته بودم که ا من

مرد  نیسال من وا یکه سالها قهیال ی,اونقدر نیقتریال یخوشبخت یشک برا یمرد ب نیخواهم کرد .ا

 یک یعنیعاشق  فهمنیمردم و اون وقته که همه م نیو عاشقانه هامون قصه بشه ونقل مجالس بشه ب

 .یچ یعنی یو عاشق
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 عاقد دوباره اومد . یصدا

 ؟ لمیخانم وک عروس

 به نگاه عاشقش دوختم .دستمو تو دستش فشردم . نگاهمو

 با اجازه بزرگترها بله-

رو  یگرم و طوالن یخم شد وبوسه ا الیبود .از ته ته وجودم بود .دان میزندگ یبله  نینتریریش نیا

 الیدان ایمن دن یو برا میمحو هم بود المیو هورا بلند شد .اما من و دان غیج ینشوند . صدا میشونیپ

 من . ایدن الیدان یبود و برا
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 به خونه مون انداختم ولبخند زدم . ی.نگاه میشد ادهیپ نیماش از

. از امروز تا ابد تو شاهد عاشقانه  ییتموم شد دوران فراق و جدا گهیما.د یعاشقانه ها یسالم خونه -

 عشق .  نیا یمن و عشقم و ثمره ها ی. عاشقانه ها یشیمن و عشقم م یها

 دمشیو گرفتم و بدو بدو کش الیبود و باران .دست دان زیی.پا میدستمو گرفت و وارد خونه شد الیدان

. هر دودستشو گرفتم موهامو رها کردم وصورتمو گرفتم سمت  کردیمتعجب نگام م اطیوسط ح

 . لاز ته د دمیمنم خند دیخند الیچرخوندم .دان المیو دان دمیوچرخ خوردیاسمون بارون رو صورتم م

 عاشقتم  وانهیزد:د داد

 . شتریزدم ما ب داد

سمت خودش که رفتم تو بغلش .سرمو بلند کردم زل زدم تو چشاش نگاش  دیکش یمنوجور ستادیوا

ازش که جداشدم  .دمشیپام بلند شدم و بوس یچشامو و لبهام در حرکت بود .رو پنجه ها نیب

 . ادگرفتمی ایمرد دن نیرو از عاشقتر ی.آروم لب زدم :من عاشق کردیناباورانه نگام م

 و بعد آروم کنار گوشم: عاشقتم تا ابد. دیخم شد و منو بوس الیدان نباریا

 تکرار کردم: تا ابد. منم

 

 انیپا 
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 دوم رمان باتو هرگز جلد

 samira krmقلم  به
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