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نازنین دهقان منشادی -رمان من یک زنم 

خالصه :
 به طالق مهر و میکشه زجر...میشه شروع موفق نا ازدواج یه با که زنی زندگی

...میخوره پیشونیش
یه زندگی جدید با یه اسم و اخالق و رفتار جدید رو شروع میکنه....زندگی جدید برای 

تالفی همه ی  دردهایی که کشیده...  همه
مقدمه:"
شود! دهم؛ اما نه... نمیبغضم را قورت می 

همیشه باریدن یعنی زن... زن یعنی همیشه باریدن! 
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 دانم! جا را نمیست... آناینجا هوا ابری
 دانم! جا را نمیاینجا نفس تنگ است... آن

 ن نکرده ام! ست که یکبار هم ل*م*س*شای آغوشیاینجا دنیایم اندازه
 کوبد! شوم... ناجیانه قلبم پا میاینجا نجیبانه دور می

 بارد... اینجا زنی بی بهانه می
 کنم.زند: من یک زنم و به زن بودنم افتخار میاینجا زنی فریاد می

 با سیلی که بهم زد پرت شدم رو زمین... از درد اشک تو چشمام جمع شد! 
 ه نمیتونم تحملت کنم! طالقت میدم.داد زد:_ ازت متنفرم! دیگ

ی طالق چهار ستون بدنم لرزید... بلند شدم و با صدایی که از بغض با شنیدن واژه
 لرزید گفتم:می

 _نه امیر طالق نه؛ من هنوز دوستت دارم!  
 ی عصبی کرد و گفت:خنده

زدواج _ من دوستت ندارم... دو سال پیش اسم یه ه*و*س*و گذاشتم عشق و باهات ا
 کردم االنم مثل سگ پشیمونم! 

 کرد؛ فقط تونستم بگم:چه راحت داشت خردم می
 _ چرا؟ 

 سریع جوابم رو داد:
_ چون تو لیاقت دوست داشته شدنو نداری... تو خیلی بی عرضه ای... کل زندگیت تا 

 بینم.ديدی! منم االن تو رو نمیی پیش فقط درس بود و اصال منو نمیهفته
زنم؟ دوست دارم داد بزنم بگم ِد لعنتی خودت صدام در نمیاد؟ چراحرفامو نمیچرا 

کردم مون درِست رو ادامه بده. این اواخر فقط من تالش میگفته بودی بعد از ازدواج
شون اعصابم رو به هم هاش انقدر با پز دادن مدرکتا مدرکم رو بگیرم تا دختر خاله
ای خالی امیرحسین نگاه کردم. اشکام صورتم رو خیس نریزن!  سرمو آوردم باال و به ج

مون، به اتاقی که شیش ماهی هست امیر پا توش نذاشته و کرد! رفتم تو اتاق مشترک
خوابه. به خودم تو آینه نگاه کردم و اشکام رو پاک کردم. امیر همیشه تو هال می

م اشت، بینیهای طوسی دگفت عاشق چشمای آبیمه؛ چشمایی که آبی بود و رگهمی
هام گوشتی بود. ابروهامم به لطف دریا بهترین دوستم متناسب با صورتم بود و لب

ترین کمونی بود. چشمام رو از آینه گرفتم... وقتی به چشم امیرحسین نمیام حتما زشت
زن دنیام... به عکس امیرحسین که روی میز بود نگاه کردم... همه چیش معمولی بود 
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موهای خیلی کوتاه و پوست سبزه و صورتی نسبتا گرد... دریا  چشم و ابروی مشکی،
امیر  ٧گفت من نسبت به امیر سر ترم. حدود ساعت تنها کسی بود که همیشه بهم می

به خونه زنگ زد و خیلی خشک گفت: _ یک ربع دیگه آماده باش میام دنبالت بریم 
 ی ما.خونه

. باز میخوام برم به جایی که فقط عذابم با ناراحتی زیادی لباسای بیرونم رو پوشیدم..
متریم بیرون اومدم! سوار  ۵۷ی نقلی میدن... سر یک ربع امیر اومد و من از خونه

 ماشین شدم و سالم دادم خیلی خشک جوابم رو داد و گفت:
_ امشب به بابام میگم میخوایم از هم جدا شیم... وای به حالت مهال اگه مخالفت 

 کنی... 
 م:آروم گفت

 تونم مخالفت نکنم._ من... من نمی
با پشت دستش محکم تو دهنم زد که شوری خون رو حس کردم... بازم من بودم و یه 

 درد و چند قطره اشک.
 نم.کش بود... کافیه مخالفت کنی.، روزگارتو سیاه میامیرحسین:_ ببین این نمونه

مو ی لببرداشتمو خوِن گوشه لب گزیدم و هیچی نگفتم. از رو داشبرد دستمال کاغذی
ی خوشی ازش ندارم... یک آپارتمان سه پاک کردم. رسیدیم به خونه ای که هیچ خاطره

ی اول مادر شوهر و پدرشوهرم و هستی خواهر شوهر کوچیکم زندگی طبقه که طبقه
کنه و طبقه آخر هم ی دوم برادر شوهرم حسام با زنش زندگی میکنن... طبقهمی

کنن... این که اش زندگی میبزرگم هانیه با شوهرش و دو تا بچه خواهر شوهرِ 
خاطِر وجود منه... منی که از اون اول تو امیرحسین تو این آپارتمان خونه ای نداره به

این خونواده جایی نداشتم! امیر زنگ زد و چند لحظه بعد در با صدای تیکی باز شد... 
مون... صددرصد میدونن من هستم وگرنه لوارد خونه شدیم؛ ولی کسی نیومد استقبا

مگه میشه نیان استقبال پسر عزیزشون. وارد هال پذیرایی شدیم و دیدم همه 
هستن... سالم دادیم و همه گرم جواب امیرحسین و دادن ولی طبق معمول جواب 

ی خواهر شوهرم با دیدنم پرید بغلم و من یه سالم خشک بود. تنها آراد پسر چهارساله
 بوسم کرد.کلی 

 من:_ چطوری خوشگل من؟
 آراد با چشمایی که کپی چشمای امیرحسین بود زل زد بهم و گفت:

 _ خوبم خوجلم.
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دلم ضعف رفت برای نوع حرف زدنش... همین كه بوسیدمش صدای هانیه اومد که 
 روبه آراد گفت:

 _ بیا اینجا ببینم.
 _من میخوام پیش مهال جونم بمونم!

لو و دست آراد رو کشید و برد آشپزخونه... الهی بمیرم چون اومده پیش هانیه اومد ج
کنه... رو آخرین مبل تکی نشستم و صدای پدرشوهرم که خطاب من االن دعواش می

به امیرحسین بود توجهم رو جلب کرد: _ خب امیرحسین... نمیخوای بگی چی شده 
 که گفتی همه جمع شیم؟ 

 امیرحسین بی مقدمه گفت:
 نو مهال میخوایم از هم جداشیم... _ م

 لبخند مادرشوهرم و هانیه از چشمم دور نموند... پدر شوهرم اخم بدی کرد و گفت:
_ یعنی چی؟ االن به فکر طالق افتادی؟ اون موقع که همه مخالف بودن تو خودتو به 

 آب و آتیش زدی این دختر رو برات بگیریم... چی شد پس؟ 
 خیلی فرق داره... منو مهال دیگه نمیتونیم باهم ادامه بدیم...  _ دوسال پیش با االن

 پدر شوهری که هیچوقت نشد بابا صداش کنم بهم نگاهی کرد و گفت:
 _ آره؟ 

آب دهنم رو قورت دادم و به همه نیم نگاهی انداختم... به امیرحسینی که با نگاش 
کرد... هستی ای که نگام میکشید... به هستی ای که با نگرانی برام خط و نشون می

 شون خیلی مهربون بود ولی از ترس بقیه همش باهام سرد بود... بر خالف همه
 من:_بله... منم میخوام از امیرحسین جدا شم.

 جمع تو سکوت بدی فرو رفته بود... که امیر از جاش بلند شد و گفت: 
 _ پس ما فردا درخواست طالق میدیم! 

 بدی گفت: مادر شوهرم با لحن
 _ مهریه رو که باید ببخشه.

تاسکه مهرم کرده  ۰۰۱۱ی زیادی بود... خوِد امیرحسینبخشیدم؟ مهریهباید حقمو می
بود... بازم سکوت کردم و سرم رو انداختم پایین و بلند شدم و همراه امیرحسین سمت 

تم ونه. برگشدِر خروجی رفتیم... با صدای هانیه ایستادم ولی امیرحسین رفت بیرون خ
 سمتش، گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – من یک زنم

R o m a n s a r a . o r g 

 

7 

 

_ باالخره َشِرت از زندگی ما کم میشه... نمیدونم چه جوری داداشمو عاشق خودت کرده 
 بودی ولی خدا رو شکر اون قدر بی عرضه بودی که عاشقت نموند.

ام؟ امیرحسین هم همین رو بهم ی بی عرضه تو سرم اکو شد... من واقعا بی عرضهکلمه
 کرد... با صدای آرومی گفتم:ت خردم میگفت... با حرفاش داش

 _ آبجی بس کن... خواهش...
 همون موقع امیر اومد و گفت:

 _ مهال چرا نمیای؟
 یهو دیدم چشمای هانیه پر از اشک شد و رو به امیرحسین گفت:

 _ داداش بیا ببین زنتو... به منی که تا به حال بهش تو هم نگفتم میگه خفه شو... 
ای که تا حاال یه بار هم باهاش بد حرف نزدم و تا حاال پیش نیومده هانیه بهت زده به

ش کردم که یهو یک َوِر صورتم سوخت... انقدر ضربهباهام خوب حرف بزنه نگاه می
محکم بود که پرت شدم رو زمین... برای چندمین بار سیلی ای خودم که حقم نبود؟! به 

کرد و با هزار زور و زحمت بابام رو راضی کرد امیرحسینی که یک روز ادعای عاشقی می
م... شنیددیدم ولی حرفاشو نمیتا باهام ازدواج کنه خیره شدم. تکون خوردن لباشو می

دید دلیل جواب منفیم رو به پیشنهاد ازدواج امیرحسین! کاش بابا هم اینجا بود و می
شدم و چشمام خورد  دید جواب اجبارش رو! به سختی از رو زمین بلندکاش بود و می

ی امیرحسین... با چشمای اشکیم خیره شدم بهشون... مادر شوهرم اومد به خانواده
 حرفی بزنه که گفتم:

 _ لطفا هیچی نگید... 
کرد االن در خواست شون تعجب کردن... آخه مهالیی که همیشه سکوت میهمه

زید لرصدام از بغض میسکوت کرده بود از کسی که بیشتر از همه اذیتش کرده بود... 
 ولی گفتم:

_ من... تو این دوسال... به هانیه نگاه کردم و ادامه دادم:_ هیچوقت به هیچ 
 کدومتون بی احترامی نکردم... 

 به امیرحسین نگاه کردم و گفتم:
 ی زخم زبونایی که بهم زدین همیشه سعی کردم دوستتون داشته باشم... _ با همه

 م ببینمتون... کردم:_ سعی کردم مثل خانواده به پدر شوهرم نگاه
نگاهم رو دوختم به هستی:_ ولی هیچکدومتون منو قبول نکردین... سرم رو انداختم 

خواستم جایی باشم که منو نمیخوان... اگه دو سال پیش اصرارای پایین:_ منم نمی
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االن که دارم از  دادم...خوِد امیرحسین و اجبار پدرم نبود من تن به این ازدواج نمی
خانوادتون جدا میشم خواستم بهتون بگم... سرمو آوردم باال و سعی کردم صدام محکم 

کنم! من تر از هر وقت دیگه باشه:_ خیلی عذابم دادین... هیچکدومتونو حالل نمی
عذاب کشیدم، اشک ریختم، خرد شدم ولی دم نزدم... اینارو خدای من دید... من میرم 

گردم پیشتون و انتقام تک تک عذاب هایی که بهم دادینو ازتون میولی یه روز بر
 گیرم! خداحافظ.می

رفتم سمت در... توقع داد و بی داد داشتم ولی تا وقتی که از خونه خارج شدم هیچ 
صدایی نشنیدم و فقط چند لحظه بعد صدای پای امیرحسین بود که پشت سرم اومد 

خونه بر خالف چیزی که انتظار داشتم امیرحسین و سوار پرشیاش شدیم. تا رسیدن به 
هیچی نگفت... لبخند رو لبم بود... خیلی سبک شده بودم! کاش همیشه حرفام رو 

کردم! به زدم... کاش هیچوقت در مقابل توهین هایی که بهم کردن سکوت نمیمی
. ره..غذایی که درست کرده بودم نگاه کردم... قیمه... غذایی که امیرحسین ازش متنف

 ی نه چندان دور افتادم ی قیمه رو که چشیدم یاد گذشتهمزه
 یک سال و چهار ماه پیش:

االناست که برسن... من چرا انقدر استرس دارم... همه چی که خوب داره پیش میره... 
 امیرحسین اومد تو آشپز خونه و دستش رو انداخت دور گردنم و گفت:

  _ خانومم چرا انقدر استرس داری؟
 لبخندی زدم و گفتم:

 _ نمیدونم... خدا کنه همه چی خوب پیش بره.
 همون موقع صدای زنگ در اومد و امیرحسین رفت در رو باز کنه... 

 رفتم استقبالشون... با دیدن مادرشوهرم لبخندی زدم و گفتم:
 _ سالم مامان خوش اومدید.

 اخمی کرد و گفت:
 _ سالم... من مادر تو نیستم! 

بهت زده بهش نگاه کردم و بعد به امیر نگاه کردم... امیر بهم گفته بود مامانش رو 
مامان صدا کنم... خیلی ناراحت شدم ولی چیزی نگفتم و به بقیه سالم کردم و خوش 

اومد گفتم که با سردی باهام رفتار کردن... وقتی رفتن تو پذیرایی من به آشپزخونه 
 کنمامیرحسین اومد تو آشپز خونه و وقتی دید گریه میپناه بردم و زدم زیر گریه... 

 سریع بغلم کرد و گفت:
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 _ عشقم گریه نکن... من از طرف مامانم معذرت میخوام! 
 خواستم امیر رو ناراحت کنم... اشکام و پاک کردم و گفتم:نمی

 _ اشکال نداره... برو پیششون زشته... منم چایی بریزم بیام.
ی میز رو تنهایی .. منم چایی ریختم و بردم بیرون... وقت شام همهلبخندی زد و رفت

چیدم و فقط امیر اومد دیس های برنج رو برد... چند مدل ژله درست کرده بودم و 
 شون کرده بودم! خیلی خوشگل تزئین

 سر میز که اومدن هانیه پوزخندی زد و گفت:
 _ امیر زنت نمیدونه تو از قیمه متنفری؟ 

به امیر نگاه کردم... من وقتی بهش گفتم میخوام قیمه درست کنم گفت باشه متعجب 
 و مخالفتی نکرد... 

 من: _ من... من نمیدونستم.
با خجالت سرم رو انداختم پایین... کنار امیر نشستم و همش منتظر بودم امیر بگه که 

م خورد! یواشکی خوره؛ ولی تنها یکم از ژله ای که درست کرده بودنه دوست داره و می
حواسم به بقیه بود که عکس العملشون رو بعد از خوردن غذا ببینم... مادرشوهرم نگاه 

 منو رو خودش دید و گفت:
 _ چیه؟ لقمه های منو میشماری؟ 

 قاشق رو پرت کرد کنار بشقابش و گفت:
 _ با این غذای مزخرف و شوِرت... 

شون اشک ریختم! همه تک ه جلوی همهبلند شد از سر میز رفت کنار و من ناخواست
تک از میز بلند شدن و فقط آراد دو ساله با ولع ژله میخورد که همونم هانیه از دستش 

 مون رفتن بیرون! امیرحسین دلخور نگام کرد... گرفت و از خونه
 با صدای زنگ در از فکر اون خاطرات لعنتی بیرون اومدم و رفتم سمت آیفون:

 _ کیه؟ 
 ب خونه مهمون نمیخوای؟ _ صاح

 _ بیا تو.
 دریا بود و از اومدنش خیلی خوشحال شدم.

 چند لحظه بعد وارد خونه شد و مثل همیشه پر انرژی بود:_ سلوم به دوست خوشگلم
 _ سالم عزیزم... خودت که خوشگل تری مخصوصا با این موهای بلوند جدیدت

 لبخندی زد:_ عه خوب شده؟ 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – من یک زنم

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 0 

 

 میاد مبارک باشه._ آره خیلی بهت 
 _ مرسی.

 تعارف کردم و رو مبال نشستیم.
 دریا: _ خب چه خبر از شوهرتو قوم یأجوج مأجوج؟ 

 ام گرفت... براش دیشب رو تعریف کردم.ی امیر داد خندهاز لقبی که به خانواده
  .دریا: _ وای دمت گرم... باالخره حرفاتو زدی... اینکه گفتی میخوای انتقام بگیری..

 _ خب؟ 
 _ چه جوری؟ 

_ خنده داره ولی هنوز خودمم نمیدونم اما اینو میدونم یه روزی نوبت من میشه و تک 
 کنم.تک اونایی که خردم کردنو خرد می

 خواست چیزی بگه که گفتم:
 _ حاال بیخیال اینا پاشو بریم ناهار بخوریم.

 میز و باهم چیدیم و دریا گفت:
 هار میاد؟ _ امیرحسین برای نا

 _ آره فکر کنم
 _ پس چرا غذایی گذاشتی که دوست نداره.

 یکم تعجب کردم:_تو از کجا میدونی؟ 
 _ اوم... چیزه... خودت بهم گفته بودی.

ی مهمون داریم رو براش تعریف کرده بودم. همون موقع در خونه حتما همون خاطره
د کرد و به من تنها یه سالم داد که من باز شد و امیرحسین واردشد... با دریا گرم برخور

هزار برابر خشک تر از خودش جوابش رو دادم. امیر دریا رو از سه سال پیش که وارد 
شناسه... منو دریا حدود یازده ساله با هم دوستیم... یه دوستی پایدار و زندگیم شد می

 خوب.
 امیر با دیدن غذا گفت:

 _ تو نمیدونی من قیمه دوست ندارم؟ 
 _ چرا میدونم! برای همین درست کردم.

عالوه بر دریا و امیر خودم هم تعجب کردم این حس انتقام زیادی داشت منو تغییر 
می داد و منم این تغییر رو دوست دارم! امیر با عصبانیت وارد اتاق مثال مشترکمون 

 شد و در و محکم بهم کوبید. من خندیدم و غذام رو خوردم.
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 ت:دریا متعجب گف
 _ تو همون مهالی خودمونی؟ 

 لبخندی زدم و گفتم:
_ نه دیگه اون مهال نیستم... چون دیگه هیچ عالقه ای به امیر ندارمو تنها حسی که تو 

 وجودمه حس نفرت به اونو خانوادشه.
 دریا:_ نمیدونم باید خوشحال شم یا ناراحت... 

 یا یه وکیل خوب سراغ داشتیا... یهو یادم افتاد دریا یه وکیل خوب سراغ داشت:_ در
 _ خب؟

 _ آدرس دفترشو داری؟ 
 _ نه ولی میتونم از ترنم، دختر یکی از دوستای بابام بگیرم چون وکیله دوسته ترنمه.

 _ حتما آدرسشو بگیر و بهم بده... مرسی.
 _ باشه عزیزم.

بلند شدم حاضر شدم و  امیر از اتاق اومد بیرون و از خونه رفت بیرون. بعد از رفتن دریا
ی بابام... دِر خونه خیلی دیر باز شد و وارد شدم. بابا و دو تا عمه راه افتادم سمت خونه

هام خونه بودن... اوف اینا هم که همش اینجان... سالم آرومی کردم و بابا و عمه هام 
 جوابم رو دادن.
 بابا:_ چه خبر؟ 

 _ خبر... بدی دارم! 
 اسشون رو دادن بهم و سه تایی منتظر چشم دوختن به من.عمه هام یهو کل حو

 گفتم: _ منو... امیرحسین... میخوایم از هم جدا شیم.
 با دادی که بابا زد چشمام رو بستم

 _ چی داری میگی؟
 عمه عاطفه:_ یعنی چی دختر؟ میخوای آبروی ما رو ببری؟ 

 عمه فاطمه: _ خجالت بکش... برو سر خونه زندگیت.
 ه عاطفه زیر لب گفت:عم

 ست._ عین مامانشه دیگه دیوونه
همین جمله برای عصبی کردن من کافی بود... صدام رو بردم باال و گفتم: _ عمه 

 بندموبزرگتری احترامت واجبه ولی یک بار دیگه به مامانم بگی دیونه چشمامو می
ی کردین نتونه با کنم! مامانه من دیوونه نبود... شماها باهاش کار دهنمو باز می
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زندگیش کنار بیاد... اینکه االن مامانه من اینجا نیست و تو اون تیمارستان لعنتیه 
 تقصیر شماهاست.

نفسم رو پر حرص دادم بیرون... این حرفی رو که پنج ساله تو دلم نگه داشتم رو 
به  مباالخره گفتم. بابا بلند شد و اومد سمتم... منم بلند شدم ایستادم و خیره شد

 چشمای بابام. دستش رو آورد باال که بزنه تو گوشم... 
_ میخوای بزنی؟ باشه بزن! مثل دو سال پیش که گفتم زِن امیر نمیشم و زدی گوشم... 

 ببین االنمو... بین زنه امیرحسین شدم.
 بابا دستش رو آورد پایین و با عصبانیت گفت:

 _ من هرچی گفتم واسه خوشبختیه خودت بود.
 شک جمع شد تو چشمام و گفتم:ا

ده... دو ساله با زخم و _ بابا من االن خوشبختم؟ بابا دو ساله مادر امیر داره عذابم می
ده... کنم... شیش ماه امیر جواب سالممو با زور میزبونای خواهر امیر دارم زندگی می

حواسمو دادم ی اینکه زنش باشمو ندارم... من چی کردم جز اینکه فقط میگه من عرضه
به درس تا موفق بشم؟ من کم نذاشتم براش... ناهارش، شامش، همیشه آماده بود. 

 زدم سکوت کردم.کردم ولی فقط وقتایی که باید حرف میهمیشه بهش توجه می
 بر خالف تصورم با حرفای بابا برای بار هزارم خرد شدم:

خواست امیرحسین نمی _ راست میگن دیگه... تو عرضه نداشتی... اگه داشتی که
طالقت بده... اگه دختر دست و پا داری بودی االن زندگیت رو به راه بود و ُمهر طالق 

 خورد! رو پیشونیت نمی
م... بی حرف راه افتادم سمت در خروجی... ی اشکم سر خورد رو گونهاولین قطره

 صدای بابا باعث شد برگردم.
 هیچ جایی نداری! بابا:_ اگه طالق بگیری تو این خونه 

 پوزخندی زدم و گفتم:
ی پدری که به جای _اگه جا داشتمم مطمئن باش نمیومدم اینجا... نمیومدم خونه

اینکه پشت دخترش باشه پشت یه عده آدماییه که فقط مایه عذابن. بابا... یا نه؛ آقای 
در ی اینکه انقبخشمت... واسهدماوندی واسه اینکه هیچوقت پشتم نبودی نمی

کنم! مامانمو تو و اون خواهرات عذاب دادین تا نتونست دووم بیاره حاللتون نمی
 خداحافظ.
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خواستم برم پیش ی به اصطالح بابام زدم بیرون و سوار تاکسی شدم میاز خونه
مامانم... خیلی دلتنگشم. تو تاکسی که بودم داشتیم از جلویه یه کافی شاپ خیلی 

 خورد به امیرحسین.شدیم که چشمم شیکی رد می
 جا نگه دارید... _ آقا همین

سریع حساب کردم و از ماشین پیاده شدم. امیرحسین وارد کافی شاپ شد... حِس 
بدی بهم دست داده بود! چند دقیقه بعد وارد کافی شاپ شدم و با چشم دنباله 

امیرحسین گشتم... با دیدنش و فرد رو به روش حس کردم دیگه نمیتونم نفس 
کشم... چشمام قفل شده بود رو دستاشون... آخرین بار ِکی دستای منو اینجوری ب

گرفته بود؟ خواستم بدون اینکه منو ببینن برم ولی چشمام سیاهی رفت و دیگه هیچی 
 نفهمیدم.

 ))سوم شخص((
ی نگاه ها به سمت اون برگشت... امیر با دیدن مهال جسم مهال روی زمین افتاد و همه

و سمتش دوید... دریا جیغی زد و ترس تو دلش راه افتاد... امیر جسم متعجب شد 
سبک مهال رو بغل کرد و سمت ماشینش دوید! دریا عقب نشست و سر مهال رو 

گذاشت رو پاش... اشکاش گونه هاش رو خیس کرد و هزار بار خودش رو لعنت کرد که 
 به بهترین دوستش... به دوست یازده سالش خیانت کرده.

 ا: _ امیر تند تر برو.دری
امیر هم پاشو روی گاز فشار داد و سریع به بیمارستان رسید. دو ساعت بود که مهال 
بیهوش بود و بهش سرم وصل کرده بودن... گریه های دریا اعصاب امیر رو خرد کرد 

 واسه همین امیر رفت تو حیاط بیمارستان.
 ))مهال((

و اطرافم رو نگاه کردم و متوجه شدم که با سر درد چشمام رو باز کردم... دور 
بیمارستانم... چشمم خورد به دریا... همه چی یادم اومد... مخصوصا اون دستای به 

ش بیشتر کرد و با دیدن چشمای بازم گریهشون. دریا داشت گریه میهم قفل شده
شد... بهم نزدیک شد و خواست دستم رو بگیره که دستمو کشیدم عقب و لب زدم:_ 

 را؟ چ
 _ مهال... من غلط کردم.

 اولین قطره اشکم دردام رو فریاد زد.
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_ دریا... چرا؟ دریا بگو هرچی دیدم خواب بود... بگو بهترین دوستم با شوهرم بهم 
 خیانت نکرده! 

 جواب دریا فقط هق هق بود. بعد از چند لحظه سکوت پرسیدم:_ چند وقته؟ 
 آروم گفت:

 _ حدود شیش ماه.
موقع امیر وارد اتاق شد... حس جنون بهم دست داد و از رو تخت بلند شدم...  همون

سرم دستم کنده شد و از دستم خون سرازیر شد؛ ولی بهش توجهی نکردم و رفتم 
ش رو گرفتم... داد زدم: _ بهم گفتی بی عرضه؟ آره؟ چرا نگفتی بهترین سمتش یقه

 بشی؟ دوستم دلتو برده، واسه همین میخوای ازم جدا 
 ام رو رسوا کرد.اشکام بیشتر شد و دِل شکسته

 من: _ ِد نامرد کو اون همه عشقم عشقم گفتنات؟ ه*وس بود؟ 
پرستار وارد اتاق شد و تذکر داد ساکت باشیم... با دیدن دست خونیم سمتم اومد و 

ن ومنو برد رو تخت... پرستار نگاه بدی به امیر کرد و بیرونش کرد... دستم رو که خ
 میومد پانسمان کرد.

 من:_ میتونم برم؟ 
 _ عزیزم حالت خوب نیست.

 _ اینجا بمونم بدتر میشم.
 م افتاده بود درست کردم... بهسری تکون داد و کمکم کرد بلند شدم. شالمو که رو شونه

دریا نگاه کردم... مگه چی داشت که من نداشتم؟ چشم و ابرو مشکی، بینی عمل 
طبیعیه، لب های متوسط و پوست برنزه. بلند شد و اومد سمتم...  ش که خیلیکرده

 خواست چیزی بگه که گفتم:
ام بودی! یازده سال باهات رفاقت کردم، خدای من _ یازده سال عین خواهر نداشته

شاهده که تو این چند سال حتی یک بار بهت دروغ نگفتم اما تو زندگِی منو به هم 
گیره پس منم تورو که تا کسی نخ نده کسی سر َنخو نمی زدی... هرچند به قول خودت

 کنم! امیدوارم خوشبخت بشی.مون هستی نفرین نمینفر سوم زندگی
ی امیر؟ نذاشتم حرفی بزنه و راه افتادم سمت در... خوشبخت بشه؟ با وجود خانواده
یر... اومد میدونم اونم یه روز مثل من کم میاره. تو حیاط بیمارستان چشمم خورد به ام

 سمتم و آروم گفت:
 _ خوبی؟ 
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 _ آره من خیلی خوبم! 
 اومدم برم که گفت:

 خواستم بهت خیانت کنم..._ هیچوقت نمی
 پریدم وسط حرفش:_ ولی کردی... اونم با دوست خودم.

 خواست حرفی بزنه که گفتم:
بی  ی من_ هیچی نگو... فقط بهم بگو چرا وقتی دلت پیش یکی دیگه بود بهم گفت

 م و واسه همین میخوای طالق بگیریم؟ عرضه
 خواستم داغون بشی.خواستم بدونی بهت خیانت کردم... نمی_ نمی

 تلخ خندیدم و گفتم:
 _ تو از ِکی نگراِن کسی هستی که ازش متنفری؟ 

 هیچی نگفت.
 تو چشماش نگاه کردم و گفتم:

 . حداقل زندگیه دریا رو بهش زهر نکنید... _ زندگِی منو، تو و خانوادت به گند کشیدید..
گذره... امروز دریا آدرس اون وکیله دو روز از اون روزی که امیر و دریا رو باهم دیدم می

تونستم رو برام اس ام اس کرد... اس ام اس بعدیش هم این بود که ببخشمش. می
ی ادم سمت تیمارستانببخشمش؟! سری تکون دادم تا از این فکرا بیام بیرون... راه افت

 که مامانم توش بود... ساعت مالقات بود. پرستار با دیدنم لبخندی زد و اومد سمتم:
 _ سالم خانوم دماوندی.

 _ سالم... خانوم آذری حال مامانم چطوره؟ 
_ باورتون نمیشه اگه بگم داره بهتر میشه... دیروز که رفته بودم پیشش تا قرصا رو 

شو تعریف کرد... همه چیو داره یادش میاد و خاطره از گذشته بهش بدم برای من یه
 کنه.دیگه تو هفت سال پیش زندگی نمی

 بهترین خبری بود که تو این چند وقت شنیدم... لبخندی زدم و گفتم:
 _ وای خدایا شکرت... من میرم ببینمش.

 یستاده... با دیدنمتقریبا می دویدم سمت اتاقش... در رو باز کردم و دیدم کنار پنجره ا
 لبخندی زد و گفت:

 _ باالخره از دانشگاه اومدی؟ 
 بغلش کردم و بوسیدمش:

 _ آره مامانم اومدم... چطوری؟ 
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 مامان آهی کشید و گفت:
 کنن._ اگه عمه هات بذارن خوبم... همش بخاطر اینکه آلمانی هستم اذیتم می

م بود؛ شاید منم اگه از امیر اشک جمع شد تو چشمام... زندگی منم عین مامان
شد زندگی تو همین تیمارستان. از مامانم دل کندم و خواستم جدا شم عاقبتم مینمی

راه افتادم سمت دفتر وکیلی که تعریفش رو از دریا خیلی شنیده بودم. یه دختر جوون 
 و خوشگل پشت میز نشسته بود.

 گفتم:
 بینم.خواستم خانوم امیدی رو ب_ سالم ببخشید می

 دختره:_ داخل هستن بفرمایید تو.
به سمت دری که اشاره کرده بود رفتم... در زدم و بعد وارد شدم... یه دختر خیلی شیک 

 پشت میزش نشسته بود و با دیدنم بلند شد و گفت:
 _ سالم خوش اومدین.

لبخندی زدم و سالم کردم.با دستش به صندلی رو به روی میزش اشاره کرد و گفت 
 شینم.ب

 خانوم امیدی:_ خب بفرمایید چه کمکی از من بر میاد؟ 
 _ راستش من دو سال که ازدواج کردم... االن میخوام از همسرم جدا شم.

 متعجب گفت:
 _ عزیزم بعداز دو سال خسته شدی؟ 

 ی زندگیم رو گفتم بهش... خالصه
دگیت به روال عادیش خانوم امیدی:_ واقعا متاسفم... امیدوارم با طالق گرفتن زن

 برگرده؛ ولی وقتی دوتاتون میخواید جدا بشید میشه توافقی و نیازی به وکیل ندارید.
 مو بگیرم._ نمیخوام توافقی باشه... میخوام مهریه

 کنم._ باشه من کمکتون می
کردم که گوشی خانوم یه فرمی رو داد بهم تا پر کنم... منم همونجا داشتم فرم رو پر می

 یدی زنگ خورد. با جیغ ریزی که زد حواسم رو دادم بهش.ام
 گوشی رو قطع کرد و رو به من با هیجان گفت:

 _ وای ببخشید... یهو یه خبریو بهم دادن خیلی هیجانی شدم... 
 لبخندی زدم و گفتم:

 _ خیر باشه.
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 _ اوم آره خیره... دارم مامان میشم.
 خبر بده. _ مبارک باشه خانوم... بدو به همسرت

 استرس داشت و نمیدونست چیکار کنه... یهو در باز شد و یکی اومد تو... 
 خانوم امیدی:_ رهام تو بلد نیستی در بزنی؟ 

 اون پسره که فهمیدم اسمش رهاِم گفت:
 _ نه بلد نیستم... 

 رو به من گفت:
 _ خانوم شرمنده که اینجوری وارد شدم.

 کنم._ خواهش می
 ه خانوم امیدی:رهام رو ب

_ ستایش به این منشی وحشیت... آوا خانوم  بگو تا همین امشب جواب خواستگارِی 
 منو بده... اه... خداحافظ.

 در رو بست و رفت... آروم خندیدم... فرم و دادم به خانوم امیدی.
 ی دادگاه تا سه روز آینده به دستتون میرسه.خانوم امیدی:_ احضاریه

 ی تایید، تکون دادم و گفتم:نهسرم رو به نشو
 _ اینکه بخوام ازش مهریه بگیرم... شرایطش چه جوریه؟ 

 تا. ۰۰۱۱_ مهریه ات چقدره؟ 
 کنه...تا بهت تعلق میگیره... قاضی هم مهِرتو قسط بندی می ۰۱۱_ بر طبق قانون فقط

 مثال امیرحسین باید ماهی ده تا سکه طال یا همون ده میلیون بهت بده.
شکر کردم و از دفترش رفتم بیرون. همین كه رفتم بیرون دیدم منشی خانوم امیدی با ت

 کنه.همون پسره رهام داره بحث می
منشی:_ اه رهام... اصال میدونی چیه دوست دارم ده سال دیگه جواب خواستگاریتو 

 بدم.
 گیرمرهام:_ باشه پس من میرم زن می

 با جیغ گفت:
 _ غلط کردی.

 دید و گفت:رهام خن
 _ برات مهمه اره؟ پس دوستم داری.

 _ آره دوستت دارم.
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 _ آوا من عاشقتم... جوابم؟ 
 _ بله! 

 لبخندی رولبم نشست و ناخوداگاه براشون دست زدم... دوتاشون با لبخند نگام کردن.
 من:_ خوشبخت بشین.

 رهام:_ مرسی خانوم.
 منشی:_ مرسی عزیزم.

دم از دفتر رفتم بیرون. تصمیم گرفتم تا خونه پیاده برم... بعد باهاشون خداحافظی کر
از طالق کجا بمونم؟ اوف... تو حسابمم اونقدری نیست که بتونم حتی خونه اجاره 

کردم که رسیدم به همون کافی شاپی که امیر و دریا جوری داشتم فکر میکنم... همین
ی بد یادم افتاد... واسه همین قهوه رو کنار هم دیدم. وارد کافی شاپ شدم و یه خاطره

 تلخ سفارش دادم.
 یک سال پیش:

 امیر:_ بدو دیگه.
 _ اومدم اومدم.

سریع از ساختمون رفتم بیرون و سوار ماشین امیرحسین شدم... سعی کردم از همیشه 
خواستیم بریم کافه... پدرشوهرم یه شرکت شیک تر باشم آخه با همکارای امیر می

کرد. رسیدیم کافه و از ماشین و امیر اونجا به عنوان یه مهندس کار می مهندسی داشت
پیاده شدم... همکارای امیر تو کافه بودن... اه لعنتی... خیلی همکاراش شیک بودن... 

ی مخصوصا دخترای مجرد. سالم و احوال پرسی کردیم و من به تبعیت از همه قهوه
مشغول شدیم... اولین قلوپ رو که خوردم تلخ سفارش دادم. قهوه هامون رو آوردن و 

از تلخی زیادش اخمام رفت تو هم و بعد قهوه افتاد تو گلوم و شروع کردم به سرفه 
 کردن. یکی از همکارای امیر که از همه جوون تر بود با خنده گفت:

 _ اوه عزیزم انگار تا حاال قهوه نخورده.
 م جوری که فقط من بشنوم بهم گفت:دخترا خندیدن و اخمای امیر رفت تو هم... آرو

 _ فقط بلدی آبروی آدم رو ببری.
روم هی روببغض بدی به گلوم چنگ زد... سرمو انداختم پایینو هیچی نگفتم. به قهوه

نگاه کردم... انقدر تو خاطراتم غرق شدم که نفهمیدم گارسون ِکی قهوه رو آورد. فنجون 
... طعم تلخ قهوه پیچید تو دهنم؛ ولی به زور قهوه رو برداشتم و به لبم نزدیک کردم

قورتش دادم... کم کم طعمش برام عادی شد و همش رو خوردم. پول قهوه رو حساب 
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یم خواستکردم و اومدم بیرون... کافی شاپ شیک و گرون قیمتی بود... یادمه وقتی می
میشه اونم ه گفتم جایی بریم که زیاد گرون نباشهبا امیر بریم بیرون همیشه بهش می

 کرد. حاال دریا رو آورده بود اینجا...سریع موافقت می
ها ها خریدم و رفتم پارک رو چمناز اولین دکه ای که دیدم یک روزنامه نیازمندی

خواستن زنگ زدم... نشستم... شروع کردم یکی یکی به شرکت هایی که مهندس می
ی خاصی ندارم ری دارم و سابقهگفتم فوق لیسانس معماتعدادشونم کم بود... تا می

کردن... ناامید شده بودم که چشمم خورد به یه شرکت مهندسی که منشی قبول نمی
خواستن! ناچار زنگ زدم و قرار شد فردا برم شرکت... اوه چه شرکتی! یه ساختمون می

ساله اومد سمتم و ٣۱طبقه با نمای سنگی... وارد ساختمون شدم... یه زن حدودا  ٨
 گفت:

 _ بفرمایید خانوم... میتونم کمکتون کنم؟ 
 _ بله... آگهی داده بودین منشی میخواین.

 تو اتاق مدیریت. ٨ی _ بله... برید طبقه
ی آخر... یه میز تو راه رو بود ولی کسی پشتش تشکر کردم و با آسانسور رفتم طبقه

تابلو بود که روش  ی سوخته بود. کنار در یهنبود... رفتم سمت دری که رنگش قهوه
گفت بفرمایید وارد نوشته شده بود اتاق مدیریت. در زدم و با صدای مردی که می

شدم. یه اتاق بزرگ و شیکی که همه چی سفید و قهوه ای سوخته بود... پشت میز 
ساله نشسته بود. خیلی جذاب بود... چشمای سبز و  ٨٢_٨٨قهوه ای یه پسر حدودا 

ز ی این آنالیش میومد... همهمتوسط بود و به صورت کشیده هاشمبینی معمولی... لب
 کردن من شاید سه ثانیه طول کشید. 

 ای که داده بودین مزاحمتون شدم.من:_ سالم... برای اگهی
 ش گفت:پسره با اون صدای بم و مردونه

 _ سالم بفرمایید بشینید.
 رو مبل چرم قهوه ای سوخته نشستم.

 ون رو بگید.تپسره:_ خب شرایط
ی کار نداشتم... _ مهال دماوندی هستم. فوق لیسانس معماری دارم... تا حاال تجربه

 ام.متاهلم ولی در حال متارکه
 پسره:_ چند سالتونه؟  

 سالمه ۰۲ـ 
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 _ شما با فوق لیسانس معماری میخواید منشی من بشید؟ 
ای ندارم کار ی که تجربههای مهندسی هم به من_ من به کار احتیاج دارم و شرکت

 نمیدن... آشنا و پارتی هم جایی ندارم.
 نیمچه لبخندی زد و گفت:

 _ خب قانع شدم. من یاشار محمدی هستم... رئیس شرکت! 
 _ خوشبختم.

 تونید شروع کنید.کارتون رو می ٢_ همچنین... خب از فردا صبح ساعت 
کردم... مهال... خونه به اسمم فکر می از جام بلند شدم و تشکر مختصری کردم. تو راه

مامانم دوست داشت اسمم رو بذارن سوگند ولی عمه هام نذاشتن و آخر سر مامانم 
کوتاه میاد... تصمیم گرفتم فردا صبح قبل از اینکه بیام شرکت برم ثبت احوال و اسمم 

بودم نه ندونم کار آسونی نیست. شب... من گرسرو تو شناسنامه تغییر بدم! هرچند می
 رفتم تو اتاق که امیر صدام کرد.و شام درست نکرده بودم. داشتم می

 _ مهال.
 برگشتم سمتش و فقط نگاش کردم.

 امیرحسین:_ میای... میای بریم بیرون؟ میخوام دوستانه از هم جداشیم.
 پوزخندی زدم:_ دوستانه؟

 _ آره... میخوام منو ببخشی... من خیلی عذاب وجدان دارم.
که  کردمبازم جواب من پوزخندی بود و رفتم تو اتاق. تا نزدیکای صبح به این فکر می

بعد از طالقم کجا بمونم... آخر هم به نتیجه ای نرسیدم و خوابیدم. صبح قبل از رفتن 
به شرکت رفتم ثبت احوال و واسه اینکه اسمم رو تو شناسنامه عوض کنن کلی دروغ 

ی جدیدم رو دن و گفتن چهار روز دیگه برم شناسنامهگفتم... آخر سر هم قبول کر
 تحویل بگیرم. وارد شرکت شدم و دقیقا سر وقت رسیده بودم. پشت سرم یکی گفت:

 _ چه آن تایم.
 به سمت صدا برگشتم و یاشار محمدی رو دیدم.

 _ سالم آقای محمدی.
 _ سالم... خب بیا زود با کارت آشنات کنم.

 زد اخمی کردمت باهام حرف میاز اینکه انقدر راح
 کنم.جوری صحبت میی کارمندام همینیاشار:_ من با همه

 لبخندی زد و رفت پشت میزی که تو سالن بود.
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ایی ههای اداری رو باید تایپ کنی و بفرستی... با منشی شرکتیاشار: _ یه سری نامه
ها انتخاب برای جلسهکنی و زمان مناسبی و که باهاشون همکاری داریم هماهنگ می

کنی و اینکه... هر روز بعد از کنی! تو جلسه ها هم تو به عنوان منشیم همراهیم میمی
 تایم ناهار یه قهوه برام بیار.

 ی من باشه.من:_ فکر نکنم قهوه آوردن وظیفه
 با پررويی لبخندی زد و گفت:

 _ هر روز بعد از تایم ناهار یه قهوه برام بیار.
 شو تکرار کنه که گفتم:م رو باز تکرار کردم... یاشار هم دوباره اومد جملهمن جمله

 _ باشه.
_ آفرین. از همین االن کارتو شروع کن... یه دفترچه تو اولین کشوی میزت هست... 

ی شرکت مهندسی آژک پیدا کن و زنگ بزن و واسه پنجشنبه یه قرار بگرد تو اون شماره
 اره.بذار... ساعتشم فرقی ند

باشه ای گفتمو یاشار هم رفت تو اتاقش. کاری که گفت و انجام دادم و واسه پنجشنبه 
صبح جلسه گذاشتم. همون موقع یه خانوم مسن با چند تا برگه اومد سمتم  ١۱ساعت 
 و گفت:

 _ باید منشی جدید باشی.
 خانومه:_ احمدی هستم.

 دستش رو به سمتم دراز کرد و دستش رو فشردم.
 نم دماوندی هستم... خوشبختم._ م

 _ همچنین عزیزم.
 برگه هارو رو میزم گذاشت و گفت:

 _ اینا باید تایپ بشن و واسه شرکت آذرخش فرستاده بشه.
باشه ای گفتم و شروع کردم تایپ کردن... تایپ کردنم سریع بود واسه همین زود تموم 

. با دیدن اسم امیر تعجب کردم و شد و منم بیکار بودم. تایم ناهار گوشیم زنگ خورد..
 جواب دادم:

 _ بله؟
 _ کجایی؟ 

 _ فکر نکنم بهت ربطی داشته باشه.
 _ هنوز زنمی بهم ربط داره. کجایی؟ 
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 خندیدم و گفتم:
 بینم... پس بهت ربطی نداره._ ولی من تورو اصال جای شوهرم نمی

کرد رو به رو باال رفته نگام می ی یاشار که با ابروهایگوشیم رو قطع کردم و با چهره
 شدم.

 ی دوم سلف هست.یاشار:_ تایم ناهاره طبقه
ی تایید تکون دادم. بعد از صرف ناهار برگشتم سر کارم... کاِر نسبتا سرم رو به نشونه

آسونی بود... ساعت پنج و نیم یاشار بهم گفت که میتونم برم. قدم های محکمم روی 
د... ضعیف تر از هروقت دیگه ای بودم ولی نقاب بی تفاوتی رو سالن دادگاه فرود میوم

ساله دیدم... حتما وکیلش بود... اسمامون  ٣٣_  ٨٢م زدم... امیر همراه یه مرد به چهره
رو صدا زدن ولی خانوم امیدی هنوز نیومده بود... استرس نیومدنش رو داشتم که 

 همون مرده اومد نزدیکم و گفت:
 داشته باشید االناس ستا... یعنی خانوم امیدی برسن._ خانوم استرس ن

 زد.کمی متعجب نگاش کردم... چقدر مطمئن حرف می
 مرده:_ من هدایت همسر خانوم امیدی هستم.

 خواستن تو دادگاه باهم رقابت کنن؟! یعنی این زن و شوهر می
 _ خوشبختم.

یم. خانوم امیدی خیلی ی دادگاه شدهمون موقع خانوم امیدی اومد و وارد جلسه
ی امیرحسین کرد و در آخر هم بحث مهریه شد... چهرهقشنگ با کلمات بازی می

بخشم! پوزخندی زدم که از چشمش دور نموند. کرد مهرم رو میمتعجب شد. فکر می
ی وضع مالی امیرحسین و خونوادش به وکیلم گفته بودم و اونم از این قبال درباره

کرد... آقای هدایت چند لحظه وقت گرفت تا با امیر حرف موضوع خوب استفاده 
 بزنه...

 بعد از پنج دقیقه تنفس آقای هدایت بلند شد و گفت:
_ موکل من حاضره برای مهریه همین امروز خونه ای که تا امروز با خانوم دماوندی 

 کردن بنام ایشون بزنه.توش زندگی می
یتونم بفهمم چقدر قراره سرکوفت بشنوه. خانوم متعجب به امیر نگاه کردم... از االن م

 ی تایید تکون دادم.امیدی بهم نگاه کرد و منم سرم رو به نشونه
 کنه! خانوم امیدی:_ موکل من هم این پيشنهادو قبول می
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ی دادگاه سریع اومدم بیرون و چند لحظه بعد خانوم امیدی بعد از تموم شدن جلسه
 اومد و گفت:همراه با یه برگه تو دستش 

تا سکه رو  ١٣۱۱_ چون دوتاتون تقاضای طالق داده بودین و بعد از پیشنهاد خونه 
ی طالق جاری بخشیدین حکم طالقتون اومد... االنم میتونید برید محضر تا صیغه

بشه. ازش تشکر کردم و از کیفم پاکت پولی در آوردم و گرفتم سمتش:_ واقعا ممنونم 
 خانوم امیدی... 

 م امیدی لبخندی زد و گفت:خانو
کنم... من نمیتونم اینو ازتون قبول کنم... االن شما متاسفانه تنهایین... _ خواهش می

 پس بهتره این پاکت پیش خودتون بمونه.
من:_ نه نه... اینجوری من اصال راضی نیستم... خانوم امیدی شما باید چیزی که 

 حقتونه رو بگیرید! 
داد... واسه همین بازم اصرار کردم تا .. حرفاش بوی تعارف نمیپاکت رو گرفتم سمتش.

پاکتو گرفت. ازش خداحافظی کردم و بعد از رفتن آقای هدایت و خانوم امیدی 
 امیرحسین اومد پیشم.

 امیر:_ با من میای... بریم محضر؟ 
 _ نه خودم میام... بیا همون محضری که عقد کردیم.

ر رو دادم... محضری که دوسال پیش... دقیقا همین یه تاکسی گرفتم و آدرس محض
روز عقد کردیم! آره امروز سالگرد ازدواجمون بود... یادمه روز عقدم اصال خوشحال 

نبودم... دقیقا یک ماه بعد از عروسیم به امیر عالقه پیدا کردم... عالقه ای که االن جاش 
ا دیدن همون فردی که رو به نفرت داده. رسیدیم محضر... وارد محضر شدیم و ب
 عقدمون کرده بود لبخند تلخی رو لب منو امیر نشست.

 حاج آقا: _ بفرمایید.
سالم کردیم و رو صندلی های رو به روی حاج آقا نشستیم... حکم طالقو گذاشتم رو 

 میز
 حاج آقا: _ شما دو تا هنوز جوونید چرا میخواید جدا بشید... یکم بهم فرصت بدید.

 یگه فرصتی نمیشه داد حاج آقا.امیر: _ د
 حاج آقا سری تکون داد و گفت:

 _ بچه دارید؟ 
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من:_ نه... دو سال پیش خودتون تو همین روز عقدمون کردین همین االن هم 
 ی طالقو بخونید.صیغه

ی طالق رو جاری کرد... از محضر اومدم حاج آقا دیگه چیزی نگفت جز اینکه صیغه
اومد بیرون... همین االن مهر طالق رو پیشونیم خورد... از این  بیرون و پشت سرم امیر

 به بعد تنهای تنهام.
جا به امیر:_ اگه میتونی نیم ساعت صبر کن تا من برم مدارک خونه رو بیارم همین

 نامت کنم.
باشه ای گفتم و رفتم به پارك رو به روی محضر... تا رفت و برگشت امیر انقدر فکرم 

ی  گذر زمان نشدم. امیر اومد و کارای خونه خیلی سریع انجام متوجه درگیر بود که
 شد... 

 امیر:_ مبارکت باشه.
 پوزخندی زدم:

 _ ممنون.
 خواستم برم که گفت:

 _ بازم میگم... منو ببخش. 
 برگشتم سمتش و گفتم:

ای شدم... میدونی که کینه شدم، خدا می_ اگه قرار بود همه رو ببخشم مهال نمی
ا جنیستم ولی نمیتونم بگذرم از دردایی که کشیدمو از خیانتی که دیدم! از همین

 راهمون از هم جدا شد ولی یادت باشه زمین گرده... 
 به چشماش که ناباور به مهالیی که اصال نمیشناختش خیره شدم و گفتم:

 گیرم ازت._ ببین منو... می
کسی دست بلند کردم و آدرس شرکت رو راه افتادم سمت خیابون و برای اولین تا 

دادم... تا االن از یاشار به سختی مرخصی گرفته بودم. نزدیک شرکت پیاده شدم از یه 
ه ی خودمون شیریني رو بشیرینی فروشی شیرینی گرفتم. وارد شرکت شدم و تو طبقه

اینکه کردم... اونایی که تو این مدت باهاشون آشنا شده بودم در جواب همه تعارف می
گفتم هیچی فقط یه اتفاق خوب تو زندگیم افتاده. من این طالق رو چه خبر شده می
ی خوبی داشته باشم. یاشار با اخمی که الحق دیدم و امیدوار بودم آیندهاتفاق خوب می
 کرد اومد بیرون. سالم کردم و از رو میزم بهش شیرینی تعارف کردم.جذاب ترش می
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ش میخوره انقدر خوشحال باشه وقتی یکی مهر طالق به پیشونی یاشار: ـ تاحاال ندیدم
 که بخواد شیرینی بده.

اخمی کردم... واسه اینکه بهم مرخصی بده گفته بودم دادگاه طالق دارم. با همون اخمم 
 گفتم:

ی کسی ی زندگیهدادم یا حرفی درباره_ آقای محمدی من اگه جای شما بودم نظر نمی
زدم! فقط بدونید حاضرم هزار تا مهر طالق رو دگیش چی کشیده نمیکه نمیدونم تو زن

پیشونیم بخوره ولی با یه نامرد زیر یک سقف نباشم. یاشار اخم غلیظی کرد و خواست 
 چیزی بگه که یه صدای مردونه گفت:

 _فکر کنم حرفاش اونقدر قانع کننده بود که نخوای نظری بدی.
احب صدا نگاه کردم... یه پسر فوق العاده یاشار برگشت سمت صدا و منم به ص

جذاب... ناخواسته انالیزش کردم... بور بود و چشمای کشیده و سبز و ابی داشت... 
 بینی استخونی و لب متناسب با صورتش که انگار روش رژ صورتی زده بود... 

یاشار رو به همون مرده:_واوو ببین کی اینجاست... هیراد همایون..رفیق قدیمی! 
 خوش اومدی.

 هیراد با چشمایی که فقط بی تفاوتی ازش می بارید گفت:
 _ممنون... بهتره جلسه رو شروع کنیم.

 یاشار ابروهاشو باال داد و متعجب به هیراد نگاه کرد.
 هیراد:_رییس شرکت آژک هستم! 

 با اطمینان میتونم بگم رنگ از صورت یاشار پرید و منم ناخوداگاه لبخند زدم.
 شار عصبی گفت:یا

 _بازیه خوبیو شروع نکردی.
 هیراد اخم بدی کرد و گفت:

 کنی... _خوب و بدشو تو تعیین نمی
 با پوزخند گفت:

 کنی برم._اگه جلسه رو شروع نمی
یاشار راه افتاد سمت اتاقشو منم پشت سرشون راه افتادم.هیراد با اون نگاه یخیش 

 بهم نگاه کرد و گفت:
 کنند؟ حاال منشی ها تو جلسه های مهم شرکت می_ از کی تا 
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من منشی بودم؛ ولی نمیدونم چرا از اینکه منو منشی خطاب کرد بدم اومد و خواستم 
 جوابی بدم که یاشار زود تر گفت:

 _چون من اینجوری میخوام.
جواب هیراد فقط یه پوزخند بود... این همه غرور چه جوری تو چشماش و این 

ش جا شده... یاشار پشت میزش نشست و منو هیراد مقابل هم رو رهپوزخنده مسخ
ی مسخره ای بود یه سری حرف چرت... یاشار چندتا به روی میز یاشار نشستیم. جلسه

زد... یاشار هم ی نقشه ها حرف مینقشه گذاشت رو میز... هیراد با جدیت کامل درباره
 شه ایراد داشت.چند تا توضیح مختصر داد. از نظر من یه جای نق

 من:_میتونم یه نظری بدم؟ 
 یاشار:_اره بگو.

ی شد رشتهخواستم حرف بزنم ولی نگاه پر تمسخر هیراد همراه با اخمش باعث می
 کالم از دستم در بره... 

 هیراد:_نمیخواید نظرتونو بگید خانوم منشی.
 روی منشی تایید کرد... اخمی کردم و گفتم:

 ادم نگاه نکنید که انگار ارث باباتونو خورده من نظرمو میدم! _شما اگه جوری به 
اخمی کرد و خواست چیزی بگه که فرصت ندادم بهشو ایراد نقشه رو با اعتماد به 

 نفس کامل گفتم. چشمای یاشار عصبی شد.
 یاشار:_پاشو برو بیرون...

 با تعجب بهش نگاه کردم.
نوم منشی زیادی استعداد داره و این استعدادش هیراد:_نه بمونن بهتره... انگار این خا

 باعث شد من این نقشه رو قبول نکنم... 
 بلند شد ایستاد و گفت:

دید و یا _اقای محمدی  تا فردا صبح نقشه رو بدون هیچ نقصی به من تحویل می
داد و به حسابم واریز خسارت هنگفتی که از بهم خوردن قراردامون به وجود می

 کنید.می
 سمت در رفت... با یه پوزخند کنج لبش برگشت سمت منو گفت:

 _خداحافظ خانوم منشی با استعداد.
هیراد رفت بیرون و من با دوتا چشم عصبانی رو به رو شدم... بلند  شدم برم که صدای 

 یاشار مانع رفتنم شد.
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 یاشار:کجا خانوم با استعداد؟ 
م دیدمش... با چشمای به خون صداش از نزدیک میومد... برگشتم و پشت سر

کرد... واقعا ازش ترسیدم! یه قدم اومد جلو که یه قدم رفتم نشسته بهم نگاه می
عقب... باز قدم به سمتم برداشت و منم عقب رفتم که خوردم به در... پوزخندی زد و یه 

 قدم دیگه به سمتم برداشت و گفت:
  _خانوم با استعداد... استعدادای دیگه هم داری؟

شد... اخم بدی کردم و با تموم زورم هلش دادم و یه نفساش تو صورتم پخش می
 دونه محکم زدم تو گوشش... با صدای بلندی گفتم:

 _اینم یه دونه از استعدادام بود.
سوخت... محکم زد و کف دستم میسریع از اتاقش رفتم بیرون... قلبم تند تند  می

داشتیو دست و صورتمو شستم. حدود یک زدمش... حقش بود. رفتم سرویس به
 ساعت بعد یاشار از اتاقش اومد بیرون و رو به من گفت:

 ی مهندسای شرکتو جمع کن... سریع.یاشار:_ همه
ی مهندسای با بی حرف کاری که گفت رو با چندتا تلفن زدن انجام دادم... همه

اومد و با لحن خیلی ی شرکت توی سالن بودن... همون موقع  یاشار با اخم تجربه
 جدی ای گفت:

ی دقیق و حساب شده از یه برج تون یه نقشهصبح از همه ٨_ فردا راس ساعت 
تجاری میخوام! هر کی تا فردا این نقشه رو از سرش باز کنه مطمئن باشید اخراج 

 میشه.
رفت و همه تعجب کرده بودن... از االنم بشینن سر نقشه کشیدن تا فردا صبح هم 

م... از تونن از پسش بر بیان... بعد از تموم شدن ساعت کاری راه افتادم سمت خونهنمی
م" یه لبخند که بیشتر شبیه پوزخند بود زدم... شب بعد از خوردن شامی ی "خونهواژه

که با کلی سلیقه درستش کردم تو یه تصمیم ناگهانی سر میزم نشستم و شروع کردم 
م خشک شده بود و از جام بلند شدم تا یه قهوه... اونم به کشیدن یه برج تجاری... بدن

ی تلخ برای خودم درست کنم! چشمام خورد به ساعت و تعجب کردم... ساعت یه قهوه
صبح بود... بعد از خوردن قهوه خواب و خستگی از بدنم بیرون رفت... دوباره شروع  ٣

به صورتم خورد متوجه ی اتاقم کردم به کشیدن... با دیدن نور خوشید که از پنجره
ی بی نظریم انداختم... لبخندی زدم و دستام رو از شدم صبح شده... نگاهی به نقشه
خوابم پرواز کردم و ساعت برای هفت ونیم کوک ذوق بهم کوبوندم... به سمت رختِ 
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کردم؛ فقط یک ساعت وقت خوابیدن داشتم! تو خواب وبیداری چشمم به ساعت 
ه بود! اه لعنتی فکر کنم ساعتم زنگ خورده و منم خاموشش خورد... وای... ساعت ن

 کردم. سریع حاضر شدم و نقشه رو برداشتم و راه افتادم شرکت.
*** 

زدم آسانسور پر بود و برای همین تند تند از پله ها رفتم باال... وقتی نفس نفس می
صدای داد رسیدم و چشمم خورد به مهندسای شرکت که دِم در ایستاده بودن و با 

 یاشار فهمیدم قضیه چیه... 
 .تون بی عرضه ایدی کشیدن یه نقشه رو نداشتید... همهیاشار:_ هیچ کدومتون عرضه

 من از این کلمه متنفرم! 
 با عصبانیت رفتم جلوی یاشار و داد زدم:

 _ آره همه بی عرضه ان شما خوبی! 
 پوزخندی زدم و گفتم:
 شما دیروز با ایرادی که داشت پس زده شدی خوِد _ آقای محمدی نقشه

 نگاهم رو دوختم به چشمای عصبانیش و گفتم:
_ پس اگه قراره دیگران رو به بی عرضگی متهم کنید جا داره که بگم خودتون جزو 

 ها هستید! همین بی ُعرضه
همه سکوت کرده بودن و به راحتی صدای قدم های محکم کسی تو سالن شنیده 

ه به سمت صدای پا برگشتیم... ناخوداگاه با دیدنش نیمچه لبخندی شد... هممی
 زدم... هیراد با همون پوزخندی که فکر کنم جزوی از اعضای بدنشه گفت:

 ی مهندسا جمع هستن... بینم که همه_ می
 نگاهش رو همه چرخید و رو من ثابت شد:

 _ سالم خانوم با استعداد.
ور تو وجودم هست و تو چشمام بریزم... فکر کنم دوست داشتم مثل خودش هرچی غر

موفق هم شدم و تنها به تکون دادن سرم اکتفا کردم... پوزخندی زد... وای دوست دارم 
 انقدر بزنمش که پوزخند زدن رو یادش بره.

 هیراد رو به یاشار گفت:
 _ خب؟ نقشه های برج؟ 

 یاشار عصبی نفسش رو داد بیرون و گفت:
 ریزم.ر داد و سر اولین فرصت به حساب شرکتت می_ خسارت قرا
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 هیراد خواست پوزخند بزنه که سریع گفتم:
 _ یه نقشه هست... 

کنم. یه نفس عمیق کشیدم و اه باز با این نگاه لعنتیش جمله هامو قاتی )قاطی( می
 سعی کردم با اعتماد به نفس حرفم رو ادامه بدم:

 برج مورد نظرتون هست. ی دقیق و حساب شده از_ یه نقشه
 دیدم حتی تو چشمای یخِی هیراد.تعجب رو تو چشمای همه می

بود و گرفتم سمت هیراد... من با چه اعتماد به   A3نقشه ای که دستم بود و تو کاور 
نفسی همچین حرفی رو زدم... تو دلم آشوب بود. هیراد خیلی خونسرد نقشه رو ازم 

رو نگاه کرد... بهم نگاه کرد... از اون چشمای سبزش  گرفت و با دقت جزء جزِء نقشه
 شایدم ابیش هیچی نمیشه فهمید... بی تفاوِت بی تفاوت... 

 هیراد رو یاشار گفت:
 ی نجاتت بود._ انگار این خانوم با استعداد امروز فرشته

 نفسی که حبس کرده بودم رو دادم بیرون... 
 هیراد رو من:_ کارت خوب بود... 

 د از یک مکث گفت:بع
 _ منشِی با استعداد... البته مهندس لقب بهتریه.

 کردم که لبخند نزنم.م رو میی سعیهمه
 یاشار خیلی بی تفاوت گفت:

 _ خوبه... 
 رو به بقیه گفت:

 _ برگردید سر کارتون.
دن... دیینفر بودن نگاه کردم... اینارو نگا... انگار فیلم سینمایی م ٨به  مهندس ها که  

کردن و بقیه هم با اخم یا پوزخند... همه رفتن و دو سه نفر با تحسین بهم نگاه می
 فقط من و هیراد و یاشار موندیم.

 هیراد رو به من گفت:
 _ تحصیالتت چیه؟ 

 _ فوق لیسانس معماری دارم.
 ابروهاش رو داد باال و گفت:

 _ اونوقت منشی شدی؟ 
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 گفت:اخم کردم که خودش سریع 
_ اگه بهت پیشنهاد کار تو یه شرکت بزرگتر از اینجا بدن... اونم به عنوان مهندس و با 

 کنی؟گیر قبول میحقوق چشم
 یاشار با اخم گفت:

 دزدی؟ _ جلوی خودم داری کارمندمو می
 هیراد و پوزخندش... 

 یاشار:_ خانوم دماوندی کارمند منه و جایی نمیاد.
 کرد... ده... هرکی جای من بود این پیشنهاد رو قبول میمی چه به جای منم نظر

 هیراد:_ خودشون زبون دارن.
تونستم تو شرکت هیراد کار نگاهی به یاشار کردم... از این پسر واقعا بدم میومد... می

کنم... اینجوری یه مهندسم و میتونم به جاهای خوبی برسم و اون موقع انتقامم رو از 
 گیرم! رابی )فامیلِی امیرحسین و خونوادش( میی سهخانواده

 رو به هیراد گفتم:
 کنم! _ قبول می

 کرد گفت:هیراد وقتی با پوزخند به یاشار نگاه می
 صبح منتظرتونم!  ٢_ فردا قبل از ساعت 

از جیب کتش یه کارت در آورد و سمتم گرفت... کارت رو ازش گرفتم و تشکِر کوتاهی 
 اهی بهم انداخت و رفت... خداحافظی نکرد، خداحافظی نکردم.کردم... نیم نگ

 یاشار: _ واقعا برات متاسفم! 
 تو چشمای سبزش خیره شدم و گفتم:

_ آقای محمدی من کاری نکردم که جنابعالی بخواید برای من متاسف باشید... هرکی 
باشی  کرد! مخصوصا وقتی یه هدف بزرگ تو زندگیت داشتهجای من بود همینو می

 کنی! هرچیزی که کمک کنه زودتر به هدفت برسیو قبول می
 با پوزخند گفت:
 _ هدف بزرگ؟ 

 _ آره یه هدف بزرگ... خرد کردن اونایی که خردم کردن! 
نمیدونم تو چشمام چی دید چون فقط به چشمام خیره شد و سرش رو انداخت 

 پایین... آروم گفت:
 کنی بری... خداحافظ. اوکی ميتونی االن وسایلتو جمع-
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رفت تو اتاقش و منم سریع وسایلم که چهارتا قلم بیشتر نبود و برداشتم و راهی خونه 
شدم! دلم خواست برم آرایشگاه و یه تغییر اساسی کنم! رفتم به اولین آرایشگاه نزدیک 

ی موهام م نگاه کردم... ریشهم... بعد از گذشت چهار ساعت به موهای رنگ شدهخونه
قهوه ای بود و قسمت زیادی از پایین موهام استخونی... صورتم تمیزه تمیز بود و 

اقعا کرد... وابروهام با حالت قشنگی برداشته شده بود و چشمام بیشتر خودنمایی می
تغییر کرده بودم! پول آرایشگر رو حساب کردم و راه افتادم سمت ثبت احوال... شاید 

م و اینجور مدرکا الزم بشه! از شانس خیلی اسنامهفردا تو شرکت هیراد فتوکپی شن
م رو گرفتم و خیره شدم رو اسمم... سوگند م حاضر بود... شناسمهخوبم شناسنامه

م و سر راهم دماوندی! از همین االن دیگه اون مهال وجود نداره! راه افتادم سمت خونه
 وابم برد.خاطر خستگی زیاد سریع خغذا گرفتم... بعد از خوردن غذا به

صبح از ساعت هفت و نیم بعد از خوردن صبحونه بلند شدم تا حاضر شم! دستم رفت 
سمت لوازم آرایش و آرایش مختصری کردم... خط چشم نازک و ریمل و رژ کالباسی! یه 

 هایمانتو طوسی بلند و شلوار مشکی با مقنعه مشکی پوشیدم... در آخر هم کفش
! به کارتی که هیراد بهم داده بود نگاه کردم... شرکتش م رو پوشیدمپاشنه بلند مشکی

یکم دور بود واسه همین با تاکسی رفتم! با دیدن شرکت دهنم باز موند... واقعا فوق 
العاده بود... نمای سنگی مشکی داشت... شرکت آژک... یکم بزرگتر از شرکت یاشار بود! 

نگاه کردم و دنباله اتاق  وارد شرکت شدم و رو تابلویی که نزدیک در ورودی بود
ی هفتم و با دیدن منشی جوونی ... با آسانسور رفتم طبقه٧ی مدیریت گشتم! طبقه

 که پشت میز بود سمتش رفتم:
 _ سالم خانوم! خسته نباشید! 

 منشی:_ سالم خیلی ممنون... بفرمایید.
 _ با آقای همایون قرار داشتم! 

 تو آقای همایون منتظرن. _ شما مهندس جدیدین پس... بفرمایید
تشکری کردم و سمت دری که اشاره کرده بود رفتم. در زدم و وارد شدم... از دیدن 

اتاقش تعجب کردم... همه چی مشکی بود! همه چی! چشمم خورد به هیراد... آروم 
 سالم دادم که مثل خودم جوابم رو داد. بدون تعارف نشستم و هیراد گفت:

 _ چایی یا قهوه؟ 
 چیزی میل ندارم. _

 با پوزخند گفت:
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 _ نپرسیدم چی میل داری! چای یا قهوه؟ 
 نمیدونم چرا جلوی این نگاهش نمیدونم طاقت بیارم! آروم گفتم:

 _ قهوه! 
 _ شير يا شكر؟ 

 _ ساده.
ی ساده گفت بیارن. هیراد رو صندلیش تکیه تلفن روی میزش رو برداشت و دوتا قهوه

 کرد و با پوزخند گفت:داد و بهم نگاه 
 _ از دیروز تا حاال تغییر کردین.

 این دفعه من پوزخند زدم و گفتم:
 _ ربطش به شما؟ 

 ابروهاشو داد باال و گفت:
_ خانوم با استعداد، اینجا مخصوصا تو این اتاق، رو به روی من حق زبون درازی 

 نداری! 
یره شد... وای چرا من هیچی بارید بهم خبا اون چشمایی که فقط ازش غرور می

نمیگم! باز نباید در مقابله کسی سکوت کنم... نباید... همون موقع قهوه هامون رو 
 آوردن.

 هیراد:_ خب از خودت بگو... 
 _ سوگند دماوندی هستم! 

 پرید وسط حرفم:
 _ تا اینجا که میدونم اسمت مهالست.

دونست. انگار هیراد از ی منو از کجا میابروهام رو دادم باال و نگاش کردم... اسم قبل
 چشمام سوالم رو خوند چون گفت:

 کنم! _ مسلمًا من کسی رو بدون تحقیق وارد شرکتم نمی
 _ اوکی... شما که اطالعات کافی رو دارید... دیگه من چرا از خودم بگم؟ 

 _ فکر کن میخوام درصد صداقتتو بسنجم.
 پوزخند صدا داری زدم و گفتم:

 سوگند دماوندی هستم. _
 شناسنامه ای که از دیروز تو کیفم بود و در آوردم و گذاشتم رو میزش... 

 ادامه دادم:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – من یک زنم

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 3 

 

 ی معماری دارم  و متارکه کردم! سالمه و همینطور که میدونید فوق لیسانس رشته٨۲_ 
 سری تکون داد و گفت:

مهندسا و کارمندای شرکت  _ از همین امروز کارت شروع میشه! همین االن جلسه ای با
 دارم بهتره حضور داشته باشی.

م رو داد دستم... راه م انداخت و بعد شناسنامهاز جاش بلند شد و نگاهی به شناسنامه
افتاد سمت در، منم پشت سرش راه افتادم... سوار آسانسور شد... بی ادب نایستاد اول 

تیم وارد یه اتاق خیلی بزرگ شدیم که ی پنجم از آسانسور بیرون رفمن وارد شم... طبقه
یه میز بزرگ و دایره مانندی بود و چند تا صندلی دور میز بود... حدود بیست نفر هم 

رو صندلی ها نشسته بودن... هیراد سر میز نشست و بهم اشاره کرد که رو یکی از 
 صندلی بشینم... 

ماوندی از امروز اینجا کار هیراد:_ امروز یه مهندس جدید بهمون اضافه شد... خانوم د
 کنن.می

 رو به دختری گفت:
_ خانوم احمدی امروزو وقت بذارید مقررات شرکت و قرار داد جدیدی که با شرکت 

 ی الزمو بکشن.آلمان بستیمو برای ایشون توضیح بدید تا نقشه
 همه متعجب بهم خیره شدن... یه دختر مو مشکی با اون صدای نازکش گفت:

 ی مهمیو باید بکشه؟ ازه وارد یه همچین نقشه_ این ت
 هیراد با اخم رو به دختره گفت:

 _از همین االن فرصت دارید اون نقشه رو بدون هیچ
تون کوچیک ترین ایرادی داشت اخراج نقصی بکشید... اگه موفق نشدید و نقشه 

 میشید! 
 دختر باتعجب خواست چیزی بگه که هیراد گفت:

 کشیدن نقشه رو شروع کنید._ بهتره برید 
دختره بدون هیچ حرفی از اتاق جلسه بیرون رفت. واو این دیگه کیه... هیراد شروع 

 شو من کشیده بودم! ی ساخت برجی که نقشهکرد توضیح دادن درباره
 هیراد رو به من گفت:

 ه! ون_ خانوم دماوندی بهتره سه پالن اخرو خودتون توضیح بدید... باالخره طرح خودت
ی برجی که کشیده بودم و االن عکسش با با اعتماد به نفس بلند شدم و سمت نقشه

کردم  این پروژکتور روی پرده افتاده بود رفتم! شروع کردم توضیح دادن و سعی می
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ی کالم از دستم در بره! وقتی توضیح دادنم تموم شد همه نگاه خیره باعث نشه رشته
کرد. لبخندی زدم. بعد ن هیراد بود که بی تفاوت نگام مییهو همه برام دست زدن و ای

از تموم شدن جلسه همراه احمدی که یه دختر حدودا هم سن خودم بود رفتيم تو یه 
اتاق کامال مجهز به وسایل مهندسی و گفت اینجا از این به بعد اتاق منه! بعد نشست 

و کامل تحویل هیراد بدم! برام یه سری توضحات داد و قرار شد سه روز بعد من نقشه ر
ی تالشم رو سر کشیدن این نقشه کردم... تو این سه روز با سه روز گذشته و من همه
شون خیلی خوبن فقط همون دختر مو مشکیه که نزدیک بیشتریا آشنا شدم... همه

 بود اخراج بشه با من دشمنه... آتنا احمدی.
ای که اتاق مدیریت بود. منشی هیراد دادم... رفتم تو طبقه باید نقشه رو تحویل می 

یا همون سحر که واقعا دختر مهربونی بود بهم گفت میتونم برم تو اتاق مدیریت. در 
زدم و وارد شدم... چشمای هیراد قرمز بود و معلوم بود اصال شب تا صبح نخوابیده... 

 سالم کردم و رفتم نقشه رو گذاشتم رو میزش.
 ولی چندجا مشکل دارم... ی تالشمو کردم من:_ من همه

 نقشه رو ازم گرفت و دقیق بهش نگاه کرد... 
 بینم! هیراد:_ خیلی خوبه... من که مشکلی توش نمی

رو میزش خم شدم تا جاهایی که مشکل داره رو بهش نشون بدم... نمیدونم شاید 
و دست برای چهار ثانیه چشمامون رو هم قفل شد... من زودتر از اون به خودم اومدم 

 پاچه جاهایی از نقشه که به نظرم ایراد داشت رو بهش نشون دادم.
 سری تکون داد و گفت:

 کنم ایراد زیادی نداره... میتونی بری! _ درستش می
لی م بود وراه افتادم سمت در... اه اه یه تشکر نکرد... با اینکه مهندس شرکتم و وظیفه

جام داده بودم... در رو با حرص کوبیدم به هم داد رو انکاری که خودش باید انجام می
 که صدای بدی داد... 
 سحر با تعجب گفت:

 _ سوگند چته؟ 
 خودم بهش گفتم باهام راحت باشه... 

کنم يه تشکر خشك و خالي ی کوفتی کار میمن:_ سه روزه همش دارم رو این نقشه
 نکرد.

 یشیا... سحر:_ هیس! دختر آروم حرف بزن، میشنوه بیچاره م



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – من یک زنم

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 5 

 

 بیخیال شونه ای باال انداختم و رفتم کنار سحر. رو میزش نشستم که گفت:
یم زن_ وای سوگند تو دیونه شدی... االن بیاد ببینه اینجا نشستیو داریم حرف می

 کنه ها.دوتامونو از کار بیکار می
د بلند ش بازم بیخیال شونه ای باال انداختم... سحر سری از تاسف تکون داد و از جاش

 و گفت:
 _ میرم برای خودم قهوه بریزم برای تو هم بریزم؟ 

 _ بله اگه زحمتی نیست.
سری تکون داد و رفت قهوه بیاره... منم رو همون میز نشسته بودم و ناخوداگاه ذهنم 

کشیده شد سمت دریا... یعنی االن کنار امیِر؟ سه روز پیش بهم زنگ زد که جواب 
خطم رو عوض کردم! با صدای در اتاق هیراد که باز شد مثل جت ندادم و آخر سر هم 

از رو میز پریدم پایین؛ ولی مثل اینکه دیر شده بود و هیراد دیده بود رو میز نشسته 
 بودم. با اخم اومد سمتم و گفت:

 کنی؟ فکر نکنم تورو به عنوان منشی استخدام کردم._ اینجا روی این میز چیکار می
خواستم دروغ بگم اصال به چشمای طبق عادتی که داشتم وقتی می یکم هول شدم و

 کردم.طرف نگاه نمی
 من:_ سحر... یعنی خانوم بهاری کارش خیلی زیاد بود... خواستم کمکش کنم.

 پوزخندی زد و گفت:
ی بعد بی برو برگشت بخشم دفعه_ اصال دروغگوی خوبی نیستی... این دفعه رو می

 اخراجی.
ی دیونه! مگه چی کردم... رفت سمت آسانسور و منم پشت سرش براش وای پسره

 رفت سمت آسانسور گفت:زبون در آوردم. همونجور که می
 _ منظورم از زبون درازی فقط حرف زدن نبود... یک بار دیگه این حرکتو انجام بدی.

 برگشت سمتم و با اون اخمش گفت:
 _ هرچی دیدی از چشم خودت دیدی.

منم متعجب سر جام ایستاده بودم... از کجا دیده بود آخه؟ یهو چشمم خورد رفت و 
به در شیشه ای سرویس بهداشتی که انتهای راه رو بود و از اونجا من معلوم بودم... 

 هی شانسمو... از اینجا زبون درازی منو دیده! سحر اومد و بهم گفت:
 _ چرا اونجا وایسادی؟ 

 خندید و گفت: براش تعریف کردم چی شد که



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – من یک زنم

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 6 

 

 _ وای دختر آخر ببین با این کارت کی اخراج بشی.
خوردم به م رو میجور که قهوهمو از دست سحر گرفتم... همیننیشم رو باز کردم و قهوه

ی سحر نگاه کردم. چشمای مشکی درشتش با اون خط چشمی که ماهرانه چهره
متوسط بود و لب هاش کوچیک  تر و زیباتر به نظر میومد... بینیشکشیده بود درشت

 ولی گوشتی بود. سحر با خنده گفت:
 _ هوی خوردی منو... خوبه پسر نشدی تو! 

ی خندیدم و به ساعت نگاه کردم! بلند شدم و از سحر خداحافظی کردم و رفتم تو طبقه
  A3چهارم که اتاق کارم اونجا بود... کیفم رو برداشتم برم که دیدم هیراد با چند تا برگه 

 اومد تو اتاقم... پوزخندی زد و گفت:
برید؟! متاسفم که تو ساعت کاری نشستید پی حرف _ اوه خانوم دماوندی تشریف می

زدن و قهوه خوردن و االن باید تو شرکت بمونید تا این نقشه های نیمه کاره رو تکمیل 
 کنید.

 ت و گفت:نقشه ها رو گذاشت رو میزم و با غرور قدم برداشت... یهو برگش
 _ تا تموم شدن این کارا حق ندارید از شرکت برید بیرون.

ای لعنت بهت هیراد! مرتیکه مزخرف... االن همه میرن... من تو این شرکت به این 
بزرگی تنهایی چه غلطی کنم! با حرص کیفمو پرت کردم رو صندلی پشت میزم و دونه 

 ی نصفه کارهن کردم... چهار تا نقشهدونه نقشه ها رو باز کردم و با دقت تموم نگاهشو
شب  ١١بود... سریع شروع کردم به کشیدن. سه تا از نقشه ها تموم شده بود و ساعت 

ی اول بود. از بود... و من تک و تنها تو این طبقه بودم و فقط دوتا نگهبان طبقه
 ترفت... رفتم سمکردم... فشارم افتاده بود و سرم گیج میگشنگی داشتم غش می

کیفم تا بیسکوئیتی که از دیروز تو کیفم مونده بود و بردارم؛ ولی یه لحظه چشمام 
سیاهی رفت و نزدیک بود بخورم زمین که دستی دور کمرم حلقه شد و منو نگه 
داشت... با ترس خودم رو از اون دست ها رها کردم و برگشتم سمتش! با دیدن 

ه بود تا مرز سکته رفتم... اومدم شخصی که صورتش رو با یه رو بند مشکی پوشوند
 جیغ بزنم که سریع نزدیکم شد و دستشو گذاشت رو دهنم! 

 با صدای بمی گفت:
 افته._ هیس خوشگله... صدات در بیاد... اتفاقای خوبی نمی

 لرزید:دستش رو از رو دهنم برداشت... از ترس صدام می
 ؟ _ تو..تو... کی... هستی؟ با..من... چیکار.. داری
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 خندید و گفت:
 گرفتمت که نخوری زمین... _ مطمئن باش با تو کاری ندارم وگرنه نمی
 به دستای لرزونم نگاه کرد و خندید و گفت:

 _ نترس کوچولو... تو اینجا چیکاره ای؟ 
 _ ُمه... مهندسم... 

 راومد نزدیکم و دستش رو کشید رو صورتم که با نفرت هلش دادم عقب و خواستم فرا
کنم که دستم و گرفت و پرتم کرد رو میز... اخ کمرم... کمرم به درک... نقشه ها فکر کنم 

 نابود شد... 
مرده:_ آ ببین اومدی نسازی ها... راه بیا باهام... من یه سری مدارک میخوام و تو 

ی اتاق رئیستو اما پیداش نکردم... بهتره ی طبقه ها رو گشتم همچنین به عالوههمه
ی قرمز هست خبر داری، بهم بگی تا برم.. از جای اون مدارک مهمی که تو یه پوشهاگه 

 . 
 به سر تاپام نگاه کرد و گفت:

 _ و اتفاق ناخوشایندی پیش نیاد.
 از ترس اشکم ریخت رو گونه هام... 

 _ من... من... خبر ندارم... من تازه تو... اینجا... شروع به کار کردم.
 مشکی ای که داشت فقط چشماش معلوم بود... با اون رو بند 

مرده:_ باشه خانوم کوچولو... من میرم اما واسه محکم کاری بهتره تو یه کوچولو الال 
 کنی تا من راحت برم و تو هم داد بی داد نکنی. 

بعد از زدن این حرفش تو یه حرکت ناگهانی منو کشید سمت خودش و مچ دوتا 
و از جیب کتش یه دستمال در آورد و گرفت جلوی دستامو با یه دستش گرفت 

دونستم نفس کشیدنم تو اون دستمال بینیم... سعی کردم نفس نکشم  چون می
باعث خفه شدنم میشه؛ ولی نتونستم طاقت بیارم و نفس عمیقی کشیدم و دیگه 

خورد تو صورتم... چشمام رو با زور باز کردم هیچی نفهمیدم! دست یکی پی در پی می
اول چشمای نگران سحر و پشت سرش چشمای بی تفاوت هیراد رو دیدم! سحر که و 

 چشمای بازم رو دید گفت:
 _ سوگند... عزیزم خوبی؟ 

 سرم رو به آرومی تکون دادم و سعی کردم از مبلی که روش خوابیده بودم بلند شم.
 سحر:_ سوگند چی شده بود؟ 
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 خواستم بزنم که هیراد گفت:
د شرکت شده بود و کل شرکتو بهم ریخته... مثل اینکه دنباله یه مدارک _ یه نفر وار

خاصی بوده... وقتی خانوم دماوندی هم اینجا بود اومده سراغشو یکم باهاش حرف 
 زده بعد بیهوشش کرده! 

 دونست. وقتی نگاه متعجبم رو دید گفت:متعجب نگاش کردم... از کجا اینارو می
 داربسته هست... همچنین اتاق شما._ همه جای شرکت دوربین م

 _دیگه تو اتاق من چرا دوربینه؟ 
 هیراد پوزخندی زد و گفت:

 _ چون تو این اتاق مدارک خاصی هست! 
 _ خب چرا اون مدارکو گذاشتید اینجا؟ 

یه جور بدی نگام کرد که واقعا پشیمون شدم از سوال کردنم. با کمک سحر ایستادمو 
چرا اینجام؟ اون دزده منو تو اتاق خودم بیهوش کرد و االن تو سمت در رفتم... من 

 اتاق هیرادم.
 _ سحر من تو اتاق خودم بیهوش شدم!

 منظورم رو فهمید و حرفمو قطع کرد و گفت:
 _ من وقتی وارد شرکت شدن دیدم تو بیهوش تو بغل  آقای همایون هستی.

 چشمام رو گرد کردم و گفتم:
 ؟ وای چه زشت! کسی که ندید؟ _ چی! تو بغل هیراد

 _ نه فقط منو آتنا احمدی دیدیم.
اه لعنتی همینو کم داشتم... اون انقدر با من دشمنه منو تو بغل هیراد هم دیده دیگه 

ی فکر کنم حتی نمیخواد سر رو تنم باشه... آخه قشنگ معلومه این آتنا دل باخته
اشته باشه... جذابه ولی غروِر هیراده... چه جوری میتونه این شخصیتو دوست د

زیادیش، اون پوزخنداش، اون نگاهش که باعث میشه سری ساکت بشی، اینا اصال 
دوست داشتنی نیست! رفتم تو اتاق خودم و سحر برام صبحونه آورد. داشتیم صبحونه 

خوردیم و من تعریف کردم که چرا دیشب تو شرکت بودم... یهو یاد نقشه افتادم... می
میزم رو نگاه کردم و با چند تا نقشه ای که یا خیلی بد چروک شده بود یا پاره  سریع رو

شده بود مواجه شدم! نقشه ها رو برداشتم و رفتم سمت اتاق هیراد... وارد اتاق 
گیره! بدون حرف نقشه هارو مشکیش شدم که تا پات رو میذاری توش دلت می

 گذاشتم رو میزش که اخم کرد و گفت:
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 ه؟ _ اینا چی
 _ همون نقشه هایی که مجبورم کردید من تو شرکت بمونم و اون بالها سرم بیاد! 

ی اتاقش رفت؛ نقشه هارو از رو میزش برداشت و بلند شد و سمت سطل آشغال گوشه
حتی رنگ سطل آشغالش هم مشکیه! جلوی چشمای خودم نقشه هارو انداخت تو 

 ین حرکتش بدم اومد. سطل... درسته پاره شده بود ولی واقعا از ا
 اخمام رو کشیدم تو هم و خواستم برم که گفت:

_ من مجبورت نکرده بودم تو ساعت کاری با منشی من بشینی خوش و بش کنی و 
 کاراتون رو انجام ندین.

 دادم! از حرص دندونام رو روی هم فشار می
 فمو گوش بدی.کردم حرهیراد:_ و اینکه مجبورت نکردم بمونی و اصال فکرشو نمی

فقط نگاش کردم... دوست داشتم جفت پا برم تو صورتش... رفت سمت میزش و یه 
 پاکت در آورد... گرفت سمتم و گفت:

 _ دیشب اتفاق بدی افتاد... امیدوارم فراموشش کنی و این ماجرا رو به کسی نگی.
 م و گفتم:فهمید تو اون پاکت مبلغ قابل توجهي پوله... پوزخندی زدهرکی بود می

کنید یا رشوه میدین که من _ آقای همایون نمیدونم االن دارین معذرت خواهی می
 حرفی نزنمو دیشبو فراموش کنم.

 تو چشمایی که آخرش نفهیدم سبزه یا آبی خیره شدم و گفتم:
_ یه سری چیزا رو با پول نمیشه حل کرد... مثل ترسی که من دیشب تجربه کردم با 

ش نمیشه... شما هم اگه به جای این پول فقط دو کلمه رو به زبون این پول فرامو
 اوردید بهتر بود.می

رفتم سمت در و از اتاقش خارج شدم! رفتم تو اتاقم و سرم رو گذاشتم رو میز... سر درد 
های کسی باعث شد سریع سرم رو کردم! صدای قدمبدی داشتم و احساس کوفتگی می

ترسم اون دزده باز بیاد... هیراد اومد نزدیک ست که همش میبیارم باال... اوف مسخره
 تر و گفت:

_ تعداد نگهبانا رو افزایش دادم و امنیت شرکت هم کال بیشتر کردم الزم نیست 
 بترسید.

 _ من نترسیدم.
 یه جوری نگام کرد که یعنی...خودتی! 

 خاطره دیشب ازتون... بهخاطره... هیراد:_ بهتره برید خونه و استراحت کنید... من به
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 کالفه دستش رو کرد تو موهای بورش و نگاهش رو دوخت به زمین و سریع گفت:
 _ معذرت میخوام.

ی مغرور... جونش در اومد این دو ی دیونهو خیلی سریع از در رفت بیرون... پسره
 کلمه رو بگه.

گوشیم رو برداشتم و راهی خونه شدم و همین كه رسیدم خودمو رو تختم پرت کردم... 
یکم تو اینستا چرخیدم که چشمم خورد به عکس دریا و امیرحسین... پوزخندی زدم و 
سریع رفتم تو پیج خودم و عکسه دو نفره ای که با امیرحسین داشتمو پاک کردم! بلند 
شدم رو تخت نشستم و رفتم آلبوم مشترکم با امیرحسین رو آوردم... هنوز حسرت یه 

ی امیرحسین نذاشتن عروسی بگیریم و فقط یه دلم مونده... خانواده عروسی خوب به
لی ست وجشن خیلی کوچیک بود و من لباس مجلسی سفید پوشیده بودم... مسخره

 های خوشگلی رو میخواد که نتونستم بپوشمشون! هنوز دلم اون لباس عروس
 دو سال پیش:

من چه مشکلی دارن که حتی دوست وای دلم میخواد بزنم زیر گریه... خدایا اینا با 
 ندارن لباس عروس تو تنم ببینن... امیرحسین آروم دِم گوشم گفت:

_ خانومم نبینم بغض کنیا... نمیخوام سر یه لباس عروس بین ما و خونوادم اختالف 
 گیریم و عوضش میریم یه مسافرت خوب... بیفته... یه جشن ساده می

ی کردم دلمو به اون مسافرتی که امیرحسین گفت بغضم رو به سختی قورت دادمو سع
 خوش کنم! همین امیرحسین رفت هانیه اومد سمتم و گفت:

_ فکر مسافرتو از ذهنت بنداز بیرون... داداشمو الکی تو خرج ننداز... همین جشنم از 
 سرت زیادیه.

ی وای من چرا نقدر احمق بودم؟ چرا همیشه سکوت کردم؟ چرا وقتی خردم کردن چیز 
ی سهرابی که زندگیم رو بهم زهر کردن! عکس هارو از آلبوم نگفتم! لعنت به خانواده

برداشتم... یه بسته كبریت تو دستم گرفتم و رفتم تو بالکن... دونه دونه عکسا رو نگاه 
زد! درسته هیچوقت کردم و بغض بدی از یاد آوری خاطراتم به گلوم چنگ میمی

اما همیشه دوستش داشتم! حسی داشتم بهش که  نتونستم عاشق امیرحسین بشم؛
ها از رو بالکن پرت بعد از ازدواج به وجود اومده بود. یهو بادي زد و یه دونه از عکس
کرد و اونو سمت در شد پایین... با چشمام عکسو دنبال کردم که باد باهاش بازی می

رو سرم و با همون داد. عکس رو زمین افتاد... سریع یه شال انداختم خروجی هل می
تی شرت شلوار مشکی ای که تنم بود رفتم پایین... همین که در خونه رو باز کردم دوال 
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شدم تا عکس بردارم... عکس رو برداشتم و خواستم بلند شم که چشمم خورد به یه 
کفش مردونه... آروم آروم بلند شدم و چشم تو چشم شدم باهاش... لبخندی زد و 

 گفت:
 عکسارو داری؟ _ هنوز این 

 پوزخندی زدم و گفتم:
 _ اونقدر برام با ارزش نبودن که یادم باشه بریزمشون بیرون.

 متعجب بهم خیره شد... هچوقت اینجور حرف زدِن منو ندیده بود.
 زیر لب گفت:

 _ تغییر کردی! 
 _ این تغییرو دوست دارم... 

 سرُش تکون داد و گفت:
 _ اومدم وسایلمو ببرم... 

 _ من فکر کردم همه شونو بردی... 
 _ نه یه سری چیزا رو نبردم... اگه اجازه بدی بیام داخل... 

از در رفتم کنار تا وارد بشه... اینی که االن با من حرف زد امیرحسین بود؟ جالبه... االن 
زنه... رفتیم داخل خونه و وارد اتاقی شد که یه روز اتاق باهام مودبانه حرف می

رکمون بود... چند لحظه بعد از اتاق اومد بیرون... دستش یه ساک بود... داشت مشت
 رفت سمت در خروجی که گفتم:می

 _ به دریا سالم برسون.
 سِر جاش ایستاد... چند لحظه بعد گفت:

 _ باشه... خداحافظ! 
 هرفت بیرون و منم رفتم تو بالکن تا آخرین عکسارو آتیش بزنم... چشمم خورد به ی

مون... ژست بوسیدن لپ امیر رو گرفته بودم... عکس رو به هزار تا تیکه عکس دو نفره
چرخید و های عکس تو هوا آروم آروم میتبدیل کردم و از بالکن ریختم پایین... تیکه

 کرد. تیکه هایفرود میومد... امیرحسین رو دیدم که ایستاده بود و به بالکن نگاه می
ختن... بی توجه به امیرحسین رفتم تو خونه... تصمیم گرفتم ریز عکس جلوی پاش ری

برم حموم و بعدش برم به مامانم سر بزنم! پرستار بخش مامان اومد پیشم و مثل 
همیشه با خوش رویی سالم و احوال پرسی کرد... رفتم پیش مامانم... باز لِب پنجره 

 بود... با دیدنم لبخندی زد و اومد سمتم:
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 خوبی؟ _ سالم دخترم 
 _ سالم مامانم... آره عزیزم خوبه خوبم تو چطوری؟ 

 _ خوب نیستم... از اینجا خسته شدم... از این دارو خوردنا... از غذاهای اینجا... 
هم خوشحال شدم از این که درک کرده کجاست و هم اینکه ناراحت شدم... پنج سال 

 زمان کمی نیست زندگی تو اینجا... 
برم پیش خودم! به من قول بده زود خوبه خوب بشی... من تورو میمن:_ مامان تو 

 قوله قول... 
 مامان لبخندی زد . بهش گفتم:

 _ بریم تو حیاط قدم بزنیم؟ 
سریع قبول کرد و دستش رو گرفتم رفتیم تو حیاط... مامان شروع کرده بود حرف 

 گفت... از شیطنتام... زدن... از بچگیام می
 نی من خیلی دوست داشتم اسمتو بذارم سوگند؛ ولی؛ ولیمامان:_ میدو

من:_ مامان خوشگلم من اسممو عوض کردم... همونی که تو دوست داشتی گذاشتم... 
 از این به بعد سوگند صدام کن.

مامانم خیلی خوشحال شدم و بغلم کرد... چند بار هم اسممو صدا کرد و منم ذوق زده 
 شدم! 

*** 
گذره... همه چی خیلی خوبه، سحر زنگ زد ردن من تو شرکت هیراد میدو ماه از کار ک

به تلفن اتاقم و گفت تا پنج دقیقه دیگه برم تو اتاق جلسه... همون موقع راه افتادم 
رفتم باال اما تنبلیم اومد و خواستم از آسانسور سمت اتاق جلسه. یک طبقه باید می

دم... وارد آسانسور شدم و آروم سالم کردم... برم... در آسانسور که باز شد هیراد رو دی
عین خودم جوابم رو داد... یواشکی نگاش کردم... کت و شلوار سرمه ای و یه پیرهن 

 ی پیرهن سفیدشو باز گذاشته بود. سفید پوشیده بود... دو تا دکمه
 با حرفی که زد فهمیدم زیادم آنالیز کردن تیپش یواشکی نبوده.

 دتون شد؟ هیراد:_ مورد پسن
جور که قدم اولو برداشتم تا از آسانسور خودم رو نباختم... در آسانسور باز شد و همین

 خارج شم، گفتم:
 _ نه.
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پا تند کردم و وارد اتاق جلسه شدم... طبق معمول هیراد سر میز نشست و با لپ تاپی 
رد و ساژ آوی پاکه سر میزش بود به پروژکتور وصل شد و چند لحظه بعد سه تا نقشه

گرفت که کدوم خوبه... همه از بین سه طرح... هرکدوم رو توضیح داد... داشت نظر می
کردن؛ ولی به نظر من طرح دومی بهتر بود؛ چون طرح اول یا سومی رو انتخاب می

همه چیش حساب شده بود... طرح اول به وضوح چندتا ایراد داشت و طرح سوم 
 خوردن... یموقِع ساخت به چندتا مشکل بر م

 هیراد رو به من گفت:
 _ نظر شما؟ 
 _ طرح دوم.

آتنا خیلی مسخره خندید... وقتی نگاه جدِی همه رو  دید نیششو بست. آقای زمانی 
 ساله بود رو به من گفت: ۰۱که یه مرد 

 _ چرا طرح دوم؟ اکثریت با طرح اول و سوم موافقت کردن! 
 رو به هیراد گفتم:
 وضیح بدم؟ _ اجازه هست ت

هیراد با سر حرفم رو تایید کرد و منم از جام بلند شدم و رفتم سمت نقشه ها... 
ی ی نقشهی اول یه نظرم اشتباه میومد رو گفتم و دربارهی نقشهچیزهایی که درباره

 سوم هم همینطور... 
 آقای زمانی با تحسین نگاهم کرد و گفت:

 ی این اشتباهات نشدیم... آفرین دخترم! وجهسال مهندس بودیم و مت ٨۷_ بیشتر ما 
لبخندی زدم و تشکر کوچیکی کردم... چشمم خورد به آتنا که اخم غلیظی رو 

 پیشونیش بود... پوزخندی بهش زدم! برگشتم و سرجام نشستم.
 

هیراد:_هر کدوم از این نقشه ها مال یه شرکت مهندسی خاص بود... منم با نظر خانوم 
کنم... که یعنی یه شراکت جدید با شرکت قم و طرح دوم رو انتخاب میدماوندی مواف

 ونوس.
 تعجب کردم... با شک پرسیدم:

 _اسم رئیس شرکت و میشه بگید؟ 
 هیراد:_اقای محمد سهرابی.
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پوزخندی زدم... مثل اینکه قراره با پدر شوهر سابقم و پسراش شریک شیم... لبخند 
نم روزایی که منتظرشونم دارن بهم نزدیک میشن... کشومی نشست رو لبم... حس می

بعد از تموم شدن جلسه ساعت کاریمم تموم شد و راه افتادم سمت خونه... اوف باید 
یه ماشین بگیرم... همچنین گواهینامه! شب با خیال راحت خوابیدم و خودمو برای 

 ی سهرابی.فردا آماده کردم... مالقات با مردهای خانواده
**** 

ارد اتاق جلسه شدم و بلند سالم کردم. چشمای همه به سمتم چرخید... همه جوابمو و
کردن... پدرشوهر سابقم، امیرحسین و دادن، جز سه نفر که با بهت بهم نگاه می

داداشش حسام... هیراد چندتا سوال در رابطه با نقشه پرسید... بابای امیرحسین به 
کرد بده... جمله ها رو دست و پا شکسته بیان می امیر اشاره کرد تا بلند بشه و توضیح

 تونست خوب توضیح بده. و اصال نمی
 آتنا با پوزخند رو به من گفت:

_بفرمایید خانوم دماوندی... اینم از انتخاب شما! االن فکر نکنم کسی از نقشه چیزی 
 فهمیده باشه! 

 با این حرفش نابود کرد. قصدش این بود انتخاب منو زیر سوال ببره اما امیرحسینو  
ی من:_خانوم احمدی شاید شما چیزی نفهمیده باشید؛ اما واسه اینکه کامال متوجه

 ی این ساختمون بشید خودم براتوم توضیح میدم! جزئیات نقشه
بلند شدم و سمت نقشه رفتم... وقتی از کنار امیرحسین عبور کردم... اروم جوری که 

 فقط خودش بشنوه گفتم:
 قط بلدی آبروی آدمو ببری! _ف

ی من  امیر یاد کردم و مطمئنم با این جملهی تلخ فکر میی قهوهداشتم به اون خاطره
اون روزا افتاده... جزئیات نقشه رو کامل برای همه توضیح دادم! تا تموم شدن جلسه 

. دبا اطمینان میتونم بگم امیرحسین هیچی از حرفا دیگه نفهمید... همش تو بهت بو
کرد من... مهالیی که یه روز فقط آشپزی و درس خوندن آره خب... اصال فکرشو نمی

ه... کنبلد بود... االن تو یکی از بهترین شرکت های مهندسی به عنوان مهندس کار می
اون دختری که فقط سکوت کردن بلد بود االن فقط دنباله زخم زدن و تالفی کردن 

 باشه! 
***** 

 ار داد اولین نفر از اتاق جلسه خارج شدم... بعد از بستن قر
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 _مهال؟ 
 به سمت صدا برگشتم... پوزخندی زدم و گفتم:

 مهال نه! سوگند.-
 همون موقع هیراد اومد و نگاهی به منو امیرحسین کرد و گفت:

 _مشکلی پیش اومده؟ 
 ... من با گفتن یه نه کوتاه از امیر و هیراد فاصله گرفتم و رفتم تو اتاقم

حدود نیم ساعت بعد از جلسه ساعت کاریم هم تموم شد و راهِی خونه شدم! یه 
 مشکی کنارم ترمز کرد و گفت:  BMWماشین 

 _خانوم دماوندی؟! 
 به سمت صدا برگشتم و هیراد و دیدم. 

 _بله؟ 
 یچی زیر لب گفت و بعد گفت:

 _میتونم؛ یعنی میتونیم... باهم تو یه کافه صحبت کنیم؟ 
 یکم تعجب کردم... یعنی چی میخواد بگه؟ 

 _بله.
 _پس سوار ماشین شید! 

گفتم خودم با تاکسی رفتم و میخب خیلی حرکت مسخره ای بود اگه باهاش نمی
میام... سوار ماشینش شدم و هیراد هم بی حرف راه افتاد! از کنجکاوی داشتم 

ی فوق العاده شیک نگه داشت و از فهمیردم... یعنی چیکارم داره؟ باالخره دِم یه کامی
ماشین پیاده شدیم! داخل کافه شدیم و تو گوشه ترین قسمت کافه نشستیم! پسر 

 جوونی سمتمون اومد و گفت:
 _چی میل دارید؟ 

 هیراد:_قهوه ترک... خانوم دماوندی شما؟ 
 _قهوه آمریکانو

 پسِر رفت و منم منتظر به هیراد نگاه کردم.
 از حرفام بگم که نمیخوام هیچکس از این قرار ما چیزی بفهمه! هیراد:_قبل 

 پوزخندی زدم بهش گفتم:
 زدم که با شما اومدم کافه... رفتم جار میگفتید من می_نه اینکه نمی

 اخم بدی نشست وسط ابروهاش... 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – من یک زنم

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 6 

 

 _خانوم دماوندی... بهتون گفتم زبون درازی... 
 حرفشو قطع کردم:

ینجا شرکت نیست و شما هم اینجا رئیس نیستید... پس الزم نیست _اقای همایون ا
 جوابتونو ندم! 

خاطر نور کمه کافه داد و با اون چشمایی که االن بهدندوناشو از حرص رو هم فشار می
شد نگاهم کرد. نگاهی که طاقت نیوردم و سرمو انداختم پایین... قلبم سبز دیده می

 ش اینجوری بایدکوبید؛ یعنی با یه نگاه خیرهمی می سینهمحکم خودشو به قفسه
بشم! بی جنبه هم شدم که... همون پسِر دو تا قهوه اورد و رفت... هیراد شکر بغل 

 قهوه رو باز کرد و داخل قهوش ریخت... یکم از قهوش خورد و گفت:
 _دلیل اینکه بهتون گفتم بیاید اینجا اینه که... 

 _وای هیراد خودتی؟ 
ت صدا برگشتم و یه دختر قد کوتاه و بور رو دیدم! اگه بخوام خیلی واضح به سم

 توصیفش کنم اینه که اول لب بوده و بعد دست و پا در اورده... 
 هیراد پوفی کرد و گفت:

 _آنا... 
دختره که فهمیدم اسمش انا هست نزدیک تر اومده و سالم کرد... و خیلی بد به من 

 نگاه کرد! 
 ور جوابشو داد. آنا پوزخندی زد و گفت:هیراد با ز

 _هیراد ایشون دوست دخترته؟ 
 هیراد سریع گفت:

 _نخیر! 
 ی بعدی هیراد هم من هم انا تعجب کردیم! لبخندی رو لبای دختره نشست... با جمله

 هیراد رو به من:_نامزدمه! سوگند جان ایشون دوست دوران دانشگامه! 
 کوت به حالت عادی برگشتم... شاید بعد از پنج ثانیه س

 آنا با تمسخر نگاهم کرد و گفت:
کردم هیراد همایون... کسی که اونقدر سخت پسند بود از  _هیچوقت فکر نمی

 همچین دختری خوشش بیاد! 
 لبخند زورکی زد و رو به من گفت:

 _البته ناراحت نشیا؛ ولی هیچ چیز خاصی نداری که هیراد بیاد سمتت.
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 فت تو هم و اولین جمله ای که تو ذهنم اومد و گفتم:اخمام ر
بینی هیراد اومده سمتم و مطمئن باش خیلی چیزهای خاصی دارم که _فعال که می

 هیراد و جذب کردم.
 هیراد رو به انا:_فکر کنم جوابتو گرفتی حاال هم خداحافظ! 

خندید ماش میآنا حرصی نگاهمون کرد و رفت... چشمام به چشمای هیراد خورد. چش
 خورد. ولی لباش یک میلی متر هم تکون نمی

 ت منو جذبهیراد:_اینکه انقدر خوب میتونی نقش بازی کنی عالیه... فکر کنم همین
 کرده که باهات نامزد کردم.

با حرص نگاهش کردم یه یهو خندید... متعجب بهش نگاه کردم... با این خنده خیلی 
 جذاب تر شده بود.

 فت:باخنده گ
 _چرا تعجب کردی؟ 

 خندید! بینم میکنم اولین بار می_اخه تو این چند وقت که پیشتون کار می
 ش کم کم جمع شد و جاشو به اخم بزرگ داد... خنده

 من:_حرف بدی زدم؟ 
 انگار صدامو نشنید. 
 من:_اقای همایون... 

 حواسش بهم جمع شد و گفت:
 _بله؟ 

 _گفتم حرف بدی زدم؟ 
 _نه! 

 سری تکون دادمو گفتم:
 _نمی خواید بگید چیکارم دارید؟ 

هیراد:_ببینید خانوم دماوندی... من یه مشکلی دارم و دنبال یک نفرم که برام نقش 
 بازی کنه! 

مو گرفتم دستمو به لبم نزدیک کردم و برای چندمین ش خورد و منم قهوهیکم از قهوه
 ی تلخ! این قهوهبار تو دلم گفتم که متنفرم از 

هیراد:_فکر کنم کامل توضیح بدم خیلی بهتر باشه... من مادرمو تو شونزده سالگی از 
دست دادم و بعد از اون زیر دست مادر ناتنی بزرگ شدم! از همون مادر ناتنی های بِد 
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ود بتو داستانا... از وقتی یادم میاد منو اون از هم متنفر بودیم... اون دنبال  ثروت بابام 
منم دنباله این بودم که اینو ثابت کنم ولی هیچوقت موفق نشدم و همیشه در مقابل 

 اون بازنده بودم...
یهو صدای بدی اومد و چشمم خورد به لیوان قهوه ای که تو دستای هیراد خرد شده 

 بود و از دستش خون میومد. 
 من:_هیراد... چیکار کردی. 

خودم نبود. بلند شدم و از رو میز چندتا دستمال اینکه اسمشو صدا کردم اصال دست 
 کاغذی برداشتم و رفتم سمتش. 

 _دستتو بده من. 
شو باز کردم. اروم شیشه حرکتی نکرد که خودم دستمو بردم جلو و دست مشت شده

هارو از دستش خارج کردم و چشمم خورد به چند تا بریدگی... زیاد عمیق نبود ولی 
ماالرو گذاشتم رو زخما... چشممو از دستش گرفتمو به خون زیادی میومد. دست

کرد اما یهو اخم کرد و چشماش نگاه کردم... چشمایی که داشت با مهربونی نگام می
اون چشما بی روِح بی روح شد! پوزخندی زد و بلند شد... گارسون سمتش اومد و 

 ازش پرسید چی شده... 
 تون کجاست؟ شتیهیراد:_اتفاق خاصی نیفتاده... سرویس بهدا

هیراد پشت سر گارسون راه افتاد. من چرا یهو انقدر نگرانش شدمو اون کارارو کردم؟ 
هیراد! اه االن  جهنم که لیوان قهوه تو دستش خرد شد... وای اسمشم چه صدا کردم!

کنه... یه گارسونی اومد و میزو تمیز کرد منم همچنان چه فکری پیش خودش می
 ی لبش گفت:که هیراد اومد و با همون پوزخند گوشه خودمو سرزنش کردم

_ممنون که خواستی کمکم کنی و بهتره خودتو سرزنش نکنی... چون میدونم قصدت 
 فقط کمک بود.

 کردم. _بله... هرکس دیگه هم بود همین کارو می
 به دستش نگاه کردم... یه دستمال دور دستش بود و معلوم بود دیگه خون نمیومد!

 ش زد و گفت:م از اون پوزخندای مسخرهباز
 ی حرفمو بزنم تا چیِز دیگه ای مانع نشده._بهتره ادامه

 منتظر نگاهش کردمو گفت:
ی عذابمه... االنم  بابام _خالصه بگم اینکه اون مادر ناتنی هنوز هست و فقط مایه

 . تا پارسال باباماصرار داره من با یه شرکت تو ترکیه قرار داد یه برج تجاریو ببندم..
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کرد که فقط کرد و زنش هم هر از گاهی کارای خاصی تو شرکت میشرکت و اداره می
 واسه جلب توجه کردن بود. االن بابام باز نشسته شده و فقط بعضی وقتا نظر میده.

خب اینارو واسه چی داره به من میگه... اونم هیراد... کسی که هیچکس ازش چیزی 
 ش چیزی بفهمه... اشته که کسی دربارهنمیدونه؛ یعنی نذ

هیراد ادامه داد:_رفتم تحقیق کردمو دیدم اون کسی که باید باهاش قرار داد ببندم یه 
بندم ادمی تو گذشتمه که دل خوشی ازش ندارم! من با اون شرکت هیچ قرار دادی نمی

 قش مدیر شرکتیو میخوام وانمود کنم که با اون شرکت قرار دادبستم... از تو میخوام ن
ی ما! اونم به عنوان غزل که تو ترکیه هست و بازی کنی و فردا شب بیای خونه

رادمنش... بعد از اینکه من اون برج تجاریو ساختم کار ما باهم تموم میشه و بعدش 
 من به چیزی که سالها منتظرش بودم میرسم و به تو هم هرچی که بخوای میدم.

 بود... خیلی عالمت سواال تو ذهنم 
من:_اقای همایون... راستش من یه سری از حرفاتونو درک نکردم... خب مخالفت 

 ست! کنید... این نقش بازی کردن خیلی مسخره
 پوزخندی زد و گفت:

ست اما برای من نه... بابای من آرزوی ساختن این برج و داشت و _برای شما مسخره
م و اصرار داره با یه شرکت شریک بشم و االن از من میخواد این برجو تو ترکیه بساز

همش از حساب بانکیه شرکت استفاده نکنم و فقط نصف این مبلغو از حساب شرکت 
شو از حساب خودم میدم ولی جوری وانمود کنم و بقیهبردارم... منم همین کارو می

رج تو ب کنم که انگار با شرکتی که تو ترکیه هست قرار داد بستم... بعد از ساختن اونمی
 کنه! ترکیه بابام... زنشو ول می

 متعجب نگاهش کردم که گفت:
سال باالخره از زنش خسته شده... بهم گفته اگه این برج و بسازم  ١٣_بابام بعد از 
 کنه. کنه و میره ترکیه و این برج تجاریو اداره میزنشو ول می

 یکم گیج شده بودم. 
 اتون مهمه که زنشو ول کنه؟ من:_یعنی این برج انقدر برای باب

ست... بابام میخواد راحت به چیزی که میخواد برسه... من اگه این کارو _اینا بهونه
ش سه الی چهار سال دیگه بابامو زنش از هم جدا میشن! من میخوام انجام ندم فوق

ر حق با این کار زودتر از هم جدا شن  و بعد... من بمونم و اون تالفی هایی که قراره د
 نامادریم اجرا بشه! 
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 ی سهرابی بود! نفرتی که ما بین کلماتش بود عین حس من به خانواده
کنی به مدت سه ماه باهام نقش بازی کنی؟ و باز اینم بگم که بعدش هیراد:_قبول می

 هرچی که بخوای بهت میدم! 
 یه نقش بازی کردن ساده که کاری نداشت. 

 من:_قبوله! 
 زد و گفت: نیمچه لبخندی

شب میام دنبالت  ٢تو بده. فردا ساعت_از فردا شب نقشت شروع میشه... آدرس خونه
کنیم که مثال تو تازه از ترکیه رسیدی ایران! یه ی ما! جوری وانمود میو میریم خونه

 چمدون لباس هم ببند واسه اینکه جای شکی نباشه! 
 که بهتره! تون؟ برم هتل _باشه؛ فقط چرا باید بیام خونه

_این غزل رادمنش تو ده سالگی هم بازیم بود... مادر پدری نداشت و همش اخر هفته 
سالم شد من غزل و واقعا  ١۲ش! وقتی ی ما بود و وسط هفته پیش عمهها خونه

 دوست داشتم؛ یعنی یه حس... 
 سختش بود بگه. 

 ی حرفتونو بگید... من:_فهمیدم منظورتونو... ادامه
سالگیم خیلی بد تحقیرم کرد و رفت. بعد از اون  ١۲ه غزل از حسم گفتم و تو اون _من ب

هم مامان و بابام تصادف کردن... مامانم فوت شد و بابام فراموشی گرفت... دو ماه 
ش غزل رو برای تحصیل فرستادش ترکیه... همونجا برای خودش بعد هم عمه

تاسیس کرد فوت کرد... من تا هشت ش بعد از اینکه براش شرکت مهندسی شد و عمه
سال پیش آمار لحظه به لحظه شو داشتم تا اینکه به خودم اومدم و بیخالش شدم... 

االنم ازش متنفرم! من به بابام گفتم غزل کیه و با اینکه یادش نیومد ولی خیلی 
 ی ما بمونه! استقبال کرد که غزل بیاد خونه

 م رو هم یاد بگیره.ه خونهحرفاش که تموم شد گفت منو میرسونه ک
***** 

تو آینه قدی به خودم نگاه کردم... واقعا خوب شده بودم... خط چشم گربه ای که 
کشیده بودم چشمام رو درشت تر و رژ کبودی که زده بودم سنم رو یکم بیشتر نشون 

ی داد... موهام رو به حالت فرق رو به باال بافته و یه شال نازک سفید با طرح هامی
مشکی سر کرده بودم! یه مانتو کوتاه مشکی با شومیز سفید و شلوار زاپ دار سفید 

پوشیدم! آخرین باری که اینجوری تیپ زده بودم رو یادم نمیاد... انگار تازه دارم 
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کنم. پوزخندی تو آینه زدم... دخترونگی... هه! از وقتی یادم میاد به من دخترونگی می
کنم. عمه هام هی گوشزد کردن دختر بلند نمیخنده، دختر باید یاد دادن خانومانه رفتار 

ر ی بابام... افتادم گیساکت باشه، شیطونی کردن معنی ای نداره... بعد رفتن از خانواده
ی سهرابی... اونجا هم نشد با دنیای دخترونگیم زندگی کنم... با صدای زنگ خانواده

سم آقای رئیس روی گوشیم افتاد. هه چه گوشیم از این فکرای مزخرف اومدم بیرون... ا
 اسمی سیوش کردما... آقای رییس.

 جواب دادم:
 _ بله؟ 

 _ بیا پایین... 
قطع کرد... سری از تاسف تکون دادم و سری صندل هام رو پوشیدم... چمدونم رو 

 برداشتم و رفتم پایین... هیراد از ماشینش پیاده شد و اومد سمتم.
 _ سالم... 

 بهم کرد؛ شاید برای سه ثانیه بهم خیره شد. نگاهی
 _ سالم... 

چمدونم رو از دستم گرفت و منم سوار ماشینش شدم! اومد سوار ماشین شد... همین 
 كه راه افتادیم گفت:

_ یادت نره تو غزل رادمنش هستی! یه شرکت مهندسی داری که پنج ساله تاسیس 
کیه هستی و دیگه اینکه مجردی... فکر شده و تو مهندس بزرگترین مجتمع تجاری تر 

 کنم همینا کافی باشه... 
 ناخواسته پوزخندی زدم و گفتم:

 ی این غزل خانوم اطالعات زيادي دارید_ درباره
 _ به شما ربطی داره؟ 

واقعا چیزی برای گفتن نداشتم... فکر کنم فهمید خیلی تخریب شخصیتم کرد چون 
 خودش بحث رو عوض کرد.

خواستی باهام حرف بزنی جمع نبند... ی ما باهام صمیمی باش. می:_ تو خونههیراد
 بگو تو، آقای همایون هم نگو... بگو هیراد... 

 نیمچه لبخندی زد و گفت:
 _ صدا کردن اسمم که برات سخت نیست.
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کرد نگاه کنم یا حرص بخورم دونستم به همون نیمچه لبخندی که خوشگلش مینمی
کافه رو یادم انداخته. باالخره رسیدیم و از ماشین پیاده شدم... اوه... چه که دیشب تو 

کردم فقط تو فیلما از این خونه هاست... هیراد با چمدوِن من کنارم عمارتی... فکر می
ایستاد و خواستم چمدون رو ازش بگیرم که نذاشت. با کلید در رو باز کرد و وارد 

ی سنگی که اطرافش یک عالمه گل و د. یه جادهشدیم... شبیه ویالهای تو شمال بو
گیاه بود... به در اصلی که رسیدیم هیراد زنگ زد و چند لحظه بعد خانوم نسبتا مسنی 

که يونیفرم سفید سرمه ای تنش بود در رو باز کرد و بهمون خوش آمد گفت. وارد 
ول راهرو که خونه که شدیم اولین چیزی که به چشمم خورد یه راهروی باریک بود... ا

کرد... زِن جذابی بود... موهای قهوه سمت راست من بود تابلوی یک زن خودنمایی می
ش زیباترش کرده بود... با ش آزادانه رها شده بود و چشماش سبز بود و خندهای

 صدای هیراد چشم از تابلو گرفتم.
 هیراد:_ این همون کسیه که سال ها زندگیو بهم زهر کرده. 

 هیراد جان خوش اومدی... _ به به 
به صاحب صدا نگاه کردیم... همون زنی بود که االن عکسش رو دیدم... زِن جذابی 

 بود. 
 هیراد زیر لب سالم کرد ولی من بلند سالم کردم. زِن سمتم اومد و با لبخند گفت:

 _ عزیزم خوش اومدی! باید غزل باشی.
 لبخندی زدم و گفتم:

 _ خیلی ممنون. 
 رو گرفت سمتم و گفت: دستش

 _ مهناز هستم! 
مون کرد به سمت هال و وقتی کردم. مهناز راه نماییدستشو فشردم و ابراز خوش

ی تازه عروس ها بود... مرد پذیرایی بزرگی... همه چی رنگ طالیی بود. عین خونه
 مسنی سمتمون اومد... از این چشمایی که کپی چشمای هیراده معلومه باباشه! 

 ن:_ سالم عمو جان... م
 لبخندی زد و گفت:

 _ سالم دخترم... خوش اومدی! 
 _ خیلی ممنونم! 
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مهناز تعارف کرد و رو مبل های سلطنتی نشستیم! هیراد یکی رو صدا کرد که بیاد 
چمدونم رو به یکی از اتاقا ببره... من یهو یه این فکر کردم که من مگه قراره اینجا 

 اصال به این موضوع فکر نکرده بودم...  بمونم؟ وای مِن خنگ
 کنی اون ور آب؟ آقای همایون:_ خوبی غزل خانوم؟ چیکارا می

 لبخندی زدم و گفتم:
م کنم و کار... راستش از پنج سال پیش که عمه_ ممنون خوبم... اون ور آب فقط کار می

 تنهام گذاشت واقعا تنها شدم... 
 یگم.مهناز:_ اوه عزیزم... تسلیت م

 _ ممنونم! 
 من رو به آقای همایون:_ شما چه خبر عمو جان؟ 

 کنیم خوب یا بد باالخره میگذره! _ خبر که هیچی... فقط زندگی می
من:_ عمو جان راستی من معذرت میخوام که هیچوقت نتونستم باهاتون ارتباطی 

 برقرار کنم و فوت خاله رو بهتون تسلیت بگم! 
 ی زد و گفت:آقای همایون لبخند

_ قرار از بی ارتباطی باشه بیشتر مقصر ما هستیم که تورو اونجا تنها ول کردیم... فکر 
کنم در جریان باشی که من بعد از اون تصادف فراموشی گرفتم و فقط بعضی چیزها رو 

 یادم میاد.
 متاسف گفتم:

 _ بله در جریانم... 
 ذت ببریم.مهناز:_ خب گذشته ها گذشته... از االنمون ل

ی باال بود راهنمایی کرد... وارد اتاق بعد از خوردن شام مهناز منو به یه اتاق که طبقه
ی اتاق دیدم! شالمو در آوردم و بافت موهام رو باز کردم... شدم و چمدونم رو گوشه

ی یاسی رنگ دراز مانتوم رو درآوردم و با همون شومیز و شلوار رو تخت دو نفره
ست قشنگی داشت... همه چی سفید و یاسی بود. در اتاقم زده شد و کشیدم. اتاق 

 بلند شدم رو تخت نشستم.
 _ بفرمایید...

در باز شد و هیرا د وارد اتاق شد. یکم هول کردم! شال سرم نبود.. شومیز هم تاپ 
 مانند بود و بازوهام معلوم بود... خواستم شالم رو بردارم که گفت:
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لوی من شال سر نکنی؛ چون مثال از ترکیه برگشتی این چیزا باید _ از االن عادت کن ج
 برات عادی باشه.

 شال رو انداختم رو شونه هام... یهو هیراد اخمی کرد و آروم به سمت در برگشت. 
 بعد بلند گفت:

 _ وای غزل از اینکه اومدی ایران خیلی خوشحال شدم! من میرم تا استراحت کنی... 
 د و مهناز پشت در معلوم شد. کامال معلوم بود که هول کرده بود... یهو درو باز کر

 مهناز:_ من اومدم... ببینم... غزل جان به چیزی احتیاج داره یا نه... 
 هیراد پوزخندی زد و رفت بیرون... 

 من:_ نه مهناز جون چیزی احتیاج ندارم.
 مهناز:_ باشه عزیزم شب بخیر.

 _ شب بخیر.
مهناز چمدونم رو باز کردم و  لباسام رو با یه تاپ و شلوار عوض کردم؛ چون  بعد از رفتن

برد. بلند شدم و رفتم سمت بالکنی که سمت چپ اتاق جام عوض شده بود خوابم نمی
 کرد، رفتم جلو وبود. باد خنکی به پوستم خورد یه لبخندی زدم. باد با موهام بازی می

کم به سمت جلو خم شدم تا باد بیشتری به صورتم به نرده های بالکن تکیه دادم... ی
 بخوره.

 _ دختر دیوونه شدی برو عقب.. 
ترسیدم و یه قدم عقب رفتم... جایی که صدا اومد و نگاه کردم و رو بالکن بغلی هیراد 

کشید. اولین بار بود دستش سیگار رو دیدم... دستش سیگار بود و داشت سیگار می
 یدم تو هم... از سیگار متنفر بودم! دیدم... اخمام رو کشمی

 هیراد:_نصفه شبی فکر خودکشی به سرت زده؟ 
 اخمی کردم و رفتم سمت اتاق و گفتم:

 _ بخوام خودکشی کنمم بهت ربطی نداره... شما سیگارتو بکش.
رفتم تو اتاقم و در بالکن رو محکم بستم... وای من چم شده! چون سیگار دستش 

 العمل رو نشون بدم... اوف دیونه شدم رفت!  دیدم باید این عکس
رفتیم شرکت... همون صبح ساعت هشت بیدار شدم و لباسام رو عوض کردم. باید می

ی پایین... با دیدن مهناز لبخند کوچیکی زدم و لباسای دیروُز پوشیدم و رفتم طبقه
 سالم کردم.

 مهناز:_ سالم گلم خوب خوابیدی؟ 
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 که هیراد با یه اخم وحشتناک وارد شد و رو به مهناز گفت:خواستم جوابش رو بدم 
 ی واقعیتو رو کنم.ریزی... ببین ِکی چهره_ هنوزم زهراتو داری می

متعجب خیره شدم به هیراد و بعد به مهناز که خیلی ریلکس بود. هیراد رفت و مهناز 
 گفت:

 تونه منو عضو این خانواده ببینه... _ هیچوقت نمی
 تما دلیلی داره! من:_ ح

 ش و خیلی ضایع بحث رو عوض کرد... اخم ریزی افتاد بین پیشونی
 مهناز:_ کیک شکالتی دوست داری؟ خودم درست کردم بیا بریم سر میز... 

پوزخندی زدم و با مهناز رفتیم سر میز... آقای همایون سر میز نشسته بود. با دیدنم 
 لبخندی زد و گفت:

 بخیر. _ سالم دخترم صبح
 _ سالم عمو جان... صبح شما هم بخیر.

 با شیطنت رو به هیراد گفتم:
 _ سالم آقای اخمو.

 با همون اخمش نگام کرد و آروم سالم کرد.
جوریه... با یه من عسل هم نمیشه آقای همایون:_ این پسِر من همیشه همین

 خوردش.
ش میاد ولی با خنده و اون رو به روی هیراد نشستم و بهش نگاه کردم. این اخم به

ست... اوف من چی دارم میگم! اصال بخنده، گریه کنه، اخم نیمچه لبخنداش یچی دیگه
کنه، به من چه آخه؟! بعد صرف صبحانه با هیراد راهی شرکت شدیم. سوار ماشینش 

 شدیم که گفتم:
 _ اینکه با هم میریم شرکت... جلوی بقیه اشکالی نداره؟ 

کار من... با کی میرم با کی میام... به هیچکس هیچ ربطی نداره! کسی  _ زندگیه من...
ی اینکه با هم میریم و میایم سریع بهم میگی... خودم درسی بهت چیزی گفت درباره

 بهش میدم که هیچوقت یادش نره! 
 نیشم باز شد و باشه ای گفتم._ نیشتو ببند! 

با  شون بمونماین افتادم که باید خونهبا تعجب بهش نگاه کردم که خندید... یهو یاد 
 داد گفتم:
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تون بمونم؟ از اون بدتر، نگفتی من با تو باید بیام _ تو چرا به من نگفتی باید خونه
 ترکیه؟ 

 کنار خیابون نگه داشت و برزخی نگام کرد. 
مون بموني، من مقصر هیراد:_ اینکه تو خنگی و از حرفام نفهمیدی که قراره خونه

م و اینکه قراره بریم ترکیه چیزیه که تو این نقشه واجبه و تو هم وارد این راه نیست
 تونی هم جا بزنی! شدی نمی

 تونم جا بزنم؟ _ کی گفته نمی
 _یعنی انقدر بزدلی که بخوای جا بزنی؟  

 باحرص نگاهش کردم! پوزخندی زد و گفت:
م؛ فقط مدارک الزمو بهت میگم که سپارم به یکی از آشناها_از امروز کارای ویزاتو می

 بیاری.
 ی آرومی گفتم... خواست راه بیفته که یهو برگشت سمتم و گفت:باشه

مونه وقتی تنهاییم و تو زنی! اون واسه نقشهی آخرت باشه منو تو صدا می_ دفعه
 شرکتیم من آقای همایونم! 

 زیر لب خودشو اجدادشو به فحش بستم! 
 که زیر لب میگی خودتی. هیراد:_اون چیزایی

 _خودتی نه... وقتی تنهاییم و تو شرکتیم من خانوِم دماوندیم! 
شه اون گذشته هارو پاک کرد و ازشون گذشت. آخه من:_ شما راست میگید ولی نمی

دونید خاله واقعا از هر نظری عالی بود... مهربونی ای كه داشت هیچکس نداشت. می
ه داشت، همه چیش محشر بود! هیچوقت از یاد زیباییش، آشپزیش، هنرایی ک

 نمیرن... هیچوقت... 
شناسمش و حتی اسمشم نشنیدم... چقدر زیادی تعریف کردم از کسی که اصال نمی

چشمم خورد به مهنازی که دستاش مشت شده بود... بعد چشمم خورد به هیرادی که 
دونم چرا دوست داشتم میکرد. جوابش رو با لبخند زدن دادم... نبا لبخند نگاهم می

 کسیو که هیراد رو عذاب داده اذیت کنم... همون خانومی که در باز کرد اومد و گفت:
 _ شام حاضره آقا! 

مون کرد به سمت جایی که یه میز آقای همایون از جاش بلند شد و راهنمایی
د کنار ناهارخوری بزرگ بود. آقای همایون سر میز نشست و مهناز هم کنارش... هیرا
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باباش نشست و منم رو به روش نشستم! با تعارف مهناز یکم برای خودم سوپ کشیدم 
 و مشغول شدم... 

 هیراد:_ غزل اون آبلیمو رو بده... 
 آبلیمویی که رو به روم بود رو برداشتم و سمت هیراد گرفتم... هیراد آبلیمو رو گرفت.

 هیراد:_ ممنون! 
 گفت: آقای همایون با تعجب و خنده

 شه... باالخره پسِر منم تشکر کردُن یاد گرفت._ وای باورم نمی
زنی و ازم راحت هیراد برزخی نگام کرد. وا انگار تقصیر منه... خو خودت هی لبخند می

 کنی.تشکر می
 مهناز مرموز گفت:

 _ غزل جان شما مجردی؟ 
 _ بله.

داره... عجیبه که تا االن مجرد آقای همایون:_ دختری به خوشگلی تو و موفقیتی که 
 مونده! چرا ازدواج نکردی؟ 

 _ همونطور که بهتون گفتم زندگی من همش کار بود و کار... 
 کنی... راستی تا کی ایرانی؟ جا یکیو پیدا میشاءالله همینمهناز با خنده:_ حاال ان

 اد:اوه اینجا رو با هیراد هماهنگ نکرده بودیم. جاي من هیراد جواب د
_ حدود یک ماه اینجاییم... وقتی نقشه ها کامل شد میریم ترکیه و وقتی ساخت و 

 گردیم! ساز شروع شد و همه چی رو روال عادی بود برمی
آقای همایون:_ خب این خیلی خوبه... رفتید ترکیه منم میام و یه سری بهتون 

 ودمون بمونه.زنم... راستی تو این مدت که غزل جان اینجاست باید پیش خمی
 مونم. من:_ نه عمو جان میرم هتل می

 اخم مصنوعی کرد و گفت:
_ نخیر... تا وقتی خونه به این بزرگي هست هتل چرا... تو هم عین دختر خودمی 

 مونی! جا میهمین
فقط با حرص به هیراد نگاه کردم. اونم ابروهاش رو باال انداخت و لبخند مرموزی زد... 

 یرادای تو روحت ه
 کنی! هیراد:_ خیلی خوب حرفامو حفظ می
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دیگه تا رسیدن به شرکت حرفی نزدم و هیراد هم سکوت کرد. همین كه از ماشین 
پیاده شدم چشمم خورد به آتنا... اوف لعنتی همین رو کم داشتیم! با پوزخندی نگامون 

 کرد و نزدیک شد.
 آتنا:_ سالم عرض شد خانوم دماوندی! 

 گفت: رو به هیراد
 _ سالم آقای همایون.

هیراد به تکون دادن سرش اکتفا کرد و منم آروم جواب سالمش رو دادم... راه افتادم 
 ی پنجم.سمت آسانسور... آتنا هم با ما سوار آسانسور شد و زد طبقه

 ی ششمهیراد:_ خانوم احمدی فکر کنم شما باید برید طبقه
 آخه.ی پنجم هستن _ خانوم دماوندی طبقه

 _ خانوم دماوندی میان تو اتاق من... 
 _ چرا؟ 

 هیراد اخم بدی کرد و گفت:
 _از کی تا حاال من باید به شما جواب پس بدم؟ 

 ی پنجم ایستاد و در کمال تعجب یاشار وارد آسانسور شد! آسانسور طبقه
 یاشار:_ به به سالم.

 رو به من گفت:
 ری کردین! _سالم خانوم دماوندی... چه تغیی

 هیراد پوزخندی زد و گفت:
 _ بذار برسی بعد آنالیز کردنو شروع کن.

 یاشار بی توجه به حرف هیراد گفت:
ی پنجمه؛ اما نبود... بهتره _ هیراد من باهات کار داشتم... فکر کردم اتاقت هنوز طبقه

 بریم اتاقت! 
نباِل یاشار بود از آسانسور ی ششم آسانسور ایستاد و آتنا با نگاهی که هنوز دطبقه

 خارج شد. وقتی آتنا رفت یاشار گفت:
 ی کارمندات انقدر به نگاه کردن عالقه دارن؟ _ هیراد همه

دونن به کسی مثِل تو نگاه هیراد:_ نه زیاد... معموال اونایی که لیاقت خودشونو نمی
 کنن! می

 وارد اتاق هیراد شدیم. چرا انقدر تنفر مابیِن کلماِت هیراده... واقعا چرا؟
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 ی خیلی مهمهیراد رو به یاشار:_ بهتره خیلی زود حرفاتو بزنی چون باید روی به پروژه
 کار کنیم.

کنم دوست داشته باشی حرفامو خانوم دماوندی زم ولی فکر نمییاشار:_من حرفامو می
 ست! دونی کار بهونهبشنوه... آخه می

قو ترک کردم... سحر اومده بود و باهاش در حال حرف بی حرف از جام بلند شدم و اتا
زدن بودم که یاشار با لبخند مرموزی از اتاق خارج شد و بهم نزدیک شد. خیلی آروم 

 گفت:
_ خانوم مهال سهرابی یا نه باید اینجوری صداتون کنم! خانوم سوگند دماوندی از اینکه 

 دیدمتون خوشحال شدم! به امید دیدار... 
ن سر جام خشکم زد. از کجا فهمیده فامیلِی شوهر قبلِی من سهرابی بوده! از رفت و م

کجا فهمیده من اسمم رو عوض کردم... اوف بیخیال. راه افتادم سمت اتاق هیراد و در 
 زدم و وارد شدم. هیراد وسط اتاق با چشمای به خون نشسته ایستاده بود... 

 من:_ چیزی شده؟ 
 ن کافی بود تا عصبانیتش رو بروز بده... انگار این دو کلمه از م

 دونی از تو و امثال تو... از هرچی زنه متنفرم! _ آره چیزی شده... می
 بهت زده خواستم چیزی بگم که داد زد:_ برو بیرون.

 اونقدر از دادش ترسیدم که بی حرف اتاقش رو ترک کردم. سحر اومد سمتم:
 _ چی شده سوگند؟ 

تونستم حرف بزنم... سحر رو کنار زدم و سمت آسانسور رفتم. . نمیبغض کرده بودم..
ی آخُر لمس کرد و رفتم باالی شرکت... من چرا بغض کردم، من چرا باید نگشتم طبقه

خاطر یه داد هیراد حال و روزم اینجوری بشه؟ نتونستم بغضم رو قورت بدم و اشکام به
برگشتم ولی چیزی یا کسی رو  م رو خیس کرد. یه لحظه صدایی شنیدم...گونه

ندیدم... اشکامو پاک کردم و رفتم تو اتاقم. یه سری کار داشتم اونارو انجام دادم... تایم 
ای که دیدم شدم و آدرس جایی که ناهار از شرکت زدم بیرون... سوار اولین تاکسی

از مامانم بود رو دادم. وقتی رسیدم ساعت مالقات نبود ولی چون اونجا با خیلی 
پرستارا آشنا بودم، گذاشتن برم پیش مامانم... مامانم با دیدنم خیلی خوشحال شد. 

ی ناراحتیم سر دادی شه واقعا خوشحال شدم و همهوقتی دیدم حالش داره خوب می
که هیراد زد از بین رفت. بعد از خوردن ناهار کنار مامانم، رفتم پیش دکترش... خانوم 

 ش شدم.آذر... در زدم و وارد اتاق
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 _ سالم خانوم آذر... 
 با دیدنم لبخندی زد و گفت:
 _ سالم عزیزم خوش اومدی.

 نشستم رو صندلی رو به روی میزش و گفتم:
 _ حاِل مامانم چطوره؟ فکر کنم بهتره؟! 

 _ آره تبریک میگم بهت... مامانت واقعا حالش از لحاظ روحی و درک رو به بهبودیه... 
 اینجا ببرمش؟ تونم از من:_ می

_آره اگه ببریش احتمال اینکه سریع تر به زندگیه عادیش برگرده بیشتره؛ فقط نباید 
 شه حالش بد بشه رو ببینه.اون آدمایی که باعث می

کردم؛ اما االن دیگه خدایا شکرت! تا همین چند لحظه پیش خیلی احساس تنهایی می
گیرم! تا ساعت هشت شب تار میی خودم براش پرسبرمش خونهمامانم هست... می

ی خودم شدیم! ی کارا رو کردم... کارای ترخیص مامانم رو انجام دادم و راهِی خونههمه
تو همون تیمارستان هم یه پرستار خوب که آشنای یکی از پرستای مامانم بود... 

حقوقشم خودش پیشنهاد داد و منم قبول کردم. رسیدیم خونه و تختم رو برای مامان 
شون... درسته خیلی بیشعور تشریف ماده کردم. یهو یاد هیراد افتادم؛ باید برم خونهآ

 داره و سرم داد زده ولی باهاش یه بازی رو شروع کردم و نباید جا بزنم... 
من رو پرستار مامان:_ خانوم حمیدی من باید برم جایی و شب نیستم... در کل من به 

خوام مراقِب مامانم باشید... خونه نمیام! میمدت سه ماه مشغول به کار هستم و 
 دم.مطمئن باشید بعد از خوب شدن کامل مامانم هرچی که بخواید بهتون می

 لبخندی زد و گفت:
_ خانوم دماوندی مادر شماهم عین مادر خودمه... مثل چشمام مراقبشم... اصال نگران 

 ی منو بهتره داشته باشید.نباشید. راستی شماره
 ش رو ازش گرفتم و رفتم پیش مامانم.هشمار

 زنم.من:_ مامان گلم من باید برم جایی... خب؟ ولی زود زود بهت سر می
 مامان:_ سوگند جان مراقب خودت باشیا هرجا هستی! باشه؟ 

 _ چشم مامانم. خداحافظ.
با خانوم حمیدی هم خداحافظی کردم و زنگ زدم به آژانس... حدود ساعت ده شب 

ی هیراد اینا... زنگ عمارتو زدم و در با صدای تیکی باز شد. وارد که رسیدم به خونهبود 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – من یک زنم

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 1 

 

عمارت شدم که هیراد با قدم های بلند خودشو بهم رسوند و بازوهام رو محکم گرفت... 
 تو صورتم غرید:

 _ تا االن کدوم گوری بودی؟
 سعی کردم از خودم جداش کنم ولی موفق نشدم... 

 پر حرص گفتم:
 _ به تو ربطی نداره... برو کنار.

 بازوهام رو ول کرد و گفت:
 _ تا وقتی این نقشه تموم نشده حق نداری هر غلطی دلت خواست بکنی.

 با داد گفتم:
_ تو کی باشی بخوای با من اینجوری حرف بزنی؟ اقای همایون فقط دوست دارم یک 

 چشم خودت دیدی. بار دیگه سر من داد بزنی... اونوقت هرچی دیدی از
 پوزخندی زد و با صدایی که دست کم از داد نداشت گفت:

 کنید اونوقت؟ _ اوه سرکار خانوم چیکار می
دستم باال رفت و داشت با شتاب رو صورتش فرود میومد که دستم توسط دست هیراد 
گرفته شد. بهت زده نگاش کردم... چه عکس العمل سریعی نشون داد. همونجور که با 

 داد گفت:دستش مچ دستم رو فشار می
 زنی._ببین خانوم کوچولو... زیاد از حدت داری کار انجام ميدي و حرف می

 بهم نزدیک شد و آروم گفت:
 _ اینا همش به ضرر خودته.

با صدای سرفه مصلحتی کسی هیراد ازم فاصله گرفت و دستشو از دور مچم ول کرد. با 
 کرد دستپاچه سالم کردم.می دیدن مهناز که مشکوک نگامون

مهناز:_ سالم عزیزم... صدای زنگ در اومد و بعد هیراد گفت میاد استقبالت ولی دیدم 
 دوتاتون نیومدید نگرانتون شدم اومدم ببینم کجا موندین.

هیراد پوزخندی زد و راه افتاد سمت در ورودی عمارت. با مهناز وارد عمارت شدیم... َاه 
چشم و ابرو میاد؛ البته حقم داره... تو اون حالت منو هیراد و دیده،  این مهناز هم هی

دونه که ما اونجوری داشتیم برای هم خط و کنه بینمون خبراییه، نمیاالن فکر می
کشیدیم. مهناز گفت برم لباسام رو عوض کنم و بعد بيام واسه شام... لباسام نشون می

ض کردم و رفتم پایین سر میز شام. با رو با یه شلوار جذب مشکی و شومیز لی عو
دیدن آقای همایون لبخندی زدم و سالم کردم... برعکس هیراد باباش خیلی خوش 
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اخالق و مهربونه... شام دو نوع غذایی بود که من اصال دوست نداشتم... مهناز نگاهی 
 بهم کرد و گفت:

 کنی! ی می_ غزل جان این نوع غذا رو دوست نداری؟ آخه داری با غذات باز 
 واقعا خجالت کشیدم و سرم رو انداختم پایین:_ نه... 

گی دوست نداری؟ اتفاقا هیراد هم دوست نداره آقای همایون:_ عه عمو جان چرا نمی
و مهناز یادش رفته بگه یه نوع دیگه غذا درست کنن. پاشید... پاشید با هیراد برید 

 بیرون یه چیزی بخورید یا سفارش بدید بیارن.
 هیراد از جاش بلند شد و رو به من گفت:

 _ تو ماشین منتظرتم! 
با زور لبخندی زدم و رفتم تو اتاقی که بهم داده بودن. یچی سر سری پوشیدم و رفتم 
دم در... هیراد تو ماشینش نشسته بود... در جلو رو باز کردم و سوار شدم. ماشین رو 

ده بودم. مچ دستم رو یکم فشار دادم که روشن کرد و راه افتاد... تموم مدت اخم کر
خیلی دردم گرفت و برای اینکه صدام در نیاد لبمو به دندون گرفتم... هیراد یه نیم 

 نگاهی بهم انداخت و کنار خیابون نگه داشت. برگشت سمتم و گفت:
 _ سوگند.

اسمم  نته دلم خالی شد! انگار که از یه ارتفاع پرت شدم پایین؛ یعنی فقط با صدا کرد
 توسط هیراد باید اینجوری بشم.

 هیراد:_ ببین منو... 
کرد. لبخندی زد و بهش نگاه کردم... با نگاهی که از هیراد بداخالق بعید بود نگام می

 گفت:
 _ االن قهری مثال؟

 فقط نگاهش کردم.
 هیراد:_ ببین قهر نباش من بلد نیستم ناز بکشم... خوب؟ 

 از دلم دراره...  وای عین آدمم بلد نیست
هیراد:ـ اوف خب باشه... سوگند خانوم؛ چون امروز سرت داد کشیدم و چند دقیقه 

 خوام.پیش باز سرت داد کشیدم و اون بال رو سر مچت آوردم... معذرت می
 ناخواسته لبخندی زدم. هیراد پر حرص گفت:

 زنی._ این همه حرف زدم فقط لبخند می
 _ چی بگم خب؟
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 شكال نداره آقای همايون شما منم ُبُکشید هیچ اشکالی نداره._ بگو ا
به چشمای شیطونش نگاه کردم... به جان یاشار سرش یه جایی خورده... )حاال چرا 

 جان یاشار(
 دم یه فست فود نگه داشت و گفت:

 _ با فست فود موافقی دیگه؟ 
ه بعد با دوتا پیتزا ی مثبت تکون دادم. هیراد رفت و چند دقیقسرم رو به نشونه
شتم ی پیتزامو دای پیتزا رو داد دستم و مشغول شدیم... سومین تیکهبرگشت... جعبه

 خوردم که احساس کردم نفس کشیدن برام سخت شده.می
 هیراد:_ خوبی؟

تونستم... نفسم باال نمیومد و شروع کردم به خواستم جوابش رو بدم ولی نمیمی
زد پشتم ولی بازم نفسم باال نمیومد. یهو زد و هی میمی سرفه کردن... هیراد صدام

ای بود و منم به این لعنتی حساسیت دارم. انقدر سرفه یادم افتاد تو پیتزا فلفل دلمه
 کردم که قرمز شده بودم و بی حال افتادم رو صندلی... هیراد پاشو گذاشت رو گاز گفت:

 ریم بیمارستان! _ آخه چت شد دختر؟ االن می
 بین سرفه هام گفتم:

 _ فلفل... دلمه ای... حساسیت..
 شی.هیراد:_ َاه لعنتی... باشه باشه فهمیدم حرف نزن اذیت می

خیلي زود رسیدیم بیمارستان. هیراد در سمت منو باز کرد و کمک کرد وایسم؛ اما 
ه ی داد که راحت بایستم اینو هیراد فهمید و توی اینو نمیاحساس خفگی بهم اجازه

 حرکت دستش رو انداخت زیر پام و منو کشید تو بغلش.
چشمامو باز کردم و هیراد رو دیدم... رو صندلی نشسته بود و چشماش بسته بود. 

آخی چقدر ناز خوابیده! به خودم تشر زدم و اطرافم رو نگاه کردم... تو بیمارستان 
بیاد... هیراد چشماش رو باز کرد م تا نفسم باال بودیم... َاه َاه چقدر دارو ریختن ته حلق

 و گفت:
 _ خوبی؟ 

 _ آره بهترم... به بابات اینا چی گفتی؟ 
 _ حقیقتو. اگه خوبی بریم.

 _ آره خوبم بریم.
 همون موقع یه خانوم دکتر اومد تو و گفت:
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 _ چطوری خانوم خانوما؟ 
 _ ممنون بهترم.

 لرژی داری نباید حتی نزدیک بشی.دونی به چیزی که آدکتر:_آخه دختر جون تو نمی
 مظلوم گفتم:

 _ اصال یادم نبود... 
 دکتر رو به هیراد گفت:

_ همسرتون که معلومه اصال حواسش به خودش نیست شما مراقبش باشید... این 
 آلرژی ای که  به فلفل دلمه ای داره خیلی خطرناکه.

بخندی رو لبم نشست که از از اینکه منو همسر هیراد خطاب کرده بود ناخوداگاه ل
چشمای تیز هیراد دور نموند. از بیمارستان مرخص شدم و سوار ماشین هیراد شدیم... 

شدیم هیراد رو شب بود. وقتی رسیدم و داشتیم از ماشین پیاده می ۰:۰۱اوه ساعت 
 صدا زدم.
 _ هیراد؟ 

 زدم االن َاخم کنه و بگه:هیراد نه آقای همایونحدس می
 بله؟ هیراد:_ 

 _ مرسی که بردیم بیماستان و معذرت که وقتت رو گرفتم.
 لبخندی زد و گفت:

م بود. بعدشم باالخره باید _ چون با من بودی و این مشکل برات پیش اومد وظیفه
 حواسم به همسرم باشه.

 با اخم نگاش کردم که گفت:
 زدی.کنی؟ تو بیمارستان که لبخند می_ اینجا اخم می

ی دمغم نگاه چرا لبخند زدم چرا اصال لبخندمو دید... ای خدا! هیراد به قیافه وای من
ی خندید... منم از خندهش تو ماشین پخش شد. بلند بلند میکرد و یهو صدای خنده

ی ماشین... با دیدن آقاي همایون لبخندی زدم. هیراد اون خندیدم. یکی زد به شیشه
 ای همایون با لبخند نگام کرد و کرد و گفت:ی ماشین رو داد پایین... آقشیشه

 خنده؟ _ ای دختر چی کردی با این پسر غد من که االن اینجوری می
خواستم حرفی بزنم ولی با دیدن اخمای تو هم هیراد چیزی نگفتم. رفتیم تو خونه... 

 مهناز هنوز بیدار بود. اومد سمتم:
 _ چی شده عزیزم خوبی؟ 
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 ود االن خوبم._ یه حساسیت کوچیک ب
هیراد بی حرف از پله ها رفت باال و منم شب بخیر گفتم رفتم به اتاقی که توش 

 موندم... اصال نتونستم به چیزی فکر کنم و سریع از خستگی بیهوش شدم.می
**** 

 _ سوگند... سوگند.
چشمامو باز کردمو هیراد و دیدم. سریع رو تخت نشستم و تو خواب و بیداری 

 بهش خیره شدم.متعجب 
هیراد:_ باید... باید بریم شرکت. دیدم خواب موندی اومدم بیدارت کنم. مهناز هم نبود 

 بگم بیاد بیدارت کنه.
ی دیوونه! حاال چرا بعد از گفتن این حرفا مثل جت از اتاق خارج شد. خندیدم... پسره

تو دم... یه مانهول شده بود؟! رفتم تو سرویس بهداشتی اتاقم و بعدش سریع حاضر ش
ای که پشتش بلند بود و جلوش کوتاه با شلوار سرمه ای و شال زرد سر کردم. سرمه

خب امیدوارم هیراد گیر نده که شرکته و نباید اینجور رنگ های جیغ رو سر کرد... آخه 
چند بار دیدم که به آتنا گیر داده. یه آرایش مختصری کردم و کیف دستی زرد رنگم رو 

 رفتم پایین. هیراد با دیدنم گفت:برداشتم و 
 _ برو سر میز یچی بخور بعد بریم.

 _ نه میل ندارم. بریم.
بی حرف راه افتاد سمت در خروجی. سوار ماشینش شدم... دستش رو برد سمت ضبط 

ماشین و آهنگ مالیمی پخش شد. همین تو پارکینگ شرکت از ماشین پیاده شدم 
ش... چرا چشماش غم رده. کو اون شادی همیشگیچشمم خورد بهش... چقدر تغییر ک

داره؟ دلم برات تنگ شده دوست دوران بچگیم... دلم برات یه ذره شده 
ی همسر سابقم. با دیدنم اشک تو چشماش جمع شد... اومد سمتم م*ع*ش*و*ق*ه*

 و گفت:
 _ چقدر خوشگل تر شدی! 

تونم بروزش بدم. نگاه که نمیپوزخندی زدم! دلم تنگه برات ولی اونقدری ازت ناراحتم 
 چرخید... هیراد بین ما می

 رم باال.هیراد رو به من:_ من می
سری تکون دادم و هیراد رفت. خیره شدم به دریا... یه قطره اشک از چشمش چکید و 

 از تو کیفش یه پاکت در آورد و گرفت سمتم.
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 با بغض گفت:
 اقدوشم باشی... _ یادته همیشه آرزوم این بود روز عروسیم س

 شهشه اون روزای شیرین رو یادم نره... مگه میبغض بدی چنگ زد به گلوم... مگه می
 رویا پردازی های شیرینمون رو یادم بره... 

ی عروسیش نگاه کردم... دریا پاکدل و پاکت رو ازش گرفتم... به دعوت نامه
 ی لبم.شهامیرحسین سهرابی. یه لبخند کج یا همون پوزخند نشست گو

 دریا:_ مهال میای عروسیم؟ 
 _ مهال نه و سوگند! آره میام... 

 لبخندی زد و گفت:
_ یادمه همیشه دوست داشتی اسمتو عوض کنیو بذاری سوگند... چون مامانت این 

 اسمو دوست داشت.
 بهم نزدیک شد و گفت:

 _ مرسی که میای.
ه. یه خداحافظ زیر لب گفتم و خواستم برم بازم پوزخند... از هیراد یاد گرفته بودم دیگ

 که گفت:
 ی بزرگیه؟ _ بخشیدن من خواسته

 با عصبانیت برگشم سمتش:
ی بزرگیه... درسته من هیچوقت عاشق امیرحسین نشدم ولی دوستش _ آره خواسته

زدن داشتم ی زخم زبونایی که بهم میی سختیام، با همهداشتم! شوهرم بود. با همه
کردم... بعد از یک سال و شیش ماه یهو امیر سرد شد... تو اومدی ندگی میباهاش ز
ام مو لعنتی... تو زندگی منو به هم ریختی. اینکه االن من یه زِن مطلقهتو زندگی

 مسببش تویی! ازم نخواه ببخشمت.
توجهی نکردم به اشکاش... مگه وقتی من پیشش واسه اینکه امیرحسین باهام سرد 

سوزم از اون شبایی که امیرحسین ریختم اون توجه کرد. آخ که االن مییشده اشک م
فهمم. رفتم تو اتاقم و سرمو شد... االن معنیش رو میو دریا نگاهشون رو هم قفل می

ی گذاشتم رو میز... در اتاقم زده شد و چند لحظه بعد هیراد وارد شد. داشتیم نقشه
رفت سمت کردیم. هی ذهنم میرو کامل میاون مجتمعی که قرار تو ترکیه بسازیم 

 دریا... اینکه برم عروسیش یا نه! 
 هیراد:_ سوگند خوبی؟ 
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 _ آره... 
 یهو یچی به ذهنم رسید.

 من:_ هیراد.
 ابروهاش رفت باال:_ بله؟ 

 _ میتونی تو یه عروسی... به عنوان همراه من باهام بیای؟ 
 هیراد شیطون بهم نگاه کرد و گفت:

 چه نوع همراهی؟  _
پوکر فیس نگاهش کرد. انگار خودش فهمید اوضاع زیاد خوب نیست چون جدی شد 

 و گفت:
 _ آره میام... زمانش؟

 _ آخر هفته...
ی نقشه کار کردیم. به خودم توی آینه نگاه کردم... از روزی سری تکون داد و رو ادامه

ته بودیم خوشگل تر شده بودم... که یه جشن ساده به عنوان عروسی با امیرحسین گرف
یه لباس شب سرمه ای که دکلته بود و پشتش تا نزدیکای کمرم باز بود و پشت لباس 

ی بلندی داشت. موهام به دستای آرایشگر خیلی ساده شینیون باز و بسته شده دنباله
شد چشمام جلب توجه کنه. در اتاق زده شد بود... آرایش چشمام زیاد بود و باعث می

و چند لحظه بعد هیراد با یه کت و شلوار سرمه ای وارد شد... خیلی خیلی جذاب شده 
 کرد.باال داده بود. هیراد هم داشت آنالیزم میبود... موهاش رو روبه

 من:_ بریم؟ 
 هیراد اخمی کرد و گفت:

 _ مهمونی مختلطه؟ 
ه ی امیرحسین با خانواده ای که دریا داشت صددرصد عروسی مختلط بود و خانواد

 هم مطمئنم نمیتونن با مامان دریا مخالفت کنن.
 من:_ آره چطور؟ 

 _ بعد تو با این لباس میخوای بیای؟ پوزخندی زد و گفت:
 _ یادمه شب اولی اینجا بودی شالتو از سرت در نمیوردی.

کنی واسه اینکه فقط بهش نگاه کردم... تو چه میدونی هیراد؟ تو که درک نمی
 ن بدم... واسه اینکه تالفی کنم مجبورم کاری کنم تو چشم باشم.حرصشو

 من:_ از هیچی خبر نداری... بهتره بریم.
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 یه کت سرمه ای رو لباسم پوشیدم و با هیرادی که اخم داشت رفتیم سمت ماشین.
 هیراد:_ عروسی کجاست؟ 

 مون کرد بابایقبالآدرسو دادم هیراد و راه افتاديم... وقتی رسیدیم اولین نفر که است
 دریا بود... با دیدنم شرمنده سرش رو انداخت پایین.

 بابای دریا:_ دخترم حاللمون کن.
لبخند تلخ زدم. حرفی نداشتم بگم... وقتی از بابای دریا دور شدیم و وارد باغ شدیم 

 هیراد گفت:
 _ چرا گفت حاللشون کنی؟ 

ن مادر شوهر سابقم و اون هانیه که غرق جواب من فقط یه آه پر از حسرت بود! با دید
 در لوازم آرایش بود... سریع دستم رو دور بازوی هیراد حلقه کردم.

 من:_ یادت باشه تو همکار و دوستمی! 
ی سهرابی که سر یک میز نشسته سرشو تکون داد  و من قدم برداشتم سمت خانواده

 بودن.
 من:_ سالم.

شون به سمتم کشیده شد... تعجب رو تو نگاه تک هبا سالم بلندی که کردم نگاه هم
 شون دیدم... تنها کسی که ذوق زده شد و به سمتم دوید آراد کوچولو بود.تک

 _ زندایي جونم .
 پرید بغلم... بغلش کردم و لپش رو بوسیدم و گفتم:

 _ سالم وروجک.
 هانیه با اخم جلو اومد و گفت:

 ت نیست._ آراد اون دیگه زندایی
 ُلِپ آراد باز بوس کردم و گذاشتمش زمین و جوری که بقیه هم بشنون گفتم:

 ت نیستم._ آره آراد جون خدا رو شکر من دیگه زِن دایی
 هانیه با حرص بهم گفت:

 بینم که زبون در آوردی._ می
 ش و تو چشماش نگاه کردم... آروم گفتم:بهش نزدیک شدم و دستمو گذاشتم رو شونه

کرد کنم. فکر کن مهالیی که همیشه سکوت میهاینه جون... دیگه سکوت نمی_آره 
 کنم! االن یکی دیگه شده! منه سوگند امشبو به تو و خونوادت زهر می

 برگشتم سمت هیراد و گفتم:
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 _ بریم.
هیراد لبخندی زد و دستم رو گرفت. انگار چشمشون تازه به هیراد خورد... هستی که 

داشت... سری از تاسف تکون دادم و با هیراد سر یک میز که زیاد از چشم ازش بر نمی
 ی سهرابی دور نبود نشستیم.میز خانواده

 هیراد:_ سوگند من گیج شدم. 
 لبخندی زدم و گفتم:

 ی همسر قبلِی من بودن._ میدونی که من قبال یک بار ازدواج کردم! اینا خانواده
 با تعجب گفت

 و جشنی که اینام هستن.بعد پاشدی اومدی ت
 _ آره آخه عروسیه همسر سابقمه... 

 تعجبش بیشتر شد... 
م بود کاری ندارم... در اصل اومدم عروسی بهترین _ من که با اون مردی که تو گذشته

 دوستم.
 هیراد با بهت گفت:

 _ یعنی همسر سابق تو با دوستت؟ 
 زد و گفت: ی آره تکون دادم... پوزخندیسرم رو به نشونه

 _ زِن منم با بهترین دوستم فرار کرد... 
 کردم:این دفعه من بودم که تعجب می

 _ زنت؟ 
_ آره... زنم... یک ماه از ازدواجمون که گذشت... هرچی خونه و زمین به نامش زده 

 بودم فروخت و با بهترین دوستم فرار کرد... 
 با تعجب و تاسف بهش نگاه کردم... 

 میدونی دوستم کی بود؟  هیراد:_
 منتظر نگاش کردم... 

 هیراد:_ یاشار... بعد از دوسال برگشت "سارا" زن سابقم یاشارو هم ول کرده بود... 
 من:_ پس واسه همین انقدر از یاشار متنفری.

صدای دست زدن اومد... نگاهم خورد به دریا که تو اون لباس سفید ساده خیلی 
ا تو آرزوی یه لباس پرنسسی رو داشتی... این خانواده با تو خوشگل شده بود... دری

 چی کردن... تورو هم میخوان از پا درارن... 
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 هیراد:_ این سهرابی همسر سابقته؟ 
سری تکون دادم. امیر و دریا رفتن رو دو صندلی ای که خیلی شیک تزئین شده بود 

ناه دریا روی من قفل شد...  ی عقد.نشستن... عاقد اومد و شروع کرد به خوندن خطبه
کرد و بعدش چشماش سر خورد رو دستای من که دور امیرحسین هم داشت نگام می

بازوی هیراد بود... پوزخندی زدم و نگام رو از هر دوتاشون گرفتم... عاقد برای بار سوم 
سکه... مثل اینکه  ١۰از دریا وکالت خواست و با شنیدن مهریه پوزخندم بیشتر شد. 

اع دریا از منم قراره بدتر بشه. دریا بله گفت و امیر هم بار اول بله رو گفت... کم کم اوض
 یصدای موزیک در اومد و بیشتر جوونا رفتن وسط پیست رقص... این وسط قیافه

 خندیدم.خورد و من میمادر امیرحسین واقعا دیدنی بود حرص می
 هیراد:_ انقدر حرص خوردنش برات خنده داره؟ 

 خندم.حرص خوردن که چیزی نیست... این خانواده جلوی من جون بدن هم باز می_ 
 _ چقدر نفرت داری ازشون!

 _ هرکی جای من بود االن این نفرتو داشت! 
 یه چند لحظه سکوت بود که یهو هیراد گفت:

 _ خیلی خوشگل شدی.
ر این حرف رو از با تعجب نگاش کردم... خودش هم متعجب بود. انگار هیراد هم انتظا

 خودش نداشت. نیمچه لبخندی زدم:
 _ مرسی.

چشمم خورد به هستی که با لباس نه چندان پوشیده وسط دوتا پسر می رقصید... 
 لبخند شومی زدم.

 ذارم... زود میام.من رو به هیراد:_ یه چند لحظه تنهات می
ا چندتا از زن های هم ی سهرابی که بهیراد باشه ای گفت و من رفتم سر میز خانواده

سن خودش و جاری هاش نشسته بود. رسیدم سر میزشون و خیلی ریلکس یکی از 
شناختم و زن عموهای امیر صندلی ها رو کشیدم بیرون و نشستم. با اونایی که نمی

 خواست نیش بزنه... رو به من گفت:سالم و علیک کردم... مادر امیر مثِل همیشه می
 ی بپوشی؟ _ لباس بازتر نداشت

 پوزخندی زدم و گفتم:
 _ فکر نکنم لباسم از دختر خودتون بازتر باشه... 

 به هانیه اشاره کردم. اخم مادر امیرحسین تو هم رفت... 
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 من:_ یا هرچی باشه من وسط دوتا پسر نمیرقصم.
 به هستی که اون وسط بود اشاره کردم... 

 ی امیر:زن عمو بزرگه
 . زهرا )مادر امیر( پاشو دختراتو جمع کن._ ای وای چه زشت..

ایول... خیلی بد گفت... این فعال یکیش زهرا خانوم... از جام بلند شدم و با نگاه 
ی سهرابی نگاه کردم. راه افتادم سمت هیراد که دیدم هستی تحقیرآمیز به خانواده

 کنارشه... هه ماشاءالله سرعت عمل... 
 _ به به هستی خانوم.

رد؛ اما کسمتم... یکم هول شد با دیدنم. مثِل گذشته فقط با تحقیر نگام می برگشت
 االن نگاِه من بهش اون قدر بد بود که سرش رو انداخت پایین و خواست بره که گفتم:

 _ پس کو نگاه پر از تحقیرت؟ 
 سرجاش وایساد و گفت:

 ش._ من هیچوقت بهت مثل بقیه نیش نزدم... با من کاری نداشته با
 خندیدم؛ پس این خانواده از من ترسیدن... 

 من:_ نیش نزدی ولی با نگاهات بد کمر به تحقیر من بسته بودی... 
 رفتم رو به روش و گفتم:

 _ عالوه بر اون یادم نرفته یک سال پیشو... روز تولد امیرحسین... کاراتو یادته که؟
 لبشو به دندون گرفت و سرش رو انداخت پایین.

 زخندی زدم و گفتم:پو
 _ برو نمیخوام امشب که عروسیه داداشته رو زهرت کنم! 

 سریع ازمون دور شد.
 هیراد:_ این دختر... چیکارت کرده بود؟ 

 پوزخندی زدم و گفتم:
 _ این دختر خواهر امیرحسین بود... بی آزار ترینشون این بود مثال... 

 _ آزارات می دادن مگه؟ 
.. همین هستی... یک سال پیش روز تولد امیرحسین بهم گفت براش _ آره... خیلی.

گیریم آخر هفته میخوایم براش جشن بگیریم... اون شب من خونه بودم که جشن نمی
هستی زنگ زد و گفت با امیر شام بریم اونجا... باورت میشه؟ وقتی رسیدیم خونه پر 

ه من لباس خاصی نبرده بودم و اصال بود از مهمون... برای امیر تولد گرفته بودن... اینک
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مناسب جشن نبودم که هیچی... موقع کادوها هستی جلوی اون جمعیت گفت: اول 
در  دونستم جشنیکادوی زنداداشو ببینیم! بعد من اصال کادویی نبرده بودم چون نمی

خواستم اون موقع کادومو بدم... جلوی اون کردم آخر هفته جشنه و میکاره... فکر می
 مع خرد شدم وقتی گفتم من کادویی نگرفتم.ج

 با یاد آوری گذشته عصبی شده بودم.
 هیراد:_ چه ذات خرابی داره.

 _ اومده بود به تو چی می گفت؟ 
_ ازم پرسید دوست امیر هستید؟ منم گفتم خیر همراه سوگندم. همون موقع تو 

 اومدی.
 عوض کردم.من:_ اونا منو به اسم مهال میشناسن... من اسممو 
 هیراد:_ هرچی میگی من بیشتر کنجکاو میشم... 

 _ یه روز برات میگم.
ی خودم و هیراد فکر کردم... ما کی انقدر باهم صمیمی شدیم... ِکی؟ نیمچه به رابطه

 لبخندي زدم... این صمیمیت رو دوست دارم.
 موقع شام کنار هیراد نشستم... 
 نیست؟  هیراد:_ تو اینا که فلفل دلمه ای

 لبخندی زدم و گفتم:
 _ نچ نیست.

 کردم... فکرم خیلی درگیر بود! تونستم غذا رو بخورم و باهاش بازی مینمی
 هیراد:_ سوگند؟ چرا نمیخوری؟ 

 _ میل ندارم.
 _ بخور ببینم.

 _ هیراد چقدر عوض شدی! 
ش و فقط بهم م جا خورد... قاشق و چنگالشو گذاشت کنار بشقاباز این حرف یهویی

 نگاه کرد... 
من:_ آخه تا دو سه ما اول هیراد همایون یه پسر غد و بد اخالق بود. پوزخندات، اون 

خندی! حتی زنی... میت، غرور بیش از حدت، اینا یهو کم شد! لبخند مینگاهای یخی
 تو دید تعجب کرد. بابات هم خنده

 و گفت:تو فکر فرو رفت... بعد از چن  لحظه اخمی کرد 
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 کردم... که یکی بخواد به روم بیاره._ اشتباه کردم! نباید این تغییرارو می
جا خوردم از لحنش... بازم سرِد سرد بود... گند زدم. تا آخر مهمونی هیراد فقط اخم 

 داشت! آخه چیزه بدی نگفتم که... 
 هیراد:_ من میرم دِم ماشین... تا پنج دقیقه دیگه تو ماشین باش.

ی باز شد همون هیراد بداخالق... بیخیال این رفتار هیراد با قدم های محکم راه وا
 افتادم سمت دریا و امیرحسین... دریا و امیر با دیدنم بلند شدن. 

 من:_ سالم... اومدم فقط بهتون بگم خوشبخت بشید! 
 دریا لبخندی زد و جلو اومد... دستم رو گرفت و گفت:

 _ مرسی عزیزم.
 و از دستش کشیدم بیرون و گفتم:دستم ر

 تون زیاد دلتون رو خوش نکنید! _ هرچند... با وجود یه سری از این آدما تو زندگی
 به امیرحسین نگاه کردم و گفتم:

و ی دخالت ت_ دریا وقتی یه آدم سست اراده تو زندگیت باشه که بتونه به بقیه اجازه
 نمیره. تونو بده... همه چی همیشه خوب پیشزندگی

 به دریا نگاه کردم:_ مراقب خودت و زخم زبونایی که قراره بهت بزنن باش! خداحافظ.
 راه افتادم سمت خروجی باغ.

 ی ما فاصله بگیر! _ از خانواده
 به سمت صدا برگشتم... حسام )برادر امیرحسین(. مثل خودش بی پروا جواب دادم:

مو به گند کشیدید... بعد االن ازتون دید... زندگی_ زخم زبوناتونو زدید... دخالتاتونو کر
 فاصله بگیرم؟ حسام خان هر چی عوض داره گله نداره... این تازه اولشه! 

فقط برزخی نگام کرد که پوزخندی زدم و رفتم تو ماشین هیراد. تا برسیم به عمارت 
مامان... هیراد تموم مدت اخم داشت... با خودم گفتم فردا قبل از شرکت برم پیش 

امروز که به پرستارش زنگ زدم گفت حالش خیلی خوبه فقط دلش برای دخترش تنگ 
شده. وقتی رسیدیم مهناز و بابای هیراد خواب بودن. اتاق منو هیراد رو به روی هم 

بود... وقتی خواستم در اتاقم رو ببندم چشمم خورد به هیراد... اونم دِم در اتاقش بود 
رد. به خودش اومد و سریع در اتاقش رو بست! لباسم رو به کو داشت بهم نگاه می

 سختی عوض کردم و به تخت خوابم پناه بردم.
صبح زود بیدار شدم و با اینکه خیلی خسته بودم ولی یه دوش گرفتم و سریع حاضر 

رفتم بیرون هیراُد دیدم... رفتم پیش مامانم. وقتی داشتم از در خونه میشدم؛ باید می
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پرسید کجا میری ولی مغرورتر از اين حرفا بود که بخواد به زبون ازم می با نگاهش
بیاره. تا سر خیابون پیاده رفتم و بعد سوار یه تاکسی شدم. وقتی رسیدم مامان تازه 

بیدار شده بود... باهم صبحونه خوردیم و کلی حرف زدیم... خوشحالم که حال مامانم 
 داره خوب میشه.

 باید برم سرکار. من:_ مامان من دیگه
  ی من؟ی کيه؟ چرا نرفتیم خونهمامان:_ باشه دختر برو... راستی سوگند اینجا خونه

 کنه زن بابامه؟ با غصه نگاش کردم یعنی هنوز فکر می
 من:_ مامانم... تو از شوهرت خیلی وقته جدا شدی.

ی منه! آخرین کردیم... خونه_ اینو که میدونم... اون خونه ای که توش زندگی می
 چیزیه که از پدربزرگت برام مونده.

 متعجب به مامان نگاه کردم... 
 من:_ سند و مدارک خونه کجاست مامان؟ 

 _ دست باباته دیگه... 
گیرم! فقط به یه وکیل خوب نیاز اخمی نشست بین ابروهام... اون خونه رو ازشون می

یرم بهتر باشه. با مامان خداحافظی دارم... فکر کنم از همون خانوم امیدی کمک بگ
کردم و بازم به پرستارش سفارش کردم مراقب مامانم باشه. نیم ساعت دیر کرده 

بودم... وارد اتاقم شدم و مشغول کارای عقب افتادم شدم. هیراد بدون در زدن وارد 
 اتاقم شد و تقریبا با داد گفت:

ری هر وقت دلت خواست ت نیست هروقت دوست داشتی بی خاله_ اینجا خونه
 بیای... فقط یک بار دیگه پنج دقیقه دیر بیای یا پنج دقیقه زود بری اخراجی.

ی من از اتاق رفت بیرون... چشمم خورد به آتنا که با لبخند در مقابل چشمای بهت زده
کرد... پس تو راپورت منو به هیراد دادی... با اعصابی داغون مشغول شومی نگاهم می

کارم شدم. ساعت کاری تموم شد. یکم روي میزم رو مرتب کردم و از شرکت  یادامه
ي هیراد اینا؟ با صدای بوق ماشینی برگشتم رفتم خونهرفتم بیرون؛ یعنی االن باید می

BMW  دیدم؛ باید باهاش ش رو نمیهاش باال بود و چهرهمشکی هیراد بود. شیشه
داشت بپرسه چرا با هم نرفتیم خونه. در رفتم مهناز امکان رفتم؛ چون اگه نمیمی

ماشین رو باز کردم و خواستم سوار شم که جای هیراد چشمم به یاشار خورد. متعجب 
بهش نگاه کردم خواستم در رو ببندم که دستم توسط یکی کشیده شد. برگشتم و با 

 ی برزخی هیراد رو به رو شدم.قیافه
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 ياشار از ماشینش اومد پایین و گفت:
 شد... چیکارش داری؟ اشت سوار می_ د

شد. مچ دستم تو ی لبش بود. دستم داشت توسط هیراد خرد میپوزخند بدی گوشه
 دستای بزرگش اسیر بود؛ ولی جرئت حرف زدن نداشتم.

 هیراد رو به یاشار گفت:
 کشم! تو به آتیش می_ ببین منو... رفیق قدیمی! این بار بخوای پا رو دمم بذاری زندگی

این حرفو زد و راه افتاد و منم دنبالش کشید... تقریبا پرتم کرد تو ماشین و خودش هم 
 جای راننده نشست.

 هیراد با پوزخندی گفت:
_ شرمنده که نذاشتم سوار ماشین اون حیوون بشیو خوش گذرونیتو بکنی! باید بریم 

 اشی.خونه... چون مهناز یه مهمونیه مسخره تدارک دیده و توهم باید ب
 خواستم سوار ماشین اون... من:_ من نمی

 کنی؟ داد زد:_ متنفرم از دروغ... با چشمای خودم دیدم دیگه چیو انکار می
 اومدم براش توضیح بدم که داد زد:_ ساکت! 

رسما ساکت شدم تا برسیم صدام در نیومد! لعنت بهت هیراد که انقدر من جلوی تو 
 ز هیراد وارد عمارت شدم.ضعیفم! وقتی رسیدیم زودتر ا

 مهناز اومد استقبالم و گفت:
 _ سالم عزیزم خسته نباشی.

 _ سالم خیلی ممنون.
 ی مهمونی بهت گفته_ برو باال... تا لباساتو عوض کني مهمونا هم میرسن! هیراد درباره

 که؟ 
 _ بله گفته.

لوار د یه کت مشکی و شرفتم باال تو اتاق و بین لباسام که مرتب تو کمد چیده شده بو
د ش یکم کار شده بوای مشکی برداشتم و برای زیر کت یه بلیز سفید که رو یقهلوله

برداشتم... رفتم حموم و یه دوش پنج دقیقه ای گرفتم. سریع موهام رو خشك کردم و 
همه رو محکم باالی سرم بستم. یه ریمل و رژ سرخابی زدم... همین رفتم بیرون صدای 

ی نگاها به سمت من رف زدنشون به گوشم رسید. وارد پذیرایی شدم که همهخنده و ح
 برگشت... آقای همایون رو به جمع گفت:

 _ اینم از غزل خانوم که مهناز تعریفش رو کرده بود.
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کردم که چشمم خورد به لبخندی زدم و داشتم با یه آقا و خانومی سالم و علیک می
زور بهش سالم دادم! تنها جای خالی کنار هیراد بود... به یاشار... واقعا تعجب کردم! با 

عارف ست و با تاجبار رفتم کنارش نشستم. چند دقیقه بعد مهناز خانوم گفت شام آماده
پرسیدن... ی کار ازم سوال میآقای همایون همه رفتیم سر میز... موقع شام هی درباره

کرد. باالخره مهمونا قصد رفتن كردن ی یاشار بدجور اذیتم میهای خیرهاین وسط نگاه
و یاشار با خانوم و آقای مسنی که فهمیدم مادر پدرشن آخرین نفرها بودن که داشتن 

 رفتن. مامان یاشار رو به من:می
 _ عزیزم از دیدنت خیلی خوشحال شدم! حتما یه شب شام بیا پیشه ما.

 رو به هیراد گفت:
ه کينه هارو دور بریزیم! شما هم تشریف بیارید _ آقا هیراد گذشته ها گذشته و بهتر

 ی ما.خونه
بعدشم همین تعارف رو به مهناز و بابای هیراد کرد. تموم مدت فقط سرم رو به 

 زدم. همین كه رفتن گفتم:دادم و به زور لبخند میی تایید تکون مینشونه
 _ آخیش.

 مهناز خندید و گفت:
 _ مهمونی سخت بود؟ 

 فتم:خندیدم و گ
 _ نه فقط وقتی جایی باشم که ازم سوال زیادی بشه یکم کالفه میشم! 

 آقای همایون:
شد... برو استراحت عموجان... فردا هم که روز تعطیله _ هرکی جای تو بود کالفه می

 خوب بخواب.
 من:_ باشه عمو... 

 رو به مهناز و عمو گفتم:
 _ خوب بخوابید، شبتون بخیر.

 فتم باال و هیراد هم پشت سرم میومد... اومدم برم تو اتاقم که گفت:از پله ها ر
 تو بده... _ شناسنامه و کارت ملی

 آروم گفت:
 _ واسه پاسپورت.

 _ چند لحظه صبر کن.
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رفتم تو اتاقم و از زیر تخت ساکی که با خودم آورده بودم رو کشیدم بیرون... 
و رفتم دِم در اتاق. دادمش به هیراد... ازم گرفت م رو برداشتم مو با کارت ملیشناسنامه

 گفتی.و رفت تو اتاقش... حداقل یه شب بخیر می
خیلی زود کارای پاسپورتم انجام شد. سه روز دیگه با هیراد میرم ترکیه... نمیدونم چرا 

انقدر بهش اعتماد کردم. عالوه بر این حس اعتمادم یه حسه دیگه هم هست. 
مون با شرکت امیرحسین اینا بود. سود فش... امروز آخرین جلسهترسم از اعترامی

خوبی گیر هر دو شرکت اومده بود! تلفن اتاق زنگ خورد... سحر بود، گفت تا پنج 
دقیقه دیگه جلسه شروع میشه. وارد اتاق جلسه شدیم... امیرحسین و حسام پشِت 

 راد امیرحسین گفت:میز نشسته بودن... روبه روی امیرحسین نشستم. با اومدن هی
ی مغزی کرده و بیمارستانه... برای امضای این پرونده ها _ متاسفانه پدرم سکته

 نتونست بیاد.
شدم؟ پدر امیر... کسی که همیشه همه ابراز تاسف کردن... من االن باید ناراحت می

رت م پی بیمارستانه... تموم مدت حواسکرد االن گوشهمثِل یه آدم اضافی بهم نگاه می
بود و هیچ چیزی از حرفا نمی فهمیدم! وقتی جلسه تموم شد اومدم از اتاق جلسه برم 

 بیرون که هیراد گفت:
 _ خانوم دماوندی شما بمونید! 

امیرحسین پوزخندی زد و با حسام از اتاق جلسه خارج شد. هیراد کالفه رو به من 
 گفت:

 _ چته؟ 
 _ هیچی.

 اخمی کرد و گفت:
 اصال حواست به حرفا نبود؟ _ پس چرا 

 از رو صندلی بلند شدم و گفتم:
 _ حواسم پرت بود... پرِت اون کسی که االن رو تخت بیمارستان خوابیده.

 _ پدر آقاي سهرابي؟ 
 ی تایید تکون دادم.سرم رو به نشونه

 هیراد:_ ناراحتی؟ 
 کالفه سرم رو تکون دادم:

 ال._ نمیدونم... نه ناراحتم نه خوشح
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 _ باشه میتونی بری.
 ست:احساس کردم اونم کالفه

 _ تو چرا کالفه ای؟ 
 شونه ای باال انداخت و گفت:

 _ یکی از چک های امضا شدم کنده شده و نیست.
 ابروهام رو باال انداختم:
 _وا... کسی برداشته؟ 

 _ حتما دیگه... تو کشوی میزم بود! 
 _ تو اتاقت مگه دوربین نیست؟ 

_ نه فقط تو اتاقی که تو هستی دوربین گذاشته بودم! آخه قبل از اینکه اون اتاق ماِل 
 کردم.تو بشه مدارک مهمی توش نگهداری می

باشه ای گفتم و از اتاق جلسه خارج شدم... همین كه خواستم سوار آسانسور بشم آتنا 
ه اتاقم. با سر و صدایی ک با عجله از آسانسور خارج شد. شونه ای باال انداختم و رفتم تو

 ميومد از اتاق خارج شدم و با بیشتر کارمندا رو به رو شدم... آتنا و هیراد اومدن جلوم.
 آتنا با حرص گفت:

 _ آقای همایون من خودم دیدم ایشون وارد اتاقتون شدن! 
 گفت این؟! هیراد اخم بدی داشت... با تعجب بهش نگاه کردم... چی داشت می

 ی شده؟ من:_ چ
 آتنا پوزخندی زد و گفت:
 _ االن میگم چی شده! 

کردن... آتنا رفت تو اتاقم و در مقابل چشمای بهت بقیه کارمندا هم خیلی بد نگام می
ی ی من کیفم رو برداشت و آورد... زیپ کیفم رو باز کرد و بر عکسش کرد. همهزده

ی مستطیل شکلی رو ن ورقهوسایلم پخِش زمین شد... آتنا دوال شد و از رو زمی
 برداشت و سمت هیراد گرفت.

 آتنا:_ نگفتم؟ 
به برگه نگاه کردم... یه چک بود... نگاه شوم آتنا همه چیز رو برام روشن کرد. هیراد 

 اومد رو به روم وایساد و آروم گفت:
 مم راه دادمت... کردم! تو خونه_ نباید به ادمی مثِل تو اعتماد می

 د:_ اونجام خالی کردی؟ پوزخندی ز
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زد! چشمام پر اشک شد. هیراد شد... داشت به من اتهام دزد بودن میباورم نمی
برگشت که بره... من چرا باز سکوت کردم. مهال... نه نه! سوگند تو یه عمر سکوت کردی 

 و حقت رو خوردن... االن ساکت نباش. 
 بغضم رو به سختی قورت دادم و بلند گفتم:

 ی همایون! _ آقا
 کردم... سرجاش وایساد... بقیه کارمندا هم نگاهم می

من:_ تو اتاق من دوربین هست... میتونید فیلمو ببینید! اون وقت حقیقت براتون 
معلوم میشه. دو قدم بلند برداشتم و رقتم سمت آتنا... دستم بردم باال و محکم زدم زیر 

 ... صدای جیغش با داد من قاتی شد.گوشش... تعادلشو از دست داد و افتاد زمین
مونمو من:_ ببین خانوم احمدی فقط یک بار دیگه بخوای منو بد جلوه بدی... من می

کنم. ی بعدی در کار باشه بدتر برخورد میتو! این فقط یه سیلی بود... اگه دفعه
د اوسایلمو از زمین برداشتمو رفتم سمت آسانسور. یه لحظه برگشتم و به چشمای هیر

 نگاه کردم... پوزخندی زدم و گفتم:
 _ برات متاسفم که انقدر ساده ای! 

زدم... نتونستم خودم رو از شرکت زدم بیرون... هوا تاریک بود و منم داشتم قدم می
 نگه دارم... زدم زیر گریه... 

 _ سوگند خانوم؟ 
 ردم.برگشتم سمت صدا... با دیدنش اول تعجب کردم. سریع اشکام رو پاک ک

 یاشار:_ حالت خوبه؟ 
 من:_ آره خوبم... 

 خواستم برم که اومد رو به روم و گفت:
 رسونمت._ معلومه خوب نیستی... بیا می

 _ نه ممنون.
 جا منتظر باش._ تعارف نکردم سوالم نپرسیدم... میرم ماشینو بیارم همین

د... سوار مشکیش اوم  BMWبه حرفش گوش دادم و چند لحظه بعد با همون
 ماشینش شدم! 

 یاشار:_ چه اتفاقی افتاده؟ 
 _ هیچی

 _ واسه هیچی گریه کردی؟ 
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 با اخم نگاهش کردم که خندید و گفت:
 _ باشه باشه من دیگه هیچی نمیگم... فقط کجا برم؟ 

رفتم ی خودم رو دادم... منو رسوند دِم خونه و ازش تشکر کردم! داشتم میآدرس خونه
م که از ماشینش پیاده شد و اومد سمتم... یه کارتی رو سمتم گرفت و سمت خونه

 گفت:
 م روی این نوشته شده... کاری داشتی در خدمتم خانوم._ شماره

یکم تعجب کردم... اون یاشاری که به عنوان رئیس بود کجا و این کجا! کارتو ازش 
نم با دیدنم خیلی خوشحال گرفتم و در خونه رو با کلید باز کردم... رفتم داخل. ماما

 شد... 
 مامان:_ سوگند چیزی شده؟ 

 سرمو گذاشتم رو پاشو از روِز اولی که رفتم تو شرکت هیراد براش گفتم.
 کرد.مامان:_ تقصیر هیراد نیست که... هرکی جای اون بود حرفای اون آتنا رو باور می

 _ نمیدونم مامان... خیلی ناراحت شدم ازش.
 با ذوق گفت:مامان یهو 

 _ سوگند تو عاشق شدی؟ 
 سریع بلند شدم و نشستم... 

 من:_ نه... نه..بابا... عاشق نشدم ک... 
 خیلی ضایع بحث رو عوض کردم:

گیرم! فقط شاید من یه مدت _ مامان اون خونه رو من از شوهر سابقت پس می
 طوالنی نباشم .

 مامان:_ کجا میخوای بری؟ 
 یراد... تعریف کردم ماجرا رو که._ ترکیه... با ه

 مامان نگران گفت:
_ من میترسم... مراقب خودت باش... اینجوری که تعریف کردی هیراد پسِر خوبیه! 

 ولی تو بازم مراقب خودت باش.
 من:_ باشه مامانم... من برم یه شام خوشمزه درست کنم بخوریم.

***** 
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خوردیم که صدای زنگ در اومد... نیلوفر، یداشتیم با مامانم و پرستار مامان شام م
پرستار مامانم، خواست بره و ببینه کیه که بهش گفتم بشین، خودم میرم. آیفون رو 

 برداشتم:
 _ کیه؟ 

 _ سوگند... 
 صداش رو که شنیدم انگار از یه بلندی پرت شدم پایین... سعی کردم آروم باشم... 

 من:_ بله؟ 
 _ میشه بیای پایین؟ 

آروم گفتم آره... آیفون رو گذاشتم و سریع به لباسام نگاه کردم... یه شلوار جذب مشکی 
و تاپ زرد تنم بود... یه مانتو جلو باز مشکی از ته کمدم برداشتم و یه شال انداختم رو 

 سرم.
 رو به مامانم گفتم:

 بخورید تا بیام._ مامان هیراد اومده... میرم پایین ببینم چیکارم داره، شما شامتون رو 
کردم تا سریع رفتم بیرون... خيلي از دستش ناراحتم بودم و داشتم خودُم هالک می

 برسم  پیشش... در رو باز کردم و با دو تا چشم آبی رو به رو شدم. 
 هیراد:_ سالم.

 خیلی آروم جواب سالمش رو دادم.
همون چک لعنتیو میذاره تو  هیراد:_ من فیلم دوربین اتاقتو دیدم... دیدم آتنا میاد و

 کیفت! سوگند من... 
 من:_ چیه معذرت میخوای؟ هیراد تو به من اتهام دزد بودن زدی؟ 

_ اشتباه کردم... معذرت میخوام! خب سوگند هرکی جای من بود همون رفتار گند منو 
 داشت؛ حتی شایدم بدتر... 

د رفت هوا. لبخندم رو که نمیدونم تو نگاهش چی دیدم که یهو کل ناراحتیم دود ش
 دید نیشش باز شد و گفت:

 _ آشتی؟ 
 خندیدم و گفتم:

 _ قهر نبودم.
 هیراد به خونه اشاره کرد و گفت:

 کنی؟ _ تنها زندگی می
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 _ نه با مامانمو پرستارش.
 _ پرستار؟ 

 کنم._ به وقتش برات تعریف می
 ی خانوادت بدونم._ دوست دارم درباره

 ی من نیست.زدم:_ هیچ چیز خوشحال کننده ای تو خانوادهپوزخندی 
 هیراد خواست چیزی بگه که گفتم:

 _ بیا بریم تو.
هیراد:_ نه ممنون میرم خونه... به بابام اینا هم میگم امشب پیش يکی از دوستای 

 ت موندی! قدیمی
 _ اوکی... 

 یه قدم عقب برداشت و خواست خداحافظی کنه که گفتم:
 میای تو؟ بیا با مامانمم آشنا شو._ ن

 انگار یکم دستپاچه شد... چون سریع گفت:
 ام. شبت بخیر! _ نه... میرم خونه خیلی خسته

هیراد رفت و منم در رو بستم... پشت در وایسادم و ناخوداگاه دستم رفت رو قلبم... 
دی؟! سرم رو چرا انقدر محکم میکوبی؟ حرف مامانم یادم اومد... سوگند تو عاشق ش

 تکون دادم و رفتم باال... 
 مامانم با دیدنم گفت:

 _ چرا دعوتش نکردی بیاد باال؟ 
 شون._ گفتم بیاد ولی خسته بود و رفت خونه

 مامان خندید و گفت:
 ام رو ببینم._ حیف شد دوست داشتم داماد آینده

تو اتاق تا مامانم با حرص اسم مامانم رو صدا کردم که خندید و با نيلوفر رفتن 
بخوابه... مامانم حالش خیلی خوب شده؛ فقط شبا باز همه چی یادش میره و تو پنج 

 کنه! دکترش گفته این شبای لعنتی هم باالخره تموم میشه.سال پیش زندگی می
***** 

سوار هواپیما شدیم. من کنار پنجره نشستم و هیراد هم کنارم... عاشق اوج گرفتن 
کردم. سوالی بهش نگاه کردم که با . سنگینی نگاه هیراد رو حس میهواپیما بودم

 ناراحتی گفت:
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_ انتظار داشتم از اوج گرفتن هواپیما بترسی بعد منم دستتو بگیرم بگم نترس من 
 اینجام.

 یعنی انقدر خندیدم اشک از چشمام میومد.
 ی دیوونه... رمان زیاد خوندی یا فیلم زیاد دیدی؟ _ وای پسره

 خندید و گفت:
 ساله که بودم زیاد رمان میخوندم. ١۷ - ١۰_

 خوره رمان خون باشی.ی خشن االنت نمی_ به روحیه
 _ خانوم مهندس میگم قبال میخوندم... قبل از اینکه این اخالقای جدیدم سراغم بیان.

سمم اسرم رو به پشتِی صندلی کیه دادم و تا رسیدن به ترکیه خوابیدم. با صدا کردن 
 توسط کسی چشمام رو باز کردم... چقدر چشماش از نزدیک خوشرنگ تره.

 هیراد:_ پاشو خانوم خوابالو رسیدیم.
لبخندی زدم و از جام بلند شدم... انقدر غرق خواب بودم که با فرود اومدن هوایپما هم 

 بیدار نشدم... 
استانبول شروع به ساخت  کردم تو آنکارا یامن:_ چرا ازمیر رو انتخاب کردید؟ فکر می

 کنید.
 ی زیادی به ازمیر داره! هیراد:_ نظر من آنکارا بود ولی بابا عالقه

 سرم رو به نشونه ي تایید تکون دادم.
هیراد:_ هتل های اینجا همه با بابا آشنا هستن و منو میشناسن! اگه بریم به بابا خبر 

 میدن.
 _ خب بریم و خبر بدن مگه چیه؟ 

 یس نگام کرد و گفت:پوکر ف
_ تو با این مغز کوچولوت چطوری مهندس شدی؟ تو مثال غزلي... غزل هم تو ازمیر 

 ی تو دیگه.کنه... مثال باید بریم تو خونهزندگی می
 کنه._ خنگ خودتی... خب نگفته بودی غزل اینجا زندگی می

 ی باال انداخت گفت:هیراد شونه
 کنم.کاریش می _ بیخیال! بیا بریم بیرون یه

کنه. به سمت صدا از فرودگاه که خارج شدیم شنیدم یکی داره هیراد و صدا می
برگشتیم که یه دختر رو دیدیم. خودشو انداخت تو بغل هیراد و ناخوداگاه اخمام رفت 

 تو هم... 
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 هیراد:_ غزل... چقدر تغییر کردی تو! 
 ت شناختمت.غزل:_ وای هیراد تو هم! ولی باورت میشه از چشما

غزل رو آنالیز کردم... صورتی نسبتا زاویه دار، چشم و ابروی قهوه ای تیره... موهاش 
هم قهوه ای بود... بینی متاسب با صورتش و لب های گوشتی... یه سرهمِی لی 

کنم اینه! غزل برگشت سمت منو پوشیده بود! پس غزل که من نقشش رو بازی می
 شیطون رو به هیراد گفت:

 ای هیراد نامزد کردی؟ _ و
 هیراد یه چند لحظه مکث کرد و بعد گفت:

 _ آره... سه ماهی میشه.
 غزل با زور لبخندی بهم زد و دستش رو آورد جلو:_ غزل هستم.

 دستش رو فشردم و گفتم:
 _ سوگند... خوشبختم.

 رو به هیراد گفت:
 _ واسه کار اومدی یا تفریح؟ 

 هیراد:_ دوتاش.
س فکر کنم یکی دو ماهی اینجا باشی... تو هتل هم که عمرا بذارم بمونید... غزل:_ پ

 ی من.باید بریم خونه
هیراد:_ نه ممنون... اگه یه خونه که مرکز شهر باشه برام پیدا کنی ممنون میشم... 

 سالگی اینجایی و بهتر از من اینجارو میشناسی و آشنا داری. ١۲باالخره از 
 گفت:غزل لبخندی زد و 

 _ یه خونه نزدیک مرکز شهر سراغ دارم... بیاید سوار ماشین بشید میرسونمتون.
 هیراد باشه ای گفت و دست منو گرفت و پشت سر غزل راه افتادیم.

 هیراد آروم گفت:
 _ معذرت که گفتم نامزدیم.

 _ اشکالی نداره... ظاهرا اینجا هم باید نقش بازی کنیم.
 کنم .جبران می_ آره متاسفانه؛ ولی 

با غزل رفتیم به یه ساختمون خیلی شیک و از ماشینش رفت پایین... چند لحظه بعد 
 با یه کلید برگشت و اونو داد به هیراد:_ اینم از خونه.
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هیراد فقط سرشو تکون داد و عوض هیراد من تشکر کردم. وارد ساختمون شدیم... 
ی نقلی رو به رو شدیم... رد و با یه خونهی چهارم واحد هشت... هیراد در و باز کطبقه

مبله بود و همه چیش خوب بود. دو تا اتاق داشت که رفتم تو یکی از اتاقا و خودم رو 
 پرت کردم رو تخت. هیراد در اتاقم رو نیمه باز کرد و گفت:

 _ استراحت کن... برای ناهار بریم بیرون.
 ۰۱:۰۱االن باید تهران ساعت  ١٨:۰۱ساعت ای گفتم و به ساعت نگاه کردم... اینجا باشه

صبح باشه. یکم رو تخت دراز کشیدم و یادم افتاد سیم کارِت اینجا رو ندارم. رفتم  ۰۰یا 
دِم اتاقی که هیراد توش بود... در زدم و وارد اتاق شدم. رو تختش خوابیده بود؛ حتی 

زل زده بودم بهش... تو خواب هم اخم داره... نمیدونم چقدر اونجا ایستاده بودم و 
 رفتم  سمت در که... 

 _ یعنی فقط اومدی نگام کنی؟ 
قلبم ایستاد... وای فهمید اون همه نگاهش کردم... تو که چشمات بسته بود آخه از 

 کجا فهمیدی... 
سعی کردم ریلکس بگم:_ اومدم بگم من سیم کارت اینجا رو ندارم... از کجا باید تهیه 

 کنم؟ 
 گیرم برات میارم._ تا شب می

نزدیک ساعت دو بود که حاضر شدم و با هیراد رفتیم به یه رستوران خیلی خوب... به 
پیشنهاد گارسن یکی از بهترین غذاهاشون رو خوردیم. وقتی از رستوران اومدیم بیرون 

 لرز بدی نشست تو بدنم... 
 هیراد:_ سردته؟ 

 ه._ آره یکم... با اینکه ظهره ولی هوا سوز دار
ش آب و هواشون مثل بهار مائه... _ اینجا همیشه همینه... اصال تابستون ندارن فوق

 اونم یه مدت کم.
 بهم نگاهی کرد و گفت:

 _ میخوای بریم خونه؟ اگه خیلی سردته! 
 _ نچ.

 هیراد گوشیش رو برداشت و با یکی تماس گرفت.
 م تو اون پارک... هیراد:_ یک ربع بعد برامون ماشین میارن... بیا بری

 رفتیم تو پارکی که هیراد گفت و رو چمنا نشستیم. هیراد عمیق تو فکر بود... 
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 کنی؟من: _ به چی فکر می
 بهم نگاه کرد و گفت:

 _ چی؟ 
 سوالمو دوباره تکرار کردم که گفت:

 _ به انتقام... از سه نفر... 
 من:_ از کیا؟ 

 _از مهناز... یاشار و... 
 شد به چشمام... خیره 

 من:_ َو کی؟ 
 _ بیخیال.

یک ربع بعد یه مرد نسبتا مسن با یه ماشین اومد و کلی با هیراد خوش و بش کرد 
 آخرش هم کلید ماشین رو داد بهش و منو هیراد سوار ماشین شدیم.

 من:_ کجا میریم؟ 
 ا.برمت اونجهیراد:_اینجا یه میدون کناک داره... خیلی جای خوبیه! می

 کردم... شهر بزرگ و البته قشنگی بود.لبخندی زدم و تا برسیم بیرون رو نگاه می
رسیدیم به میدون کناک... واقعا جاِي قشنگی بود... رفتیم سمتی که یه عالمه درخت 

بود و روی یه سکو نشستیم. تموم مدت دوتامون سکوت کرده بودیم که هیراد یهو 
 گفت:

 موم شد... تو از شرکت میری؟ _ بعد از اینکه کارمون ت
 _ نمیدونم؛ شاید... 

 دلم گرفت! نمیدونم چرا؛ شاید دوست ندارم این روزا تموم بشه... 
 هیراد:_ یکم از خودت بگو... از خونوادت... 

کنه! نمیدونم چی میشه _ من تک فرزندم... مامانم آلمانی بوده که با بابام ازدواج می
کنن... نم سرد میشه و عمه هام تو زندگی مامانم دخالت میکه بابام نسبت به ماما

ده و کنن که مامانم پنج سال هوش و حواسشو از دست میانقدر مامانمو اذیت می
ی خودم با پرستارش ی تیمارستان... تازه مرخصش کردن... خونهافته گوشهمی
یل مخالف بودم؛ چون مونه... وقتی مامانم نبود بابام منو به امیرحسین داد... اوامی

گفت عاشقمه... ازدواج که کردیم دل بستم بهش؛ دوستش نداشتم ولی امیرحسین می
اما یک سال و شیش ماه بعد همه چی خراب شد. امیر رفت با بهترین دوستم، با کسی 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – من یک زنم

R o m a n s a r a . o r g 

 

8 7 

 

که یه عمر مثل خواهرم بود! دو سال با امیر تو بدترین شرایط زندگی کردم... خانوادش 
 گذرم ازشون.ادن... نمیخیلی عذابم د

_ اینکه قبال گفتی میخوای انتقام بگیری... منصرف شو... باالخره تو هم خدایی داری... 
ده. همین که بابای امیرحسین فوت کرد یه تلنگر خیلی بزرگ خود خدا جوابشونو می

 براشون بود
 _ چی؟ فوت کرد؟ 

 متعجب نگام کرد:_ مگه نمیدونستی؟ 
 دم... دلگیرم ازشون؛ ولی راضی به مرگشون نیستم.واقعا ناراحت ش

 هیراد دستش رو گذاشت رو دستم و گفت:
 _ میشه ناراحت نباشی؟ 

ی من به چشماش نگاه کردم... انقدر مهربون نباش با من... دِل بی جنبه
جوریش دل بسته بهت... از اعترافی که پیش خودم کردم نیمچه لبخندی همین

 نشست رو لبم... 
 هیراد:_ میدونی یکی از دغدغه های زندگیم چیه؟ 

 _ چیه؟ 
 _ این که چشمات چه رنگیه؟! 

 بلند خندیدم و گفتم:
 _ دقیقا منم همچین سوالی دارم ازت... چشمات سبزه؟ یا آبی؟ 

 شیطون بهم نگاه کرد و گفت
 :_ خودت کشف کن.

 شفش کنم. یکم بهش نزدیک شدم و خیره شدم تو چشماش:_ باشه بذار ک
نمیدونم.؛ شاید دو دقیقه شد که غرق شده بودیم تو چشمای هم... هیراد... یهو از کجا 

پیدات شد... دوستت دارم لعنتی. هیراد بهم نزدیک شد. نفساش تو صورتم پخش 
زد... چشمام بسته شد و خواست بیفته قلبم خیلی محکم میشد. از اتفاقی که میمی

وسیده شد. چشمام رو سریع باز کردم... آرامشی بهم تزریق چند لحظه بعد پیشونیم ب
 ی امیر تجربه نکرده بودم.شد که با صدتا بوسه

 هیراد دست پاچه گفت:
 _ دیگه هوا خیلی داره سرد میشه... لباستم نازکه... پاشو بریم.

 بی حرف بلند شدم و باهاش سوار ماشین شدم.
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سریع پيش ميره! امروز هیراد بهم گفت  ست که اینجاییم... کارا خیلیسه هفته
تونیم برگردیم تهران و بقیه كارا رو سپرد به یکی از همکاراش... تو این مدت فقط می

 دو بار غزل رو دیدم و برخالف تصورم دختر خوبی بود.
 پرواز داریم. ٢هیراد:_ شب ساعت 

ی خودم... آخه باشه ای گفتم و رفتم تو اتاقم... از همین امشب باید برم خونه
چطوری... چرا انقدر بهش عادت کردم. نفهمیدم چی شد که اشکام ریخت... خودم رو 

انداختم رو تخت و صدای گریه هام رو تو بالشت خفه کردم... احساس اینکه دست 
کسی رو موهام قرار گرفت، باعث شد سرم رو از رو بالشت بردارم... با چشمای اشکیم 

 تش رو آورد جلو و اشکامو پاک کرد... به هیراد نگاه کردم. دس
 هیراد:_ چی شده که این چشمات بارونی شده؟ 

م بیشتر شد... سرم رو انداختم پایین و یهو تو آغوشش فرو رفتم! با این حرفش گریه
چقدر لوس شده بودم! اشکام بند نمیومد... از بغلش اومدم بیرون و اشکام رو پاک 

 کرد.یکردم. هیراد با خنده نگام م
 من:_ هوم؟ 

 کنی زشت میشی. همیشه بخند... هیراد:_ گریه می
 کوتاه خندیدم:_ باشه.

 _ االنم دیگه گریه نکن... پاشو وسایلتو جمع كن... کم کم راه بیفتیم بریم فرودگاه.
 _ باشه.
***** 

کت راه دو روزه که برگشتیم... دو روزه هیراد شرکت نیومده؛ واقعا نگرانم! قبل از شر 
ی مامانم ی اینکه خونهافتادم برم پیش وکیل... همون خانوم امیدی! براش قضیه

تا  کنه ودسِت بابامه و میخوام ازشون بگیرم گفتم... گفت خیلی زود کارا رو درست می
آخر ماه دادگاه برگزار میشه! رفتم شرکت و باز هیراد نبود... گوشیشم خاموش بود، 

 شدم! داشتم دیوونه می
 در اتاقم زده شد و با بفرماییدم یاشار وارد شد... متعجب بهش نگاه کردم! 

 یاشار:_ سالم عرض شد.
 _ سالم.

 _ میتونم بشینم؟ 
 _ بفرماييد... 
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 رو صندلی رو به روی میزم نشست... 
 ی شام دعوتت کنم.یاشار:_ اهل مقدمه چینی نیستم... اومدم واسه

 :خواستم حرفی بزنم که گفت
 تون.میام دنبالت... دِم خونه ٢_ ساعت 

 رفت سمت در و با نیش با گفت:
 _ فعال.

ی هیراد رو گرفتم... باز خاموش بود... ی دیوونه... برای هزارمین بار شمارهرفت! پسره
 شون... چون من غزل بودم و االن غزل بايد ترکیه باشه! نمیتونمم برم دِم خونه

***** 
نه آماده بودم و رفتم پایین... تا رسیدم یاشار هم رسید... لبخندی زد شب راس ساعت 

 و از ماشینش پیاده شد:
 _ سالم 

 من:_ سالم.
در ماشين رو برام باز کرد... کاری که هیچوقت آقا هیراد مغرور نکرد... سوار شدم و 

 یاشار هم نشست و راه افتاد.
 یاشار:_ چطوری؟ 

 نذاشت جواب بدم و گفت:
_ اگه نبوِد هیراد و خاموش بودن گوشیش و غیب شدن این اواخرش رو نادیده 

 بگیریم باید خوب باشی.
 دونست.م میمتعجب شدم... چرا همه چیزو درباره

 مو حفظی! من:_ مثِل اینکه خیلی عالقه داری از کارای من سر در بیاری... زندگی
برات مهم باشه رو میخوام بهت نشون  _ حاال اینا مهم نیست... یچی که فکر کنم خیلی

 بدم.
چند دقیقه بعد کنار یه رستوران شیک نگه داشت و گفت پیاده شم. وارد رستوران 

 شدیم و تو گوشه ترین قسمت رستوران نشستیم.
 یاشار:_ چی میخوری؟ 

 منو رو نگاه کردم و با یاشار سفارش دادیم. چیزی نگذشته بود که یاشار بهم گفت:
 ی آروم برگرد و پشت سرتو نگاه کن... _ خیل
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دیدمش! هیراد رو دست گشتم! کاش نمیبه حرفش گوش دادم؛ ولی ای کاش بر نمی
تو دست با یه زن دیدم... خیلی وقت بود صدای خرد شدنم رو نشنیده بودم!  ِد آخه 

 هیراد نامرد... من این همه نگرانت بودم و تو پی این زنه بودی؟ 
 ؟ یاشار:_ خوبی

 فقط بهش نگاه کردم... 
 یاشار:_ اون زنی که پیششه عشق اولشه... زنش! همونی که یه مدت با منم بود... 

شدم. از سر میز بلند شدم و رفتم سمت در خروجی... با جمله های یاشار بیشتر خرد می
خواستم هیراد منو ببینه واسه همین خیلی سریع از رستوران رفتم بیرون... بغض نمی

کرد ولی نذاشتم اشکام بیاد. دستم توسط کسی کشیده شد و چشم م میداشت خفه
 تو چشم شدم با یاشار... 

 یاشار:_ انقدر دوستش داری که االن اینجوری به هم ریختی؟ 
 بغضم رو قورت دادم... 

 _ نه دوستش ندارم! 
 یاشار لبخندی زد و گفت:

 _ خوبه... چون من تورو دوست دارم! 
 چشماش دنباله یه دروغ بودم.تو 

یاشار:_ نمیدونم از کی... فقط میدونم دوستت دارم... سوگند میشه... میشه با من 
 باشی؟ 

 اون لحظه فقط دستای تو هم گره خورده ی هیراد یادم بود... 
 من:_ آره میشه.

 یاشار لبخندی زد و گفت:
 زم بخوای با من باشی._ امیدوارم وقتی این عصبانیتت از هیراد تموم شد با

 پوزخندی زدم... 
 من:_ میخوام برم خونه.

 _ بدون شام؟ 
 _ آره میخوام برم خونه... 

 _ نمیشه که... سوار شو ببرمت یه جای خوب.
ی خیابون نگه داشت... سوار ماشینش شدیم و یاشار راه افتاد و چند لحظه بعد گوشه

 ی جیگرکی داغون بود.یه مغازه
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 خندید و گفت:یاشار 
 _ اینجا جایی که هر موقع دلم میگیره میام اینجا و تا میتونم جیگر میخورم.

سری از تاسف تکون دادم و از ماشینش پیاده شدم... اون شب با یاشار یه عالمه جیگر 
خوردیم که خیلی خوشمزه بود... برخالف تصورم یاشار آدم خوبی بود... انقدر منو 

 ردن نداشتم.خندوند که وقت بغض ک
شب که رسیدم خونه، مامان و نیلو خواب بودن... رفتم تو اتاقم و بعد از تعویض 

زدم لباسام خواستم بخوابم؛ ولی فکر هیراد نمیذاشت... کاش االن اینجا بود یه دونه می
زدم لعنتی من دوست دارم چرا رفتی پیش اونی که یه بار زیر گوشش! بعد داد می

  BMWاستم برم تو بالکن... همین كه در بالکن رو باز کردم یه ولت کرد و رفت. خو
مشکی با سرعت رفت... حتما یاشار بوده... امکان نداره هیراد باشه! باز بغض کردم ولی 

 نذاشتم اشکام بیاد پایین!
***** 

وارد اتاق جلسه شدم... دست راست هیراد که یه مرد تقریبا مسن بود جلسه رو شروع 
از شروع جلسه نگذشته بود که هیراد وارد اتاق جلسه شد... سالم کرد و کرد. چیزی 

ی جلسه بود ولی من هی حواسم پرت دو تا همه جوابش رو دادن جز من... ادامه
کنی هیراد... لعنت بهت. بعد از تموم شدن شد... چرا اینجوری نگام میچشم آبی می

... در آسانسور داشت بسته جلسه سریع اتاق رو ترک کردم و رفتم سمت آسانسور
 م.شد که یکی سریع وارد آسانسور شد. عطرش پیچید تو بینیمی

 لبخندی زد و گفت:
 _ چطوری؟ 

 _ خوبم!
 خودم یخ زدم از این لحن سردم... هیراد اخمی کرد و گفت:

 _ چیزی شده؟
 _ نه.

 _ چرا کوتاه جواب میدی؟
بردارم که دستم کشیده شد... هیراد  در آسانسور باز شد و بی حرف خواستم قدم

 ی آخر رو لمس کرد و در آسانسور دوباره بسته شد. با همون اخمش گفت:طبقه
 _ چت شده؟ 

 _ هیچی.
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 _ واسه هیچی انقدر سردی باهام؟ 
 _ دلیلی نداره باهاتون گرم برخورد کنم!

د و شوا داشت سرد میدر آسانسور باز شد... قدم برداشتم... باالی ساختمون بودیم... ه
 باد سردی میومد.

 هیراد پوزخندی زد و گفت:
 _پس دلیِل گرم بودن دو سه ماه پیشت چی بود؟ 

 منم مثِل خودش پورخند زدم و گفتم:
 کردم._ مثل اینکه یادتون رفته من نقش غزلو بازی می

 ابروهاش رو باال انداخت.
تموم شدن این نمایش هرچی خواستی  _ خوب شد یادم انداختی... قرار بود بعد از

 بهت بدم! چی میخوای؟ 
 تو چشماش نگاه کردم و گفتم:

 _ هیچی جز این که استعفامو قبول کنید! 
خودم از حرفی که زدم جا خوردم چه برسه به هیراد... برای چند ثانیه خیره شد بهم... 

 هیراد:
 _ اگه خواستت اینه... من حرفی ندارم! میتونی بری.
کنی... بذار حاال که دارم میرم هیراد با نفرت نگام کرد! لعنتی چرا اینجوری نگام می

باره. هیراد رفت و من چشمای مهربونت یادم بمونه نه این چشمایی که ازش نفرت می
باز بغض کردم ولی اشک نریختم! رفتم تو اتاقم و وسایلم رو جمع کردم... حدود نیم 

 فا تو اتاق هیراد بودم.ساعت بعد با یه نامه استع
 هیراد:_ باهات تسویه حساب هم کردم... ریختم به حسابت.

از تو کشوش يه پاکت در آورد و گرفت سمتم:_ اینم برای اینکه نقش غزل رو بازی 
 کردی.

 یه نگاه کردم به دستش یه نگاه به چشماش... رفتم سمت در و آروم گفتم:
 _ خداحافظ! 

 از اتاقش اومدم بیرون و راهی خونه شدم! ولی جوابی نشنیدم...
***** 

از دادگاه اومدم بیرون و با لبخند پیروزمندانه ای به مامانم نگاه کردم... از اون روزی که 
گذره... تو این یک ماه اتفاقای زیادی افتاده! از شرکت هیراد اومدم بیرون یک ماه می
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 استش پشیمون شدم از اینکه به یاشارکنم... ربه پیشنهاد یاشار تو شرکتشون کار می
مونم؛ ولی نمیتونم نه بیارم! آخه یاشار زیادی خوبه... خیلی خیلی گفتم باهاش می

هوام رو داره... بی منت همه جا پشتمه! به مامانم نگاه کردم... حالش کامال خوب شده 
 و نیازی به پرستار نداره.

 بابام بهمون نزدیک شد و با پوزخند بهم گفت:
 گرفتی._ برات متاسفم... من مثال پدرتم... نباید اون خونه رو ازم می

 مامانم اخمی کرد و گفت:
ی سهرابی جدا شد _ االن اسمتو گذاشتی پدر؟ اون موقع که دختر من از اون خانواده

 کجا بودی؟ 
 عمه ي بزرگم رسید بهمون و گفت:

 _ چی شده؟ 
 نیست بیاید و پیاز داغشو زیاد کنید. مامان:_ هرچی شده بود حل شد! نیاز

مو دو هفته بود سفیدم که تازه خریده بودم! گواهینامه ٨۱۲با مامانم راه افتادیم سمت 
 كه گرفتم... رانندگیمم بدک نیست. همین كه سوار ماشین شدم گوشیم زنگ خورد.

 _ بله؟ 
 صدای شاد و شنگوله یاشار پبچید تو گوشم:

 _ سالم عشقم.
 گفت عشقم.ب کردم... اولین بار بود بهم میتعج

 _ سالم.
 _ چطوری؟ دادگاه چطور بود؟ 

 _ خوبم مرسی. دادگاه هم خوب بود! خونه رو پس گرفتیم.
 _ خوبه پس... شب چیکاره ای؟ 

 _ بیکار... چطور؟ 
 _ میام دنبالت بریم بیرون.

 _ باشه.
 آماده باش. فعال ٨_ ساعت 

 م و با اخمای مامان رو به رو شدم.گوشی رو قطع کرد
 مامان:_ نمیدونم چرا از این یاشار انقدر بدم میاد... هیراد خوب بود.

 با شنیدن اسمش باز قلبم تند تند زد؛ ولی اخم کردم و گفتم:
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 _مامان... اسم اونو دیگه نیار.
 مامان:_ من اسمشو نیارم تو عشقشو از دلت میندازی بیرون؟ 

هیچ حرفی نداشتم! رسیدیم خونه و ماشین رو تو پارکینگ پارک کردم.  ساکت شدم...
رفتم تو اتاقم و لباسام رو عوض کردم... دیشب اصال نتونستم بخوابم و همش روی 

 وقت دارم برای خوابیدن...  ٦کردم... خوبه كه االن تا ساعت یکی از نقشه ها کار می
***** 

 _ یاشار کجا داریم میریم؟ 
 داری کجا بریم؟ _ دوس 

 _ فرقی نداره.
 ی متروکه نگه داشت... باشه ای گفت و حدود یک ربع بعد دِم یه خونه

 من:_ اینجا کجاست؟ 
 فهمی._ پیاده شو می

 ترس بدی سراغم اومد ولی پسش زدم و از ماشین پیاده شدم... 
 بریم تو.یاشار:_ داخل این خونه یه سری چیزایی هست که باید بدونی... بیا 

 سر جام ایستادم و نرفتم... یاشار برگشت سمتم و گفت:
 افته._ سوگند... نترس... هیچ اتفاقی نمی

دنبالش راه افتادم و یاشار دست کرد تو جیب کتش و یه کلید در آورد... در خونه رو باز 
 کرد و وارد شدیم.

 یاشار:_ بذار از اوِل اول تعریف کنم برات... 
ی معمولی که روی مبل هاش ملحفه و زد و خونه روشن شد... یه خونهکلید برق ر

 سفید کشیده شده بود و زمین هم سرامیک بود... 
یاشار:_ مامان هیراد با زور پدرش با بابای هیراد ازدواج کرد... ازدواجشون با زور بود 

 چون مامان هیراد عاشق یه مرد دیگه بود... 
 داره؟  من:_ خب اینا چه ربطی به من

فهمی... بعد از ازدواجشون و دنیا اومدن هیراد... پاِی مردی _ گوش کن... ربطشم می
ها من هم شون باز میشه! اون موقعکه مامان هیراد عاشقش بود به زندگِی دو نفره

سالمون بود که اون َمرده مامان هیراد رو دزدید؛ ولی نمیدونم  ٢_ ٨بازِی هیراد بودم 
مون کم هیراد بعد از یک ماه برگشت و گفت َمرده ولش کرده! سن چی شد که مامان

سالش که شد مامانش فوت کرد...  ١۲شد... بود ولی هنوز یادمه هیراد چقدر اذیت می
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از پا درش آورد. رفت سمت یه اتاق و   msگرفته بود و همین   msی زیاد از غصه
بود... یاشار رفت سمت عکس  گفت بیا... وارد اتاق شدیم... روی دیوار سه تا عکس

 اول و گفت:
 _ این مهنازه.

رفتم جلو و عکس واضح شد... عکس مهناز بود که چند تا دارت روی عکسش پرتاپ 
 شده بود... 

 یاشار:
 بینی؟ کاِر هیراده... اولین هدفش واسه انتقام، مهنازه... _ این دارتا رو می

که رو عکس اونم دارت پرتاپ شده  رفت سمت عکس دوم... عکس خوِد یاشار بود
 بود... 

 پوزخندی زد و گفت:
 _ دومین هدفش منم...

 رفت سمت عکس سوم... با دیدن عکس سوم خیلی جا خوردم... خیلی! 
 یاشار:_ اینم تویی... سومین نفر واسه انتقام تویی... 

 فقط تونستم بپرسم: _ چرا؟ 
پدر تو بود... هیراد میخواد انتقام کار باباتو _ اون مردی که مامان هیراد عاشقش بود 

 از تو بگیره... 
م میومدم بیرون... یه دارت به عکسم نگاه کردم... یه عکسی ازم بود که داشتم از خونه

 سمت قلبم پرتاپ شده بود... 
یاشار:_ هدفش این بود عاشقت کنه و بعد داغون... در تعجبم که چرا یک ماهه 

 سراغت نیومده... 
چشمام سیاهی رفت و نزدیک بود بخورم زمین که دستم رو گرفتم سمت دیوار... یاشار 

 اومد سمتم و گفت:
 _ خوبی؟ 

خوب بودم؟! نه نیستم... اونقدر شوکه شده بودم که قدرت حرف زدن نداشتم! از خونه 
 سریع رفتم بیرون... یاشار پشت سرم میومد... 

 یاشار:
 _ بیا سوار ماشین شو.
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ی حرف سوار ماشینش شدم... گوشیم رو از جیبم در آوردم و دستم رفت رو  ب
 ش... شماره

 بهش پیام دادم: کجایی... 
 یاشار بی هدف می روند تا اینکه گوشیم پیام اومد... سریع بازش کردم... 

 هیراد بود:
 _ بیرونم چطور؟ 

 تند تند تایپ کردم:
 _ باید ببینمت.

 تم... میام اونجا._ نزدیک خونهزود جوابم رو داد:
 رو به یاشار گفتم:
 م... _ سریع برو خونه

م رفت. وقتی رسیدیم سریع از ماشینش پیاده یاشار هم بی حرف به سمت خونه
 شدم... 

 یاشار:_ چی شد؟ به کی پیام دادی؟ 
 من:_کِس خاصی نبود... برو خداحافظ.

هاشو گذاشت رو گاز و رفت... همین كه فکر کنم بهش خیلی بر خورد چون سریع پا
رفت ماشین هیراد رو دیدم که از تِه  کوچه میومد. جلوی پام ترمز کرد و از ماشینش 

پیاده شد... با دیدنش دلم بد لرزید... با این موهای کوتاه تر از قبلش خیلی جذاب 
 شده بود... حرفای یاشار تو سرم اکو شد... 

 بعد داغون " "هدفش این بود عاشقت کنه و
نیمچه لبخندی نشست رو لبش... با قدم های بلند خودم رو بهش رسوندم... خواست 
حرف بزنه که دستم بلند شد و محکم روي صورتش فرود اومد. سرش به سمت راست 

 چرخید... بهت زده نگام کرد.
 آروم گفتم:

یکی نامردتر از اون  کردم نامردتر از امیرحسین وجود نداره؛ ولی االن_ میدونی فکر می
 جلوم ایستاده.

 هیراد:
 _ چی داری میگی؟

 یهو داد زدم:
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خواستی انتقام کار بابامو از من _ چی دارم میگم؟ ِد آخه بی وجداِن نامرد تو می
 بگیری؟ 

 ش داشته بودم باالخره شکست... میون اشکام گفتم:بغضی که یک ماه نگه
 من باید بدم؟  _ تقاص پدری که هیچوقت پدری نکردُ 

 شد... م داشت به هق هق تبدیل میگریه
 خواستی منو عاشق کنُی بعد داغونم کنی؟ _ هیراد همایون... تو می

 هیراد:_ سوگند آروم باش برات توضیح میدم! 
 _ دیگه چیو میخوای توضیح بدی؟ 
 م و گفت:هیراد دستاش رو گذاشت رو شونه

 کنم. می_ سوگند آروم باش... خواهش 
 دستش رو پس زدم و گفتم:

 _ چرا آروم باشم... چرا لعنتی؟
هیراد هم داد زد:_ من که کاری نکردم... آره مِن لعنتی عاشقت شدم و از انتقامم دست 

 کشیدم... داغونت کردم مگه؟ عاشقت کردم؟ من هیچ کاری نکردم.
 _ ِد کردی المصب... 

 :انگشت اشارم رو زدم به قلبم و گفتم
 _ این قلِب من... عاشقت شد... 

ناباور بهم نگاه کرد... چشمای اشکیم رو بهش دوختم... گفت عاشقمه... اینم جزوی از 
 نقشته نامرد... لبخندی نشست رو لبش... هیراد دستم رو گرفت و گذاشت رو قلبش.

 هیراد:_ تو هم این قلب منو به نام خودت کردی... 
 از دستش کشیدم بیرون... پوزخندی زدم و دستم رو 

 ی جدید کشیدی؟ من:_ چیه نقشه هات رو شد همین االن یه نقشه
 خواست حرفی بزنه که گفتم:

 _ تو اشتباه ترین اشتباهمی هیراد... لطفا برو... برو انتقام کارای بابامو از خودش بگیر... 
 سمتم:م و رفتم تو... مامان با دیدنم نگران اومد رفتم سمت در خونه
 _ چی شد سوگند؟ 

 ی هیراد گفتم... پناه بردم به آغوش مامانم... گریه کردم و از نقشه
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مامان:_ منم خوب یادمه اون روزا رو... تو سه سالت بود که بابات یه مدت گم و گور 
شد و بعدش که برگشت اخالقش هزار درجه فرق کرده بود... بعدا فهمیدم با یه زنه 

 زن مادر هیراد بود.بوده... پس اون 
سری تکون دادم و با حال خرابی رفتم حموم... از حموم که اومدم دیدم گوشیم سه بار 

 ی یاشار و بهش پیام دادم:زنگ خورده... سه تاشم از یاشار بود... رفتم رو شماره
زدم... روزی که من هیراُد با زن قبلیش _ سالم... یاشار این حرفارو باید بهت زودتر می

دیدم خیلی عصبی شدم و همین باعث شد فکر کنم میتونم با تو باشم! تو این مدت 
مون صمیمی شد و از این به بعد نمیخوام این صمیمیتو... تو فقط رئیس یکم رابطه

 منی! منم مهندس شرکتت... 
سند رو زدم و گوشیم رو خاموش کردم... مامان برای شام صدام زد ولی اشتهایی 

ا قرص مسکن واسه سر درد بدی که داشتم خوردم و خوابیدم. صبح نداشتم و دو ت
ی کارمندا دستمو همین كه وارد شرکت شدم، یاشار عصبی اومد سمتم و جلوی همه

 گرفت و کشید تو اتاقش... 
 یاشار داد زد:_ اون چرت و پرتی که دیشب تو اس دادی چی بود؟ 

 دی.شنی_ چرت و پرت نبود! حرفایی بود که باید می
 پوزخند عصبی زد و گفت:

 _ ببین منو خانوم دماوندی اول و آخر مال منی! فهمیدی؟ 
ابرویی باال انداختم و با تمسخر نگاش کردم... برو بابایی بهش گفتم و رفتم سمت در 

 که دستم کشیده شد و محکم خوردم یاشار... 
 من:_ ولم کن... وحشی.

 آروم دِم گوشم گفت:
 مال منی... اینو تو گوشات فرو کن...  _ سوگند... تو

 برگشتم سمتش و هلش دادم... 
 من:_ یاشار من تورو نمیخوام... 

 پوزخندی زد و گفت:
 _ هیرادو میخوای؟ 

 بی پروا جواب دادم:_ آره عاشق اونم.
 پوزخندش بیشتر شد... 
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برمت یه میشب میام دنبالت...  ١۱_ باش... اگه میخای عشقتو ببینی امشب ساعت 
 جا تا ببینیش.

دیگه حرفی نزدم و از اتاقش با اعصابي داغون اومدم بیرون... تو اتاق سرم رو میزم بود 
ی ما به تلفن اتاقم زنگ زد و گفت یکی میخواد منو ببینه... منم گفتم که منشی طبقه

 ی زندگیم وارد شد... بفرستش تو. در اتاقم زده شد و اون مرد گذشته
 ین:_ سالم.امیرحس

 آروم جوابش رو دادم... 
 _ میتونم بشینم؟ 

 _ آره.
رو صندلی رو به روی میزم نشست و لبخندی زد... لبخندش از همون لبخندایی بود که 

 ی لبم.زد... بخاطر همین پوزخندی نشست گوشهمون میاوایل آشنایی
 امیر:_ تغییر کردی! 

 _ این تغییُر دوست دارم.
 فت:بی مقدمه گ

 _ منو دریا میخوایم از هم جداشیم.
 چشمام گرد شد... 

 من:_ چرا؟ زندگیه دریا رو هم زهر کردید بهش؟ 
 غمگین نگام کرد و گفت:

_بعد از فوت بابام... هستی افسردگی گرفت... مامان حالش خیلی بد بود... دریا یهو 
انیه رو در آورد... رفتاراش عوض شد و اخالقش خیلی بد شد... تا جایی که اشک ه

زد و آخر حرفاش رو به تو زبونش تند و تیز شده بود... همه رو با حرفاش آتیش می
 ده... گفت عذابت دادیم، عذابمون میداد... میربط می

 شرمنده سرش رو انداخت پایین و گفت:
کشیدی! اگه زمان به عقب بر فهمم تو چی می_ خیلی عذابت دادیم... االن می

شت هیچوقت نمیذاشتم حتی کسی بهت تو بگه... اگه االن دو سال پیش بود گمی
 موندم... همیشه عاشقت می

 سرد نگاهش کردم و گفتم:
 شدم! _ اگه االن دو سال پیش بود من هیچوقت زنت نمی
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سری تکون داد و لبخند تلخی زد:_ دلیل اینکه اومدم اینجا اینه بهت بگم هرچی بدی 
مون دیگه زندگی نیست... اومدم ازت حاللیت یش در اومد... زندگیبهت کردیم تالف
مون بدتر از این نشده... مطمئنم آه تو پشتمونه که هر روزمون بدتر از بطلبم تا زندگی

 دیروزه.
 سری از تاسف تکون دادم و گفتم:
 کردین... دادین به اینجاشم فکر می_ کاش همون وقتی که عذابم می

 ه شدم و گفتم:به چشماش خیر
_امیر از من حاللیت نخواه... برو طلب بخششتونو از خدای باالی سرت بگیر... از 

همون کسی که اشکای منو دید، دردامو دید، غصه هایی که خوردمو دید! من 
 ش با خدای باالسرت! بخشیدمت بقیه

 از جاش بلند شد و گفت:
 _ نمیدونم... چی بگم... خداحافظ.

ت بیرون... با اعصابي داغون از شرکت زدم بیرون و سوار ماشینم شدم... با از اتاقم رف
خواست... روندم روندم... از همه و همه چیز شاکی بودم... دلم آرامش میسرعت می

م و همین كه رسیدم از چیزی که دیدم چشمام گرد شد... مامان با دیدنم سمت خونه
 کرد.. لبخندی زد و بابای هیراد متعجب بهم نگاه

 آقای همایون:_ غزل... دخترم تو مگه ترکیه نبودی؟ 
 لبمو به دندون گرفتم و گفتم:

 _ توضیح میدم براتون.
 شناسین؟ مامان:_ همدیگرو می

 من:_ بهتره بریم تو... خونه حرف بزنیم بهتره.
و به با مامان و بابای هیراد وارد خونه شدیم و من با شرمندگی دروغ بزرگ منو هیراد 

 آقای همایون گفتم. اقای همایون لبخندی زد و گفت:
 کنید... دونستم یه چیزیو این وسط ازم پنهون می_ می

 لبخندی زد و گفت:
_ ولی اشکالی نداره... من که به هدفم که اون برج بود رسیدم... مهناز هم تونستم 

 دست به سر کنمو از دستش راحت شدم.
 هیراد چرخید و گفتم: نگام بین مامانم و بابای

 شناسید؟ _ شما همدیگرو می
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 مامان یکم دست پاچه شد و آقاي همایون گفت:
_ چند بار تصادفی همدیگرو دیدیم و امروز سر خیابون دیدم منتظر تاکسی هستن 

 گفتم برسونمشون.
 نیشمو باز کردم و باشه ای گفتم. رفتم تو آشپزخونه و سه تا چایی ریختم و بردم.

 و به مامانم گفتم:ر
 _ مامان ایشون پدر هیراد هستن.

 مامان متعجب گفت:
 _واقعا؟ 

 آقای همایون:_ آره من پدر هیرادم.
 بابای هیراد سری از تاسف تکون داد و گفت:

 _ این پسر هم تو این مدت خون منو کرده تو شیشه! 
 مامان پرسید چرا.

نش بهش خیانت کرد و رفت اون ور آب... آقای همایون:_ پسر من قبال زن داشت و ز
 االن بعد از چند سال برگشته و هیراد هم قبولش کرده.

بعد از شنیدن حرفای آقای همایون دستام يخ شد و نفس کشیدن یکم برام سخت 
شد... بغض بدی نشست تو گلوم... بعد از یه ربع حرفای کلیشه ای زدن آقای همایون 

 د پیشم نشست و گفت:بلند شد و رفت... مامان اوم
 _ خوبی؟ 

 _ چرا بد باشم؟
 مامان غمگین نگام کرد... با زور لبخندی زدم و لپش رو بوسیدم... 

 مامان:_ دلت براش تنگ شده؟ 
دونستم کیو میگه... دلم تنگ شده بود براش؟!  آره دلتنگ اون آدم بودم... با خوب می

م... با دیدن اسم یاشار کالفه گوشیم رو صدای زنگ گوشیم نتونستم جواب مامانم رو بد
 جواب دادم:

 _ بله؟ 
 رو یادآوردی کنم. ۰۱_ سالم... زنگ زدم قرار ساعت 

 _ نمیخوام بیام.
 _ باید بیای و با چشمای خودت عشقتو ببینی... ببینی اون لیاقت تورو نداره! 

 عصبی از حرفاش گفتم:
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ع کردم و از جام بلند شدم و سمت اتاقم دِم درم. گوشیو قط ۰۱_ باشه باشه ساعت 
رفتم... راس ساعت  دِم در بودم و یاشار هم همون موقع رسید... سوار ماشینش 

بهش سالم کردم و اخمام رو کشیدم تو هم... یاشار روند تا رسیدیم  ۰۱شدم... زیر لب 
 به یه پارک خیلی خلوت... 

 یاشار: _ پیاده شو... 
پشت سر یاشار راه افتادم... یاشار رفت پشت یکی از درخت  از ماشینش پیاده شدم و

های پارک . یکم اون ور تر یه نیمکت بود که یه زن و مرد روش نشسته بودن... مگه 
شد عشق نامردم رو نشناسم... این که کنار هم باشن و ماِه پیش هم دیده بودم می

 ولی چرا االن دیدنشون باهم برام سخت تره... 
 م گفت:یاشار آرو

 _اونی که کنارشه همون زن قبلیش، ساراست... گوش کن حرفاشونو... 
 یکم نزدیک شدم تا صداشون رو بشنوم... 

 سارا:_ عشقم؟ 
 هیراد:_ جانم؟ 

 _ خیلی دوستت دارم... 
 هیراد دستشو انداخت دور سارا و گفت:

 _ منم دوست دارم .
و گذاشتم اشکام صورتم رو خیس  چند قدم عقب رفتم و دستمو رو دهنم گذاشتم

کردم... یاشار هم دنبالم میومد و اسمم کنن... تو خیابون می دویدم و بلند بلند گریه می
 کرد... بازوم رو گرفت و نگهم داشت... رو صدا می

 یاشار:_ سوگند آروم باش... 
 م گفتم:میون گریه

تت دارم... اون لعنتی به من گفت منم دوس_ چه جوری آروم باشم... ندیدیشون... می
 گفت عاشقم شده... دروغ گفت... دروغ گفت... 

یاشار منو کشید تو بغلش و منم سعی کردم ازش جدا شم و میون گريه هام با مشت 
ش تا ولم کنه؛ ولی اون سعی داشت آرومم کنه... هرچی زور داشتم رو زدم رو سینهمی

 جمع کردم و محکم هلش دادم کنار... 
 تون متنفرم... :_ برو یاشار... از همهمن
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راه افتادم رفتم سمت خیابون و دیگه یاشار دنبالم نیومد... تا خونه راه زیادی بود ولی 
پیاده رفتم... هوا خیلی سرد بود و بارون هم نم نم شروع به باریدن کرد... قطرهای 

شد... مزخرف ترین بارون با اشکام قاتی شد و صدای هق هقم تو صدای رعد و برق گم 
 شب زندگیم بود... 

**** 
شد... کالفه کردم حواسم رو بدم به نقشه ولی هی ذهنم پرت دیشب میسعی می

ش برام آشنا بود وارد سرمو گذاشتم رو میز که در اتاقم یهو باز شد و یه زن که چهره
 شد... 

 با اخم از جام بلند شدم و گفتم:
 _ هی خانوم چه خبرته؟ 

 چشای مشکی درشتش زل زد بهم و گفت:با 
 _ من باید بهت بگم چه خبرته!

 صداش تو سرم اکو شد... عشقم... خیلی دوستت دارم... سارا بود! 
 اخم بدی کردم و گفتم:

 ـ از اتاقم برو بیرون.
 پوزخندی بدی زد و گفت:

خر هیراد مال اومدم بهت بگم حتی فکر هیراُد هم نکن! اول و آ_ نیومدم که بمونم. 
 منه... 

 رفت سمت در و گفت:
 کنم.مونم دعوتت می_ واسه مراسم ازدواج

رفت بیرون... وای زن دیونه... االن که چی مثال یهو اومد تو و اینجوری گفت... عصبی 
 رفتم که یاشار اومد تو... تو اتاقم راه می

 یاشار:_ چرا انقدر عصبی هستی؟ چیزی شده؟ 
 . اومد اینجا و یه سری چرت و پرت گفت._ اون سارا..

 آب دهنش رو قورت داد و دستپاچه گفت:
 _ چی گفت؟ 

حرفای سارا رو براش گفتم که خندید و از اتاق رفت بیرون... کال همه دیوونه شدن... 
بعد از تموم شدن ساعت کاری راه افتادم سمت خونه... باز دیدم که آقای همایون، 
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در خونمون... بعد از رفتن بابای هیراد رفتم پیش مامانم:_ سالم  مامانم رو رسوند دمِ 
 عرض شد خانوم.

 مامان:_ سالم عزیزم خوبی؟ 
 _ من که خوبم ولی انگار شما بهتری.

شد... مامان یه نیشگون به ماشین آقای همایون اشاره کردم که داشت ازمون دور می
 ازم گرفت و گفت:

 و._ چرت و پرت نگو بیا برو ت
 رفتم تو خونه و با خنده گفتم:

 _ مامان نکنه خبریه؟ 
 مامان رفت تو فکر و آروم گفت:

 _ خبری نیست ولی فرامرز مرد خيلي خوبیه.
 من:_ اوه فرامرز؟ دیدی گفتم یه خبرایی هست.

 مامان انگار تازه به خودش اومده باشه تند اومد سمتم و منم با خنده فرار کردم.
ی ناشناس بهم زنگ زد... رفتم تو اتاقم و جواب بود که یه شماره ٢ت نزدیکای ساع

 دادم:
 _ بله؟ 

 صدای بابای هیراد پیچید تو گوشم:_ سالم دخترم خوبی؟ 
 _ سالم ممنون شما خوبید؟ 

 _ ممنونم... شناختی؟ 
 _ بله آقای همایون شناختمتون.

ار واجبی باهات دارم و اگه میشه تو از هیراد گرفتم... راستش ک_ سوگند جان شماره
 فردا همدیگرو ببینیم.
 خیلی کنجکاو شدم... 

 _ بله حتما... چه ساعتی کجا؟ 
 _ دخترم برای ناهار دعوتت کنم میای؟ 

 _ البته.
 رستوران آفتاب منتظرتم. ١_ پس لطف کن فردا ساعت 

 بینمتون._ باشه آقای همایون... می
 _ فعال خداحافظ.
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ی رو قطع کردم و به این فکر کردم که چیکارم میتونه داشته باشه... یعنی دربارهگوشی 
 هیراده؟ 
****** 

 رفتم سمت اتاق یاشار... در زدم و وارد شدم. لبخندی زد و گفت:
 _ به به سالم خانوم.

 سرد گفتم:
 _ سالم... اومدم مرخصی بگیرم... 

 _ جایی میخوای بری؟ 
 ده باید انجامش بدم._ یه کاری پیش اوم

 _ باشه برو... مراقب خودت باش.
بی حرف از اتاق اومدم بیرون و رفتم تو پارکینگ شرکت سوار ماشینم شدم و راه افتادم 

سمت رستورانی که آقای همایون گفت... راس ساعت یک رستوارن بودم و با دیدن 
 ش رفتم... آقای همایون که پشت یکی از میزهای چهارنفره نشسته بود سمت

 من:_ سالم حالتون خوبه؟ 
 _ سالم دخترم... حرفامو بشنوی و قبول کنی بهترم میشم.

رو به روش نشستم و اصرار کرد که اول غذا سفارش بدم و منم داشتم منو رو نگاه 
 کردم که آقای همایون گفت:می

 _باالخره هیراد هم اومد... 
 ردم... سرم رو آوردم باال و متعجب بهش نگاه ک

 _ سالم.
ی من هنوز با به هیراد نگاه کردم... اونم از دیدن من تعجب کرده بود... قلب دیونه

 زد... آقای همایون رو به هیراد:_ بیا بشین... دیدن هیراد تند تند می
 هیراد رو صندلی کنار من نشست و رو به باباش گفت:

 ی بیایم اینجا؟ _ بابا چه حرف مهمی داشتی که به منو سوگند گفت
 اقای همایون:_ اول یچی سفارش بده.

 بعد از سفارش دادن و آوردن غذامون آقای همایون گفت:
مو از دست دادم _ سر دروغی که بهم گفتین سوگند همون غزله و از اینکه من حافظه

 سو استفاده کردین ازتون یه کم ناراحت شدم! 
 خجالت زده سرم رو انداختم پایین... 
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 آقای همایون:_ ولی واسه اینکه از دلم درارید یه چیزیو باید قبول کنید.
 منو هیراد بهم نگاه کردیم و بعد به آقای همایون نگاه کردیم.

 هیراد:_ تا چی باشه؟ 
 آقای همایون نیشش رو باز کرد و گفت:

 _ قبول کنید که با مادر سوگند ازدواج کنم.
 چشمام گرد شد... 

 ماِن من؟ ازدواج؟ من:_ با ما
 آقای همایون:_ مادر تو واقعا زن خوبیه... هم من هم ایشون تنهاییم.

 _ من هنوز کنار مامانمم.
 کنیو میری... _ باالخره یه روز تو ازدواج می

 خواستی بری ترکیه؟ هیراد:_من حرفی ندارم... فقط مگه نمی
 ند و ببینم.اقای همایون:_این تا قبل از این بود که مادر سوگ

 رو به من گفت:
 _دخترم من میخوام تنهاییمو با مادرت پر کنم... تو مشکلی نداری؟ 

 _منم دوست دارم مامانم از تنهایی دراد... اگه خودش قبول کنه من حرفی ندارم.
 اقای همایون لبخندی زد و از جاش بلند شد:
 _پس من میرم دست به کار بشم خداحافظ.

 سریع رفت... 
 هیراد:_چقدر هوله.

 کردم... چیزی نگفتمو با غذام بازی می
 کنی میخوام ازت انتقام بگیرم؟ _هنور فکر می

 همونجور که سرم پایین بود گفتم:
 کنم._کال به هرچیزی که به تو ربط داشته باشه فکر نمی

 کردم عاشقم شدی._فکر می
 ن خیلی تنگ بود... پوزخندی زدمو خیره شدم به چشمایی که دلم براشو

من:_یه حس اشتباه بود... االنم فراموشت کردمو فکر کنم تو هم کنار سارا خوشبخت 
 باشی و دیگه وقت برای انتقام از من نداشته باشی.

 یکم متعجب شد... هیراد:_تو نمیدونی من برای چی کنار اونم... زود قضاوت نکن... 
 از جام بلند شدم و پوزخندی زدم... 
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م تا نشستکردی االن میشنیدم که به سارا ابراز عالقه مین:_اگه با گوشای خودم نمیم
 برام توضیح بدی ولی حیف که تو سر تا پات دروغه! 

کیفمو برداشتمو رفتم سمت در... بازم بغض... بازم درد... بازم تنهاییم... خسته شدم 
دم که گوشیم زنگ خورد... با خدا! روندم سمت خونه... زیاد از رستوران دور نشده بو

 دیدن اسم هیراد دو دل بودم که جواب بدم یا نه... اخر دلمو به دریا زدمو جواب دادم:
 _بله؟ 

 صدای دادش پیچید تو گوشم! 
 _کجایی؟ 
 _چته تو؟ 

 _خفه شو فقط بگو کدوم گوری هستی باید حرف بزنیم.
ین هیراد و دیدم که یا سرعت سمتم کنار خیابون نگه داشتم و بهش گفتم کجام... ماش

اومد و دقیقا جلوی پام ماشینشو نگه داشت... با عصبانیت از ماشینش اومد پایینو در 
 ماشبینشو کوبید... 

هیراد:_انقدر بدبخت شدی! دیدی تا من رفتم سمت یکی دیگه خودتو بند کردی به 
 اون یاشار؟ 

صورتم که باعث شد یه قدم عقب برم...  دستشو برد باال و چند تا برگه رو پرت کرد تو
چند تا عکس بود که افتاد رو زمین... داد زد:_بیا ببین عکساتونو... تو خیابون تو 

 ش... بغلشی حتما تو خونه
 داد زدم:_خفه شو هیراد.

خم شدم و یکی از عکسارو برداشتم... تو عکس به نظر میومد یاشارو بغل کردم؛ ولی 
شبی بود سارا و هیراد و با هم دیدمو یاشار بغلم کرد و من سعی خوب یادمه... همون 

 دونستم چه جوری حقیقتو بهش بگم.کردم ازش فاصله بگیرم... نمیمی
 با تاسف نگام کرد و گفت:

_لیاقت شنیدن توضیحامو نداری ولی میگم که فکر نکنی منم مثل خودتم! من واسه 
افته یگه سارا به جرم کالهبرداری از من میانتقام به سارا نزدیک شدمو تا دو روز د

 زندان... 
 متعجب نگاش کردم که پوزخندی زد و گفت:

 _تو هم لنگه باباتی... امیدوارم حتی دیگه اسمتم نشنوم! 
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رفت... رفت و من سرجام خشکم زد... چشمام شروع به باریدن کرد... زیر لب زمزمه 
 کردم:

ش میذاشتم برام توضیح بدی... کاش پیشم _رفتی هیراد... عشقم رفتی... کا
 موندی... می

همه عکسارو از رو زمین برداشتم... سوار ماشینم شدمو اشکامو پاک کردم... زنگ زدم 
 به یاشار... زود جواب داد... 

 من:_کجایی؟ 
 مم.یاشار:_چه خشن... خونه

 _آدرس؟ 
ش... بهش زنگ م سمت خونهیه چند لحظه سکوت کرد و بعد ادرسو داد... راه افتاد

زدم بیاد پایین ولی گفت من برم باال... اونقدر عصبی بودم که سریع گفتم باشه و رفتم 
باال... یه ساختمون سه طبقه بود... معلوم بود خونه مجردیشه. یاشار دمه وردی 

 ش بود و با دیدنم لبخندی زد و گفت:خونه
 _سالم خانوم خانوما.

 تمو گفتم:شو گرفتم تو دسیقه
 _خیلی آدم آشغالی هستی... 

 ش و گفتم:عکسارو کوبوندم رو تخته سینه
_کاری کردی من فکر کنم هیراد سارا رو دوست داره... حاضرم قسم بخورم که 

 میدونستی هیراد واسه چی به سارا نزدیک شده... 
 داد زدم:_بعدش با این عکسا کاری کردی هیراد از من متنفر بشه.

 اینکه به عکسا نگاه کنه خندید و گفت:بدون 
 _به من چه خب... شماها زیاد ساده این، هم تو هم عشقت هم اون سارا... 

 اومدم بزنم زیرگوشش که رو هوا دستمو گرفت و منو کشید داخل خونه و در بست... 
 من:_گمشو اون ور ولم کن... 

 خندید:_ احمق کوچولو تازه گرفتمت چرا ولت کنم... 
 منو کامال کشید سمت خودشو گفت:

 _عاشق عشق هیراد شدنم باحاله ها... 
بلند خندید و منم با جیغ و داد سعی داشتم ازش فاصله بگیرم... با پام محکم زدم تو 

خواستم برم ساق پاش که باعث شد دستاش دورم یکم شل بشه منم هلش دادم و می
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بود... بی هدف دویدم که رسیدم به  سمت در ولی دیدم نمیشه چون یاشار نزدیک در
آشپزخونه... رو میز چشمم خورد به یه چاقوی بزرگ... چاقو رو برداشتمو گرفتم سمت 

 یاشاری که دنبالم بود.
 من:_جلو... نیا... 

 یاشار خندید  و گفت:
 _عشق احمقه من میخوای منو بکشی؟ 

م اومدم که چاقو رو تو با خنده بهم نزدیک شد. نفهمیدم چی شد... وقتی به خود
پهلوی یاشار فرو کرده بودم ازش خون میومد... یاشار افتاد روی زمین... عقب عقب 

کردم... من چی کردم... انقدر ترسیده بودم که حتی رفتم و به دستای خونیم نگاه می
قدرت اشک ریختن هم نداشتم... رفتم سمت در و با همون دستای خونیم در و باز 

.. دِم در وروی آپارتمان سارا رو دیدم... دستای خونیم رو که دید جیغی زد کردمو رفتم.
 و گفت:

 ی احمق؟ _ چیکار کردی دختره
 فقط تونستم اسم یاشاُر زمزمه کنم... 

 با داد گفت:
 _ کشتیش! کشتیش! 

گوشیُش در آورد و زنگ زد به چند جا... لب جدول نشسته بودم... یهو با صدای بلند 
یر گریه... آمبوالنس اومد و سارا رفت پیششون... چند لحظه بعد هم پلیس اومد زدم ز

و باز این سارا بود که رفت سمت پلیسا و پلیس ها اومدن سمتم و دستبند زدن رو 
 دستام و بردنم. 

***** 
بعد از هفت روز توی بازداشگاه امروز وکیلم خانوم امیدی بهم خبر داد یاشار بهوش 

کنم اینجا... حاضرم سفانه یکی از کلیه هاشو از دست داده... دارم دق میاومده و متا
ی هرکاری کنم تا از اینجا بیام بیرون... منتقلم کردن یه زندان... تو این چند روز افسرده
افسرده شده بودم... دیروز که مامانم اومد مالقاتم گفت هیراد میخواد برای همیشه 

ز دیروزمه... زندانبان اومد و بهم گفت مالقاتی دارم... با بره ترکیه... هر روزم بدتر ا
 دیدنش ته دلم خالی شد... باز از اون لبخنداش زد و گفت:

 بینم زندان بهت نساخته._ می
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ش رو از دست فقط نگاهش کردم... به نظر حالش خوب بود و انگار نه انگار یه کلیه
 داده.

 یاشار:_ اومدم بهت يه پیشنهاد بدم! 
 برگشتم برم که گفت:

 _ اگه قبول کنی از اینجا میای بیرون... 
کنم که همه فکر کنن گوش دادم به حرفاش:_ من جوری اون چاقو زدنتو ال پوشونی می

 اتفاق بوده و تا از اینجا ببای بیرون... در عوضش باید زن من بشی! 
 فتم:آزادیم در قبال رفتن به یه زندان دیگه... رفتم سمت در و گ

خاطر چاقو معذرت میخوام... دست خودم نبود... من واسه دفاع از خودم اون کارو _ به
 کردم... بهم فرصت بده

 _ تا فردا بهت فرصت میدم! 
 تا رسیدم داخل زندان و رو اون تخت کهنه دراز کشیدم صدای چند تا زن در اومد... 

 رفارو بشور... یکی از زنا:_ هی خانوم خوشگله اومدی هتل؟ پاشو ظ
 یکی دیگه از زنا:_ قهوه ای، نسکافه ای چیزی میل نداری؟ 

ی بحث و دعوا رو نداشتم... رفتم سمت ظرفا که بهم زیر پایی زدن و خودم رو حوصله
میون هوا زمین و نگه داشتم... با خشم برگشتم زدم زیر گوش کسی که این کارو کرده 

منو بزنن؛ ولی اونقدر عصبی شده بودم که زورم بود... سه نفر ریختم سرم و خواستن 
 زیاد شده بود و سه تاشون رو هل دادم... همون زنه که بهم زیر پایی انداخت گفت:

 _ ولش کنید بابا این وحشیه.
 ش رو گرفتم کوبیدمش تو دیوار و گفتم:رفتم سمتش و یقه

ی که اینجام نمیخوام شدی... تا وقت_تو هم اگه زندگی منو داشتی اینجوری قاتی می
حتی بهم نزدیک بشی هم تو هم بقیه... چون اونوقت هرچی دیدید از چشم خودتون 

 دیدید... 
 ش رو ول کردم که خندید و گفت:یقه

 کنی؟ _ مثال چه غلطی می
 برگشتم سمتش و گفتم:

ر د ی دوستی که کم از خواهر نداشت و با شوهرم بهم خیانت کرد و سِر تو_ مثال عقده
ر شو سمیارم... مثال اینکه مطلقه شدم و بعدش تا مدت طوالنی کسیو نداشتم عقده

 کنم... بلند تر گفتم:شماها خالی می
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بینید... دیگه چیزی برای _ من تو زندگیم دورانی دیدم که شماها تو جهنم خداتون نمی
 بینید... از دست دادن ندارم بهم نزدیک بشین خودتون بد می

خواستم اینجا یکم آرامش داشته فهمیدم چی میگم فقط میعصبی بودم که نمی اونقدر
کردن... رفتم تو باشم و کسی رو مخم نره. همه سکوت کرده بودن و فقط نگاهم می

 سرویس بهداشتی و زدم زیر گریه... من نمیتونم اینجا بمونم... نمیتونم! 
 یک ماه بعد... 
چادر سفیدی رو سرم بود که کشیدمش جلو تا اشکام  م...خورد رو گونهاشکام سر می
 معلوم نشه... 

 عاقد:_ آیا بنده وکیلم شما رو به عقد دائم... 
 _ صبر کنید... 

صدای یه مرد غریبه بود... سرم رو آوردم باال و با چند تا مامور پلیس رو به رو شدم... 
ستم خوشحال باشم یا دوناومدن سمت یاشار و بهش دستبند زدن و بردنش... نمی
 متعجب! مامان اومد سمتم و اشکام رو پاک کرد و گفت:

 _ خدا نخواست بیچاره بشی... پاشو بریم! 
از رو صندلی که بلند شدم چشمم خورد به چشم هیراد... مامانم صدام کرد برگشتم 
ی سمت مامانم ولی سریع دوباره به جای هیراد نگاه کردم؛ ولی هیرادی نبود! پوزخند
زدم... دیوونه شده بودم! تو این یک ماه بدترین روزای زندگیم بود. حاال اگه ازدواج 

مامان و بابای هیراُد نادیده بگیرم! تو زندان چند نفر ریختن سرم و حسابی کتکم 
زدن... بردنم بیمارستان و اونجا یاشار اومد منم پیشنهادش رو قبول کردم... اونقدر آشنا 

چیز رو ردیف کرد و منو از اونجا آورد بیرون. مامان به اصرار آقای داشت که سریع همه 
ی خودم... بیخیال اصرارهای مامان رفتم مونه ولی من تو خونهی اونا میهمایون خونه

ام... واقعا کم آورده بودم؛ ولی باید قوی باشم... از همین ی خودم... خیلی خستهخونه
 س نتونه خردم کنه!امروز میشم همون زن قوی ای که هیچک

 دو سال بعد... 
 _ جلسه تمومه میتونید برید... 

زمان زیادی نگذشت که سالن جلسه خالی از همکارام شد. بلند شدم و رفتم سمت 
ی شیشه ای... فکر کردم به این دو سال... چقدر سختی کشیدم... چون یه سابقه پنجره

دادن چون مطلقه بودم ام که میدادن... اوناییدار بودم هیچ جا بهم کار نمی
مو... ماشینمو... طالهامو... خالصه دادن... طی یه تصمیم خونهپیشنهادای کثیفی می
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هرچی داشتم رو فروختم! سرمایه گذاری کردم و یه شرکت مهندسی راه انداختم... 
های زیادی که داشتم شرکتم رو به اوج اوالش تا مرز ورشکستگی رفتم ولی با تالش

کنم بابا کنه و منم حس میندم! آقای همایون واقعا عین دخترش باهام رفتار میرسو
خواست کمکم کنه ولی قبول نکردم؛ کنم! خیلی میدارم ولی عمو فرامرز صداش می

خواستم با پای خودم به هدفم برسم! یاشار به اتهام کاله برداری از چندتا چون می
سال حبس بریدن. هیراد... هیراد دو  ١۷براش  شرکت و همدستی با سارا افتاد زندان و

ساله که رفته و تو این دو سال ازش خبر ندارم! عمو فرامرز و مامان یک بار رفتن ترکیه 
 پیشش ولی من حتی حالش رو از مامان یا عمو نپرسیدم! 

 
با صدای لپ تاپم رفتم سمتش و دیدم یه ایمیل جدید دارم... از یه شرکت مهندسی 

ک هفته ای بود از این طریق برنامه ریزی کرده بودیم... فردا هم جلسه داشتیم بود و ی
دادن! از اتاق جلسه بیرون اومدم و رفتم تو اتاقم یه و اونا باید طرحشون رو ارائه می

م... خونه ای که خیلی سری کار داشتم که اونا رو انجام دادم و راه افتادم سمت خونه
  602ی تولدم از مامان و عمو فرامرز بود یه اشینم هدیهتالش کرم تا بخرمش؛ فقط م

آلبالویی... تو راه خونه که بودم یاد دریا و امیر افتادم... دریا رو که یه بار دیدم گفت تا 
مرز طالق گرفتن رفتن ولی بابای دریا نذاشته... حدود یک سال و خرده ای هست که 

طبقه که یه واحدش برای  ۰ه ساختمون م... یازشون خبری ندارم... رسیدم دِم خونه
 منه... 

 _ سوگند... 
برگشتم سمت صدا... لبخند تلخی نشست رو لبم... چقدر تغییر کرده بود... چقدر 

شکسته تر شده... خیره شدم به اون کوچولویی که بغلش بود... یه پسر خوشگل مو 
 مشکی... 

 من:_ دریا... 
 اومد سمتمو  با بغض گفت:

 برات تنگ شده... _ دلم 
 جواب من فقط سکوت بود... به اون کوچولو نگاه کردم و گفتم:

 _ بیشتر شبیه امیرحسینه... 
 دریا تلخ خندید و گفت:

 _ اصال شبیه من نیست... میدونی چرا؟ 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – من یک زنم

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 1 3 

 

 _ چرا؟ 
ست... مادر این بچه سر ی امیرحسین و یه زِن دیگهشدم... این بچه_ من بچه دار نمی

 کنه و منم شدم مادرش... ن فوت میزایما
غِم تو صداش خیلی ناراحتم کرد... من هنوزم دریا رو مثِل قبل دوست دارم... نمیخوام 

 این حال و روزش رو ببینم.
 من:_ بیا بریم تو... 

 م شد... پشت سرم وارد خونه
 ی قشنگی داری! دریا:_ خونه

 _ ممنون.
 به پسر بچه نگاه کردم و گفتم:

 _ اسمش چیه؟ 
 _ امیرعلی.

امیر علی تو بغل دریا خواب رفت و بهش گفتم ببرش تو اتاق من... وقتی برگشت 
 نشست پیشم و گفت:

 _ شنیدم خیلی موفق شدی... با تالش های خودت شرکت زدی... 
 لبخندی زدم و حرفش رو تایید کردم... 
 دریا:_ خیلی خوشحالم برات... سوگند؟ 

 _ بله؟
 هنوز از من ناراحتی؟ _ 

رسیدم! اگه نبودی هنوز اون _ نه... دیگه نیستم... اگه تو نبودی من االن به اینجا نمی
 خانواده بالی جونم بود.

خواست شون خیلی تغییر کردن... مادرجون چندبار می_ شاید باورت نشه ولی همه
کنه و یاد بغض میبیاد ازت حاللیت بطلبه؛ ولی روشو نداشت... هانیه تا اسمت م

 میگه پشیمونه از اینکه اونقدر اذیتت کرده! 
کنه ولی بهشون بگو حاللشون _ پشیمونیه اونا دردایی که من کشیدمو خوب نمی

 کردم... 
دریا یکم دیگه موند و بعدش امیرعلی رو بغل کرد و رفت... منشیم سمتم اومد و بهم 

نش تو اتاقمن... در نیمه باز بود و گفت رییس شرکتی که منتظرش بودم همراه معاو
 وارد شدم. یه مرد پیر به مردی که پشت به من نشسته بود گفت:
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_ به نظرتون رئیس این شرکت کی هستش؟ تو این دو سال پیشرفت چشم گیری 
 داشته.

 اون مرده که پشتش به من بود گفت:
  _ حتما یه مرد پیر و شکم گنده که پوالش از پارو باال میره...

با شنیدن صداش ضربان قلبم تند تند شد؛ ولی هیراد ایران نیست... فقط صدای این 
 مرد شبیه به صداشه.با قدم های بلند راه افتادم سمت میزم و گفتم:

 _ یا شاید هم یه زن موفق! 
 سرشون به سمتم برگشت و من با دیدن شخص مقابلم مثِل خودش متعجب شدم... 

 _ سوگند... 
ییر کرده بود... کامال یه مرد جا افتاده شده بود... صدای قلبم بهم فهموند این چقدر تغ

دو سال دوری باعث نشده تا فراموشش کنم... پشت میزم نشستم و آب دهنم رو 
قورت دادم و بعدش آروم سالم کردم. معاون هیراد:_ مثِل اینکه دو تا رئیس ها 

 همدیگرو میشناسن... 
 ... خب بهتره بریم سر اصل مطلب... من:_ یه آشنابیت ساده

معاونش چشمی گفت و چند تا نقشه رو روي میزم گذاشت و شروع کرد توضیح 
کردم... بعد از دادن... تموِم حواسُم داده بودم به توضیحاش و به هیراد نگاه هم نمی

 تموم شدن توضیحاتش هیراد بهش گفت:
 _ ممنون... شما میتونید برید! 

 و هیراد بهم نگاه عمیقی کرد.معاونش رفت 
کنم اگه قبولش کردم بهتون خبر من:_ نمیخواید برید؟ یه بار دیگه نقشه رو بررسی می

 میدم.
 بی مقدمه گفت:

 _ دلم برات تنگ شده بود... 
 پوزخندی زدم و گفتم:

 _ یکم دیر دلت تنگ شده... 
 _ سوگند! 

 منتظر نگاهش کردم... 
هت بدهکارم... سر یاشار... من تا قبل از اين که مامانت و بابام _ یه معذرت خواهی ب

 کردم تو یاشاُر دوست داری.بیان ترکیه فکر می
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_ تو فقط فکر کردی ولی گند زده شد تو زندگِی من... تو فکر کردی من داغون شدم... 
 تو فکر کردی من رفتم زندان... تو فکر کردُی من شدم یه سابقه دار... 

 رو دوختم به چشماش... چشمام 
 _ تو فکر کردی و اینو... 

 اشاره کردم به قلبم:_ شکوندی! 
 خواست چیزی بگه که نذاشتم... 

 من:_ هیچی نگو فقط برو... مثل همین دو سالی که رفتی... برو هیراد! 
... شداز جاش بلند شد و رفت سمت در... دوست داشتم داد بزنم نرو لعنتی؛ ولی نمی

خاطر اون خیلی عذاب کشیدم... نمیتونم بگذرم ازش! نتونستم تو شرکت بمونم و من ب
راهِی خونه شدم... سر درد بدی داشتم و دو تا قرص مسّکن خوردم و خوابیدم... با 

ی اتاقم خورد... اوه ی شکستهصدای شکستن چیزی از خواب پریدم و چشمم به پنجره
ریع از جام بلند شدم و رفتم سمت پنجره... در چقدر خوابیده بودم... شب شده بود... س

کمال ناباوری هیراُد دیدم... اسمم رو فریاد زد و منم سریع یه شال انداختم سرم و رفتم 
پایین... همین كه دیدمش فهمیدم مست کرده... با دیدنم اومد نزدیک تر و با صدای 

 دو رگه ای گفت:
 _ اومدی عشقم؟! 

 کردم...  ناباورانه به اشکاش نگاه
 هیراد:_ تو حرف زدی ولی نذاشتی من حرفامو بزنم... 

رفتم رو به روش و دستُم بردم باال تا اشکاش رو پاک کنم... که دستُم گرفت و بوسید... 
 خیره شدم به چشمای اشکیش... 

خواستم تالفی کارای باباتو سر تو در بیارم شناختمت میهیراد:_ سوگند من وقتی نمی
کردم بابات اینجوری بیشتر ضربه میخوره؛ ولی قبل از اینکه کاری کنم می چون فکر

 عاشقت شدم... 
 ش بیشتر شده بود... گریه

کردم یاشاُر میخوای... االن _ سوگند منم تو این دو سال داغون شدم... چون فکر می
نیم ع کخاطر تو... میخوام خوشبختت کنم... ببخش منو... بذار دوباره شروبرگشتم به

 عشقم! 
 بوی الکل یکم اذیتم کرد... 

 بهش گفتم:
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زنیم._ بیا بریم تو... حالت که بهتر شد حرف می
م و رفت روي کاناپه نشست و منم براش سریع یه قهوه درست کردم و بردمش خونه

خورد عمیق تو فکر بود و منم خیره شده بودم بهش... مگه دادم خورد... قهوه رو که می
م نبخشمت... من حتی بیشتر از قبل عاشقتم! هیراد بهم نگاهی کرد و فنجون میتون
ش رو گذاشت روي میِز رو به روش و بهم گفت:قهوه

_ ممنون 
لبخندی زدم.

هیراد:_ سوگند تو... منو...
بخشمت! _ می

ز ی مخمل قرمز در آورد و درُش بالبخندی زد و جلوم زانو زد... از جیب کتش یه جعبه
کرد و رو به روم گرفت.

هیراد:_ این حلقه از دو سال پیش همراه منه... قسمت بود که االن بهت بدمش... 
کنی؟ سوگندم با من ازدواج می

یه قطره اشک ناخواسته از چشمم چکید... اونقدر بغض داشتم که توان حرف زدن 
م رو گرفت و اون ی تایید تکون دادم... هیراد دستنداشتم؛ فقط سرم رو به نشونه

ِ توی تنم نگاه کردم... همون چیزی بود که ی شیک رو دستم کرد! به لباس عروسحلقه
تو بچگیام آرزوش رو داشتم... موهام به طرز قشنگی شینیون باز و بسته شده بود و تور 

بلندی ال به الی موهام بود... به هیراد که تو مجلس عروسیم بغل دستم نشسته بود 
.. از همیشه خوشتیپ تر شده بود... با عشق نگاهم کرد... میون اون همه نگاه کردم.

صدای موزیک بلند... بهم گفت:
_ دوستت دارم... 

_ تا کی؟ 
_ تا ابد... 

 ايانپ
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