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 مقدمه :

 روزگار به هر دری می زند که یقین کنی به آنچه هست...

 که از آن توست..

 و به فاصله یک پلک بعد ازاین یقین

 بیمارگونه با تمام قدرت او را ، هر چه که هست ...

 از دستانت چنگ می زند ..

 و به آتش می اندازد..

 طوری که تا مدت ها سوختنش را به یاد می آوری ..

 ر این دنیای دیوانه ، دیوانگی باید کرد!د

 

*** 

 

 

 

باز هم یه روز زیبای آفتابی ، باز هم این تاللؤی زرین ، باز هم شروعی دیگر و باز هم یه تکرار زجرآور. گاهی فکر 

هیچ می کنم چرا بسیاری از ما محکومیم به این تکرار بی پایان ؟ چرا ؟ نمی فهمم چرا گاهی در آرزوی مرگی و 

دستی تو را به سوی این آرامشبخش همیشگی سوق نمی ده و گاهی در حسرت لحظه ای زندگی هستی و بی هیچ 

 دلیل محکومی به مرگ.

بسته خانوم خانوما پا شو دیر شد این حرف های شاعرانه نه واست نون میشه و نه آب. باز این صدای خسته درون 

 ه .ذهنم لحظه ای منو به حال خودم رها نمی کن

 مادربزرگ تو رو خدا فقط چند ساعت تنهام بزار می خوام با خودم خلوت کنم ! -

 

 

ده دقیقه به هشته ، وای خدا یه بار دیگه باید قیافه ی بدترکیب و زمخت این گوهری رو تحمل کنم و هزار تا 

 دقیقه دیر رسیدن! 01نصیحت بشنوم اونم فقط واسه 

 

 

بس بهت می گم این کوفتی رو هر شب هرشب تو حلقت نریز تا صبح مثل آدم بری صدا: همش تقصیر خودته از 

شرکت باز کار خودتو می کنی آخرشم یه شب مست و پاتیل می ری اونور تا هم خودت غصه زنده بودنت رونخوری 

 هم من !
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یت ها رفتم سر کار، بسه دیگه خفه شو بزار لباس بپوشم دیرم شد آرایش هم که پیشکش خودت ، از بس مثل م -

کم کم داره باورم می شه که یه سال از مرگم می گذره . باز یه مانتو مشکی ، جین مشکی و در آخرهم یه مقنعه ی 

 مشکی به رنگ زندگی خودم .

 

 

تو راهروی شرکت با یکی سینه به سینه شدم ولی حوصله بلند کردن سرم این کوه سنگین روی شونه هامو نداشتم. 

 ببخشیدی گفتم و راهمو کشیدم که برم که صدای نحس گوهری تو گوشم پیچید: زیر لب

 به به خانم آریان دیر می آی تنه می زنی زودم می خوای بری. -

 آروم طوریکه صدای خودم رو به زور می شنیدم گفتم:

 م صبح خواب موندمعذر می خوام دیشب کلی از کارهای شرکت رو تو خونه انجام دادم واسه همین دیر خوابید -

 پوزخندی زد از اوناش که حال آدم رو تا تهوع متحول میکنه وگفت:

 کار شرکت یا طبق معمول سردرگمی هاتون تو زندگی شخصی باعث بی خوابیتون بوده ؟-

 

 

است دلم به هم پیچیده بود از این مرد چندش آور،از این همه بی پروایی، از این همه حقارت ، سرم رو به چپ ور

 چرخوندم به عالمت نه شاید هم به عالمت تاسف .

 

 

 منتظر حرفی از من نموند در حالی که قصد رفتن داشت گفت :    

 بعد از ساعت کاری تو اتاقم منتظرتون هستم باید باهاتون صحبت کنم .-    

 

 یوار تکیه زدم و گفتم:سرم گیج می رفت فشارم افتاده بود نمی تونستم سر پا بایستم دستم رو به د    

آقای گوهری من با شما حرفی ندارم. گفتنی ها هم قبال گفتم ، مجبورم نکنین که کار رو به خانوادتون بکشم -    

.شما خوب می دونین من به این کار نیاز دارم و تو این خراب شده هم کار واسه من راحت پیدا نمی شه ، خواهش می 

 کنین من به کارتون نمیام. کنم دست از سرم بردارین باور

اگه لیاقت داشتم زندگی خودم رو از دست نمی دادم، من اون کارش نیستم اشتباه گرفتین شاید تنها باشم ولی از     

 این تنهایی این جوری استفاده نمی کنم واسه شما هم دختر زیاده خواهش میکنم من رو از بازی هاتون حذف کنین .

 

 س حرف می زنی از پانیفتی ،کی باهات کار شخصی داشت درباره ماموریتهاین قدر یه نف -    

 

 خدایا دیگه نمی تونم سر پا بایستم یه آه خفیف کشیدم و گفتم:    

 چشم عصر میام-    

با تمام انرژی که واسم باقیمونده بود سعی کردم به اتاقم برسم هنوز پشت میزم نرسیده بودم سرم گیج رفت و رو     

مین نشستم. هدیه یکی از کارمندام به سمتم اومد و منو از زمین بلند کردو به آبدارخونه زنگ زد و درخواست آب ز

قند داد .می دونست که اعصاب نصیحت رو ندارم فقط آهسته سرش رو تکون داد و به حالم تاسف خورد. دلم از این 
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ی خورد .کاش می تونستم از این شرکت برم ،نه بهتره همه نگاه های پر از حقارت و دلسوزی این همه ترحم به هم م

 از این شهر برم ، شایدهم نه از این کشور باید که برم، اصال چرا کشور ،چطوره از این دنیا برم .

خدا خـــــــــــدا چرا آخه چرا منو محکوم به مرگ نمیکنی، چرا به جناب عزرائیلت نمی گی یکی از بنده هام     

ه طاقت نداره برو و اون امانتم رو ازش پس بگیر و برام بیار .خدا این تن دیگه طاقت روح تو رو خسته است دیگ

نداره این تن خسته تر از اونه که بخواد شایسته ی روح پاک و بی آالیشت باشه تا کجا خدا تا کجا چقدر امتحان باید 

 د اونجوری به آرامش برسم . پس بدم چقدر تو این موج ها دست وپا بزنم من میخوام غرق بشم شای

 

 

 

فشارم با خوردن آب قند یه کم باال اومد تا عصر از پشت میزم بلند نشدم و یه سره کار کردم حتی واسه خوردن     

 نهار هم نرفتم شاید با اعتصاب غذا زودتر بتونم برم اون دنیا کاری ندارم که بمونم !

نم به طبقه باال سراغ گوهری رفتم . منشی منو به اتاقش فرستادو خودش در کیفم رو بر داشتم و با پاهای کم جو    

 رو بست ورفت دلم می خواست داد بزنم:

اون در لعنتی رو نبند من به این مرد که نه نامرد اطمینان ندارم ،ولی حیف که تا روز رفتنم به این کار نیاز دارمو -    

ن و کفنم هم پس انداز کنم .بنابراین ساکت شدم و با چشمانی که پر نمی خوام سربار کسی باشم باید حتی خرج دف

 از نفرت و سرمابود به گوهری نیم نگاهی انداختم و گفتم:

 اگه میشه امرتون رو زودتر بگین خسته ام باید زودتر برم .-    

 لبخند کم رنگی زد و گفت:    

ستخدام کرده ،خانم صداقت واسه آموزش تو رو به آقای تا نیروی جدید ا 01ده روز باید بری تهران شرکت -    

 افشاریان پیشنهاد داده ، اونم از من خواست بفرستمت تهران .

 حوصله ی ماموریت و دور شدن از سوئیت کوچیکم روهم نداشتم واسه همین با چشمانی ملتمس گفتم :    

 یکی دیگه رو بفرستین من نمی تونم برم.چرا من خانم صداقت که خودشون می تونن آموزش بدن، لطفا -    

 با اخم نه چندان غلیظی بهم گفت :    

تا شعبه سرور هاشون با هم به مشکل بر خوردن صداقت در گیر درست کردن سرور هاست .اون تو رو  4 -    

 پیشنهاد داده من که نمی تونم رو حرف مدیر انفورماتیک مرکز حرفی بزنم

 امه داد:بعد با پوزخند اد    

 01چیه واسه تو که بد نمی شه چند روزی اونو نمی بینی چشمت دیگه به حلقه نو که تو دستش کرده نمیا فته،  -    

روزفرصت خوبیه واسه نفس کشیدنت وقتی هم برگشتی رو پیشنهاد من بیشتر فکر کن باور کن می تونم کمکت کنم 

یدا می کنی من هم از این زندگی خسته کننده نجات پیدا می کن که انتقامت رو ازش بگیری عوضش تو یه تکیه گاه پ

 ، تا نخوای کسی هم نمی فهمه. 

 

 چشمام از عصبانیت به خون نشسته بود ،تقریبا دادزدم :

آقای گوهری من بهتون گوشزد کردم دیگه در اینباره با من حرف نزنین ، نمی دونم به چه زبونی بگم انگلیسی بگم 

به انتقام فکر نمی کنم ، تازه اگه حتی یک درصد خواستم دربارش فکر کنم از شما کمکی نمی خوام، می فهمین ؟من 
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خودم به تنهایی از پسش بر میام . من گیلدا آریان هستم رها از هر بی قیدی و بی بند وباری میفهمین این حرف 

 یعنی چی ؟

ون دارن ،این همه برای زندگیشون زحمت می کشن. دلم واسه خانمتون می سوزه که اینقدر مهربونن اینقدر دوستت

بخدا حقش نیست این همه جفا حقش نیست یه کم سعی کنین متعهد باشین، خانمتون از زیبایی و اخالق و سواد 

 هیچی کم نداره چرا این ظلم رو در حق اون و زندگیتون می کنین ؟

رو، اگه من چیزی کم نداشتم هیچ وقت سراغ تو تو از زندگیه خصوصی من هیچی نمی دونی یه طرفه به قاضی ن -

 نمی اومدم.

 

نمی دونم مشکلتون چیه ولی دور من رو هم خط بکشین ، خودم یه زخم خورده تو این بازی کثیفم نمی تونم زخم  -

 بزنم اون هم یه زخم از نوع زخم خودم.

 ه پشتم بهش بود پرسیدم کی باید برم ؟کمی سکوت کردم بعد هم بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم و در حالی ک

 

 

پرواز داری وسایالتو بیار شرکت از همینجا یه سره برو فرودگاه به خانم حسینی هم بگو تو  01: فردا صبح سا عت -

 این مدت کارهاتو انجام بده ، بسپار گند نزنه حوصله صداقت و نیش و کنایه هاشو ندارم .

 لخی به منشی کردم طوریکه انگار اون بیخبر مسبب این مالقات مزخرفه .بدون خداحافظی درو بستم اخم ت

 باز این در لعنتی ، بازاین کلید خاک بر سر، باز این دست بی رمق خدایا جنگ من و این در چرا تمامی نداره ؟

بال به درون با هزار بدبختی در سوئیت همیشه تاریکم بازشد . یه سیب زمینی دیگر برای به تمسخر کشیدن خندق 

دقیقه ای  01قابلمه کوچک پر از آب انداختم و به سمت آرامشکده پر از بخارم راهی شدم. بعد از گرفتن یه دوش 

در حالیکه حوله رو دور تن بی جونم پیچیده بودم برای خوردن یک شام شاهانه ! رهسپار آشپزخونه شدم . روی 

 صندلی ولوشدم و دستم رو به میز تکیه دادم.

م نمی یاد برنامه غذایی ام از کی به شبی یه تخم مرغ یا یه دونه سیب زمینی آب پز و گاهی هم نان و پنیر تغییر یاد

کرده . فقط می دونم حتی اگه کباب هم داشته باشم مزه اش رو نمی فهمم . گاهی هم معده ام با من سر ناسازگاری 

 اه گاهی مهمونش می کردم با رب یا با شوید .میذاشت دلش هوس یه نیمرو می کرد از اوناش که قبلنا گ

هه اونوقته که دلم می خواد به باد کتک بگیرمش آخه کی حال روغن تو تابه ریختن و سرخ کردن و نمک پاشیدن و 

رب زدن و تابه رو شستن رو داره . باز خوبه لیال یار خاموش من هفته ای یه بار برای نظافت اینجا بهم سرکی می 

 نمی دونم چطور می تونستم تو این خونه به گند کشیده روزگار بگذرونم .کشه وگرنه 

 

با شنیدن صدای زنگ در از خوردن شام دست کشیدم و شالم رو سر کردم وبه خودم گفتم: یعنی این وقت شب کی 

 باهام کار داره ؟

 

 صدا: کی میتونه باشه خل و چل جز مدیر ساختمون پول شارژ رو می خواد دیگه.

 

 در رو باز کردم از دیدن پسردانشجوساکن طبقه اول تعجب کردم و گفتم:
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 سالم بله امرتون ؟-

 

 از این همه سردی وعجله تعجب کرد و گفت :

 

ببخشین فردا شب یه پارتی تو خونم دارم ،دیدم شما تنها زندگی می کنین گفتم شاید دوست داشته باشین تشریف -

 بیارین.

 

 ت تو صورتم جمع کردم با کالفگی گفتم:هر چی اخم هس

 

 ممنون اهلش نیستم خداحافظ -

 

 در رو با صدای بلندی بستم، خدایا نمی فهمم چرا این مردا فکر می کنن هر چی زن تنهاست باید اهل دل باشه .

اگه اینم  حوصله خوردن بقیه سیب زمینی بخت برگشته رو نداشتم. به سمت شیشه اب سولوت هدیه ی لیال رفتم

روز  01تموم می شد این ماه پولی نداشتم که نوشیدنی دیگه ای بخرم باید صرفه جویی کنم ولی یهو یادم اومد 

 01نیستم کاش با ماشین خودم می رفتم تهران اونوقت شاید می تونستم این شیشه رو هم با خودم ببرم راستی این 

 شب بدون نوشیدنی چیکار کنم ؟ چه جوری بخوابم؟

 

 صدا: حاال باز عزای فردا رو گرفت امشبو بگذرون تا فردا خدا بزرگه

یک پیک ، دوتا ، سه تا حسابش از دستم در رفت تو حال خوبی بودم کاش تا ابد توی این حالم بمونم پلکام سنگین 

 شدن خدا روشکر باز عالم بی خبری روش رو بهم نشون داده .

 ن بخت برگشته چی می خواد؟چرا باز یادآور یه زجر بی پایانه؟این زنگ ساعت وحشی موبایلم از جون م

 یکی مشکی یکی شال تا دو –مشکی ،یکی یخی یکی شلوارجین تا دو –دست و صورتم رو شستم دو تا مانتو مشکی 

 و کت یه – خواب برای راحتی پیراهن یه – مسواک – خنک عطر با بولگاری ادکلن – مشکی اسپرت کفش یه – آبی

 سورمه ای با یه تاپ سفید برای دعوت احتمالی خانم صداقت به خونش تو چمدونم گذاشتم. شلوار

هزار  081یه رژ صورتی کم جون یه مداد مشکی و یه ریمل رو به مخلفات کیف دستی سفرم اضافه کردم .مدارک و 

ا لبخندپت وپهنی کنج زیپش بهم تومن که تموم دار وندارم تا اخر ماه بود رو هم برداشتم ، چمدان مسخره ام رو که ب

دهن کجی می کرد کشون کشون تا پارکینگ بردم . با این اعصاب داغون خودم جدال می کردم و از آن بدتر دیدن 

قیافه پر از تمسخر پسره همسایه بود همونکه دعوتش رو رد کرده بودم ، مزید بر علت شد که روزم رو با پیمانه ای 

 پر از تلخی شروع کنم .

ینی از آوار شدن کارهام روی سرش ناراضی بود و حرصش رو با بد وبیراه گفتن به گوهری سرم خالی کرد حس

.نزدیک ساعت نه منشی گوهری باهام تماس گرفت که برای گرفتن برگه ماموریت برم پیش گوهری و اضافه کرد 

 گوهری تو واحد فروش منتظرمه .

 

وم به این دیدار سخت تر از نوشیدن زهر نکن من که راضی شدم به نه خدایا، طاقت دیدنش رو ندارم منو محک

 رضایت دیگه بس کن من رو بکش راحت کن .
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 الهی این گوهری تو زندگیش خیر نبینه که آگاهانه منو به این قتلگاه می کشونه الهی همین بال سرش بیاد الهی....

 نفس می کشم ؟ نه این سینه که باال و پایین نمی کنه

ه سوم این شرکت یک ساله که واسه من ممنوع الوروده نه اینکه کسی ممنوع کرده باشه واسم ، خودم ممنوع طبق

سال تو مالکشون بودی و االن دیگه اون چشمها صاحب جدید پیدا  1کردم . مگه دیدن یه جفت چشمهای عسلی که 

جر وسط قلبت زده و به امون خدا رهات سال خاطره تو وجود یکی که با خن 1کرده ، به همین راحتیه ؟مگه دیدن 

کرده به همین راحتیه ؟مگه دیدن کسی که یه روز شوهرت بود و حلقه تو ، تو دستش بود و االن حلقه ی یکی دیگه 

 تو دستشه به همین راحتیه ؟

ه درد ممنوع الورودش کردم آره چون تاب نفس کشیدن تو هوایی که اون نفس می کشه رو ندارم می خوام بمیرم ک 

 خیانت رو تحمل نکنم .

 

 

کاش فقط دلیل این همه تلخی و نامهربونی و این خیانت رو می دونستم اونوقت شاید راحت از کنارش می گذشتم، 

شاید می تونستم به زندگیم ادامه بدم یا شاید حتی می تونستم ببخشمش. ولی من محکومم به بی خبری به بی مهری 

 !وای کاش محکوم بشم به مرگ
 

این لرز لعنتی باز به سراغ دستام اومده ، این بغض پر بهانه باز به گلوم چنگ می زنه یا خدا کمکم کن نزار کم بیارم 

 نزار جلوی یه عده فرصت طلب بشکنم.

 

بزار ته مونده این غرور توی این جون ناقابل کمی خودنمایی کنه. بزارسردی وجودم تو نگاهم بهش سرایت کنه، 

مه هنوز تنها نقطه عطف زندگیم شیشه عطر جا موندش رو میز توالت اتاق خوابمه ،نزار بفهمه بعد از رفتنش نزار بف

تنها صدای پرکننده فضای تلخ خونم صدای فیلم عروسیمونه اون لحظه که منو در آغوش کشیده بود اون لحظه که 

 فیلم گرفته بود ، نزار بفهمه هنوز....فیلم بردار یواشکی از جمله دوستت دارم که تو بغلش بهم گفته بود 

 

 

گوهری این مار هفت خط من رو به صندلی روبروی خودش جایی درست در تیر رس نگاه حامی مرد من، مرد 

 گذشته های نه چندان دورم دعوت کرد .کمی تعلل به خرج می ده، انگار منتظر یه لغزش نگاه من به سمت حامیه.

 

 

 دا هستم،گیلدایی که در اوج اسارتش رهاست .ولی کور خونده من گیل

 

 

سنگینیه نگاه حامی قلبم رو زیر ضربات مشت ولگد گرفت ، نفس با اجبار و اکراه از میان لوله تنفسی ام راه باز می 

کرد ، این سوزش لعنتی درمیانه گودال چشمام دیگه چی بود؟به کدامین گناه مرا این چنین به صالبه می 

ر قطره ای بر روی گونه هایم سرریز بشی باور کن هنوزاز این جهنم بیرون نرفته جفت چشمام رو کشین؟اشک اگ

با همین ناخن هایم بیرون می کشم و تا ابد سوگوارت می کنم که دیگر این چند تکه غرور باقیمانده ام را با بارش بی 

 موقعت از من شکسته در طوفان بی مهری دریغ نکنی.
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 یا صدا ! کجایی در کدام پستوی حلقم گم شدی چیزی بگو به دادم برسزود باش در ب

 

 

 آقای گوهری میشه لطف کنین برگ ماموریتم رو زود بدین از پرواز جا می مونم. -

 

 بفرمایین حاضره -

م از نوع پاهایم یاری ام کن از این مهلکه که جان سالم در ببرم تو رو به یک هفته پیاده روی ، روی سبزه ها آنه

 خیسش ، برهنه مهمان می کنم به شرافتم قسم!

 خسته م از این دلواپسی

 

 

 خسته و تنهام بی کسم

 

 خدا بهم بگو که کِی

 

 به صبح فردا می رسم؟

 

 یکی به دادم برسه

 

 تنهایی سخته به خدا

 

 یکی جوابمو بده

 

 آه ای خدا ، تا کِی دعا

 

 من و شب و اشکام و

 

 ستاره و یه کوله بارِ غصهبا 

 

 یه دنیا دلشکستگی

 

 تنهام گذاشت

 

 اونی که هر لحظه

 

 با هر غصه من می مرد وباز زنده می شد

 

 عشق تو دلش عمر زیادی که نداشت
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 حس می کنم

 

 تنها شدم

 

 بی کس و بی فردا شدم

 

 نمی دونم چیکار کنم

 

 دلم گرفته ای خدا ....

 

 

 

ر بار به شانسم لعنت فرستادم .همیشه قرعه به نام من بد شانس میافته اونهم برای نشستن در کنار پنجره ی هزا

 هواپیما. من از این ترس قدیمی بیزارم .

 

 

چقدر این پایتخت مون شلوغ و در هم بر هم بود. ولی هوای مسمومش انگار برای من هزاران بار سبکتر از هوای 

 انگار در این دوری راحت ترنفس می کشیدم . پاک رشت خودمونه،

 

 

اسم این میدون چی بود چرا مغزم هنگ کرده، خدایا آدرس رو چرا فراموش کردم مگه بار اوله که به دفتر مرکزی 

 شرکت می اومدم ؟ نه پس چرا یادم نیست دچار فراموشی شدم آن هم از نوع زودگذرش.

 

 

 زرد فرودگاده درست روبروی برج مورد نظر ترمز کرد .آهان یادم اومد ونک بود، تاکسی 

 

 

 چقدر گرسنه ام نهار چی خوردم ؟ اصال نخوردم، خوردم؟

 

این صدای گاز یک موتور نبود؟ چرا اینقدر به من نزدیک می شد؟چه می خواست از جون من خسته که اینطوری منو 

هزار تومن پول  081ام چی داشتم جز همه ی مدارکم و  روی زمین کشید و رفت مگه تو ی اون کیف زهوار در رفته

 که برای خرج و مخارج این ماه پس انداز کرده بودم و یه موبایل فکستنی .

چرا من تمام دارایی هایم را آورده بودم تهران؟ مگه اینجا چقدر به پول نیاز داشتم ؟من بدون موبایلم چطور به 

 نتری که برای تمامی داشته هایم شکایت کنم .شرکت زنگ می زدم و می گفتم می رم کال

 

 

بیخیال مگه با شکایت کردن من کیف گم شده ام پیدا می شه بارها شنیدم روزی صد تا کیف تو تهران زده میشه 

خیلی خوش شانسم از بین این صد تا کیف دزد، دزد کیف مرا پیدا کنن ؟ بد شانس ،بدشانسه دیگر حرفی برای 

 گفتن نیست.
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چرا میل بلندشدن از زمین در من مرده، این دستهای قوی ، این انگشتان کشیده زیبا مال کیه ؟ که این چنین سبکبال 

 منواز زمین بلندم کرد ؟

این شانه ستبر ، این بازوان قوی و مردانه پوالدین کیه ؟ این قد بلند و این موهای خرمایی ، یا خدا این چشمان 

این طوری منو به کنکاش نشسته ؟ در نگاه این مرد رویایی چه چیزی موج می زنه؟به  خاکستری پر شفقت چیه که

گمانم این شهزاده ی قصه های هزاران دختر دم بخته که از ره رسیده و صدای سم اسبش لرزه بر اندام میندازه .این 

هم دخترک رویایی  رخش مشکی شاستی بلند آلمانی خیلی بی شباهت به اسب قصه های مادر نیست .ای کاش من

 قصه ها بودم و چشم در ره یک شهزاده مثل اون بودم، نه یک زن مطلقه با قلبی ماالمال از رنج و عذاب .

شهزاده : خانم حالتون خوبه ؟ دیدم کیفتون رو زدن، متاسفانه فاصلم باهاتون زیاد بود نتونستم کمکی کنم االن با 

 پلیس تماس می گیرم .

 

 نیست حوصله کالنتری و کاغذ بازی هاش رو ندارم فکر هم نمی کنم مثمر ثمر باشهممنونم نیازی  -

 

 نگاهش چقدر عجیبه انگار تو صورتم دنباله یه شخص آشنا می گرده.

 

 مدارکی توی کیفتون نداشتین ؟ -

 

 چرا تقریبا تمام مدارکم بجز پاسپورتم ! -

 

 رو اعالم کنین واستون دردسر نشهپس حتما یه سر برین کالنتری تا مفقودیشون -

 

 مرسی االن نمی تونم باید برم شرکت ماموریت کاری دارم شایدعصری یه سر برم.-

 

 کمکی از دستم بر نمی آد ؟-

 

 نه ممنونم -

 

طبقه از برج رو با آسانسورطی کردم و  01شهزاده ی مشکی پوش رفت و من رو با رویای رفتنش تنها گذاشت . 

کت شدم. منشی رو خوب می شناختم خانم راد مثل همیشه مهربان منو به اتاق خانم صداقت راهنمایی کرد وارد شر

نفرآقا  7نفر کارمند خانم و  8.سالم و احوال پرسی ساده ای کردم و وظایف شرح داده شد کارم رو شروع کردم . 

صر تحمل کردن .موقع رفتن به سمت راد استخدام شده بودن برای شعبه اهواز و بوشهر . صدای خسته ی منو تا ع

رفتم و ازش درمورد هتل رزرو شده سوال پرسیدم ، در همین حین آقای افشاریان از در شرکت وارد شد با کسی 

 مشغول صحبت بود، این کارمند رو نمی شناختم .

و زدن شناسنامه ام منشی اسم و آدرس هتل رو بهم داد کمی مکث کردم و گفتم : فقط امروز دم در شرکت کیفم ر

هم توش بود االن توهتل مشکل دارم؟ معرفی نامه شرکت کافیه ؟ منشی از جاش بلند شد و سرش رو به نشانه سالم 

 خم کرد ، صدای آقای افشاریان رو از پشت سرم شنیدم ، دخترم جلوی شرکت ما کیفت رو زدن ؟
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انداخت ، بهم خیره شده بود آثار تعجب تو صورتش به سمتش بر گشتم با شرمندگی سالم کردم نگاه عجیبی بهم 

پیدا بود، خوب منو نمی شناخت ولی من صاحب شرکت رو از روی عکس ها و فیلم ها خوب می شناختم.سرم رو 

 پایین انداختم وبله ی آرومی گفتم ، در باز شد یه مرد با کفش های چرم قهوه ای وارد شرکت شد صداش آشنا بود .

 

دیر شد . خدای من این همان شهزاده نیست ؟ هست ! خدای من پس این پسر واقعا شهزاده صنعت بابا بریم  -

 پخش لوازم بهداشتیه ایران پسر سلطان افشاریانه .

 اِ .. سالم ...شما اینجا تشریف دارین شرکتی که توش ماموریت داشتین شرکت ما بود؟ چه تصادف جالبی! -

 

 می شناسین ؟افشاریان : برنوجان خانم رو 

 

 شهزاده که حاال فهمیده بودم اسمش برنو ست با لبخند دختر کشی گفت :

 بله پدر امروز صبح جلوی برج کیفشون رو جلوی چشم من زدن متاسفانه فاصله ام زیاد بود نتونستم کاری کنم . -

 

بیای خونه ما همسرم هم خوشحال  افشاریان با تاسف به من نگاه کرد و گفت: دخترم لزومی نداره بری هتل می تونی

 می شه ، به شما هم که بخاطر کار ما دستبرد زدن پس جای هیچ شکی نیست که باید جبران کنیم.

من واقعا از این همه لطف سپاسگزارم ولی نمی تونم مزاحم شما بشم این دستبرد بخاطر بی عرضگی من در حفظ  -

 اموالم بود هیچکس مقصر نیست

ن عاشق مهمونه اگه امشب از ماجرا باخبر بشه و بفهمه ما تورو بدون کیف و مدرک تو این شهر دخترم همسر م-

بزرگ به امان خدا رها کردیم از دست من و برنو شاکی میشه .پس لطفا تعارف رو بزار کنار و منت به دیده ما بزار 

 مطمئن باش بهت بد نمی گذره.

 

 زده مزاحم همسرتون بشم ماموریت من طوالنیه باید به فکر هتل باشم. این چه حرفیه من واقعا دوست ندارم سر -

 

طوالنی هم باشه شما نگران نباش، امشب رو مهمون ما باش تا فردا فکری می کنیم .خانم راد هم با نگاه مهربونش 

 من رو به قبول این دعوت مجاب کرد .

ه؟ حتی می تونی امشب رو تو خونه اش با رویای صدا : دیونه یه شب هم در کنار شهزاده سپری کردن مگه بد

 همچین مردی سپری کنی به جای اون زهر ماری که هر شب تو حلقت می ریزی.

 واقعا نمی دونم چی بگم مطمئن هستین مزاحم نیستم ؟ -

 نه دخترم این چه سوالیه مراحمین -

 راهی شدم .شهزاده هم با مهربانی بهم نیم نگاهی انداخت و همراه این دو مرد 

 خونه بود یا قصر؟ این حیاطه یا باغ؟ اینجا تهرانه یا بهشت ؟پس چرا اینقدر ساکت و زیباست ؟!

خانم افشاریان زنی سفید رو با موهای خرمایی هم رنگ موهای پسرش و بینی خوش تراش و گونه ای برجسته و 

 چشمانی به رنگ دریا به زیبایی فرشته ها.

ریان و برنو برای داشتن چنین همسر و مادری .آرام و متین و مهربان با دیدنم انگار موجود خوش به حال آقای افشا

 عجیبی رو کشف کرده بود چند لحظه ای بهم خیره شد و گفت: علی این خانم ... این خانم..
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ا که تو آقای افشاریان لبخند کم رنگی زدو گفت : آره من هم فهمیدم برای همین ازشون دعوت کردم بیان اینج

 ببینیشون

 منظورشون رو نفهمیدم ولی مهم نبود اگه چیز مهمی بود خودشون بهم می گفتن.

خانم افشاریان که با معرفی آقای افشاریان متوجه شدم اسمشون دریاست خیلی مهربون و بی ریا بودمنو که یه 

یب بود حتی دعوت آقای افشاریان مهمون ناخونده اون هم از جنس مونث بودم با روی بازپذیرفتن ، یکم واسم عج

 هم عجیب و نا متعارف بود ولی اگه قبول نمی کردم بی ادبی محسوب می شد..

متر زیر بنا داشت، دکوراسیون به سبک کالسیک  0111این خونه با این همه سالن و اتاق و پله و راهرو صد درصد 

 اینجا بی شباهت به کاخ نبود و باشکوه به رنگهای کرم و قهوه ای و طالئی بود. گج بری های

. این اریکه پادشاهی افشاریان ها بود . شام را تقریبا در سکوت خوردیم معده ام از تعجب شاخ در آورده و بی شک 

االن آهنگ معروف من واین همه خوشبختی محاله رو زیر لب زمزمه میکرد.ولی باید ادب رو رعایت کرد ومثل 

رنگ حمله نکرد.آرام و با طمانینه مشغول لمباندن شدم که گهگاهی سنگینی نگاهی قحطی زده ها به این خوان رنگا

 رو حس می کردم ولی بی پروا به خوردن ادامه دادم.

 بعد از شام به رسم مهمان نوازی بساط چای و میوه براه شد. آقای افشاریان از سِمَتم پرسیدن؟

 مدیر انفورماتیک شعبه خزر هستم. -

 شرکت ما مشغول به کارین؟ چند ساله تو -

 از افتتاح شعبه تا به امروز -

خیلی خوشحالم نیروهای جوان و با پشتکاری مثل شما رو تو شرکتمون داریم .خانم صداقت قبال در مورد شما  -

 صحبت کرده بودن خیلی به کارتون اعتماد دارن از من خواستن خودم شخصا اجازه تون رو از آقای گوهری بگیرم.

 یا خانم با نگاهی غم بار بهم خیره شد وگفت :در

 گیلدا جون می خوام یه چیزی بهت نشون بدم که شاید تعجب کنی

بعد به سمت شومینه کنار پذیرایی رفت و قاب عکس زیبای طالیی رنگی رو تو دستش گرفت و اومد سمت من و داد 

 دستم.

 خودم بود که قاب شده بودوقتی عکسی که تو قاب بود رو دیدم شکه شدم انگار عکس 

 با تعجب پرسیدم این خانم با این همه شباهت به من کی هستن؟

سال پیش توی دریا غرق شد ، امروز با دیدن شما  1افشاریان گفت : عزیزم این بهنوش دختر خدا بیامرز ماست. 

 جان شما رو ببینه.دوباره به یادش افتادیم. برای همین اصرار کردم بیای پیش ما دلم می خواست دریا 

 من که با بهت به حرف های افشاریان گوش میدادم گفتم:

 خیلی متاسفم ، خدا بیامرزدشون ، جاشون تو بهشت باشه ، خواست خدا هر چی باشه نمیشه باهاش جنگید. -

غصه هام  برنو لبخند کم جونی زد و گفت :شایدهم خدا نخواست من تو روزهای تنهاییم کسی رو داشته باشم که از

 واسش بگم و سرم رو پاهاش بزارم .

افشاریان آه کوتاهی کشید ،نگاه دریا رنگ غم گرفت ولی از این دو گذشته چشمان خاکستری شهزاده بود که 

 طوفانی شد.
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از جا بلند شدم در هیاهوی بی صدای این خانواده جای من کجای قصه می تونست باشه جز رختخوابی در یکی از ده 

 این خونه؟ ها اتاق

مراسم صبحانه خوران در منزل برگزار میشه و  8قبل رفتنم شب بخیری گفتم و آقای افشاریان گفتند فردا ساعت 

 ونیم مراسم خداحافظی. نعیمه خدمتکارشون من رو به اتاقم راهنمایی کرد. 8ساعت 

هام می سوخت ، خسته بودم اما نه از در تختخواب بزرگی که به نظر به جای دو نفره چهار نفره بود دراز کشیدم چشم

کار، نه از یک مهمانی ناخواسته بلکه از خودم این تکرار بی پایان این عذاب بی سرانجام.کاش روزی به پایان می 

 رسید این سفر پر از درد و عذاب.

 

 

مه جالل وجبروت خواب این مسکن آالم بشری هم خودش رو از چشمانم دریغ می کنه ، یعنی در این قصر با این ه

به قول صدای تنهایی ام یک کوفت و زهر ماری فقط اندازه یکی دو پیک که خواب را مهمان این چشمان به گِل 

 نشسته کنه پیدا نمی شه ؟

شاید اینجا هم خدا با پیمانه یکجا نمی گنجه، شاید این ها هم معتقدند آن جا که مِی به راه هست خدا پا نمی 

ان می فهمیدند خدای کافر و دیندار یکیست ، کاش می فهمیدن میخانه و می از آنِ خداست ، گذاره.کاش این مردم

 کاش می فهمیدن این مِی نیست که ما رو بی خبر از خدامون می کنه شایدهم ، همین مِی گاهی خدائیمان می کنه !

 

 

را در آغوش کشیدم سر بر شانه هایش چرا هیچ کی نمی فهمه من بارها با همین می به سجاده رفته ام، بارها خدا 

گذاشته ام و از تنهایی ام به اون همیشه تنها پناه برده ام ؟چه کسی می دونه من همین می را نوشیده ام و ساعتها با 

خدایم رقصیده ام در آغوشش مست شدم واز آن گرمای بی پایان به راه های شیری کهکشان سفر کردم؟چه کسی 

هر بی خبری من از خدایم خیلی باخبرم؟چه کسی می دونه خدای من خدای ترس و وحشت می دونه در همین به ظا

 نیست خدای جام و می و گل وبلبله؟

 

 

 االن من بدون این مایع تلخ و سوزنده، بدون این مجوز چطوری به بهشت بی خبری هام پابزارم.. می شود آیا؟

سال زندگی ام را  1رم روی سجاده غم زانو می زنم ،خاطرات تا صبح قدم زدم آره میشد، با اشک هایم وضو می گی

که نه بلکه بردگی ام را مرورمی کنم، کجا اشتباه کردم؟ چه موقع از من بُرید حامی ای که یکسال هست که دیگر 

 حامیم نیست ؟من به کدام جرم نکرده محکوم به تنهایی شدم؟

کشه .صبح شد و من یک شب بدون اون زهرماری به دیدار  خدا نزدیکه همیجا کنار سجاده ام منو به آغوشش می

 معبودم رفتم این یک معجزست نه؟!

 

 

چقدر این حمام متمول ها با حمام ما فقیر فقرا فرق داره انگارآبشون هم آب زمزمه هر چه درد بی درمان هست رو 

برده که من از این استحمام جانی از تن خسته ام پاک کرد. شاید هم این صدای همیشه بیدارذهنم اینجا خوابش 

 دوباره گرفته ام؟
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صدا: پاشو خانم من هستم آماده و حاضر به خدمت برو پایین شاید از بخت خوبت اون چشمهای خاکستری مهربون 

 یکبار دیگه دیدی.

 

ره است ، من بس کن چرا من تو یکی رو نمی تونم خفه ات کنم؟ من و چه به این شهزاده ؟ فکرش هم رویایی مسخ

سال پیش که نیستم همونکه خبرازدواجش مشتی عاشق سینه چاکش را از پا در آورد. من همون  1دیگه اون گیلدای 

دخترک شاداب و سرزنده با قد بلند و کشیده با موهای مشکی مواج با چشمانی به سیاهی رنگ شب با گونه هایی به 

دی برف نیستم از من بجز یک جسم نحیف و شکسته زیر این رنگ یاقوت و لبی به سرخی انار با پوستی به سفی

 طوفان سهمگین چیز دیگه ایی مگه باقیمونده؟

 

 

مگر نه اینکه من به جرم نکرده ام مهر مطلقه بودن رو تو شناسنامه ام یدک می کشم. از من گذشت صدای عذاب 

گسیخته به نام دل چیز دیگه ای نیست که  آور ذهنم از من گذشت خوشبختی.چیزی نمونده از من جزچند تکه از هم

 هر شب پیش خدام به هم گره می زنمشون و صبح بازهم از هم گسیخته ان .

 

 

سر صبحانه معده اولتیماتم می ده چنانچه لب به تخم مرغ زدی تمام محتویاتم رو برات با نامه ای سرگشاده ارسال 

 می کنم که دیگر آبرویی بر تو نماند .

 

 

 اچار به نان و مربایی دهانش را بزور بسته نگه داشتم از ترس این بی آبرویی.به ن

 

 

 پس چرا این خاکستریهای به غم نشسته ی دیشبی سر این میز ما را مفتخر نکرد این هم از بخت خوب من.

 

مهمونشون باشم.  بابت زحمات دریا جون تشکر کردم و خداحافظی. اما آقای افشاریان گفتن که امشب باز هم باید

نمی دانم چه حسی درمن بیدار شد که نتوانستم نه ی قاطعی بگویم واز وجد دیدار دوباره دو تا تیله ی خاکستری بود 

یا از طرز نگاه دلتنگ مادری برای دختر زیر خاکش به هر حال قلقلکی زیر پوستم احساس کردم و به تصمیشون نه 

 نگفتم.

 

 

 یب دیر می گذشت چرا؟ کسی میدونه؟امروز بر خالف هر روز عج

 

 

را نشونه گرفته اند، زنگ تلفن اتاقم از پایان تدریسی خسته کننده خبر داد وخانم راد  1عقربه های ساعتم ساعت 

 وقت رفتن همراه آقای افشاریان را یادآوری کرد.

 

مدارکت بعد هم برای شام با دریا به یه  افشاریان : دخترم اول یه سر به کالنتری می زنیم برای دادن گزارش مفقودی

 رستوران دنج و دوست داشتنی می ریم ، ما تو این رستوران با بهنوش خیلی خاطره داریم، از نظرت اشکالی نداره؟
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 در حالی که لبخند می زدم گفتم : چه اشکالی من که مزاحم هستم دیگه اینقدر شرمنده نفرمایین .

روز زندگی کنه. اینجا کباب  01ز حتما معده ام تا ابد باهام قهرمی کنه .ولی طفلکی بزار رو 01من میدونم بعد این  

 هاشون هم بوی متفاوت می ده انگار مزه اش را هم یه جورایی حس می کنم چرا؟

 

اشتنش دو روز بود که به مامان و بابا زنگ نزده بودم. واقعا اگر فرزند یعنی یکی مثل من، همون بهتر که خودم از د

محروم شدم . امشب حتما زنگ می زنم، موبایل که ندارم از خونه زنگ می زنم ، حتما از اینکه موبایلم خاموش بود تو 

این دو روزه آسمون رو به زمین دوختن . ولی نه حتما به شرکت زنگ زدن و می دونن تهرانم. رویا خواهرم هم که تا 

ه وجود داشته واسم پی ام گذاشته ، البد االن در به در دنبال یه خبر از منه به حال هزار بار ایمیل زده و از هر راهی ک

 باید به مامان بگم بهش بگه که نگران نباشه.

 

 کاش این شهزاده هم می رسید و کمی هوش از سرمون می برد حیف که دیگه افتخار نمی ده.

 

شون به مادر همیشه نگرانم زنگ زدم باز هم گله شب به قصرشون رسیدیم از دریا اجازه گرفتم و از تلفن 00ساعت 

 ، باز هم شکایت حالی برام نمونده که بر سر جدال باهاتون اون رو هم در طبق اخالص بگذارم وتقدیم کنم .

 پس کجا هستن این قد بلند رعنای مشکی پوش ؟چرا دیگه خبری ازش نیست ؟

 

 ای این غمکده رو رها نمی کنه ؟ صدا: چی شده شیطون خانم یاد این خوشتیپ پسر لحظه

 

نمی دونم صدایی خودم هم نمی دونم در عمق این حفره خاکستری چی بود که اینطوری بی تابم کرد ؟ هرچند محال 

 ،هر چند دور، ولی من باز نگاهش را تمنا می کنم .

 

 !صدا: احتماال با یکی از اون پری های خوشگل داستان همراه و هم نفسه دیگه جیگر
 

تو رو خدا بس کن عذابم نده بزار یک شب هم که شده با خیالی هر چند وهم آلود صبح کنیم و این حال خوش رو 

 ازم نگیر.

 

وای شب شده باز هم من خمار مِی .از دریا اجازه گرفتم که به خاطر بی خوابی های گاه گاهی ام )هه گاه گاه رو خوب 

 تازه کنم و چه سخاوت مندانه باغشون رو بخشیدن به من. اومدم ( در باغشون قدمی بزنم و نفسی

 

 خدای من این اطلسی ها رو ببین چه با ناز و کرشمه به باد مالیم شبانگاهی آویختن و پایکوبی می کنن .

 

 این استخر چقدر عمق داره؟یعنی می تونه منو در خودش غرق کنه طوریکه جنازه ام هرگز به دست حامی نرسه؟

 

 چه رنگی بودند ؟ قرمز ، سفید ، صورتی . اینها چرا زردند نکنه اینها هم مثل من از جدایی زرد شدند. رزها

 

یاس سجاده ام چه عطری داشت؟ یه چیز مثل همین که االن به مشامم می رسه؟ پس خودش کو کجاست ؟ رخ نمی 

 نمایی بانو؟
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رای فرار از قتلگاه حامی بهش داده بودم، روی این چمنزار االن وقت عملی کردن قولم به پاهامه، همون قولی که ب

 خیس پا پرهنه قدم میزنم و زیر این نور کم جون چراغ های باغ با خودم خلوت می کنم.

 

این همه کاج برای چی اینجا در یک خط سنگر گرفتن شاید برای پر کردن تنهایی پسرک بی خواهری اینجا کاشته 

 درد و دلش گوش کنند و دیواری براش بسازند به دور از نگاه های آدم های قصر.شده اند تا گاه گاهی به 

خدای من نه ! این بید مجنون اینجا چیکار می کنه ، باز یکی مثل گوهری اینجا هم برای گرفتن حال من کمر بسته . 

 را ؟چه می شد نبودی درست در جایی که کمی آرامش را بغل گرفته بودم و معاشقه می کردیم. چ

این بید لعنتی منو به لجنزار زندگی ام برمی گردونه به روزهای خاطره انگیز و شیرینِ نه چندان دورم با مردی که 

 یک روز زیر یک درخت بید مجنون قسم خورده بود همیشه حامی ام باشه و تا ابد کنارم بمونه.

 

ده به داغ عاشقی به کدامین مقصد رهسپارن؟چه این سیل بی امان در این شب پر ستاره روی این گونه های سر سپر

کسی می دونه این بغض شکسته در گلو در این باغ زیبای بهاری برای چه اینگونه تاب نیاورده و رسوا می کنه منی رو 

 که قبال رسوای عالم شده ام ..

 

 این صدای پا نیست ؟چرا هست .

شکستن هایم را به سخره بشینه؟کاش می شد نامرئی می  خدای من کیه که می آد ، باز چه کسی می خواد دوباره

شدم در این چنین لحظاتی حتی کاش قطره می شدم در زمین می رفتم که در هجوم نگاه های ترحم وار و یا سرزنش 

 وار به تازیانه کشیده نمی شدم.

 

 

ترک رویایی قصه ها می شدم این همون شهزاده هستش که سوار اسب سفید از راه رسیده ،کاش من هم همون دخ    

 از این شهر رخت می بستیم و به قصرش می رفتیم .

 

می تونم بپرسم چه چیزی باعث شده که این وقت شب یه خانم جوان و از قضا خسته از کارسخت روزانه به باغ  -    

 پناه بیاره و درست خلوتکده شبانه من رو زیر این درخت بید تصرف کنه ؟

 

از اینکه نا خواسته خلوتتون رو بهم زدم ، من که به آقای افشاریان گفتم اینجا مزاحمتون می شم ولی باز  متاسفم -    

 هم ایشون واسه موندنم اصرار کردن ، عذر می خوام االن بر می گردم تو اتاقم.

 

 ین؟شما عادت دارین خودتون رو به جرم های کوچیک قضاوت کنین و بعد حکم آخر هم صادر کن -    

 

 چه خوب منوتو چند لحظه شناخته بود. آهی کشیدم گفتم:    

 

 نمی دونم شاید اغلب اوقات ، نه همیشه -    

 

 منظور من از سوالم دلیل غمتون بود نه چیز دیگه ای -    
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 انتظار پاسخ دارین؟ -    

 

 البته اگه خودتون دلتون نخواد بگین، اصراری ندارم . -    

 

 چی بگم که غمهای آدم ها واسه خودشون دردن، واسه دیگران سر درد -    

 

نگاهتون به زندگی کمی عجیبه واسم ، بعضی از آدم ها برای رفع مشکالت دیگران به حرف هاشون گوش می  -    

اشن. دن، بعضیهاشون برای هم درد شدن خوبن و شاید بعضی هم به قول شما سردرد بگیرن و حوصله ای نداشته ب

 اما شما همه رو به یه چشم می بینین می تونم بپرسم چرا ؟

 

 چون شاید از این تقسیم بندی ها دور و بر خودم ندیدم -    

 

 حاال شاید من جز دسته اول و دوم باشم حرف بزنین کمی از فشار روتون کم می شه -    

 

ین قدر که شاید در روز هزاران زن مثل من ،تو دنیا با این داستان من خیلی طوالنی و خسته کننده و تکراریه. ا -    

 مشکل دست به گریبانند واین درد رو فقط یه درد کشیده می تونه درک کنه نه کسی غیر از این دست آدم ها.

 

 از کجا می دونی من از همون دسته آدم ها نیستم ؟شما که در مورد من چیزی نمی دونین -    

 

ن مرد منو شکست داد باید بهش می گفتم؟ دوباره باید نگاه های ترحم انگیز یکی دیگه رو تحمل می کم آوردم ای    

 کردم؟

 

 بزار حدس بزنم مشکل عشق و عاشقیه؟ -    

 

 بله عشق همون که دوستم هانیه محمدیان در باره اش میگه : -    

 

 دیگر وقت آن رسیده که چند شاعر جمع شوند..    

 

 "عشق "اژه ای تازه بر گزینند به جای و    

 

 یک واژه ی بیست و چهار حرفی پیچیده!    

 

 که دشوار بچرخد به زبان این جماعت...    

 

 چه دوست نکته سنجی -    

 

 بله و خیلی هم حساس -    

 

 شکست عشقی چیزیه که اکثر آدم ها باهاش دس وپنجه نرم کردن یا می کنن -    
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از این همه خونسردی دلم بدجور گرفت خواستم بی خیال شبگردی و درد دل بشم و به رختخوابم پناه ببرم ولی     

 اجازه ندادو گفت:

 خوب منتظر شنیدن داستان شما هستم نگران سر من هم نباشین به همین راحتی ها درد نمی گیره.  -    

 

 

 

سال قبل توی یه خیابون خلوت موقع برگشتن از  1نی و سرد زمستونی داستان من بر می گرده به یه غروب بارو-    

 دانشگاه .

منتظر تاکسی بودم ولی دریغ از یکیش. پاهام خسته بودن و لباسام و موهام خیس آب .چتر نداشتم برای همین     

ار راننده یه خانوم کالفه بودم و وقتی یه پراید جلو پام نگه داشت به خیال اینکه مسافر کش هست سوار شدم، کن

نشسته بود عقب هم یه آقا به چیزی مشکوک نشدم، تا اینکه راننده مسیرش رو به سمت یک فرعی خلوت عوض 

 کرد و من شاکی شدم .

برق چاقوی مردی که پیشم نشسته بود چشمهام رو خیره کرد . زنی که جلو نشسته بود چادر از سر برداشت آه از     

ه اون هم یه مرده، تهدیم کردن و هر چه پول و طال داشتم ازم گرفتن، التماس می کردم دیگه نهادم بلند شد دیدم ک

کاریم نداشته باشن ولی بی خیال نمی شدند ،کار داشت به جاهای باریک می کشید داد می زدم واز خدا کمک می 

 خواستم یهو یه میله به شیشه جلویی اصابت کرد.

فل فرمون به شیشه ماشین می کوبه سرنشین ها پیاده شدند وبا چاقو احاطه اش کردند ، یه مرد رو می دیدم که با ق    

دست و پام می لرزیدند ولی چاره ای جز فرار نداشتم. از ماشین پیاده شدم با تمام قوا به سمت خیابان اصلی دویدم 

 سوندم و کمک خواستم .،یکی از اونها هم دنبالم می دوید با هزار بدبختی خودم رو به یه سوپر مارکت ر

چند دقیقه بعد با چند نفر سر جسم خونین و مالین اون مرد که ناجیم شده بود رسیدیم و به بیمارستان     

رسوندیمش اون مرد ، اون ناجی ، حامی من شد همون که یه کلیه شو بخاطر دفاع از نجابت من از دست داد . بعداز 

تمام خانواده ام جنگیدم تا تونستم با یه مرد از طبقه اجتماعی اون ازدواج  اون اتفاق حامی شد همه ی زندگی من با

کنم ، همه می گفتن به نوعی دیگه براش جبران میکنن ولی من می خواستم جواب این فداکاری رو با جسم و روحم 

 بدم نه با پول.

 

سال خانواده  1ن موقع اینطوری می گفت . شاید اوایل عشقی نبود ولی عالقه که بود یه طرفه هم نبود یا شاید او    

من شدن پشتیبان من و حامی . اون رو از یه کارگر ساده دیپلمه تبدیلش کردن به یه مهندس بازرگانی. توسط یکی 

از دوستان پدرم هر دومون تو شعبه جدیدتون توی رشت شروع به کار کردیم ، حامی چیزی نداشت ولی هوش 

سال نکشیده بشه مدیر فروش شعبه البته من هم با زحمت های شبانه  2باعث شد به سرشاری تو بیزینس داشت که 

روزیم شدم مدیر انفورماتیک شرکتتون .زندگی و خوشبختی ما زبانزد خاص و عام بود همه ی فامیل غبطه زندگیم 

 رو میخوردن . حامی هم درس می خوند هم کار می کرد.

ادرم چشممون زدن . حامی اون اواخر دیگه مثل همیشه نبود دیر می اومد کم نمی دونم چی شد شاید هم به قول م    

حرف می زد تلفن هاش مشکوک بودن صدای ظریف زنانه ای گاهی از پشت تلفنش می شنیدم.. من همه چیز رو 

 فهمیده بودم ولی اینقدر زندگیم رو دوست داشتم که یه شب نشستم باهاش اتمام حجت کردم .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –یک رویا لمس 

1 9  

 

 

م می دونم هر مردی امکان داره خطا کنه ویا شاید هر زنی ، می دونم از جوونیت لذت نبردی و جوانی بهش گفت    

نکردی می دونم سالهایی رو که باید با دوستات تفریح می کردی رو با کارگری گذروندی ولی بیا با هم خوشی رو 

و مثل همون شبی که تنهام نزاشتی بازم تجربه کنیم بیا باهم خوش باشیم من پایه هر کاری باهات هستم فقط من ر

تنهام نزار ، اگه اشتباهی کردی بدون اینکه کار بیخ پیدا کنه ، جبرانش کن من هم نه چیزی دیدم نه چیزی شنیدم، 

 دوسِت دارم می بخشمت نادیده می گیرم . 

 

دم یه جوری تمومش میکنه خندید و گفت اشتباه می کنی. من هم فکر کردم دیگه حرف هام رو زدم می دونه فهمی 

 اما نکرد شاید هم نتونست و یا اینکه نخواست .

 

 

یه روز سرد زمستونی سردرد رو بهونه کرد، مثل همیشه همراه من به شرکت نیومد و گفت می خواد استراحت کنه 

سر دنیا بودی عصر که از شرکت برگشتم نبود نه خودش و نه وسایالش.فقط یه نامه گذاشته بود که تو بهترین هم

ولی من لیاقت یکی مثل تو رو نداشتم ، پریدم بد هم پریدم دیگه روی نگاه کردن به تو رو ندارم نمی تونم با این 

 عذاب وجدان باهات ادامه بدم، تو اینقدر خوبی که نمی تونم دیگه بهت دروغ بگم .

مثل همون گیلدای قبل ازدواجت با من ،  من می رم می دونم ضربه بدی بهت می زنم ولی من رو فراموش کن رها شو

 دوباره زندگیتو بساز اما با یکی بهتر از من . به همه می گم که مقصر نیستی می گم باعثش منم.

 

 

یک هفته از شدت یکبارگی گسستن تنها رشته تنفسی زندگیم الل شدم ،یک ماه بیمارستان بستری شدم ، تا سه ماه 

می اومد تو اتاقم حامی بود که برگشته بود و نادم بود . اطرافیان هر کاری برای همه رو حامی می دیدم هر کس 

 برگشتنش کردن ولی راضی نشد. به همه می گفت من لیاقت گیلدا رو ندارم ، من هم مجنون شدم به بیابان زدم.

 

 

ترکمون رو گرفتم یه پدر ومادرم هر چه اصرار کردن حاضر به برگشتن به خونه پدریم نشدم. پول پیش خونه مش

دست دوم هم خریدم می خواستم به عالم و آدم نشون بدم که این رها به  211سوییت کوچیک اجاره کردم و یه 

 این زودی ها از پا در نمیاد.

 

 

ماه  1حامی هم انتفالی گرفته بود و به شعبه اردبیل رفته بود. شاید همین ندیدن هاش بهم قدرت مبارزه می داد ولی 

 رفتنش نگذشته بود که برگشت با یه زن برگشت با یه حلقه نو تو انگشت دوم دست چپش برگشت. از

 

 

با درخواست طالق برگشت، دیونه شدم باز کارم به بیمارستان و روانپزشک کشید ولی اینبار جدی تراز بار قبل آخه 

 د .هنوز تا اون موقع امیدم واسه برگشتنش صفر نبود ولی االن صفر شده بو
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داشتم می مردم به زور خانواده ام و خواهرم ازش جدا شدم، روز جداییمون همسرموقتش هم تو دادگاه بود مرگ رو 

 جلوی چشام دیدم که داشت با من یه قل دو قل بازی می کرد ،کاش می باختم بهش و منو با خودش می برد .

 

 

ت واسه زندگی بود،در کنار یه زن خندان و سر خوش با نگاه تو نمی دونی چقدر سخته مردی رو که روزی تموم دلیل

 های پر از تحقیرش در حالیکه از عشقت آویزونه روبروت تو بدترین جای دنیا ، دادگاه ببینی .

 

تو نمی فهمی چقدر سخته وقتی که تمام اعتمادت تمام آرزوهات تمام زندگیت به دست عزیزترین شخص زندگیت 

 وی چشمات پرپر بشن.درکثری از ثانیه جل

 

 

در دادگاه خانواده شعبه انقالب روی یک نیمکت سرد و سفت  0032.من گیلدا آریان تو تاریخ شیش شهریور 

 مُردم ولی جسمم هنوز اسمم رو به زنجیر کشیده و رها نمی کنه .

شدن از این دنیای  من از اون شب دیگه بدون نوشیدنی های الکلی یه شب خواب راحت نداشتم یه شب بدون دور

 کثیف و غوطه ور شدن در دنیای بی دردی شبی رو تجربه نکردم

 

*** 

 این زنانگی زخمی مظلوم ..

 پشت دخترانگی سر به هوای پر هیاهویم چروکید و پیرزن همین روزهاست که دق مرگ شود...

 من ِ بی نوا ..

 دخترک نعش کشی می شوم ،

 خندان اما ..

 ه و خستهمن همینم شکست 

 

 

 در آرزوی مرگ هرلحظه نشسته

 

 به زخم خودی چشم بروی همه بسته

 

آروم شدم، گفتم حرف هایی رو که مدت ها بود به کسی نمی گفتم ، به غریبه ای گفتم. انگار کوهی از دوشم 

ه هر حال گفتم هر برداشته شد ، هر چند که از خاطراتم همونهایی که لحظه های مرگبار می سازند چیزی نگفتم .ب

 چند خالصه واندک ولی گفتم.

 

 

برنو غرق در تفکری عمیق روبرویم نشسته بود روی چمن های خیس از شبنم صبح گاهی. چیزی نگفتنش کمی 

عجیب به نظر می رسید االن باید طبق محاسبات من شروع به دلداری از روی ترحم می کرد یا اینکه شروع به 

 ارزم که به هزار و یک دلیل من از سر یک مرد این چنینی زیادی ام و آینده از آن منه و...شمردن صفات بارز و ناب
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نگفت هیچ چیز نگفت حتی پلک هم به گمانم نزد ، انگار به جای من او به خاطرات پوسیده و رنج آور ذهنش مهمان 

 شده بود .

 

 

ه مغز یاریم می کنه وبه یاد می آرم احتماال سپیده به نمی دونم چقدر کنارم آرام و بیصدا نشست ولی تا آنجا ک

 تاریکی پیشی گرفته بود. بلند شد و دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت دیگه وقت استراحته .

 

پوزخندی زدم که از چشمش مخفی نموند وگفت: چیزی به صبح نمونده همین چند ساعت رو بدون نوشیدنی الکلی 

 چشماتو ببندی و کمی استراحت کنی، روز پرکاری در پیش داری . تو اتاقت سر کن و سعی کن

 

 

نمی دونم چه سحری دراین جمله اش نهفته بود که تواین صبح قشنگ، خواب مهمان همیشه فراریم بهم افتخار 

 پذیرایی داد. عجیبه تو این خونه خواب هر شب سری به من می زد اونهم بی بهانه و سبک .

 

یست صدای همیشه بیدار ذهن معلول من ؟ که چرا تمام امروز دلم هوای اون درخت بید مرموز توی برای تو عجیب ن

 باغ رو میکنه درست همونجایی که با شهزاده شب را به صبح رسوندم؟

 

 

 صدا : دیونه ی مالیخولیایی دست دلت برای لرزیدنش دنبال بهانه ای می گرده

 

 

ودن شدند؟ هر چیزی را باید هزار بار گفت تا ملکه ی ذهنشون بشه این ها هم دیگه چرا این روزها آدم ها اینقدر ک

نوبری هستن تو کارمندای نخبه این شرکت . خانم صداقت واسه امشب منو به خونه ش دعوت کرد.نمی دونم چرا 

افشاریان رو از  دلم به رفتن رضایت نمی ده. به اجبار فقط قرار شام رستوران رو قبول کردم و آدرس دقیق منزل

 خانم راد گرفتم تا بعد از شام با تاکسی بر گردم اونجا .

حق ماموریتم را جلو جلو به دلیل دزدیدن کیفم از خانم راد گرفتم و همراه صداقت به رستوران نسبتا شیکی در 

 نزدیکی شرکت رفتیم.

 کالفگی در چهره ی صداقت تا فرسنگ ها داد می زد روبروم نشت و گفت :

 

 

 توی تهران فامیل ندارین ؟ -

 

 چرا ولی رفت وآمد نداریم -

 

تو دلم گفتم با این گند بزرگ توی زندگیم دیگه رویی برای رفت و امد خانوادگی هم باقی مونده ؟ اون هم با کسایی 

 که روزی بهشون با حامی ام فخر می فروختم و چه ارزون هم فروخته شدم.
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ایی اش نصف زیبایی من نبود و دیگه نمی دونم چه چیزش به من ارجعیت داشت سوادش به بهای زنی که حتی زیب

که قطعا نبود. مطمئنن پدر مافنگی و خانواده از هم گسیخته اش هم به خانواده پر مهر و محبت فرهنگی من ارجعیت 

 نمی دونم ؟نداشت . نمی دونم شاید اخالقش و شاید هم راه کارهاش تو رختخواب به من ارجعیت داشت 

 

 

 باز با صدای صداقت از کابوس همیشگی ام به دنیای زمزمه های پر صدا بر می گرشتم .

 

 خونه آقای افشاریان خوش می گذره ؟

 

 حاضرم قسم بخورم این حرفش پر از نیش وکنایه بود .

 

 م و مزاحمشون نباشمبله ایشون و همسرشون به من خیلی لطف دارن ولی من ترجیح می دادم تو هتل باش -

 

 

 پوزخند زهر آلودی شبیه پوزخند گوهری زد وگفت : برنو رو دیدین ؟ دل هر دختری رو می لرزونه نه؟

 

 لبخند کجم روی لبم رو پر رنگ کردم که نیش کنایه ام بیشتر اثر کنه و گفتم :

 

 

 زهبله همینطوره ولی خدا رو شکر، که دلی برای من باقی نمونده که بلر

شام رو با عصبانیت خنده داری که در چشمان صداقت دو دو می زد تموم کردیم. یعنی صداقت هم یکی از اون دل 

باخته های برنوست که این طوری منو به باد استحزاء گرفت ؟ با آژانس به قصر شهزاده پر طرفدار و آتشین 

 برگشتم .

شستم با خودم فکر کردم تمام این ده روز رو باید با همین همه تو نشیمن منتظرم بودند سالمی گفتم و گوشه ای ن

کت و شلوار سرمه ای در اینجا سپری کنم ؟ چقدر ناگهانی لباس واسم مهم شده بود، چیزی که بیش از یک ساله به 

یاد ندارم برام مسئله ساز شده باشد. بدون فکر از دریا خانم پرسیدم این اطراف مرکز خرید نزدیک هست ؟می 

 ستم کمی خرید کنم.خوا

 

 

تومن ناقابل. فکر  211هنوز چند ساعت از گرفتن حق ماموریتم نگذشته و من برایش نقشه ها کشیدم اون هم برای 

کنم اگر بتونم این دور وبر به مرکز خریدی هم بروم باهاش یه تاپ هم نتونم بخرم .تو دلم به دهانم که بی موقع باز 

 شد لعنت فرستادم .

 

 

 زیزم چند تا پاساژ خوب سراغ دارم دوست داشتی فردا بعد شرکت با هم یه سر می ریمع -

 

 فردا باید بهانه ای برای بیشتر موندن تو شرکت پیدا می کردم وگرنه آبروم جلوی دریا می رفت.
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مالکش من بودم . تنم را  شب بخیری گفتم و با تصور آبرو ریزی فردا ، به طبقه باال رفتم سراغ اتاقی که االن دو روزه

به داغی آب سپردم وپیراهن راحتی بلند و گشاد آبی آسمانیمو پوشیدم و موهای خیسم را باسشوار کنار میز توالت 

 خشک کردم. از بچگی عادت به خشک کردن موهام با سشوار داشتم وگرنه سردرد وحشتناکی می اومد سراغم.

 

 

 قم رو کوبید!دقیقه بعد یکی به آرامی درب اتا 01

 

 

 با خودم گفتم یعنی نعیمه خانم مستخدم تپل اینجاست یا شاید دریا خانم بابت خرید فرداحرف هایی داره؟

 

 

در رو با تصور اینکه این وقت شب مردی نمی تونه پشت در باشه باز کردم . تو اوج ناباوریم این برنو بود که با 

ر وایساده بود.خدای من، منو با این سر و وضع داغون دید! کاش حداقل رژ گرمکن و شلوار سفید مشکی تو آستانه د

 صورتی ام را می زدم و بعد در رو باز می کردم.

 

 

صدا : برو بابا انگار تا االن این شاه پسر تو رو با آرایش خلیجی می دیده حاال یه مداد چشم و یه رژ بی رنگ جای 

 اینقدر تاسف داره؟

 

 

 رنگی که روی لب داشت گفت دعوت نمی کنی که بیام تو؟ با لبخند کم

 

 تو دلم گفتم خدای من نکنه این هم یه فرصت طلب باشه مثله بقیه ،من چیکار کنم ؟

 

 انگار حرف هام رو با خودم شنید و با همون لبخند گفت: نترس واست دوای بی خوابی هاتو آوردم

 

 توی دست دیگه ش بود به سمتم گرفت . و بعد شیشه شراب رو با دو تا گیالس که

 

 

 افتخار می دین امشب با من چندتا پیک بنوشین؟ -

با اینکه مطمئن نیستم بودن شما االن تو اتاق من کار درستی باشه ولی از پس وسوسه خوردن این نوشیدنی نمی  -

و صدا ترک کنین نمی خوام شاهد  تونم بر بیام فقط خواهش میکنم وقتی دیدین حالم دگرگون شد اینجا رو بی سر

 بدبختی هام باشین قبوله؟

 

 

 باشه ! -    

 

 اگه پدر و مادرتون بفهمن خیلی بد می شه ؟ -    

 

 نه خیلی هم خوشحال می شن! -    
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 حرفش رو یه شوخی تلقی کردم ودورترین قسمت تخت رو نسبت بهش انتخاب کردم و نشستم.    

 

 ف شب های دیگه ساقی من نیستم صدای توی مغزم هم خوابیده .امشب بر خال    

 

 پیک اول رو به سالمتی من خوردیم    

 

 پیک دوم رو به سالمتی اون    

 

 پیک سوم رو به سالمتی آینده ای روشن    

 

 پیک چهارم رو به سالمتی خانواده هامون    

 

 یتم بیشتر از این هاست ولی باور نکرد شاید هم نخواست باور کنهنذاشت پیک پنجم رو باال بدم ، گفتم ظرف    

 

 گفتم اینجوری فایده نداره من اینجوری تسلیم خواب نمی شم خندید وگفت کی گفت که بخوابی .    

 

 امشب نوبت منه واست درد و دل کنم وتو هم مجبوری به پاس دیشب به حرفهام گوش بدی.    

 

ه افتخاری از این باالتر که منو مصاحب خوبی تشخیص دادین ، لبخند غمگینی زد و گفت :خیلی خندیدم وگفتم چ    

 وقته دنبال دو تا گوش مفت واسه شنیدن درد هام می گشتم که بی طرف قضاوت کنه.

 

 رسه.توی ذهنم گفتم یعنی تو هم دردی داری واسه گفتن بهت نمی آد ،شهزاده و این حرف ها بعید به نظر می     

 

 صدای بم مردونه اش غم داشت، شروع کرد و گفت :    

 

نمی دونم چرا هر کی پول داره دوست داره بچه اش تحصیالت دانشگاهیش رو تو اروپا یا امریکا بگذرونه پدر من     

خونه مستقل سالگی فرستادنم آلمان ،رپیش پسر عموی بابا البته  01هم از این قاعده مستثنی نبود با اجبار تو سن 

داشتم ولی آقا رضا اونجا هوام رو داشت . تنهایی اونم تو اوج سالهای نوجوانی از من آدم افسرده ای ساخت که به جز 

درس و برگشتن به چیز دیگه ای فکر نمی کردم . منی که عجیب به مادرم وابسته ام و به قول دوستام حسابی مامانی 

یه دختر ایرانی که اون هم مثل من اونجا تک وتنها بود آشنا شدم البته اون  سال که گذشت توی دانشگاه با 4هستم . 

 بخاطر عالقش به اروپا اینجا رو انتخاب کرد ه بود .

 

 تنهایی و هم وطنی ، ما رو روز به روز بهم نزدیکتر می کرد .تا جایی که تصمیم گرفتیم همخونه بشیم .    

رین سالهای زندگیم از محبت مادری محروم شده بودم هم دوست شد ،هم روژان اومد و واسه من که تو بهت    

 همخونه و هم مادر.
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وابستگی من به روژان با چشمهایی به رنگ چشمهای مادرم تا اونجا پیش رفت که تصمیمم رو واسه ازدواج باهاش     

ه برای تحمیل نظر خودشون به جای گرفتم واون رو با خانواده ام مطرح کردم، اون ها هم که مثل همیشه دنبال بهان

 نظر خودم بهم بودن مخالفت کردن ولی این مخالفت نمی تونست منو از الهه آرامشم جدا کنه .

 

 ازش خواستگاری کردم ولی واسه بله گفتن یه شرط گذاشت اون هم موندن توی غربت بود برای همیشه    

 

نجا رو نمی پسندیدم من دلم ایران رو می خواست دلم آغوش ولی من نمی خواستم ، اون همه سردی مردم او    

 مادرم رو می طلبید . جنگ شروع شد از صبح تا شب کارمون شده بود بحث سر برگشتن و موندنمون.

 

درس هر دومون هم تموم شده بود و من می خواستم دکترا رو تو ایران بگیرم دیگه حاضر به تحمل دوری نبودم     

ازدست دادنش تصمیم گرفتم چند سال دیگه بمونم و دکترا رو هم اونجا بگیرم، شاید تو این چند  ولی بخاطر ترس

سال می تونستم راضیش کنم که برگرده ولی نشد هر کاری که می کردم روژان حاضر نبود به ایران اونهم با این 

با اون بود .شاید من یه زن نیستم  شرایط سختش برای آزادی خانم ها برگرده. االن که فکر می کنم می گم شاید حق

 که معنای آزادی اونجا برام یه چیز دیگه باشه.

 

یه روز وسایلش رو جلوی چشمهای پراز حسرت و اشکم جمع کرد و رفت. هر چی التماس کردم فایده نداشت ،     

 اونجا کنم. می گفت دیگه بدون ازدواج باهام نمی مونه من هم نمی تونستم با ازدواج خودم رو پابند

مطمئن بودم دوریم رو دووم نمی آره وخیلی زود بر می گرده ولی نشد .یه شب توی یه کافه با یه مرد ایتالیایی     

دیدمش ، شکستم ، داغون شدم دیگه اونجا موندن به صالحم نبود از طرفی مرگ خواهرم بهنوش منو و خانوادم رو 

 اشتن باید برمیگشتم ایران . به هم ریخته بود و دیگه طاقت دوری منو ند

 

سال برگشتم با کوله باری از خاطره و یه دل جامونده .یه شرکت ساختمانی با توجه به رشته 02اومدم بعد از  

 تحصیلیم که معماری بود راه انداختم و خودم رو تو کار غرق کردم .

شرکت شد ،تمام تالشش رو کرد تا بلکه همون اوایل دختری به اسم سایه راستین هم اومد که مسئول بخش اداری 

 بتونه منو با حرفاش خام کنه و دوباره منو به جرگه عاشق های سینه چاک برگردونه.

البته تا حدودی هم با اون چشم های وحشی و لب های قلوه ایش موفق شد .من هم خسته و تنها به سایه پناه بردم ، 

همه چیزم شد سایه نصف سهام شرکت رو هم با کلک ازم گرفت خواستم دوباره حس قشنگ عاشقی رو لمس کنم . 

. 

هر شبش رو تا صبح تو آپارتمان من سپری می کرد و از خانواده اش که همیشه اونا رو مسبب تموم بدبختی هاش 

 می دونست فراری بود . عجله زیادی هم برای ازدواج با من داشت . تموم دوستام می شناختنش و از اینکه من باهاش

بودم اظهار نارضایتی می کردن ولی من مغرورتر از اونی بودم که نظر کسی واسم مهم باشه، فکر می کردم سایه درد 

 کشیده هست و نیاز به توجه و حتی حمایت مالی من داره.

 

سه واسش یه آپارتمان خریدم یه ماشین هم به نامش زدم .تموم دل و ایمونم شده بود ،دیگه حوصله غر زدن هاش وا

 ازدواج رو نداشتم به بابا مامان معرفیش کردم و گفتم که می خوام باهاش ازدواج کنم.
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باز هم مثل قبل مخالفت کردن ولی اینبار با دلیل بهتر از دلیل بار قبل اون هم خانواده درب و داغون سایه بود با دو تا 

ناه یکی رو نباید پای دیگری نوشت . واسه همین برادر که به جرم دزدی تو زندان بودن ، اما من نظرم این بود که گ

 پام رو کردم تو یه کفش که یا سایه یا هیچکس.

 

یه ماهی که از ماجرا گذشت یه روز سایه اومد پیشم و گفت می خواد با یکی از دوستاش که تا به حال ندیده بودمش 

 ش داره .یه سر بره کیش می گفت از فشار کار شرکت داغونه و نیاز به کمی آرام

 

ازش خواستم دوستش رو بهم معرفی کنه و اگه من تاییدش کردم بره . چند روز بعد با یه خانم چادری اومد سراغم 

 ، من هم گول ظاهر طرف رو خوردم گفتم که بره .

 

 اون هم رفت اما واسه همیشه ، هیچ خبری ازش نشد خونش رو فروخته بود ، ماشینش رو هم همینطور حتی سهامش

رو هم بی خبر به یکی از رقبام فروخت هیچ ردی ازش به جا نموند، هر جایی رو که فکر می کردم شاید اونجاست 

 رفتم ولی نبود.هیچ کس ازش خبری نداشت حتی خانوادش.

 

سه سال از اون ماجرا می گذره شرکتم رو به همون رقیبم که سایه سهمش رو واگذار کرده بود فروختم، خونه نشین 

،حوصله کار رو ندارم دیگه به هیچ کس اعتماد نمی کنم . از هر چی زن و دختره حالم به هم می خوره البته دور  شدم

 از جون شما و مادرم .

 

ساکت شد یه سکوت سنگین و دهشتناک ، زیر نور مالیم آباژور اتاق من دیدم ، باور کنین دیدم چشمهای مردی رو 

 ه هر لحظه آماده باریدن بود .که شبیه آسمون بهاری بود دیدم ک

 

االن باید چی می گفتم بهش ؟ دلداری می دادمش ؟ منی که حتی برای غم های خودم حرفی نداشتم به این مرد زخم 

خورده از بازی تقدیر چه می گفتم . من هم باید با سکوتم حرف های معنا دار می زدم، پس در سکوت بهش گفتم 

شاید از اثر این شراب خانمان بر انداز بود که دستی بر روی دستان گره زده اش  در سکوت با هاش گریه کردم و

 کشیدم و نوازشش کردم شاید!

 

 بیصدا رفت و من با وجود مستی و خواب آلودگی تا صبح خوابم نبرد و به درد های اون فکر کردم.

 

 هق هق می کردیم!دلم می خواست تا صبح می موند و سر رو شونه هاش می گذاشتم و با هم 

 

این که به ما می گن ضعیفه واقعا حقمونه مگه نیستیم، مگه تو هر شرایطی به دنبال یه شونه نیستیم که پناهگاه این 

سر پرسودامون باشه ؟ مگه همیشه چشممون به دنبال یه آغوش برای گریه این سالح از کار افتاده نیست؟ چی میشه 

سرمون رو در آغوش خودمون بگیریم و زار زار اشک بریزیم از خودمون  یه شب خودمون رو سفت بغل کنیم و

بپرسیم چه جوری می تونم آرومت کنم ؟ بعد خودمون رو بوسه بارون کنیم و تا انتهای خوشبختی خودمون رو 

 دعوت به آرامش کنیم .نمیشه؟ شاید بشه من امشب امتحان می کنم !
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ن نمی ره من برای هم آغوشی با خودم درگیر این عطر لعنتی شدم! لعنت به این عطر لعنتی ات چرا از این اتاق بیرو

روژان لعنت به سایه لعنت به جنس من چطور در مقابل این اسطوره زیبایی و مردانگی ، در مقابل این عطرنفس گیر 

 دوام آورده اند و راهشون رو کشیدند و رفتن ،مگه می شه از این شهزاده گذشت؟

 

 

 د روز داره به سرعت برق و باد میگذره ، عمر خوش های خیالی های من هم زود به پایان می رسه .این چن    

تازه مفهوم تحمیل نظر دریا به برنو رو ، امروز واسه رفتن به خرید فهمیدم، چقدر اجبار برای رفتن وخرید داشت     

طور اتفاقی اون هم امروز قصد خرید کردن داره و  این دریا ی آرام و آبی. باالخره برنو به دادم رسید و گفت که به

 من چقدراز این اتفاقی بودن خوشحال شدم .

 

چقدر راه رفتن کنار این مردآرام و جنتلمن پر دلهره است. صد درصد همین االن هزاران چشم مشتاق منو به     

 یا برنو به بی لیاقتی برای انتخاب من .محکمه کشیده اند و هزار بار به بی سلیقگی ام تو انتخاب لباس متهم شدم و

 

 نمی دونم چرا همه تواین پاساژ برنو رو می شناسن و هر جا می ریم همه تا کمر واسش دوال راست میشن    

 

یه دختر زیبای خوش تیپ با کفش های پاشنه هزار سانتی قرمز با یه لبخند گنده بهمون نزدیک شد و صمیمی     

 خیلی راحت دستای برنو رو محکم فشرد .برنو رو صدا زد و 

 

من چی شنیدم این منو چیه خودش معرفی کرد؟ باز این ذهن رویا پرداز من لحظه ای بیکار ننشست و منو اینگونه     

 رسوای این صدای موزمارم کرد ؟

 

اینطوری منو به سمت  نه اینبار این ذهن من واقعا بی گناهست دست چپ برنو دور شانه هایم حلقه شده ، چرا    

 خودش می کشه ؟ من دوست دخترشم ؟ از کی تا حاال؟ احتماال از زیر درخت بید تا حاال هه.

 

 دختره خوشتیپ رفت ولی انگار کمی دلخور رفت .    

 

 ببخشید مجبور شدم که دروغ بگم ، این خانم یکی از همکارهای قدیمی شرکت بود و همینطور یکی از بچه های -    

اکیپمون و صمیمی ترین دوست سایه .احساسم می گه که از سایه خبر داره البته خودش همیشه زده زیرش یه لحظه 

 وقتی من رو با شما دید احساس کردم سایه منو دیده خواستم تالفی کنم مسخره هست نه؟

 

 .نه درک می کنم گاهی خودم یه همچین نقشه ای واسه سوزوندن دل حامی می کشم  -    
 

من از تمام این مغازه ها تنها به خرید یه شومیز سفید و یه جین آبی روشن قناعت کردم و به خونه که برگشتیم با     

نگاه متعجب اقای افشاریان مواجه شدیم انگار از رفتن ما بی خبر بود، دریا که منظور نگاه همسرش رو فهمیده بود 

 با لبخندگفت :
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ی خواستن برن خرید، برنو هم گفت که قصد خرید داره واسه همین کار من رو آسون کردن گیلدا جون امروز م-    

 و با هم رفتن .

 

شام رو تو سکوت خوردیم ، حوصله ی صحبت های معمول و کاری رو نداشتم واسه همین بعد از خوردن میوه و     

 چایی خستگی رو بهانه کردم و به اتاقم رفتم.

 

ر تخت بیرون کشیدم وپیمانه ها رو یکی یکی باال دادم ،یه لحظه به ذهنم خطور کرد خدا رو مهمون شیشه رو از زی    

بزمم کنم ولی اینبار یه صدای شیطانی از قعر وجودم اونجا که دست صدای همیشه شکنجه گرم بهش نمی رسه فریاد 

بح کنی که آسمان به زمین نمی کشید: اگه یک شب رو فقط یک شب سرت رو روی اون بازوهای مردونه و زیبا ص

 رسه؟

 

 ولی خدا رو شکر صدای اشنا به موقع به دادم رسید و گفت :    

 

 اینی که تو بهش می گی فاحشه یه زن پاک و معصومه االغ به این راحتی ها تن به هرزگی نمی ده-    

 

بالش پَرم گذاشتم و و دستان خواب را با اینبار برای این صدای همیشه عذاب دهنده کف مرتبی زدم و سرم روی     

 سر انگشتان بی حس کننده اش روی سرم حس کردم که موهای احساساتم رو شانه می زد.

 با صدای شر شر بارون چشم هام رو باز کردم،اما هنوز صبح نشده بود     

 

 باران که می آید

 

 ت..چنان به پنجره حجوم می برم که گویی به دیدار من آمده اس

 

 بارها به او دست داده ام ..

 

 در آن واحد هزار بوسه میزند به دستانم !

 

 مهربان من !

 

 تو که به خلوت من نمی توانی آمد !

 

 من هم حیا میکنم از خیابان و هیاهو ..

 

 این حوالی پنجره ها روشنند..

 

 به باغ بیا!

 

 ات در وصف حال اکنون منهانیه دوست خوبم چقدر زیباست این دلنوشته 
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مانتو مشکی ام را به تن می کنم با جین مشکی و شال مشکی با استتار کامل به رنگ همین سیاهی سرد رهسپار باغ 

 می شم.

 

سراغ درخت بید می رم روی سبزه ها می چرخم و دستهامو باز می کنم پوست داغ و ملتهبم را به بوسه های بی وقفه 

 باران می سپارم.

 

 وباز هم این شهزاده دست منو خوند و مهمونی منو با اومدنش کامل کرد.

 

 می خوای مریض بشی و ماموریتت به تعویق بیافته که بیشتر این خلوتکده ما رو تصرف کنی ؟ -

 

 عجب دست دلم برای این شازده پسر رو شده در حالیکه موهای خیسم روی پیشونیم چسبیده گفتم :

 

 وقتی بارون می باره طبق عادت همیشگی دنبال یه حامی می گردم !نه فقط  -

 

 تو دلم می گم اون هم برای بوسیدنم برای غرق در لذت کردنم .

 

 عادت رو باید گاهی ترک کرد -

 

 ترک عادت موجب مرضه -

 

مشترکمون ترکوند . نیما  دیشب ویدا همونی که تو پاساژ دیدیم خبر دوستی من وتو رو مثل بمب بین تمام دوستای -

روزدیگه واسه همیشه با همسرش می ره استرالیا ، وقتی این خبر رو از ویدا شنیده  01یکی از دوستای صمیمیم 

 حسابی ازم شاکی شد که چرا ازش پنهون کردم ، دلم نیومد بهش بگم که به ویدا دروغ گفتم.

 

، تو رو هم با خودم ببرم ، می دونم انتظار بی خودیه ولی می ازم خواست پنج شنبه آینده واسه گود بای پارتیش برم

 شه ازت بخوام یه شب جلوی دوستام نقش دوست دخترم رو بازی کنی؟

 

 ولی من چهارشنبه هفته بعد باید برگردم رشت. -

 

 می دونم می شه یه روز مرخصی بگیری و تهران بمونی -

 

 به خانوادت چی بگیم ؟ -

 

ه بفهمن ، از اینجا می ریم آپارتمان من می تونی یه شب اونجا باشی بعد از مهمونی هم خودم می لزومی ندار -

 رسونمت رشت دیگه مشکلی نیست؟

 

 با کمی تعلل می گم : باشه ولی فقط همین یه بار

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –یک رویا لمس 

3 1  

 

 ودگاه برسونه .روزرفتن چه زود رسید از زحمات خانواده افشاریان تشکر کردم ودریا جون از برنو خواست منو تا فر

 

چرا من به این مرد اینقدر اعتماد دارم نکنه می خواد بالیی سرم بیاره نکنه می خواد انتقام روژان و سایه رو از من 

 بگیره ؟ پس چرا من مثل احمق ها دعوتش رو پذیرفتم ؟

 

 اصال من فردا چی بپوشم ؟ خدای من چرا تا امروز به این فکر نیافتادم ؟ 

 

 

ین پسر تمام حرف های ذهن منو می خونه جلوی یه بوتیک ترمز کرد و ازم دعوت کرد که برای کاری ا    

 همراهیش کنم.

 

توی بوتیک لباس زنونه چه کاری می تونست داشته باشه بجز خرید لباس واسه من ؟ چقدر این مرد خوش سلیقه     

 ف و رنجور منه ؟هست این پیراهن بلند بنفش تیره چقدر برازنده این تن نحی

 

این دنباله چه ابهتی به این لباس داده این هفتی باز پشت پیراهن چه زیبنده پشتم را به نمایش گذاشته . خوبه     

 فروشنده کفش پاشنه بلند ست لباس رو هم به ما پیشنهاد کرد و گرنه کفشی نداشتم که با این لباس ست کنم. .

 

 جواهری ترمز کرد نمی دونم چرا این اینقدر این بازی یک شبه رو جدی گرفته ؟بعد از خرید لباس جلوی یه     

 

 یه حلقه تک نگین برای من یه رینگ ساده هم برای خودش خرید. کم کم داشت از این بازی خوشم می اومد    

 

 خوشت اومده ازش؟ -    

 

 خندمبه آدم هایی که می خوان این دروغ بزرگ رو باور کنن می  -    

 

خنده ام داره ، فکر کنم الزم باشه یه کم بیشتر همدیگه رو بشناسیم شاید کسی از ما سوالی پرسید واسه اینکه -    

 ضایع نشیم موافقی بریم یه کافی شاپ کمی صحبت می کنیم، بعد برسونمت؟

 

تو مسیر نگه داری میخوام واسه  من که کار خاصی ندارم بریم فقط میشه قبلش لطف کنی دم یه آرایشگاه زنونه -    

 فردا نوبت بگیرم

 

 ببخشید فکر اینو دیگه نکرده بودم صبر کن به یکی زنگ می زنم ازش آدرس یه جای خوب رو می پرسم -    

 

واسم نوبت بگیره  4برنو با یه خانم در مورد آرایشگرش تلفنی صحبت کرد و ازش خواست که فردا عصر ساعت     

خواست آدرسش رو واسش اس ام اس کنه. از این همه توجه یهو به وجد اومدم حیف که فردا شب بعد هم ازش 

 تمام این سرخوشی هام به پایان می رسید و بازهم باید به اون جهنم برمی گشتم .

 

 دو تا قهوه با کیک سفارش داد و شروع کرد به حرف زدن از خودش.    
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م ساز مورد عالقه ام ویولونه که از بچگی هم می زنم ، ورزش مورد عالقم کیک من عاشق موسیقی کالسیک هست -    

بوکسینگه ولی مدت هاست که بادی بیلدینگ کار می کنم . رنگ مورد عالقم آبیه ، غذای مورد عالقم فسنجونه ، از 

، تفریح مورد  زن های مو بور و از عطرهای گرم متنفرم ، عاشق کتاب خوندنم صدای دریا رو خیلی دوست دارم

 عالقم کوه نوردی و اسکیه دیگه ؟

 

 می تونم بپرسم چند سالتونه ؟ -    

 

 سال 02-    

 

 تاریخ تولدتون -    

 

 مهر 21 -    

 

 کجا با هم آشنا شدیم ؟-    

 

یمون از اونجا یکسال پیش توی ویالی خزرشهر بودم تورو که توی ویالی کناری اقامت داشتی دیدمت و آشنای -    

 شروع شد خوبه ؟

 

 جالبه حاال من باید بگم شهرستانی هستم یا نه ؟-    

 

 شهرستانی بودنت که آره ولی االن تو تهران زندگی می کنی -    

 

 چرا اونوقت؟-    

 

 دوستام می دونن من اهل دوستی های راه دور نیستم -    

 

 دلیلتون چیه ؟ -    

 رود هر آنکه از دیده برفت از دل ب -    

 

با صدای بلند بی توجه به محیط کافی شاپ خندیدم بعد به خودم آومدم و لب زیریمو رو گاز گرفتم و عذر خواهی 

 کردم و گفتم :

 

 ماه زن وبچه شون رو نمی بینین خانوادشون دیگه از دست رفته! 1ماه  1نظر جالبیه احتماال این ناخداهای کشتی که 

 

 خندی زد و گفت : نه اونا از اول با این شرایط کنار اومدن و واسشون عادیهلب

 

 پس قانونتون تبصره هم داره بامزه است -

 

 حاال تو بگو -
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من عاشق الزانیا هستم رنگ مورد عالقم بنفش یاسیه ، من هم به موسیقی کالسیک عالقه دارم ساز مورد عالقم  -

ه ام شنا ست نمی شه دختر رشتی باشی و شنا رو دوست نداشته باشی ، عاشق اسب ها پیانو ست ، ورزش مورد عالق

هستم دو سال آموزش سوار کاری دیدم تا قبل بهم ریختن اوضام هر جمعه واسه سوار کاری به باشگاه می رفتم از 

ای اسپرت مردونه بیشتر مردهای دروغ گو و خائن متنفرم ، حالم از مرد های ابرو برداشته بهم می خوره ، از تیپ ه

 خوشم میاد مهندسی مایکروسافت خوندم و دیگه چی باید بگم ؟

 

 خوبه به سلیقه ی من نزدیکی واسه همین کسی بهت شک نمی کنه-

 

 مطمئنی من الغرمردنی به سلیقت نزدیکم؟-

 

 برنو در حالیکه گره ای به ابروهاش انداخته بود نگاهی گذرا به من انداخت وگفت :

 

 اوال شما خیلی خوش اندامین ثانیا مهمتر از هیکل اخالقه که شما ازش بر خوردارین

 

 تو دلم داشتن قندآب می کردن مگه این بازی نیست چرا پس من اینقده ذوق زده شدم ؟

 

 برنو ادامه داد :

 

 تاریخ تولدتون -

 

 تیر 03 -

 

 چند سالتونه ؟ -

 

 چند می خوره ؟ -

 

- 21 

 

 سالمه28نه  -

 

 بهتون نمیاد -

 

 ممنون تعریف خوبی بود واسه یه خانم -

 

 جدی گفتم -

 

 من هم همینطور -
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فردا سعی کن تو مهمونی ازم دور نشی ، شاید ویدا بخواد فضولی کنه و دستمونو رو کنه ازش هر کاری بر میاد پس  -

 مواظب باش .

 

 باشه سعی ام رو می کنم -

 

واسم الزانیا خرید و من رو به آپارتمانش رسوند ،در و باز کرد من رو به خونش هدایت کرد .چند دقیقه بعد هم  شام

 منو تنها گذاشت و رفت .

 

صدا : به به ببین شازده پسر چه الزانیایی هم واسش خریده .چرا بهش نگفتی دلت واسه یه سینه مردونه که سرت رو 

 زنه شاید امشب به این هم مفتخرت می کرد. تا صبح روش بزاری له له می

 

 دیونم نکن اعصاب ندارما می زنم له و لورده ات میکنم طوریکه بری و دیگه بر نگردی .

 صدا : تو لیاقت این کار رو داشتی که من خوشحال می شدم هه

ب رو با کدومشون شروع یه میز بار خوشگل و پر باری گوشه پذیرایی خونه بود که تصمیم گیری واسه اینکه امش

کنم سخت می کرد. به همه جای خونه سرک کشیدم، دو تا اتاق خواب داشت که یکیش انگار اتاق مطالعه و کارش 

بود دور تادورشرو با قفسه کتابخونه پر کرده بود. یه میز مطالعه بلوطی رنگ و دوتا مبل چرم قهوه ای روبروی میز 

ای جدیش با سایه اینجا می اومدن هه ، سلیقه اش خیلی خوبه ، باور ندارین بیاین خودنمایی می کرد ،البد برای قرار ه

این مبلمان آب فیروزه ای رو ببینین این جا چه غوغایی کرده با این پرده های قهوه ای مخمل چه هارمونی جذابی به 

. به به آقا خود شیفته هم که  نفره دارن 4هم زدن . من نمی دونم این خانواده افشاریان چه عالقه ای به تخت های 

هستن ! عجب عکس زیبایی از سه رخش روبروی تخت تو اتاق خوابش به دیوار زده . یعنی اینا همه سلیقه خودشه 

 یا انتخاب سایه بوده ؟

 

کمی شراب خوردم و روی تختش که دراز کشیدم، چشمهام دیگه توان باز بودن نداشتن و بیهوش شدم ، با سردرد 

خواب بیدار شدم یه دوش آب داغ گرفتم و یه چای دم گذاشتم یخچال خالی بود معلوم نبود از کِی به اینجا بدی از 

 سری نزده . با خودم فکر کردم االن من تا عصر دقیقا این جا چیکار کنم ؟

 

 باید می رفتم سراغ کتاب هاش آره تنها راه کشتن زمان تا عصر همینه . نهار رو چیکار کنم ؟

 

 دا : نیست پرنسس خانم تا امروز هر روز نهار بوقلمون میل مینمودن االن چه جوری یه روز رو بی غذا سر کنن !ص

 

 ظهر بود که با صدای باز شدن در خونه از اعماق یه کتاب تاریخی بیرون کشیده شدم یعنی خودشه ؟ 0ساعت 

 

 صدا : نه روح سایه است اومده انتفام بگیره

 

 کی گفته سایه مرده که روحش بخواد بیاد اینجا ؟ صداش می اومد که صدام می زد دیونه حاال

 

 گیلدا خانم کجایین ؟-
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 سالم اینجام تو کتابخونتون -

 

 خدای من این تیپ دختر کش چیه زدی پسر کی می خواد جنازه ها رو امشب تو اون مهمونی جمع کنه ؟

 

 سفید با اون کت اسپرت مشکی چه بالیی سردل المذهب من آورد . شلوار خاکستری تیره با یه تیشرت جذب

 

 صدا : نکن تو رو خدا پسر گناه داره به موال، اینطوری این واقعا باورش میشه با تو نامزدمه ها !

 

 برنو که نگاه خیره ی من به خودش رو دید گفت :

 از این از دستم بر نمی اومد .با سلیقتون مطابقت داره؟ تمام سعی ام رو کردم دیگه بیشتر -

 

 خیلی خوبه یا بهتر بگم عالی شدین .-

 

 قبال نبودم ؟ -

 

 چرا ولی االن بیشتر از قبل به نظر می آد. -

 

نه این نگاه شماست که امروز رنگ دیگه ای به خودش گرفته و گرنه باور کن تیپ ما همیشه اسپرت بود ، راستی  -

 نستم چیزی بگیرم و بیام ، مامان بند کرده بود.ببخشین برای صبحانه نتو

 

در حالیکه گونه هام گل انداخته بود گفتم : شما امروز مثل اینکه حسابی تو نقشتون غرق شدین ها باور کنین مهمونی 

 شبه نه االن بابت صبحانه هم نگران نباشین عادت ندارم به همیشه خوردنش

 

 لی تقصیر من چیه که نگاهتون از سه فرسخی حرف دلش رو می زنهبله من هم می دونم مهمونی شبه و -

 

 بیجا کرده اگه حرف نا مربوط می زنه-

 

 خنده مستانه ای کرد وگفت : حاال بیاین نهار بخورین این کباب ها از دهن می افته ها

 

چای می خورین دم بزارم البته  نهار خوشمزه ای بود، بعد نهار رو کاناپه روبروی تلویزیون دراز کشید و ازم پرسید

 بیشتر منظورش این بود می شه یه دو تا چای بریزی که با هم بخوریم .

 

 بلند شدم و چای ساز رو روشن کردم و پرسیدم :

 

 کم رنگ باشه یا پر رنگ

 لبخندی زد وگفت : با هوش هستینا کم رنگ لطفا 
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م به کتابخونه برگشتم و کتابم رو تموم کردم . از زنگ آالرم موبایلش تا ساعت سه و نیم رو کاناپه خوابید من ه    

 متوجه شدم باید برای رفتن آماده بشیم . خواب آلود تو چهار چوب در اتاق ظاهر شد وگفت :

 

 

 حاضر شین باید برسونمتون آرایشگاه .-    

 

 

لوم بود از اون اسم و رسم دارهاشه نگه داشت و سریع حاضر شدم نیم ساعت بعد جلوی یه آرایشگاه بزرگ که مع    

 گفت:

 

 نیم ساعت قبل از اینکه کارتون تموم بشه باهام تماس بگیرین که بیام دنبالتون-    

 

 

 تو این مدت معطل می شین -    

 

 

 نه می رم یه یادگاری واسه نیما اینا بگیرم -    

 

 باشه پس فعالً خداحافظ -    

 

ایشگرها هم گاهی تو کارشون یه جور خدایی می کنن ، از یه صورت رنگ پریده یه تصویر مجسم تمام عیار آر    

زیبایی تحویلت می دن ، این زن با من چه کرد مثل چند سال پیش درست شبیه روز عروسیم باز عروسک شدم . این 

 لباس هم دلیل دیگه ای برای این خیره کنندگی شرقی ام شده بود.

 

 

به برنو زنگ زدم البته از آرایشگاه چقدر افتضاحه تو این قرن موبایل نداشته باشی حاال اگه هم بگی ازت زدن کی     

 باورش میشه .

 

 برنو بعد از سه تا زنگ گوشی رو برداشت و بعد از سی دقیقه دم در آرایشگاه بود .    

 

به سمت ماشین شاستی بلندش رفتم ،در رو که باز کردم خرامان خرامان مثال طاووسی که پرهایش را گشوده     

نگاه پراز تعجبش رو که از قبل پیش بینی اش کرده بودم، به صورتم گره خورده دیدمم . یه آه ریز هم کشید به 

 جان همون صدای همیشه مزاحمم .

 

 

م حلقه زد . خدای من چه حس به مقصد که رسیدیم مثله پرنسس ها در رو برام باز کرد و دستش رو دور بازو    

 عجیبیه این حس بازیگری .
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نیما و سوده خیلی مهربون و دوست داشتنی بودن ، مانتوم رو تو اتاق خوابشون در آوردم . از همون لحظه     

ورودمون سوده و نیما شروع کردن به تعریف و تمجید از من و انتخاب برنو . خدای من این همه چشم همه چشم در 

 من بودند ؟راه 

 

 

زیر این نگاه ها چه جوری تاب بیارم؟ سوده من رو به همه مهمان ها معرفی کرد و نزدیکترین صندلی به     

خودشون را به ما اختصاص داد، یه ساعتی گذشت ولی چشممون به جمال ویدا خانم روشن نشد ، خوشحال شدم از 

 رنو باهاش صنمی نداره ولی بدجور ازش بدم می اومد.خیال اینکه شاید ویدا نیاد. با اینکه می دونستم ب

چقدر بچه های این جمع با هم صمیمی حرف می زدن خوش به حالشون برنو با داشتن این همه دوست باز اظهار     

 تنهایی میکرد یکم عجیب بود برام. من اگه یه همچین دوستایی داشتم هیچ وقت احساس تنهایی نمی کردم.

ه سهیل هم پیداشون شد با یه پیراهن صورتی البته کوتاه تر از اونه که بشه بهش گفت پیراهن، نیم تنه به به ستار    

 ای بیش نبود . چه با عشوه هم قدم بر میداشتن. وای مقصدش هم که میز ماست . 

 

 من هم مثل مامورهای مخفی نگاه های برنو بهش رو آنالیز می کردم. 

این بشر واقعا از جنس ما بدجور حذر می کنه. کنار برنو صندلی ای رو بیرون کشید و نه خدا رو شکر مثل اینکه 

 نشست، عجوزه صورتی پوش با سوال هاش حوصله برنو رو سربرد.

 باید یه کاری می کردم واسه نجات این شازده پسر از چنگال این گرگ گرسنه!

 رنو گفتم : عزیزم می شه یه لحظه باهام بیای کارت دارم .درحالیکه هر چی نازو کرشمه بود تو صدام ریخته بودم به ب

 برنو مثل مرغ رها شده از قفس لبخند عمیقی زد و گفت : چشم خانومی بریم

به سمت اتاق خواب رفتم ، در اتاق رو بستم و روی تخت نشستم بهم خیره شد و گفت :مرسی از اینکه از دست ویدا 

 نجاتم دادی

 قابلی نداشت -

قیقه ای تو اتاق معطل کردیم و به سالن پذیرایی بر گشتیم ،سوده که انگار مدت ها در جستجوی ما بود با چند د

 دیدن ما به سمتمون اومد وبا صدای بلندی گفت: بچه ها این کفتر ای عاشق رو دستگیر کردم بیاین االن وقتشه .

نداشت من منظور سوده رو نگرفتم ولی انگار برنو دو با تعجب به برنو نگاه کردم ، اون بیچاره هم حال بهتر از منی 

زاریش تازه جا افتاده بود که با التماس گفت نه بچه ها امشب جاش نیست بی خیال بشین رها بار اول که شما رو می 

 بینه نمی تونه خجالت می کشه

 ال یاالبچه ها مهلت حرف زدن بیشتر رو به برنو ندادن و دورمون حلقه زدن و داد می زدن یا

 گیج ومنگ به برنو نگاه کردم، چشمهاشو از من گرفت و به پارکت کف سالن مظلومانه خیره شده بود .

 بچه ها باز داد زدن یاال یاال نمی فهمیدم این همه داد و فریاد برای چیه ؟

 سوده گفت: گیلدا جون چند لحظه حلقه ات رو به برنو برگردون مراسم رو شروع کنه

 چی؟ من: مراسم

 برنو با عصبانیت رو به بچه ها کرد و گفت : بس کنین بچه ها اینجا جاش نیست بزارین واسه مهمونی خودمون
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ویدا در حالیکه انگار برگه آث رو کرده با تمسخر گفت: بچه ها ولشون کنین برنو گفته رها جون دوست دخترشه نه 

 کردن مزاحماست شاید هنوز به نتیجه نهایی نرسیدن نامزدش این حلقه شاید مفهوم خاصی نداره فقط برای دور

 داغ شدم گر گرفتم ، من کسی نبودم که جلوی این عجوزه کم بیارم تو هم کم نیار برنو خواهش میکنم

احساس کردم برنو االن به کمک من احتیاج داره، رو به سوده کردم ولبخندی زدم و حلقه ام رو از دستم در آوردم به 

 یه برق خاصی تو چشماش دیدم به گمانم برق تشکر بود . برنو دادم که

 بچه ها صداشون رو دوباره باال بردن ما منتظریم یاال ما....

 برنو جلوی من رو یک پا زانو زد و دست چپم رو تو دست داغش گرفت و بوسید و بعد حلقه رو تو دستم انداخت.

 این قلب گر گرفته رو تا پایان این بازی تحمل کنم ؟یا خدا گرمای این لبها با قلبم چه کارکرد ؟ چطور 

 

 برنو از زمین بلند شدو دستاش رو دور کمرم حلقه زد.

 

 وای یگانه معبودم به یاریم بیا

 

 برنو مرا حول مرکز محل ایستادنمون سه دور چرخوند

 

 من االن تو بهشتم یا جهنم ؟

 

 زی گرفته بودند؟لبهایش چرا اینطور دقیق لب های مرا به با

 

 بدنم ذوب شد ، نوک انگشام یخ زد دیگه نمی تونم روی پاهام بایستم.

 

 به گمانم من االن مُردم، امروز، اینجا، نه اون روز تو دادگاه

 

 خدای من این بازی کی تمام می شه پس ؟من دیگر نای ایستادن ندارم .

 

 نگ شراب گیالس در دست ویدا شد.شرم در چهره ی برنو غوغا کرد تمام صورتش به ر

 

 من از خودم چی بگم که یک مُرده مگه توصیف هم داره؟

 

برنو دستم رو گرفت و به سمت میز یکی دیگه از دوستاش که اسمش رضا بود رفتیم، من رو به رضا سپرد و به 

 دستشویی پناه برد.

 

 بی انصاف پس من چی ؟ من به کجا پناه ببرم ؟

 

بعد همون برنوی همیشگی سر میز رضا حاضر بود ولی من دیگه اون گیلدا نبودم ، سعی کردم خودم رو  چند دقیقه

 جمع و جور کنم و چیزی بگم .

 

 کنار رضا دختری نشسته بود که به نظر ایرانی نبود از برنو پرسیدم این خانم ایرانین؟
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زندگی می کنه با ناتالی اونجا آشنا شده االن هم یه  برنو گفت : نه ناتالی آلمانیه نامزد رضاست آخه رضا نروژ

 سراومده دیدنه پدر و مادرش .

 

رو به ناتالی کردم و باهاش به آلمانی شروع کردم به حرف زدن . ناتالی اونقدر از صحبت کردن با من به زبان آلمانی 

چند دقیقه قبل رو به دست فراموشی  اظهار خوشحالی کرد که خودم هم از این خوشحالی کلی سر ذوق اومدم و وقایع

 سپردم .

 

برنو با دهانی باز به چه چه زدن های آلمانی ام گوش می داد و در این بین او هم جمالتی به آلمانی به ناتالی می گفت 

 البته با لهجه غلیظ آلمانی که باعث می شد کمتر از حرف هایش چیزی دستگیرم بشه.

 

رش رو اونجا گذرونده بود ،ولی تصورشم هم نمی کرد من هم آلمانی بلد باشم به هر سال از عم 01به هر حال او 

 حال آلمانی یه روزایی زبان مورد عالقه حامی بود .

 

بعد از یه گفتگوی چند دقیقه ای دی جی یه موسیقی مالیم رو انتخاب کرد نمی دونم این جسارت رو برنو از کجا پیدا 

 به سمت میدون رقص به آرامی هدایت کرد. کرد که دستم رو گرفت و منو

 

 امشب این مرد تصمیم گرفته منو تا سر حد جنون ببره یا شاید تا لب چشمه ببره و تشنه برگردونه !

 

رقصیدنش هم مثل همه ی داشته هایش خاص و بی همتاست . این مرد اگه بخواد تمام زنهای دنیا را به صالبه می 

 کشه.

 

وی کمرم آتشی به هستی ام زد، یعنی دستان حلقه شده من دور گردنش هم چنین حسی تو اون داغی دست ها ش ر

 بیدار کرده بود ؟

 

امشب فقط همین امشب این سینه رو از منه تشنه دریغ نکن، خدای من این قلب چرا اینطور ریتمیک می زنه ؟ خدایا 

 بگم توبه می کنم ولی نمی دونم می تونم ؟! امشب من گناه کردم ولی این گناه واقعا شیرین بود می خوام

 

 برنو آروم زیر گوشم گفت : نگفته بودی آلمانی بلدی

 

 فکر نمی کردم مهم باشه -

 

 چطور آلمانی یاد گرفتی؟ -

 

 عالقه -

 

 جالبه فکر می کردم که زبان آلمانی زیاد طرفدار نداره -
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 رو تیکه پاره نکنه خوبه ؟این ویدای ذلیل مرده با چشمای درندش ما -

 

 به ما نگاه می کنه ؟ -

 

 نگاه که چه عرض کنم ... -

 

 سرتو بزار رو شونم -

 

 می خوای دقش بدی -

-  ..... 

 

 

موسیقی به انتها رسید که ای کاش هیچوقت نمی رسید و تا ابد صدای خش دارو سوزناک ابی تو صحنه ی بازی من     

تا آخر دنیا می پرسید کی اشکاتو پاک می کنه وقتی که غصه داری ، سر رو شونه ی کی می  وبرنو پخش می شد و

 زاری وقتی منو نداری....

 و بعدش دوستی به اسم حسام ما رو زیر رگبار سوال های بی وقفه اش گرفت    

کردی که هیچ کس رو قابل  حسام : خوب برنو خان اول بگو ببینم این خوشگل خانم رو از کجا و از کِی پیداشون    

 معرفی بهشون ندونستین؟

 یه سالی هست که من و گیلدا با همیم -    

 شوخی می کنی یه سال؟ -    

 آره از پارسال ، یه بار که تنها رفتم خزر شهر یادته ؟ -    

اونطوری سر به بیابون ای بابا بگو برگشته بودی حسابی حالت خراب بود اسیر عشق گیلدا خانم شده بودی که  -    

 گذاشتی؟

 تا این خانم خانوما به من جواب مثبت داد هزار بار تا بیابون رفتم وبرگشتم ! -    

 خوب از گیلدا خانم بگو بچه ها همه کنجکاون -    

 چی بگم ؟ -    

 همه چی ، کجایی ان؟ چه می کنن ؟ -    

مایکروسافته ودر پی تاسیس یه شرکت کامپیوتری تو تهران بود که گیلدا جون شمالین در واقع رشتی ، مهندس  -    

 من ازش خواستم فعال کار ما رو تو شرکت بابا راه بندازه بعد یه فکری واسه شرکت خودش می کنیم .

 به به کی ایشاهلل شام عروسیتون رو میخوریم ؟ -    

 ه احتماال یه سال دیگه .هنوز تاریخ خاصی رو مشخص نکردیم ولی زیاد طول نمی کش -    

 بچه ها همه با هم بخونین بادابادا مبارک بادا ... -    

از این بازی دیگه خسته شده بودم کار داشت به دروغ های حال به هم زن می رسید ازاون هاش که دل هوسش رو     

 کرده و عقل باز رَم کرده .
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ه و حرف های آخرش رو باهاشون زد و به خدا سپردشون و به برنو که حال خرابم رو دید رفت سراغ نیما و سود    

 من گفت که برای رفتن بار و بندیل رو ببندم .

وقتی که سرم رو به صندلی ماشین تکیه دادم تازه به عمق فاجعه پی بردم جدایی ! خدای من اون هم بعد از یه     

 شب پر خاطره ای مثل امشب؟

 نم ،چمدونت حاضره می تونم برم بیارم ؟ یا اینکه باید برای بستنش بیای باال ؟بخواب رسیدیم بیدارت می ک -    

 نه بستم کنار جاکفشی گذاشتم -    

 پس راحت بخواب تا رشت-    

 من تو ماشین عادت به خواب ندارم-    

 حتی اگه واست نوشیدنی بیارم -    

 بدونم نمی دونم تو ماشین تا حاال نوشیدنی نخوردم که -    

 باشه پس امشب بخور شاید بتونی بخوابی خیلی خسته ای -    

 ممنون از این همه نگرانیتون -    

 من هم بابت امشب ازتون تشکر می کنم و همینطور بابت اتفاق های امشب عذر خواهی هم می کنم -    

واسه نامزدیه البته این حلقه ی ما بچه ها باور کن نمی دونستم اینجا بهمون گیر می دن آخه این مراسم گروه ما     

 رو به اشتباه انداخت.

 نه مشکلی نیست فکر میکنم که امشب بازیگر هالیوود شدیم . -    

 از درک باالتون واقعا ممنونم -    

 خواهش می کنم -    

ود تموم شد روزهای چمدان نه چندان سنگین من تو دستانش یاد آور یه خداحافظی تلخ بود، حیف که چه ز    

 دلتنگی های یواشکی . 

 

 

 

این راه پایانی نداشت ، یه جای خلوت توی جاده نگه داشت شیشه مخدر من رو از صندوق عقب آورد و یک پیک     

برام ریخت دلم نمی خواست این لحظه های اخر رو با بی خبری ازش سپری کنم یه پیک که خوردم گفتم مرسی 

 نخورم. ترجیح می دم دیگه

 

شیشه رو سر جای قبلیش بر گردوند و راه می افتاد، یعنی سنگینی نگاه های غم بار من رو حس نمی کرد که     

 اینطور خیره به جاده به مقصد می تاخت؟

 

چرا درک نمی کرد من پایان این جاده رو نمی خوام . چرا از چنگال های این بغض که سر گلوم چنبره زده بود بی     

 بر بود ؟ واقعا اون از جنس من بیزار بود؟خ

 

دم دم ها ی صبح به رشت رسیدیم ، آدرس رو با حرکت دست بی رمقم بهش نشون می دادم . باز این شهر با غم     

 هاش به پیشواز دل پاره پارم اومده بود لعنت به تو با این چراغ های روشنت!
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 رو تو دستش گرفت و خلوتکده سوت و کورم رو رونق داد.جلوی در آپارتمانم پارک کرد ،چمدونم     

 

 خیلی ممنون از این همه لطف و مهمون نوازیتون-    

 

 این لطف رو شما در حق من کردین نه من به شما -    

 

 کاری نکردم ،چند ساعتی رو همینجا استراحت کنین و کمی خستگی در کنین بعد برگردین -    

 

 خسته نیستم نه ممنون -    

 

 ببخشین واقعا نمی تونم اجازه بدم با این چشمها که خستگی توش فریاد می زنه برگردین تهران -    

 

 ممنون نمی خوام مزاحمتون باشم فردا شاید موقع رفتنم همسایه ها منو ببینن نمی خوام واستون بد بشه -    

 

اره نیستم نگران من نباشین مواظب آبروم هستم شما با خیال نه توی این مدت همشون می دونن که من اینک -    

 راحت استراحت کنین

 

به اتاق خوابم دعوتش کردم و ازش خواستم روی تختم استراحت کنه ولی قبول نکرد وگفت که خوابیدن روی     

 کاناپه وسط هال رو ترجیح می ده.

 

 پیام های ضبط شده تلفن خونه رو چک کردم .    

 

مامان بود که می گفت: : رها ، رهاجون هنوز از تهران برنگشتی ؟ موبایلت چرا همش خاموشه هنوز سیمکارتتو     

 نگرفتی؟

 

 مادر رسیدی یه زنگ به ما بزن مردیم از نگرانی    

 

 رویا خواهرم هم پیام گذاشته بود:    

 

گفت رفتی ماموریت اومدی حتما سریع آن شو  گیلدا کجایی چرا خبری ازت نیست چرا آن نمی شی ؟ مامان    

 ببینمت دلم واست تنگ شده

 

هه این خواهر ما هم تو ینگه دنیا نگران ماست، یکی نیست بگه اون روز که شوهرت رو به من ترجیح دادی و     

 رفتی دلت برام تنگ نمی شد؟

 

 انیتش رو ابراز کرده بود .لیالی الل من )دوستم( هم زنگ زده و با کلماتی نا مفهوم عصب    

 

 روز نبودنم واقعا به چند نفر سخت گذشته ؟ 01من چقدر طرفدار داشتم و خودم بی خبر بودم! یعنی     
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 برنو چشمهاش رو باز کرد و پرسید:    

 

 خواهرت کجاست ؟-    

 

 امریکا -    

 

 بعد هم چشمهای خسته اش رو بست و خوابید .    

 

باید به خاطر اون ده روز صبحانه شاهانه که تو خونشون خوردم هم که شده بود امروز جبران می کردم . بی  من    

سر و صدا از در خارج شدم و ماشینم رو برداشتم و به سوپر مارکت شبانه روزی شهرک رفتم و بساط یه صبحانه 

 مفصل رو جور کردم.

 

مبل روبرویی در حالیکه زانو هام رو بغل کرده بودم نشستم و از آخرین چای رو دم گذاشتم و میز رو چیدم، روی     

 فرصت ها برای دیدن این چهره دلنشین و خواستنی استفاده کردم .

 

 در میان دست هایت عشق پیدا می شود    

 

 زیر باران نگاهت ، نسترن وا می شود    

 

 با عبور واژه ها از گوشه لب های تو    

 

 بانی خوب معنا می شودمهر    

 

 

لعنت به سنگینی این نگاه که آدما رو از قعر یک خواب عمیق بیرون می کشه . اون تیله های خاکستری ناب به من     

خیره شدن و از جا بلند شد. کششی به مهرهای گردنش داد و روبروم روی کاناپه نشست . من هم زانو هام رو از 

 جالت گفتم : صبحانه حاضره بفرمایین سر میز قفس دستام آزاد کردم و با خ

 

 

 

 از کی تا حاال اینجوری بهم خیره بودی؟-    

 

 فقط چند لحظه هست تو خواب خیلی مظلومین -    

 

 این مروارید ها چیه که تو چشات سوسو می زنه ؟ -    

 

 هیههیچ چی رفتم بیرون وسایل صبحانه بخرم به خاطر آلرژی صبح گا -    

 

 بهت نگفته بودم از دروغ بدم میاد؟ -    
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 نه -    

 

 پس االن می گم دروغ گو رو نمی بخشم حتی اگه عزیزترین کسم باشه -    

 

 من دروغ نگفتم -    

 

 پس راستش رو هم نگفتی -    

 

م صحبتی ندارم، بهتون عادت کرده چی می خواین بشنوی آره از رفتنتون ناراحتم ، واسه اینکه دیگه دوست و ه -    

 بودم

 

 پس تلفن و موبایل و ماشین رو برای چی اختراع کردن ؟ -    

 

 نمی دونم احتماال واسه دلخوشی الکیه آدما -    

 

 نگران نباش زود به زود بهت سر می زنم یا اینکه اصال تو بیا تهران ، آپارتمان من به خودت تعلق داره . -    

 

 با این همه مشغله کاری بعید بدونم بتونم بهتون سر بزنم ولی در کلبه من همیشه به روتون بازه. -    

 

صبحانه رو با وقار همیشگی به اتمام رسوند ، حلقه ی توی دستم رو در آوردم و با استیصال و مغموم از درد دلتنگی     

 به سمتش گرفتم و گفتم :

 

 اید پیش شما باشهبفرمائین فکر کنم این ب    

 به انگشتم نگاه کوتاهی کرد و گفت :    

 

 لزومی نداره پسش بدین به عنوان یه یادگاری از من قبولش کنین -    

 

توی پستوهای این مغز ، که پُره از هراس از دست دادنشه به این یادگاری عجیب احساس نیاز می کنم و با کمال     

 پر رویی قبولش کردم.

 

 با نگاهم بدرقه اش کردم شهزاده ی مغرور ده روزه ام رو. شهزاده ای از عمق رویاهای دست نیافتنی ام.    

 

کاش وقت رفتنت یه بار دیگه منو به شنیدن کوبش های آهنگین قلب شکسته ات دعوت می کردی و این حسرت     

 رو به این دل وا مونده نمیگذاشتی .

 

 

 تَر ... چشمان من به رفتن تو    
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 چشمان تو ... به رفتن خویش بارانیست ؟    

 

 تویی، که رفت و باز نخواهد گشت...    

 

 تو هم مثال من دلتنگی؟!    

 

 تو را می بینم و خود را عجیب دلتنگم ...    

 

 

 

 صدا : این غم رو دیگه کجای دلت بزاری؟ کم خودت غم و غصه داشتی اینم اضافه شد.    

 

باز هم شروع شد شب های تنهایی و روزهای کذاییم ، جواب این صاحبخونه رو کی می خواد بده چه طور بهش     

 بگم هر چی پول داشتم ازم زدنش.

 

اینبار دیگه باید دست به دامن خانوادم می شدم. هر چند تو این یه سال با تمام تالشی که برای کمک بهم کردن     

 نبار دیگه راهی جز قبول کمک هاشون ندارم .مخالفت کردم ولی ای

 

 به مامان تلفن زدم و حالی ازشون پرسیدم و در کمال ناباوریشون ازشون درخواست پول کردم .    

 

مامان بهت زده بهم گفت تا عصر واسم میاره ولی من نمی خواستم که اون بیاد اینجا دوباره با دیدن این تنهایی     

 اشو پر اشک کنه و بیصدا بشکنه .واسه همین بهش گفتم:عذاب آورم، چشمه

 

 عصر برای گرفتنش خودم میام اونجا .    

    *** 

 

 ده روز بعد ...    

 این روزها عجیب دلم ویار شهزاده می کنه ، نکند لعنتی آبستنه؟!     

 

ن دنیای سیه پوش آدم های عشق گَزیده با این همه دریغ و دوری و افسوس بعید می دونم نوزاد نارس عشقم به ای

 سفر کنه !

 

باالخره من این گوهری رو یه روز با همین دست های لرزانم می کُشم واجازه نمی دم جنازه اش روی دوش هیچ 

مردی سنگینی کنه . خودم قبرش را زیر پاهایش می کنم و ایستاده دفنش میکنم . از این نگاه های هرزه چند وقتی 

 ری نبود کاش تا روز قتلش هم دیگر خبری نمیشد .بود که خب

 

 صدا : اگه به جرم قتل گوهری بیافتی زندان، برنو واست کمپوت میاره ها هه هه هه

 

 یعنی میاد به دیدنم ! با هجوم گلها به سراغم می آد . برای مرگ من به سوگ می شینه ؟!
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قدیمی چرا ردی به جا نمونده ؟ چرا دلتنگی های حامی عجب غرق رویاهام شدم من، این روزها از درد فراق 

 دیگراونقدر جگر سوز و پر رنگ مثل قبل از مسافرتم نیست؟

 

یعنی ممکنه عشق دوباره به من افتخار بده و خنجرش را برای زدن ضربه کاری آخر تو این قلب که از نیشتر خیانت 

 نبود.تو خون خودش غوطه ور فرو ببره؟ ای کاش اینقدر بعید 

 

امروز به خودم افتخار قدم زدن در پارک دوست داشتنی و پر خاطره ام رو دادم و از غفلت کبوتر ها استفاده کردم و 

 نگاهم رو به دیدن پرواز پر از حس رهاییشون گره زدم .

 

لود عشق ، خدای من در این عصر دلگیر جمعه چقدر دیدن این دختر و پسرهای جوانِ عاشق که دارن در تب وهم آ

در این هوای گرم بس دو نفره می سوزند و دست در دست هم ، در گوش هم نجواهای دروغی عاشقانه سر می دن، 

 خنده دار به نظر می رسه.

 

این چشمها آشنا نیست ؟ چرا هست ! خدای من این انگشت ها مگه یه روزی انگشت های من رو با همین حس 

ودشون گره نمی زدن ؟ خدا پس این دست های کیه که االن جای دست های قشنگ عاشقی لمس نمی کردند و به خ

 من تو دست این آشنای ، نا آشناست ؟

 

این قدم ها چطور هنوز این قدر با صالبت این گذرگاه پر خاطره مون رو طی میکنه ؟ مگه میشه؟ مگه به این راحتی 

ونه یه نفر با چنین جسارتی دست یه غریبه ی تازه از می شه توی یه مکان که هنوز پر از عطر نفس های دو نفره م

 راه رسیده رو اینچنین محکم بگیره و اینطورسر خوش به تمام اون روزهای لبریز عاشقیمون دهن کجی کنه ؟

 

 صدا : البد می شه دیگه که االن حامیت با اون عجوزه اینجاست !

 

ی کاری تر از همه ی ضربه های قبلی بود. خدا چرا گاهی به خدایا دیگه طاقت این ضربه رو ندارم ،این دیگه خیل

 عدالتت اینطوری شک میکنم ؟

 

زبانه به دهانم  1خدا من رو تنها نذار ، نفسم بیرون بیا توی اون چاه جایی برای تو نیست . چرا این فک من باز قفل 

بینی نمیشه بزنی بیرون پس چرا در حال  زده و راه رو برای خروج این نفس بیچاره بند آورده ، مگه از حفره های

 جنگی هنوز؟

 

 اینجا کجاست؟ چرا باز همه چی به رنگ سفید ه؟ این مایع باز توی رگ های من راه به کجا می بره ؟

 

 پرستاری با لبهای خندون بهم نزدیک شد و گفت: خانم حالتون خوبه ؟ می تونین صحبت کنین؟

 

 کی منو آورده اینجا ؟ -

 

 یه خانم آوردتون ولی موبایل و شماره ای تو کیفتون نبود که به خانوادتون خبر بدیم -
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 مرسی نیازی نیست، من کِی می تونم برم؟ -

 

 سِرُم که تموم شد اگه فشارتون خوب بود می تونین برین؟ -

 

ه، من دیگه نمی خوام از مامان و روز موند 1هرچه ته مونده کیفم بود رو هم بابت پول بیمارستان دادم ، تا سر برج 

 روزگرسنگی قطعا منو نمی کشه ! 1بابا پول بگیرم ، بی خیال 

 

نباید بزارم خانوادم به این بدبختی هام که با انتخاب خودم مسببشون هستم پی ببرن نمی خوام یه روزی سر کوفت 

 گوش ندادن به حرفاشون رو بشنوم .

 

 می برم هه شب رو هم با ته مونده ابسولوت لیال افطار می کنم !روزه می گیرم اینجوری ثواب هم 

 

 چه شود این روزه ی من ؟ ثوابش تا آسمان هفتم هم می رسه.

سه روزه که جز نون خشک که توی چای تیلیت میکنم چیزی واسه خوردن ندارم ، معده ام دوباره سر ناسازگاری 

می کنن . خسته ام پول تلفن خونه رو ندادم یکطرفه شده، این بی گذاشته ، حسینی و گوهری روی مغزم پیاده روی 

 معرفت هم )برنو( یادی از ما نمی کنه .

 

لیال مثل همیشه بی سر وصدا اومد ولی اینبار با چشمایی شاکی خونه رو مرتب کرد و یه چای با من تو سکوت خورد و 

 رفت .

ش هرگز یادم نمی ره سر چهار راه گل می فروخت که حامی چقدر این موجود گنگ دوست داشتنیه ! روزی که دیدم

 ازش واسه من یک شاخه گل سرخ خرید به نشونه عشق عمیقش ! هه .

 

این قدر برق چشماش توی نگاهم معجزه کرد که فرداش رفتم سر همون چهارراه سراغش ولی نبود ، چند بار رفتم 

لی مهمونش کردم. اولش فکر کردم از روی خجالت حرف نمی تا پیداش کردم و به یه قهوه تو یه کافه همون حوا

سالگی از سر تشنج به این روز افتاده ، لب خونیش حرف نداشت یه کم هم سواد داشت،  1زنه، بعد فهمیدم توی 

 حرفاشو نوشت من هم واسش شمرده شمرده از خودم گفتم. از اون روز شدیم دوست جون جونی هم،

 

توی این مدت منو تنها نذاشت و هفته ای یکبار بی هیچ مزد ومنتی خونم رو تمیز می کنه ، هر طبق یه قانون نانوشته 

 وقت که داشته باشم از خجالتش یه جوری در می آم گاهی هم مثل امروز خجالت زدش میشم .

 

سوالم  واسه عیدی یه شیشه ابسولوت هدیه آورد ، نخواستم بپرسم پولش رو از کجا آورده ؟ نمی خواستم با

 تحقیرش کنم . احتماال درآمد تکدی گرها این روزها خیلی خوبه .

 

ولی دیگه قطره ای از اون داروی مسکن درد هام تو شیشه اش باقی نمونده. امشب بازهم من با خاطراتم تانگو می 

 کنم .رقصم . زیر بارش بی امان چشمام دست در گردن دیوانگی می پیچم و تا اذان رسوایی ، عاشقی می 
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 صدای زنگ دره یا تلفن خونه ؟چرا من امشب نخورده مستم ؟ به گمانم زنگ تلفنه

 

 این پیش شماره ی تهران نیست ؟ یعنی رویای شنیدن اون صدای آسمونی به حقیقت می پیونده ؟

 

دم رو تو اوج خوش آره مثل اینکه اینبار بخت با من یار شده ! صدای برنو رو از پشت تلفن می شنوم در حالیکه خو

 شانسی در بر آرامشی دست نیافتنی می بینم !

 

 سالم گیلدا خانم خوبی؟ چه خبرا ؟ -

 

 سالم ممنون خوبم شما چطورین؟ دریا خانم و آقای افشاریان چطورن ؟ -

 

 ممنون ما هم خوبیم ، چرا باهام تماس نگرفتی ؟ -

 

 راستش نمی خواستم مزاحمتون بشم ! -

 

 گفتم : البته اگه تلفن یه طرفه نبود حتما مزاحم می شدم تودلم

 

 چه مزاحمتی شما که می دونین من سرم خلوته . چرا هنوز موبایلتون خاموشه؟ -

 

 وقت نکردم برای خرید گوشی برم -

 

 آره جون خودم شپش تو جیبام بندری می رقصه با کدوم پول گوشی می خریدم ؟

 

 دادین؟ درخواست مدارک جدید -

 

 نه هنوز ولی به زودی می دم-

 

 پشت گوش نندازین مهمه ها -

 

 چشم حتما -

 

 مزاحم شدم که هم حالتون رو بپرسم وهم بگم جمعه با بچه ها می آیم شمال -

 

 چه عالی رشت تشریف میارین؟ -

 

 باشیم . نه رامسر ، ویالی یکی از بچه ها دعوت شدیم ، می دونی که مجبوریم با هم -

 

خدای من این پیک رو تو امشب نازل کردی برای خوابیدنم ؟ دیگه چی گفتیم و شنیدیم نمی دونم از همون جمله 

 مجبوریم با هم باشیمش من دیگه مست بودم و بی خبر .
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 من بهش چی گفتم ؟ چه جوری برم رامسر ؟ خدای من این چه گندی بود که من تو بی خبریم زدم

 

 گم دیوونه ای بهت بر می خوره عقل درست وحسابی که داشتی حامی طالقت نمی داد . صدا : می

 

 خدای من این کار احمقانه ام چی بود؟ چرا این دهن گِل گرفته ام بازم بی موقع باز شد؟

 

 امروز چند شنبه است ؟ یکشنبه

 

 من کی حقوق می گیرم ؟ سه شنبه

 

ای زنده پس من هنوز زنده ام ! تا اون روز من دووم میارم ؟ نمی دونم کاش من چی بپوشم ؟ سوال همیشگی دختره

 بیارم .

برنو گفت پنج شنبه میاد دنبالم تا باهم بریم رامسر . باید برم خرید این ماه از جیره نوشیدنی ام می زنم و بد خرجی 

 شه؟می کنم و چند دست لباس می خرم آره یک ماه بی خوابی منو نمی کُشه که می کُ

 

 

ساعت مرخصی ساعتی گرفتم ورفتم پاساژ .  2امروز اینقدر واسه خرید عجله داشتم که به محض گرفتن حقوقم     

 یه جین آبی سرمه ای گرفتم و یه تونیک سفید با طرح های آبی به رنگ مورد عالقه برنو .

 

صندل سفید با گلهای صورتی ریز،یه جفت  یه پیراهن صورتی حریر که از روی کمر گشاد میشد هم خریدم با یه    

کفش چرم مشکی ساده و یه کتونی آل استار لیمویی هم به خریدام اضافه کردم .یه شال آبی هم پشت ویترین بهم 

 چشمک زد اون هم خریدم .

 

دن یه مانتو یه سر رفتم خونه مامان اینا، از مانتو های رویا که با خودش نبرده بودشون و تو کمدش خاک می خور    

کُتی ساده چهاردگمه مشکی هم بر داشتم. دیگه جنسم جوره جور شد ه ، اون لباس خواب بنفش من نیست که گوشه 

کمد رویا به من چشمک می زد ؟ آره خودشه این رو می خوام چیکار ؟ ولی برش می دارم شاید یه روزی دوباره به 

ون داره ها ، انگار بهانه ای برای شیطنت های دوباره اش پیدا کارم بیاد! هه چه درخواست هایی این دل پر تنمنام

 کرده .

 

همیشه فکر می کردم این شبهای پنج شنبه اند که راهشون به جمعه طوالنیه و بی پایان ولی امروز فهمیدم نه اشتباه     

 می کردم انگار این شب های چهارشنبه اند که یلدایی اند .

 

ساله شرکتو رو سرم  1ار خبر داشتن که برای رفتن لحظه شماری میکنم همه ی کارهای امروز همکارهام انگ    

ریختن. چند تا از چایی های مشت رسول روی میزم یخ زد نمی دونم فقط می دونم با تمام این کارها زمان باز هم نمی 

 گذشت .
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فوری گرفتم و چون وقت براشینگ موهایم وقتی به سوئیتم رسیدم دیگه رمقی در من باقی نمونده بود، یه دوش     

 رو نداشتم ترجیح دادم این دفعه با موس فِرش کنم .

 

رویا همیشه می گفت به اینکه موهات اینقدر زیبا وراحت بعدِ شستن فر میشه حسودیم میشه بعد دوتایی بلند بلند     

 می خندیدم ، چقدر زود گذشت روزهای شاد دختر بودنمون .

 

زنگ در رو شنیدم . به خدا قسم من می تونستم صدای نفس هاشو از همین جا توی اتاق خوابم بشنوم و  صدای    

 عطر سرد خوشبوش رو تا عمق وجودم ببلعم !

 

باز هم مثله همیشه مثل مدل های ژورنال های خارجی زیبا وبرازنده لباس پوشیده یه شلوار جین مشکی و یه     

 کت پاییزی مشکی و شال گردن نازک سفید و خاکستری تیره به رنگ چشمهاش. تیشرت جذب خاکستری با یک

 

دستش رو به سمتم گرفت ومن محکم فشردمش ازش دعوت کردم که بیاد تو ، ولی قبول نکرد و اصرار داشت که     

 زودتر بریم .

 

ردا بهشون سر نمی زنم . هنوز درو من هم بی چون و چرا پذیرفتم ولی قبلش یه تلفن به مامان زدم و گفتم که ف    

نبسته بودم که زنگ تلفن خونه به صدا دراومد این خروس بی محل کی می تونست باشه؟جز رویا که این روزها تند 

 تند زنگ می زدو انگار یه بوهایی از حال جدید من برده بود.

 

ینگ رفتیم . تو راه پله خانم همسایه طبقه یه جوری پیچوندمش و ساکم رو تودستم گرفتم و با برنو به سمت پارک    

دومی مثل جذام گرفته ها بهم نگاه کرد، احتماال با دیدن برنو تو فکر اینه که من از فردا به فکر در اوردن شوهر از 

 چنگشم !

 

کمه می نمی دونم چرا ما زن ها گاهی به هم جنس هامون هم اعتماد نداریم و بی گناه همدیگه رو به پای میز مح    

 کشونیم.

 

توی راه موسیقی بی کالم آرامشبخشی رو واسه پخش انتخاب کرد که یه جورایی منو به این فکرانداخت که این     

 آهنگ بی گمان یه جورایی موسیقی متن فیلم زندگی ماست.

 

 ه کلمه حرف عاشقانه !برنو از هوای تهران گرفته تا درصد سود شعبه مون در ماه گذشته حرف زد ولی دریغ از ی    

 

صدا : انتظارت باال رفته ها تو به چیت می نازی که انتظار شنیدن حرف های عاشقانه هم داری. مگر تو غیراز یه     

دوست معمولی که از خوب روزگار! باید نقش دوست دخترش رو بازی کنی ، واسه این گل پسر چیز دیگه ای هم 

 هستی ؟

 

ود یه بهشت کوچیک بود واسه خودش اینجا ، چهره ها اینبار همه آشنا بودن و نیازی به معرفی چه ویالی زیبایی ب    

 دوباره نبود ، من هم که معرف حضور همه بودم گیلدا دختری خوشبخت ، گوهر دردانه برنو شاه قصه پریان .
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دانه برنو در حالیکه ضربه های زیبای روزه این هفته رو از یادم برد . دیدن بازوهای مر 1بوی کباب تمام گشنگی     

آبشار می زد تو بازی والیبال درمقابل گروهی به سر گروهی ویدا هوش از سرم می برد . من دلم برای این بازوهای 

 مردانه ضعف می رفت و خوش به حال صاحب واقعی ایه این آغوش رویایی.

 

لقمه ای روکه به سمتم گرفت حاکی از شروع بازی عشق صدای برنو منو از عمق افکار بی شرمم بیرون کشید و     

 ورزی های هالیودی مون بود.

 

من هم خوب در نقشم ظاهر شدم و چنان واله وشیدا به سمتش رفتم که هر کسی می دید در عشق ما لحظه ای     

 تردید نمیکرد.

 

تا شات  01ی منو اسکن می کرد؟ مگه فقط این جا ساقی و می هم که داشت به به ! ولی چشمای برنو چرا اینطور    

رو باال فرستادن این همه اخم وتَخم هم داشت . این دستها چرا اینقدر با فشار دور بازوم حلقه زده بودند و کجا این 

 جوری خشمگین منو می کشوندن؟ اینجا اتاق خواب کی بود دیگه؟

 

 برنو در حالیکه صداشو رو سرش انداخته بود گفت :    

 

گیلدا معلومه داری چه غلطی میکنی مثل دیونه ها گیالس ها رو یکی پشت سر اون یکی بدون وقفه باال دادانت چیه     

 ؟ می خوای آبرومون رو ببری ؟ نمی بینی ویدا چه جوری زیر نظرت گرفته ؟

 

 تو نگران من نباش ظرفیت من بیشتر از این حرف هاست -    

 

دای قهقه هام احتماال تا باغ می رسید گفتم :خیلی بابا بزرگیا اونجوری که تو با اخم و تخمات بعد در حالیکه که ص    

 منو زیر ضربات بی رحمانت تازیانه می زدی بخدا گشت ارشاد هم اگه بگیره اینجوری شالق نمی زنه!

 

 صدات رو بیار پایین حرفات رو می شنون.-    

 

 چشم بابابزرگ -    

 

 ن جا می مونم تا بخوابی به هیچ وجه تا صبح از این اتاق بیرون نمی آی فهمیدی؟همی -    

 

 من در حالیکه صدام کش میومد گفتم : نچ تازه داشتم صفا می کردیما می خوام برگردم و با بچه ها برقصم    

 

 دست برنو تو صورت من فرود اومد ؟ این سیلی بود؟    

 بهم سیلی زدی ؟ کی به تو این حق رو داد هان ؟ احمق تو به چه جراتی  -    

 

زدم تا یادت بمونه حتی تو مستی هم حق نداری مثل دختر فاحشه ها حرف بزنی وقتی اینکاره نیستی زور نزن  -

 اینجوری به نظر بیای فهمیدی؟ اگه الزم باشه باز هم می زنم !
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 جدی گرفتی کاری نکن همه چیزو به هم بریزم و برم . گمشو برو بیرون نمی خوام ببینمت خیلی این بازی رو -

 

برنو در حالیکه پتوی رو تخت رو کنار می زد گفت : تو االن حالت خوب نیست بخواب فردا تکلیفم رو باهات روشن 

 میکنم .

 

و  با پوزخندی رو بهش کردم و گفتم تکلیف من یکساله که مشخصه و بعد پشت کردم بهش روی تخت دراز کشیدم

 خوابم برد.

 

صبح وقتی چشمام رو باز کردم برنو هنوزتو اتاق بود ، آروم و معصوم روی صندلی کنار تخت خوابش برده بود . الهی 

 بمیرم این بیچاره به خاطر من تا صبح رو این صندلی خوابیده بود ؟

 

گرفته بود و به سمت ویال منو می کشید .  دیشب چه اتفاقی افتاد ؟ آخرین اتفاقی که یادمه اینه که برنوی اخمو بازومو

خدای من نکنه چیزی بینمون اتفاق افتاده ؟ نه من با همه ی لباس هام تنها روی تخت خوابیدم ، برنو هم که روی 

 صندلی خوابیده پس ماجرا اینجوری نیست .

 

ن ولو شدم برنو با ترس سردرد وحشتناکی داشتم روی پام بند نبودم هنوز یه قدم برنداشته بودم که رو زمی

 چشمهاشو باز کرد و گفت :

 

 چی شده ، چه اتفاقی افتاد؟

 

وقتی منو وسط اتاق پخش روی زمین دید اخم هاش تو هم رفت و گفت برگرد تو تخت می رم واست شربت عسل 

 بیارم

 

 ممنون دیشب چی شد ؟چرا اینجا روی صندلی خوابیدین ؟-

 

 ؟ اصالچیزی از دیشب یادته -
 

 نه چیز زیادی یادم نمیاد، فقط یادمه دستم رو گرفته بودین و منو می کشوندین. -

 

 از امشب حق نداری تو جمع دوستام به مشروب لب بزنی فهمیدی؟-

 

 اتفاق بدی افتاد من کار بدی کردم ؟ حرف بدی زدم ؟ -

 

 نه تو جمع نه، البته شانس آوردیم که زود از اونجا دورت کردم -

 

 ببخشین من شما رو اذیت کردم ؟ حرف بدی بهتون زدم ؟ -

 

 هر چی بود دیگه گذشته ولی دیگه اجازه نداری به همین سادگی گند بزنی به نقشه هام -
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 اجازه بدین من برگردم نمی خوام شما رو جلوی دوستاتون شرمنده کنم .-

 

 وردن مشروب رو ترک کنیتا فردا صبر کن خودم می رسونمت ، باید سعی کنی خ -

 

 نمی تونم قبال سعی کردم -

 

 اگه بخوای می تونی -

 

 چقدر ته مزه حرفاش تلخه ، دیگه از اون دو تا تیله های مهربون خبری نیست .

 

 صدا : خدا تو رو بکشه گیلدا معلوم نیست باز دوباره چه گندی زدی دختر

 

 ا این همه شکری که تو این چای ریختم باز تلخ بود.احتماالاین بدترین صبحانه عمرم بود . ب

 

نگاه های ویدا چرا رنگ تمسخر گرفته بود ؟ هه این ویدا خانم فوضول هنوز این گیلدا رو نشناخته ، صبر کن بهت 

 نشون می دم تمسخر یعنی چی.

 

میم گرفتم همین جا تو ویال همه حاضر شدن که برن خرید ولی من نه حالش رو دارم و نه پولش رو، واسه همین تص

 بمونم .

 

ولی شازده پسر امر کردن لباس بپوشم و همراهیش کنم ، این شازده زور گویی هم بلدِ پس. هر چی رو که بیشتر از 

ثانیه بهش خیره شدم واسم خرید من نمی دونم اینم جز نقشه اشه که با خرید کردن واسه من ،حال ویدا یا بهتر  1

 ی رو بگیره .بگم سایه احتمال

 

تا ساک پر از لباس مجلسی و اسپرت و کفش و مانتو به خونه برگشتم حتی خرید عروسیم هم اینقدرا نبود .  01با 

بعد از خوردن نهاری که برنو از رستوران غذاهای محلی گرفته بود ، بچه ها تصمیم گرفتن واسه پیاده روی برن 

ی داغ ساحل پابرهنه قدم بزنم ولی برنو تصمیمش رو واسه خوابیدن ساحل . من هم خیلی دلم می خواست تو شن ها

 گرفته بود و من هم مجبور شدم تو ویال کنارش بمونم ، ویدا هم با نرفتن ما از رفتنش منصرف شد 

 

 

برنو برای خواب به اتاقمون تو طبقه باال رفت و از من خواست باهاش برم ولی من قبول نکردم و روی کاناپه     

 روبروی تلویزیون تو حال لم دادم .

ویدا کنارم رو کاناپه نشست ،احساسم بهم می گفت می خواد جنگ رو شروع کنه . که البته دروغ هم نمی گفت     

 یکم این پا و اون پا کرد وگفت :

 برنو تو این مدت که با شما دوست بودن چرا شما رو ازما مخفی کردن ؟    

 ا با هم بودنمون قطعی نشده کسی از دوستامون چیزی بدونندلم نمی خواست ت -    

 اونوقت خانواده چطور ؟ -    
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 تقریبا در جریان بودن -    

 دریا جون که اینطوری نمی گفتن-    

 خدای من این یه دستی بود صد درصد ؟ مطمئنم اگه دریا از ماجرا باخبر بود برنو بهم می گفت .    

 لی واسه گفتن تعلل می کنه ولی به هر حال می گهبرنو به دالی -    

 تعللش واسه چیه ؟ -    

 اینجور ترجیح داد واسه من هم مهم نیست. -    

 از سایه باهاتون حرف زده احتماال تعللش واسه اینه که هنوز عاشق سایه است . -    

ازی گرفت و در نهایت ترکش کرد باهام بله از اون دوسستتون همون خانمی که غرور و احساساتش رو به ب-    

 حرف زد و خدا رو شکر تونستم موفق بشم و اون علف هرز رو از تو دلش هرس کنم .

 تو دلم گفتم کافی بود ویدا خانم یا باز کنفت کنم !    

 خیلی مطمئنی نه ؟-    

 چرا نباشم ، این حلقه تو دستم واستون بی معنیه؟ -    

 ه همینطور بمونه آخه سایه داره میاد و بعید بدونم بتونی تو این بازی از صحنه به درش کنی.امید وارم ک -    

خدایا دست وپاهام چرا یخ بسته ، این لرز لعنتی چرا دوباره داره به سراغم میاد ، چرا واسه یه بازی مسخره من     

من نیست باید فرار می کردم . این بارون سیل اینجوری درگیر شدم با احساساتم . نه دیگه تو این میدون بودن کار 

آسا االن باید شروع به بارش می کرد ؟ کاش می تونستم به باغ پناه ببرم ولی چاره ای نیست باید به اتاق خوابمون 

 برم پیش برنو .

 ویدا جون تو بازار کلی خسته شدم می رم که کنار برنو کمی استراحت کنم . -    

 مسخره اش گفت : خوش بگذره ویدا با پوزخند    

با قدم های کوتاه و سنگین خودم رو به طبقه باال رسوندم و روی صندلی که برنوتمام دیشب رو روش به صبح     

رسونده بود چمپاتمه می زنم . اشک بی مهابا از گونه هام می چکید . صدای نفس های آرام و منظم برنو حاکی از یه 

 بم فشرده شده بود و درد می کرد کاش یکی برای یک لحظه منو درک می کرد .خواب عمیق و راحت بود . قل

برنو بعد یه ساعت از خواب بیدار شد، چشمهام رو شسته بودم که چیزی نفهمه . ولی فهمید مثل همیشه باهوش و     

 تیزبین بود.

 چشمات چرا قرمزه ؟ گریه کردی؟-    

 چیزی نیست یاد خاطره هام افتادم -    

 دروغ که نمی گی می دونی که اگه بفهمم واست بد میشه-    

 سایه بهمون شک کرده بهم گفت چرا دریا جون از دوستیتون بی اطالعه ؟ -    

 مگه بهت نگفتم همراه من بیا تو اتاق می دونستم این دختره فوضول واسمون نقشه کشیده -    

 ببخشید فکر نمی کردم چیز مهمی بگه -    

 برنو در حالیکه از عصبانیت به خودش می پیچید گفت :    

 دختره عوضی نشونش می دم که یه من ماست چقدر کره داره ، تو چی گفتی بهش؟    

 هیچ چی ، گفتم که واسه گفتنش به خانواده ات کمی تعلل کردی ولی در نهایت می گی -    
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 خوب دیگه چی گفت؟ -    

سه این بوده که هنوز نتونستی سایه رو فراموش کنی بعد هم من گفتم اگه اینطوریه این هیچی می گفت تعللت وا    

 حلقه ی تو دستم چی میگه ؟

 جواب دندون شکنی دادی چیزی نگفت؟ -    

 

 

 

 چرا گفت بزار وقتی سایه برگشت ببین هنوز دستت هست یا نه . -    

از حرف هام فهمید سایه داره بر می گرده ، مثل دیونه ها تو اتاق برنو آتیش گرفت و به گمانم سوخت وقتی که     

 راه می رفت و به زمین و زمان بد میگفت .

 نمی دونم چقدر طول کشید که آروم شد و بعدش گفت :    

 لباستو بپوش می ریم ساحل    

 هوا بارونیه احتماال بچه ها تا االن برگشتن-    

 احلمهم نیست ما می ریم س -    

 خدای من این بهترین خبر تو این چند ساعت بود. لباسم رو که پوشیدم اومد داخل اتاق و گفت :    

 حاضر شدی می تونیم بریم؟    

 بله -    

 ساحل خیس و بارونی یکی از بهترین جاهای دنیا واسه دلدادگیه حیف که هر چیزی این بین بود اال دلدادگی.    

 م قدم بزنیم می خوام باهات حرف بزنم .پیاده شو بری -    

 زیر این بارون؟ -    

 یادمه گفته بودی به زیر بارون قدم زدن عادت داری االن مشکلی داری؟-    

 من : نه فقط...    

 می خواستم بهش بگم سرما می خوری ولی نگفتم .    

 فقط چی؟ -    

 هیچی -    

 پس پیاده شو -    

    ******* 

 چه باران بی مقدمه ی عشق انگیزی ...    

 باید یک سینی پر از چای گرم و سیگار برداشت . به کوچه رفت وخیرات کرد..    

 برای شادی روح عشق های ساده نوجوانی..    

 و تداوم این عاشقانه کم دغدغه شیرین ...    

ره موضوعی باهات صحبت کنم ولی تردید داشتم تا برنو با صدای گرفته ای گفت: چند وقتیه می خواستم دربا    

اینکه امروز فهمیدم سایه داره بر می کرده دیگه موقعشه که بهت بگم اول تا انتها گوش کن بعد نظر بده نمی خوام با 
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اجبار و از سر دلسوزی یا به خاطر یه چند روز مهمون نوازی پیشنهادم رو قبول کنی می خوام به نفع و ضررش واسه 

 دت هم فکر کنی .خو

 چشمهامو گرد کردم وبا یه کم ترس گفتم: باشه سعی ام رو می کنم .    

 می دونم که تو هم مثل من دوست داری انتقامت رو از کسی که زندگیت رو به گند کشیده بگیری درسته ؟ -    

 بعضی اوقات بهش فکر می کنم ولی کاری از دستم بر نمیاد . -    

 کمک میکنم که باهم انتقاممون رو بگیریممن بهت  -    

 چه جوری؟-    

 یه نقشه حساب شده می ریزم تو هم کمک می کنی اجراش کنیم.-    

 چه نقشه ای ؟-    

قبل هر چیز باید به هم محرم بشیم ولی نگران نباش این فقط برای جلوگیری از لو رفتن های احتمالی نقشه مون -    

 اطمینان دارم که دست از پا خطا نمی کنم . ضروریه، من به خودم

 صدا : ولی این از خودش مطمئن نیست !    

 چه لزومی داره من که ازت دورم ؟  -    

 

دیگه نباید باشی مدیر عامل شرکت آقای زند رو که میشناسی از دوست های صمیمیمه ازش می خوام دستور  -

 انتقالیت رو به تهران بده .

 تم خانوادم قبول کنن اصال پدر تو چی قبول می کنه ؟مطمئن نیس -

بابا تو کارهای اداری شرکت دخالت مستقیم نمی کنه نگران اون نباش ، فقط با هیچ کس تو شرکت صمیمی نشو  -

 نزار از محل زندگی و رفت و آمدات با من باخبر بشن .

ع می شم نمی خوام با خودشون فکر کنن که من اگه یه درصد آقای افشاریان و دریا جون بفهمن من حسابی ضای -

 آدم فرصت طلبی بودم که با نقشه وارد زندگیشون شدم و قصد دارم پسرشون رو از راه به در کنم .

 نترس من حواسم هست این اتفاق نمیافته -

 همین االنشم افتاده سایه با دریا جون حرف زده -

ت آتو بگیره تازه اگه هم گفته باشه درستش می کنم به مامان میگم سر دروغ میگه مامان بی خبره یه دستی زده از -

 لجبازی با سایه اون روز که باهم رفتیم خرید به ویدا دروغ گفتم .

 اگه ازمهمونی خونه نیما یا حتی قضیه ویال باخبر بشن نمی گن چرا این دروغ رو به این جاها کشوندین ؟ -

ماه می رن امریکا، از ماه بعد هم نیستن دست سایه بهشون نمی رسه  1ر سال نترس بابا و مامان طبق معمول ه -

 حتی اگه الزم ببینم مامان رو در جریان نقشه مون قرار می دم .

 مطمئنی مامانتون از بازی مون حمایت میکنه ؟ -

 نه ولی جلوم رو هم نمی تونه بگیره -

 رسید؟ تو ی همین یه ساعت قدم زدن همه ی اینا به ذهنت -

 نه از روز اول که تو باغ دیدمت به اینجاهاش فکر کرده بودم -

 پس سکوت اون شبت دلیلش این بود؟-
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 تقریبا تا حدودی ، خوب نظرت چیه ؟ -

 می شه بگی نقشه ات واسه انتقام گرفتن من چیه ؟ -

شه اون هم پسر صاحب شرکتش برای یه مرد خائن مثل حامی بزرگترین ضربه دیدن تو کنار یه آدم سرتر از خود-

 ، در ضمن آخر بازی هم اخراجش می کنیم که دیگه دور و برت نباشه چطوره ؟

 نمی دونم ، اگه حامی بفهمه ممکنه خانوادم هم بفهمن رشت کوچیکه -

 اونوقت تو هم به خانوادت می گی نقشه انتقام داشتی -

 با آبروشون بازی کنهفکر می کنی به همین راحتی قبول میکنن که دخترشون -

 نمی دونم تا فردا فکراتو بکن، تا بابا اینا میرن کارها تو رو روبراه کنیم واسه اومدنت به تهران وقت الزم داریم.-

 باشه قبول می کنم به شرط اینکه همه ی نظراتو بهم تحمیل نکنی -

 من کی اینکارو کردم ؟ -

 هیچ وقت فقط خواستم پیشگیری کرده باشم . -

 از فردا کار انتقالیت رو پی گیری می کنم تو هم با خانوادت صحبت میکنی که راضیشون کنی .-

 باشه ولی تو تهران کجا باید زندگی کنم به خانوادم چی بگم ؟ -

 بگو شرکت واست خونه مبله گرفته اصال بیارشون آپارتمان منو نشونشون بده خیالشون جمع شه . -

 مهمی هستم که شرکت واسم خونه مبله گرفتهچقدر هم من کارمند  -

 بهشون بگو ترفیع گرفتی شدی مدیر انفورماتیک کل شعب ایران -

 باشه چی بگم توکه فکر همه جاشو کردی -

 بریم دیگه دیر شد ،فردا حتما جفتمون سرما خوردیم . -

 سوند و رفت تهران .شب رو با فاصله کنار هم رو تخت به صبح رسوندیم . برنو منو به خونه ام ر

تمام تالشم رو کردم تا بابا و مامان راضی به رفتنم شدن ، اینقدر از تموم شدن توا نم بابت زجر کشیدن هر روزه ام از 

کار کردن با حامی تو یه محیط کاری گفتم و گفتم که دیگه جایی برای گله و شکایتشون نموند و به شرط تماس هر 

 قبول کردن .روزه و سرزدن های ماهیانه 

برنو تو دو هفته کار انتقالیم رو درست کرد و شدم همکار صداقت . توچشم های صداقت می شد موج تنفر و حسادت 

رو از ده فرسخی دید به هر حال دوست نداشت کارمند با تجربه ای مثل من این قدر بهش نزدیک باشه که موقعیت 

 شغلیش به مخاطره کشیده بشه .

 

ایی رو که فکر می کردم الزمم بشه جمع کردم که ببرم ، بقیه هم گذاشتم تو پارکینگ خونه مامان همه ی وسایل ه

اینا ، بابا و مامان منو تا تهران رسوندن و تا وقتی که از جا و مکان استقرارم مطمئن نشدن تنهام نگذاشتن ، بابا حتی 

تنهاییم تو این آپارتمان وجود نداره خیالش جمع درمورد همسایه هام هم تحقیق کرد وقتی دید چیزی برای ترس از 

 شد و به مامان دستور برگشت داد.

مامان طوری ازم خداحافظی کرد که انگار بار آخریه که منو می بینه هر چی من می گفتم که بهتون زود به زود سر 

می گفت رشت که بودی  می زنم بیشتر صدای گریش رو بلند می کرد . بابا هم حال بهتری نسبت به مامان نداشت

 دورا دور حواسم بهت بود ولی اینجا دلم رضا نمی ده که تنها بمونی.
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باالخره با هزار بدبختی راهیشون کردم که برن . برنو قبل از اومدنم تمام آثا ر و لوازم شخصیسش رو از خونه جمع 

تش رو فراموش کنه و من نرسیده کرده بود ، همش نگران این بودم نکنه اون قاب عکس بزرگ سه رخ روبروی تخ

 به رشت برگردونده بشم. ولی خدا رو شکر برنو حواسش به من نرفته و خیلی حواس جمع تر از این حرفا بود

 

 به محض رفتن بابا و مامان باهاش تماس گرفتم و گفت که عصر حاضر باشم که بریم محضر برای صیغه محرمیت .

اری نمی کردم واسه رفتن به محضر دروغ محض گفتم از هموناش که گاهی به اگه بگم دل تو دلم بود و لحظه شم

 برنو می گم و سریع دستم واسش رو می شه!

نگران بودم من نباید تو این بازی احساسی درگیر می شدم منی که هیچ صالحیتی برای بودن با شخصی مثل برنو رو 

دم بخت اشتباه می گرفتم این به ضرر خودم بود ولی دلم این نداشتم نباید خودم رو ، یه زنه مطلقه رو با یه دختر 

حرف ها سرش نمیشد شاید هم از سر تنهایی و بی کسی بود ولی به هر حال بازی خطرناکی رو شروع کرده بودم 

 ومی دونستم.

ت سواری می اصال این دقیقه ها و ثانیه ها همیشه باهام تو مهم ترین روزهای زندگیم قهر می کنن و به هم الک پش

عصر موقع اومدن برنو بعد از سال ها خیرگی به ساعت مچی ام رسید و زنگ خوش خبر در به  1دن . باالخره ساعت 

 صدا در اومد .

امروز به هر حال عروس خانم بودم دیگه ، من هم کم نذاشته بودم و سر تا پا سفید پوشیده بودم و حسابی خوشگل 

. با دیدن تیپم نتونست جلوی لبخندش رو بگیره و من هم از لبخندش به لبخند زدن کردم برای این آقا دوماد قالبی

وادار شدم . برنو ولی بر عکس من یه پیراهن مردونه تیره ی سورمه ای با یه شلوار جین روشن پوشیده بود نمی 

 ببینم !دونم چرا دلم می خواست امروز اونو تو یه دست کت وشلوار مشکی با پیراهن سفید و پاپیون 

 صدا: بس که رویایی هستی تو، بابا چشاتو باز کن اینا همش یه دروغه دروغ

 حاضری دیگه ؟ بریم -

 بله فقط بزار کفشام رو پام کنم.-

 برنو در حالیکه می خندید گفت : اونم رنگش سفیده ؟

 من با عصبانیت خنده داری گفتم : نه کِرِمه

 م خندش گرفته بود ، خودشو کنترل کرد و گفت :برنو درحالی که از عصبانیت لحظه ای

 تو ماشین منتظرم زود بیا شناسنامه ات رو هم بیار

 آوردم تازه دیروز به دستم رسید .-

 پس شانس آوردیم -

 

در ماشین رو واسم باز کرد و من با مانتو و شلوار سفید و شال صورتی که به خاطر خنده برنو اونو جایگزین شال 

ده بودم رو صندلی جلوی بی ام دبلیو شاهزاده دروغی قصه نشستم و کمربند ایمنی ام رو هم به خاطر سفیدم کر

 جلوگیری از مرگ احتمالی ،در را ه رسیدن به این خوشبختی ساختگی محکم بستم .

اره آخه این روزگاری که من می شناسمش حتی به همین کوچولو دلخوشی دروغی من هم غبطه می خوره و احتمال د

 اون رو هم ازم بگیره ، پس بهونه ای دستش نمی دم و از برنو خواستم که اونم کمربندش رو ببنده .
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 برنو پرسید : قضیه چیه امروز چرا به کمربندا بند کردی؟

 

 صدای ارور کمربند رو مغزمه .-

 

 

 چشم این هم به خاطر گل روی شما بستم. -

 

 

نی تو تهران به این بزرگی محضر نزدیک تری پیدا نمیشد که می بایست این همه تو چقدر این محضره دوربود یع

 راه باشیم ؟!

 

 وقتی عاقد خطبه رو خوند همون اول بله رو گفتم و خیال این دل صاحب مرده رو راحت کردم .

 

و پرسیدم خوب برنامه از محضر که اومدیم بیرون رفتیم یه رستوران شیک و شام خوردیم . حین شام خوردن از برن

 از این به بعد چیه ؟

 

 برنو گفت : فعال هیچ چی تا سایه بیاد می ری شرکت و بر می گردی خونه و به کارهای خودت می رسی

 

 

 راستی ویدا به دریا خانم چیزی گفته بود؟-

 

 مآره ولی مامان هم حدس زده بود من می خواستم حال ویدا وسایه رو بگیرم اینو گفت -
 

 از مهمونی نیما هم خبر داشتن؟-

 

 نه -

 

 خدا روشکر ، کی می رن امریکا؟-

 

 روز دیگه پرواز دارن 8 -

 

 خوبه خیالم راحت شد . توی مدتی که آقای افشاریان نیستن کی به کارهاشون رسیدگی می کنه ؟ -

 

 خودم -

 

 روز دیگه هر روز میاین شرکت ؟ 8یعنی از  -

 

 ؟بَده  -
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 نه هیچم بد نیست -

 

 

 فکر نمی کردم دلت تنگ بشه تو این مدت که رشت بودی فقط دو بار تماس گرفتی -

 

 

 من با تماس گرفتن دلتنگیم بیشتر میشه -

 

 همه چیزات عجیبه-

 

 راستی می تونم از نوشیدنی هاتون تو خونه استفاده کنم -

 

 ی ترسم حالت بد شه ، نتونستی بزاریش کنار؟حتما ولی سعی کن زیاده روی نکنی م -

 

 نه ولی سعیم رو میکنم -

 

 تو صبح ها با سردرد از خواب پا نمیشی با اینهمه مشروبی که می خوری؟ -

 

 عادت کردم از سردرد بی خوابی بهتره با یه شربت عسل بهتر می شم -

 

 تو رامسر متوجه شدم -

 

 هتون گفتم که از دستم عصبانی بودین؟نمی خواین بگین اونشب چی ب -

 

 نه ! -

 

روز از صیغه مون گذشت ، برنو حتی یه بار هم به آپارتمانش سر نزد ، فقط یه بار تماس گرفت و حالم رو پرسید.  1

کارهای شرکت هم به خاطر تعداد زیاد کارمنداش کمتر و من وقت بیشتری واسه استراحت داشتم ، حتی ساعت 

 دو ساعت کمتر از شعبه هاست . کاریشون هم

 

 

حوصله ام اینجا بیشتر از سوئیت خودم سر می ره ، حالم از مطالعه زیادی به هم می خورد ،حوصله نگاه کردن به 

ماهواره و برنامه های درب و داغونش رو هم نداشتم. این روزا فکر و خیاالم بیشتر حول انتقام از حامیه، البته گاهی 

 ی برنو .هم دلتنگی برا

 

 

آقای افشاریان از اومدنم به تهران متعجب بود ولی وقتی گفتم که علتش دوری از خانواده ام برای مستقل شدنه 

 خوشحال شد و ازم خواست بعد برگشتنش از امریکا بهشون سر بزنم .

 

***** 
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می بینمش البته اگه بشه چون  فردا آقای افشاریان و دریا جون می رن و برنو میاد شرکت ، خیلی خوشحالم که

 احتماال از اتاقش بیرون نمیاد.

 

غراضه ام استارت نخورد و مجبور  211امروز صبح از شدت ذوق دیدن برنو صبحانه از گلوم پایین نرفت ، حتی این 

ی خرید خونه ، شدم که با تاکسی برم سر کار.اوضاع مالیم اینجا بهتر شد ه بود چون نه اجاره خونه ای بود ونه هزینه 

مشروب هم که اینجا مثل هتل های یو آل مجانیه ! برنو روز اول بعد از عقدمون یخچال رو واسم به اندازه یه ماه پر 

 کرد . احتماال بتونم اینجا حسابی پس انداز کنم .

 

که ببینمش ولی  تا عصر برنو رو ندیدم ،دل تو دلم نبود شماره اتاقش رو گرفتم و ازش خواستم که برم تو اتاقش

 قبول نکرد وگفت شک برانگیزه، ولی قرار شد بعد شرکت تو کافی شاپ نزدیک شرکت هم دیگه رو ببینیم .

 

 

عصر وقتی به کافی شاپ رسیدم هنوز باز نشده بود ، با برنو تماس گرفتم و بهش خبر دادم گفت که برم خونه میاد 

 دقیقه بعد رسید . 01دنبالم و اونجا . بهش گفتم ماشین ندارم قرار شد بیاد 

 

 ماشینت کجاست؟ -

 

 امروز صبح استارت نخورد -

 

 می گم بیان درستش کنن -

 

 مرسی-

 

 واسه خونه چیزی الزم نداری؟ -

 

 نه ممنون همه چیز هست -

 

 چیزی الزم داشتی زنگ بزن -

 

 دینممنون الزم نیست شما زحمت بکشین همون یه بارم شرمندم کر -

 

 تو االن همسر شرعی من هستی و وظیفه ی منه که نیاز هات رو تامین کنم. -

 شما زیادی این بازی رو جدی نگرفتین؟ اصال شاید اومدن سایه هم یه دروغ باشه و نیازی نبود که ما با هم .... -

 

 

 صیغه نامه ای که دستته قالبیه؟-    

 

 نه خوب ! -    
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مهم نیست مهم اینه که االن من نسبت به تو مسئولم ، حتی سعی کن تو این مدت مثل خانم های پس دلیلش  -    

 متاهل رفتار کنی منظورم رو که گرفتی؟

 

 نه منظورتون چیه ؟ -    

 

 نمی خوام تو روابط با آدم ها مثل یه دختر آزاد رفتار کنی فکر کن فعال مجبوری به من متعهد باشی -    

 

 هنو ز منظورتون رو نگرفتم مگه من تو روابطم با دیگران چه جوری رفتار می کنم که باید تغییرش بدم ؟ -    

 

ماهه  1من قضاوت نکردم، گفتم که بدونین از نظر من فعال همسرم هستی و دلم می خواد تا پایان این صیغه  -    

 ح می دونیاونجور که من دوست دارم رفتار کنی ، نه اونجور که خودتون صال

 

 نگفته بودین تو نقشه تون مالکیت من هم هست -    

 

 االن می گم ، اگه مشکلی هست نقشه رو فراموش کنیم و برگردیم سر جاهای قبلی مون -    

 

 این همه تهدید واسه چیه ؟ من چیکار کردم که اینقدر می ترسین ؟ -    

 

شما یه سالی هست که مستقل و تنها زندگی می کنین و دیدم که چقدر تو  نیاز نیست کار خاصی کنین به هر حال -    

کارهاتون مستقل عمل می کنین ، پس خواهشاً حال من رو درک کنین نمی خوام جلوی دوستام زن ذلیل نشون داده 

 بشم .

 

 با اینکه با حرفاتون قانع نشدم ولی سعی ام رو می کنم -    

 

 می خوان برن کوه میام دنبالت که باهم بریم خوبه ، جمعه بچه ها -    

 

 ساعت چند حاضر باشم؟ -    

 

ساعت پنج ، در ضمن دیگه تو شرکت به شماره داخلیم زنگ نزن منشی متوجه می شه نمی خوام کسی چیزی  -    

 بفهمه و بابا بویی ببره .

 

 باشه -    

 

ون سفید در میاورد گفت : واست یه گوشی خریدم با سیم کارت تهران برنو در حالیکه از تو داشبورد یه گوشی ایف    

 الزمت میشه

 

 ممنون الزم نبود خودم گوشی داشتم -    
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 پس چرا شمارت رو بهم ندادی؟ -    

 

 شما که شماره خونه رو داشتین فکر نمی کردم الزم باشه -    

 

ی و از این گوشی جدید استفاده کنی شماره ات هم فقط به خانواده و به هر حال بهتره اون شماره رو فراموش کن -    

 دوستای مورد اعتمادت بده

 

 این همه احتیاط واسه چیه ؟ -    

 

 من می دونم دارم چیکار میکنم بهم اعتمادکن -    

 

خوشش اومده حتی دو  اون شب برنو شام رو تو آپارتمان من خورد، واسش پاستا درست کردم معلوم بود که خیلی    

 بار ازم خواست که واسش پاستا بکشم . به خودم امیدوار شدم و مثل دخترهای دم بخت کلی به خودم بالیدم .

 

موقع رفتن از نگاه های پر حسرتم به عمق ماجرا پی برد و گفت : اگه سایه بیاد مجبورم بیا م اینجا . آخه این خونه     

 ه و دوست نداره کسی رو جای خودش تو این خونه ببینه .واسه اون حسابی خاطره انگیز

 

می خواستم بگم واسه تو چی خاطره انگیز نیست؟ بهتره بگی دوست نداره کسی رو جای خودش تو تخت تو     

 تصور کنه نه خونه ات! ولی نگفتم و فقط به این جمله اکتفا کردم :

 

 رگرده .باشه مشکلی نیست ولی بعید می دونم سایه ب    

 

 ویدا حرف مفت نمی زنه احتماال واسم نقشه کشیدن. -    

 

    ****** 

 

فکر کنم این مانتو یشمی کوتاه با اون شلوار شیش جیب خاکی واسه فردا مناسب باشه آره همین ها رو می پوشم     

دم و این لباس ها اندازمه . خدا خدا رو شکر هنور اون قدر ها نسبت زمان هایی که با دوستام می رفتم کوه چاق نش

کنه خواب نمونم امشب بهتره نوشیدنی رو تعطیل کنم . اما اگه نخوابم که فردا داغون و خسته ام . باید یه فکر دیگه 

 بکنم اینجوری نمی شه می رم یه دوش بگیرم شاید کمکم کنه کمی بخوابم .

 

اشینش رو عوض کرده بود و یه لندکروز سفید آورده بود ، برنو دم در خونه حاضر بود اما م 1صبح راس ساعت     

 بابا پولدار با این همه ماشین رو دل نکنین!

 

 با دیدن من شراره های خشم به وضوح تو چشماش آشکار شد و گفت :    

 

 این چه وضع لباس پوشیدنه مگه با هم به توافق نرسیده بودیم ؟    
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 این لباس مشکلش چیه ؟ -    

 

 هیچی فقط از نرمال یکم کوتاهتره -    

 

 داریم می ریم کوه یا امام زاده ؟ -    

 

هر جا که بخواهیم بریم دلیل نمی شه شما اینطوری لباس بپوشی تازه خیلی هم تنگه تا دیر نشده برو عوضش  -    

 کن

 

رو به سمت شیشه چرخوندم و گفتم من این در ماشین رو باز کردم و با اخم کنارش نشستم و به نشونه قهر سرم     

لباس ها رو عوض نمی کنم از نظر من هیچ مشکلی نداره ، مطمئن هستم همه ی خانم های گروهتون همینجوری 

 لباس پوشیدن

 

برنو ماشین رو خاموش کرد و با عصبانیت گفت : به من ربطی نداره دوستام چطور لباس می پوشن ولی تو االن     

 ، پیاده شو ما جایی نمی ریمهمسر منی 

 

سال زندگی تو اروپا ازت یه مرد روشنفکر با دیدگاه امروزی  01دیگه داری زیاده روی می کنین فکر می کردم  -    

 ساخته باشه نه یکی با این همه تعصبات خشک و پوچ.

 

مرد هیز تعصب خشک و پوچه  از نظر تو مخالفت با نشون دادن تمام پستی و بلندی های بدنت به یه مشت -    

؟واست متاسفم که فکر می کنی یه مرد ایرانی می تونه تمام غرور و تعصب به جای مردونش رو ، فقط با چند سال 

 دوری از وطنش فراموش کنه

 

شما مردای ایرونی اگه به جای اشکال گرفتن از لباس زناتون بلد بودین یه کم چشاتون رو تربیت کنین که هر  -    

 چیزی وهر کسی دیدنی نیست، مشکل ما زنها هم االن تعصباتتون نبود

 

حاال که به هر دلیلی این افتخار نصیبتون نشد، پس تا وقتی که اینجا بین این نگاه های زیره ذره بین همین مردا  -

 زندگی می کنی حق نداری اینطور لباس بپوشی فهمیدی؟

 

 

 قبل اینکه ببندمش گفتم : نه نفهمیدم ،خوش بگذره بهتون در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم،

 

برنو از ماشین پیاده شد و گفت : مثل یه خانم خوب به حرف شوهرت گوش کن و برو لباست رو عوض کن آتو 

 دست ویدا نده

 

 بگو مریض بود نتونست بیاد به همین راحتی -

 

 باش دیرمون شد. صبح به بچه ها زنگ زدم گفتم می آم دنبالت ، زود -
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تو دلم غر زدم که فقط تو اینجور مواقع یادش میافته من زنشم هه . مانتو رو با یه مانتو مشکی که بلندیش تا سر 

 زانوم می رسید عوض کردم و برگشتم تو ماشین.

 

 

 پخش ماشین رو روشن کرد، این آهنگ پخش شد که اعصابم رو به بازی گرفت:

 

 لعنت به من

 

 ه ساده دل سپردمچ

 

 لعنت به من

 

 اگر واسش می مردم

 

 دستِ منو گرفت و بعد ولم کرد

 

 لعنت به اون کسی

 

 که عاشقم کرد

 

 لعنت به من چه ساده دل سپردم

 

 لعنت به من اگر واسش می مردم

 

 دست منو گرفت بعد ولم کرد

 

 لعنت به اون کسی که عاشقم کرد

 

 من کی بوده ؟یکی بگه که ماه 

 

 مسببِ گناه من کی بوده ؟

 

 سهم من از نگاه تو همین بود

 

 عشق تو بدترین قسمت بهترین بود

 

 تو دل بارون
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 منو عاشقم کرد

 

 بین زمین و آسمون ولم کرد

 

 یکی بگه چی جوری شد که این شد

 

 سهم تو آسمون و من زمین شد

 

 لعنت به من

 

 مچه ساده دل سپرد
 

 لعنت به من

 

 اگر واسش می مردم

 

 دستِ منو گرفت وبعد ولم کرد

 

 لعنت به اون کسی که عاشقم کرد....

 

بچه ها پای کوه منتظرمون بودن ، ویدا با دیدن ما چشمهاش برق خاصی زد و انگاریه جورایی آماده به چالش کشیدن 

لذت بردن از هوای عالیه کوه از دست داده بودم و فقط دنبال این حال گرفته من می شد . تمام حس و حالم رو برای 

 یه راه واسه گرفتن حال برنو بودم که اینجوری سر صبحی اعصابم رو با خاک یکسان کرده بود .

 

 

واسه همین بنا ی ناسازگاری باهاش گذاشتم ، هر چی می گفت نظرم مخالف نظرش بود ،در هر بحثی که پیش می 

برای ابراز نظر مخالفم داشتم ، تا جایی که از این جبهه گیری من خسته شد و به بچه ها گفت که  کشید من یه حرف

 می خواد با من تا یه جاهایی از مسیررو تنها بره و ازشون جدا شدیم.

 همین که یکم فاصلمون از بچه ها زیاد شد صداشورو سرش انداخت وگفت:

گفتم تو یه جوری مخالفت کردی نمی گی بچه ها سو استفاده می کنن ، هیچ معلومه توچته ؟ چرا امروز هر چی من 

نمی گی ویدا چی برداشت میکنه ، همین واسمون بسته از فردا جلوی هر کسی بگه اینا باهم اختالف نظر دارن و چند 

 روز دیگه جدا می شن.

 

 

 من فقط نظرم رو گفتم خوب-

 

 تو منو چی فرض کردی هان ؟ -

 

 دی خوددرگیری داری به خداشما زیا-
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 دارم به این نتیجه می رسم که تو انتخابت واسه این نقشه اشتباه کردم -

 

 خواستین بگین از همین االن بازی رو تموم می کنم -

 

باشه من احمق فکر می کردم این بازی ، بازی تو هم هست ولی مثل اینکه اشتباه می کردم ، تو هدف خاصی نداری  -

امه دادن هم بی فایده است . امروز اینجا به کسی چیزی نمی گیم فردا خودم یه فکری واسه تموم کردن این پس اد

 بچه بازی هات می کنم.

 خوشحالم که دیگه مجبور نیستم افکارتون رو تحمل کنم -

 خوشحال باش ، برمی گردیم پیش بچه ها -

 

بچه ها رفتیم به یه رستوران که تو راه برگشت به خونه بود.ویدا که تا آخر شب برنو بهم نگاه هم نکرد ، واسه شام با 

 از همون لحظه اول من و برنو تحت نظر گرفته بود گفت :

 

 

 بچه ها هیچ دقت کردین این زوج عاشق امروز یه جورایی باهم سردن .-

 

 

 سیامک یکی از بچه های گروه گفت : آره من هم متوجه شدم، برنو مشکل دارین؟

 

 مینا یکی دیگه از بچه ها گفت : آره امروز مثل قبل نبودین اگه مشکلی هست بگین تا باهم حلش کنیم.

 

برنو یه نگاه شماتت بار بهم انداخت و گفت: نه یه مشکل کوچولو داشتیم که خدا رو شکر به نتیجه رسیدیم بچه ها 

 نگران نباشین

 

یه سراغ هیچ دختر دیگه ای نرفت ،وقتی خبر شما رو شنیدیم تقریبا همه آرمان گفت : گیلدا جان ، برنو بعد از سا

مون شکه شدیم و البته خیلی هم خوشحال. واسه همینه که دوست داریم شما با هم هیچ مشکلی نداشته باشین بخدا 

 این پسر مُرد از بس که تنهایی کشید.

 

 

 کل خاصی نیست ویدا جون زیادی بزرگش کردنمن با لبخند ساختگی ای گفتم : بچه ها نگران نباشین مش

 

 ویدا : خدا کنه همینطور که می گین باشه ما که خوشحال می شیم مشکل خاصی نباشه

 

نمی دونم چرا این ویدا این قدر دوست داره ما رو با هم درگیر و بدبخت نشون بده ولی من نمی زارم به همین راحتی 

به همین دلیل با یه لبخند عمیق طوریکه که چال لپم رو به نمایش بذارم به  امشب خوشحال سر به بالشتش بزاره .

 برنو گفتم :

 

 عزیزم تو که سوخاری دوست نداشتی چرا این رستوران رو انتخاب کردی؟
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 برنو که پی به حس انتقام جویی بیدار شدم برده بود گفت :

 

هستی گفته بودی هوس کردی منهم گفتم به خاطر تو عزیزم درسته که من دوست ندارم ولی تو عاشق سوخاری 

 بیایم اینجا ، البته بچه ها هم اکثرا دوست دارن

 

 ممنون برنو جان -

 

نسترن یکی از خانم های شوخ جمع گفت : بچه ها همه سوت ، دست ، هورا به افتخار آشتی کنون این دو نوگل 

 نوشکفته

 

 برنو هم اون لحظه دیدنی بود .جمع از خنده منفجر شد و لبخند رضایت 

 

 برنو منو به خونه رسوند و دم در بهم گفت :

 

 برنامه برگشتنت رو ردیف می کنم و بهت خبر می دم

 

حرفش مثل خنجر نوک تیز تو قلبم فرو رفت و با احساس خفقان آور تحقیر شدن خودم رو کشون کشون به در 

آب گرم ، بطری ویسکی ای از توی میز بار بیرون کشیدم و شروع آپارتمان رسوندم و به محض گرفتن یه دوش 

کردم به باال دادن پیک ها اون هم تا حدی که روی پاهام بند نمی شدم و از شدت مستی تگری زدم و فشارم افتاد 

ته مونده وکف اتاق افتادم و در حالیکه تموم دنیا دور سرم می چرخید با زحمت موبایلم رو از رو عسلی برداشتم و با 

 انرژی به برنو زنگ زدم . وقتی برنو صدای غیر عادی منو پشت تلفن شنید دادش به آسمون رفت و گفت :

 

 باز چه غلطی کردی ؟ مگه نگفتم زیاده روی نکن ، صبر کن االن میام-

 

د تو حموم و نمی دونم چقدر طول کشید که برنو رسید ، حالم اینقدر بد بود که حتی متوجه نشدم چطور منو بر

شیرآب سرد رو رو سرم گرفت ، از حموم در اومدیم حالم یکم بهتر بود ، تموم لباس هام خیس بود از سرما به 

 خودم می لرزیدم حوله رو گرفت دورم وگفت :

 

 بهتری؟

 

 آره -

 

 اینهمه زیاده روی الزم بود؟ -

 

 البد -

 

 میتونی لباساتو عوض کنی؟ -
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 نمفکر کنم بتو -

 

 ولی نمی تونستم دست خودم نبود خیلی گیج می زدم و رو پاهام بند نمی شدم ، حالم رو فهمید و گفت :

 

 بیا بهت کمک می کنم لباساتو عوض کنی

 

بعد هم حوله رو از دورم باز کرد و تیشرت قرمزم رو از تنم در آورد ، از اون مستی هیچی رو به جز چشمهای هیجان 

مایه ی خجالت روی سینه ام می لغزید بهتر بیاد نمی آرم ، دستهاش به سمت شلوارم که رفت از فرط زدش که با ته 

این حس نزدیکی روی تخت افتادم ، روی تخت خم شد وشلوارم رو در آورد چند لحظه ای مکث کرد ، انگار با 

نیاز شدیدش رو از  احساساتش در گیر بود ، تو چشاش نگاه کردم تو همین حالم هم خوب می تونستم حس

 چشمهایی که از خجالت یا هر چیز دیگه ای کمی دو دو می زد رو ببینم.

 

 

داشت از اتاق می رفت بیرون، مطمئن بودم که نمی خواست تو مستی بهم نزدیک بشه که فردا عذاب وجدان داشته 

به مست ها شبیه نباشه بهش  باشه . واسه همین سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم و بعد طوری که صدام زیاد

 گفتم :

 

 پس اینا چی ، این ها هم خیس هستنا نمی خوای درشون بیاری

 

 با بهت بهم نگاه کرد و گفت : تو مستی بگیر بخواب

 

 نه با اون همه آب سردی که سرم ریختی همش پرید -

 

آبازور رو روشن کردم و خودم کشیدم در اتاق رو بست و چراغ رو خاموش کرد و آروم به سمت تخت اومد من هم 

گوشه تخت . ضربان قلبم به هزار بار در دقیقه می رسید ، از شدت هیجان گُر گرفته بودم ، دستش که واسه باز 

کردن لباسم رفت مرگ رو مقابلم دیدم ، پر از نیاز بودم نیازی که مدت ها بود سرکوبش میکردم ، نفس هاش که به 

می شدم ، لبهاش رو روی لبهام که گذاشت احساس کردم دنیا برای لحظه ای متوقف شده و بدنم می خورد مور مور 

فقط من و این حس لذت درش متحرکیم ، نفس هاش به شماره افتاده بود و می شد راحت هر نفسش رو شمرد ، من 

زی ترسیده باشه از این داغی روی تنم رو می خواستم اونهم عجیب، یهو ازروی تخت بلند شد و مثل کسی که از چی

 اتاق خارج شد و منو تو اوج نیاز ولم کرد و رفت.

صبح وقتی از خواب پاشدم اولش گیج بودم و چیزی رو به یاد نمی آوردم ولی خیلی سریع تمام جریان دیشب از 

دم ؟ جلوی چشمهام مثل یه فیلم سینمایی رد شد. از خجالت می خواستم بمیرم من چطور به این شرم تن سپرده بو

هر چند که اتفاقی نیافتاد و اون ازم فرار کرد ولی برنو به حسم به خودش پی برد این بدترین اتفاق دنیا بود باید هر 

 جوری که می شد حاشا می کردمش.

لباس هام رو پوشیدم و از اتاق خواب اومدم بیرون می خواستم یه صبحانه حسابی بخورم و برم سر کار ولی قبلش 

 واسه این سردرد و خجالتم می کردم باید یه فکری
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 تلفن رو برداشتم و بهش زنگ زدم بعد چند تا بوق خواب آلود گوشی رو برداشت:

 

 سالم صبح بخیر خوبین؟ -

 

 ممنون تو چطوری ؟ سردرد داری؟ -

 

ه مست بله ولی مهم نیست زنگ زدم بابت اتفاق دیشب عذر خواهی کنم ببخشید دست خودم نبود می دونین ک -

 بودم خواستم بگم لطفا فراموش کنین

 

مهم نیست ولی امروز می آم نوشیدنی ها رو از اونجا می برم، باید بریم پیش یه روانشناس یه فکری واسه بی  -

 خوابی هات بکنه این راهش نیست

 

 ممنونم خودم یه فکری می کنم به روانشناس نیازی نیست-

 

 من تشخیص دادم باید بریم -

 

 نه من نمی آم از روانشناس ها خوشم نمی آد -

 

 خیلی لجبازی -

 

 به هرحال مشکل خودمه نیازی به کمک ندارم مرسی -

 

 دفعه دیگه مست بودی بهم زنگ بزنی نمی آم سراغت -

 

 باشه ببخشید دیشب هم اشتباه کردم بهتون زنگ زدم -

 

 ی؟هیچ معلومه تو چته ؟ چرا بچه بازی در می آر -

 

 کِی باید برگردم ؟ -

 

 بهت خبر می دم -

 

 باشه پس فعال خداحافظ -

 

 صدا : گند زدی رفت پی کارش دختر

 

 باز تو شروع کردی به فلسفه بافی ، خفه شو دیگه حال تو یکی رو اصال ندارم . -
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داشتم می رفتم تو اتاق خواب که  چند روز از برنو خبری نبود حتی شرکت هم نمی اومد تا اینکه یه شب موقع خواب

صدای زنگ در رو شنیدم ، برنو بود با حال بدی اومده بود سراغم انگار از یه چیزی داغون شده بود . چیزی نگفتم 

فقط یه چای داغ واسش ریختم و روبروش تو پذیرایی رو مبل نشستم .نمی خواستم تا چیزی نگفته چیزی ازش 

 تم اومده بود دوست نداشت کسی تو کارش فوضولی کنه .بپرسم ، تو این مدت اخالقش دس

 

 چای رو که خورد رفت سمت اتاق خواب و دم در اتاق خواب برگشت سمتم و گفت بیا بخوابیم.

 

از تعجب خشکم زده بود ، یعنی این می خواست امشب رو با من بخوابه ؟ نمی تونم بگم بدم اومد فقط یه جورایی 

 کردم دیگه اونو تو اتاق خوابم ببینم ولی انگار اشتباه می کردم. شکه شده بودم فکر نمی

 

یکم که گذشت و دید من از جام بلند نمی شم اومد سمتم و دستش رو دور گردن انداخت و خواست لباش رو رو لبام 

دفعه اشتباه می  بزاره که پسش زدم ، داشتم دیونه می شدم این خودش بود واقعا این خود برنو فراری بود ، نباید این

کردم این دفعه که دیگه مست نبودم خدای من دوباره حس خلسه بهم دست داد ، با تعجب نگام کرد و گفت : کمکم 

 کن رها تو رو خدا کمکم کن

 

 از تعجب داشتم شاخ در می آوردم از این کوه غرور این حرف ها بعید بود

 

 آروم گفتم : چی ازم می خوای ؟ تو چت شده ؟

 

عصبی و کالفه بود نگاهش بین چشم ها و لبم تو گردش بود دوباره یه قدم بهم نزدیک شد من هم یه قدم به عقب 

برداشتم ، نمی دونستم چرا به این روز افتاده واقعا عجیب بود برنو ازم می خواست که تو بوسیدن همراهیش کنم ؟ 

 این مرد امشب چه می کرد با دل بی قرار من ؟

 

 ه عقب رفتم و اون جلو اومد پام به پایه مبل گرفت و پرت شدم رو کاناپه .چند قدم ک

 

چشمهام از ترس شروع به باریدن کرد، با التماس ازش خواستم دست از سرم برداره ولی دست بردار نبود سرش 

 جیغ کشیدم مثل کسی که از خواب بیدار شده باشه یهو از روم بلند شد و خواست بره که داد زدم :

 

 هیچ معلومه این مسخره بازی هات واسه چی بود من فردا از اینجا می رم

 

با این حرفم به سمتم برگشت چشمهاش سرخ شده بود به جرات می تونم بگم تا به حال هیچ وقت همچین چشم 

 های وحشتناکی ندیده بودم سرم داد زد:

 

 تو هیچ جا نمی ری فهمیدی؟

 

 می کردم ولی باید خونسردیم رو حفظ می کردم نباید جلوش کم می آوردماز ترس داشتم خودم رو خیس 
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از روی کاناپه بلند شدم و به سمتش رفتم دستهام رو مشت کردم و کوبیدم به سینش .چند تا ضربه پی در پی و 

 محکم به سینش زدم و در حالیکه که فریاد می زدم گفتم :

 

 می کنی نکنه واقعا باورت شده شوهرمی؟ تو به چه حقی واسه ی من تعیین تکلیف -

 

 مشت هامو تو دستش گرفت و گفت :

 

 نمی زارم بری اونهم دقیقا وقتی که بهت نیاز دارم لعنتی-

 

 با بهت بهش خیره شدم و گفتم :

 

 منظورت چیه ؟ چه نیازی ؟ مگه خودت نگفتی باید برم -

 

 در حالیکه منو به سمت کاناپه می برد گفت:

 

 سایه برگشته گیلدا خواهش می کنم تنهام نزار-

 

هر چند که منتظر برگشتش بودیم ولی من هم مثل برنو شکه شدم روی کاناپه افتادیم و با فاصله کنار هم نشستیم 

 چند دقیقه بینمون سکوت بود و چیزی نگفتیم.

 

 کنارش نشستم و گفتم : بعد بلند شدم و رفتم تو آشپز خونه و دو تا قهوه درست کردم و اومدم

 

 برنامت چیه ؟ -

 

 نمی دونم فعال تا نخواد نزدیکم بشه هیچ چی -

 

 خودت نمی ری سراغش -

 

 نه نمی خوام فکر کنه هنوز واسم مهمه -

 

 نیست؟ -

 

 نه راستش نمی دونم -

 

 مگه خودت نمی خواستی انتقام بگیری -

 چرا .... -

 چرا چی؟ -

 

 قبلش حرفاشو بشنوم می خوام -
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 یعنی اگه قانع شدی انتقام رو بیخیال می شی -

 

 نمی دونم من االن هیچی نمی دونم -

 

 کی بهت گفت سایه برگشته ؟ -

 

 رضا بهم زنگ زد با ویدا تو یه مهمونی دیدتش -

 

 فکر می کنی نقشه ای داره واست؟ -

 

 خونش مهمونی دارهنمی دونم ولی رضا گفت ویدا پنج شنبه تو  -

 

 می ریم؟ -

 

 هنوز که دعوتمون نکرده ، اگه دعوت کنه آره -

 

 نقشه ات چیه ؟ -

 

 فعال هیچی ، اول باید ببینیم سایه می آد مهمونی یا نه بعد تصمیم می گیرم -

 

 باشه پس منتظر خبرت هستم . -

 

و قرار شد عصری بعد از کار بریم خرید که واسه پنج  برنو فردای اون روز زنگ زد وگفت که پنج شنبه دعوت شدیم

 شنبه لباس مناسب بخریم

 

یه پیراهن بلند مخمل مشکی خریدیم که یقه اش از پشت یه هفتی باز داشت و دور یقه اش سنگ های خیلی زیبایی 

اد نمی دونم چرا امروز برنو دوخته شده بود با یه دنباله زیبا ، لباس از کمر گشاد بود و به خوبی اندامم رو نشون مید

 رو بازی یقه لباسم گیر نداد ؟ احتماال اونقدر درگیر نقشه اش که دیگه این چیزا واسش مهم نیست ؟

 

 

کفش هام خیلی خاص و زیبا بود یه کفش پاشنه بلند جیر با یه سگک فوق العده شیک طالیی ، یه مانتوی مجلسی 

 یی و یه کیف کوچیک طالییه ناز.خاص مشکی هم خرید با یه شال مشکی طال

 

عصر پنج شنبه حاضر شدم و برنو اومد دم در آرایشگاه دنبالم . با دیدنم یه سوت کوتاه زد و گفت به به  7ساعت 

 چقدر خوشگل شدی خانم خانما.

 

 با لبخند ملیحی گفتم : مرسی این آرایشگره کارش رو خوب بلده
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 آرایش دارینه خودت زمینه خیلی خوبی برای  -

 

 می خوای بگی بدون آرایش هم خوبم؟ -

 

 اوهوم -

 

 ممنون -

 

خوابه خیلی شیک تو سعادت آباد بود ، بچه ها همه اومده بودن و یه جور نگاه های ترحم  0خونه ویدا یه آپارتمان 

دیدن ما با سرخوشی همیشگی  انگیز به ما داشتن انگار از چیزی باخبر بودن که فکر می کردن ما بی خبریم ، ویدا با

به سمتمون اومد و ما رو به سمت باالی پذیرایی نزدیک جایی که نسترن و سیامک نشسته بودن راهنمایی کرد ، دود 

 سیگار همه جا رو پر کرده بود ، یه میز هم گوشه پذیرایی گذاشته بود که روش انواع درینک و مزه چیده بود .

 

 

 های شاد و رقصی می گذاشت. دی جی هم پشت سر هم آهنگ

 

یک ساعتی بود که اومده بودیم ،برنو با رضا مشغول صحبت بود ، من هم سرم رو با نگاه کردن به رقص بچه ها گرم 

کرده بودم که دیدم نگاه های یه گروه از بچه ها که روبروی در ورودی نشسته بودن رنگ تعجب گرفت و تا اندازه 

بعد هم شروع به پج پچ کردن ، سرم رو به سمت نگاه اونا چرخوندم و یه زن فوق العاده  ای دهان همه شون باز شد ،

زیبا با موهای قهوه ای و چشمهای آبی با یه پیراهن قرمز رو دیدم که نگاهش روی برنو قفل شده بود ، می شد 

ی نگاه سایه خبر اومدنش رو به حدس زد این باید سایه باشه ، بازی رو بدون نقشه شروع کردم تا قبل از اینکه سنگین

برنو بده ، وسط حرفش با رضا پریدم و گفتم : عزیزم این آهنگ رو واسه رقص تانگو دوست دارم بیا بریم وسط. 

 برنو کمی تعجب کرد وگفت : باشه بریم عزیزم

 

کن بود خودم دستش رو گرفتم و به سمت پیست رقص رفتیم ، دستهام رو دور گردنش قفل کردم و تا جایی که مم

رو بهش نزدیک کردم و سرم رو به سمت در چرخوندم تا ببینم سایه کجاست ولی ندیدمش ، با چشمهام دنبالش 

 گشتم و دیدم کنار ویدا نشسته و به ما خیره شده، آروم به برنو گفتم منو ببوس

 

 برنو در حالیکه به رفتارام شک کرده بود گفت :

 

 ن این همه چشم که به ما خیره شدنچی ؟ چرا ببوسمت اون هم بی-

 

 دقیقا واسه یکی از اون چشمها می گم منو ببوس -

 

 منظورت چیه ؟ -

 

 منو ببوس می فهمی سعی کن طبیعی و طوالنی باشه -
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لباش رو رولبام که گذاشت نگاهم به سایه افتاد که از جاش بلند شد وبه سمت اتاق خواب ها رفت ،به جرات میتونم 

 ویدا برق خوشحالی وبرنده بودن رو تو چشمهام دید. بگم

 

 برنو سرش رو از روی صورتم بلند کرد وگفت : خوب حاال بگو ببینم این کارا واسه چیه ؟

 

 سایه اومده و چند دقیقه ای هست به ما زل زده -

 

 چی ؟ تو از کجا شناختیش؟ -

 

 از رو نگاه های متعجب دوستات به تو و اون -

 

 االن کجاست نمی بینمش؟ -

 

 رفت سمت اتاق خواب ها -

 

 من می رم سراغش -

 

 نه تو این کار رو نمی کنی -

 

 یعنی چی می خوام باهاش حرف بزنم -

 

 اینطوری نه صبر کن -

 

 چه نقشه ای داری؟ -

 

 و به دستشویی راهنمایی کنیبزار آهنگ تموم شه بعددستت رو بزار رو کمرم طوری وانمود کن که می خوای من -

 

 خوب ؟ -

 

 دستشویی به اتاق خواب ها نزدیکه -

 

 خوب؟ -

 

 جلوی در دستشویی یه مکالمه عاشقانه راه می اندازیم -

 

 چی بگیم ؟ -

 

 تو بیا من شروع می کنم تو ادامه بده -

 

 باشه -
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دستشویی که مابین اتاق خواب ها ،گوشه سمت چپ در حالیکه برنو یه دستش رو دور کمرم حلقه زده به سمت 

 پذیرایی بود رفتیم بود .صدام رو یه کم بلند کردم طوریکه از تو اتاق خواب ها شنیده بشه و گفتم:

 

 عزیزم با این بوسه های شیرینت دلم واسه تختمون تنگ شده

 کنی نه تو جدیدا خیلی کم طاقت شدیا عشقم ، تا آخر شب که دیگه می تونی صبر -

 کار خیلی سختیه ولی چه می شه کرد -

 خندید و گفت:

 

 عزیزم من فکر کنم ما اینجوری پیش بریم باید به فکر سیسمونی بچه مون باشیم-

 

 نمی ری دستشویی گلم ؟ زود برگرد پیشم دلم طاقت یه لحظه دوریت رو هم نداره -

 

 باشه عزیزم االن میام -

 

 اشاره کردم که االن می تونه واسه حرف زدن با سایه بره.بعد با چشم هام بهش 

 

وارد دستشویی شدم و چند دقیقه معطل کردم بعد هم اومدم بیرون برنو رو صدا زدم ، صداش از تو اتاق خواب اومد 

 که گفت : بیا عزیزم اینجام

 

نجره به خیابون خیره شده اخمی رفتم تو اتاق خواب و دیدم که سایه روی تخت نشسته و برنو پشت به اون از پ

 کردم وگفتم :

 

 عزیزم اینجا چیکار می کنی؟ این خانم رو معرفی نمی کنی -

 

 ایشون سایه هستن ، سایه فرد منش -

 

 خوشبختم سایه خانم -

 

اش سایه در حالی که پوزخندی می زد گفت : تعریفتون رو از ویدا خیلی شنیدم ولی فکر نمی کردم برنو سلیقه 

 اینقدر فرق کرده باشه

 

با پوزخندی گفتم : من هم وصفتون رو از برنو شنیده بودم فکر می کردم خیلی زرنگ تر از اینا باشین که برگردین ، 

فکر کنم سلیقه برنو تغییر خاصی نکرده فقط نسبت به چند سال پیش واسه زندگیش عاقالنه تر تصمیم می گیره ، نه 

 از روی احساس و غریزش.

 

 خنده اش تمام اتاق رو پر کرد و گفت : هه به نظر میاد اونی که بخاطر غریزش اومده سراغش تویی نه من
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 برنو با عصبانیت داد زن: سایه مواظب حرف زدنت با گیلدا باش اون نامزد منه همون چیزی که تو لیاقتش رو نداشتی

 

رم خوشبخت باشین هر چند که می دونم اینطوری نیست تو سایه در حالیکه که اتاق رو ترک می کرد گفت : امیدوا

نمی تونی منو و اون شبهایی که تو بغلم به صبح رسوندی رو خیلی راحت فراموش کنی ، وگرنه خیلی زودتر از اینها 

 یکی رو جایگزین من می کردی

 

توی این دو سال تو کدوم بغل  دلم می خواست سرش رو به دیوار بکوبم نتونستم جلوی عصبانیتم رو بگیرم و گفتم :

 بودی ؟ برگرد به همون خراب شده و دست از سر من و برنو بردار

 

 با یه پوزخند مسخره برگشت وگفت : اونی که می ره من نیستم تویی

 

 برنو دستم کشید و گفت : لباست رو بپوش می ریم.

 

وسایلم رو جمع کنم بیارم اینجا از فردا اینجا می تو راه تا خونه چیزی نگفت ، موقع خداحافظی گفت می رم خونه 

 مونم .

 

تو دلم قندآب می کردن ، اما با خونسردی گفتم باشه منتظرم . تمام شب رو نخوابیدم تا صبح تو خونه قدم زدم و به 

به پایان می بودن در کنار برنو فکر می کردم چه روزهای قشنگی می شد ، دیگه تنها نبودم و این تنهایی یک ساله ام 

 رسید ولی نمی دونستم تا کی می تونم به این بازی مسخره ادامه بدم و تسلیم احساسم نشم .

وقتی این بازی رو شروع کردم یه هدف داشتم ولی هدف من تو این بازی تغییر کرده بود دیگه حامی کم رنگ شده 

ایه رو از میدون به در می کردم ، خدای من تمام بود االن هدفم به دست آوردن دل برنو بود ، من باید تو این جنگ س

 زندگیم شده بود جنگ با زن های دیگه برای به دست آوردن مرد مورد عالقم.

 

برنو ساعت یازده صبح اومد کلی وسایل با خودش آورده بود کمکش کردم و همه رو جابجا کردیم بعدش برای 

 برنو چیزی نخورد فقط با غذاش بازی می کرد .خوردن نهار به یه رستوران غذاهای دریایی رفتیم. 

 

 چیه اشتها نداری؟ -

 

 نه زیاد گرسنه نیستم -

 

 سایه فکرتو درگیر کرده ؟ -

 

 نمی دونم فقط سایه نیست همه چی با هم بهم فشار آورده -

 

 دیگه چی بهت فشار آورده؟ -

 

 کارهای شرکت از یه طرف ، تو و سایه از طرف دیگه -
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 من ؟ -

 

 نقشه هامون در واقع -

 

 اینها همش بهانه است ، دوباره دیدیش دست دلت لرزیده -

 

 نه اینطوری نیست -

 

 از من نمی تونی چیزی رو مخفی کنی ،من خودم قبال تو موقعیت تو بودم -

 

 سردرگمم -

 

 می دونم ، دلت واسه اون روزاتون پر کشیده -

 

 ی خاطراتمون جلو چشمهامه نمی دونم ولی همه -

 

 اگه بهت بگه اشتباه کرده و می خواد برگرده چی؟ -

 

 نمی دونم ، فکر نکنم بتونم ببخشمش -

 

 بخشش رو که می تونی ، ولی چیزی که این وسط می مونه اعتمادت ِ که دیگه هرگز مثل قبل نمی شه -

 

 در مورد بخشیدن حامی قبال فکر کردی آره ؟ -

 

 ره ولی اون برنگشت که بتونم تصصمیم بگیرم شاید اگه می اومد من هم تسلیم دلم می شدمآ -

 

 فکر می کنی سایه پشیمون باشه؟ -

 

 وقتی که بهم گفت اونی که گورش رو گم می کنه منم نه خودش یعنی واسه به دست اوردن دلت برگشته -

 

 اعصابم داغونه رها کمکم کن نزار ببخشمش -

 

 را نمی خوای ببخشیش؟چ -

 

 بخاطر همون اعتماد -

 

 من این وسط چه کمکی میتونم بکنم ؟ -

 

 منو در گیر خودت کن -
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ماه سعی می کنم لحظه ای با سایه تقسیمت نکنم اگه  1نمی دونم از این حرفت چه برداشتی باید بکنم ولی تو این  -

 این می تونه بهت کمک کنه من حرفی ندارم

 

 و سعیتو بکن نزار من برم سراغشت -

 

 اگه بخوای بری من نمی تونم جلوتو بگیرم همونطور که نتونستم جلوی حامی رو بگیرم -

 

 من حامی نیستم ، واست جبران می کنم -

 

 نوبت انتقام گرفتن من از حامی می رسه و تو می تونی اون موقع جبرانش کنی -

 

 است انجام بدمباشه بهت قول میدم هر کاری و -

 

یه ماه از برگشتن سایه گذشت و هیچ برخورد خاص دیگه ای بین برنو وسایه پیش نیومد ولی یه حسی بهم می گفت 

اینا همش آرامش قبل طوفان ، برنو هر روز از شرکت یه سره می اومد خونه و تو این مدت حتی یه بار هم به اتاق 

ایی جلوی تلویزیون می خوابید.دلم نمی خواست مثل حیوون ها فقط به خوابم نیومد و شب ها رو روی کاناپه پذیر

خاطر غریزه بهم نزدیک بشیم، تو دل این پسر من جایی نداشتم این رو می تونستم از نگاه هاش بفهمم . من یه زن 

ر جوری که می مطلقه بودم و نباید این رو فراموش می کردم که جایی تو خانواده افشاریان نمی تونم داشته باشم و ه

 شد باید جلوی احساسم رو می گرفتم.

تا اینکه یه شب برنو از شرکت دیر برگشت ، دو تا پیک خورده بودم که بخوابم ،اومد تو اتاقم رو تخت کنارم  

 نشست

 

هوا برفی بود، دونه های برف رو پالتو بلند مشکیش نشسته بود ، مشخص بود پیاده روی کرده ، بهش نگاه کردم و 

 گفتم :

 

 کجا بودی؟ چرا اینقدر دیر کردی؟ -

 

 سایه اومده بود دم در شرکت با اون بودم -

 

 سایه ؟! کی اومد چرا من ندیدمش؟ -

 

 1وقتی تو رفتی خونه ساعت  -

 

 چی میگفت حاال؟ -

 

 یه سری حرف های مزخرف که تو سریال های تلویزیونی زده میشه -

 

 چه حرف هایی؟ -
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 که بابات منو تهدید کرد و من ترسیدم به آینده تو فکر کردم و ازاین مزخرف ها -

 

 یعنی واقعا بابات تهدیدش کرد ؟ -

 

 نمی دونم ، ولی این هم دلیل نمی شد بی خبر ترکم کنه -

 

 کجا رفته بود ؟ -

 

 سوئد پیش عمه اش -

 

 ازدواج نکرد؟ -

 

 نه می گفت نتونست فراموشم کنه -

 

 االن دیگه از تهدیدای بابات نمی ترسه ؟ -

 

 می گفت برگشته به هر قیمتی باهام باشه -

 

 حرفاشو باور کردی در باره تهدید؟ -

 

 نمی دونم از بابا می پرسم -

 

 بابات راستش رو بهت می گه ؟ -

 

 نمی دونم بعد این همه زجر کشیدن حقمه که حقیقت رو بدونم -

 

 ی سایه راست می گه می بخشیش؟اگه بفهم -

 

 نمی دونم هنوز تصمیمی نگرفتم -

 

 تو این مدت هیچ وقت به برگشتنش فکر نکردی؟ -

 

 چرا-

 

 به نتیجه ای نرسیدی؟ -

 

 تا نبود می گفتم نمیخوام دوباره باهاش باشم ولی االن.... -

 

 االن دودل شدی آره؟ -
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 کنه خودتی تنها کسی که می تونه بهم کمک -

 

 کمکی از دستم بر نمی آد -

 

 باشه بخواب مرسی که به حرفام گوش دادی -

 

برنو که از اتاق بیرون رفت سرم رو تو بالش فرو کردم و بی صدا اشک ریختم .دلم واسه بدشانسی خودم می 

دم احتماال با تماس فیزیکی سوخت، واسه این همه احساس که خرج یه رابطه ی یه طرفه کرده بودم . با خودم فکر کر

می شه یه مرد رو به خودت نزدیک کنی ولی شاید اشتباه می کردم ، تنها چیزایی که برنو بهش فکر نمی کرد من 

واحساساتم بود. االن وقت دو دلی نبود اگه برنو دلش واسه سایه دوباره لرزیده شاید یه کم به خاطر نیازهای 

دوباره یاد گذشته ها افتاده ، به هر حال اون یه مرده با تمام نیازهاش، اما من  جسمیش بود صد در صد با دیدن سایه

باید چیکار می کردم ؟ باید تن به یه رابطه می دادم اونهم رابطه ای که نمی دونستم طرف مقابلم چه حسی بهم داره ، 

 من حاضر نبودم به خاطر برنده بودن تو یه بازی خودم و غرورم رو خورد کنم .

 

ولی نه ! تنها راهش همین بود من باید برنو رو واسه خودم می کردم نباید تو این بازی هم مثل بازی حامی بازنده می 

شدم ولی این بازی خیلی تلخ تر از بازی قبلی بود، اینبار مرد زندگیم عالقه ای هر چند ناچیز هم بهم نداشت که 

دو راهی عقل و احساس درگیر بودم . من اگه هم سایه رو از میدون نخواد ازم بگذره و این منو داغون می کرد . بین 

به در می کردم کیس مناسبی واسه برنو نبودم . قطعا پدرش اجازه نمی داد که با یه زن مطلقه مثل من ازدواج کنه ، 

 با همه ی این ها نمی دونم چرا دلم می خواست خودم برنده ی بازی با سایه باشم .

 

نده از صیغه ام، برای داشتن یه مرد که دوستش داشتم برای من زمان کمی بود ولی از هیچ چیز که ماه باقی مو 4

ماه عشق رو تجربه کنم ،شاید درد حامی رو فراموش می کردم . ولی بعد  4بهتر بود . دلم می گفت که دوباره برای 

با قلبم مبارزه می کرد ولی همتون می دونین  ماه باید با درد جدیدی به نام برنو سر وکله می زدم عقلم به شدت4این 

 تو تقابل عقل و قلب اونی که برندست قلبه.

تصمیم رو گرفتم اون لباس خواب قرمزی که تو رامسر خریده بودم رو تنم کردم جلوی آینه نشستم و به بهترین 

راموش نشدنی رو به مرد روشی که بلد بودم خودم رو آرایش کردم . می خواستم امشب طعم یه رابطه ی خوب و ف

رویاییم بچشونم طوریکه دیگه یادی هم از سایه نکنه ، باید حس خجالت رو در خودم می کشتم فقط اینطوری می 

یه زن خوب باید تو رختخواب واسه شوهرش مثل یه  "تونستم به زنی خواستنی تبدیل بشم به قول مادربزرگم : 

 "فاحشه باشه 

مام فوت و فن هام امشب رو واسش رویایی و یه برگ دیگه از کتاب گیلدا رو براش رو ولی آیا من می تونستم با ت

کنم ؟ باید امشب اون برگه عقد موقت اجباری مون رو جدی می گرفتم و تمام تالشم رو می کردم راهی نداشتم. اگه 

خواست که امشب بعد  برنو می خواست بره پیش سایه این تنها برگ برنده من بود ، شاید خودش هم همین رو می

از این همه مدت اومده بود تو اتاق خوابم. آره همینه ! اون با زبون بی زبونی می گفت که نزارم بره من باید زودتر از 

 اینها منظورش رو می گرفتم ، وقتی ازم خواست نزارم بره سراغ سایه منظورش همین بود.
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تا این عقل دست از سرم برداره و بتونم برای آخرین بار خط  اینها همش حرف هایی بود که اون شب با خودم گفتم

 قرمز هام رو دور بزنم و خودم رو تسلیم مردی کنم که نمی دونستم دوستم داره یا نه ؟!

 

صندلم رو از پام در آوردم که صدای قدم هام رو نشنوه ، عطر سرد خوشبویی به خودم زدم و موهام رو روی شونه 

یی خودم نفسم تو سینه بند اومده بود ، هرگز فکر نمی کردم بعد از اون ماجرای لعنتی تو زندگیم هام ریختم از زیبا

واسه هیچ مردی اینطور خوشگل کنم ، در رو آروم باز کردم پاورچین پاورچین به سمت آشپزخونه رفتم ، همه جا 

دم که بیداره باید نقشه ام رو اجرا تاریک بود تنها نورصفحه ی تلویزیون خونه روکمی روشن کرده بود ، مطمئن ش

 میکردم.

از جلوش بی تفاوت رد شدم و به آشپزخونه رفتم نگاهش باهام چرخید و تو آشپزخونه رو سینه ام قفل شد ، قلبم تو 

سینه داشت تند به در و دیوار می کوبید، نمی دونستم واکنشش چی می تونه باشه اون منو قبال تقریبا بدون لباس هم 

بود ولی فرار کرده بود، اگه اینبار هم ازم دست می کشید راهی نبود. لیوان آب رو برداشتم وکمی آب توش دیده 

ریختم و یه کم که خوردم از روی عمد انداختمش که بشکنه یهو از جاش پرید و به سمتم دوید خم شدم و از قصد با 

 ود ، نگاه تبداری بهم انداخت و گفت :یه تیکه شیشه دستم رو بریدم وقتی رسید بهم دستم پر خون شده ب

 

 

 با دستات چیکار کردی ؟ چرا موظب نیستی ؟-

 

 

نقشه بعدی رو باید اجرا می کردم یه قدم برداشتم و از قصد رو شیشه پا گذاشتم و صدای آخم به آسمون رفت .با 

ناپه برد و روش نشوند و در حالیکه عجله به سمتم اومد و دستش رو انداخت زیر پاهام و منو بغل کرد وبه سمت کا

 که غر می زد که عین بچه ها می مونم و صندل پام نمی کنم رفت که از تو حموم جعبه کمک های اولیه رو بیاره .

 

روبروم رو زمین زانو زد و پاهام رو تو دستش گرفت از گر گرفتگی و داغی دستش می شد به حالش پی برد .کمی 

رم کردم و چند قطره اشک هم ریختم . با نگاه گرمش شیشه رو از تو پام بیرون کشید و آه و ناله رو چاشنی کا

پانسمانش کرد نوبت پانسمان دستام که شد خودم رو سمتش خم کردم طوریکه یقه لباس خوابم کمی به سمت جلو 

شو کمکت کنم بری تو کشیده بشه و نگاه پر از نیازش رو توی یقه ام احساس کنم . پانسمان که تموم شد گفت : پا

 اتاقت.

 

 

تو دلم آهی کشیدم با خودم گفتم نقشه ات نگرفت گیلدا جون فقط بی خود خودتو زخمی کردی.بلند شدم و خواستم 

برم سمت اتاق خواب که دوباره منو به آغوش کشید و به سمت اتاق خواب برد .گوشه پیراهن خوابم که کوتاه هم 

ای سفیدم داشت خودنمایی می کرد با خودم گفتم این پسر واقعا عجیبه یعنی اصال هیچ بود کمی باال رفته بود و پاه

 حسی درش بوجود نیومد؟

 

وقتی منو رو تخت گذاشت و به سمت در رفت داشت گریه ام می گرفت که ناگهان در اتاق خواب رو بست و آباژور 

 کنار تختم رو روشن کرد.
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ارم رو تخت زیرپتو دراز کشید ، نفس هاش به شماره افتاده بود، قلب من هم پتو رو کشید روم و خودش هم اومد کن

دیوانه بار تو سینه میزد به سمتم برگشت و من تو چشمهاش اوج خواستن رو دیدم بدون هیچ حرفی گرمی لبهاشو 

د و خواست از حس کردم .می دونم که طعم توت فرنگی رژ لبم رو تا مدت ها نمی تونه فراموش کنه ، پتو رو کنار ز

 اتاق بره که بهش گفتم برنو تو رو خدا تنهام نزار .

 آهی کشید و گفت : پشیمون نمی شی ؟ 

 جوابش رو ندادم و فقط پتو رو از رو خودم کنار زدم و جا رو واسش باز کردم.

 

سرش می تی شرت سفیدش رو در آورد ، خجالت حسی که باید امشب می کشتم سراغم اومد ولی باید دست به 

کردم نگاهم رو ازش دزدیدم و خودم رو به دست های داغش سپردم و چنان واله و شیدا همراهیش کردم که نتونه 

 تا ابد یاد امشب رو از خاطراتش محو کنه.

 

صبح در حالیکه سرم روی بازوهای مردونه و گرمش بود از خواب بیدار شدم با تکون های من چشمهاشو باز کرد و با 

 هم نگاه کرد و گفت :لبخند ب

 

 سالم صبحت بخیر ،شب خوبی بود ،پشیمون که نیستی؟ -

 

بدون اینکه جوابش رو بدم تنها به لبخندی بسنده کردم و در حالیکه ملحفه رو دورم پیچیده بودم به سمت حموم 

های خیسم انداخت و رفتم .وقتی از حموم اومدم بیرون برنو یه میز محشر صبحانه واسم چیده بود ، نگاهی به مو

 گفت :

 

 چرا موهاتو خشک نکردی ؟ سرما می خوریا

 

سرم انداختم پایین انگار خجالت کم کم داشت بهم غالب می شد از نگاه کردن به چشمهاش ترس برم داشت آروم 

 گفتم :

 

 بعد از صبحونه خشکش می کنم -

 

 اومد کنارم و دستش رو گونه هام کشید و گفت :

 

 نم یه سوال بپرسم ؟می تو

 

 با صدای آرومی گفتم :

 

 آره

 

 چرا دیشب اینقدر درد کشیدی؟ -

 

 چی می خوای بدونی ؟ -
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 بخاطر این بود که مدت زیادی رابطه نداشتی؟ -

 

 نه این ساختار بدنیه منه همیشه همینطوریم -

 

 یعنی همیشه این قدر درد می کشی؟ -

 

 آره -

 

 جیبهواقعا ؟ ع -

 

 چیز عجیبی نیست خیلی از زن ها مثل منن -

 

 خوش به حال شوهراشون -

 

 چرا ؟ -

 

 خوب دیگه انگار هر دفعه با یه دختر باکره ارتباط برقرار می کنن ولی واسه شما خیلی باید سخت باشه؟ نه؟ -

 

 نه عادت می شه -

 

 جالبه -

 

 اگه سوال دیگه ای نیست صبحانه بخوریم -

 

 آخ آخ ببخشین بیا بشین ببین برنو واست چیکار کرده خانومم -

 

چقدر این لفظ خانوممش اینبار به دلم چسبید بعد صبحانه به شرکت رفتیم و عصر برای گرفتن یه امضا از مسئول 

م که چه اداری به طبقه ای که اتاق برنو توش بود رفتم که صدای داد و فریاد از اتاقش شنیدم از منشیش پرسید

اتفاقی افتاده که گفت یه خانم به اسم سایه فردمنش اومده دیدنش و برنو قاطی کرده ، دل تو دلم نبود دلم می 

خواست برم تو اتاق و سایه رو از اونجا بیرون کنم حیف که نمی شد تا حد امکان کارم رو طول دادم که شاید بتونم 

اعتی گرفتم و خودم رو به پارک نزدیک شرکت رسوندم رو یه چیزی بفهمم ولی دیگه صداشون نمی اومد مرخصی س

نیمکت نشستم و مثل ابربهار شروع به گریه کردم نفهمیدم چقدر گریه کردم که دیدم شب شده و من هنوز رو 

نیمکت نشستم و هر کی از کنارم رد می شه با تعجب نگام می کنه ، از سرما دست و پاهام بی حس شده بود گوشیم 

زنگ زدن کردن برنو بود حسابی شاکی بود که از عصر کجا رفتم و چرا به تماس هاش جواب نمی دم بهش شروع به 

گفتم که پارک نزدیک شرکتم گفت که می آد دنبالم ، دست وصورتم رو شستم و منتظر شدم که بیاد چند دقیقه بعد 

رد ، نیم ساعت بعد دم یه رستوران خیلی رسید و کلی سرم داد و فریاد کشید بعد هم بخاری ماشین رو تا آخر زیادک

 شیک ترمز کرد و گفت که پیاده بشم .
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 شام که دونارکباب خوشمزه ای بود به زور ازگلوم پایین رفت هنوز غذاش تموم نشده بود که گفت :

 

 گیلدا می خوام با تو بودن رو امتحان کنم

 

 یعنی چی؟ -

 

 می خوام همدیگرو بیشتر بشناسیم -

 

 منظورت چیه ؟ -

 

 دیشب رو به همین زودی یادت رفت؟ -

 

 نه ولی فکر کردم فقط یه حس نیاز بود بینمون نه چیز دیگه ای -

 

 اشتباه فکر کردی من از روی نیاز دست به چنین کاری نمی زنم میخوام برای ازدواج بیشتر همدیگرو بشناسیم -

 

 ...برنو من یه زن مطلقه هستم و تو مجردی  -

چه ربطی داره ؟ شاید من مجرد باشم ولی چند سال همخونه داشتم این یعنی من هم تجربه یه زندگی مشترک رو  -

 داشتم

 ولی خانوادت مطمئنن مخالفت می کنن -

 شاید اولش اینطور باشه ولی وقتی اونا هم مثل من تو رو خوب بشناسن صد در صد قبول می کنن -

 نمی دونم چی بگم -

 گو بلهب -

 می دونی باید اعتراف کنم دوست دارم یه فرصت به جفتمون برای شناخت بیشتر بدم -

 عالیه خوشحالم -

 

 

نمی دونم االن باید چه جوری حالم رو واستون بیان کنم شاید منی که همیشه تو بازی زندگی بازنده بودم ، هیچ وقت 

 نتونم حس یه برنده رو برای کسی تشریح کنم .

 رو از روی میز آشپز خونه بلند کردم کی تا حاال توی رویا بودم ؟ سرم

 

چرا دست از این دیونه بازی هام بر نمی داشتم ؟ خدای من چرا باهام خیس شدن، اینهمه آب از کجا اومده کف 

شته آشپزخونه پر آب بود ، طبق معمول شیر آب ماشین لباس شویی بود که خراب شده و همه ی خونه رو آب بردا

بود. اونقدر تو رویاهام غرق بودم که حتی نفهمیدم پاهام خیس شدن االن باید دقیقا چیکار می کردم ؟ من که بلد 

نبودم این شیر خراب شده رو تعمیر کنم، گوشی رو برداشتم به حامی زنگ زدم .طبق معمول پشت خطش رفتم و 

لحظه های زندگیم باید تنها جور مشکالت رو به دوش می جوابم رو نداد ، این بدبختی من نبود که همیشه تو بدترین 
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کشیدم ؟ اگه یه کاری نمیکردم تمام خونه رو آب بر میداشت چرا شماره این یارو لوله کش رو از حامی نگرفته بودم 

 ؟
 

ا باید می رفتم سراغ همسایه پایینی و ازش کمک می گرفتم تا حامی از شرکت بیاد آب زندگیم رو بر میداشت، ب

 تردید و ترس رفتم زنگ همسایه طبقه اولی رو زدم.

خانم مسن طبقه اولی با خوشرویی ازم استقبال کرد و پسر جونش رو که خیلی کم تو ساختمون می دیدمش واسه 

کمک باهام فرستاد باال ، آقای پرندوش با هزار بدبختی شیر آب رو بست و خواست از در بره بیرون که حامی کلید 

ت در باز شد و رو در روی من و آقای پرندوش ظاهر شد، خدای من یه آن فکرکردم که سکته زدم درو انداخ

نگاهش مثل یه شیر زخمی شده بود. خدا خدا می کردم که جلوی آقای پرندوش آبرومو نبره ولی باز خدا صدام رو 

 نشنید .

هم مثل من شوکه شده بود .حامی با دستاش چنان نعره ای زد که فکر کنم کل آپارتمان لرزید بیچاره آقای پرندوش 

یقه بیچاره رو گرفته بود و داد می زد عوضی تو تو خونه ی من با زنم چه غلطی می کردی ؟ زبونم تو دهنم نمی 

چرخید ،هنگ کرده بودم حتی جرات حرف زدن رو نداشتم که یهو حامی مشتش رو حواله صورت پرندوش بدبخت 

 کرد .

به سنگین حامی پرت شد یه طرف و تا خواست حرفی بزنه حامی کمربندش رو باز کرده بود . اون بیچاره هم با ضر

 به سمت من حمله کرد از زور ضربات کمربند رو زمین افتادم و سریع پاهامو تو شکمم جمع کردم .

رو تو هوا از دستامو روی سرم گرفتم که به سرم ضربه وارد نشه ، پرندوش با بدبختی از جاش بلند شد و کمربند 

 دست حامی گرفت ، اما حامی باز به سمتش حمله کرد ، من که تازه از بهت خارج شده بودم فریاد زدم :

 

عوضی ولش کن کشتیش جوون مردم رو، برو آشپزخونه رو ببین آشغال ، آب زندگیم رو برداشت آقای پرندوش 

 اومد کمکم شیر آب رو واسم بستن.

 

 کرد برگشت سمت من ، شراره های آتیش از چشماش می بارید با داد گفت: یهو حامی پرندوش رو ول

 

 دعا کن گیلدا دروغ نگفته باشی وگرنه خودم می کشمتون -

 

با بدن درب و داغونم از روی زمین بلند شدم آقای پرندوش می خواست بیاد کمکم که بیچاره بخاطر اینکه سو 

ن شد و اهلل اکبری گفت و خواست از در بره بیرون که حامی از آشپزخونه تفاهم دیگه ای پیش نیاد وسط راه پشیمو

اومد بیرون ، یه آچار فرانسه هم دستش بود به پرندوش گفت: ببخشید من عذر می خوام درکم کنین شما هم اگه 

 جای من بودین ممکن بود اشتباه کنین

 

 پرندوش که حسابی اخم کرده بود گفت:

 

 حصیل کرده ای مثل شما بعیده که حتی فرصت حرف زدن هم به همسرتون رو نمی دینآقا مهندس از فرد ت

 

 حامی سرش رو انداخت پایین و پرندوش زیر لب خداحافظی گفت و از در رفت بیرون و در رو محکم کوبید.
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اله من بودن س 1حال جر وبحث نداشتم چون می دونستم بی فایده است ، دیگه این اتفاق ها جز الینفک زندگیه 

وچیز جدیدی نبود که من براش بجنگم . رفتم تو اتاق خوابمون و در رو قفل کردم . روی تخت دراز کشیدم و زار 

زدم .تا حاال نمی دونم چند بار از خدا آرزوی مرگ کرده بودم ولی نمی دونم چرا با این همه کتک و بدبختی و 

دم فکر کردم اگه رویای برنو نبود و من هر روز با رویای شکنجه روحی باز سگ جون بودم و نمی مردم .با خو

 شیرینش زندگی نمی کردم چطور تا االن دوام می آوردم؟

 

 یکساعت بد حامی شروع کرد به داد و بیداد کردن و ضربه زدن به در اتاق

 

 پاشو بیا یه شامی ، کوفتی چیزی بده بخورم از صبح هیچ چیز نخوردم -

ردم این واقعا به خاطر یه کلیه اش فکر می کنه که کنیز گرفته ؟ چقدر باید تحقیر می شدم تا کی با خودم فکر می ک

باید می خوردم و دم نمی زدم چطور و با چه رویی بر می گشتم خونه پدرم و می گفتم با دست خودم زندگیم رو تباه 

وی خانواده ام خورد کنم همون هایی که کردم . نه من برای این کار ساخته نشده بودم، نمی تونستم غرورم روجل

واسه جلوگیری ازدواج من و حامی دست به هر کاری زده بودن ولی من نفهم با تهدید به خودکشی قانعشون کرده 

 بودم ، من خودم این آدم وحشی خائن رو انتخاب کرده بودم االن هیچ راهی نداشتم باید می سوختم و می ساختم 

رو باز کردم و و رفتم تو آشپزخونه ،عوضی روی کاناپه جلوی تلویزیون دراز کشیده بود حتی  با اکراه در اتاق خواب

 یه جمله عذر خواهی هم به زبون نیاورد و تازه طلبکار هم بود شام می خواست .

 

 

سریع یه املت درست کردم و میز رو چیدم و برگشتم تو اتاق خوابم مثل یه خدمتکار شده بودم ،صدای زنگ 

وشیش بلند شد گوشیش رو برداشت و مثل همیشه برای اینکه من صداش رو نشنوم رفت رو تراس که با عشقش گ

حرف بزنه . چقدر احمق بود که فکر می کرد من از گند کاری هاش خبر ندارم ، نمی دونست اونقدر می دونم که اگه 

ه واسه یه لحظه تو چشام نگاه کنه یا شاید بخوام گوشه ای از کثافت کاری هاش رو واسش رو کنم حتی دیگه نمیتون

 می دونست و خودش رو به نفهمی می زد.

 

 

ولی من اینطوری بار نیومده بودم بهم یاد داده بودن زن ومرد حریم دارن، نباید بشکنمش ولی کاش از این حریم ها 

نه و اون به کثافت کاری حامی هم چیزی می فهمید ، در هر صورت می دونستم گفتنش هم دردی ازم دوا نمی ک

هاش ادامه میده ، به طالق هم که رضایت نمی داد، دلیلش رو هم نمی دونستم شاید به ارث پدریم طمع داشت و یا 

 نمی دونم نمی خواست یه شبه دار وندار زندگیش که همش از صدقه سری بابام بود رو از دست بده.

شتم . اصال اگه طالق می گرفتم چی می شد باید بر می گشتم من هم که هیچ مدرک درست و حسابی واسه طالق ندا

خونه بابام و طعنه های خانوادم رو تحمل می کردم ، یه زن مطلقه هم که شانس زیادی واسه یه شروع تازه نداره .االن 

ه نور دختر هامون بی شوهر موندن و پسرا تن به ازدواج نمی دن چه برسه به اینکه یه زن مطلقه هم که باشی دیگ

علی نوره ، مخصوصا اگه خانوادت هم یکم مقید و مذهبی باشن که دیگه هیچ چی باید اشهد آزادی و .... بخونی و بر 

 گردی ور دل بابا ننه ات .
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خوب همه ی اینا دلیل من بودن واسه تحمل این زندگی سگی. ماه تا ماه مامان بابام رو نمی دیدم و هر وقت که منو 

ر به عمق بدبختی من آگاه بودن و با چشم هاشون عذابم می دادن واسه همین از اون ها هم بریدم . می دیدن انگا

 خواهرم هم که امریکا بود دیگه تنها و بی کس بودم تنها لیال بود که همیشه بهم سر می زد.

 

خیالی و اون زندگی  ولی من هر روز بعد از کار تو اون شرکت کوفتی می اومدم خونه و خودم رو تو رویای برنو

شیرین غرق می کردم نمی دونم یه جا خوندم کارم یه جور خیانت محسوب می شد به همسرم ولی واقعا من حتی تو 

 رویاهام هم حق خیانت نداشتم ؟!

 

 

حامی هر روز با یه دختر تر گل و ورگل رو هم می ریخت، هفته به هفته به بهانه ماموریت وقتش رو با زن های هرزه 

می گذروند و سهم من فقط از این زندگی کلفتی و کتک بود و رویای شیرین یک مرد که من تونسته بودم تصاحبش 

 کنم ، کاری که تو زندگی واقعیم نتونستم انجام بدم.

 

 

 گاهی فکر می کردم من کوزت هستم و حتما یه روز ژان وال ژان به کمکم می آد .

 

اس و اینبار به خیال اینکه من خوابم بلند تر از قبل با دختره صحبت می کرد و شامش رو که خورد باز رفت سر تر

حرف های عاشقانه بهش می زد .حالم داشت بهم می خورد می خواستم همین االن برم و بکشمش اما حیف که من 

بی پایان اشکی  اینکاره نبودم ، اونقدر اشک ریخته بودم که دیگه اشکی واسم نمونده بود که برای این وقاحت های

بریزم ، صدای پاش رو شنیدم که به سمت اتاق خواب می اومد خودم رو به خواب زدم که نفهمه من شاهد این بی 

 شرمیه و گستاخیش بودم و دم نزدم .

 

 

پتو رو کنار زد و اومد سمتم ، نه خدای من نمی خوام باز هم مورد تجاوزش قرار بگیرم ، ولی این پست بی شرف این 

رف ها حالیش نبود لباش رو لبام گذاشت حالم ازش بهم میخورد چشم هام باز کردم و با عصبانیت سرش داد زدم ح

: 
 

 ولم کن حیوون چیکارم داری نمی بینی خوابیدم

 

 به جهنم که خوابی زنم هستی وظیفه داری هر کاری که من می خوام بکنی -

 

 ز چند ساعت نشده که با کمربندت افتادی به جونمخفه شو آشغال تمام بدنم درد می کنه هنو -

 

 اون که حقت بود با اجازه کی یه مرد غریبه رو راه دادی تو خونم ؟ -

 

 چیکار می کردم می موندم آب خونه رو برمی داشت -
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 من که می اومدم چرا زنگ نزدی؟ -

 

 بدی؟ هه مطمئنی زنگ نزدم ، تو اصال وقت هم داری به تلفن من جواب -

 

 خفه شو بزار به کارم برسم بسه هر چی نالیدی -

 

 چطور این کار رو می کنی اصال برات مهم نیست االن من چه حسی بهت دارم ؟ -

 

 نه حالش مهم تو هر جور راحتی -

 

 تو یه حیوونی -

 

 برگرد بزار این حیوون کارش رو تموم کنه -

ری کارش رو تموم کرد و خوابید ، تمام بدنم درد می کرد با هزار مثل همیشه مثل یه خوک وحشی با وحشی گ

بدبختی از جام بلند شدم و رفتم سراغ میز بار می خواستم برای چند ساعتم که شده بدبختی هام رو فراموش کنم 

 شروع کردم به نوشیدن.

 دلم پُر..

 دلم چنان پُر..

 که یقین ، امشب به بغض بسنده نخواهد کرد..

 ن خویش به انفجار باید برسد..از بط

 تا صبح از درد به خودم می پیچیدم و به حامی این مرد بی غیرت تو دلم فحش میدادم آرزو می کردم بمیره

 

 ولی دلم رضا نمی داد مثل زندانی که به مرگ زندان بانش رضایت نمی داد شده بودم.

 

 نفهمیدم کی صبح شد با صدای نکره اش بیدار شدم:سرم رو تو دستام گرفتم و روی کاناپه چمپاتمه زدم ، 

 

 پاشو زود باش صبحانه بده بخوریم دیر شد االن این مرتیکه گوهری باز گیر می ده ها.

 

 خواستم از جام بلند شم که سرم گیج رفت و افتادم رو کف زمین حامی به سمتم اومد و گفت :

 

 افتادی ، تو آدم بشو نیستی باز چه مرگت شده چقدر کوفت کردی به این وضع

 

 خفه شو نمی خوام صداتو بشنوم -

 

رفتم شرکت و باز این مرتیکه گوهری سیریش شد و باز رو مغزم یورتمه رفت من هم بدون فکر نامه استعفام رو 

وبایلم نوشتم و از شرکت زدم بیرون و رفتم یه پارکی که نزدیک شرکت بود . هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که م

شروع کرد به زنگ زدن ، حامی بود از صدای دادش پشت تلفن مو رو تنم سیخ شد باید منتظر یه کتک حسابی ازش 

 می شدم .
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 توی دیونه چه غلطی کردی هان؟ -

 

 هیچی تو که غیرت نداری از دست اون مرتیکه عوضی و هیز بازی هاش استعفا دادم -

 

بهانه ای ، بهت بگم خرجتو نمی کشما ، همین االن برگرد شرکت برو به دست تو واسه تن پروری هات دنبال  -

 وپاش بیافت که بزاره برگردی می دونی که تو این خراب شده کار با این حقوق دیگه پیدا نمی شه

 

 خیلی بی غیرتی -

 

 د درختهاگه تو درست لباس بپوشی و هفت قلم به خودت نمالی هیچ کس نگاتم نمی کنه کرم از خو -

 

 برات متاسفم واسه چندر غاز زنت رو می فروشی -

 

 خفه شو یا برگرد سرکارت یا تا عصر یه کار جدید پیدا کن ، مطمئن باش یه هزاری هم خرج قر وفرت نمی کنم -

 

داشتم دیونه می شدم همه چیز شروع کردن دور سرم چرخیدن ، صداش تو گوشم می پیچید و منعکس می شد . 

نیمکت پارک خم شد و تمام محتویات معده ام رو باال آوردم رهگذرا با چندش بهم نگاه می کردن و از کنارم  کنار

می گذشتن ، فشارم افتاده بود یاد لیال افتادم موبایلم رو برداشتم و واسش اس ام اس دادم بیا پارک توحید دنبالم 

 حالم خوب نیست. ورودی دوم هستم .

 

 ام اس اومد : چی شده؟ تا یه ربع دیگه اونجامچند دقیقه بعد اس 

 

وقتی که لیال رسید تقریبا بیهوش بودم نفهمیدم لیالی بدبخت چطوری منو به بیمارستان رسوند و کی بهم سرم وصل 

کردن . از لیال خواستم از موبایلم به حامی اس ام اس بده که بیاد دنبالم ، با چشمهای پر از غم و ماتم بهش اس ام 

 س دادو یه ساعت بعد با حامی از بیمارستان اومدیم بیرون و سر راه لیال رو هم رسوندیم.ا

 

 تو بجز این دختره کر والل هیچ رفیقی نداری؟ -

 

 مهمه واست؟ -

 

 نه این دیگه خیلی گاگوله آخه -

 

 همین گاگول شرف داره به هزار تا مثل تو -

 

 بت کردی که بزاره برگردی؟زر نزن ،چیکار کردی با گوهری صح -

 

 نه من دیگه پام رو تو اون خراب شده نمی زارم -
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 بیجا می کنی ، خودم بهش زنگ می زنم از فردا برمی گردی -

 

 گفتم نمی یام حالیت نمی شه -

 

خوابی باید خفه شو اعصاب لوس بازی هاتو ندارم ، صد بار بهت گفتم اینجا خونه بابات نیست مفت بخوری و مفت ب -

 همراه من جون بکنی .

 

از زور سردرد و کالفگی دیگه باهاش کل کل نکردم تا فردا وقت داشتم و تصمیم گرفتم ادامه جنگ رو به فردا صبح 

 وقتی که حاضرنمی شم که برم موکول کنم.

 

عمول منو زیر حدسم درست بود صبح روز بعد حامی وقتی که دید به هیچ وجه حاضر نمی شم برم شرکت طبق م

 مشت ولگداش گرفت و هیچ جای سالمی تو بدنم واسم نموند.

 

بعد رفتن حامی تصمیمم رو که ماه ها بود داشتم روش فکر می کردم رو گرفتم و رفتم سراغ جعبه قرص هایی که از 

وان رو تا ته دادم سه ماه پیش تهیه کرده بودمشون و همشون رو یکی یکی باز کردم و انداختم تو لیوان آب و بعد لی

 باال.

 

صدای ضرباتی که به در وارد می شد رو می شنیدم ولی هیچ رمقی برای بلند شدن از رو تختم رو نداشتم . صداهای 

نامفهوم لیال رو از پشت در می شنیدم و بعد صدای شکسته شدن در . چشم هام داشتن بسته می شدن وقتی بهوش 

 بود و آقای پرندوش که کالفه تو اتاق راه می رفت . اومدم لیال رو دیدم که باالی سرم

 

لیال تا دید چشمهام باز شده از خودش یه صدای بلند در آورد و پرندوش از صدای لیال متوجه بهوش اومدن من شد و 

 به سمت تختم اومد. چشمهاش از عصبانیت قرمز قرمز بود و با صدای گرفته و بمی گفت :

 

 و این دنیا ارزش جونتون رو داره ؟خانم آریان چه چیزی ت

 

 هیچ چیز فقط خسته ام آقای پرندوش دیگه نمی تونم -

 

خانم آریان نمی دونم مشکلتون چیه ولی لطفا خدا رو فراموش نکنین کار شما احمقانه ترین راه حل ممکن تو هر  -

 مشکلیه

 

 خدا؟ ! اون هم منو فراموش کرده -

 

ی ما آدم ها تو زندگیمون مشکل داریم اگه قرار بود با خودکشی مشکل ها حل بشن که کفر نگین خانم ، همه  -

 دیگه کسی زنده نبود.

 

 

 شما تا حاال به بن بست نخوردین آقای پرندوش ، بیرون گود هستین و می گین لنگش کن-    
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یکی از دوستای من تازه از استرالیا  من روانشناس نیستم خانم ، فکر کنم االن شما به یه مشاور نیاز دارین ، -    

 برگشته و تخصصش هم روانشناسیه من کارتشون رو بهتون می دم فکر کنم الزمه که یه سر بهشون بزنین

 ممنون ولی کار من از این حرف ها گذشته -    

 هیچ وقت دیر نیست خانم -    

با لبخند کم جونی بهش نگاه کردم و گفتم به هر حال  "اه این چقدر می گه خانم ، خانم انگار من اسم ندارم!  "    

 ممنون ولی کاش اجازه می دادین بمیرم این واسه من بهترین راه حل بود.

در حالیکه زیر لب یه ال اله اال ا... گفت از اتاق خارج شد . لیال هم که مبهوت مکالمه بین ما بود با دلخوری ای که  -    

 گرفت و شروع به نوازشش کرد.تو نگاش موج می زد دستهام 

پرندوش کارهای ترخیصم رو انجام داد و ازش خواستم از جریان خودکشیم به حامی چیزی نگه خدا رو شکر     

 وقتی برگشتم خونه حامی نبود من هم از فرصت استفاده کردم و زنک زدم به قفل ساز و در رو درست کردم .

پاتیل بود وتقریبا خودش رو رو تخت پرت کرد و بدون تعویض شب حامی برگشت خونه ، مست  0ساعت     

 لباسش تا صبح مثل یه خرس خوابید ، اما من تا صبح خوابم نبرد و باز رفتم سراغ برنوی خیالیم و داستانم .

    ********* 

 تصور کردم . چشمهام رو بستم وخودم در حالیکه سرم رو بازوی برنو بود و تو تخت کنارش دراز کشیده بودم    

برنو آروم برگشت سمتم و چشمهاشو آروم باز کرد و من رو به خودش نزدیک کرد و با اون یکی دستش که آزاد     

 بود شروع کرد به نوازش موهام.

 برنو -    

 جانم -    

 می دونی من چقدر تنهام ؟ -    

 آره عزیزم -    

 ارممی دونی چقدر به تو و محبتات نیاز د -    

 آره جونم -    

 می شه تنهام نزاری ؟ -    

 تو چرا هر بار این سوالها رو ازم می پرسی گیلدا ؟ -    

 تو جوابمو بده -    

 هزار بار گفتم بازم می گم من تنهات نمی زارم -    

 ولی خانوادت چی ؟ اگه برگردن صد در صد با رابطمون مخالفت می کنن -    

 ین چیزا فکر نکن بسپارشون به منتو به ا -    

 نمی تونم برنو ، نمی تونم بی خیال بشم -    

 تو به من اعتماد نداری؟ -    

 نه بحث اعتماد نیست من از تنها موندن می ترسم ، از تکرار روزهای سخت بی کسیم می ترسم. -    

 بهت قول می دم نزارم کسی اذیتت کنه -    

 گذاشتم و تا نهایت آرامش تو آغوشش غرق شدم .لبهامو رو لباش     
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    ********** 

 صدای نکره حامی منو از شیرین ترین رویای زندگیم بیرون کشید .    

 اگه باز تنت می خاره بگیر بخواب -    

 گفتم ن می یام -    

 استعفاتم پس گرفتمغلط میکنی دیروز با گوهری صحبت کردم و از طرف تو عذر خواهی کردم نامه  -    

 تو بیجا کردی من که بر نمیگردم خودت هر غلطی دوست داری بکن -    

 باز تنت می خاره نه -    

تنم دیگه طاقت کتک هاش رو نداشت هیچ جای سالم تو تنم نمونده بود. همهی تنم سیاه وکبود بود، به زور از جام     

 ن صبحانه راهی شرکت شدم .بلند شدم و لباس هام رو پوشیدم و بدون خورد

امروز باید تکلیفم رو با این گوهری آشغال معلوم می کردم دیگه طاقتم تموم شده بود باید یه کاری می کردم که     

 اخراجم کنه و حامی با هیچ ترفندی نتونه منو برگردونه اونجا

واسه جلسه رفته تهران و سه روز  وقتی رسیدم شرکت از شانس بدم جنازه اشو تو شرکت نداشت ، منشی گفت    

روز ندیدن قیافه ی نحسش هم غنیمت بود . تو این سه  0نمیاد. نمی دونستم خوشحال باشم یا ناراحت . به هر حال 

 روز باید می گشتم دنبال یه کار جدید که دیگه از دست این مرتیکه کتک نخورم.

برگشت، با منشیش هماهنگ کردم و واسه عصر بهم قرار  از شانس بدم به هر دری زدم کار پیدا نشد و گوهری    

 مالقات داد .

عصر در حالیکه از شدت سردرد و بی خوابی داشتم می مردم رفتم تو اتاقش. روی صندلیش نشسته بود و با یکی     

صندلی  داشت تلفنی حرف می زد با دست اشاره کرد بشینم . واسه اینکه اینبار حرف هام محکم و قاطع بهش بزنم

 نزدیک به میزش رو انتخاب کردم و منتظر نشستم تا حرفش تموم بشه.

بعد از یه ربع تلفن کوفتیش رو گذاشت زمین و با یه پوزخند شروع کرد به دید زدنم که البته بیشتر مرکز نگاهش     

 حامی فحش دادم .رو سینه ام بود . از طرز نگاه هاش همیشه چندشم می شد و تو دلم هزار بار به بی غیرتی 

 آب دهنش رو قورت داد و گفت:    

 ببین گیلدا جون -    

 چه زودم پسر خاله می شه گفتم :    

 آریان هستم آقای گوهری -    

 باشه همون خانم آریان این شو ورت هم که هر روز با یکی می پره پس چرا ازش دست بر نمی داری ؟ -    

 مربوطه الزم نمی بینم واسه شما توضیح بدمزندگی شخصیم به خودم  -    

ببین عزیزم من از روز اول که دیدمت آرزو کردم کاش تو به جای زنم بودی این مرتیکه لیاقتت رو نداره بیا  -    

 کمکت کنم طالقت رو ازش بگیر خودم تا ابد نوکرتم اصال زنم هم که دارم طالق می دم

 ن یعنی من اینقدر پستم که از بغل یه مرد عوضی برم تو یکی عوضیتر از خودششما با خودتون چی فکر می کنی -    

درست حرف بزن فهمیدی؟ چون خاطرت واسم عزیزه باهات اینجوری حرف می زنما وگرنه من به هیچ کس  -    

 اینقدر رو نمی دم.

 من اگه نخوام بهم رو بدین باید کی رو ببینم ؟ -    
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بیا و با من راه بیا باور کن سه سوته طالقت رو ازش می گیرم فقط کافیه بهش پیشنهاد یه خودم رو عزیزم ،  -    

 ترفیع عالی و یه حقوق آنچنانی بدم اونوقت طالق که هیچ چی حاضر می شه قربونیتم کنه.

از این جفنگیات ببینید آقای به ظاهر محترم من نه می خوام طالق بگیرم نه به کمک شما نیاز دارم یه بار دیگه  -    

 تحویلم بدین می رم دم در خونتون و اینبار سنگ هام رو با خانمتون وا می کنم تفهیم شد ؟

 تو یه الف بچه داری منو تهدید می کنی؟ -    

 هر جور که دوست دارین برداشت کنین -    

 زندگیت رو سیاه می کنم -    

 ا سیاش کن مگه سیاه رو سیاه رنگ دیگه ای در می آد؟هه زندگیه من فکر کردین سفیده شما هم بی -    

 دِ دختر واسه همین سیاهیش بهت می گم بیا پیش خودم برات بهشتش می کنم -    

ممنون این پیشنهاد ها رو داشته باشین واسه عمتون در ضمن من امروز به اجبار شوهرم اومدم اگه می شه  -    

 شهاخراجم کنین که خیال جفتتون راحت ب

اخراج ! دیونه ای مگه ؟ نه خانم اگه یه روز نبینمت روزم شب نمی شه گلم باالخره باال بری پایین بیای مال  -    

 خودمی

 مواظب حرف زدنتون باشین آقا من شوهر دارم -    

 

 بله بله شوهری که هر شب با یه پتیاره است -

 

 شما هم یکی مثل اون -

 

 کنی من جز تو هیچ کس رو نمی خوام حتی حاضرم به خاطر تو زنم هم طالق بدم اینو دیگه اشتباه می -

 

هر چی تا حاال گفتین رو فراموش می کنم ولی یادتون نره اخراجم می کنین فهمیدین؟ وگرنه به خانمتون می گم  -

 چه فکرایی تو سرتونه

 

 لرزه افتاد شرکت رو ترک کردم. منتظر جوابش نموندم و در حالیکه در اتاقش از شدت ضربه ی من به

 

تو خیابون ها زیر بارون بدون مقصد خاصی قدم می زدم و عین دیونه ها برای بدبختی هام اشک می ریختم .نزدیک 

های عصر بود که کارت اون روانشناس که پرندوش بهم داده بود رو از کیفم در آوردم و پیاده به سمت مطبش رفتم. 

ر و وضع من و لباسای خیس خیسم پی به وخامت حالم برد و با اینکه سه نفر تو اتاق انتظار وقتی رسیدم منشیش از س

بودن، رفت تو اتاق دکتر و بعداز اینکه بیمار از اتاق دکتر اومد بیرون منو به داخل هدایت کرد . سالم کردم و وارد 

زه ای و مبل های سفید و چند تا تابلو زیبا از شدم ،اتاق فوق العاده زیبا وآرامش بخشی بود یه اتاق با رنگ آبی فیرو

مناظر طبیعت ، میز و صندلی دکتر هم ترکیبی از سفید و آبی بود هنوز محو تماشای اتاقش بودم که با صدای دکتر به 

ساله بود با چشمهای قهوه ای و موهای خرمایی تیره ، عینک بدون فِرِم  01خودم اومدم . دکتر یه پسر جوون حدودا 

 ی شیکی هم رو صورتش بود.خیل
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نشسته بود و نمی تونستم بفهمم قدش چقدره ولی از روی هیکلش می شد فهمید نباید قد کوتاه باشه .با آرامشی که 

 تو صداش داشت آروم گفت :

 

 بفرمایین اینجا بنشینین -

 

 ممنونم -

 

 می خواین یه چای بنوشین و یه کم گرم شین بعد شروع کنیم -

 

 ممنون همینطوری هم بدون نوبت اومدم و حق چند نفر رو ضایع کردم نه -

 

 نگران نباشین اونا هم حالتون رو درک می کنن -

 

 ممنون -

 

 خوب پس یه چای میل می کنین معلومه با این لباس های خیس خیلی سردتونه -

 

 ممنون خوبم -

 

یاره ، بعد از چند دقیقه منشی با سینی چای وارد اتاق شد و دکتر گوشیش رو برداشت و به منشیش گفت دو تا چای ب

سینی رو جلوی من گرفت با دستایی که از شدت سرمای درونم و اعصاب داغونم لرزش خفیفی داشت چای رو 

 برداشتم و زیر لب تشکری کردم . فنجان دکتر رو روبروش گذاشت و از اتاق خارج شد .

 

شدم ، دکتر که همه ی حرکاتم رو تحت نظر گرفته بود بعد از اتمام چای رو بهم  چای داغ رو سر کشیدم و کمی گرم

 کرد و گفت :

 

 خوب خانم من حاضرم اول بفرمایید اسم شریفتون چیه؟ -

 

 گیلدا آریان -

 

 خوشبختم گیلدا جان ، می تونم بپرسم چطور منو رو برای مشاوره انتخاب کردین -

 

 ون شما رو بهم معرفی کردنآقای پرندوش همسایه م -

 

 بله بله علی از دوستان نزدیکم هستن ، خوشبختم از آشناییتون، حاال از خودتون بگین -

 

 من نمی دونم چی بگم اینقدر حرف واسه گفتن دارم که اصال نمی دونم از کجا شروع کنم -

 

 خوب من کمکتون می کنم اول باید از شما و خانوادتون بدونم-
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ن اولین فرزند خانوادم هستم و یه خواهر کوچکتر از خودم هم دارم که تو امریکا زندگی میکنه پدرو مادرم م -

 فرهنگی بازنشسته ان

 

 تحصیالتتون؟ -

 

 مهندسی مایکروسافت خوندم -

 

 ازدواج کردین درسته ؟ -

 

 بله متاسفانه -

 

 شناییتون با همسرتون بگین؟خوب شروع کنین از شروع زندگی متاهلی و چگونگی آ -

 

من و حامی تو یه اتفاق با هم آشنا شدیم تو یه شب بارونی سوار یه خودرو شخصی که به تصورم مسافر کش بود  -

 شدم و اونها پول و طال هام رو ازم گرفتم وقصد داشتن که بهم ... بغضم داشت می ترکید.

 

 بله متوجه ام -

 

د و تو درگیری با اونا یه کلیه اش رو از دست داد من هم یه جورایی از غیرت و کارش حامی تو اونشب ناجی من ش -

 خوشم اومد با اینکه با من زمین تا آسمون از هر نظر فرق می کرد خانوادم رو مجبور به ازدواج باهاش کردم

 

 فرق هاتون چی بود؟ -

 

ز قشر کارگر جامعه ، پدرش اعتیاد هم داشت و یکی از خب خانواده من یه خانواده فرهنگی بودن و خانواده اون ا -

برادرهاش به جرم قتل غیرعمد تو زندان بود، خودش هم دیپلمه بود و یکی دیگه از مشکالت اصلیمون همین بود ، 

 کار درست و حسابی و پول و خونه و کال هیچ چیز نداشت که بشه باهاش خانواده ام رو راضی کنم

 

 ؟باالخره راضی شدن -
 

 تهدیدشون کردم به خودکشی -

 

 واقعا ؟ -

 

 بله و متاسفانه خانواده ام از منصرف کردنم دست کشیدن و راضی شدن -

 

 خوب بعد چه اتفاقی افتاد؟ -
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همه چیز خوب شروع شد ، پدرم ازمون حمایت کرد و برامون یه خونه اجاره کرد و کمک کرد حامی بره دانشگاه  -

 ون تو شرکت یکی از دوستاش یه شغل خوب پیدا کردو برای هر دوم

 

 خوب مشکلتون ؟ -

 

تا دو سال اول حامی درگیر کار و درسش بود اونقدر تالش کرد که تونست تو کارش سریع رشد کنه و بشه مدیر  -

 فروش شرکت ، از طرفی درسش هم می خوند ، من هم همینطور شدم مدیر انفورماتیک شرکت و خیلی خوشحال

بودم . تا اینکه یه روز یه صدای زنونه از پشت تلفنش شنیدم به روش نیاوردم و شماره رو ازموبایلش برداشتم و از 

 تلفن عمومی به شماره زنگ زدم یه دختر گوشی برداشت . فهمیدم داره بهم خیانت میکنه

 

 چیکار کردین؟ -

 

ه اگه اشتباهی مرتکب شده دست از ادامش برداره و اوالش هیچ چی چند بار به طور غیر مستقیم بهش گفتم ک -

زندگیمون رو خراب نکنه. ولی متاسفانه به گوشش نرفت و من هر روز شاهد کثافت کاری هاش بودم حتی با یکی از 

خانم های شرکت هم رابطه داشت همه ی اطرافیانم بجز خانوادم که اون هم مطمئن نیستم از کاراش با خبر شدن . 

هش مستقیم از کثافت کاری هاش گفتم ولی همش زد زیرش ، زندگیمون مثله سابق نبود و دست بزن چند باری ب

 هم پیدا کرده بود و خودش کثافت کاری می کرد و به من شک می کردو با کوچکترین بهانه ای منو کتک می زد

 

 خانوادتون در جریانن؟ -

 

من تا حدودی مذهبی ان و معتقدن زن باید با شوهرش کنار بیاد و نه غرورم اجازه نمی ده که بگم ، تازه خانواده  -

 تحمل کنه

 

 شاید این فقط تصوراتتون باشه -

 

 نه من خانوادم رو می شناسم -

 

 چرا طالق نمی گیرین ؟ -

 

نع کننده طالقم نمی ده ، چند بار تو دعواهامون ازش خواستم ولی گفت دور طالق رو باید خط بکشم ، هیچ دلیل قا -

 ای هم ندارم که خودم درخواست بدم

 

 برنامتون چیه ؟ -

 

 هیچ چی ، چند روز پیش دست به خودکشی زدم که به لطف دوسستون آقای پرندوش بی نتیجه بود -

 

 خودکشی ؟ شما تا مرز خودکشی هم پیشرفتین ؟ -
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 بله -

 

 دلیل تازه ای داشت؟ -

 

و شرکت میکنه ، مدیر شرکت بهم چشم داره و ازم میخوادکه از حامی طالق بگیرم شوهرم منو مجبور به کار ت -

 یعنی می گه می تونه حامی رو مجاب به طالقم کنه اگه حاضر باشم باهاش...

 

 این دلیل خودکشیتون بود؟ -

 نه فقط همین همه چیز باهم بهم فشار آوردن -

 بله بله شوهری که هر شب با یه پتیاره است -

 

 شما هم یکی مثل اون -

 

 اینو دیگه اشتباه می کنی من جز تو هیچ کس رو نمی خوام حتی حاضرم به خاطر تو زنم هم طالق بدم -

 

هر چی تا حاال گفتین رو فراموش می کنم ولی یادتون نره اخراجم می کنین فهمیدین؟ وگرنه به خانمتون می گم  -

 چه فکرایی تو سرتونه

 

 نموندم و در حالیکه در اتاقش از شدت ضربه ی من به لرزه افتاد شرکت رو ترک کردم.منتظر جوابش 

 

تو خیابون ها زیر بارون بدون مقصد خاصی قدم می زدم و عین دیونه ها برای بدبختی هام اشک می ریختم .نزدیک 

و پیاده به سمت مطبش رفتم. های عصر بود که کارت اون روانشناس که پرندوش بهم داده بود رو از کیفم در آوردم 

وقتی رسیدم منشیش از سر و وضع من و لباسای خیس خیسم پی به وخامت حالم برد و با اینکه سه نفر تو اتاق انتظار 

بودن، رفت تو اتاق دکتر و بعداز اینکه بیمار از اتاق دکتر اومد بیرون منو به داخل هدایت کرد . سالم کردم و وارد 

ده زیبا وآرامش بخشی بود یه اتاق با رنگ آبی فیروزه ای و مبل های سفید و چند تا تابلو زیبا از شدم ،اتاق فوق العا

مناظر طبیعت ، میز و صندلی دکتر هم ترکیبی از سفید و آبی بود هنوز محو تماشای اتاقش بودم که با صدای دکتر به 

وه ای و موهای خرمایی تیره ، عینک بدون فِرِم ساله بود با چشمهای قه 01خودم اومدم . دکتر یه پسر جوون حدودا 

 خیلی شیکی هم رو صورتش بود.

نشسته بود و نمی تونستم بفهمم قدش چقدره ولی از روی هیکلش می شد فهمید نباید قد کوتاه باشه .با آرامشی که 

 تو صداش داشت آروم گفت :

 

 بفرمایین اینجا بنشینین -

 

 ممنونم -

 

 ای بنوشین و یه کم گرم شین بعد شروع کنیممی خواین یه چ -
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 نه ممنون همینطوری هم بدون نوبت اومدم و حق چند نفر رو ضایع کردم -

 

 نگران نباشین اونا هم حالتون رو درک می کنن -

 

 ممنون -

 

 خوب پس یه چای میل می کنین معلومه با این لباس های خیس خیلی سردتونه -

 

 ممنون خوبم -

 

دکتر گوشیش رو برداشت و به منشیش گفت دو تا چای بیاره ، بعد از چند دقیقه منشی با سینی چای وارد اتاق شد و 

سینی رو جلوی من گرفت با دستایی که از شدت سرمای درونم و اعصاب داغونم لرزش خفیفی داشت چای رو 

 اتاق خارج شد .برداشتم و زیر لب تشکری کردم . فنجان دکتر رو روبروش گذاشت و از 

 

چای داغ رو سر کشیدم و کمی گرم شدم ، دکتر که همه ی حرکاتم رو تحت نظر گرفته بود بعد از اتمام چای رو بهم 

 کرد و گفت :

 

 خوب خانم من حاضرم اول بفرمایید اسم شریفتون چیه؟ -

 

 گیلدا آریان -

 

 ی مشاوره انتخاب کردینخوشبختم گیلدا جان ، می تونم بپرسم چطور منو رو برا -

 

 آقای پرندوش همسایه مون شما رو بهم معرفی کردن -

 

 بله بله علی از دوستان نزدیکم هستن ، خوشبختم از آشناییتون، حاال از خودتون بگین -

 

 من نمی دونم چی بگم اینقدر حرف واسه گفتن دارم که اصال نمی دونم از کجا شروع کنم -

 

 می کنم اول باید از شما و خانوادتون بدونمخوب من کمکتون -

 

من اولین فرزند خانوادم هستم و یه خواهر کوچکتر از خودم هم دارم که تو امریکا زندگی میکنه پدرو مادرم  -

 فرهنگی بازنشسته ان

 

 تحصیالتتون؟ -

 

 مهندسی مایکروسافت خوندم -

 

 ازدواج کردین درسته ؟ -
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 بله متاسفانه -

 

 خوب شروع کنین از شروع زندگی متاهلی و چگونگی آشناییتون با همسرتون بگین؟ -

 

من و حامی تو یه اتفاق با هم آشنا شدیم تو یه شب بارونی سوار یه خودرو شخصی که به تصورم مسافر کش بود  -

 شدم و اونها پول و طال هام رو ازم گرفتم وقصد داشتن که بهم ... بغضم داشت می ترکید.

 

 بله متوجه ام -

 

حامی تو اونشب ناجی من شد و تو درگیری با اونا یه کلیه اش رو از دست داد من هم یه جورایی از غیرت و کارش  -

 خوشم اومد با اینکه با من زمین تا آسمون از هر نظر فرق می کرد خانوادم رو مجبور به ازدواج باهاش کردم

 

 فرق هاتون چی بود؟ -

 

نواده من یه خانواده فرهنگی بودن و خانواده اون از قشر کارگر جامعه ، پدرش اعتیاد هم داشت و یکی از خب خا -

برادرهاش به جرم قتل غیرعمد تو زندان بود، خودش هم دیپلمه بود و یکی دیگه از مشکالت اصلیمون همین بود ، 

 اش خانواده ام رو راضی کنمکار درست و حسابی و پول و خونه و کال هیچ چیز نداشت که بشه باه

 

 باالخره راضی شدن؟ -

 

 تهدیدشون کردم به خودکشی -

 

 واقعا ؟ -

 

 بله و متاسفانه خانواده ام از منصرف کردنم دست کشیدن و راضی شدن -

 

 خوب بعد چه اتفاقی افتاد؟ -

 

ره کرد و کمک کرد حامی بره دانشگاه همه چیز خوب شروع شد ، پدرم ازمون حمایت کرد و برامون یه خونه اجا -

 و برای هر دومون تو شرکت یکی از دوستاش یه شغل خوب پیدا کرد

 

 خوب مشکلتون ؟ -

 

تا دو سال اول حامی درگیر کار و درسش بود اونقدر تالش کرد که تونست تو کارش سریع رشد کنه و بشه مدیر  -

همینطور شدم مدیر انفورماتیک شرکت و خیلی خوشحال  فروش شرکت ، از طرفی درسش هم می خوند ، من هم

بودم . تا اینکه یه روز یه صدای زنونه از پشت تلفنش شنیدم به روش نیاوردم و شماره رو ازموبایلش برداشتم و از 

 تلفن عمومی به شماره زنگ زدم یه دختر گوشی برداشت . فهمیدم داره بهم خیانت میکنه
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 چیکار کردین؟ -

 

الش هیچ چی چند بار به طور غیر مستقیم بهش گفتم که اگه اشتباهی مرتکب شده دست از ادامش برداره و او -

زندگیمون رو خراب نکنه. ولی متاسفانه به گوشش نرفت و من هر روز شاهد کثافت کاری هاش بودم حتی با یکی از 

هم مطمئن نیستم از کاراش با خبر شدن . خانم های شرکت هم رابطه داشت همه ی اطرافیانم بجز خانوادم که اون 

چند باری بهش مستقیم از کثافت کاری هاش گفتم ولی همش زد زیرش ، زندگیمون مثله سابق نبود و دست بزن 

 هم پیدا کرده بود و خودش کثافت کاری می کرد و به من شک می کردو با کوچکترین بهانه ای منو کتک می زد

 

 خانوادتون در جریانن؟ -

 

نه غرورم اجازه نمی ده که بگم ، تازه خانواده من تا حدودی مذهبی ان و معتقدن زن باید با شوهرش کنار بیاد و  -

 تحمل کنه

 

 شاید این فقط تصوراتتون باشه -

 

 نه من خانوادم رو می شناسم -

 

 چرا طالق نمی گیرین ؟ -

 

ولی گفت دور طالق رو باید خط بکشم ، هیچ دلیل قانع کننده  طالقم نمی ده ، چند بار تو دعواهامون ازش خواستم -

 ای هم ندارم که خودم درخواست بدم

 

 برنامتون چیه ؟ -

 

 هیچ چی ، چند روز پیش دست به خودکشی زدم که به لطف دوسستون آقای پرندوش بی نتیجه بود -

 

 خودکشی ؟ شما تا مرز خودکشی هم پیشرفتین ؟ -

 

 بله -

 

 لیل تازه ای داشت؟د -

 

شوهرم منو مجبور به کار تو شرکت میکنه ، مدیر شرکت بهم چشم داره و ازم میخوادکه از حامی طالق بگیرم  -

 یعنی می گه می تونه حامی رو مجاب به طالقم کنه اگه حاضر باشم باهاش...

 

 این دلیل خودکشیتون بود؟ -

 دننه فقط همین همه چیز باهم بهم فشار آور -
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با منشی هماهنگ کنین بیاین  1خوب باشه واسه امروز کافیه ما باهم خیلی کار داریم گیلدا خانم فردا عصر ساعت  -

 که ادامه بدیم.

 

 ممنون ببخشین که بدون نوبت وقت شما و کیساتون رو گرفتم -

 

 خواهش می کنم این چه حرفیه من کارم همینه -

 

هتری داشتم انگار حرف زدن با یکی که منو نمی شناسه و راجع بهم قضاوت نمی کنه از مطب که بیرون اومدم حال ب

یک کمی آرومم کرد. به خونه رسیدم و لباس هام با یه تاپ و شلوارک راحتی قرمز عوض کردم و رفتم تو آشپزخونه 

 که شام درست کنم حسابی گرسنه ام بود از صبح هیچ چیز نخورده بودم .

 

ومد عصبانت تو چهره اش غوغا می کرد فقط خدا خدا می کردم که از کتک خبری نباشه بعد از حامی ا 01ساعت 

اینکه دوش گرفت اومد تو آشپزخونه و با عصبانیت یه صندلی کشید عقب و خودش پرت کرد رو صندلی و گفت : 

 چی شد این شام پس

پریدم و میز رو چیدم . تعجب کردم که من که هنوز تو ترس واکنشش به شنیدن خبر اخراجم بودم یهو از جام 

چیزی نگفت و تو سکوت شامش رو خورد و بدون هیچ حرفی رفت جلو کاناپه دراز کشید. داشتم آشپزخونه رو 

جابجا می کردم که باز صدای زنگ موبایلش رو شنیدم. به بهانه سیگار کشیدن گوشی و سیکار و فندکش رو برداشت 

رف می زد که نشنوم، من هم هیچ میلی به شنیدن اراجیف عاشقانه اش با یه هرزه رفت رو تراس . با صدای آروم ح

نداشتم . خودم مشغول شستن ظرف ها کردم که یهو دیدم از پشت بغلم کرد و شروع کرد به بوسیدن گردنم ، باز 

های دیگه حس مرگ به سراغم اومد هر وقت که بهم دست می زد ، چهره اش رو در حال ارتباط فیزیکی با دختر

 مجسم می کردم و دچار حالت تحوه شدیدی می شدم .

سریع برگشتم و با دستام هولش دادم عقب ، دیگه اعصابی برام نمونده بود سرش داد زدم چیه الس هاتو با اون 

هرجایی ها می زنی و واسه بر طرف کردن غریزه هات میای سراغ من ؟ ولم کن عوضی حالم ازت بهم می خوره تو 

 وونی می فهمی یه حیوون.یه حی

مثله یه حیوون وحشی سمتم حمله کرد و در حالیکه موهام رو تو دستش می کشید منو برد سمت اتاق خواب . هر 

کاری کردم زورم بهش نرسید و در نهایت با یه تن پر از کوفتگی و سیاهی و یه روح خسته و مجروح بعد از یه 

 حشی از اتاق زدم بیرون و دوباره به مشروب پناه بردم .ساعت جون کندن زیر دست و پای اون آدم و

عصر روز بعد هر کاری کردم، نتونستم خودم رو برای رفتن پیش پرهام راسخ همون روانشناسه راضی کنم. انگار یه 

بود. جورایی به نزدیکی پایان تلخ زندگیم معتقد بودم و انتظار یه معجزه اونم از جانب یه روانشناس واسم خنده دار 

ترجیح دادم برم تو اتاقم و چشمهام ببندم و خودم رو تو بغل برنو تصور کنم و با اون درد دل کنم و به توهماتم 

 بپردازم.

 

 

******** 
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 داشتم شام مورد عالقه برنو رو می پختم که صدای در خونه اومد برنو با صدای بلند صدا زد :

 

 گیلدا خانومی ، عزیزم کجایی ؟

 

 اینجام تو آشپزخونه هستم عزیزم -

 

 به به این بوی فسنجون نیست ؟ خانمم چه کرده -

 

 ببین اصال خوش مزه شده که به دلت صابون می زنی؟ -

 

 گیلدا جون هر چی درست کنه عالیه -

 

 برو دست وصورتت رو بشور تا من میز رو بچینم -

 

باس ورزشی مشکی پوشیده بود و موهای خیسش به طرز برنو یه دوش سریع گرفت و در حالیکه یه دست ل

وحشتناک زیبایی روی پیشونیش ریخته بود اومد سر میز و به مرغ تو خورشت ناخنک زد .آروم زدم پشت دستش و 

 گفتم : آی آی ناخونک نداشتیما

 

رده ملوسک دستم رو گرفت و یه بوسه ی سریع روش زد و گفت : دستت طال خانومی عجب فسنجونی هم دست ک

 من . حاال من تو رو بخورم یا این فسنجون رو که ضررم نکنم؟

 

 اول فسنجون بعدش من -

 

 اوه اوه چه بال هم از آب در اومد این بره کوچولوی ما -

 

 سرم رو به نشونه خجالت انداختم پایین و گفتم : ای بابا حاال ما بال شدیم دیگه؟

 

 زلزله نه عزیزم بال چیه ، بال کمه -

 

 آی برنو قهر میکنما -

 

 

 ای جون چه حالیم میده آشتی کنون بعد فسنجون اونم با طعم توت فرنگی لبای تو -

 

 بسه بخور عزیزم از دهن می افته ها -

 

شام که تموم شد برنو نذاشت ظرف ها رو بشورم ، دستم و گرفت رفت رو کاناپه نشست و منو رو پاش نشوند و با یه 

 ه خاص که تا به حال ازش ندیده بودم نگام کرد.نگا
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 گونه اش رو بوسیدم وگفتم : چیزی شده برنو؟

 

 نه عزیزم چی می خواد بشه ، فقط بچه ها می خوان برن دوبی گفتم اگه بشه ما هم بریم باهاشون -

 

 واقعا ؟ آخ جون یه سفر اونم با تو چه شود؟ -

 

 فقط -

 

 فقط چی ؟ -

 

 ه و ویدا هم هستن گفتم اگه دوست نداری نریمسای -

 

 نه اتفاقا باید بریم حال این سایه رو بگیریم -

 

 تو مطمئنی با دیدن سایه حالت بد نمی شه ؟ -

 

 آره من از خودم مطمئن هستم نکنه تو... -

 

هم بده من نمی تونم همچین آدمی نه عزیزم بابا گفت سایه حتی راضی شده بود به خاطر پول تن به ارتباط با بابام  -

رو ببخشم ، هر چند بابام برای دور کردنش ازم برامون نقشه کشید ولی اگه سایه منو دوست داشت منو به چندر غاز 

 پول نمی فروخت و نمی رفت . االنم کفگیرش ته دیگ خورده که دوباره برگشته

 

 

 خوشحالم که چشات رو به حقایق باز کردی -

 

 و نبودی و من طعم آغوش پر مهرت رو نمی چشیدم شاید به این زودی ها سرم رو از زیر برف در نمی آوردماگه ت -

 

 واستا واستا تو حق نداری به عشق من بگی کبک ، مواظب حرف زدنت باش ها -

 

 اهر چی من می خوام از خوردن تو دست بردارم تو خودت یه بهونه جور میکنی بعد نگی من دله هستم -
 

 بعد با یه حرکت منو غافلگیر کرد و بغلم کرد و به اتاق خواب برد.

لعنت به صدای این در که باز منو از توهم خوشبختیم به جهنم بدبختیم برگردوند این دیگه کدوم خریه این وقت 

 روز در می زنه ؟ حامی که کلید داره .

 وشیدم و شالم رو گذاشتم ، در رو براش باز کردم .از چشمی نگاه کردم دیدم پرندوش پشت دره ، مانتوم رو پ
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نمی دونم واسه چی به جای چشمهام به موزاییک کف راهرو خیره شده بود و با لکنت خنده داری گفت : ببخشین 

خانم آریان نمی خواستم براتون مزاحمت ایجاد کنم فقط پرهام زنگ زد و گفت سر جلسه امروز حاضر نشدین . 

 د ازم خواست بیام سراغتون و بگم حتما بهش سر بزنین.نگرانتون بو

 

 

 کمی سکوت کردم و گفتم :

 

آقای پرندوش راستش من فکر کنم دوستتون بتونه واسه من و بدبختی هام کاری کنه من فقط منتظر یه معجزه 

 حل بشه.هستم یه چیزی شبیه مرگ ، یه آرامش ابدی ، بعید می دونم با مشاوره و این حرفا مشکلم 

 

 

 نگاهش رو از زمین برداشت و به چشمهام دوخت وگفت :

 

 

خواهش می کنم اینقدر زندگی رو واسه خودتون سخت نکنین، اجازه بدین پرهام تالشش رو بکنه اگه موفق نشد 

 اونوقت من دیگه چیزی واسه گفتن ندارم.

 

 

 کار جواب می ده من امتحانش می کنم.آهی کشیدم و گفتم : باشه حاال که شما فکر می کنین این 

 

صدای پای تو پله ها توجه جفتمون رو جلب کرد ، با دلهره گفتم تو رو خدا برین باال نبیندتون، نزارین دوباره 

سوتفاهم پیش بیاد.بیچاره پرندوشِ شوکه شده از پله هایی که به پشت بام ختم میشد رفت باال و من آروم در رو 

 شپزخونه .بستم و رفتم تو آ

 

 

 حامی در رو باز کرد و بدون سالم گفت : مرخصیت تموم نشده ؟ چرا امروز نیومدی شرکت ؟

 

 اوالً سالم ، دوماً من اخراج شدم مرخصی نیستم -

 

حامی وسط حال ایستاده و بود وبا شنیدن حرف من مثل یه سگ وحشی شده بود. به سمت ویترین حمله کرد و 

وری های ویترین چوبی کرد . چند لحظه ای تو شوک کارش بودم ، صدای دادش کل آپارتمان شروع به شکستن دک

رو برداشته بود ، دیگه آبرویی نبود که جلوی در و همسایه برام باقی بزاره . نعره می زد و هر چی دم دستش بود می 

 شکست

 

 

دیوانه واری در خونه رو به شدت کوبید و از بعدش اومد تو آشپزخونه و یه سیلی تو گوشم خوابوند . با عصبانیت 

خونه بیرون رفت ، چند لحظه بعد دوباره صدای زنگ در آپارتمان بلند شد ، پرندوش بود که ازاوضاع تو ی خونه 

 مثل دیوونه ها بهت کرده بود ،ازم پرسید که حالم خوبه یا نه؟
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لمس می کردم گفتم : ممنون آقای پرندوش خوبم  در حالیکه هنوز دستم روی صورتم بود و جای سیلی حامی رو

 خواهش می کنم تشریف ببرین نمی خوام به دردسر بیافتین.

 

 منتظرتونه خواهش می کنم حتما برین 1پرندوش گفت : متاسفم ، پرهام فردا ساعت 

 

 

میون ظرف وظروف سرم رو به نشونه باشه تکون دادم و یه خداحافظ آروم گفتم و در بستم و نشستم وسط حال 

 شکسته و زار زار گریه کردم .

 

هنوز تیکه های خورد شده ظروف رو کامل جمع نکرده بودم که موبایلم زنگ زد . رویا بود که با خوشحالی خبر 

اومدنش به ایران رو می داد قرار شد پنج شنبه مستقیم بیاد خونه ما .با اینکه خواهرم بود و خیلی دوستش داشتم ولی 

 ن وضع اسفناک زندگیم دوست نداشتم خواهرم بیاد و به بدبختی هام پی ببره .تو ای

 

ساعت یه ربع به شیش بود ومن هنوز برای رفتن حاضر نشده بودم باالخره با اکراه بلند شدم و لباس پوشیدم و بدون 

 هیچ آرایشی راهی مطب پرهام شدم.

 

 که منو دوباره ببینه ، بیست دقیقه صبر کردم تا نوبتم بشه منشی بادیدنم تعجب کرد انگار انتظار اینو نداشت

 

 

 وقتی داخل اتاق شدم پرهام به احترامم از جاش بلند شد و منو به نشستن دعوت کرد، متوجه قد بلند دکتر شدم .

 

 

 با یه لبخند بهم نگاه کرد و گفت : خوب کیس فراریمون امروز حالش چطوره؟

 

 شه مثل همیشه داغونچطور می خواین با -

 

 نه امروز از دو روز قبل بهترین کیلدا خانم -

 

 

 من این روزا خودم هم از حال خودم خبر ندارم دکتربعد شما از حالم باخبرین؟ -

 

بهتره با یه آرامش و انرژی مثبت کارمون رو شروع کنیم و من برای این کار نیاز دارم که شما هم به خودتون  -

 کمک کنین

 

 

 راستش آقای دکتر من فکر می کنم مشکل من با این جلسه ها حل نمی شه -

 

 

 اشتباه می کنین -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –یک رویا لمس 

1 1 6  

 

 

مشکل زندگی من خودم نیستم بلکه یه آدم خائنه که با مشاوره شما دست از خیانتاش بر نمی داره و من روز به  -

 روز بیشتر تو این مرداب فرو می رم ، باالخره یه روز غرق می شم.

 

 

شاید ما نتونیم مشکل همسرتون رو حل کنیم که البته اون هم بدون راه حل نیست. ولی شما اینجا هستین که به  -

خودتون کمک کنین ، شما از هر کسی مهم ترین ، من به شما کمک می کنم تا خودتون رو پیدا کنین و برای یه 

 شروع نو آماده بشین

 

 

 ی متاسفانه من هیچ توانی در خودم نمی بینمحرفاتون قشنگه آقای دکتر ول -

 

 االن بله ولی کم کم به دست میارین -

 

 خوب می شه بگین باید چیکار کنم؟ -

 

عجله نکنین ، این مشکالت برای حل نیاز به زمان دارن ما باید اول افسردگیتون رو درمان کنیم بعد بریم سراغ  -

 اعتماد به نفستون

 

 بین نیستم ولی باشه حاضرمبا اینکه خوش  -

 

 همین کافیه ، نشون میده که شما برای خوب شدن اراده دارین -

 

 

 ممنون -

 

خوب گیلدا خانم بگو ببینم اولین باری که فهمیدی شوهرت بهت خیانت می کنه چه تصمیمی برای زندگیت  -

 گرفتی؟

 

 

ق بودم ، اما دیدم طالق هم برای من جز خونه نشینی تو تصمیم ؟ اوالش که سر درگم بودم ، یه مدت تو فکر طال -

 خونه پدریم و سلب آزادی های فردیم چیز دیگه ای در بر نداره، یه مدت هم تو فکر انتقام بودم

 

 انتقام از چه راهی؟ -

 

ن مردانگیش و نمی دونم به هزار راه فکر می کردم از تالفی خیانت شوهرم با یه مرد دیگه گرفته تا از بین برد -

 هزار فکر مسخره دیگه مثله اینا

 

 خوب چی شد منصرف شدی؟ -
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خوب خیانت یه زن متاهل هم از نظر دینی و هم از عرفی فجیعه، تازه عالوه به از دست دادن وجهه اجتماعی ، -    

ربیت نشدم که دست به قانون هم مجازات های وحشتناکی رو برای زن ها در نظر گرفته ، اصال خود من هم طوری ت

همچین رذالتی بزنم ، به نظرم یه مرد که حاضر باشه با یه زن متاهل ارتباط داشته مطمئنا خودش از نظر اخالقی سالم 

 درصد قطعی نباشه . 011نیست، البته شاید نظرم 

 

 خوب پس دلیل هاتون قانع کننده بود که اینکار رو نکردین -    

 

 ظر خودم بودبله البته از ن -    

 

 چرا سعی نکردین قانعش کنین که بهتره از هم جدا شین -    

 

 گفتم که طالق برای من یه اسارت از جنس دیگه است -    

 

 خوب اون اسارت بهتر از این اسارت با حقارت نیست؟ -    

 

م بدون حامی امیدی ندارم که بخوام نه حوصله حرف و حدیث های دوست و آشنا رو ندارم ، اصال به ادامه زندگی -    

 جدا شم.

 

 یعنی حامی رو تکیه گاه می بینین؟ -    

 

 نه تکیه گاه که نه ولی احساس می کنم بن بست زندگی من به حامی ختم می شه. -    

 

ر همین اتاق چرا مسیر پر پیچ و خم زندگی رو یه بن بست می بینین ؟ همه تو زندگیشون مشکل دارن ، بیرون د -    

صد ها نفر هستن که مشکل شما رو دارن ولی دوست دارن که دوباره شروع کنن از یه جای دیگه و حتی با یکی دیگه 

. 
 

 من هم شروع کردم از یه جای دیگه و با یکی دیگه -    

 

 و گفت :دکتر مبهوت شده بود و چند ثانیه ای برای درک حرفم سکوت کرد نگاهش رو به چشمام دوخت     

 

 متوجه نشدم چطور ممکنه شما االن گفتین که ...ا -    

 

 نذاشتم حرفش رو تموم کنه با انگشت اشارم به سرم اشاره کردم و گفتم:    

 

اینجاست ، توی داالن های پر پیچ و تاب مغزم ، یه مرد رویایی یه شهزاده که همه آرزوی داشتنش رو دارن ولی  -    

نه ، عاشق من شده بخاطر من دست از عشق قبلیش برداشته و با من زندگی می کنه ، نگاه دکتر رنگ اون فقط مال م

 غم گرفت ولی تعجب نکرد انگار چیز تازه ای نبود براش ، دستهاش رو روی میز گذاشت وگفت:
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 برام از شروع رابطتون با این مرد رویایی بگین -    

 

اون سرقتِ پر برکت، از تالقی نگاه خاکستریش تو نگاه مشکیه من ،از گرمای  گفتم از اون روز رویایی، از    

آغوشش، بدون هیچ خجالتی با پرهام حرف زدم ، آروم و با طمانینه به حرفام گوش داد. داستانم که تموم که شد 

 آروم و با صدای ضعیفی گفت :

 

 واسه ی امروز کافیه گیلدا جان -    

 

زدم و از جام بلند شدم ، برای خداحافظی از روی صندلیش بلند شد و گفت : برای جلسه بعد هر لبخند کم جونی     

 وقت که راحتین از منشی وقت بگیرین ،ولی خواهش می کنم حتما بیاین.

 

 باید می رفتم خرید ویه چیزایی برای خودم می خریدم ، همینطور یه چیزایی برای ویترین خالی خونه که نشه نماد    

 بدبختی هام جلوی خواهری که خیلی وقت بود جز یه شبح چیز دیگری تو زندگیم نبود.

 

یه ساعتی تو بازار چرخیدم و چند دست لباس و چند تا دکوری خریدم و برگشتم خونه باید شام درست می کردم     

. 
 

نه خیلی زیاد، این مرد غیر قابل حامی بر عکس همیشه زودتر اومد خونه، آروم بود عجیب به نظرمی رسید ولی     

پیش بینی شده بود .بهش گفتم که رویا پنج شنبه میاد و ازش خواستم تواین چند روز ادای مردای عاشق رو در بیاره 

تا خواهرم از سیاهی زندگیم و بدبختیم بویی نبره مخالفتی نکرد، لباسش رو عوض کرد و گفت : قرارداره و می خواد 

ببره . خوب می دونستم مهمونی ایی در کار نیست و بازم می خواد بره سراغ یه شب خوش  به یه مهمونی کاری

 گذرونی با یه زن ...

 

حامی بهم یه هفته وقت داده بود که یه کار جدید پیدا کنم ، همین یه هفته هم واسه من کلی جای شکر داشت که     

 از دست دادوفریاد و کتکاش در امان باشم.

 

 یی خیلی بیشتر از با حامی بودن برام جذابیت داشت ، وقت خوبی بود می رفتم سراغ برنو.تنها    

 

    ********* 

 

برنو در حالیکه دو تا بلیط هواپیما تو دستش بود وارد اتاق کارم تو شرکت شد ، عجیب بود اوصوال کم پیش می     

وشحاله ، البته من هم دست کمی ازش نداشتم و تو پوست اومد که تو شرکت بیاد تو اتاقم ، ولی مشخص بود خیلی خ

خودم نمی گنجیدم. این اولین سفر خارجی من باهاش بود، می تونستم حدس بزنم که چه روزهای خیلی خوبی در 

پیش داریم . من تو اتاق تنها بودم و برنو از این فرصت استفاده کرد . اومد سمتم دست منو گرفت و از پشت میز 

 د ، گونه ام رو بوسید و به آغوشم کشیدو گفت :بلندم کر

 

 خب خوشگل خانومم دیگه کم کم باید واسه رفتن حاضر شیم    
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 لبم رو لباش گذاشتم و یه بوسه طوالنی رو لبش نشوندم و گفتم :    

 

 عزیزم تاریخ پرواز چندمه ؟-    

 

 فت :برنو در حالیکه دستش رو از دور کمرم باز می کرد گ    

 

 دو روز دیگه عزیزم -    

 

 جیغ کوتاهی کشیدم و دوباره بوسیدمش ، نگاه پر از محبتی بهم کرد و گفت :    

 

بسه بسه عزیزم ما اینجا رو با خونمون اشتباه گرفتیما ،االن یکی میاد تو آبرومون می ره ، امروز کاراتو تموم کن و     

 ز فرداروز ا 01یه برگه مرخصی پر کن واسه 

 

 عزیزم ما که پس فردا می ریم چرا از فردا مرخصی بگیرم ؟ -    

 

 واسه اینکه فردا به کارات برسی گلم -    

 

 کار زیادی ندارم عزیزم -    

 

چرا داری عزیزم ، شما فردا می ری آرایشگاه و موهات رنگ می کنی و به خودتون می رسی و چمدونمون رو می  -    

 بندی

 

 من عاشق این همه توجه توام دیگه -    

 

 منم عاشق توام دیگه -    

 

کارهای عقب مونده رو تموم کردم و برگه مرخصیمو پر کردم ، صداقت از حسادت داشت منفجر می شد، مطمئناً     

 سالمتبه نبودن من و برنو با هم شک کرده بود که اینطوری با نفرت برگه مرخصیم رو امضا کرد و گفت: ب

حوصله اخم وتخم های صداقت رو نداشتم سریع از شرکت زدم بیرون و رفتم مرکز خرید نزدیک شرکت . چند     

دست لباس و کفش خریدم ، چند تا وسایل آرایش هم خریدم خیلی وقت بود که خرید نیومده بودم . واسه شام هم 

نه بود و سوسیس سرخ می کرد ، با دیدن من و ساک یه بسته ناگت مرغ گرفتم ، وقتی رسیدم خونه برنو تو آشپزخو

 های خریدم سالم غلیظی کرد ودست از کار کشید . به سمتم اومد و ساک ها رو از دستم گرفت و گفت : 

 

 سالم خانم خانوما چه عجب باالخره ما زنده موندیم و دیدیم که شما هم می رین خرید ، لپشو کشیدم و گفتم :

 

 نومت کم خرجهچیه بدت میاد خا

 

 نه عزیزم کدوم مردیه که بدش بیاد ولی تو دیگه زیادی کم خرجی گلم -
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ساک ها رو به اتاق خوابم برد و من هم پشت سرش وارد اتاق خواب شدم یکی یکی ساک ها رو باز میکرد و لباس ها 

ا آستر قرمز خریده بودم گرفت رو بیرون می کشید و با دقت بهشون نگاه می کرد .یه پیراهن مشکی کوتاه طوری ب

 سمتم و گفت اینو بپوش ببینم چطوره

 

 بهش گفتم : تو برو بیرون بپوشم که سوپرایز شی

 

خندید و از اتاق خارج شد ، لباس رو پوشیدم و موهام باز کردم و رو شونه هام ریختم و رژ قرمزی رو که خریده 

اپه نشسته بود با دیدن من یه سوت کشید و گفت معرکه است خیلی بودم رو زدم و از اتاق خارج شدم . برنو رو کان

 بهت میاد نفس.

 

 یه چرخی زدم و به سمتش رفتم و رو پاهاش نشستم و بوسیدمش و گفتم :

 

 اینها رو همش واسه تو خریدم که بپوشم و خوشگل بشم و دل شما رو آب کنم دیگه

 

 تو هم خوب وارد شدیا خوشگل خانم -

 ی اومدم وگفتم:غمزه ا

 

 وارد بودم منتها زمینه اش رو نداشتم -

 

 خندید و گفت :

 

 حاال پاشو این سوسیس ها از دهن افتاد ، بیا بریم شاممون رو بخوریم که مردم از گرسنگی -

 

 ناگت خریده بودم عزیزم -

 

 اشکال نداره اونو فردا شب می خوریم -

 

د داد بریم بام تهران و کمی خوش بگذرونیم ، پیشنهادشو قبول کردم و سریع حاضر شام که تموم شد ، برنو پیشنها

 شدیم .

 

هوای خیلی نازی بود ، من و برنو دست در دست هم قدم می زدیم و به همدیگه فکر می کردیم . با صدای آواز 

 مردی که گوشه ای نشسته بود و خلوت کرده بود

 

 سکوتمون شکست و برنو گفت :

 

 گیلدا -

 

 جانم -
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 به چی فکر می کنی؟ -

 به خاطره های خوبم -

 برام تعریف کن دلم می خواد از خاطرات خوبت بشنوم -

یکی از بهترین خاطره هام تولد بیست ودو سالگیمه ، دوستای هم دانشگاهیم یه تولد خیلی خوب و به یاد موندنی  -

ام ترتیب دادن و منو سوپرایز کردن ،شب زیبایی بود صاحب کافه تو یکی از بهترین کافه های رشت )کافه قصر( بر

محمد رضا داداش یکی از بهترین دوستام بود به افتخار تولدم برامون خوند و گیتار زد ، صداش خیلی دلنشین و گرم 

 بود امشب با شنیدن صدای این آقا به گذشته هام برگشتم.

 به همون شیرینی باشه امیدوارم که همه ی خاطراتت از این به بعد -

 با وجود تو صد البته -

 راستی تو دوبی یه نقشه هایی برای سایه دارم -

 

 چه نقشه هایی؟ -

 

من وسایه دو بار باهم رفتیم دوبی ، تو یه جاهایی خاطره داریم می خوام اینبار هم بریم اونجاها و من و تو باهم  -

 خاطره بسازیم و سایه از دیدن ما دق کنه

 

 حرفی ندارم ، فقط امیدوارم تو با رفتن به اون جاها دوباره به یاد سایه و خاطراتتون نیافتی و اذیت شی -

 

 نمی دونم ولی این حس انتقام از سایه بدجور منو در گیر کرده -

 

 اموش کنیمچرا فراموشش نمی کنی عزیزم ، االن ما همدیگه رو داریم و قرار گذاشتیم که سایه و حامی رو فر -

 

نمی تونم اگه سایه رو ندیده بودم این حس رو نداشتم، ولی از وقتی که سایه برگشته و گاه وبیگاه می آد سراغم  -

 این حس دوباره زبانه کشیده

 

 با اینکه مخالفم ولی هر کاری از دستم بر بیاد واست انجام می دم -

 

 می دونم گلم -

 

ون شب هایی که من همیشه آرزوش رو داشتم که در کنار عشق زندگیم تجربه کنم و شب خیلی خوبی بود ، یکی از ا

هیچ وقت برام پیش نیومده بود.صبح روز بعد برنو به شرکت رفت و من خونه رو تمیز کردم ، چمدونم رو بستم و 

 برای عصر نوبت آرایشگاه گرفتم .یه نهار خوشمزه هم پختم ولی تنهایی خوردم .

 

 اومد دنبالم و منو به آرایشگاه رسوند ، قرار شد بعد از تموم شدن کارم بیاد دنبالم.عصری برنو 

 

موهام رو بلوطی کردم با هایالیت های چند درجه روشن تر خیلی بهم میومد ، آرایشگره ابروهام رو هم خیلی زیبا 

ز مشتری ها رو تاتو می کنه ، به فکر برداشت ،تغییر چهره داده بودم ، دیدم که یکی از آرایشگر ها داره دست یکی ا
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افتادم که من هم یه طرح خوشگل رو کتفم بندازم. واسه همین از شون خواستم آلبوم طرحاشون رو بهم نشون بدن، 

از توی طرح ها یه فرشته بالدار انتخاب کردم و از آرایشگر خواستم برام تاتو کنه. خیلی درد داشت ولی می ارزید به 

ساعت تو آرایشگاه بودم، برنو بهم زنگ زد و پرسید که هنوز کارم تموم  4خیلی طول کشید تقریبا  تحملش . کارهام

 نشده ؟ گفتم که نیم ساعت دیگه بیاد دنبالم .

با خودم فکر کردم نکنه برنو از تاتوم خوشش نیاد ، چرا اصال ازش نپرسیدم ؟ یکم دلشوره گرفته بودم نکنه ناراحت 

 تاتو کردم اما به خودم دلداری دادم : بشه که بی اجازه اش

 

نه بابا برنو از این چیزا ناراحت نمی شه، تازش بدن خودمه اختیارش رو دارم ، تو همین فکرها بودم که تلفنم زنگ 

 خورد و برنو بود که می گفت پایین منتظرمه .

 

ز جرات نداشتم درباره تاتو باهاش برنو با دیدن رنگ موهام کلی خوش حال شد و گفت که خیلی بهم میاد ، هنو

 صحبت کنم و تصمیم گرفتم تا خونه بهش چیزی نگم و یهو با نشون دادنش سوپرایزش کنم .

برنو برای شام منو به یه رستوران ایتالیایی برد و خوشمزه ترین پاستای عمرم رو اونجا تجربه کردم ، از در رستوران 

رد و دستش رو برای هدایتم رو کتفم گذاشت ، درست همون جایی که تاتو که خارج شدیم ، در ماشین رو واسم بازک

 کرده بودم. نا خداگاه از دردش جیغ کشیدم ، برنو از تعجب خشکش زده بود و با دهنی باز پرسید :

 

 گیلدا عزیزم چی شده چرا جیغ زدی؟ -

 

 د پر اشک شده بود رو ازش دزدیدم و گفتم :دیگه مجبور بودم قضیه رو لو بدم چاره ای نداشتم ، چشمهام که از در

 

 خب دردم گرفت آخه تازه تاتوش کردم -

 

 یهو چشمهاش از شدت عصبانیت یه برق وحشتناک زد و با صدای تقریبا بلندی گفت :

 

 تو چیکار کردی ؟ یه بار دیگه بگو -

 

 هیچ چی یه فرشته خوشگل و کوچولو انداختم رو کتفم -

 

 لیکه با دستش تو موهاش چنگ می زد یه آه عمیق کشید، کالفگی ازش می بارید گفت :برنو در حا

 

 گیلدا چرا خودسر و بدون اجازه اینکار رو کردی ؟ اصال نظر من برات مهم نبود ؟ -

 

لی راهی قلبم تو دهنم اومده بود ، تصور اینکه برنو از تاتو بدش بیاد بعد از تموم کردن کارم به ذهنم رسیده بود و

نداشتم . االن هم حسابی مستاصل شده بودم ، سرم انداختم پایین و سوار ماشین شدم ، برنو هم سوار شد . سرم رو 

 به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمهامو بستم و گفتم :

 

 ببخشین برنو جان من فکر نمی کردم که تو از تاتو بدت بیاد
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 ه تماس باهام بگیری؟هیچ به ذهنت نرسید که قبل از انجامش ی -

خب خیلی یه هویی شد یه خانومی تو آرایشگاه داشت رو دستش تاتو می کرد من هم خوشم اومد و به آرایشگر  -

 گفتم که واسه من هم یه طرح رو کتفم بندازه به خدا حواسم نبود که شاید تو دوست نداشته باشی

 

 کش می کنیبعد از اینکه زخم هاش خوب شد می ری و با لیزر پا -

 

 

 آخه ... -

 

 آخه چی؟ همین که گفتم من ازتاتو متنفرم -

 

 باشه هر چی تو بگی -

 

 خواهش میکنم از این به بعد قبل از انجام هر کاری با من مشورت کن اون هم کارهایی که عواقب موندگار دارن -

 

 باشه عزیزم -

 

*********** 

 

بود ، خسته بودم چشمهام می سوخت ، نیاز به خواب داشتم تا صبح با رویای برنو بیدار اتاق از نور آفتاب روشن شده 

 مونده بودم . غرق در خوشی لحظه هایی شده بودم که گویی هزار بار از حقیقت زندگیه من شیرینتر بود.

 

 

رفتم ، وقتی از حموم در  از جام بلند شدم و رفتم دوش بگیرم که صدای در خونه رو شنیدم اعتنا نکردم و به حموم

اومدم حامی رو دیدم که با لباس بیرون روی تخت بیهوش شده بود . بوی گند مشروب تا سه فرسخیش به مشام می 

رسید ، از اتاق خارج شدم و در حالیکه حوله تنم بود به آشپزخونه رفتم و زیر گاز رو روشن کردم ، باید بعد از 

ن بیکاری طوالنی می شد حسابی بی پول می شدم . از حامی هم که خیری بهم نمی صبحانه می رفتم دنبال کار اگه ای

رسید همینقدر که برای خونه خرید می کرد باز جای شکرش بود .صبحانه ام رو خوردم و یه مانتو ساده مشکی که 

مقنعه ام رو سرم  اندازه اش تا روی زانوم بود با یه شلوار پارچه ای مشکی پوشیدم، یه برق لب به لب هام زدم و

 کردم. می خواستم برم که حامی از اتاق خارج شد و یه نگاه از سر تا پام بهم انداخت و گفت :

 

 

 به سالمتی کجا تشریف می برین ؟

 

سرم رو انداختم پایین احساس آدم هایی که گناهکار باشن رو داشتم، اما کسی تو این زندگیه کوفتیم به اندازه من 

 ، نمی دونم این چه حسی بود که مدتیه همراهمه و قصد جونم رو کرده، آروم گفتم : بیگناه نبود

 

 

 می رم دنبال کار -
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 دستهاش رو همراه خمیازه کشیدن باز کرد و گفت :

 

 

 با این تیپ و قیافه می ری دنبال کار دیگه ، بعد می گی گوهری آشغاله من هم اگه مدیر یه شرکتی باشم هیز بازی

 در میارم

 

 

حالم داشت از این همه بی شرمی و عوضی بازی هاش بهم می خورد و اشک هام کم کم داشتن سر ریز می شدن ، 

 داد زدم و گفتم :

 

 

 هیچ معلومه تو چه مرگته ؟ این لباس های من چه مشکلی دارن ؟ من آرایش کردم ؟ تو به این می گی آرایش ؟ -

 

 

 ه فقط یه کم کوتاهه ، اونم که رو صورتته آرایش نیست که هست؟نه اصال ایراد ندار -

 

 این کجاش کوتاه ؟ تو اینقدر دور وبرت آدم های لخت دیدی که عادت شده به همه چیز من گیر بدی -

 

 برو عوضش کن بعد هر گوری می ری برو -

 

 تاق خواب و در رو قفل کردملباس هام رو در آوردم و با عصبانیت پرتشون کردم رو مبل و رفتم تو ا

 

 چند دقیقه بعد حامی اومد پشت در و گفت : امروز فردا کار پیدا می کنی وگرنه هر چی دید از چشم خودت دیدی

 

پیش خودم فکر می کردم این آدم اصال نرمال نیست ،نه به اینکه به زمین و زمان شک داره نه به اینکه به زور می 

 و واسش مهم نیست که برم یه جا کار کنم که هیچی از همکارام و رئیسش نمی دونه. خواد منو بفرسته سر کار

 

 

یک ساعت بعد حامی رفت شرکت، من هم همون لباس رو پوشیدم و رفتم به شرکت پخش مواد غذایی که آگهیش 

 رو دیروز تو روزنامه دیده بودم .

 

 

نشی هم یه دختر دماغ عملی بود که فکر می کرد صاحب شرکت یه ساختمان سه طبقه با یه حیاط بزرگ بود ، م

شرکته ، چند نفری واسه استخدام تو سالن منتظر نشسته بودن و منشی یکی یکی می فرستادشون داخل ، ولی همه 

دقیقه با یه اخم رو صورتشون می اومدن بیرون ، می شد فهمید که صاحب شرکت از اون گند دماغ  01الی  1بعد از 

 ال آدم روحسابی می گیره .هاست که ح
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باالخره نوبت من شد و با اعتماد به نفسی که نمی دونم از کجا پیدا کرده بودم به سمت اتاق رفتم . دستم رو دستگیره 

گذاشتم و با یه نفس عمیق در رو باز کردم . وارد اتاق شدم که با صدای رسایی سالم گفتم ، از دیدن کسی که روبروم 

 ت یه میز بزرگ قهوه ای نشسته بود یهو خشکم زدروی صندلی پش

نه خدای من این امکان نداشت ، نفسم توی سینه حبس شده بود و مثل آدم های مسحور شده تو چشمهای خاکستری 

مردی که از رویاهام پا به دنیای واقعی گذاشته بود خیره شده بودم. صداش رو نمی شنیدم از روی حرکات لبش 

 شینم .فهمیدم که باید ب

 

 

پاهام توانایی حرکتشون رو از دست داده بودن ، با هزار بدبختی خودم رو به صندلی روبروی میزش رسوندم و در 

حالیکه دستم از شدت شوک این همه تشابه ظاهری بین دو تا آدم خیالی و واقعی می لرزید رزومه ام رو بهش دادم و 

ه خوندن رزومه ام مشغول بود و من هم مات تو فکر این بودم که تقریبا روی صندلی پرت شدم ، چند دقیقه ای ب

همچین چیزی نمی تونه واقعیت داشته باشه، احتماال باز تو رویاهام گیر کرده بودم ، با صداش که اونهم تا حدودی 

ه برام آشنا بود از فکرو خیال دست کشیدم و در جواب سوالش که خوب خانم آریان چرا از شرکت پخش رویال ک

 شرکت بزرگ و خیلی قویه استعفا دادین؟ گفتم :

 

 

 خوب دالیل زیادی داشت ولی مهم ترینش این بود که با اخالق مدیر عامل شعبمون نمی تونستم کنار بیام

 

سرش رو از روی برگه های رزومه ام بلند کرد و فنجون قهوه ی روی میزش رو برداشت ، یه کم ازش نوشید و گفت 

 تر توضیح بدین ؟ اخالق مدیر شعبتون چه ربطی به کار شما داشت خانم آریان؟: می شه بیش

 

 

 دستام رو تو هم قالب کردم و به تیله های خاکستریش زل زدم و با استرس گفتم :

 

 

 متاسفانه مشکالت اخالقی ایشون فراتر از حد تحمل و خط قرمزهای من بود -

 

 چند ثانیه سکوت کرد وگفت :

جه شدم ، خوب اینطور که پیداست شما مدیر بخش انفورماتیک شرکت رویال بودین ولی اینجا ما فقط به یه متو -

 کاربر ساده نیاز داریم

 

 

 با نگاهی که شاید استیصال ازش پیدا بود بهش گفتم :

 

 متاسفانه مجبورم که از صفر شروع کنم -

 

 ن رو شروع کنینخوب خانم آریان شما می تونین از فردا کارتو -
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 خواستم تشکر کنم که گفتم :

 

 متشکرم آقای ...

 

 در حالیکه گوشی تلفن رو بر می داشت که با منشی هماهنگ کنه گفت : رادمهر هستم

 

 گفتم : ممنونم آقای رادمهر مطمئن باشین از استخدام من پشیمون نمی شین

 

 تا فردا خانم آریانسرش رو به نشونه تایید کمی خم کرد و گفت : 

از اتاقش که بیرون اومدم تو یه دنیای دیگه بودم ، نمی دونستم اتفاق امروز واقعیته یا اینکه من هنوز تو رویا بودم . 

 یعنی این برنو ساخته شده توی پستوهای مغز من بود که اینبار به این دنیای کثیف و سیاه من پا گذاشته ؟

 

 و همین لحظه ی آینده ..

 مین ناب ...ه

 همین نورسِ نا مُنقَش را ..

 گاه باید ربایید و به آغوش کشید ..

 با همه طعم گَسش

 پشت هم نرم نرمک بوسید ..

 واگر پشت به ما کرد ..

 با سر زانویی

 با همه شدت محض به ماتحتش کوفت ...

 بی آزرم به حالش خندید...

فردا هر روز می تونم برنوی عزیزم رو از نزدیک مالقات کنم مو رو تنم سردرگم راهی خونه شدم ، از فکر اینکه از 

 سیخ می شد.

اینکه نهار رو کِی حاضر کردم ، کی به دیدن لیال رفتم و کی برگشتم خونه هیچی رو نفهمیدم، فقط تصویر رادمهر یا 

بزنم ، هیچ کس از وجود برنوی بهتر بگم برنو جلوی چشمهام بود، نمی دونستم با کی می تونم از این واقعه حرفی 

 من خبر نداشت ولی چرا یکی بود پرهام .آره باید به دیدن پرهام می رفتم و خودم رو سبک می کردم .

به منشیش زنگ زدم و ازش خواهش کردم که نوبت فردام رو به امروز تغییر بده ، باالخره با هماهنگی دکتر منشی 

باشم. اینبار حس عجیبی داشتم دلم می خواست زودتر برم پیش پرهام  بهم گفت که دو ساعت دیگه می تونم مطب

 و از اتفاق امروز باهاش حرف بزنم .

وقتی به مطب رسیدم یکی تو اتاق دکتر بود ومن حوصله ی صبر کردن نداشتم ، منشی هم از تکون های عصبی پام 

 که روی زمین ضرب گرفته بود اینو فهمید و گفت :

 م باشین االن نوبت شما می شهخانم آریان آرو-

چند دقیقه بعد در اتاق باز شد و همراهش من هم آه عمیقی کشیدم . سریع خودم رو به اتاق دکتر رسوندم و وارد 

 شدم .
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 پرهام از دیدن من اون هم در حالیکه که عجله ازش پیدا بود، کمی جا خورد و من رو به نشستن دعوت کرد .

 بعد از احوالپرسی گفت :

 گیلدا جون من آماده شنیدن هستم

 سرم رو به سمت تابلوی روی دیوار که یه منظره رویایی بود چرخوندم و نگاهی گذرا بهش انداختم و گفتم :

 امروز دیدمش باورتون نمی شه، من دیدمش

 پرهام که راغب به نظر می رسید گفت : کی رو دیدین؟

 ن می شه؟برنو رو دیدم اونهم تو واقعیت ، باورتو -

 کجا دیدینش ؟ -

 تو یه شرکت که واسه استخدام رفته بودم ، رئیسش بود. -

 این آدم درست همون برنوی شما بود ؟ -

 دقیقا هیچ فرقی نمی کرد اصال خودش بود باورم نمی شه می دونم این امکان نداره -

که برای شما خاطره انگیز یا خوشایند بوده چرا امکان داره این آدم ساخته ذهن شماست ، حتما از روی یه ظاهر  -

ساخته شده . این تو دنیای واقعی می تونه وجود داشته باشه پس زیاد تعجب برانگیز نیست ، ذهن شما مدام در حال 

پردازش و بررسی افراد اطرافتونه و ناخوداگاه اولین مورد مشابه با تصویر ذهنیتون رو به عنوان برنو به شما معرفی 

 کرده.

 هر چی که هست این برنوی قابل لمس منه و منو خیلی بهم ریخته -

 دوست دارین لمسش کنین؟ -

- .... 

 راحت باشین من یه دکترم نگران قضاوت شدن خودتون نباشین من امین بیمارام هستم ، خیالتون جمع باشه -

خواد برای یه لحظه آغوش گرم و  راستش از وقتی که دیدمش یه لحظه هم آروم ندارم . اونقدری که دلم می -

 واقعیش رو تجربه کنم، چیز دیگه ای رو تو دنیا نمی خوام

 گیلدا باهات صادقانه حرف می زنم ، باید ازش دوری کنی نباید بهش نزدیک شی -

 نه دکتر ازم چنین چیزی نخواه، امید دیدن دوبارش منو به زندگی امیدوار کرده -

د ازش دوری کنی ، ببین گیلدا این آدمی که تو ازش حرف می زنی برنوی عاشق و برای همین می گم که بای -

مهربون تو نیست ، این آدم کسیه که یه زندگی برای خودش داره ، متفاوت از اون چیزی که تو توی خیاالتت برای 

ت و همه چیزش با برنو متصور شدی ، از فردا ذهنت اون رو با برنو مقایسه می کنه، وقتی فهمیدی اون برنو نیس

 دنیای رویایی تو فرق داره ضربه می خوری

نه دکتر واقعا ازم نخواه ازش دوری کنم ، من قول می دم کاری بهش نداشته باشم فقط می خوام حضورش رو  -

 تجربه کنم و ببینمش اون برنوی واقعیه

 این برنو نیست گیلدا اینو بفهم ، داغون می شی -

 نه دکتر من نمی تونم -

گیلدا زندگی تو رویا ضربات خیلی بدی به زندگیت زده و می زنه. تو باید دست از رویا پردازی برداری من بهت  -

 کمک می کنم که از برنوی خیالی دست برداری و به زندگیت برگردی
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 به کدوم زندگی دکتر؟ مگه من زندگی ای دارم که دلم رو به برگشت بهش خوش کنم -

ی ایده آل برای خودت بسازی گیلدا همه ی اون چیزایی که تو توهمت هست رو باید بریزی دور و تو باید یه زندگ -

 تو دنیای واقعی شروع به خلقشون کنی

نمی شه دکتر زندگی واقعی من دیگه تباه شده ، من خودم با انتخاب حامی به زندگیم گند زدم ، حاال هم راهی جز  -

 تحمل ندارم

گیلدا ، تو دو تا راه داری یکیش اینه که حامی رو بیاریش پیش من که شاید بتونم مشکلش رو  داری اشتباه می کنی -

حل کنم و اگه تو بتونی گذشته اش رو ببخشی به زندگیت باهاش ادامه بدی و دومیش اینه که هر جوری شده ازش 

 جدا شی و یه زندگی جدید رو شروع کنی

 هر دو تا راهتون برام قابل قبول نیست -

 می خوای چیکار کنی تا ابد تو توهماتت زندگی کنی؟ -

نمی دونم دکتر ولی می دونم من دیگه هیچ وقت حامی رو نمی بخشم و حوصله برگشتن به خونه پدریم رو هم  -

 ندارم

 خوب می تونی خانواده ات رو قانع کنی که باید جدا زندگی کنی اصال این رو بسپار به من -

 تونم به تنهایی از پس زندگی بر بیام یا نه ، اونهم با وضع االن جامعهمن نمی دونم می  -

 تو اگه بخوای می تونی فقط کافیه بخوای -

 از کجا شروع کنم دکتر؟ -

 از صحبت کردن و قانع کردن همسرت برای طالق -

 می دونم راضی نمی شه مطمئنم -

راه حل نجات بخش می گرده ، تو با سکوتت به این مرد هر آدمی وقتی زندگیش به بن بست برسه به دنبال یه  -

اجازه انجام هر کاری رو دادی ،یه جورایی موافقت رو اعالم کردی و افسار زندگیت رو از دست دادی ، تو باید 

بجنگی اونهم برای به دست آوردن حق مسلم زندگیت ، بعد از جدایی باید روت کار کنیم تا اعتماد به نفست رو بهت 

 دونیم.برگر

 فکر می کنین این مرد با جنگیدن من دست از هرزگی هاش بر میداره -

 

نه مسلما ً برنمی داره ولی می فهمه زندگیش با تو نتیجه ای جز اختالف و جنگ نداره و اونوقته که راضی می شه به  -

 طالق

 

 

 باشه اگه اینطوره من از امروز جنگم رو شروع می کنم -

 

 

ور من از جنگ ، راه انداختن یه میدون مبارزه تن به تن نیست ، من می گم برای حقت بجنگ. اونهم با ببین منظ -

 تدابیر سیاست گونه نه مثل آدم های اولیه با چنگ و دندون
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 اگه این آدم سر از این تدابیر در بیاره ،که بعید می دونم -

 

 به هر حال کار تو از امروز تالش برای رهاییه -

 

 امیدوارم بتونم ، ولی برای اینکه بتونم تنها زندگی کنم چیکار کنم ؟ -

 

 

 اون با من وقتی به اونجا رسیدیم بهت می گم -

 

 من به کار تو شرکت برنو نیاز دارم، نمی تونم ازش دست بکشم -

 

 

رو در گیر یه مسئله عشقی می  ببین گیلدا اگه نزدیک این آدم بشی تمام معادالت ما پیچیده می شه، تو خودت -

کنی که پایان خوبی مثل رویاهات نداره . این مسئله روی روند درمانت تاثیر مستقیم داره، باید قول بدی فراموشش 

 کنی من هم کمکت می کنم.

 

 

 نه من قول نمی دم که فراموشش کنم ولی سعی می کنم بهش حسی نداشته باشم -

 

 

ا ، خودش تو رو به سمت نا بودی پیش می بره ، این رو درک کن تو هنوز یه زن متاهلی. این دست تو نیست گیلد -

البته به غیر از این تو به یه برنوی خیالی و عاشق وابسته ای ، این برنوی واقعی دوباره تو رو به بن بست عشقی سوق 

 می ده و اونوقته که ضربه به مراتب خیلی بدتری از ضربه همسرت می خوری

 

 

 می دونم دکتر تا االن هم می دونستم که دست از پا خطا نکردم -

 

 

 این یکیش فرق می کنه -

 

 نمی تونم دراینباره قول نمی دم -

 

 

 پس قول بده کمتر بری سراغ برنوی خیالیت و باز هم دنبال کار باشی تا از شرکتش زودتر بیای بیرون -

 

 

 باشه -

 

 

 خوبه ولی خیلی کمه باید بیشتر و منظم تر به جلسات مشاورت بیای همینشم برای االن -
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 سعی ام رو می کنم -

 

از مطب دکتر که اومدم بیرون حس سبکبالی داشتم ، از طرفی رویا فردا می اومد باید می رفتم خونه و خودم رو برای 

 اومدن خواهرم آماده می کردم .

 

 

حاضر شدم که برم سر کارحامی هم بیدار شده بود .دیشب بهش گفتم که کار از خواب بیدار شدم و  7صبح ساعت 

جدید پیدا کردم ، بهم گفت آدرس شرکت و اسمش رو بهش بگم که در بارش تحقیق کنه حوصله جر وبحث رو 

نداشتم رو یه برگه اسم و آدرس شرکت رو نوشتم و دادم دستش یه نگاهی بهش انداخت .پرسید : خوب چقدری 

 می دن؟حقوق 

 

 

 پوزخندی زدم و گفتم : اونقدری می دن که شما رو برای قر وفرم به زحمت نندازم

 

 نگاه بدی بهم انداخت و گفت : امیدوارم چون من پولی بهت نمی دم

 

صبحانه از گلوم پایین نمی رفت تصور دیدن برنو داشت به آتیشم می کشید ، حامی هم بو برده بود و گفت : چته چرا 

 یچ چی نمی خوری؟ه

 

 هیچ چی استرس کاره جدیده -

 

 ساله داری کار می کنی مگه بار اولته 1تو که  -

 

کیفم رو از روی میز برداشتم و بدون اینکه جوابش رو بدم زیر لب یه خداحافظ گفتم و از خونه زدم بیرون از شانس 

دماشینش رو برداره ده دقیقه معطل شدم ، وقتی بدم پرندوش ماشینش رو پشت ماشین من پارک کرده بود و تا بیا

 رسیدم شرکت ساعت هشت و دقیقه بود منشی بهم آروم سالم کرد و گفت :

 

 بشین تا آقای رادمهر بیاد کارات رو بهت بگه

 

ه کف دستام عرق کرده بود و قلبم تند می زد حالم قابل توصیف نبود مثل دخترایی بودم که براشون خاستگار اومده ی

ربع تو سالن منتظر نشستم تا رادمهر وارد شرکت شد وقتی دیدمش یهو از جام بلند شدم و آروم سالم کردم یه نگاه 

 سریع بهم انداخت وسالم کرد و منشی رو مورد خطاب قرار داد و گفت :

 

ه برای یه رئیس دقیقه بعد بفرستینشون تو اتاقم ، نمی دونم چرا از لحن سرد و خشکش ناراحت شدم. با اینک 01

 رفتار کامال طبیعی بود ولی من توقعم بیشتر از این بود ، حرف های پرهام تو گوشم پیچید .

 

 صدای منشی بود که صدای حرف های پرهام تو مغزم رو قطع کرد و من رو به اتاق رادمهر راهنمایی کرد.
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نار پنجره اتاقش رو به بیرون ایستاده بود و از رادمهر که کت وشلوار مشکی با خطوط راه راه سفید محو تنش بود،ک

 پنجره به حیاط شرکت نگاه می کرد با صدای من به سمتم برگشت .

 

 

 آقای رادمهر من باید از کجا شروع کنم ؟ -

 

 

 همراه من بیاین اتاقتون رو بهتون نشون میدم -

 

 

بود با دو تا میز روبروی هم و چند تا فایل و یه پرینتر  متری 02همراه رادمهر به طبقه سوم رفتیم ، اتاقم یه اتاق 

سوزنی و کلی کاغذ که تو چند تا جعبه روی هم کنار اتاق چیده شده بودن . رادمهر اتاق رو بهم نشون داد و گفت : 

ق داره کار ثبت فاکتور های شرکت ما اینجا انجام می شه ، خانم جاوید همکارتون هستن و این یکی میز به ایشون تعل

امروز دو ساعت مرخصی ساعتی رفتن ، وقتی برگشتن کارتون رو براتون تشریح می کنن و اگه مشکلی داشتین ازش 

 کمک بگیرین .

 

تشکر کردم و بدون اینکه جواب تشکر منو بده از اتاق خارج شد ، خیلی برام سخت بود شغل قبلیم که مدیر یه 

ر ساده بود مقایسه کنم ولی به هر حال چاره ای نداشتم ، بخاطر طالقم هم بخش بودم رو با شغل فعلیم که یه اپراتو

که شده بود باید پی همه چیز رو به تنم می مالیدم. تا ساعت ده پشت میزم نشستم و با نگاه کردن به در و دیوار اتاق 

 وقت گذروندم .

 

 

ی بهم سالم کرد و خودش رو بهم زیبا جاوید ساعت ده یه دختر سفید و تپل و قد کوتاه وارد اتاق شد، با مهربون

معرفی کرد . معلوم بود دختر مهربونیه از اینکه همکارم دختر خوبی بود خیلی خوشحال شدم ، همینکه از تمام زیر 

وبم های زندگی من وحامی مثل همکارای سابقم با خبر نبود کلی جای شکر داشت ، تا ظهر همه ی وظایفم رو بهم 

ابداری شرکت هم برنامه خیلی ساده ای بود رو هم خیلی زود یاد گرفتم .کارهامون رو تقسیم کرد گفت. برنامه حس

و قرار شد من امروز فقط نظاره گر باشم و از فردا کارم رو شروع کنم . هنوز خیلی باهاش صمیمی نبودم که در مورد 

 رادمهر ازش اطالعات بگیرم .

 

 

می شدم و از رادمهر یه چیزایی می فهمیدم ، البته چراشو نمی دونستم فقط یه  ولی باید هر چه زودتر باهاش صمیمی

 حسی تو من وجود داشت که دلم می خواست بدونم این برنوی واقعی متاهله یا مجرد ؟ نامزد داره یا نه ؟ 

این به خاطر اخالق سه روز از اومدنم به شرکت می گذشت و من رادمهر رو ندیده بودم . با زیبا صمیمی شدم که البته 

خیلی خوب زیبا بود، چون من آدمی نبودم که خیلی راحت با هر کسی ارتباط برقرار کنم.اصال دوستی غیر از لیال 

نداشتم البته همه ی این گوشه گیری هام به خاطر این بود که دوست نداشتم اطرافیانم از مشکالت من و حامی با خبر 

 بقم هم یه جورایی قطع رابطه کردم .بشن واسه همین با همه ی دوستای سا

 باالخره جراتش رو پیدا کردم و از زیبا پرسیدم :
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 زیبا این آقای رادمهر متاهله ؟ -

 زیبا بی خیال گفت : نه بابا متاهل چیه اینقدر که این در گیر کار و شرکتشه به فکر هیچ چیز نیست

 یعنی دوست دختری چیزی نداره -

 به حال کسی رو ندیدم نمی دونم ما که تا -

اونقدر خوشحال بودم که حتی نتونستم لبخندم رو از زیبا مخفی کنم ، با تعجب بهم نگاه کرد و گفت : این لبخندت 

 چیه دختر هر کی ندونه فکر می کنه مجردی و آب دهنت واسش راه افتاده

بود حالم بدجورگرفته شدو تو دلم به  از اینکه زیبا بدون منظور خاصی یه واقعیت خیلی تلخ رو بهم گوشزد کرده

 خودم هزار بار فحش دادم که این همه بی فکری و هیز بازی هات واسه چیه ؟

این روزها رویا هم قوز باال قوز شده بود هر روز باید نقش آدم های خوشبخت رو جلوش بازی می کردیم و هم من و 

هم که قصد رفتن نداشت. انگار منتظر بود مچ من رو هم حامی از این موضوع به شدت خسته شده بودیم ، رویا 

 بگیره ولی خوشبختانه تو یه هفته ای که پیشمون موند هیچ بهانه ای دستش ندادیم .

بعد از اینکه از زندگی شاد ما مطمئن شد باالخره راضی شد که بره خونه مامان اینا البته تو این هفته مامان اینا دو 

عد رفتن رویا همون شب حامی نیومد خونه و عصر روز بعد که از شرکت برگشتم خونه ، روزش رو خونه ما بودن. ب

بوی عطر زنونه تو خونه به مشامم می رسید، مطمئن بودم که من همچین عطری ندارم یه شک خیلی بد تو ذهنم 

اورم نمی شد تصمیمم جوانه زد ، یعنی حامی اینقدر پست شده بود که گند کاری هاشو دیگه به خونمون می کشونه ، ب

 رو گرفتم همین امشب باید قضیه رو جمعش می کردم .

شب حامی دیر اومد تو حال روی کاناپه خوابم برده بود. از صدای در چشمهام رو باز کرد ، حامی از کنارم گذشت و 

باز کرده بود و رفت تو آشپزخونه ، دنبالش وارد آشپزخونه شدم ورو صندلی نشستم و بهش زل زدم ، در یخچال رو 

 توش دنبال بطری آب می گشت ، صدام رو صاف کردم و گفتم :

 

 

 می خوام باهات حرف بزنم -

 بزارش واسه فردا خسته ام -

 بله من هم اگه تو خونه خودم به زنم خیانت می کردم خسته بودم -

 داخت سرش وگفت :بطری آب رو محکم کوبید روی میز آشپزخونه و چشمهاشو گرد کرد و صداش رو ان

 بازم که اراجیف می گی -

 من اراجیف می گم ؟ می خوای بزنی زیرش ؟ نه آقا اینبار دیگه فرق می کنه من شاهد دارم -

 با شنیدن کلمه ی شاهد از زبون من یهو صورتش قرمز شد و داد زد :

 گفته عوضی ؟ خودم می کشمش کدوم شاهد هان ، همون معشوقتون؟ پسر همسایه پایینی نه؟ اون آشغال چی بهت

داشتم از شدت تنفر خفه می شدم پس حدسم درست بود حامی یکی رو آورده بود خونه ، دیگه وقت سازش و کوتاه 

 اومدن نبود نمکدون روی میز رو پرت کردم سمتش و گفتم :

ی هیچ دلیلی متهم می توی آشغال عوضی فکر می کنی همه مثل خودتن که من و اون بدبخت از همه جا بی خبر رو ب

 کنی اونوقت کثافت کاری های خودت رو با هزار تا دروغ ال پوشونی می کنی
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بدجور از دستم شکار شده بود وشاید هم از اینکه باالخره من سرم رو از زیر برف در آورده بودم داشت به خودش 

 می پیچید ، روی میز جلوی صورتم خم شد و گفت :

 این اراجیفت ادامه بدی قول می دم خودم دهنت رو گِل می گیرم اگه دهنت رو نبندی و به

منتظر کتکش نموندم و تموم قدرتم رو تو دستام جمع کردم و سیلی محکمی بهش زدم ، چند ثانیه از کاری که کرده 

بودم و از شجاعتم مبهوت بود. دستش رو به صورتش کشید و دستهام رو گرفت و کشون کشون من رو به اتاق 

ب برد و در حالیکه زور می زدم مچ دستم رو از دستش در بیارم پرتم کرد رو تخت و در اتاق رو قفل کرد و مثل خوا

 یه شیر زخمی نعره کشید و کمربندش رو باز کرد و به جونم افتاد .

رو صبح از شدت درد و کوفتگی روی پاهام بند نبودم با سر و صورت کبود راهی شرکت شدم دم در شرکت رادمهر 

 دیدم که از ماشین شاستی بلندش پیاده می شد .

خواستم سریع از جلوش رد شم و بدون اینکه من رو ببینه وارد شرکت بشم ولی متاسفانه نشد و جلوم در اومد ، 

حدس می زدم که با دیدن صورت کبودم متعجب بشه و ازم بپرسه که چی شده.ولی نگاه عاقل اندر سفیهی بهم 

نکه چیزی بپرسه منو به شرکت راهنمایی کرد ، خیلی عجیب بود حتی به خودش زحمت نداد انداخت و بدون ای

بپرسه چه بالیی سرم اومده . به خودم شک کردم نکنه توهم زدم و صورتم کبود نشده ، وقتی ازش جدا شدم یه 

و کبود شده بود راست رفتم تو دستشویی شرکت و تو آینه صورتم رو چک کردم گونه سمت راستم کمی ورم کرده 

 ، هر آدم که چشماش یکم بینایی داشت از چند متری می تونست این صورت درب و داغون منو ببینه ولی...

اصال چرا من با این حالم اومده بودم شرکت ؟ خودم هم نمی دونستم مطمئناً اگه تو شرکت قبلی کار می کردم تا 

فتم. ولی من ته قلبم هنوز به این برنوی واقعی و وقتی که کبودی های صورتم خوب نمی شد مرخصی می گر

محبتهاش امیدوار بودم ، باید هر جوری می شد از اینجا دور می شدم حق با پرهام بود من اینجا داغون می شم ، با 

 همین فکر و خیال ها راهی اتاقم شدم ، زیبا با دیدن صورتم جیغ کوتاهی کشید و اومد سمتم .

 

 

 چرا صورتت کبود شده؟ عزیزم چی شده ؟ -

نمی دونستم چی بگم ، اصال چی داشتم که بگم. بدبختی هام واسه همه ی زنها تکراری و سردرد آور و ترحم بر انگیز 

 بود واسه همین ترجیح دادم که دروغ بگم:

 هیچی عزیزم دیشب تو حموم پام لیز خورد و با صورت خوردم به گوشه وان حموم -

 االن خوبی درد نداری؟ آخی الهی بمیرم ، -

 نه عزیزم خوبم ممنون -

 می خوای بری مرخصی؟ من همه ی کارهاتو انجام می دم -

 نه عزیزم لطف داری ، یه کبودی ساده که مرخصی رفتن نداره -

احساس کردم زیبا به دروغم پی برده و داره دلسوزی می کنه ولی من دنبال دلسوزی شخص دیگه ای بودم . واسه 

با بدن درب و داغون و فکری که پر بود از بی مهری برنوی واقعیم پشت میزم نشستم و شروع به کار کردم ،  همین

 تنها چیزی که می تونست یکم از بدبختی هام دورم کنه همین کارم بود.

از خواستش یه هفته از اون اتفاق گذشته بود و تو این هفته حامی یه شب در میون میومد خونه . من هم حال اینکه ب

 کنم رو نداشتم یا شاید هم حال کتک خوردن رو.
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باید می رفتم پیش پرهام و یکم سبک می شدم، ولی ترس از اینکه پرهام بخواد منو مجاب به دوری از رادمهر کنه 

 باعث می شد که واسه رفتن امروز فردا کنم.

ودم شاید دیگه از تصور و خیال خسته شده بودم و از روزی که رادمهر رو دیده بودم اصال سراغ برنوی خیالی نرفته ب

 دلم یه آغوش واقعی رو فریاد می زد.

 

دقیقه دیگه بریم به اتاق کنفرانس .  1عصر موقع برگشتن از شرکت منشی زنگ زد و گفت که همه مون باید تا 

ی کارمندهای شرکت جمع خسته بودم نمی دونستم جریان از چه قراره،همراه زیبا وارد اتاق کنفرانس شدیم.همه 

شده بودن. چند دقیقه بعد رادمهر اومد و رفت پشت میز کنفرانس و بعد از کلی مقدمه چینی و صحبت درباره 

 پیشرفت های شرکت گفت :

به لطف خدا تونستیم نمایندگی شرکت آیسان رو بگیریم .می دونین که ماه هاست داریم تالش می کنم و باالخره  -

مین مناسبت جمعه شب همه شام مهمون من هستین ویالی شخصیم تو دهکده ساحلی ، دعوت نامه موفق شدیم ،به ه

هاتون رو خانم قیاسی ) منشی شرکت( بهتون می دن هر کس هم که دوست داره می تونه همراه با خودش بیاره 

 خوشحال می شم تو جشنمون شما رو ببینم .

چیزی می گفت ، رادمهر خداحافظی کرد و رفت ، من هم به فکر  بین بچه ها هم همه شروع شد و هر کسی از جشن

رفتم یعنی برم ؟ حامی اجازه می ده ؟ اصال شاید حامی هم بخواد بیاد نه دوست ندارم حامی و رادمهر باهم یه جا 

جا بلند  باشن . همینطور روی صندلی اتاق کنفرانس نشسته بودم و تو فکر بودم که با تماس دست زیبا با شونه هام از

 شدم.

 کجایی دختر؟ هر چی صدات می زنم جوابمو نمی دی -

 ببخشید حواسم پرت شد -

 به چی فکر می کردی ؟ حاال میای یا نه؟ -

 نمی دونم باید ببینم -

 بیا بریم دیگه با هم باشیم خوش می گذره ها ، راستی همسرت نمیاد؟ -

 ت خبر میدمنمی دونم زیبا جون بزار مشورت کنم باهاش به -

 

از شرکت که برگشتم خونه مدام تو فکر بودم ، حامی برای شام نیومد. من هم از خدا خواسته به اتاقم رفتم و تصمیم 

گرفتم دنبال یه لباس مناسب برای مهمونی بگردم که اگه تصمیم گرفتم برم برای لباس دلهره نداشته باشم . از تو 

ت صورتی چرک پیدا کردم ، همین خوب بود هم پوشیده بود و هم کمد لباس هام یه کت و شلوار خوش دوخ

 خوشگل.

لباس رو روی تختم گذاشتم و کنارش دراز کشیدم که حامی اومد تو اتاق قلبم گرفت یهو از ترس جیغ بلندی زدم ، 

 حامی با لحن کشداری که معلوم بود باز تو نوشیدن زیاده روی کرده اومدکنارم و گفت:

 غ می زنی ؟ آدم ندیدی؟چته باز جی -

 از رو تخت بلند شدم و نشستم در حالیکه دستم رو قلبم بود گفتم :

 چرا مثل دزدا اومدی ، یه صدایی ، چیزی از ترس مردم

 یه نگاه به من و یه نگاه به کت وشلوارم انداخت و گفت :
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اومدم تو نفهمیدی ؟ از بس که تو یعنی می خوای بگی صدای در رو نشنیدی مگه کری ؟ کل آپارتمان فهمیدن من 

 هپروتی ، این لباس چیه اینجا گذاشتی ؟ جایی می خواستی بری؟

 نه جمعه دعوتم -

 کجا به سالمتی؟ -

 می خواستم بگم مهمونیه شرکت ولی نتونستم یه حسی منو از گفتنش منع کرد .

 تولد همکارم -

 خوب پس با هم می ریم -

 نمی شه مجلس زنونه است -

 تو بدون من هیچ جا نمی ری -

 چه مرگته تو؟ فکر کردی اسیر گرفتی ؟ -

 همین که گفتم تو هیچ جا نمی ری -

 

حسابی تو ذوقم خورد با اینکه هنوز خودم هم تصمیم قطعی ایم رو واسه رفتن نگرفته بودم، ولی یه حس لجبازی 

مت آشپزخونه رفتم یه لیوان آب خوردم و برگشتم تو وادارم می کرد که برای رفتن باهاش بجنگم. بلند شدم و به س

 اتاق که دیدم حامی لباس هاش رو در آورده و رو تخت دراز کشیده تا منو دید صداش رو آروم کرد و گفت :

 زود بیا کار رو تموم کنیم خسته ام -

ر خرید هر وقت و بی وقت خدایا حالم داشت از این زندگیه مزخرف بهم می خورد . من مجبور بودم مثل یه کنیز ز

خودم رو به مردی که تنفر ازش تو خونم موج می زد بدون چون وچرا تقدیم می کردم ، این برام از مرگ هم بدتر 

بود ، در اتاق رو محکم کوبیدم ، به اتاق خواب مهمون رفتم و در رو قفل کردم . به ثانیه ای نکشید که حامی دیونه وار 

 ز جا در آورد و تهدیدم می کرد.با مشت هاش در اتاق رو ا

 

گیلدا یا این درو وا می کنی و با زبون خوش میای به کارت می رسی، یا اینکه این در رو می شکونم و بالیی سرت  -

 میارم که مرغ های ....

 تمام بغض چند ساله ام رو شکستم و فریاد زدم :

دست از سرم بر نمی داری اون همه معشوقه رنگ و آشغال عوضی ازت متنفرم ، حالم ازت بهم می خوره چرا  -

 وارنگ داری منو دیگه واسه چی می خوای؟

حامی همچنان به در می کوبید و فحش میداد. ترس تموم وجودم رو گرفت ، می دونستم که به هر حال در رو باز می 

رو می بردم ، دیگه طاقت این همه کنه و منو مجبور به کاری می کنه که ازش متنفرم . ولی امشب باید من این بازی 

ظلم رو نداشتم ، در رو باز کردم چشماش از شدت عصبانیت مثل یه شیر زخمی شده بود ، داشتم سکته می کردم 

 ولی کم نیاوردم یه سیلی محکم بهش زدم و گفتم :

 خدا اگه امشب بهم دست بزنی فردا خودم رو می کشم -

ه ولی چند ثانیه نگذشت که حامی به سمتم حمله کرد و لباس هام رو تو تنم یه لحظه فکر کردم تهدیدم کارساز شد

پاره کرد .دستم رو گرفت و کشون کشون به سمت اتاق خوابمون برد . هر چی جیغ زدم و التماس کردم هیچ فایده 
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د و رفت تو ای نداشت . منو پرتاب کرد روی تخت و مثل همیشه کارش رو مثل متجاوزا تموم کرد. بعدش منو ول کر

 هال روی کاناپه خوابید .

حس دخترهایی رو داشتم که بهم تجاوز شده ، دلم می خواست بمیرم کاش اینقدر جرات داشتم که خودم رو می 

 کشتم و از این زندگی کوفتی نجات پیدا می کردم .

 سته بهترباشه؟باید می رفتم ولی کجا ؟ کجا می تونست از آغوش گرم برنو برای این روح تشنه و جسم خ

رو صندلی هواپیما کنار برنو نشسته بودم و سرم رو به شونه هاش تکیه زده بودم ، نفس های منظم برنو رو می شنیدم 

 ،چشمهاش بسته بود ، دلم یه بوسه می خواست ، یه بغل که توش های های گریه کنم.

 

 صداش کردم :

 

 برنو عشقم بیدار شو -

 

 چیه گلم ؟ رسیدیم؟ -

 

 نه ، دلم برات تنگ شده -

 

 چشمهاشو باز کرد و به سمت من چرخید

 

 عزیزم من که کنارتم پس چرا دلتنگی؟ -

 

 نمی دونم انگار ازت دور شده بودم -

 

 خواب دیدی؟ -

 

 می ترسم برنو ، از نبودنت می ترسم -

 

دم ولی بخدا من حتی دیگه بهش فکر هم نمی نترس گلم اینا همش به خاطر سایه ست؟ می دونم دارم عذابت می  -

 کنم ، اصال می شه آدم عسلی مثله تو داشته باشه و به کس دیگه فکر کنه

 

 صدای مهماندار بود که حرفش رو نیمه تموم گذاشت:

 

 لطفا کمربندهاتون رو ببندین -

 

م یه دوش بگیرم که سر حال شم. لباس چند ساعتی بود که به هتل رسیده بودیم ، برنو خواب بود و من تصمیم گرفت

 هام رو برداشتم و رفتم حموم ، وان رو پر آب کردم و توش دراز کشیدم

 

 چشمهامو بستم و به خوشبختیم لبخند زدم .
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 به چی می خندی خانومم؟ -

 

 تو اینجا چیکار می کنی شیطون -

 

 هوس کردم با عشقم آب بازی کنم -

 

 ن من اینجوری ....برو بیرون برنو جا -

 

 یعنی تو هنوز از من خجالت می کشی ؟ باور اینکه من شوهرتم اینقدر سخته؟ -

 

 نه ..... ولی -

 

 ولی و اما و اگر نداره ، جا باز کن که منم هوس آب تنی کردم. -

 

کنه.توی لذت این سرمست شدن یعنی هم آغوشی با عشق در کنار مردی که ثانیه های زندگیت رو پر از محبت می 

 آغوش غرق بودم ، همیشه این نور مزاحم خورشید منو از بهشت به جهنم می کشونه . به ساعت موبایلم نگاه کردم .

 

 یا خدا ساعت هشت و نیم بود ، باز هم من دیرم شده بود. تمام تالشم رو کردم تا تونستم نیم ساعته به شرکن برسم.

روی قلبم گذاشتم و توی دلم خوشحال بودم که رادمهر مچم رو نگرفته . سرم روکه در رو اتاقم روبستم و دستم رو 

بلند کردم از دیدن تصویر روبروم نزدیک بود پس بیافتم . خدا همیشه بدشانسم یعنی یه بار خوشی به من نیومده؟ 

 این اینجا چیکار می کردبرای چی رو صندلی من نشسته بود؟

 ین؟خانم آریان چی شده جن دید - 

 

 سَ .... سالم -

 

 سالم -

 

 ببخشین من یکم ..... تو ترافیک موندم -

 

 صبح؟ 3ترافیک ساعت  -

 

 خوب ... تصادف شده بود. -

 

 دیگه تکرار نشه ، بشینین کارتون دارم . -

 

و یاد زیبا افتادم یعنی تو دلم گفتم رو پاهای تو ؟ انگار حرف دلم رو شنید و با دستش به صندلی زیبا اشاره کرد، یه

 کجا مونده بود چرا نبودش ؟ رو صندلی زیبا نشستم و منتظر حرفاش شدم.

 

 روز رفتن مرخصی 01خانم جاوید  -
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 مرخصی ؟ چیزی به من نگفته بودن -

 

 برای اینکه یهو پیش اومد، برادرش متاسفانه تو یه تصادف جونش رو از دست داد -

 

 ر دردناک ! من نمی دونستم خدا بهش صبر بده.وای خدای من ، چقد -

 

 بله امیدوارم -

 

 روز مسئولیت کارهای خانم جاوید با شماست 01خانم آریان تو این  -

 

 بله چشم سعیم رو می کنم که درست انجامشون بدم -

 

همین نمی تونم خوبه ، راستی من برای جمعه مهمون های دیگه ای از شرکت های دیگه دعوت کردم، برای  -

 مهمونی رو کنسلش کنم . امیدوارم خانم جاوید از دستم ناراحت نشن اگه میشه براش توضیح بدین

 

 چشم -

 

 دوست دارم شما هم تشریف بیارین ، البته همینطور همسرتون -

 

تا چوب هم  داغ شدم از شنیدن کلمه همسر داشتم منفجر می شدم ، نمی دونم چرا این جمله اش برام از هزار

 بدتربود. انگشتام رو تو هم قالب کردم و گفتم :

 

 چشم مزاحمتون می شیم -

 

 مراحمید -

 

از اتاق که بیرون رفت ، ناخداگاه اشک تو چشمهام حلقه زد . نمی دونم دلیلش چی بود ولی من از رادمهر توقع 

رفتم پیش پرهام به حرفا و دلداریش نیاز داشتم ، داشتم مثل برنوباشه ، این مضحک ترین توقع ممکن بود ، باید می 

 شماره مطبش رو گرفتم و از منشیش برای عصر با هزار بدبختی نوبت گرفتم .

 

پرهام تو اتاقش نشسته بود و در حال یادداشت چیزی بود که من وارد شدم ،سرش رو از روی برگه بلند کرد و 

 عنی این واسه ی همه ی کیس هاش از جاش بلند می شه؟لبخندی زد و از جاش بلند شد ، تو دلم گفتم ی

 

 به به گیلدا خانم ! چه عجب یادی از ما کردین؟ -

 

 سردرگمم دکتر -

 

 قابل پیش بینی بود ، هنوز تو همون شرکتی؟ -
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 بله -

 

 برنوی واقعی اذیتت می کنه آره ؟ -

 

 ن عادیهنمی دونم من ازش توقع زیادی دارم وگرنه رفتار او -

 

 بهت اخطار داده بودم نه؟ -

 

 می دونم دکتر ولی از من نخواین نبینمش -

 

 دختر چرا نمی فهمی تو داری خودت رو نابود می کنی ، چرا به درمانت ادامه نمی دی مگه نگفتم منظم بیا پیشم -

 

 درگیرم بخدا -

 

 کارات برای طالق به کجا رسید؟ -

 

 ی به حرفام گوش نمی دههیچ جا ، حامی حت -

 

 گیلدا تو اگه طالق نگیری و همینطوری ادامه بدی به بن بست می رسی ها -

 

 می دونم ولی چاره چیه ؟ -

 

قوی باش ، حرف بزن ، باهاش منطقی صحبت کن ، ازش بخواه بیاد پیش من تا مجابش کنم که به درد هم نمی  -

 خورین

 

 بفهمه من میام پیش شما منو می کشه هه دلتون خوشه ها ، اون اگه -

 

 گیلدا انتخاب کن مرگ یه بار شیون هم یه بار ،تو باید به ترسات غلبه کنی -

 

 دوست دارم دکتر ولی نمی شه -

 

ببین گیلدا از همین امروز می ری خونه و جدی درباره طالقت باهاش حرف می زنی ، از هر کی هم که فکر می کنی  -

 داره کمک بگیر ازش حرف شنوی

 

 اون از کسی حرف شنوی نداره -

 

 حتی خانوادش؟ -

 

 خانواده ؟ اونا اصال برای حامی وجود ندارن -
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 تو باید قوی ومحکم باشی ،کوتاه نیا باید طالق بگیری - 

 

کردم و راهی  نمی دونم چرا نگاه های پرهام مثل قبل نبود انگار ته نگاهش یه حرفی بود که نمی گفت ، خداحافظی

 خونه شدم . حامی تو خونه بود و چمدونش رو می بست

 مانتوم رو در آوردم رو مبل انداختمش وگفتم :

 

 کجا می ری؟ -

 

 سالمت رو خوردی؟ -

 

- .... 

 

 دوبی ، میریم ماموریت کاری -

 

یر فروشاش رو می فرستاد دوبی.ولی تو دلم خندیدم انگار با یه بی سواد حرف می زد از کی تا حاال شرکت رویال مد

 مهم نبود همین که نباشه خوشحال کننده است.

 

 کی بر می گردین؟ -

 

 روز دیگه 01 -

 

 بسالمت -

 

 همین ؟ -

 

 چی بگم ؟ خوش بگذره -

 

 باز که طعنه می زنی -

 

 وریمحامی من دیگه نمی کشم بیا از هم جدا شیم ، بخدا من وتو به درد هم نمی خ -

 

 چیه حرف های جدید می زنی ، نکنه زیر سرت بلند شده ؟ -

 

 چرا من و تو نمی تونیم مثل دو تا آدم عاقل و بالغ با هم یه کم منطقی حرف بزنیم؟ -

 

چون تو هیچی حالیت نیست ، فقط می خوای منو دک کنی که به کثافت کاری هات برسی ، ولی کور خوندی با  -

 خونم با کفنم می ریلباس عروس اومدی 
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سرم گیج می رفت این مرد عوضی من رو به گناه نکرده متهم می کرد در حالیکه خودش تو کثافت کاریهاش دست 

 و پا می زد. ولی به قول پرهام باید با سیاست جلو می رفتم

 

و بگذر بخدا من فقط می حامی چرا منو به گناه نکرده متهم می کنی ؟ تا کی باید هر دومون عذاب بکشیم ؟ بیا  -

خوام نفس بکشم ، غلط بکنم بعد از تو حتی به مرد دیگه ای نگاه بکنم بسه هر چی تو این مدت کشیدم ، بخدا حالم 

 از هر چی مرده به هم می خوره

 

 با این حرفات نمی تونی منو خام کنی من طالق بده نیستم -

 

 پیشنهادم فکر کنحامی تو رو خدا تو این مدت که ازم دوری به  -

 

بسه دیگه هر چی زر زدی ،برو لباسات رو جمع کن می ری خونه دوستم اشکان ، پیش زنش می مونی تا من  -

 برگردم ، اشکان هم داره میاد باهامون.

 

 من جایی نمی رم -

 

 تو غلط می کنی ، کاری نکن در روت قفل کنم و بزارم برم -

 

 بکن ، من از خونم جایی نمی رمبرو هر کاری هم دلت خواست  -

 

 نزار این دم رفتنی یه کتک حسابی مهمونت کنم زود باش حاضر شو -

 

 ن می یام -

 

بازم کتک و بازم تحقیر ، در خونه رو قفل کرد و کلیدو سوئیچم رو با خودش برد. تا شب گریه کردم و به آینده 

 به رادمهر. تاریکم فکر کردم . به حرف های پرهام ، به برنو ،

 با درد شدیدی که تو پهلوم حس می کردم خودم رو به تختم رسوندم و روش دراز کشیدم.

من وبرنو توی جمیرا بیچ کنار هم قدم می زدیم و همه بچه ها هم کنارمون بودن هر کی مشغول حرف زدن با یکی  

و رو به بچه ها کرد وگفت : بچه های این بود. سایه و ویدا هم با هم قدم می زدن ، برنو دستم رو تو دستش گرفت 

 جا یه دیسکو سراغ دارم خیلی عالیه بریم؟

 

 رضا گفت :

 

 همون جایی که سری قبل با هم رفتیم ؟

 

 سایه نگاه تندی به برنو انداخت که از توش می شد شعله های تنفر رو دید.

 

 برنو دستش رو دور کمرم حلقه زد و گفت :
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 می خوام با عشقم بریم اونجا و یه خاطره ی خوب بسازیمآره اینبار  -

 

 نگاهی به برنو انداختم و بهش لبخندتشکر آمیزی زدم.

 

اونشب بهترین شب عمرم بود، تو آغوش برنو تا نزدیک صبح تو ساحل رو شن ها رقصیدیم و نوشیدنی خوردیم . 

 م می چشوند .نگاه های پر از افسوس سایه طعم شیرین خواستنی بودن رو به

 

 برنو موقع خداحافظی با بچه ها دم در هتل گفت :

 

 می ریم صحرا ، هر کی دوست داشت بیاد فردا ساعت یه ربع به ده تو البی باشه 01بچه ها فردا صبح ساعت  -

 

ربه بچه ها همه خوشحال بودن و همگی گفتن میان ولی سایه و آیدا حرفی نزدن ، می شد راحت فهمید امشب تج

 خیلی بدی داشتن و نمی خوان که فردا تکرارش کنن.

 

 به محض اینکه به اتاق رسیدیم برنو منو به آغوش کشید و بوسه بارونم کرد . و چقدر خوشبختم...

 

********** 

 

م باز کنه صبح که از خواب بیدار شدم به لیال اس ام اس دادم و ازش خواستم یه کلید ساز برداره و بیاد که در رو واس

، مثل همیشه لیال به دادم رسید و در رو باز کرد. بعد رفتن کلید ساز لیال یه کاغذ و یه خودکار از تو کیفش در آورد و 

 روش برام نوشت.

 

 باز چی شده ؟ حامی در رو روت قفل کرد؟ -

 

 نگاش کردم و با تکون دادن سرم بهش گفتم : آره

 

د و رفت تو آشپزخونه . دو تا چای برامون ریخت و اومد تو هال کنار من رو مبل سرش رو به نشونه تاسف تکون دا

 نشست . امروز جمعه بود و شبش باید می رفتم به مهمونیه رادمهر .

 

با لیال از مهمونی رادمهر شمرده شمرده صحبت کردم و بهش گفتم که موهام رو برام بیگودی بپیچه.لیال غمگین شد 

 و برام نوشت :

 

 حامی می دونه که می خوای به این مهمونی بری؟ -

 

 بهش گفتم : نه می خوام یواشکی برم حامی رفته مسافرت و نمی فهمه که رفتم.

 

 نگاه پر از ترسی بهم کرد و نوشت :

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –یک رویا لمس 

1 3 3  

 

 بهتره نری می ترسم حامی بفهمه برات بد شه -

 

 مونی و یکم شادی نیاز دارمبا مهربونی دستشو گرفتم و گفتم : نترس ، راستش به این مه

 

چشم های زیبای لیالی ساکتم رنگ محبت گرفت ، دستام رو فشرد و بغلم کرد . بعد یه فسنجون خوشمزه برای 

 نهارمون بار گذاشت.

 

بعد از نهار لیال موهام رو بیگودی پیچید و رفت. تو دلم آرزو کردم که ای کاش لیال می تونست حرف بزنه شاید 

ی از دردام رو باهاش تقسیم می کردم ولی حرف زدن با یکی مثل لیال یکم حوصله می خواست که من تو اونوقت کم

 این شرایط نداشتم.

 

لباسم رو پوشیدم و یه آرایش خیلی مالیم صورتی کردم و به آژانس زنگ زدم . چون امشب زیبا نبود و تنها بودم 

اوده نداشتم واسه همین یکم دیرتر به مهمونی رفتم . ویالی خیلی معذب بودم . با بقیه خانم های شرکت هم مر

رادمهر یکی از بزرگترین و شیکترین ویالهای دهکده بود یه حیاط خیلی بزرگ داشت که در واقع بیشتر شبیه یه باغ 

توی باغ  خیلی زیبا بود تا یه حیاط. میزهای سفید گرد با صندلی هایی که با پارچه سفید و یه پاپیون آبی تزیین شده

دور استخر چیده شده بودند . یه میز کنار باغ گذاشته بودند که انواع میوه و شیرینی و شربت و نوشیدنی روش به 

 چشم می خورد .

روی هر میز هم یه گلدون با گل های رز گذاشته بودن من هم که عاشق عطر رز . بالفاصله بعد از تعویض لباسم توی 

کار اختصاص داده بودند ، رفتم و کنار دو تا از خانم های همکارم ، باهاشون سالم و  اتاقی که کنار باغ برای این

احوالپرسی سردی کردم و رو میزشون نشستم . شاخه ی رز رو از توی گلدون بیرون کشیدم و شروع به بوئیدنش 

 کردم.

ده بود .نگاهم رو دور تا دور باغ هنوز رادمهر رو ندیده بودم و موقع ورودم هم دم در ویال معاونش ازم استقبال کر

چرخوندم و همه جا رو از نظر گذروندم .یه موسیقی خیلی مالیم در حال پخش بود و تقریبا همه به جز من با یکی 

 داشتن صحبت می کردن .

تو فکر این بودم که رادمهر کجا می تونه باشه که یه صدای دخترونه خیلی ظریف و ناز رو از پشت سرم شنیدم ، 

روم به سمتش چرخیدم و یه دختر قد بلند مو مشکی با چشم های وحشی و خمار رو دیدم که نگاهش به سمت در آ

 ورودی ویال بود و کسی رو به اسم آریو صدا می زد .

 می شد گفت که خیلی زیبا ست نگاهم رو از روی دختر برداشتم و سرم رو به سمات مخاطب دخترچرخوندم .

من بود . من دیونه حتی تو این مدت اسم کوچیک رادمهر رو از کسی نپرسیده بودم ، اونقدر  خدای من اینکه برنوی

محو رویای برنو بودنش بودم که باور کنین فکر می کردم اسمش برنوست . اینکه اصال در باره اسمش کنجکاوی 

ست دخترش باشه . حالم نکرده بودم عجیب نبود ؟ حاال این دختر زیبا کی می تونست باشه ؟ خدای من نکنه دو

 بدجور گرفته شد ، حتی حاضر نبودم دیگه به خودم زحمت بدم که با آریو سالم و احوالپرسی کنم .

 خدای من چه هم قافیه بود اسم مرد رویاهام با اسم مرد تلخ این روزهام !
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وی من اصال متوجه دختره که از حرف هاشون فهمیدم اسمش صنمه دست تو دست آریو از میز ما دور شد و برن

 حضور من نشد ، من رو با یه عالمه حسرت اونجا تنها گذاشت!

از جام بلند شدم و به سمت میز بار وسط باغ رفتم . یه پیشخدمت سینی نوشیدنی رو سمتم گرفت و من یه گیالس 

ن دوباره به سراغ شامپاین برداشتم و برگشتم سر جام و یه نفس تا ته سر کشیدم ولی یه گیالس کم بود واسه همی

 میز رفتم و سه تا گیالس دیگه نوشیدم .

احساس می کردم دارم داغون می شم همش دنبال آریو بودم ، باالخره دیدمش گوشه باغ کنار سه تا آقای پیر که 

معلوم بود از مهمون های خارج از شرکتش هستن نشسته بود و صنم کنارش نبود . یه حس خوشحالی خیلی عجیب 

 م اومد احساس می کردم خون به رگم برگشته .به سراغ

ولی این خوشی زیاد طول نکشید چند دقیقه بعد یه آهنگ برای رقص پخش شد و آریو و صنم تو بغل هم شروع به 

 رقص کردن .نفسم تو سینه حبس شده بود و داشتم از شدت عصبانیت خفه می شدم .

تل می رقصید مجسم می کردم و خودم رو توی اون بازی وحشتناک تو ذهنم برنو رو در حالیکه با سایه تو دیسکوی ه

با سایه بازنده می دیدم. بی اختیار بلند شدم و به سمت اتاقی که لباس هام رو اونجا در آورده بودم رفتم ، باید از 

ت و اینجا دور می شدم دیگه حتی نفس کشیدن هم برام مشکل شده بود. کاش حامی سوئیچ ماشینم رو برنمی داش

می تونستم راحت از این جا فرار کنم ، ولی االن باید از کی می خواستم که به آژانس زنگ بزنه ؟تو دلم واسه اینکه 

 حرف های پرهام رو جدی نگرفته بودم هزار بار فحش دادم .

رکردم ، خوب توی اتاق در حالیکه با دستام اشک های روی گونه هام رو کنار می زدم مانتوم رو پوشیدم و شالم رو س

 می دونستم این همه اشک برای چی با سماجت در حال چکیدن روی گونه هامه.

من که می دونستم آریو ، برنوی من نیست. من که آمادگی این رو داشتم امروز تو مهمونی با دوست دختر یا 

 نامزدش رو برو بشم ، پس چرا به این وضع افتاده بودم ؟

بیرون اومدم و به سمت درخروجی باغ رفتم اما وسط راه صدای آریو رو شنیدم که  اشکام رو پاک کردم و از اتاق

 صدام زد :

 خانم آریان -

 

 به سمتش برگشتم و آروم در حالیکه سعی می کردم به چشمهاش نگاه نکنم تا از بدبختیم بویی نبره سالم کردم .

 

 رین؟سالم ، کی تشریف آوردین من ندیدمتون ؟ کجا تشریف می ب -

 

 

 سعی کردم عادی باشم ولی باز صدام می لرزید :

راستش ندیدمتون، از طرفی خانم جاوید که نیستن باکسی راحت نیستم ، می خواستم ببینمتون و بهتون تبریک  -

 بگم و برم .

 شما که داشتین بی خداحافظی و تبریک گفتن می رفتین -

 ی چاره ای نداشتم باید گندی که زده بودم رو یه جوری جمع می کردم .از این بی ادبیم حسابی شرمنده شده بودم ول
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خوب چون ندیدمتون دیگه نا امید شده بودم می خواستم از آقای ثمری سراغتون رو بگیرم و برای خدا حافظی  -

 مزاحم بشم ،راستش سرم خیلی درد می کنه دیگه نمی تونم تحمل کنم.

ن ، در ضمن قبل از خوردن شام هیچ جا نمی رین یه مسکن هم بهتون میدم بهتر من تو باغ بودم چطور منو ندیدی -

 می شین

 

 ممنون ولی ترجیح می دم دیگه برم ، دیر می شه -

 

 چرا همسرتون تشریف نیاوردن ؟ -

 

 وقتی اسم همسر رو از زبونش شنیدم دلم می خواست داد بزنم سرش و بگم ولم کن لعنتی برو به خوش گذرونیت

 برس ولی با کمی تانی گفتم :

 

 راستش ماموریته ، من هم فقط جهت ادای احترام مزاحم شدم. -

 

 در حالیکه به سمت دیگه باغ نگاه می کرد گفت :

 

به هر حال بدون خوردن شام نمی تونین برین تا نیم ساعت دیگه شام رو سرو می کنیم ،تا اون موقع می تونین  -

م می تونین با خانم شکور تشریف ببرین ایشون ماشین آوردن ازشون می خوام شما رو هم پیش ما باشین، بعد ه

 برسونن

 

سعی کردم که بپیچونمش ولی راضی نشدو من رو به سمت میزی که صنم روش اونجا نشسته بود راهنمایی کرد . بعد 

گل شنیدن. تاب دیدنشون رو  از معرفی من به صنم به عنوان همکارش کنارش نشست و شروع کرد به گل گفتن و

نداشتم حتی دلم می خواست االن جای لیال باشم تا صدای آریو و صنم رو نمی شنیدم . سرم رو به سمت استخر 

 چرخوندم و به مهمون هایی که دور استخر می رقصیدن خیره شدم .

 

بهشون نگاه نکردم . سعی کردم تا موقع شام آریو و صنم دو بار دیگه رقصیدن ، از ترس جاری شدن اشکهام اصال 

تمرین هایی که پرهام واسه دور کردن افکار مزاحم بهم یاد داده بود رو انجام بدم ولی متاسفانه هیچ تاثیری 

 نداشت.خدا خدا می کردم که هر چه زودتر شام سرو بشه و من از این مهلکه بدون افشای رازم جون سالم در ببرم .

هاو دسرهای خوش مزه روی میز چیده بودن ، ولی حتی یه قاشق غذا هم از گلوم پایین باالخره شام سرو شد چه غذا

نمی رفت ، آریو با صنم درگیر بود و مدام براش غذا می کشید . با هم می خندیدن و از هر دری صحبت می کردن . 

غض راه گلوم رو بسته اون حتی نفهمید که من یه قاشق از غذام رو نخوردم .داشتم از زور حسادت خفه می شدم ب

 بود.همش سایه رو با یه لبخند کریه و پیروزمندانه جلوی چشمهام می دیدم.

 

 بعد از شام بالفاصله ازشون تشکرو خداحافظی کردم . منتظر شکوری نموندم و از برنو خواستم برام آژانس بگیره
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لباس هام رو در آوردم و رفتم زیر دوش آب توی ماشین تا خود خونه مثله دیونه ها اشک ریختم . به محض رسیدن 

سرد .نمی دونم چقدر زیر آب سرد موندم ولی حتی یه ذره از داغی وجودم کم نشد .حوله رو دورم پیچیدم و خودم 

 رو رو تخت انداختم هق هقم بند نمی اومد.

 

من یه زن متاهل چطور به صبح با چشم های پف کرده از خواب بیدار شدم تو آینه از دیدن خودم خجالت کشیدم. 

خودم اجازه می دادم برای یه مرد گریه کنم.داشتم دیونه می شدم با خودم و وجدانم درگیر بودم .از طرفی دلم حق 

 رو به من می داد و از طرفی وجدانم منو برای چنین فضاحتی سرزنش می کرد .

 

ره آریو ، برنوی سنگدل رو تاب نمی آوردم .از تصمیمم رو گرفتم من دیگه به اون شرکت برنمی گشتم ، دیدن دوبا

 اول هم اگه به حرف پرهام گوش می دادم به این روز نمی افتادم .

 

صبحانه هم از گلوم پایین نرفت باید یه کار جدید پیدا می کردم ، من می خواستم جدا شم و این بدون استقالل مالی 

 زش کمک می خواستم.امکان نداشت . شماره مطب پرهام رو گرفتم باید ا

 

 منشیش گفت که برای یه هفته رفته مسافرت ، این بدترین خبر ی بود که می شد بشنوم.

 

بی هدف تو خیابون ها دنبال کار می گشتم . روزنامه های کاریابی رو خریدم و دور چند تا از موارد که بیشترشون هم 

اجعه می کردم. ولی متاسفانه یا حقوق خیلی کمی می کارمنشی گری بودن خط کشیدم و یکی یکی به آدرس ها مر

 دادن یا ساعت کاریشون خیلی زیاد بود.

 

خسته و کوفته و گرسنه به خونه برگشتم. یه تن ماهی تو آب انداختم و منتظر شدم بیست دقیقه بجوشه و با ولع 

لویزیون نگاه می کردم که حامی شروع کردم به خوردن. روی مبل توی هال دراز کشیده بودم و به برنامه آبکی ت

زنگ زد و شروع کرد به داد و فریاد که دیشب کدوم گوری بودی ؟ خیلی خونسرد بهش گفتم مهمونی که البته این 

 همه خونسردی رو مدیون دوری ازش بودم .

ش جون با هزار تا تهدید و فحش تلفن رو روم قطع کرد . می دونستم به محض برگشتنش باید یه کتک حسابی نو

کنم . از کارم پشیمون شدم واقعا رفتن به این مهمونی به تحمل کتک های حامی نمی ارزید . من حتی عذاب و درد 

 بدتر از کتک های حامی رو تو اون مهمونی تحمل کرده بودم .

 

دقیقه  01ی به شرکت زنگ زدم و به منشیش گفتم که یه مشکلی برام پیش اومده و می خوام تلفنی استعفا بدم . منش

 بعد تماس گرفت و گفت : رادمهر میگه برای استعفا باید حضوری برم شرکت .

 

 

نمی خواستم یه بار دیگه با رادمهرِ بی مهر رو در رو بشم ولی چاره ای نبود باید می رفتم وحقوق این چند وقت رو 

 می گرفتم و تسویه حساب می کردم .
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شرکت . هنوز تا فردا فرصتی زیادی داشتم ولی استرسی که از دیدن قرار شد فرداش برای تسویه حساب برم 

دوباره آریو به جونم افتاده بود دست از سرم بر نمی داشت .تا صبح خوابم نبرد با چشمهای خسته حاضر شدم وبه 

 شرکت رفتم .

و رسمی پشت میزش تو اتاقش بود و من هم بعد از چند دقیقه انتظار به اتاقش دعوت شدم.مثل همیشه خیلی خشک 

 نشسته بود. یه سالم سردی بهم گفت و به پرونده هاش خیره شد.

 

از سکوتش ترسیدم ، انگار به عمق فاجعه ی قلب من آگاه بود . ولی این غیر ممکن بود من از نظر اون یه زن متاهل 

 بودم و نمی تونستم ربطی به یه ماجرای عشقی داشته باشم.

 شد و گفت :یکم توی صندلیش جا بجا 

 خوب خانم آریان شنیدم می خواین استعفا بدین می تونم دلیلش رو بدونم؟ -

 

 

 آب دهنم رو قورت دادم و سرم رو تو یقم فرو بردم و گفتم :

 

 مشکالت خانوادگی آقای مهندس -

 

 

 هیچ جوری نمی شه این مشکالت به کارتون ضربه نزنن -

 

 نه متاسفانه دست من نیست -

 

 باشه اگه اینطور می خواین مشکلی نیست با حسابداری هماهنگ می کنم که باهاتون تسویه کنن -

 

سرم رو بلند کردم و به صورتش نگاه کردم می خواستم برای آخرین بار تک تک اجزای صورتش رو به خاطر 

 کرد.بسپارم . فکر اینکه این دیدار آخرین من و برنوی واقعی ایمِ موهای تنم رو سیخ 

 با سنگینی نگاهم سرش رو از روی پوشه زیر دستش بلند کرد و گفت:

 کالً نمی خواین کار کنین یا اینکه با ما ادامه نمی دین ؟ -

 فعال مجبورم کارنکنم ولی بعدا ایشاهلل دوباره شروع می کنم -

 نکنه باردارین؟ -

 چیزا فکر نمی کنم . نه جناب مهندس مشکالت زندگی من به قدری هستن که به این -

به هر حال از اینکه تو این مدت کوتاه همکارمون بودین خوشحالم. شما کارمند خوبی بودین امیدوارم مشکالتتون  -

 حل بشه و تو کارتون موفق باشین.

ات دیگه نمی تونستم اونجا بشینم و به صدای خاطره انگیزش گوش بدم. از جام بلند شدم و با یه تشکر به این مالق

که بیشتر شبیه دیدار با یه زندانیه اعدامی بود خاتمه دادم و به سرعت بدون خداحافظی با بقیه کارمندا از شرکت 

خارج شدم . ندیدن اون هم یکی دیگه از دغدغه هام بود به هر حال به مهربونی هاش خو گرفته بودم . تصمیم گرفتم 
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افظی کنم . آخرین باری که باهاش صحبت کرده بودم به محض رسیدن به خونه بهش زنگ بزنم و باهاش خداح

 برای گفتن تسلیت بود .

 

یه ماه از استعفام می گذشت و من همچنان افسرده دنبال کار می گشتم ، چند بار پیش پرهام رفته بودم و به کمک 

 قم نمی ده .اون یکم حالم بهتر شده بود. همچنان پرهام به جداییم اصرار می کرد و حامی مصر بود که طال

 

 

حتی از حامی خواستم که دو تایی بریم پیش مشاور ولی مثل همیشه با غرور مسخره اش منو به تمسخر گرفت و 

 حاضر نشد که بریم پیش پرهام .

دیگه کم کم داشتم به انتهای بن بست زندگیم نزدیک می شدم و فکر خودکشی دوباره مثل یه خوره بجونم افتاده 

تصمیم گرفتم رگ دستم رو بزنم یه حس مرموز منو به سمت تماس با موبایل پرهام که برای مواقع  بود . روزی که

خاص بهم داده بود سوق می داد . شماره رو که گرفتم بالفاصله پشیمون شدم . تلفن رو قطع کردم و تیغ رو روی 

ی کرد و من خسته تر از اون بودم که رگم گذاشتم اشکام داشت بی مهابا روی صورتم میچکید و به لبهام راه پیدا م

 بخوام لحظه ای به فردای بی امیدم فکر کنم.

خواستم فشارروی تیغ رو بیشتر کنم که صدای زنگ موبایلم تو حموم پیچید اسم پرهام روی صفحه گوشیم افتاد و 

 من بین دو راهی جواب دادن و ندادن بی اختیار ریجکت کردم .

 

 

ی دونم چرا توی این شرایط اسفناک زندگیم همیشه یکی بودکه منو به حال خودم رها نمی کرد دوباره زنگ زد نم    

. 
 

دستم لغزید و روی دکمه سبز گوشیم فشاری وارد کرد و صدای پرهام که آشفته به نظر می رسید تو گوشیم     

 پیچید .

 

 گیلدا ، گیلدا کجایی؟ چرا جواب نمی دی -    

 

 حرف زدن نداشتم تمام توانم رو جمع کردم و گفتم :حالی برای     

 

 پرهام دیگه نمی تونم ادامه بدم ، خسته ام بخدا، خسته ام -    

 

 صدای زنگ دار پرهام منو ازخلسه ای که توش دست و پا می زدم بیرون کشید:    

 

همه چیز درست میشه ،اصال من خودم گیلدا تو رو خدا دست نگه دار من االن خودم رو بهت می رسونم بخدا  -    

 بهت قول میدم که همه چی رو درست کنم

 

 نمی تونم پرهام نمی خوام ،خواهش می کنم دست از سرم بردار -    

 

 تو باید بخوای اصال به خاطر من هم شده باید بخوای -    
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می گفت ؟ به خاطرش چرا باید زنده می گیج شده بودم این حرف پرهام حالم رو دگرگون می کرد ،این پسر چی     

موندم؟ که به همه ثابت کنه من توانایی دارم یه بیمار افسرده رو از مرگ نجات بدم ، آره اون می خواست به خودش 

 ثابت کنه که چقدر تو کارش وارده ؟

 

 صدای پرهام دوباره تو گوشی پیچید :    

 

 ، به خاطر من صبر کن نزار تا آخر عمر خودم رو نبخشم گیلدا من دوسِت دارم بخدا دوست دارم -    

 

 خندیدم یه خنده ی بلند و عصبی ، میون خنده هام به پرهام گفتم :    

 

 تو دیونه شدی آقای دکتر ، تو فراموش کردی من کی هستم ؟ -    

 

 صداش آروم شد وگفت :    

 

 تو نمی دونی من کی هستمنه گیلدا من خوب می دونم تو کی هستی ولی  -    

 

 ولم کن دکتر دست از سرم بردار من به قدر کافی تو زندگیم بدبختی دارم دیگه طاقت این مزخرفات رو ندارم -    

 

ببین گیلدا من ازت خواهش می کنم تا اومدن من صبر کنی بعد از رفتن من می تونی هر تصمیمی خواستی  -    

 بکشی باشه فقط تا اومدنم صبر کنبگیری حتی اگه خواستی خودتو 

 

گوشی رو قطع کردم ، باید فکر می کردم خنده دار بود پرهام منو دوست داشت! مگه یه زن بدبخت دوست     

داشتن هم داره ؟ این ها همش یه بهونه واسه اینه که جلوی منو بگیره من که احمق نیستم، تازه دوستم داشته باشه ، 

 ه ؟منتظرش بمونم که چی بش

 

زنگ در به صدا در اومد یه بلوز و شلوار راحتی تنم بود خودم رو از تو وان بیرون کشیدم و به سمت کمد لباس ها     

توی راهرو رفتم یه مانتو از تو کمد بیرون کشیدم و تنم کردم ، یه شال مشکی روی قالب آویزون بود گذاشتم سرمو 

 م خیره شد و دستاش می لرزید .با صدای خش داری گفت :در رو باز کردم ، پرندوش بود با استرس به

 

 خانم آریان ! پرهام ازم خواست تا رسیدنش بیام اینجا و ازتون خواهش کنم کار احمقانه ای نکنین -    

 

 ممنون لزومی نداره نگران من باشین منتظرشون هستم شما می تونین تشریف ببرین -    

 

 تا اومدنش تنهاتون نزارمنه من قول دادم که  -    

 

 آقای پرندوش زندگیه نکبت بار من شما رو هم درگیر کرده بخدا من راضی به زحمت شما و مادرتون نیستم . -    
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این چه حرفیه مامان خیلی نگرانتونن ، خودشم که می دونین پا نداره که این پله ها رو باال بیاد از من خواست که  -    

 شهحواسم بهتون با

 

 من واقعا شرمنده ام ، خواهش می کنم تشریف ببرین من قول می دم دیونه بازی در نیارم -    

 

 پرندوش نگاهش رو از موزاییک کف راهرو به چشمام دوخت و گفت :    

 

 امیدورام سر قولتون باشین خانم -    

 

 نگران نباشین به مادر هم سالم برسونین خداحافظ -    

 

 بعد از رفتن پرندوش خودم روبه کاناپه رسوندم و از زور خستگی روی کاناپه بیهوش شدم .    

 

صدای زنگ آیفون بود که پشت سر هم زده می شد ولی من نای بلند شدن و زدن دکمه اف اف رو نداشتم ،چند     

می رسید از ترس اینکه دقیقه بعد در آپارتمان به شدت کوبیده شد و صدای نگران پرهام و پرندوش به گوش 

دوباره در رو بشکنن با زحمت خودم رو به در رسوندم و در رو باز کردم . پرهام و پرندوش از دیدن من حسابی جا 

 خوردن و پرندوش عذر خواهی کرد و رفت.

 

 پرهام با چشمهایی که نگرانی و عصبانیت توش موج می زد منو به آغوش کشید .    

هانیش خشکم زد ، چند لحظه بعد خودم رو از تو آغوشش بیرون کشیدم و به سمت پذیرایی از این حرکت ناگ    

رفتم ، پرهام هم بدون هیچ حرفی پشت سرم به پذیرایی وارد شد و رو اولین مبل ولو شد . آه عمیقی که کشید و 

 منوکه هنوز تو شک آغوشش بودم به خودم آورد. 

 

 رفی بهش خیره شدم.روی مبل روبرویی نشستم و بی هیچ ح

 

 چند لحظه سکوت کرد و گفت :

 

 من االن به عنوان یه مشاور اینجا نیستم گیلدا-

 

 پس برای چی اومدین ؟ -

 

 می خوام حرف هایی رو بهت بزنم که از روز اول تو دلم مونده -

 

 چه حرف هایی؟ -

 

 گیلدا تو برام فقط یه کیس نیستی از اولش هم نبودی -

 

 نمی فهمم -
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 خوب می فهمی ولی نمی خوای باور کنی -

 

 تو یادت رفته من یه زن متاهلم ، به عالوه من هیچ حسی بهت ندارم -

 

 می دونم همه ی حس های تو درگیره یه برنوی خیالیه -

 

 خواهش می کنم پرهام لطفا برو و تنهام بزار ، این کار من یه خیانت به شوهرم محسوب می شه -

 

بس کن گیلدا خواهش می کنم تمومش کن اون عوضی هر روز با یکیه ولی تو برای راه دادن روانشناست تو خونه  -

 احساس گناه می کنی و دست به خودکشی می زنی؟

 

 من مثل اون عوضی نیستم -

 

 منم ازت همچین چیزی نمی خوام بهت گفتم طالق بگیر ولی تو دست دست می کنی -

 

 ت خوب می دونی که حامی منو طالق نمی دهتو خود -

 

 من براش یه برنامه ای دارم -

 

 ول کن پرهام مشاوره های تو روی اون آشغال تاثیری نداره -

 

 نه این یه نقشه است هر چند اگه حاضر می شد بیاد مطب مطمئنم که راضیش می کردم -

 

 چه نقشه ای داری ؟ -

 

 از اون کله ی پوکت در بیارم اول باید فکر خودکشی رو -

 

 پرهام تو هرگز تو موقعیت من نبودی که بفهمی آخر خط یعنی چی -

 

 برو بخواب تو تختخوابت باید هیبنوتیزم بشی -

 

 چی؟ نه من نمی خوام پرهام -

 

 دست تو نیست همین که میگم اتاقت کدومه ؟ -

 

 ی خوام بی خود متهم بشیمپرهام گفتم که نه ، اصال شاید حامی بیاد نم -

 

 نگران نباش به علی گفتم حواسش به اومدن حامی باشه -

 

 بازم می گم نمی خوام -
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 نکنه بهم اعتماد نداری ؟ -

 

 نه بحث این نیست -

 

 پس معطل نکن تنها راهش همینه -

 

زمم کرد دیگه چیزی به یاد نمی آرم . وقتی نمی دونم چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه رو تخت خوابیدم و پرهام هیبنوتی

 بیدار شدم تمام صورتم خیس خیس بود معلوم بود که خیلی گریه کردم .

 

 بلند شدم و به چشم های خیس پرهام نگاه کردم .

 

 چی شده ؟ گریه کردین؟ -

 

وح و روانت تاثیر بد گذاشته گیلدا تو باید جدا شی دختر ، هنوز خودتم نمی دونی این زندگیه کوفتی چقدر روی ر -

 سال روت کار کنم تا به یه آدم معمولی تبدیل بشی 2من حداقل باید 

 

 من دیگه پیشت نمیام -

 

دیگه تکرار نکن ، تو می خوای منو دیونه کنی؟ این عوضی هر بار که بهت نزدیک می شه مثل این می مونه که داره  -

 به یه دختر تجاوز می کنه

 

 ولی ... دیگه با وجود اینکه از حست باخبر شدم پیشت نمیام می دونم -

 

 اگه نیای خودم میام اینجا ،تو که نمی خوای شوهرت ما رو بکشه -

 

 پرهام خواهش می کنم تو نباید به کیست اینطوری فکر کنی -

 

 دست من نیست گیلدا من دیونت شدم اینو بفهم -

 

هام ؟ جز یه زن که زیر بار این همه کتک و تحقیر چیزی از روح و روان و هه من چی دارم که دیونت کنه پر -

 جسمش باقی نمونده چیز دیگه ای هستم ؟

 

 تو خودت رو نمی بینی دختر ، تو یه فرشته هستی یکی که زیباییش نفس آدم رو تو سینه حبس می کنه -

 ری فرقی هم داری؟پس فقط این زیبایی من چشمت رو گرفته آقای دکتر ؟ تو با گوه -

 توهینت رو نشنیده می گیرم گیلدا ، هیچ کس بهتر از من تو رو نمی شناسه پس بهم توهین نکن -

 

 اگه منو شناختی باید می فهمیدی به دردت نمی خورم نه اینکه دلبسته بشی آقای دکتر -
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یبا ، تحصیل کرده و بافهم و شعوری ، تو با همین اعتماد به نفس ضعیفته که داره منو داغون می کنه ، تو یه دختر ز -

 استعدادی کسی که تنها مدیر زن یه شرکت به اون بزرگی بوده

 

 هندونه زیر بغلم می زاری؟ -

 

 نه من حقایق رو می گم شاید یکم چشمات باز شه -

 

 دی؟و تو به جای اینکه دنبال یه دختر خوب برای زندگیت باشی به یه زن بیمار دل خوش کر -

 

 دل من برای انتخابش به تو جواب پس نمی ده خانم -

 

 به دلت بگو که تو دل من جایی برات نیست دکتر -

 

 من اون برنوی لعنتی رو از قلبت در میارم و همه جاشو تصاحب می کنم -

 

 نمی تونی دکتر ، شما که نمی خوای کاری کنی که من پیش وجدانم نتونم سرم رو باال بگیرم -

 

این چه حرفیه ؟ مگه من ازت چی خواستم؟ بخدا اگه امروز دست به این کار احمقانه نمی زدی اصال تا وقتی جدا  -

 نمی شدی بهت چیزی از عالقم نمی گفتم

 

من االن تو ذهنم خودم رو یه عوضی می بینم دکتر،با وجود اینکه هنوز زن حامی هستم یه روز با برنو ام ، یه روز  -

ش رادمهره و یه روز توی خونم کنار تو نشستم و از دوست داشتن باهات بحث می کنم ، نزار خودم رو یه دلم پی

 هرزه ببینم دکتر خواهش می کنم دست ازسرم بردار

 

گیلدا تو داری خودت رو بی جهت متهم می کنی ، برنو و رادمهر زاده تفکراتت هستن اگه برنو نبود رادمهر هم  -

 که برات همسر نیست فقط اسمش روته پس به رهاییت فکر کن نبود ، حامی هم

 

 به رهایی یا به شما؟-

 

 ببین االن فقط می خوام به جداییت فکر کنی بعدهم به هر کی و هر چی که دلت خواست -

 

 نقشتون رو نگفتین؟ -

 

 باید یه مدت از اینجا دور شی -

 

 چرا؟ -

 

 با یکی تو تختخواب ببینی فکر کردی؟ تا به حال به اینکه همسرت رو -
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 هزار بار -

 

 چه حسی داشتی؟ -

 

 تنفر -

 

 فقط همین ؟ -

 

 آره -

 

 هیچ حس دیگه ای نبود؟ -

 

 نه -

 

اگه این اتفاق تو واقعیت بیافته تو میتونی تحمل کنی ؟ ازش شکایت کنی و آبروش رو ببری ؟ اگه تو بخوای می  -

 بروش ازش بخوای طالقت بدهتونی در قبال آ

 

 حاال کجا باید ببینمشون ، مگه من تا به حال تونستم دستش رو رو کنم که االن بتونم -

 

 اگه یه مدتی به یه بها نه ای از اینجا دور شی آره -

 

 از کجا مطمئنین که اون کسی رو میاره اینجا -

 

 برای اینکه تا حاال چند بار اینکار رو کرده -

 

 چی؟ شما از کجا می دونین؟ -

 

 علی گفت -

 

 پرندوش می دونسته و چیزی بهم نگفته ؟ -

 

 چی می گفت ؟ اون فکر می کرد می دونی -

 

 حالم از هر چی مرده به هم می خوره -

 

 یه دور از جنابی ، حضوری ، چیزی هم بزاری تنگش بد نیستا -

 

 ته هاشما هم تو این موقعیت شوخیتون گرف -

 

 ببخشین اصال من هم مردم دیگه باشه هر چی تو بگی -
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 بی خیال عذر می خوام حرفم زشت بود -

 

خوب ببین از فردا هر روز می زنی بیرون و می گی می ری سر کار بعد از چند وقت هم می گی داری واسه سه روز  -

 می ری ماموریت کاری

 

 اون ازم آدرس محل کارم رو می پرسه -

 

 بگو منشی مطب من شدی -

 

 حامی می دونه من دوست ندارم با این مدرکم برم منشی مطب بشم -

 

 حاال بهش بگو فعال می خوای مشغول شی بعد سر فرصت دنبال یه کار دیگه می گردی -

 

 آخه نابغه کدوم منشی می ره ماموریت -

 

یه کارخونه چینی سازی داره بهش می گم چند روز بری اونجا آخ آخ حواسم نبود، اصال ببین من یه پسر عمو دارم  -

 واسه ظاهر سازی بگو تو قسمت اداریش حسابداری خوبه؟

 

 باشه از لطفتون ممنونم -

 

 ببین گیلدا باید یه چیزی بهت بگم می دونم سخته ولی اگه می خوای جدا شی باید پی همه چیز رو به تنت بمالی -

 چی می خوای بگی بگو -

دیدن صحنه ی خیانت همسرت از نزدیک روت تاثیر خیلی بدی می گذاره، شاید حتی تا مدت ها از مردها بیزار  -

بشی . شاید روی رابطه ات با یه مرد در آینده هم تاثیر منفی بزاره ، اگه راهی به غیر از این برای جداییت به ذهنم 

هاد نمی دادم ، اصال باید بگم این روش یه روانشناس می رسید باورکن حتی یه درصد هم همچین کاری رو پیشن

نیست که من بهت ارائه دادم این روشه یه مرد عاشقه می فهمی؟ تو باید خودت فکراتو بکنی نمی خوام با این 

 پیشنهاد بیشتر از این داغون بشی ولی تنها راه درمانت با جدایی شروع می شه

 

 نیست ولی اصال به رابطه با من فکرنکن من می خوام جدا شم به هر قیمتی مهم -

 

 من االن فقط به جداییت فکر می کنم -

 

 پس بهتره دیگه به چیزی فکر نکنی -

 

 اون دیگه به خودم ربط داره واینکه آیا می تونم تو به دست آوردن قلبت از دست برنو موفق باشم یا نه -

 

 نمی دم آقای دکترامیدوار نباشین ، من هر روز دلم رو به یکی  -
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 تو اصال تو واقعیت هنوز به کسی دل نبستی گیلدا اینو درک کن زندگیت رویا نیست -

 

 به نظرم دیگه وقت رفتنه دکتر االنه که حامی بیاد -

 

 تا اونجا که می دونم حامی شب ها دیر میاد -

 

 اطالعاتتون هم که به لطف دوستتون کامله -

 

 قی بد دردیهچه میشه کرد عاش -

 

 خواهش می کنم بس کنین لطفا کاری نکنین که دیگه حتی اگه کالهم تو مطبتون بیافته فکربرداشتنتش رو نکنم -

 

 باشه قاطی نکن فردا با پسر عموم هماهنگ می کنم بری برای شروع کار -

 

 ممنونم -

 

 تموم می کنم که راحت شی چطوره؟ اگه یه دفعه دیگه فکر خودکشی به سرت بزنه خودم میام کارت رو -

 

 عالیه -

 

 پررو ، مواظب خودت باش -

 

 هستم ،در ضمن دیگه بهم دست نمی زنی دکتر -

 

 ببخشین یه لحظه پشت در با خودم فکر کردم که دیگه نمی بینمت -

 

 خداحافظ -

 

ا کرده بود ، از ابراز احساسات پرهام شوکه در خونه رو که بستم انگار یه انرژی خیلی قوی تو تمام بدنم جریان پید

شده بودم ولی ته دلم انگار یه جورایی به این حس قبال پی برده بودم برای همین خیلی دور از ذهن نبود برام.باید 

 برای انجام نقشه ام آماده می شدم آره حامی از ترس آبروش حتما حاضر به طالق دادنم می شد.

 

گ زد و قرار شد از روز بعد برم کارخونه و چند روزی اونجا مشغول بشم ، شب به حامی فردای اون روز پرهام زن

گفتم که کار پیدا کردم و یکم خوشحال شد باز طبق معمول آدرس محل کار م رو که اصال دلیل پرسیدنش رو نمی 

 فهمیدم ازم پرسید .

 

و کارخونه بی خود و بی جهت راه می رفتم و بیکار یه هفته از رفتن من به کارخونه می گذشت و من تقریبا هر روز ت

بودم .پسر عموی پرهام آدم مسن و جا افتاده ای بسیار با محبتی بود خیلی به من لطف کردن و تو مدتی که اونجا 

 بودم اتاق معاونش رو که برای کاری به هند رفته بود به من داد که راحت باشم .
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 ت نقشه باهام حرف زد قرار شد که از فردا من به بهانه ماموریت برم هتلپرهام باهام تماس گرفت واز جزئیا

 

وقتی از ماموریت به حامی گفتم اولش تعجب کرد وپرسید مگه حسابدار هم می ره ماموریت؟ اونهم درست یه هفته 

دفتر بعد از شروع کارش .ولی من هم خیلی ریلکس گفتم که برای یه سری کار های اداری شرکت باید برم 

 تهرانشون. با اینکه شک کرده بود ولی اینبار خیلی راحت از موضوع گذشت.

 

فرداش با یه چمدون که فقط چند تا لباس راحتی توش گذاشته بودم راهی هتل شدم.خوشبختانه پرهام از قبل برام 

 اتاق رزرو کرده بود و بی هیچ معطلی راهی اتاقم شدم.

 

است شام رو تو رستوران هتل با هم بخوریم که قبول نکردم ، االن که از حس .شب پرهام تماس گرفت و ازم خو

 پرهام با خبر بودم هر نوع نزدیکی به اون رو یه جور خیانت به پاکی خودم می دیدم.

 

دیدن رادمهر به خاطر اینکه هیچ حسی بهم نداشت و از حس من هم بی خبر بود برام قابل توجیه بود شاید به خاطر 

ش به برنو خودم رو تبرئه می کردم ولی هر چی بود نسبت به پرهام حس بدی داشتم .حس بد بودن و کثیف شباهت

 بودن بهم دست می داد.

 

 به هر حال قبل از طالقم دلم نمی خواست عذاب وجدان بگیرم.

 

گ زد و گفت که شب بود که پرهام زن 01فردای اون روز تا شب تو هتل موندم و استراحت کردم نزدیکای ساعت 

حامی با یه خانوم وارد خونه شدن ،از شنیدن این خبر احساس کردم خون تو رگام منجمد شد ، نمی دونم من خوش 

خیال به خودم وعده داده بودم که محاله حامی تو خونه خودم دست به همچین کاری بزنه ، فراموش کرده بودم که 

ده بودم .به هر حال باید می رفتم دست دست کردن فقط به دفعه قبل خودم عطر زنونه ای رو تو خونم حس کر

 ضررم تموم میشد . 

تموم راه رو تا خونه به گذشته ام با برنو فکر می کردم ، دستام هم لرزششون حتی لحظه ای آروم نمی گرفت، نمی 

ی کردم یه قدم به مرگم دونم با چه بدبختی ای کلید در حیاط رو چرخوندم و هر پله ای رو که باال می رفتم احساس م

 نزدیک می شم .

نفسم تو سینه حبس شده بود قلبم داشت تالش می کرد واسه بیرون زدن از سینه . هیچ وقت تصور نمی کردم این 

لحظه چقدر می تونه مرگبار باشه . کلید رو آروم چرخوندم بی صدا وارد هال شدم صداشون از تو اتاق خواب می اومد 

 رو نداشتم ،داشتم از حال می رفتم . تاب سر پا ایستادن

ولی باید خودم رو کنترل می کردم، االن وقت کم اوردن نبود امروز سند آزادیم امضا می شد. باید به این فکر می 

کردم و بقیه اش مهم نبود ، به حرف های پرهام فکر کردم ، تنفسم رو کنترل کردم و آروم به سمت اتاق خواب 

یره در خشک شده بود توان فشار دادن نداشتم صداهای زن رو می شنیدم حالم از زن بودن رفتم . دستم رو دستگ

 خودم به هم خورد و با قدرتی که از یه بسم اهلل تو قلبم نشئت می گرفت درب رو باز کردم .
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یچید و از با شنیدن صدای در حامی به سمت در برگشت و وقتی منو تو آستانه در دید مثل یه افعی زخمی بخودش پ

 روی زنی که تازه فهمیده بودم یکی از همکارای متاهل سابقم تو شرکتمون بود بلند شد و به سمتم اومد.

 

تو چارچوب در بیهوش شدم وقتی به هوش اومدم پرهام و پرندوش و مادرش تو هال خونم روبروم نشسته بودن . 

 آب می پاشید . مادر پرندوش زیر لب به حامی فحش می داد و رو سر و صورتم

 

به پرهام خیره شدم و از نگاهم خوند که دنبال حامی می گردم ، با سر به اتاق اشاره کرد ، توی راهرو متوجه در 

شکسته خونه شدم . حامی تو اتاق تنها رو تخت نشسته بود و از جباری همون زنه خبری نبود . معلوم بود که فراریش 

از دیروز تو هتل کلی حرف برای این لحظه آماده کرده بودم که بهش بگم ولی  داده ، نمی دونستم باید چی بگم ،

 زبونم قفل شده بود روی زمین نشستم و زانوهام رو بغل کردم و به پنجره اتاقم خیره شدم.

 

 بهم نگاه نمی کرد انگار برای بار اول تو زندگیش ازم خجالت می کشید . خیلی آروم بهش گفتم : طالقم بده

 

 رش رو بلند کردو بهم نگاه کرد و گفت :س

 

 این پسره کیه تو خونمه ؟ معشوقته ؟ -

 

 دیگه نمی تونستم خودم رو کنترل کنم داد کشیدم :

 

 تو اینقدر عوضی هستی که حتی تو این موقعیت به من شک می کنی؟

 

رو شنیدم که خیلی بی ادبانه همه رو چیزی نگفت از جاش بلند شد و به پذیرایی رفت ، چند لحظه بعد صدای دادش 

 از خونه بیرون می کرد.

 

از جام بلند شدم و خودم رو بهش رسوندم و از همه عذر خواهی کردم و در خونه رو بستم . حامی به اتاق خواب رفت 

 و بعد از عوض کردن لباساش اومد تو حال و رو به من کرد و گفت :

 

 برنگردم . من دارم می رم بیرون شاید امشب -

 

نمی دونم چه جوری می تونست اینقدر پر رو و وقیح باشه .سرم رو که روی زانوهام گذاشته بودم بلند کردم و بهش 

 گفتم :

 

ببین حامی می دونم که جباری متاهله ، می دونی که برای کثافت کاریه امروز به قدر کافی مدرک و شاهد دارم .  -

ی وگرنه همین فردا برات به جرم زِنا با یه زن متاهل شکایت می کنم در ضمن شوهر پس بدون معطلی باید طالقم بد

جباری رو هم از کثافت کاری زنش باخبر می کنم . حاال خود دانی اگه آبرو و حیثیتت برات مهم نیست و اگه از 

خیال گند امروزت می دادگاهی شدن نمی ترسی می تونی طالقم ندی ، ولی اگه راضی به طالق توافقی بشی ، من بی 

 شم و بدون گرفتن مهریه ازت جدا می شم.
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حامی بدون حرف خونه رو ترک کرد و بعد از رفتنش پرهام و علی اومدن سراغم . پرهام اصرار داشت که برم هتل و 

ارها و اینجا نمونم ولی قبول نکردم .بعد از رفتنشون یه دوش گرفتم و به تختم پناه بردم تا صبح اشک ریختم و ب

بارها اون صحنه رو جلوی چشمام مرور کردم . حس می کردم واقعا از همه ی مردا متنفر شدم ، حتی دیگه دوست 

 نداشتم برنو رو تو ذهنم مجسم کنم.

 

صبح با صدای زنگ موبایلم از خواب بیدار شدم ، پرهام بود که نگران اوضاع روحیم بود و گفت که خودم رو به مطب 

ه ی شنیدن حرف های عاشقانه پرهام رو نداشتم .بهش اطمینان دادم که حالم خوبه و می خوام تنها برسونم .حوصل

 باشم.

عصر حامی برگشت و بدون هیچ توضیحی گفت که از فردا می ره سراغ کارهای طالقمون .خیلی خوشحال بودم 

حامی با یه چمدون خونه رو ترک کرد به داشتم بال در می آوردم این آزادی برام خیلی لذت بخش بود . بعد از اینکه 

پرهام زنگ زدم و خبر موافقت حامی درباره طالقم رو بهش دادم .اونقدر که پرهام از شنیدن این خبرذوق کرد 

 احساس می کردم خودم اونقدر خوش حال نشده بودم.

ون چیزی نگیم . ولی من تصمیم سه ماه از اون روز گذشت و من از حامی جدا شدم ، قرار شد که فعال به خانواده هام

گرفتم که هر چه سریعتر پدر و مادرم رو در جریان قرار بدم نمی خواستم بعدا از زبون کس دیگه ای بشنون و 

ناراحت بشن . پرهام هم قرار شد با خانوادم صحبت کنه و مجابشون کنه که برای درمانم به تنهایی زندگی کردن نیاز 

 دارم.

 

ه ماه به خونه پدریم رفتم و اونا رو از مشکالت این چند ساله و عذاب هام و باالخره طالقم مطلع باالخره بعد از س

 کردم .

 

تعجب پدر و مادرم از اینهمه خودداری و پنهان کاریم قابل پیش بینی بود .مادرم چند ساعت گریه کرد و پدر هم به 

 ری نسبت به مامان نداره .اتاقش پناه برد ، ازچشمهاش موقع شام فهمیدم که حال بهت

 

باالخره بعد از شام حرفی رو که از اول اومدنم به اینجا انتظار شنیدنش رو داشتم از زبون بابا شنیدم . بابا ازم خواست 

 که برگردم پیششون و خونه ام رو تحویل بدم .

 

بت ها با روانشناسم واسه طبق هشدارهای پرهام خودم مخالفتی نکردم ،و ازشون خواستم که برای یه سری صح

 کمک به روند بهبودی روحیم به مطب پرهام بریم. مامان و بابا قبول کردن که عصر فردا همرام بیان.

 

وقتی به مطب پرهام رسیدیم کسی تو سالن انتظار نبود ، منشی ما رو به اتاق پرهام فرستاد و بعد از آشنایی پرهام با 

 اشون بذارم.پدر و مادرم از من خواست که تنه

می شد حدس زد که برای قانع کردن مامان و بابا می خواد به تنهایی با هاشون صحبت کنه ، دل تو دلم نبود توی 

سالن رو صندلی نشسته بودم و از دلهره زیاد گوشه لبهام رو می جویدم و با انگشتام بازی می کردم. انتظار خیلی بدی 

ابا رو قانع کنه داغون می شدم. با سختگیری هایی که از بابا و مامان سراغ بود اگه پرهام موفق نمی شد مامان و ب

داشتم به یه ماه نکشیده راهی تیمارستان می شدم . شاید یکی از عوامل ازدواج زود هنگام من ورویا همین سخت 
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خوشمون اومد گیری بیش از اندازه خانواده ام بود که سبب شد من و رویا به اولین خواستگاری که یه کم ازش 

جواب مثبت بدیم ، اونموقع نمی دونستیم که با اینکار از چاله در می آیم و تو چاه می افتیم ولی خدا رو شکر زندگی 

رویا خوب بود و اون تو انتخابش مثل من اشتباه نکرده بود حداقل همسرش از نظر اخالقی در حد خانواده ما بود و 

 باعث سرافکندگی بابا و مامان نبود .

 

 بعداز چهل وپنج دقیقه بابا و مامان از اتاق پرهام در اومدن و از من خواستن که برم پیشش.

 

از شدت اضطراب روی پاهام بند نبودم و دل درد عصبی بدی به سراغم اومده بود. وقتی روبروی پرهام روی مبل 

 راحتیه اتاقش نشستم از روی زردی چهره ام پی به حال خرابم برد و گفت:

 

 چته دختر ؟ چرا اینقدر زرد شدی ؟ مگه به کار من شک داری؟ -

 

 انگشتهام رو تو هم قالب کردم و گفتم :

 

 خوبم ، چی شد چی گفتن موافقت کردن ؟ -

 

 پرهام لبخندی زد گفت :

 

 یکم نفس بگیر دختر -

 

 تو رو خدا اذیتم نکن بگین دیگه، چی شد؟ مُردم به خدا -

 

 تی چی بشه قبول کردنمی خواس -

 

 جیغی که من کشیدم اینقدر بلند بود که پرهام گفت:

 

 یواش تر چه خبره می خوای پشیمونشون کنی -

 

 خندیدم و گفتم :

 

 نمی شنون ، اونقدر ضایع کردم ؟ -

 

 فت :پرهام از روی صندلیش بلند شد و اومد کنارم روی کاناپه نشست و دستهام رو تو دستاش گرفت و گ

 

گیلدا تو دیگه آزاد شدی ، االن باید بهم کمک کنی که ازت یه دختر شاد و با اعتماد به نفس بسازم که بتونه کوه رو  -

 هم جا به جا کنه

 

 

 دلم غم گرفت و گفتم :    
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 من دیگه هیچ وقت به زمان قبل از ازدواجم برنمی گردم و یه دختر شاد نمی شم -    

 

 حرفم رو گرفت و گفت: طعنه ی    

 

این حرف رو نزن خیلی از دختر های جامعه ما هنوز متهل نشدن، ولی با دوست پسراشون رابطه ی خیلی  -    

 نزدیک دارن و مثل تو احساس یاس نمی کنن

 

 سال خاطره ی خوب و بد 1اونا فرق دارن مثل من یه اسم خط خورده تو شناسنامه شون نیست با  -    

 

ببین رها از امروز درمانت رو به طور جدی شروع می کنیم همه ی این افکار منفی رو از ذهنت پاک می کنم و  -    

ازت چیزی می سازم که حتی یه روز خودت هم به این روزهات بخندی فقط باید کمکم کنی. اگه کارهایی رو که ازت 

 می خوام انجام ندی من به تنهایی نمی تونم موفق بشم

 

 دوست دارم همه چیز رو از ذهنم پاک کنم و زندگیم رو از نو بسازم دکتر -    

 

 بسپرش به من و بهم اعتماد کن بهت قول می دم که پشیمون نمی شی -    

 

 به کارت اعتماد دارم دکتر ولی... -    

 

 ولی چی ؟ چی می خوای بگی؟ -    

 

 روانشناس به کیسش نیست یک کم منو....راستش حستون نسبت بهم که دیگه حس یه  -    

 

گیلدا االن وقت این حرف ها نیست بهت قول می دم تا وقتی که کامال از خوب شدنت مطمئن نشدم دیگه کلمه  -    

ای از حسم بهت نمی گم ، تو هم سعی کن فراموش کنی و به درمانت فکر کنی تنها چیزی که االن برام مهمه اوضاع 

 روحیه خودته

 

 ممنونم -    

 

ببین گیلدا من می خوام هم روانشناست باشم و هم دوستت ، می خوام در طی مدت درمانت مثل یه دوست  -    

کنارت باشم هم بهت کمک می کنم که زودتر خوب بشی و هم تو این مدت تو می تونی من رو بیشتر و بهتر بشناسی 

گزینه ی مناسبی برای زندگیت هستم می تونی قبولم کنی که با  و ارزیابی کنی. اگه بعد از درمانت فهمیدی که من

هم یه شروع خوب داشته باشیم واگه تو این مدت هیچ حسی بهم پیدا نکردی من خیلی راحت از زندگیت می رم 

 بیرون و برای همیشه روانشناست باقی می مونم ، خوبه ؟ قبول ؟

 

 ل دوستی پرهام یه جورایی به برنو خیانت می کنم.حس عجیبی داشتم، احساس می کردم که با قبو    
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االن که دیگه حامی نبود برنوی خیالی من بیشتر از قبل برام پررنگ شده بود و با خیال راحت می تونستم تو     

رویاهای بدون دقدقه ام باهاش زمان سپری کنم و از عشقش سرمست بشم. دیونگی محض بود ولی من به این 

 شده بودم .دیونگی معتاد 

 

 تعللم برای جواب دادن به سوال پرهام اون رو متوجه دلیل این سکوت کرد و گفت :    

گیلدا خواهش می کنم به من فرصت بده که بهت نشون بدم زندگی توی واقعیت خیلی زیبا تر از زندگی کردن  -    

و معنی عاشقی رو بهت بفهمونم . گیلدا جان تو توهمه ، باور کن من می تونم هزاران بار بیشتر و عمیق تر از برن

 خواهش می کنم بهم فرصت بده 

 

 

 

 یکم تو کاناپه جا به جا شدم و فاصله ام رو باهاش زیادتر کردم و گفتم :    

 

 فقط به یه شرط -    

 

 نگاهش رنگ خواهش گرفت و گفت :    

 

 چه شرطی ؟ فقط خواهشا شرط هات سخت نباشه -    

 

 نگاهم روی چشمهاش قفل کردم و گفتم:    

 

 من فقط می خوام به حریمم احترام بذاری و مثل اون شب تو خونه ام نباشی -    

 

 نگاهش رو از چشمهام به لبهام دوخت و گفت :    

 

 با اینکه کار خیلی سختیه ، ولی باشه من تمام تالشم رو میکنم -    

 

 ست دکتر ، من قول مردونه می خوامتمام تالشت کافی نی -    

 

تو خیلی سر سختی گیلدا، من می خواستم به روند درمانت سرعت بدم .ولی تو با این کار دستم رو بستی ، ولی  -    

باشه من بهت قول مردونه می دم تا وقتی خودت نخوای حتی دستت رو هم نمی گیرم. به شرط اینکه اینقدر بهم نگی 

 پرهامم عزیزم دکتر من برات فقط

 

 از جام بلند شدم و روبروش ایستادم اون هم بلند شد و ایستاد .    

 

ازش بابت راضی کردن مامان و بابا تشکر کردم و از اتاقش اومدم بیرون .مامان و بابا با نگرانی بهم نگاه کردند و     

 من با لبخند ازشون خواستم که بریم .
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متری یه خوابه نزدیک خونه مامان اینا اجاره کردم . بعد از فروش  11ا یه آپارتمان سه روز بعد با کمک باب    

جهزیه ام یه سری وسایل نو برای خونه جدیدم خریدم . نمی خواستم هیچ ردی از زندگی قبلیم تو زندگی جدیدم 

ایی که آدرس و شماره تماس باقی بمونه . از مامان خواستم که آدرس و شماره ام رو تو فامیل به کسی نده . تنها کس

 خونه رو داشتن لیال و رویا و پرهام و زیبا بودن که به اوناهم از سر ناچاری اطالع داده بودم.

 

لیال خیلی کمکم کرد و با مامان همه ی خونه رو برام جابه جا کردند و قرار شد پنج شنبه ها برای کمک تو کارهای     

رفتن مامان ، پرهام با یه بسته شیرینی اومد خونه و ازم خواست که جلسه اول خونه بهم سر بزنه . اونشب بعداز 

درمان رو باهم تو خونه شروع کنیم. دلم نمی خواست همسایه ها پرهام رو در حین رفت و آمد به خونم ببینن واسه 

طور منظم به همین ازش خواهش کردم که دیگه برای دیدنم به خونم نیاد و مطمئنش کردم که برای درمان به 

 مطبش می رم.

 

هر چند که از حرفم ناراحت شد ولی به روی خودش نیاورد . هر چقدر اصرار کردم برای شام نموند و رفت .     

خوشحال بودم که سنگ اول رو محکم گذاشتم و از بوجود اومدن هر حرف و حدیثی درمورد خودم ، که در واقع االن 

 خانم های همسایه یه غده سرطانی محسوب می شدم جلوگیری کردم . یه زن مطلقه بودم و از دید تمام

 

چند روز بعد از سکونتم تو خونه جدید تونستم یه کار توی شرکت پخش دارویی به عنوان کمک حسابدار پیدا     

ینه هام کنم. خیلی خوشحال بودم حقوق نسبتا خوبی می دادن و می تونستم به راحتی اجاره خونم رو بدم و از پس هز

بر بیام . مخصوصا االن که اصال دلم نمی خواست جلسه های مشاوره ام رو رایگان بگذرونم و مدیون پرهام باشم ، از 

 طرفی استقالل مالیم اعتماد به نفسم رو باال می برد و از اینکه حس کنم سربار خانواده ام نجاتم می داد.

 

ار تو شرکت و گذروندن جلسات مشاورم با پرهام بودم . نسبت به روزها خیلی تکراری می گذشت و من مشغول ک    

اوایل جداییم خیلی بهتر شده بودم . پرهام از هیچ کاری برای خوب شدنم دریغ نمی کرد و همون طور که قول داده 

وادش بود به حریمم احترام می گذاشت . چند باری با هاش برای شام به رستوران رفته بودم و اون از خودش و خان

 برام گفته بود .

اینکه تک پسر خانواده بود و پدر و مادرش مقیم آلمان بودن و اینجا با خانواده ی عموش زندگی می کرد . دوره     

دکتراش رو توی استرالیا گذرونده بود و بعداز اتمام تحصیلش به ایران برگشته بود و قصد زندگی تو زادگاهش 

 رج از کشور زندگی کنه. رشت رو داشت و دلش نمی خواست خا

 

 

 

توی این مدت اخالق بدی ازش ندیده بودم ولی هنوز به بودن باهاش رضایت نداشتم ومدام با برنو مقایسه اش می     

کردم هر چنددیگه سراغ برنو نمی رفتم و با تمرین هایی که پرهام بهم داده بود سعی می کردم تمام لحظه هام رو 

 دازی نرم .پر کنم و سراغ رویاپر
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هنوز بعد از شوک دیدن رادمهر با دوست دخترش دلم با برنو صاف نشده بودو یه جورایی خودم رو بازنده بازی با     

 سایه حس می کردم و با حس خیلی خنده دار و کودکانه ای از برنو فرار می کردم .

 

    ***** 

 

 

وم شد . من و پرهام شناخت خیلی خوبی از هم پیدا کردیم . پرهام یکسال از جداییم گذشت و تقریبا درمانم تم    

 ازم درخواست ازدواج کرد و بهم دو هفته وقت داد که بهش جواب نهایی رو بدم .

 

پدر و مادرش برای تعطیالت عید به ایران می اومدن و اون می خواست مراسم عقدمون رو با حضور پدر ومادرش     

 تو عید برگذار کنه .

 

در مورد پرهام به جز لیال با کسی حرف نزده بودم حتی مامان و بابا در جریان نبودن ، شاید چون هنوز خودم     

 درگیر تصمیم گیری بودم نمی خواستم کسی از این جریان چیزی بدونه .

 

ر خالف تمرین ها و یک شب قبل از دادن جواب به پرهام تصمیم گرفتم برای آخرین بار و فقط برای خداحافظی ب    

 اصرار های بیش از اندازه پرهام برای فراموش کردن برنو برم سراغش .

 

    *** 

 

 

روی تخت دراز کشیده بود و ساعدش رو روی چشمهاش گذاشته بود پاورچین به سمتش رفتم و آروم رو تخت     

 کنارش نشستم . دستش رو از روی چشمهاش برداشت و بهم خیره شد.

 

چشمهای خوش رنگ طوسیش قرمز بود احساس کردم ساعت ها گریه کرده ، دستهاش رو گرفتم . دستش رو از     

 دستم بیرون کشید و روی تخت نشست و آه عمیقی کشید و گفت:

 

فکر نمی کردم عشقت اینقدرسطحی باشه و اینقدر راحت ازم بگذری ، نمی دونم چی شد که یهو دستم صورتش     

و سیلی محکمی بهش زدم . چشمهام رو بستم و صحنه ی رقص برنو با سایه رو دیدم که تو بغل هم  رو لمس کرد

نجواهای عاشقانه می گفتن . از کنارش بلند شدم و به سمت در رفتم . هنوز از اتاق خارج نشده بودم که دستش رو 

 دور کمرم حلقه کرد و گفت:

 

ی دونم تو با چه سندی منو به ارتباط با سایه متهم می کنی ، اونشب من تو گیلدا به خدا من بهت خیانت نکردم نم -    

 اتاق تو بودم تو هتل ، تا صبح کنار تو خوابیدم چرا صبحش منو به خیانت متهم کردی و اونطور تنهام گذاشتی؟

راتم پا به زندگیه واقعیم جوابی نداشتم بدم هنوز بین برنو وآریو فرقی قائل نبودم ، هنوز این برنو بود که از تصو    

 گذاشته بود و بهم پشت کرده بود ، هنوز بین احساس های ضد و نقیضم غوطه ور بودم 
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برنو منو به سمت خودش برگردوند و لبهاش رو لبام گذاشت . خودم رو از آغوشش بیرون کشیدم و خواستم از اتاق 

 ت:بیرون برم ، که برنو با صدای وحشتناکی سرم داد زد و گف

 

 مگه من با تو نیستم ؟ چرا ناحقی می کنی؟ چرا برای گناه نکرده متهمم می کنی؟ -

 

چرا تا االن سراغم نیومدی؟ چرا تنهام گذاشتی؟ من عاشقتم تو منو نمی بینی ؟ تو فقط منو برای فراموش کردن 

ی راحت منو دک می کنی که به حامی می خواستی ، تو ازم سواستفاده کردی و االن که از شر حامی خالص شدی خیل

 عشق و حالت با پرهام برسی ؟ تو از نظر من یه هرجایی هستی گیلدا ، تو دیگه واسه من الهه عشق و پاکی نیستی!

 

حرف های برنو مثل یه پتک به سرم کوبیده می شد و طاقت شنیدن بقیه حرف هاش رو نداشتم از هوش رفتم و 

 م بود.وقتی بهوش اومدم پرهام باالی سر

 

 چشم ها م بستم و بدون اینکه به پرهام نگاه کنم بهش گفتم :

 

 تو اینجا چیکار می کنی چطور اومدی ؟خواهش می کنم تنهام بزار من نمی خوام ببینمت -

 

ترسی تو وجودم حس کردم چشمهام رو باز کردم از نگاهش آتیش می بارید ، خیلی وحشتناک شده آب دهانم رو 

 و سعی کردم نگاهم رو ازش بدزدم .با صدای آروم ولی لحن بدی گفت:قورت دادم 

 

 باز رفتی سراغش نه ؟ مگه تو به من قول نداده بودی؟ -

 

حرفی نزدم ، چیزی نداشتم که بگم، چی بهش می گفتم ؟ می گفتم بعد از یه سال تالش درست زمانی که می 

 از برنوم دست بکشم . خواستی جواب کارها و محبت هات رو بگیری نتونستم

 

 از سکوتم کالفه شده بود و مدام تو اتاق راه می رفت و سیگار می کشید.

 

حال پرسیدن دوباره سوالم رو نداشتم ولی ذهنم درگیر شده بود این وقت صبح پرهام تو خونه من چیکار میکرد به 

 فت :سمت کمد اتاقم رفت و مانتو وشلوار و شالی برام روی تخت گذاشت و گ

 

 لباسات رو بپوش می ریم مطب من

 

 به لباسام نگاه کردم و گفتم: لزومی نداره من جایی نمی آم

 

 در حالیکه با دستاش تو موهاش چنگ می انداخت به سمتم اومد و گفت :

 

 گیلدا میگم بپوش منو عصبی نکن ، االن همسایه هات می ریزن سرمون -
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و سوار شدم دلم می خواست تنها باشم و برم پیش برنو و ازش بخوام منو ببخشه . ولی . در ماشین روبرام باز کرد 

 خوب می دونستم که پرهام دست بردار نیست و حاال حاالها باید تحملش کنم .

 

 راه افتاد و تو راه حتی یک کلمه باهام حرف نزد ،جلوی مطبش ترمز کرد و بهم گفت که پیاده بشم .

 

 نداشتم و بدون مقاومت پیاده شدم .حوصله جرو بحث 

 

 در مطب رو باز کرد و من پشت سرش وارد شدم ، برق ها رو روشن کرد و وارد اتاقش شد .

 

 من هم به اتاقش رفتم و روی کاناپه نشستم .

 

سیگاری روشن کرد و پشت میزش نشست . چند دقیقه سکوت کرد و پک های عمیقی به سیگارش زد و به دودی 

 از دهانش بیرون می داد خیره شد .که 

 

سرم رو تو دستام گرفتم و نگاهم رو به سرامیک کف اتاقش دوختم ، منتظر شنیدن موعظه هاش یا شاید توبیخ هاش 

بودم ، می دونستم که انتظاری جز این نباید داشته باشم . سیگارش که تموم شد از جاش بلند شد و به سمتم اومد 

 م بیرون کشید و چونه ام رو به سمت باال گرفت گرفت وداد زد :سرم رو از حصار دستا

 

 تو تمام زحمات این یک سال منو به باد دادی ، می فهمی ؟ می دونی باهام چیکارکردی؟ -

 

- ..... 

 

 پاشو بریم تو اتاق باید هیپنوتیزمت کنم -

 

ه و ببینه که با برنو تا کجا ها پیش رفتم و چیزی که عصبی شدم می دونستم می خواد با هیپنوتیزم به رویاهام نفوذ کن

 ازش می ترسید اتفاق افتاده یا نه ؟

 

 از جام بلند شدم و خواستم که از مطبش برم ولی دستم رو گرفت و با عصبانیت منو به سمت اتاق معاینه اش کشید .

 

 فریاد زدم :

 هیپنوتیزمم کنی؟ چی می خوای ازم بفهمی ؟ خودم بهت می گم نیاز نیست  -

 دستاش شل شد و دستم از تو دستش رها شد .

 

 اشک هام مهلتی بهم نمی دادن و پشت سرهم می ریختن ، با عصبانیت ادامه دادم :

 

 من با برنو ..... -
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: تو هنوز حرفم رو تموم نکرده بودم که منو به آغوش کشید و لبهاش رو لبهام گذاشت ، صدای برنو تو گوشم پیچید 

 یه زن هرجایی هستی !

 

دستهام رو روی سینش گذاشتم و هلش دادم عقب ، از حرکت من جا خورد و اینبار با عصبانیت بیشتری دستم رو 

 گرفت و به سمت اتاقش کشوند و روی تخت پرتم کرد.

 

 از جام بلند شدم و گفتم:

 

 تو به چه حقی با من اینجوری برخورد می کنی؟ -

 

 شدت خشم قرمز شده بود به تخت نزدیک شد و گفت : صورتش از

 

 دراز بکش -

 

 از روی تخت پایین اومدم و شالم رو مرتب کردم دوباره غرید :

 

 بهت می گم دراز بکش -

 

 من نمی زارم هیپنوتیزمم کنی ، اینکار تو با حامی چه فرقی داره تو هم یه بد دل شکاک هستی -

 

 وام ببینم چه گندی به روند بهبودت زدیلجبازی نکن ، می خ -

 

دروغ نگو چیزی که تو می خوای بفهمی اینه که من و برنو با هم بودیم یا نه ؟ که خودم بهت می گم نه ما باهم  -

 نبودیم من فقط می خواستم باهاش خداحافظی کنم.

 

 الیخولیاییت ندارهبهت می گم دراز بکش و به حرفم گوش کن ، هیپنوتیزمت ربطی به افکار م -

 

 نمی خوام -

 

 گیلدا کاری نکن که دیگه اسمت هم نیارم -

 

 اینطور بشه خوشحال می شم -

 

خفه شو ، نمی بینی ؟ حال منو نمی بینی؟ همه تو ماجرای عشقشون یه رقیب واقعی دارن که به هر نحوی می تونن  -

ی طرفم. یکی که حتی یه بار هم ندیدمش ، یکی که نمی از میدون به درش کنن ولی من بدبخت با یه رقیب تخیل

دونم اخالقش چه جوریه ، اصال چه شکلیه ؟ منو با یه فرشته دست ساز مقایسه می کنی ، یکی که از هر عیبی مبراست 

، چرا نمی فهمی تو دنیای واقعی یه مرد با همه ی صفات خوب وجود نداره هر کسی یه عیبی داره هیچ کس معصوم 

 . نیست
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هر وقت کنارتم احساس می کنم داری آنالیزم میکنی و بعد با برنو مقایسه می کنی ، می تونی درکم کنی ؟ تو نمی 

فهمی تو این یه سال چی به روزم آوردی هنوز یه ماه نشده که فکر می کردم درمانت کامل شده ، تو گند زدی گیلدا، 

 گند

 

تم که دوستم داشته باشی؟ مگه تو از روز اول از مشکل من خبر بس کن دیگه خسته شدم مگه من ازت خواس -

 نداشتی ؟ مگه نمی دونستی من بدون برنو نمی تونم ادامه بدم؟

 

پس این همه زحمتی که من کشیدم بی نتیجه بود ؟ این همه کاری که کردیم ، این همه جلسه مشاوره یعنی همش  -

 بی نتیجه بود ؟

 استم خداحافظی کنم می فهمی یا نه ؟بهت گفتم من فقط می خو - 

 

 تو خودت رو به دیونگی می زنی که منو نابود کنی ؟ -

 

 حرفت رو نمیفهمم -

 

خداحافظی با کی؟ یه موجود خیالی که تو بوجود آوردیش و باهاش به نِوِرلندت رفتی و با هم ماجراجویی کردین و  -

فهمی بودنت با برنو یه خیانت به رابطه ی ماست ، مگه نمی دونی یه زندگی عاشقانه رقم زدین ؟ چرا نمی خوای ب

 تجسم و تصور یه مرد هم یه نوع خیانت به همسره .

 

 تو همسر من نیستی -

 که اینطور باشه االن فهمیدم که هیچ ارزشی برات نداشتم و بازیچه ات بودم -

 بس کن پرهام من تصمیم رو گرفتم جواب من .... -

 بازی در نیار ، بخواب هیپنوتیزمت کنمگیلدا بچه 

 چرا نمی زاری حرفم رو تموم کنم -

 اول هیپنوتیزم -

 گفتم که نمی خوام -

 کاری نکن دست و پاهات رو ببندم و مجبورت کنم . -

 چی از جونم می خوای پرهام ؟ اگه من نخوام درمانم کنی باید به کی بگم -

 تههمین یه دفعه بعدش دیگه دست خود -

اتفاقی بین من و برنو نیافتاده بود که بخوام بترسم برای همین رو تخت دراز کشیدم و پرهام کارش رو شروع کرد . 

نمی دونم چقدر طول کشید وقتی کارش تموم شد و من از هیپنوتیزم خارج شدم روبروم نشسته بود و سیگار می 

 بهش گفتم : کشید . از روی تخت بلند شدم و لباس هام رو مرتب کردم .

 کارت تموم شد چیزی که باید می فهمیدی دستت اومد -

نگاه محزونی بهم انداخت و از روی صندلیش بلند شد و به سمت پنجره اتاقش رفت .پرده رو کنار زد و به بیرون 

 نگاه کرد و گفت :
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استان جدید عذاب خودتو داغون نکن بخدا این راهش نیست، تو داری دوباره شروع می کنی برای خودت د -

وجدان رو تداعی می کنی ، تو نمی خوای که ما باهم باشیم چون دلت با من نیست باشه ولی به خاطر خودت دست از 

این توهم بردار ، برنویی وجود نداره چرا زندگیت رو با واقعیت هماهنگ نمی کنی، نگو که این همه تمرین همه اش 

و خیلی خوب پیش می رفتی و من حتی لحظه ای تردید نداشتم که تو رو کشک بود و من آب تو هاون می کوبیدم. ت

 به زندگی عادی برگردوندم . 

 نمی دونم پرهام من از برنو دلگیر بودم به خاطر... -

 

 

 به خاطر رابطه ی رادمهر با اون دختره -

 

مهر یکی کرده بودم ولی برنوی من آره ، من داشتم به گناه نکرده محکومش می کردم . من برنو رو با آریو راد -

 خائن نیست پرهام

 

 

 پرهام به سمتم اومد و دستهاش رو روی دستام گذاشت و گفت :

 

گیلدا از این خواب خرگوشی بیدار شو ، دیگه حامی ای وجود نداره که بخوای از دست اذیت هاش به برنو پناه  -

نه یه تصویر ذهنی ، برنو خائن یا عاشق قابل لمس  ببری ، منو لمس کن من هستم از جنس خودت قابل لمس

نیست.چرا نمی فهمی تو انسانی با یه دنیا غریضه و احساس ، زندگی با یه موجود خیالی درست نیست ، به من فکر 

 کن به احساسم یه گوشه ی اون قلبت رو به من بسپار ، کاری که داشتی تو این یه سال می کردی رو ادامه بده.

ن بود که فکر می کردم درمان شدی ، این پیشنهاد احمقانه من بود که تو رو به سمت برنو سوق داد، من اشتباه م

عجله کردم با این همه تجربه از خودم نا امید شدم من احساسم رو درگیر کارم کردم و شکست خوردم . باید از نو 

فی می کنم مطمئنم اون می تونه کامال درمانت کنه شروع کنیم البته با یه روانشناس دیگه یکی از استادام رو بهت معر

. 

پرهام تو این یه سال خیلی برام زحمت کشیدی می دونم حق نشناسم ولی باور کن چاره ای ندارم. تمام تالشم رو  -

ه می کنم که از برنو فاصله بگیرم و به زندگی عادیم برگردم ولی به زمان احتیاج دارم. من باید برنو رو راضی کنم ک

 دست از سرم برداره و تنهام بزاره ، باور کن من باید یه بار دیگه جدا بشم .

 گیلدا من نگرانتم خواهش می کنم حتما به دیدن استادم برو و بزار اون درمانت رو کامل کنه -

ولی من  باشه حتما می رم ، بابت تمام زحمت هایی که بهت دادم و تو برام کشیدی ممنون . پرهام تو خیلی ماهی -

 لیاقتت رو نداشتم خواهش می کنم منو فراموش کن و به زندگیت ادامه بده.

پرهام خندید ولی ته نگاهش می شد غم رو دید کارت استادش رو بهم داد ، باهاش دست دادم و برای آخرین بار 

 ازش خداحافظی کردم .

یه فرشته به کمک آدم ها میان و بعد هم از  سرنوشت گاهی آدم های خیلی خوبی رو سر راه آدم قرار می ده که مثل

 زندگی آدم خارج می شن .
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پرهام برای زندگی من حکم یه فرشته رو داشت که منو از قعر یه چاه تاریک بیرون کشید و معنی پرواز رو بهم یاد 

 دم .داد . ولی من حس خواهرانه ای بهش داشتم که هیچ جور نتونستم اون حس رو به حس به همسرتغییرش ب

روزهای بدی رو می گذروندم ، نبودن پرهام و جای خالیش حسابی کالفم کرده بود . تنها سرگرمیم کارم بود و گاه 

گاهی دیدن لیال و خانوادم .هر بار که می خواستم به برنو فکر کنم صدای پرهام تو گوشم می پیچید و التماس هاش 

 برای دوری از برنو رو بیاد میاوردم .

دکتر اغیاری استاد پرهام مراجعه نکرده بودم ، حوصله ی مشاوره و درمان رو نداشتم ، از طرفی این نیاز رو هنوز به 

در خودم احساس نمی کردم . هر چقدر فکر می کردم هیچ بهانه ای برای جدایی از برنو نمی دیدم که سراغش برم و 

 قانعش کنم برای همین بهترین راه رو دوری ازش می دونستم.

نگ موبایلم بود که سکوت خونه رو به چالش کشیده بود با بی حوصلگی دکمه سبز رو لمس کردم صدای گرفته بابا ز

 از اونطرف خط می اومد نگران شدم یعنی چه اتفاقی افتاده بود که بابا این وقت صبح با من تماس گرفته ؟

 ی مراسم دفن خودم رو برسونم.بابا با صدای گرفته ولرزون خبر فوت عمو رو داد و ازم خواست برا

خیلی ناراحت شدم با اینکه مدت زمان زیادی بود که از عمو و خانوادش دور بودم و خاطرات زیادی باهاشون نداشتم 

 ولی به هر حال عموم بود و ناراحتی پدرم برای برادرش روی من هم تاثیر زیادی داشت.

ردم و راهی خونه عمو شدم . توی خونه عطر حلوا میومد و مانتو و شلوار مشکی پوشیدم و شال مشکیم هم سر ک

صدای قرآن همه جا رو پر کرده بود. زن عموم گوشه پذیرایی روی مبل غش کرده بود و دختر عموم به صورتش 

 آب می پاشید ، پسر عموم هم با پیراهن مشکی یه گوشه نشسته بود و به نقطه نا معلومی زل زده بود.

د مامان همراه عمه پروانه حلوا می پخت . بابا هم همراه عمو و بچه هاش برای گرفتن جسد به جو خیلی سنگینی بو

 پزشک قانونی رفته بودن ، عمو تو راه برگشتش از مسافرت مشهد تو تصادف فوت شده بود .

آخرین بار با عمو ساعت دو عصر با یه آمبوالنس جنازه عمو رو به خونه آوردن و بعد از اینکه زن عمو و بچه ها برای 

خداحافظی کردن همه به قبرستونی رفتیم و مراسم خاکسپاری انجام شد . حال خوبی نداشتم پرده ای از اشک 

چشمهام رو پوشونده بود و همراه مامان نظاره گر ضجه های زن عمو و بچه هاش و عمه هام بودم که یهو با صدای 

با صدای بلندی گریه می کرد از حال خودم بیرون اومدم و  گریه های دختری که چند متر اونطرف تر روی قبری

 بهش نگاه کردم چهره ی دختر خیلی آشنا بود.

احساس کردم که یه جا دیدمش اما هر چقدر بیشتر فکر می کردم کمتر به نتیجه می رسیدم. آروم به سمت قبری  

که اسم متوفا رو پوشونده بود ، نگاهم که کنارش نشسته بود حرکت کردم .یه دسته گل خیلی بزرگ روی قبر بود 

رو از روی گل ها به عکس باالی سر مزار دوختم. از چیزی که دیدم خشکم زد توان حرکت نداشتم سرم شروع به 

 دوران کرد و چشمهام سیاهی رفت .

فاقی برام تو تخت خودم تو خونه ی مامان اینا چشمهامو باز کردم .چند دقیقه طول کشید تا بفهمم کجام و چه ات

افتاده، یهو عکس روی قبر رو بیاد آوردم .خدای من این امکان نداشت چطور ممکن بود که آریو مرده باشه ، یادم 

 اومد که اون دختر صنم بود که اونطوری برای آریو ضجه می زد و از فراقش می سوخت .

ال بود که از آریو و زیبا خبری نداشتم. اونقدر نمی تونستم باور کنم که اتفاقی برای آریو افتاده باشه، بیشتر از یک س

تو اون مهمونی از دستش ناراحت شده بودم که حتی یه بار هم حاضر نبودم دوباره ببینمش و خاطراتم با برنو رو 

 باهاش درگیر کنم .
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ن هم دنبالش از جام بلند شدم ولی هنوز سرم گیج می رفت، چشمهام رو بستم برنو رو دیدم توی اتوبان می دوید و م

می دویدم. نمی تونستم بهش برسم صداش می زدم ولی اون نمی شنید ،کم آوردم نفس نفس می زدم رو زانوهام خم 

 شدم و روی زمین نشستم قلبم تند می زد داد زدم :

 لعنتی بزار حرف بزنم صبر کن کجا می ری -

می دونستم کجام. صدای بوق ماشینها رو اعصابم بود. راه افتادم و پیاده تو مسیر نامعلومی شروع به قدم زدن کردم، ن

 برنو رو گم کرده بودم کیفی همرام نبود.

به سمت جدول کنار اتوبان رفتم تو حاشیه اتوبان شروع به قدم زدن کردم . هنوز فاصله زیادی نرفته بودم که 

ت ، دهنم خشک شد و دستهام جمعیت زیادی رو دیدم که دور یه ماشین جمع شده بودن ترس تمام وجودم رو گرف

شروع کردن به لرزیدن. به سمت جمعیت رفتم و مرد خون آلودی رو دیدم که گوشه خیابون تو خونش غوطه ور بود 

 نزدیکتر رفتم به صورتش نگاه کرد .

 نه نه نه خــــــدا، خدایا

شت ازم فرار می کرد اون زنده این برنوی من نیست ؟ نه نیست ! این مرد برنوی من نیست برنوی من زنده است دا

 است .

 این مرد که تو خونش غرق شده برنوی من نیست .

 خـــــــــــــــدا

 

 

 خـــــــــــــــــدا

 

 

 با تکون های دست مامان چشمهام رو باز کردم.

 پاشو مادر ، پاشو عزیزم چیزی نیست خواب می دیدی گلم -

 تم رو پوشونده بود ، احساس خفگی می کردم مامان لیوان آبی بهم داد .چشمهام رو باز کردم اشک تمام صور

 دخترم چرا اینقدر خودت رو ناراحت می کنی ، مرگ حقه گلم همه مون یه روز می ریم -

 چی می گی مامان ؟ تو قبرستون چی شد ؟ من چه جوری اومدم خونه-

 فکر نمی کردم مرگ عموت اینقدر متاثرت کنههیچ چی گلم غش کرده بودی من و بابات آوردیمت خونه ،  -

 مامان باید برم -

 کجا عزیزم ؟ تو هنوز ضعف داری -

 می خوام برگردم خونه ی خودم ، می خوام تنها باشم -

 امشب رو اینجا بمون عزیزم فردا برو نگرانتم مادر -

 خوبم مامان جان باید برم نمی تونم بمونم -

 شد بهم زنگ بزن بیام پیشتمطمئنی ؟ اگه حالت بد  -

 باشه مامان جان -
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باید می رفتم می خواستم قبر برنوم رو از نزدیک ببینم ، من باید می رفتم می خواستم برای اولین بار از نزدیک 

 لمسش کنم ، حیف که تنها سهم من ازش لمس سنگ مزارش بود . 

تا دسته گل دیگه روی مزار ش گذاشته بودند .دلم نمی  وقتی رسیدم هوا رو به تاریکی بود ، کنار قبرش نشستم چند

اومد گل ها رو بزنم کنار و اسم کسی رو ببینم که شاید برنو نباشه ولی برای من همون برنوی خودم بود. سرم رو رو 

 قبرش گذاشتم و اشک هام شروع به چکیدن کرد.

 

نمی تونم بخدا بدون تو نمی تونم چشمهات باز کن یه سنگ سرد وسیاه تنها سهم من از تو فقط همینه برنو ؟ من  -

برنو ببین من به خاطر تو از پرهام دست کشیدم و اومدم می خواستم بهت بگم می خواستم با تو باشم بخدا می 

خواستم تمام ثانیه های عمرم رو با تو بگذرونم حتی بدون لمست ، فقط با تصورت ولی دیر رسیدم بلند شو برنو من 

 دون تو نمی تونم .نمی تونم ب

 

من تنهات نذاشتم ، من همیشه به یادت بودم بخدا بهت خیانت نکردم. من به پرهام گفتم که نمی تونم باهاش باشم ، 

من کشتمت آره من باعث مرگت شدم. بلند شو بخدا اگه برگردی هرکاری تو بگی می کنم. اصال حتی یه لحظه هم 

 برنو برگرد خواهش می کنم تنهام نزار. دیگه ازت دور نمی شم . من دوست دارم

 

 بلند شو خانم فکر کنم اشتباه گرفتین این مزار برنوی شما نیست -

 

 این صدا ی کی بود ؟ این نوسان امواج صوتی چقدر به گوشم آشنا بودم ، این صدای آریو نبود ؟ آره

 

 بخند می زنه ؟این روحشه که باالی سرم ایستاده و به ضجه های من برای برنوم ل

 

سرم رو از روی قبر بلند کردم ، باید می رفتم این قبر برنوی من نیست. حق با روح آریوست ، اینجا فقط جسم 

 برنوی من خاکه روحش هنوز تو قلبمه . بلند شدم و برگشتم که برم .

 

ینمش ؟ اون که االن زیر خروارها نه نه خدایا این همه فشار برای منه خسته و شکسته دیگه بسته. چرا باید اینجا بب

 خاک خوابیده این تصویر چرا باید اینجا جلوی چشمهام دوباره ظاهر بشه و منو زجر بده .

 

دستهام رو روی چشمهام گذاشتم و چند بار پلک زدم دستم رو از روی چشمهام برداشتم هنوز اینجا بود خدای من 

 چرا تنهام نمی ذاشت .

 

 باز هم همون صدا :

 

 خانم آریان شما هستین ؟ اینجا چیکار می کنین -

 

 یعنی اونقدر جنون داشتم که تو تاریکی قبرستونی یه مرده رو اینقدر واقعی مجسم می کردم .

 

 ـ آریو به سمتم اومد یه قدم به عقب برداشتم نگاهش پر از تعجب بود. دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت :
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 ؟ حالتون خوبه خانم -
 

 نه این نمی تونست یه روح باشه این خودش بود ولی این قبر این عکس محاله .

 

 باید فرار می کردم توضیحی نداشتم که بهش بدم ، حتی برای وجود خودش باالی قبرش هم توضیحی نبود.

 

 یه قدم دیگه به عقب رفتم و پام به سنگ قبر کناری گیر کرد و افتادم .

 

 ستم رو گرفت . نه خدای من این یه واقعیت تلخ بود یا یه حس شیرین ؟به سمتم اومد د

 

 بلند شین خانم آریان ، نمی خواین بگین شما باالی قبر برادرم چیکار می کنین؟ -

برادرم ؟ این گفت برادرم ؟ درست شنیدم ؟ خدای من گند زده بودم مثل دیونه ها به سمت قبر رفتم و گل ها رو 

 کنار زدم .

 

 آرمان رادمهر

 

 0017تاریخ تولد : 

 

 0088تاریخ وفات : 

 

 پنج سال ؟ -

 

 سال از اون حادثه تلخ گذشته ولی داغش مثل روز اول هنوز دلمون رو می سوزونه 1بله متاسفانه  -

 

 برادرتون بودن ؟ -

 

 بله ، شما نمی خواین هیچ توضیحی به من بدین ؟ -

 

- ....... 

 

 و اشتباه گرفته بودینقبر ر -

 

- ...... 

 

 ماشین دارین ؟ -

 

 نه -

 

 بیاین می رسونمتون -
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 مزاحم نمیشم -

 

 بیاین تو راه برام تعریف می کنین چه چیزی شما رو اینجا کشونده -

 

به این مرد می در ماشینش رو باز کرد و من سوار شدم . از اشتباهی که کرده بودم حسابی کالفه بودم چه توضیحی 

دادم ، حتما به سالمت عقلی من شک می کرد .هیچ دروغی به ذهنم نمی رسید اونقدر آشفته بودم که حتی مغزم برای 

 گفتن یه دروغ ساده هم تالشی نمی کرد.

 

کنارم نشست و ماشین رو روشن کرد . صورتم داغ شده بود و احساس می کردم گُر گرفته آدرسی ازم نپرسید و راه 

 فتاد. هیچ حرفی نمی زد و این منو بیشتر مضطرب می کرد .ا

 

جلوی یه رستوران نگه داشت و پیاده شد ، در سمت من رو باز کرد و من هم بدون هیچ حرفی پیاده شدم دلم نمی 

 خواست من شروع کننده مکالمه مون باشم .

 

وران خوبی بود اما مثل همیشه شلوغ بود از پله ها به سمت رستوران رفتیم چند باری با حامی اومده بودم اینجا ، رست

باال رفتیم، یه میز دو نفره کنج سالن خالی بود ، صندلی رو برام عقب کشید و نشستم عذرخواهی کردو به سرویس 

 بهداشتی رفت .

 

 بودم. دلم می خواست فرار کنم ولی بی ادبی بود به هر حال من این مرد رو می شناختم و مدت زمانی کارمندش

 

چند دقیقه بعد برگشت ، گارسون برای گرفتن سفارش غذا اومد ، آریو منو رو داددستم ، بدون نگاه کردن بهش ، 

 گفتم چیزی میل ندارم فقط یه لیوان آب ، منو رو از دستم گرفت و دو پرس چلو کباب برگ سفارش داد .

 

 ی مالیمی گفت :نگاهم به دستام بود و با انگشتام بازی می کردم با صدا

 

 منتظرم خانم آریان -

 

سکوت کردم واقعا چیزی تو ذهنم نبود چی باید می گفتم : از مرگ برنو می گفتم ، از مرگ یه موجود خیالی ، 

 مطمئنا باور نمی کرد فکر می کرد دارم بهش دروغ می گم .

 

 معلوم بود از سکوت من حسابی عصبی شده وبا لحن شاکی ای گفت :

 

 اگه امروز به جای من صنم شما رو تو اون حال می دید می دونین چه فاجعه ای رخ می داد؟ -

 

 سرم رو بلند کردم و به چشمهاش نگاه کردم و گفتم :

 

 صنم ؟ -
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 بله همسر برادر مرحومم ، فکر کنم تو مهمونی شرکت دیده باشینش -

 

 زی نخورده بودم نمی دونستم چی باید بگم .این سرگیجه لعنتی باز به سراغم اومد از صبح چی

 

 متاسفم -

 

 تاسف شما جواب سوال من نیست ، من یه توضیح می خوام برنو همون آرمان هست یا نه ؟ -

 

نگاهم رو ازش دزدیم و به دستهام دوختم ،چشمهام پر از اشک شده بود ، قدرت هیچ کاری نداشتم نه حرف زدن نه 

 حرکت کردن .

 

- ..... 

 

 نگاهش رنگ تعجب گرفت و گفت :

 

 حرف بزن تو رو خدا شناخت منو از آرمان با خاک یکسان نکن ، من به پاکی آرمان ایمان دارم . -

لبخندی روی لبام نشست که دلیلش رو نمی دونم از این لبخندم سوء تعبیر کرد و مشتش رو میز کوبید . همه نگاه ها 

 به سمتمون چرخید . 

 چیزی می گفتم و اون رو از این اشتباه در می اوردم ولی تو اون لحظه این کار سخت ترین کار دنیا بود . باید 

 من و برادرتون هیچ ارتباطی باهم نداشیم آقای رادمهر -

 اخم روی چهره اش باز نشد ولی گفت :

 بهم بگین مشکلتون چیه ، اون چه حرف هایی بود که سر خاک آرمان می زدین ؟ -

بلند شدم باید می رفتم ، نمی تونستم رو در روی آدمی بشینم که هنوز چند ساعتی از تصور مرگش تو ذهنم نگذشته 

 بود ، داغون تر از اون بودم که جلوی یه برنوی واقعی بشینم و شام بخورم و حرف بزنم گفتم :

 نیست از من نخواین چیزی بگم چون نمی تونم فقط بدونین برادر شما برنوی من-

 از جاش بلند شد و گفت :

بشین خانم آریان ، من تا امشب از داستان آرمان و برنو و پرهام سر در نیارم نمی زارم شما جایی برین عصبی  -

بودم حال جر و بحث با این آدم که از قضا شباهت بی نظیری هم به برنوی مرحومم داشت رو نداشتم . صدام رو کمی 

 بلند کردم و گفتم :

 ببین آقای رادمهر یه سوء تفاهم کوچیک بود که برطرف شد فقط همین بزار من با دردهای خودم تنها باشم -

نگاهش تو صورتم در گردش بود ، نمی دونم چرا یه آن حس گنگی بهم دست داد حسی که تا به حال تجربه اش 

و سینه ی این برنوی واقعی و به اندازه نکرده بودم.دلم می خواست فقط برای یه بار فقط یه لحظه سرم رو بزارم ر

 تموم عمرم اشک بریزم .

 گارسون غذا ها رو آورد و میز رو میچید من و آریو همچنان ایستاده بودیم ، با دستش اشاره کرد که بشینم و گفت:

 غذاتون رو میل کنین ، بعداز شام صحبت می کنیم -
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نداشتم . ولی به خاطر سرگیجم مجبور بودم چیزی بخورم ، یه  بغض راه گلوم رو بسته بود و میلی به خوردن غذا

قاشق از غذا رو به زور قورت دادم اما یهو حالم بهم خورد و به سرعت خودم رو به سرویس بهداشتی رسوندم و باال 

 آوردم.

کرد به  اومد پشت در سرویس بهداشتی و صدام کرد. در رو که باز کردم ، احساس کردم همه چیز دور سرم شروع

 چرخش . دست رو گذاشتم رو سرم و گفتم من حالم بده خواهش می کنم از اینجا بریم.

آریو دستام رو گرفت و من به سمت ماشین برد ،توی مسیر اونقدر حالم بد بود که نزدیک بود چند بار زمین بخورم 

نم برای حساب کردن پول غذا به ولی آریو یه دستش رو دور کمرم انداخت و مانع افتادنم شد. بعد از سوار کرد

 رستوران رفت و چند لحظه بعد با اخم غلیظی برگشت.

وقتی چشمهام رو باز کردم آریو باالی سرم ایستاده بود و یه سرم به دستم وصل بود .این روز ها مثل فیلم های 

کشیدم و چشمهام رو سینمایی همش غش می کردم و تو بیمارستان و جاهای دیگه چشم باز می کردم. ازش خجالت 

دوباره بستم ، چند دقیقه بعد با صدای پرستار دوباره بازشون کردم . پرستار به آریو گفت فشارشون خیلی پایینه 

 امشب مواظبش باشین اگه باز حالش بد شد بیارینش اینجا. بعد هم سرم رو از دستم کشید و رفت .

 : آریو بهم کمک کرد که از روی تخت بیام پایین و گفت

 شماره همسرتون رو بدین تا باهاش تماس بگیرم بیان دنبالتون خانم آریان -

 چسب روی دستم رو محکم کردم و گفتم :

 نیاز نیست -

 یعنی چی خانم نمی تونم تو این وضعیت تنهاتون بزارم -

 جدا شدیم-

دین موبایلتون قفل داشت فکر می کردم تعجب کنه ولی نکرد و گفت : پس شماره تماس پدر و مادرتون رو ب

 نتونستم شماره ای ازش پیدا کنم.

 شالم رو مرتب کردم و گفتم:

 خوبم الزم نیست، شما رو هم به زحمت انداختم می رم خونه خودم اونجا راحت ترم -

 ابروهاش دوباره در هم رفت و گفت :

 مگه نشنیدین پرستار گفت امشب باید مواظبتون باشن -

ر چه سریعتر برگردم خونه و برم سراغ برنو . نمی خواستم زمان رو از دست بدم ، برای همین دلم می خواست ه

 بهش نگاه تلخی انداختم و گفتم :

ممنونم من خوبم ، نگران من نباشین بادمجون بم آفت نداره. این وقت شب اگه برم خونه پدر ومادرم نگران می  -

شدن و به اندازه کافی خانوادم ناراحت هستن ، فقط اگه امکان داره  شن نمی خوام اذیتشون کنم .امروز عموم فوت

 منو تا خونم برسونین.

در خونه رو باز کردم و وارد شدم ، آریو هم پشت سرم بدون تعارف وارد شد نمی دونستم چی بگم ، بیرون کردنش 

 بی ادبی بود به سمت آشپزخونه رفتم و زیر کتری رو روشن کردم .

 نشست و با دستهاش تو موهاش چنگی زد و گفت :روی کاناپه 

 برین استراحت کنین نیازی به پذیرایی نیست. -
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 به کانتر تکیه دادم و گفتم:

 شبتون بخیر ، حسابی به دردسر افتادین -

 سری تکون داد که نفهمیدم منظورش چیه ، بلند شد و پرسید : سرویس بهداشتی کجاست؟

 روی مبل روبرویش نشستم و منتظر موندم که بیاد و خداحافظی کنه و بره .با تعجب راهنماییش کردم و 

 کتری جوش اومد و چای رو دم گذاشتم ، برگشت و سر جای قبلیش نشست و گفت :

 برین بخوابین من تا صبح اینجا می مونم  -

 ش دکش کنم .دلم می خواست داد بزنم برو دیگه تنهام بزار ولی خوب، زشت بود . سعی کردم با آرام

 

 نیازی نیست به زحمت بیافتین من حالم خوبه -

 

 با دست راستش شقیقه اشو رو گرفت و گفت :

 

 زحمتی نیست فردا صبح باید برام بگین ماجرا از چه قراره؟ -

 

 در کابینت رو باز کردم و دو تا فنجون برداشتم و تو سینی گذاشتم و گفتم :

 

 که از کار من سر دربیارین ؟چرا اینقدر کنجکاوین  -

 

به خاطر اینکه شما مزارداداش من رو برای اشتباهتون انتخاب کردین، یه عکس بزرگ از آرمان باالی مزارشه که  -

 بعید می دونم ندیده باشینش و اشتباه کرده باشین

 

 داستان من خیلی طوالنیه آقای رادمهر یه داستان که ارزش شنیدن نداره -

 

 ت آشپزخونه اومد و روی صندلی میز نهار خوری نشست و گفت :به سم

 

 این منم که تشخیص می دم چی ارزش شنیدن داره و چی نداره شما بگین -

 

یاد برنوافتادم توی باغ برای اولین باری که باهاش درد دل کرده بودم و اون هم گفته بود که برای شنیدن حرفام 

ن درخت بید اون شب رویایی ، اون حس عجیب ، اون شهزاده خیالی که دیگه نبود مشتاقه ، به رویاهم برگشتم او

 ومن کشته بودمش آه عمیقی کشیدم و گفتم:

 

 نمی خوام یادآوریشون کنم ، خسته ام -

 

 بلند شد و به سمت گاز رفت .تو فنجون ها چای ریخت و گفت :

 

 من می خوام بشنوم شاید تونستم کمکت کنم.برای امشب کافیه برو بخواب فردا برام تعریف کن  -

 

 چای رو سرکشیدم وبه سمت اتاقم رفتم ، روی کاناپه دراز کشید و گفت :
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 در اتاقتون رو قفل نکنین، شاید حالتون بد بشه نگران من هم نباشین ، خطرناک نیستم -

 

اگه نصفه شب حالم بد می شد و به سراغم  لبخندی زدم و وارد اتاقم شدم با این لباس ها که نمی تونستم بخوابم

 میومد چی؟

تصمیم گرفتم یه شلوار راحتی و یه تونیک آستین بلند بپوشم . لباسم رو عوض کردم و روتخت دراز کشیدم خیلی 

خسته بودم ولی خواب به چشمهام نمی اومد .نیمه های شب با صدای نفس های بلند ش از جام بلند شدم و به هال 

ور اینکه برنوی واقعیه من امشب تو خونم خوابیده بود فراتر از درکم بود، پاورچین به سمتش رفتم و رو رفتم . تص

 زمین روبروش نشستم و بهش خیره شدم .

دلم نمی خواست تصویر خون آلود برنو رو تو ذهنم مجسم کنم ، می خواستم برنو رو زنده ببینم اونم تو خونه ی 

 خودم و از جنسی قابل لمس

 شاید تنها دلیلی که بهش اجازه داده بودم شب رو اینجا بمونه فقط دیدن این لحظه و لمس این همه نزدیکی بود .

اگه بگم دلم برای آغوشش پر نمی کشید دروغ محض گفتم . اگه امشب آریو به اتاقم میومد و منو به آغوش می 

 کشید مطمئن نبودم جلوش رو می گیرم.

بود هر چند که گناه محض بود ولی خیلی لذت بخش به نظر می رسید، بعد از این همه  نمی دونم این احساس چی

مدت رویا پردازی و معاشقه با برنویی که زمینی نبود. این مرد که از جنس گوشت و خون بود به سراغم اومده بود 

 ،اونم درست شبی که برنوی من به بدترین نحو ممکن برام مرده بود.

و بود ؟ نمی دونم حس می کردم برنو تو رویاهام مرد که پا به دنیای حقیقیم بزاره این همون برنو این خیانت به برن

 بود ولی توی دنیای سه بعدی من .

اشک تو چشمهام حلقه زد ، نیاز از تمام سلول های بدنم فریاد می زد ، نیاز به آغوش مردی از جنس خودم ، نیاز به 

 نهایی من کشنده تر از عذابی بود که توی این چند سال حامی بهم داده بود.دلداری و نیاز به محبت . این ت

خودم رو روی زمین به سمت کاناپه کشیدم . قفسه سینه اش باال پایین می رفت و ساعدش رو روی چشمهاش 

 گذاشته بود و تو خواب عمیقی بود.

ود اگه این گناهه من می خوام تا ابد گناهکار جرات لمسش رو نداشتم ولی شعله های این نیاز منو به جنون کشیده ب

 بمونم.

دستهام می لرزید فکر می کردم لحظه ی مرگم رسیده ، باید برای یکبار فقط یکبار لمسش می کردم. هر چند که 

امروز چند بار برای کمک دستم رو گرفته بود ولی اونقدر حالم بد بود که اون لحظه به هیچ چیزی فکر نمی کردم .اما 

 و این لحظه ی ناب من می خواستم یکبار فقط یکبار ، با تمام وجودم برنوی واقعیم رو لمس کنم.ت

 چند بار دستم رو به سمتش دراز کردم و بعد بین راه عقب کشیدم وخدا می دونه که چند بار از ته دل آه کشیدم .

دستهام روی قفسه سینه اش گذاشتم داغ اشک ها رو گونه هام بی پروا و بی صدا می چکید . باالخره موفق شدم و 

بود مثل رویاهام ، تند می زد مثل شبهای بی کسیم. عجیب بود قلب آدمی که تو خواب بود نباید اینقدر تند می زد ، 

ترسیدم نفسم تو سینه باال نمی اومد خواستم دستم رو از روی سینش بردارم که دستش رو از روی چشمهاش 

 برداشت و دستم رو گرفت .
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اینبار به تمام معنا فرشته مرگ رو مالقات کردم ، اشک هام راه دیدم رو سد کرده بودن و قطره های عرق از وسط 

 سینه ام راه پیش می برد . دستام هم غرق عرق سرد شده بود.

 درسته این عرق شرم بود ! که منو در خودش حل می کرد و همراهش ذره ذره آب می شدم، دوست داشتم به اعماق

 زمین راه پیدا کنم .

 بلند شد و روی کاناپه نشست ، دستم رو از توی دستش رها کرد و سرش رو بین دستاش گرفت و گفت :

 

 حرف بزن گیلدا می خوام دلیل اینکارت رو بدونم -

 

- ...... 

 

 این کارت چه معنی ای می ده لعنتی می خوام بدونم ؟ -

 

- ....... 

 

 گو دارم داغون می شمحرف بزن چیزی ب -

-...... 

یک ساعته اینجا نشستی و گریه می کنی، چند بار دستت رو جلو آوردی و بعد عقب کشیدی ، نگو که همه ی این 

 کارات از روی هوس بوده که باور نمی کنم

 

 می خواستم بلند شم و به اتاقم برم که دوباره دستم رو گرفت :

 

 می کنم که خودت داشتی شروعش می کردی اگه حرف نزنی کاری رو تموم -

 

 لرزیدم ، داشتم می افتادم که منو به آغوش کشید ، این دیگه برای قلب پر از تمنای من قابل تحمل نبود .

 

 از آغوشش بیرون اومدم و به سمت اتاقم دویدم و در رو قفل کردم .

 

ردم . پشت در اتاق بود و صدام می زد ولی نمی خواستم خودم رو روی تخت انداختم و با صدای بلند شروع به گریه ک

 ببینمش داد زدم :

 

 خواهش می کنم تنهام بزار من هرزه نیستم -

 

گریه هام شدت گرفته بود و سرگیجه لعنتی دوباره به سراغم اومد بود .دیگه صداشو نمی شنیدم آخرین صدایی که 

 د .شنیدم صدای یه ضربه بلند بود که به در وارد ش

 

تو حال رو کاناپه دراز کشیده بودم و یه سرم تو دستم بود . روی مبل روبروئیم نشسته بود و چشمهاشو بسته بود . 

 سعی کردم از جام بلند شم که آریو بدون اینکه چشمهاش رو باز کنه گفت :
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 بلند نشو هنوز فشارت پایینه دوباره بیهوش می شی -

 

اشتم چشمهام رو بستم و سعی کردم بخوابم. صبح با صداهایی که از تو آشپزخونه طاقت نگاه کردن بهش رو ند

 میومد بیدار شدم تو آشپزخونه بود ، سرمی هم به دستم نبود معلوم بود که از دستم کشیده

 

خجالت به آرومی از جام بلند شدم و پتو رو کنار زدم، با یه سینی چای و نون و کره و عسل به سمتم اومد . از زور 

 حتی حاضر نبودم ازش تشکر کنم . میز عسلی کنار مبل رو جلوم گذاشت و سینی رو گذاشت روش.

 

زیر لب تشکری کردم که خودم هم نشنیدم . به آشپزخونه برگشت و روی صندلی نشست و مشغول خوردن چای 

کاری می کردم یه جوری باید اینو شد . صبحانه ام رو خوردم احساس می کردم حالم خیلی بهتر شده باالخره باید یه 

 از خونه ام بیرون می فرستادم. توان دیدن و شنیدن صداش رو نداشتم .

 

 به آشپزخونه رفتم و سینی رو تو سینک ظرف شویی گذاشتم و گفتم :

 

 خواهش می کنم از اینجا برین و همه ی این ماجرا رو فراموش کنین . از همه زحمت هاتون هم ممنونم . -

صدای زنگ تلفن مانع حرف زدنش شد . گوشی رو برداشتم مامان بود که نگران حالم بود می گفت دیشب با خونه 

تماس گرفته کسی جواب نداده، موبایلم هم در دسترس نبوده نگرانم شده می خواسته بیاد اینجا که بابا حالش بهم 

 خورده و بردتش بیمارستان .

. می خواستم بگم که میام بیمارستان دیدن بابا که گفت : بابا ت صبح مرخص باهاش صحبت کردم و گفتم که خوبم

شده و االن خونه عمو ایناست . خداحافظی کردم و به سمت رادمهر برگشتم که دیدم تو هال روی مبل نشسته و داره 

 سیگارش رو با فندک روشن می کنه.

 

جا خشک کرده بود نمی دونم چی از جونم می  دیگه داشتم از دستش خسته می شدم این قصد رفتن نداشت و

 خواست . تا منو به سر حد جنون نمی کشوند دست بردار نبود. با عصبانیت گفتم :

 

شما متوجه حرفام نشدین ؟ می گم از اینجا برین من یه زن مطلقه ام دلم نمی خواد کسی شما رو اینجا ببینه و بهم  -

 تهمت بزنه

 

 نداخت و گفت :نگاه پر جذبه ای بهم ا

 

 برنو و پرهام اینجا نمی آن؟ -

 

دلم میخواست خفه اش کنم ،چطور به خودش اجازه می داد به من توهین کنه . به سمتش رفتم ، چشمهام بستم و 

 گفتم :

 

 تو به چه حقی به من توهین می کنی هان ؟ برو بیرون نمی خوام یه لحظه ام اینجا ببینمت -
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از جاش تکون نخورد و گفت : اول ماجرای دیشب رو بگو بعد می رم .می خواستم یکی بزنم در  در کمال پررویی

 گوشش ولی به سمت در خونه رفتم و در رو باز کردم و گفتم :

 

 ماجرایی در کار نبود بفرمائین بیرون -

 

من می خوام بفهمم یه لبخند تمسخر آمیزی زد و گفت : اونی که دیشب دستش رو سینه من بود شما نبودین ؟ 

 همکار محترم قدیمی چی شد که به این وضع افتاد؟

 

 دیگه داشتم به معنای واقعی از زور خشم خفه می شدم چشمهام از عصبانیت داشت از حدقه در می اومد جیغ زدم :

 

 یه بار بهت گفتم عوضی من هرزه نیستم حاال گورتو از اینجا گم کن -

 

ومد فکر کردم می خواد بره ، در کمال ناباوریم در رو بست و دستم رو کشید و به سمت مبل برد بلند شد و به سمتم ا

 و پرتم کرد رو مبل و گفت :

 

ببین خانم محترم دیشب تو باالی سر قبر برادرم یه تراژدی غمناک داشتی ، بعد هم دیشب اومدی سراغ من اینها  -

 نمی رم چه معنی داره من تا ندونم از اینجا بیرون

 

هیچ جوری نمی شد دست به سرش کرد، تا تمام ماجرا رو نمی فهمید از اینجا بیرون نمی رفت ، می خواستم بهش 

 بگم االن زنگ می زنم به پلیس که دلم نیومد به هر حال اون تمام دیشب مواظبم بود و بهم سرم وصل کرده بود.

 

 بهش نگاه کردم و گفتم :

 

 ل می دین بدون هیچ قضاوتی منو تنها بزارین؟اگه بهتون بگم قو -

 

روی مبل روبروم نشست و از تو جیب کتش یه پاکت سیگار در آورد، یه نخ بیرون کشید و با فندکش روشن کرد و 

 گفت : قول می دم

ه چند لحظه سکوت کردم.تلویزیون رو خاموش کرد و گفت : خوب بگو من دیگه نمی تونم منتظر باشم ، به نوری ک

 از پنجره به داخل خونه می تابید خیره شدم وبا صدای آرومی گفتم :

 

 سال پیش تو یه روز بارونی ...... 7

 

 وقتی حرف هام تموم شد رادمهر از جاش بلند شد و بی هیچ حرفی از درخونه بیرون رفت.

ر هم نمی رفتم . لیال برای سه روز از اون ماجرا می گذشت و من خودم رو تو خونه حبس کرده بودم و حتی سرکا

 دیدنم اومد ولی حوصله اون رو هم نداشتم .دلم می خواست آریو قبل رفتنش یه چیزی بهم می گفت .

داستان زندگیم رو شنید و فهمید من از دستش چه ها کشیدم و چرا روی قبر برادرش اونطور داغون بودم ولی منو 

 تنها گذاشت و رفت .
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می دونم ، ولی هر روز به امید برگشتنش به در خونه خیره می شدم . روزها بود که حتی به مرگ انتظار نا معقولی بود 

 برنو هم فکر نمی کردم . یه انتظار تلخ تموم ذهنم رو تسخیر کرده بود .

 شب بود و صدای بارون سکوت وحشتناک و عذاب آور خونم رو با ریتمی دل نشین پر کرده بود.

 

 ن ، به یاد عشق می ندازه ..من و بارون تابستو

 که وقتی غافلی از اون ، یهو دنیاتو می سازه ..

 یهو می زنه به خاکی که خیلی وقته خشکیده ..

 تموم شهر و می بوسه .. خیابون غرق لبخنده ...

 

آسمون صدای پایی تو راه پله خونه سمفونی بارون و سقف و شیشه رو بهم ریخت . نگاه من رو که از پنجره به 

 دوخته شده بود به سمت در خونه کشوند .

در خونه با چند ضربه آروم به صدا در اومد ، قلبم به طپش افتاد این وقت شب کی می تونست باشه چرا زنگ آیفون 

رو نزده بود، احتمال میدادم یکی از همسایه ها باشه.شالم سر کردم و در رو باز کردم ، از دیدن تصویرکسی که تو 

 بود نقش زمین شدم بعد به آغوش کشیده شدم و از زمین بلند شدم. قاب در

 

 چشمهام رو با سرسختی باز نمی کردم از دیدن دوباره ی اون تصویر هر لحظه ممکن بود سکته کنم.

موهای خیسش ، اون ته ریش جذابش ، کت اسپرت مشکی ایی که توی بارون به تنش چسبیده بود، اون تیله های 

 وشن، خدای من این برنو بود که برگشته .خاکستریه ر

 دستی روی گونم کشیده شد . پلکم لرزید صداش تو گوشم پیچید :

 چشماتو باز کن می دونم که بیداری -

خیلی آروم پلک هام رو باز کردم ، قلبم داشت کارناوال غم و غصه و شادی تو تنم راه مینداخت .هنوز تو آغوشش 

ه آرزوم رسوندی دیگه هیچ آرزویی ندارم ،اگه همین االن عزرائیلت رو برای گرفتن جونم بودم خدای من ، تو منو ب

 بفرستی ، بدون هیچ درخواستی خودم رو تسلیمش می کنم .

 منو به سمتم تختم برد و روش خوابوند،کنارم نشست و دستم رو تو دستش گرفت :

 گیلدا باید باهات حرف بزنم -

 وام حرفی بزنم فقط به سمتش چرخیدم و بهش خیره شدم .حسی در بدن نداشتم که بخ

 چند لحظه مکث کرد و گفت :

 من و آرمان دو قلو بودیم هر دو مون هم عاشق یه دختر شدیم، صنم

من به خاطر آرمان از عشقم دست کشیدم ، آرمان بدون اینکه چیزی از عشق من نسبت به صنم بدونه باهاش ازدواج 

 کرد.

ها من عذاب کشیدم ، به خاطر اینکه صنم رو نبینم و به داداشم خیانت نکنم از اینجا دور شدم رفتم تموم اون سال

 اتریش . اونجا بود که دچار اعتیاد شدم ،آرمان فهمید و اومد دنبالم.

ه با من رو به ایران برگردوند و بستری کرد . اعتیاد رو ترک کردم ، تو یه روز بارونی مثل امروز صنم رو دیدم ک

 آرمان خوشبخت بود . حس می کردم دیدن خوشبختی برادرم تنها چیزیه که از عذابم کم و آرومم می کنه.
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من و آرمان یه دوست مشترک داشتیم که اون از عالقه ی من نسبت به صنم با خبر بود. بعد از برگشتنم به ایران یه 

 صنم فکر کنم و با اینکار به داداشم خیانت نکنم.شرکت افتتاح کردم و سرم رو با کارم گرم کردم تا کمتر به 

یه شب آرمان مست اومد خونم ،داغون بود منو زیر مشت ولگد گرفت و هر چی تو دهنش بود بهم گفت. فهمیده 

بود، از علی همون دوست مشترکمون دلیل همه ی بدبختی هام رو شنیده بود . دلم نمی خواست هیچ وقت بفهمه ولی 

 آرمان با حال خرابش خونه ام رو ترک کرد و .... فهمید . اون شب

 همون شب تو یه تصادف ........

آریو مثل یه بچه گریه می کرد و اشک می ریخت . آروم بغلش کردم چند دقیقه ای تو آغوشم آروم گرفت و بعد 

 ازم جدا شد و گفت :

اموشش کنم من مسبب مرگ برادرم بودم و بعد از اون ماجرا دیگه به صنم فکر نکردم، خواستم برای همیشه فر -

نمی تونستم خودم رو ببخشم ، صنم باردار بود و مرگ آرمان داغونش کرده بود ، توی اون حالش مدام منو با آرمان 

 اشتباه می گرفت و سعی می کرد جای خالی آرمان رو با من پرکنه. ولی حال من هزار بار بدتر از اون بود .

روزم چیزی به صنم بگم پنج سال از اون ماجرا گذشت ،داغ من و صنم یکم آروم شد . صنم به  نمی تونستم از حال و

خاطر کوهزاد پسرش و به خاطر اینکه چهره من اونو به یاد آرمان می انداخت بهم نزدیک شد. می خواست که جای 

، هرچند صنم یه روزی عشقم بود  آرمان رو با من پر کنه حتی چند بار غیر مستقیم ازم خواست که باهم ازدواج کنیم

ولی اینکارم یه جور خیانت به برادر مرحومم بود ،صنم از عالقه قدیمی من به خودش خبر نداشت و حتی دلیل مرگ 

 آرمان رو نمی دونست .

مثل آدم های قاتل بودم که عذاب وجدان داشت خفه ام می کرد. می خواستم بهش بگم ولی نمی تونستم. اون روز 

تورو سر قبر آرمان دیدم حس کردم یه روزنه امید برای رهایی از شر عذاب وجدان هام و کابوس های شبانه وقتی 

 ام پیدا شده.

خیلی خوشحال شدم تصور اینکه آرمان با زن دیگه ای رابطه داشته مثل یه آب بود که می تونست آتیش وجودم رو 

 زمینی نبود که به این راحتی از بین بره .خاموش کنه ، ولی اشتباه می کردم عشق آرمان به صنم 

 

باالخره امروز به صنم گفتم و خودم رو از بار این عذاب نجات دادم.گیلدا من اینجام چون می خوام برنوی تو باشم 

 میخوام کمکم کنی صنم رو فراموش کنم .

، نمی دونستم باید چی بگم  چشم هام از شنیدن داستانش نمناک شده بود، سایه داستان خیالی من شده بود صنم

 سکوت کردم.

چشمهامو بستم ، روزی رو به یاد آوردم که از حامی کتک خورده بودم و تو خیابون بی هدف قدم می زدم ،جلوی یه 

خونه ایستادم ، تمام دیوار خونه پر بود از پرده های سیاه با متن تسلیت. جلو رفتم به اعالمیه ی روی دیوار خیره 

 رادمهر شدم . آرمان

 یادم اومد اون تصویر بود که تو ذهنم نقش بسته بود ، چهره ی برنوی من برگفته از روی اون تصویر بود.

آریو از روی تخت بلند شد و به سمت پنجره رفت و بازش کرد ، یه سیگار روشن کردو به بیرون خیره شد . از روی 

 تادم .تخت بلند شدم و به سمتش رفتم و کنارش جلوی پنجره ایس

 نگاهش به سمتم چرخید و گفت :



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –یک رویا لمس 

1 7 4  

 

 می تونی یه داستان جدید با من بسازی ولی اینبار واقعی -

 به دستهاش نگاه کردم و گفتم :

 نمی ترسی؟ -

 خندید و گفت :

 از تو ؟ -

 به ابرهای تو آسمون نگاه کردم و گفتم : -

 از زندگی با یه زن رویا پرداز و دیونه -

 و گفت : دستهام رو گرفت

 اگه قول بدی دیگه سراغ برنوی خیالیت نری و تمام سعیت رو برای آرامش من بکنی نه ، من عاشق دیونگی هاتم -

 

 

******* 

 

 دو سال بعد

 

 صدای گریه ی آنیال دخترکوچولومون از اتاق خوابش بلند شد و آریو لبهاش رو از روی لبهام برداشت و گفت :

 انش رو با ما تقسیم کنه چی میشه ؟اگه این وروجک مام

 

 

 

 

 پایان

 30شهریور 00دوشنبه 
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 پایان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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رمان های ایرانی و  بهترینبرای دانلود جدید ترین و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


