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 یک رمان انجمن کاربرMastaneh77 | زود قضاوت نکن رمان

  

مرد  برو هر وقت»کند پیچه و حالم را بدتر میهدف تو خیابون قدم میزنم صدای بابا تو گوشم میبی

 «.شدی برگرد، من یه پسر عیاش و خوشگذران نمیخوام

ام همش خوشگذرونی و تفریح بوده و غیر از چند سال آید همین بودم: زندگیازوقتی یادم می

رادین دوست دوران  کردم.الی کتابامو باز می رادین بود منم یه ذرهدانشگاه که اونم از صدقه سری 

دانشگاهم بود اصالً تو خط کارهای من و دوستام نبود. امل و خشکه مقدس نبود ولی به شدت از 

کرد. پدرش تاجر چرم بود یه کارگاه بزرگ کیف و کفش چرم مرغوب دخترا و رابطه با اونا دوری می

شود چون مادرش با شریک باباش سالش بوده از مادر رادین جدا می 11دین هم داشت ولی وقتی را

الفور مامانشوطالق میده. رادین میگه پدرم تو طول زندگی فهمد فیمیریزند و وقتی باباش روهم می

ها خیانتکارند و این رفتارها حس رادین را نسبت به گفت زنهر درس اخالقی که بهم میداد کنارش می

کالً هر جنس مونثی نظیر گاو ماده، اسب ماده،مرغ و ... عوض کرده بود )شوخی کردم( ولی ها و زن
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ی دانشگاه را که با رادین بودم ی چندسالهها خوشش نمیاد خالصه من فقط اون دورهدر کل از زن

د یعالوه بر کارهای به قول بابام عیاشی کمی هم درس خوندم تا حداقل موضوع کلی کتابهام دستم بیا

شدم کلی به استادهام رشوه، رومیزی، زیرمیزی، کادو و هدیه و شیرینی و ...  سراین مورد هم مجبور

کند. بدم به سختی تونستم ارشد عمرانم دیگه چی میگن به این کارها؟؟؟ نمیدونم دیگه ذهنم یاری نمی

ه همین دلیل بود که های من درگرفتن نمره خبر نداشت و برا تمام کنم البته پدرم اصال از فعالیت

صبحه یه آب  3: 43همیشه بهم افتخارمیکرد ولی از دیشب که گند کارهام دراومد االن که دقیقاً 

رسودش پی جدید و ای که دوست بابام به مناسبت معاملهخوش از گلوم پائین نرفته. دیشب تو مهمونی

ر خودم که همون پارتیهایی بود که تدارک دیده بود شرکت کردم البته از قول بابام مهمونی بود از نظ

سال به باال بود. هر چی میگم آخر پدر من، من کجا  34خودم همیشه میرم منتها رنج سنی اعضاش از 

بیام تو جمع پیرپاتاال؟ میگه پسر بزرگ کردم که بشه جانشین پدر و هر جا میرم باهام باشه نه این که 

 که وقتیورکنه. باید امشب را با من بیایی. منم هر جا خواست و تا هر وقت که عشقش کشید دورد

تونم حرفی رو حرفش بزنم کت و تومبون ببخشید کت و شلوارم را ادب!( نمیشد )بیبابام سگ می

سالگی از دست دادم اونم به  11پوشیدم و دِ برو که رفتیم راستی یادم رفت بگم که من مامانم را از 

سالگی بود که کم کم اخالقام  11هم شده بود. از همون  خاطر سرطانی که باعث مرگ مادربزرگم

یر از بودم که تفریحم غعوض شد و یکی دیگه شدم قبل از فوت مامانم یه پسر مثبت و البته شیطون 

سوارکاری یا استخر با دوستام تو چیز دیگه خالصه نمیشد ولی بعد ازفوت مادرم بود که همه چیز را 

امتحان کردم ودر واقع همه چیز هم ارضام نکرد هیچ وقت آرامشی که درحیات مادرم داشتم را دوباره 

وقت  گرفتم دیگه هیچم و ازشون کام میبدست نیاوردم حتی زمانی که با دخترای رنگارنگ رابطه داشت

ی بزرگ مواد شیمیایی آرامش سراغم نیومد پدرم هم که دکترای مهندسی شیمی داره و یه کارخونه
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البته مغازه وامالک هم که تا دلتون بخواد داره وهمه را اجاره داده و تا هفت پشت بعد از خودشو 

ج نشیم. من دیشب که رفتم مهمونی همونطور که از بحث اصلی که بدبخت شدن منه خارتامین کرده. 

با پسر نچسب دوست بابام، پوریا، که خیلی هم مثبت و سوسول و مامانی و ... )جاهای خالی را با 

کردم که در واقع های مناسب پر کنید( هست نشسته بودم و مثالً داشتم به حرفش گوش میبخش

خراش شنیدم و بعد هم حمله کردن یه جیغ گوشکردم که یهویی صدای داشتم برای خودم هیزی می

خرس چاق به خودم را احساس کردم. صبا بود. دوست دختر سابقم درست دو ماه پیش بود که باهاش 

بهم زدم مثله یه گاو اسرائیلی چاق بود و البته قول داده بود که الغر کنه. قبل از سحر و مهتاب و 

دم با صبا بودم البته اینم بگم من هیچ دختری را مجبور به نازنین که تو این دو ماه باهاشون دوست ش

کنم اونا خودشون را در اختیارم میگذارند گاهی هم مثل همین صباخانم رابطه با خودم نمی برقراری

اول پیشنهاد دوستی بعد هم پیشنهاد برقراری رابطه را داد که بعد هم فهمیدم اصالً دختر نبوده یعنی 

ر با مردا رابطه داشته بعد از سومین باری که باهاش رابطه داشتم صبح روز بعدش دونه چند باخدا می

تکراری شده بود بعد هم برای این که دیگه مزاحمم نشه  رفتم شمال و باهاش کات کردم دیگه برام

کنم در واقع هر دو هفته یکبار خطمو عوض کردم من معموال هر دو هفته یکبار خطمو عوض می

شه تا دیگه رو اعصابم درازنشست نرن میکنم خطم هم خود به خود با اونا عوض میهمبازیمو عوض 

شن ولی همیشه بیشتر از یکبار با هیچ دختری رابطه برقرار نکردم چون خیلی زود برام خسته کننده می

 دونست چجوری باهام رابطه داشته باشد تا هم به من خوش بگذره هم مسلماً به خودش.صبا می

گفتم که خودش را انداخت تو بغلم و شروع کرد به گریه کردن. حالم داشت بهم داشتم می

ی ای و لوازم آرایشی میوهخورد بوی عطر تندش با بوی تند رژ توت فرنگیش و کرم مرطوب کنندهمی

خواستم روش باال بیارم بوی سبد میوه میداد هر تیکه ای از لوازم زد. میمختلفش حالم را بهم می
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ها شو کرد سرشو باال آورد و مثل یه موش ناز، نه این که خوب گریه داد. بعد ازیه بویی می آرایشش

ها و دهانش را از بین لوازم داشتم محل چشمببخشید یه کالغ زشت بهم نگاه کرد. در حالی که 

کردم جام خالی شرابم را که تو دستم مونده بود روی میز آرایشی پخش شده روی صورتش پیدا می

 تفاوت و سردی که حسابی متعجبش کرد:گذاشتم و با لحن بی

چه مرگته؟ عادت داری همیشه خودتو به آدم بچسبونی؟ اون از اون دفعه که خودت پیشنهاد »

از حاال که مثل کوآال آویزون من شدی. چی میخوای از جونم؟ ببین دوستی و رابطه را دادی و اینم 

ی دخترای تر از تو هست اصالً هم حوصلهای من خیلی تاپمن دیگه نمیخوام همبازی تو باشم بر

کرد بغضش را فرو بده تا بتونه جوابم را بده بهم لوسی مثل تو را ندارم. صبا هم در حالی که سعی می

اتم خیره شد و گفت: حتی اگر پدر شده باشی باز هم حوصله من را نداری؟ اما حاال من مادر بچه

ی که اون شب تو آپارتمانت انداختی تو دامنم و صبح بعدش غیبت زد. منم افهمی؟ مادر همون بچهمی

اون موقع چون درگیر کارهای طالقم با فرزین بودم حواسم نبود جلوگیری کنم و قرص ضدبارداری 

 ی تو یه تیکه از وجودمه. بخورم ولی بهتر عوضش االن بچه

ای که صددرصد مطمئن بودم مال من نیست صدر باز شده بود هم بخاطر بچهغار علی دهنم اندازه

تم دونسنمیی کدوم حیوونی را به من نسبت بده هم به خاطر این که خواهد بچهو اون معلوم نیست می

شرمی بیهای شوهردار به این وقاحت و اون یه زن شوهر داره که من باهاش رابطه داشتم. آخه زن

)حداقل تو کشور ما( نیستند که به این راحتی بتونند با مردای دیگه ارتباط داشته باشند من هم هر 

های متعهد چقدر پست باشم که این یه مورد ویژگی را حداقل در مورد خودم قبول دارم ولی با زن

ه صبا ای بود کنیم بچهدوست نمیشم هر چند صبا یه زن متعهد نبود ولی شوهر که داشت االن تنها نگرا

ی اون برای من دردسر درسته کنه و یه مشکل دیگه این که امیدوار بودم کسی خواست به وسیلهمی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 یک رمان انجمن کاربرMastaneh77 | زود قضاوت نکن رمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

5 

 

ای رنگ من پوریا شنیده بود وتو هنگ بود وقتی بهش های ما را نشنیده باشه که از شانس قهوهحرف

بعد هم دهنشو که مثل گاراژ باز شده اشو دیدم و ای از حدقه بیرون زدهنگاه کردم اول چشمهای قهوه

دونستم هم به خاطر اینه که صبا هنوز تو بغل من بود و بعد هم صورت سرخ از خجالتشو که می

خودش را ول کرده بود و هم به خاطر این که فهمیده بود من با یه دختر رابطه داشتم حاال خوبه فقط 

دوست دخترام که آمارشون از دست خودمم دررفته را ی ام با بقیهصبا را فهمیده بود اگر اخبار رابطه

فهمید حتماال االن مثله بستنی در فصل تابستان ذوب شده بود. من فکرکنم اگر پوریا ازدواج کنه می

خواب ببره وگرنه پوریا که مطمئناً تو طرفش و اونو به تختشه بره شب عروسی عروس مجبور می

رابطه تو »پوریا باال اومد و دهنشو باز کرد:  desk topباالخره  سالن میخوابه. تو همین فکرا بودم که

بیا!  «دخترا نرفتی و این جا نشستی! خوره! فکر میکردم مثله خودمی که طرفداشتی؟ واقعا؟ بهت نمی

حاال یکی باید اینو توجیه کنه؟ آخه من میخوام بدونم رو چه حسابی بهم نمیخوره!؟ یکی بگه آخه 

ام بودی مجبور شدم بشینم و جفنگیات تورو بشنوم وگرنه کی حوصله حرفای چون پسر دوست باب

مضخرفتو داره. برگشتم طرف صبا که در تالش بود هر چه بیشتر خودش را به من بچسبونه. همان طور 

کردم پرسیدم، خب که معیت روبروم که هیچکدومشون هم حواسشون به من نبود نگاه میکه به ج

کنم. دیگه تو هپروت فهمیدم چیکار میب درسته که کمی مست بودم ولی میچی؟ اوالً که من اونش

تی حاون بچه را برو بنداز به همون توله سگی که تو بغلش خوش گذروندی نه من که کامل که نبودم. 

از روی اجبار از این که دیگه آویزونم نشی و برای پایان دوستیمون یه خاطره خوب داشته باشی 

 داشتی االنمبودم در ضمن حتی اگه این توله من باشه تو نباید دو ماه نگهش میباهات دوست شده 

صبا که حاال به خودش اومده بود ایستاد و در «. کنمی سقطش هر چی باشه پرداخت میدیرنشده هزینه

ی عشقمو از حالی که اون چشمهای ریز و پر از خباثتشو بهم دوخته بود گفت: من هیچ وقت هدیه
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دونی ناچاری باهام ازدواج کنی آزمایش هم اگربخوای میدم تا کنم تو هم خودت مینمی خودم جدا

غیر از صبا یکی دیگه ازدوست من با این برق نگاه آشنا بودم « همه چیز مشخص بشه آقای مهندس.

هایش جواب نمیده بچه اس وقتی دید تهدیدها و خواهش والتماسدخترام هم ادعا کرد که ازم حامله

رد کانداخت و به شهرستانشون برگشت. رژینا برای درس اومده بود اصفهان ولی خب همه کاری میرا 

رگشتم شه بتجربه زیاد داشتم و به خیال این که اینم مثل رژینا بیخیال میغیر از درس. خالصه که من 

تم با اضر نیسخواد بکن من حشناسم نه این بچه را هر کاری دلت میبهش گفتم: ببین من نه تو رو می

هامو تشکیل میدی ای از خاطرات خوشگذرونیای مثل تو ازدواج کنم تو فقط و فقط یه گوشههرزه

 وشیتنکرد عصباخوام ببینمت برو چترتو جای دیگه پهن کن. صبا در حالی که سعی میدیگه هم نمی

م توانیعزیزم، ما میی همیشگی تو صداش گفت: ولی من هنوز دوستت دارم کنه با همون عشوه پنهان

همه چیز را حتی کارهای قبل از آشنائیمون را هر دو فراموش کنیم و یه زندگی رویایی با هم بسازیم 

ی درخشان کارهای تو شه با کارنامهمیدونم که تو هم کم شیطونی نکردی و هر دختری حاضر نمی

 «.هم بخوایی تونیم دو تا عاشق حقیقی بشیم به شرط این که توکنار بیاد ما می

در حالی که از پرروئی این دختر شگفت زده وعصبانی شده بودم خونسرد گفتم: هر کسی که با 

کشم ولی مطمئن ریزم ودور کارهام را به خاطر اون خط میمن ازادواج کنه من زندگیمو به پاش می

 انتخاب من تو نیستی.  باش

شدت اون پروتزهای باسنش را تکون  داشت و سعی داشت باصبا درحالی که با حرص قدم برمی

ای با این بوقلمون دوست شدم. رو چه قاعده کردم که من اصالًبده ازم دور شد. داشتم به این فکر می

ونه مطرف پوریا معلوم بود ذهنش هنوز درگیره: پوریا جان داداش این ماجرا بین خودمون می برگشتم 

 دیگه؟
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 ینی یا لو دادن کسی نیستم.ـ آره داداش خیالت راحت من اهل خبرچ

برگشتم اون طرف سالن که به کار همیشگیم یعنی هیزی ادامه بدم که دیدم صبا کنار بابام نشسته و 

تش فشار زند بابام هم همانطورکه به من خیره شده بود جام شراب را توی دسداره باهاش حرف می

انگار داشت یه چیزی را توضیح میداد مهمانی صبا پیش بابام نشسته بود و داد. اون شب تا آخر می

کرده دیگه( بعد از مهمونی طبق معمول پشت رول )خسته نباشید. انگار؟!!! خب داشته چغولی تو را می

کشید تا مثالً خودش را کنترل کنه را بنز بابا نشستم و اون هم کنارم. صدای نفسهای عمیقی که می

دواری بدم وقتی به خونه رسیدیم پدر تو حیاط ود امیبه خ کردم توجه نکنم وشنیدم ولی سعی میمی

کنار ساختمان پیاده شد منم ماشین را به پارکینگ که در واقع زیر ساختمان قرار داشت بردم و رفتم تو 

ار آرومم کنم که سیگسالن تا به اتاق خوابم برم و طبق معمول سیگار بکشم. همیشه به خودم تلقین می

انتهالی سالن که سالن را به های مارپیچ تاثیری نداره. وقتی داشتم از پله کند ولی در واقع هیچمی

 کند باال میرفتم صدای جدی بابام را شنیدم:ی دوم مرتبط میطبقه

 ـ بهراد صبر کن تو باید یه چیزایی را برام توضیح بدی. 

وقتی از  ام لطفاً بزاریدش برای فرداشبخواد بگه: ولی من امشب خستهدونستم چی میمی

 کارخانه برگشتید شب بخیر.

 ـ صبر کن

 

جدیت صداش ترسوندم. پدر خیلی جدی بود مخصوصاً بعد از فوت مامان که مثل یه تیکه یخ 

شد طوری که هیچ وقت شادیش را ندیدم. گاهی برای پیشرفت کارهای کارخونه یه نیمچه لبخندی 

 سابقه بود. تش بیزد ولی دیگه مثل قبل نشد به طرف بابا برگشتم. جدیمی
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 ام.ـ بله؟ لطفا زودتر، خیلی خسته

 گفت؟ـ صبا راست می

 ـ چیو؟

 ـ خودت بهتر میدونی!

ای خوام هم بدونم من و اون با هم دوست بودیم. فقط همین، چیز دیگهدونم نمیـ من چیزی نمی

 هم نیست که براتون توضیح بدم.

یادت میاد افشین پسرعموت را مسخره  خبر بودم.ـ یعنی پسرم اینقدر عوض شده و من بی

 کردی که دلشو به دختر سپرده و باهاش دوست شده؟می

ـ اوالً شما از هیچکدوم از تغییرات من خبر ندارید. ثانیاً من به دخترایی که باهاشون دوست 

 سپرم فقط وقتمو باهاشون میگذرونم.شوم دل نمیمی

 دار شدم؟که یه شبه بفهمم نوهـ اینطوری؟ 

 اون داره دروغ میگه چرا متوجه نیستید؟ ـ

نی دوتونست با آبروی من بازی کنه. میی تو با اون میکنه. رابطهـ دروغ یا راستش فرقی نمی

میلیون پول آبرومو معامله کردم. تمام  054فهمی؟ با چجوری راضیش کردم بچه را بندازه؟ با پول! می

خوای دست از ال آبروم را با بقیه معامله کنم؟ کی میعمرم زحمت کشیدم و اعتبار جمع کردم که حا

 این کارهات برداری؟ هان؟!

اش به خوشگذرانی. از فردا باید بری دنبال اش به تفریح، همهناسالمتی مهندس این مملکتی! همه

 کار. 
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کنید نتونستید باهاش معامله ام. در ضمن میـ اگر منبر و سخنرانیتون تمام شد برم بخوابم، خسته

شد. به خدا دروغ خیال همه چیز میتوجیم بیدید بهش بیکسی مجبورتون نکرده بود. اونم که می

خواهی دهید. از زندگی لذت ببرید تا کی میآبروتون از دست می ی زندگیتون را دارید پایگفته، همه

؟ ات کردیمسخرههای مثل ** یه گوشه بشینی و بشی تارک دنیا؟ هان؟ زندگیمو تابع همین قانون

 فهمی؟ بزرگ!سالم شده بزرگ شدم می 01حوصلتو ندارم من دیگه 

طور بود. از وقتی یادم میاد تا االن که صدای سیلی تو سالن بزرگ و مجللمون پیچید. همیشه همین

ها من باطل بودم بابام حق. من حیوان بودم بابام آدم. آخر سر هم من کتک سالمه همیشه تو بحث 01

ترسیدم بحث بیشترم با بابا حال مامان را بدتر کنه. بعد از فوت شد چون میردم و دهنم بسته میخومی

کرد نمیخواست کمبود محبت مادر را احساس کنم. با همون جدیتش ام را میبابا بیشتر مالحظهمامان،  

ه گردی کتی برمیکنی و میری، میری و وقی من همین االن گورتو گم میولی باز مهربون بود از خونه

و گیره! همین فردا. گورتاش رااز پدرش میمردی شده باشی، یه آدم مستقل نه پسری که پول توجیبی

 کنی!گم می

ا شد. بها بابا بود که شنیده میشد و جاری شدن خون گرم پشت لبم حس میصدای دور شدن قدم

از بابام، از زندگی.... خودم قبول داشتم  های بلند به سمت اتاقم رفتم. اعصابم داغون بود از خودم،قدم

هدف بود ولی از بابام انتظار نداشتم باهام این طوری برخورد کنه انتظار داشتم پشتم بایسته ام بیزندگی

کنه. خواست گریه کنم ولی از بچگی شنیده بودم مرد گریه نمیمیو کمکم کنه نه این که پسم بزنه. دلم

هاش خم شده چجوری خودش را ها و غمه پس یه مردی که کمرش از غصهواقعا اگر مرد گریه نمیکن

لف های مختکنند ثروتمندا خوشبختند چون مشکل مالی وغصه خرجکند؟ مردم عادی فکر میسبک می

ای ها خیلی جالبه درست مثل دوتا بچهرا ندارند و ثروتمندها فکر میکنند فقیرها خوشبختند. زندگی آدم
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ست... ادوتا بشقاب غذا میده هر دوشون میگن از اون یکی بیشتره! مسخرهن بهشون که وقتی مامانشو

بینم چیزی را از دست ندادم در واقع چیزی کنم میبازی، حاال که بهش فکر میزندگی منم شده مسخره

 داره تو دیدم بابارسیدم خونه مینبوده که بخوام از دست بدم صبح تا شب با رفیقام بودم شب که می

سالن ناهارخوری روی میز بیست وچهارنفره شاهی را که طلعت خانم خدمتکار خونمون درست کرده 

شدم اقم.صبح هم که از خواب بیدار میرفتم تو اتگفتم و میکردم و خسته نباشید میمیخوره، سالم می

ها قرار هبود و بابا خیلی وقت بود که رفته بود کارخونه. دوباره با بچ 11و  14ساعت معموالً

ی تکراریه ام خیلبینم بابا حق داره، زندگیکنم میگذاشتم و میرفتم بیرون تا شب. حاال که توجه میمی

ولی با این حال بهتره برم. رفتن من هم برای خودم و هم برای بابا بهتره انگار به من حساسیت داره. تو 

تونم ن نمیکرد مکشیدم بابا فکر میر میترم. تا صبح داشتم فکر میکردم و سیگاآپارتمان خودم راحت

کرد افراد موفق باید مثل خودش تارک دنیا باشند و هم فرد خوشگذرانی باشم هم فرد موفقی فکر می

کنم افکارش خیلی پوسیده تر از های دنیا را روی خودشون ببندند. ولی من بهش ثابت میدر خوشی

ها صبح. بابا باید بیدار شده باشد چون صبح 1: 15 کند. به ساعت نگاه کردماینه که فکرش را می

کارخانه میره. با رخوت از جا بلند شدم. چمدونم را از زیرتخت بیرون آوردم و هر چی  7ساعت 

هایم نه. تونستم بگذرم ولی از لباسهام میی ضروری داشتم توش گذاشتم. از خیر کتابلباس ووسیله

و ریختم تو  هایم را برداشتمرم گران قیمت و ساعت و حلقهها و کفش و دستبندهای چتمام لباس

چمدون. تو اتاق پر از دود سیگار بود. برای این که دوباره بابا نیادد و این دفعه به سیگارم گیر نده 

های مهمونی دیشب تنم بود. مهم هایم را عوض نکردم لباسپنجره را باز کردم تا دود بیرون بره. لباس

ی سیگار، دیگه هیچی برایم مهم نبود. چمدون شده بود یا پر از ته سیگار و دودهنبود اگر چروک 

به باغ   (viewدار را روی زمین گذاشتم یه نگاه به اتاقم انداختم اتاق بزرگی که ویوش )چرخ
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بق ها پایین اومدم. پدر طشد اتاقی که شاهد تنهایی من بودبه طرفدر اتاق رفتم و از پلهخونمون باز می

خوری با خورد. اینو از صدای برخورد قاشق چایمعمول تو سالن ناهارخوری داشت صبحانه می

 پرسید: آقا دیگه آبمیوه میل ندارید فهمیدم. ی فنجان و صدای طلعت خانم که میبدنه

ناهارخوری رفتم: صبح به خیر من دارم میرم.به طرف سالن   

ه ام را میزاری ومیری. دیگکهات و کلیدهای خونهـ به سالمت، قبل رفتن سوئیچ ماشینت، عابربان

 خواد تا وقتی شرطم عملی نشده این جا بیایی.دلم نمی

با نفرت بهش نگاه کردم. هر چی که خواسته بود را روی میز گذاشتم و به طرف در خروجی رفتم. 

 صداش را شنیدم.

 کنه!ن بره خداحافظی میی پدرش بیروخواد از خونهـ یه آدم عاقل و بالغ و بافهم وقتی می

کنند نه از کسی که ـ من نه عاقلم، نه بالغم و نه بافهم، در ضمن از پدرشون خداحافظی می

هایش را تحمل کنی. مطمئن باشید اش روی زندگیت سنگینی کرده و تو فقط مجبوری گیر دادنسایه

ی پدری را یاد از خونه گردم که بخوام ازش خارج شوم و آداب خروجدیگه هم به این خونه برنمی

 بگیرم.

مواظبت  در آخرین لحظات خروجم از سالن صدایش را شنیدم: به مادرت قول دادم از بهرادش

 مهناز رویت خیلی حساس بود ازم قول گرفت که درست تربیتت کنم نتونستم سرقولم باشم. کنم،

 لحنش تغییر کرده بود. خرشآحوصله نداشتم بایستم و جوابش را بدم. نمی دونم چرا جمالت 

ای. برام مهم نبود دلش شکسته انگار صدایش غم داشت. فقط غم نه غرور نه جدیت ونه هیچ چیز دیگه

داد. بدون این که به باغ خونمون نگاه کنم از خونه خارج دل منم شکسته بود، جواب دل من را کی می

تر کند. باغ خونمون عشق را برام سختخواستم خاطرات برام زنده بشه و دل کندن از خونه شدم نمی
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خوام این باغ را آتش می»گفت: مامان مهنازم بود. طوری که بابا پرویز گاهی از سر شوخی به مامان می

 «کنم رقیب عشقی پیدا کردم.کنی حس میکنی بمن توجه نمیبزنم این قدر که به این باغ توجه می

ی دار و ندارم را بدم روزها تنگ شده حاضرم همهخندید. چقدردلم برای اون و مامان فقط می

ماها وقتی یه نعمتی را داریم بهش نفریمون را داشته باشیم. چرا خانواده و جمع سهفقط دوباره اون 

ود زنان سرخیابان رفتم سرم پایین بشود؟ قدمتوجهیم و وقتی از دستش میدیم برامون اینقدر مهم میبی

ه تاکسی گرفتم و به سمت آپارتمانم رفتم. خداروشکر بابا از وجود این و تو فکر بودم سر خیابان ی

گرفت. این آپارتمان را وقتی حقوقی را که از خبر بود وگرنه کلید این یکی را هم میآپارتمان بی

 اندازمهای پسدادم گرفتم با پولام را انجام میی کارورزیشرکتی که توش کارهای دانشگاهم و دوره

ذاشتم و خریدمش. آپارتمان را خریدم در واقع برای راحتی تفریحات خودم بود نه این که روی هم گ

ردم یا کنگری باشم. دیگه خسته شده بودم از این که باید منت دوستام را روی سرم تحمل میآدم آینده

ردم کشنیدم. به اطراف نگاه شون باید کلی ازشون به شوخی حرف میی خالیبرای گرفتن کلید خونه

چیز! فقط انگار من باید از خانه و پول ها مثل همیشه شلوغ بود. همه چیز سرجای خودشه! همهخیابان

میلیون نفری فقط کار  74شدم. خدایا یعنی رو این کره خاکی هم نه، تو ایران توجیبی بابام محروم می

 رسیدیم. لنگید که خواستی درستش کنی؟ با صدای راننده به خودم اومدم: آقامن می
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طبقه بود. در را  7ی پنجم یک مجتمع پولشو حساب کردم و وارد ساختمان شدم واحد من طبقه

باز کردم و وارد شدم مثل همیشه همه جا شلوغ بود. به طرف اتاق خوابم رفتم. اون جا از سالن هم 

 444/444رم. انگار بمب ترکیده بود روی تختم نشستم. چقدر با این تخت خاطره دا تر بود.شلوغ

ی نظافتی و تقاضای دو تا تمیزکار کردم. نیم تومن پول تو جیبم داشتم. زنگ زدم به یک موسسه

اس گوشیم هم بلند شد. به طرف موبایلم رفتم امصدای زنگ اس ساعت بعد همزمان با ورود تمیزکارها

 اس از بابا بود: اماس

گفت نفهم نیستی قدرها هم که صبا میایندونم ـ این آخرین لطفی هست که در حقت کردم. می

 کنم.پس بفهم اگر به شرکت آقای مددی، دوستم نروی از ارث محرومت می

تواند به اووووف همینم کم بود. تعیین تکلیف که هیچی تعیین مسیر هم بشوم. بابا فکر کرده می

آسایش بودم و حتی به زور هم مسیری که دلش بخواهد بکشوندم. تا اونجایی که یادم میاد در رفاه و 

مجبور به کار کردن نشدم. االنم توی موقعیتی قرار گرفتم که باید روی پای خودم بایستم ولی من تن 

کردم تنها راه نفوذ به پدرم و به کار بده نیستم. اما خوب هر جور بود باید با آقای مددی مالقات می

 االرث از بابام همین بود!گرفتن سهم

ای آالرم گوشیم از خواب بیدار شدم صبحانه مختصری خوردم و با تاکسی راهی صبح با صد

شرکت آقای مددی شدم. بابا گفته بود با آقای مددی هماهنگ کرده و در جریان اومدن من هست. 

کردم و به طرف دفتر مدیریت رفتم. منشی دفترش یه دختر تقریبا وارد شرکت شدم از چند نفری سوال 

کرده بود و  اش. بد نبود. پوستی که مشخص بود برنزه نیست ولی با هزار ترفند برنزهساله بود 05ـ03

ر بمونم. ای منتظچشمهای عسلی. ترکیب جالبی بود. بهش خودم را معرفی کردم و گفت باید چند دقیقه

 کنیبا ژست خاصی روبروی دختره روی صندلی نشستم و زل زدم بهش. هی بهراد... بازم هیزی می
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شن... انگار این رفتارهام پایانی بست نیست؟ سیری نداری؟ هر چی هم نگاهشون کنی تمام نمیکه! 

منظور نگاهم کرد. مددی یک مرد تقریبا نداره. سنگینی نگاهم وادارش کرد که بهم نگاه کنه. سبک و بی

 پیر و سالخورده بود، چشمهای مشکی و ابروهای خاکستری و موهای مجعد جوگندمی .

 . به سالم آقای بزرگمهرـ وووی

 ـ سالم، حال شما؟ خوبین؟

 ـ ممنون پسرم

 تعارفم کرد بشینم.

 ـ خوب چه خبر؟

 ـ سالمتی

 ـ پدر خوبن؟

 ـ خداروشکر خوبن، سالم دارن خدمتت.ن

 ـ سالمت باشن. 

بابا زنگ زدن و راجع به شما با من صحبت کردند و من با موافقت پدرتون تصمیم گرفتم شما در 

 ها مشغول به کار شوید.ها و نظارت بر اجرای نقشهپیمانکاری ساختمانقسمت 

 هه.... در خواب بیند پنبه دانه ولی چاره چیه فعال باید قبول کنم.

 ـ باشه.... من مشکلی ندارم.

 تونید مشغول به کار شوید.ـ از همین االن می

 ـ باشه حتما

 ـ برنامه برای امروزت نداری؟
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 یست. خوب من باید از کجا شروع کنم؟ـ نه نه... مشکلی ن

 دهند.های مختلف شرکت را بهتون نشان میکنند و بخشسیدان راهنماییتون می ـ خانم

 با تعجب: خانم سیدان؟!

 کنم. ـ منشی شرکت، االن صداشون می

ی تایید تکون دادم با همان دختر چشم عسلی که حاال فهمیدم فامیلش سیدان است سرمو به نشانه

ی ی شدم. فکر کنم چشمم گرفته بودش ولی توی این موقعیت من فعال حال و حوصلهراه

دادم. ولی با چشمهام داشتم کرد و من فقط سرم را تکان میدخترجماعت را ندارم. اون معرفی می

ها رسید. همکارهای بخش را معرفی کرد و گفت اگه کارم خوردمش. به بخش نظارت بر نقشهمی

د و خارج شد. با صدای بلند سالم کردم و اونا هم با خوشرویی جوابم را دادند. داشتید صدام کنی

 مرد با یک زن. 0تکشون خودشون را معرفی کردند. تک

ساله و متاهل و یک  50ساله و مجرد، دومی آقای بهزاد و  41یکی از آقایون مهندس یزدانی و 

تره چی بود؟ فامیلش؟!!! مهندس کوچکساله و مشخصا متاهل پشت میزم نشستم.  34-33زن تقریبا 

اووم یزدانی.... آهان آقای عباس یزدانی اومد کنارم و توی کارهام کمکم کرد و یک سری توضیحات 

چند تا سوالی که ازش پرسیدم رفت پشت میز خودش. فعال که باید کار کنم تا مختصر داد و پس از 

 کنم...یه راهی پیدا می به قول بابا مردددد بشم خخخخ چه مسخره... باالخره

*** 

کردم تا صبح زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم دیشب اصال نخوابیدم فقط تو تخت استراحت می

سردردم بدتر نشود. دوباره میگرنم عود کرده بود و حسابی رفته بود رو اعصاب. تو این شرایط فقط 

ه هفته است که تو شرکت بزرگ سردردم کم بود. که کامل عیشمو تعطیل کنه که کرد. االن ی

کنم. کار سختی نیست در واقع بیشتر کارم را بیرون شرکت و سر ساختمانی آقای مددی کار می
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دهم. پریشب با مهتاب بهم زدم و دیشب هم با نازنین. راستش دیگه برام تکراری ها انجام میساختمان

دختری رابطه نداشتم. نه این که نصایح  کننده شده بودند. بعد از طردشدنم از خونه دیگه باو خسته

ی یه دردسر جدید را نداشتم. مخصوصا این بابام نتیجه داده باشه و سر به راه شده باشم، نه، حوصله

روابطم این آخر یا با دخترها  که اگر یکی مثل صبا دوباره پیدا بشه دیگه پولی هم ندارم که بخرمش.

خداروشکر االن باهاشون بهم زدم و پاک پاکم خخخخخ.... در حد تماس و قدم زدن و اینا بود که 

بذار دوباره زندگیم بیوفته رو غلتک و دستم درست و حسابی تو جیبم بره انوقت از یکی از دوستام 

ی دختربازی میخوام که دو تا دختر برام بفرسته. شایان اصال تخصصش اینه. خودش داره تو زمینه

خان پادشان دختربازها اینو بگه تصور کنیم اون دیچه چیه دیگه.... گیره. دیگه وقتی بهرادمدرک می

های سپهر را ازش گرفتم که برای مدتی دستم باشه. برای رفت و آمدم یکی از ماشین چند روز پیش

بینم وقتی کنم میدرد االن که فکر میگویند مرفهان بیفهمم چرا به امثال ما میمشکل داشتم. تازه می

ها به کنار دست پخت کردم انگار تو بهشت بودم. همه اینابا و با پول بابا زندگی میی بتو خونه

خانم به کنار یه پا یانگوم بود برای خودش. االن دیگه برای این که خرج و مخارج باال نره یا طلعت

م. از خوردمرغ مرغ عسلی و.... فکر کنم مشکل کبد پیدا کردم از بس تخمفالفل یا نیرو، املت، تخم

خواستم به خودم انگیز زندگی خودم درآمدم و به طرف آشپزخانه رفتم. در حالی که میافکار غم

تونم باالتنه برهنه و با شرت تو آشپزخانه و سالن بگردم. ی خودم میامیدواری بدم که حداقل تو خونه

ه کم شیر ریختم تو سرم را تو یخچال کردم تا ببینم برای صبحانه چی بریزم تو خندق بال. آخرش ی

لیوان و با چند تا بیسکوئیت خوردم. عادت به خوردن صبحانه ندارم همین که اول صبح یکم شکمم 

ی آبروریزی نشه کافیه. لباس پوشیدم و کیفم را برداشتم و به سیر باشه که کنسرت راه نندازه و مایه

لم گرفت. یادش بخیر قبلنا وقتی طرف پارکینگ به راه افتادم. از دیدن اون همه ماشین مدل باال د

رنگم که هر  مازراتی مشکی درخشید.کردم ماشینم بین اون همه ماشین مدل باال میماشینم را پارک می

کرد. حاال باید برای یه پژو دویست و شش بردمش کارواش برقش چشم همه را کور میهفته می

کارم بهش گیره. سوار ماشین شدم ی شایان منتش را روی سرم حس کنم و حرف نزنم چون قراضه

کردم ضبط را روشن کردم و آهنگ آرامش سامان جلیلی همینطور که ماشین را از پارکینگ خارج می

 را پلی کردم:

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 یک رمان انجمن کاربرMastaneh77 | زود قضاوت نکن رمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

17 

 

 ی دنیامی ودنیاتمهمه

 بیا دنیامو با قلبت یکی کن

 دونی عاشقت هستم بیش از حدمی

 کنارم عاشقونه زندگی کن

 امفهمی حرفامو از چشماین که می

 چه حال خوبی به احساس من داده

 نگاهمونو برنداریم از هم

 حاال که چشمات به چشمام افتاده

 من این عشقمو با تو دوست دارم

 منو از دنیای عاشق نترسون

 نگیر لبخند شیرینت را از من

 کنارم عاشقونه زندگی کن

کدوم آدم عاقلی  زننددستمو به طرف ضبط بردمو خاموشش کردم اَه... حال آدم رو به هم می

شه که من دومیش باشم. تازه کدوم پسر عاقل و بالغی عاشق یه دختر میشه خداییش غیر از عاشق می

رابطه با دختر دیگه چیشون جذابه هان؟ نازکردنشون؟ به خودشون وَررفتنشون؟ اَدا اطوارهاشون؟ 

 ل بست فقط بلدند آویزونهای عملیشون؟ لبهای پروتز کردشون؟ چیز جذابی ندارند که بهشون ددماغ

پسرای خوشتیپی مثل من بشند )بهراد وقت کردی برای خودت کارت دعوت بفرست( به در پارکینگ 

که در را باز کند در را باز کرد و بهم سالم  شرکت که رسیدم یه تک بوق زدم آقارحیم دوید دم در

م شنیدم. انگار از آقارحیم ای را هداد. رفتم داخل پارکینگ از پشت سرم صدای بوق ماشین دیگه
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راندم خواست در پارکینگ را نبنده. داشتم خیلی ریلکس به سمت جای پارک همیشگی ماشینم میمی

رد شد و رفت تو جای پارک ماشینم. که یهو یه ماشین هیوندای شاسی بلند سفید قیژژژژی از جلوم 

کردم و ازش پیاده شدم، جلو رفتم تا اول صبحی با این سردردم فقط اینو کم داشتم. ماشین را خاموش 

ببینم کدوم احمقی اومده سرجای من که دیدم در ماشین باز شد اول پاهاشو دیدم. از پیایین به باال 

ی ورنی سفید پاشنه بلند، شلوار لی تنگ آبی روشن، مانتوی آبی شروع رکدم یک جفت کفش زنانه

 ه بهرادهاش زوم کردم عجب استیلی. اِسینه روشن تقریبا همرنگ شلوار که کوتاه و تنگ بود. رو

خواهد خوشگل باشه. خودتو جمع کن این یالغوز اومده جاپارکت را گرفته حاال هر چقدرم که می

هاش زوم کردم و رفتم باال شال سفید صورت نه خیلی گرد و نه خیلی کشیده، دوباره یه ذره رو سینه

ت هایش متناسب بود نه کلفمشکلی ولی کوتاه، لبپوست سبزه با چشمهای درشت و مشکی ابروهای 

نه خیلی نازک که رژ صورتی روشون جا خشک کرده بود دوباره به چشمهاش نگاه کردم با این که 

نگاهش به من نبود و سعی داشت دزدگیر ماشینشو که انگار خراب شده بود را درست کنه و مدام 

مشکی مشکی... حاال میگین خنگ خدا آرایشه تونستم رنگ چشمهاش را ببینیم میرفت بهش ورمی

ولی واقعا عدسی چشمش مشکی بود. اهمی کردم تا به خودش بیاد هر چی نگاهش کرده بودم بس 

شدم. سرشو بلند کرد و با لحن حق به جانبی با همان گرفت و جلوش ضایع میبود یهو مچمو می

توجهی کرده، من پارک کرده، بهم بیصدای نازکش پرسید، عرضتون واقعا وقیح بود اومده سرجای 

 بهش نگاه کردم سرشو انداخته پایین، بهم سالم نکرده تازه بهم میگه عرضتون، روتو برم؟!

ـ عرض من؟! امر من اینه که این لگنت را جابجا کنی اینجا جا پارک منه. در ضمن انگار 

اندازی پایین سرت را می جا هر کسی ماشینش جای پارک خاصی داره! مثل یابودونی که ایننمی

 ات را!پیچی جلوی من که چی؟ جابجا کن این طیارهمیایی می
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ـ اوالًکه مودب باش آقای به ظاهر محترم البته به ظاهر هم محترم نیستی با این تیپت، ثانیا ماشین 

یه ی ماشین تو!! در ضمن برو من هر چی که باشه بهتر از پژوی درب و داغون خودته، لگن برازنده

کنم کنه فکر نمیجای پارک دیگه پیدا کن تو شرکت من هر کی هر وقت رسید هر جایی شد پارک می

 ددی از این قوانین تو شرکتش گذاشته باشه اونم برای کارمندایی مثل جنابعالی.

کرد قیافش را مغرورتر از حالت بعد هم یه پوزخند زد و با ناز ازم دور شد در حالی که سعی می

جلوه بده به حالت تمسخری هم روی صورتش بود که روی اعصاب آدم درازنشست  اشعادی

رفت. برگشتم یه پژوی شایان نگاه کردم روی کاپوتش زخمی شده بود سر ساختمان یکی از می

ی به ماشین. تو این مورد به این دخترهمالحظگی کرده بود و گند زده بود بیکارگرهای حیف نون 

م را باال های پیرهنضی حق دادم که به ماشینم بگه لگن به تیپم نگاه کردم دکمهفیس فیسوی از خود را

و پایین بسته بودم و کمربند چرمم را هم کج بسته بودم او این مورد هم حق را بهش دادم. با این حال 

از دست خودم عصبی بودم که چجوری جلوش کوتاه اومدم و جواب حرفاشو ندادم تا حاال جلوی 

ها. حاال حالشو جا شدند نه من تسلیم اونتاه نیومدم همیشه اونا بودند که تسلیم من میدختری کو

میارم معلوم نیست از کدوم گوری پا شده اومده اینجا با اون تیپش با این که آرایشش کم بود و 

موهاش هم اصال پیدا نبود ولی تیپش مناسب شرکت نبود خوشی زده زیردلش. ضمنا من مسئول 

زند. یه جای پارک ها هستم الکی که نیست. باهام این طوری حرف میها و اجرای آنر نقشهنظارت ب

ش و با آسانسور به بخجا گذاشتم. یه نظمی به سر و وضعم دادم ندیگه پیدا کردم و ماشین را موقتا او

دوم کردم که یهو عباس مثل جن بوداده اومد تو اتاقم: ـ کخودم رفتم. یک ساعتی داشتم کار می

 9گوری هستی تو؟ همه منتظر توان تو سالن کنفرانس تا حضرتعالی بیایند مگه خانم سیدان نگفت: 

 سازان؟جلسه داریم با شرکت ایمن
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 ـ نه سیدان چیزی به من نگفت مگه قرارشون امروز بود؟

 ـ صبح به خیر پاشو بریم که خیلی از مرحله پرتی

و با عباس به سمت سالن کنفرانس رفتیم. با  به سرعت بلند شدم مدارک ضروری را برداشتم

های شرکت خودمان ایستادند تو این یک هفته دلشون را ورودم همه از جا بلند شدند البته اول بچه

طور بود از اول مغرور بودم در عین حال هوای اطرافیانم را هم داشتم و نسبت برده بودم. اخالقم همین

ویی آمدگسازان هم باالجبار ایستادند یه سالم و خوششرکت ایمنهای مهر نبودم. فرستادهبهشون بی

و به طرف جای همیشگیم نزدیکی صندلی مهندس مددی رفتم باالی میز بزرگ کنفرانس را  کلی گفتم

 این که همون دخترنباشید بگم... این کیه دیگه؟؟؟!!!  نگاه کردم تا به مهندس هم سالم کنم و خسته

شد این چرا جای مهندس نشسته؟ اش سبز میاَه... مار از پونه بدش میاد دم خونه ای است.... اَهافاده

های روی میز مشغول کردم. آقای تدین معاون شرکت، کنار دختره سرجام نشستم و سرم را با ورقه

 نشسته بود شروع کرد به صحبت کردن:

کشیدید که قدم رنجه کنم خیلی زحمت ـ بسم اهلل الرحمن الرحیم، مجدداً خوش آمد عرض می

کردید و برای این قرارداد که سود دوطرفه داره تشریف آوردید. اول از همه خانم روشا مددی را 

 فرمایید... .بکنم. تک فرزند آقای مددی هستند. خانم مددی خدمتتون معرفی می

ین ا دی هستم از دیدن تک تکتون خوشحالم. من خودم خیلی بهدکنم روشا مـ بله سالم عرض می

ی تحصیلیم قرارداد آشنایی ندارم چون اصوالً درگیر کارهای شرکت خودم هستم ولی چون رشته

ن در به دلیل کاری که در شرکتشوعمران بوده برای بستن این قرارداد اینجا در خدمتتونم. پدر متاسفانه 

داف پروژه ی تهران پیش اومد مجبور شدند که دیشب اصفهان را ترک کنند خوب اول از اهشعبه

  کنیم... . شروع می
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کردم این دختر با دختری که صبح دیده بودم زد و من فقط تو هپروت سیر میحرف میدختره  

ی شوخی یا اذیت و آزار کالمی زد و اجازهخیلی فرق داشت. در عین حال که محکم جدی حرف می

عادتش شده بود و به عمد  را از هر مردی گرفته بود در عین حال لوندی و عشوه که معلوم بود

خواست جلب توجه کند تو رفتارش نمایان بود. من احمق چطوری نفهمیدم این دختر آقای مددیِ نمی

تازه خوبه خودش بهش گفتم یابو، خودم از اون یابوترم صبح که گفت دَدی چطور نفهمیدم... با صدای 

از روی میز جمع کردم در حالی که هیچ هایم را خسته نباشید بلندش به خودم آمدم بلند شدم و برگه

سازان دورش حلقه زده بودند و داشتند باهاش های شرکت ایمننفهمیده بودم. فرستادهچیز از پروژه 

کرد. من و ازشون تشکر می کردند. اونم با لبخندی که معلوم بود از روی احترامهخوش و بش می

می کردم ولی زیرچشهایم نگاه میثال داشتم به برگهعباس کنار هم هنوز سرجایمان ایستاده بودیم من م

کرد. عباس پاییدم و عباس هم که سرش تو گوشیش بود و داشت اس ام اس بازی میاون را می

های . فرستادهاونطور که خودش گفته بود یک ماهی بود که با دختری به نام نوشین نامزد کرده بود

ای که حاال ی افادهلن کنفرانس خارج شدند. دخترهسازان خداحافظی کردند و از ساشرکت ایمن

میدونستم اسمش روشاست با آقای تدین به سمت در خروجی به راه افتادند وقتی از کنار من رد 

 شدند یه لحظه مکث کرد و ایستاد، برگشت به طرفم و پرسید: ـ اوه آقای؟می

 تدین خیلی آروم گفت: بزرگمهر

 را جایی ندیدم؟ـ بله آقای بزرگمهر، من شما 

 اش که برقکرد پوزخند روی لبش را حفظ کند با چشمهای درشت و مشکیدر حالی که سعی می

شیطنت توش پروژکتور درست کرده بود به من خیره شده بود منم به تبعیت از خودش یه پوزخند زدم 

 و در جوابش گفتم:
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گم یه دختر جوون شبیه به شما ـ چرا شما هم به نظر من خیلی آشنائید. راستش پرستار مادربزر

کش و مستقلی بود از جمله بود منم اولش شما را با اون اشتباه گرفتم. یادش بخیر اون دختر زحمت

ی پدری پشتشون باشه از پول پدر بخورند و بخوابند. اون تا قبل از فوت دخترایی نبود که پشتوانه

اون دختر شباهت عجیبی به هم دارید. نه نه...  شما وکرد. ی کارهای مادربزرگم را میمادربزرگم همه

 فهمیدم بگو چرا همون اول که دیدمتون برام آشنا اومدین، تو راز بقا دیدمتون...

صورتش از عصبانیت سرخ شده بود. هااااای ششم حال اومد، کیف کردم، وای خدا ممنونتم. اصال 

لرزید در حالی که از عصبانیت میسردردم هم با این کار به کل خوب شد، دختره با صدایی که 

 کرد:های بلندش که با الک آبی تزئین شده بود را کف دستش فرو میناخن

ـ اتفاقا شما هم برای من خیلی آشنائید. دربان باغمون یه پسر شبیه شما دارد البته چون ما خیلی 

 ای هستید که ازبزهوقت هست که به باغ لواسانمون سر نزدیم فکر کردم شما همان جعفرید. مثل خر

 وسطش دوچرخه رد شده باشد.

بعد همونطور که به من خیره شده بود سرش را به طرف آقای تدین خم کرد و پرسید: سمت 

ها ها و اجرای نقشهایشون چیه؟ تدین که رفتارهای ما هاج و واج شده بود: مسئول تیم نظارت بر نقشه

 اند.در قسمت پیمانکاری

 ها را بررسی کنید تا ظهر رو میز من باشد، بهشون نیاز دارم.رگمهر این نقشهـ خوبه، پس آقای بز

 بعد هم یه بغل پرونده گذاشت تو دست من و با تدین از من و عباس دور شد.

 ـ چرا باهاش این جوری حرف زدی؟

 گرفتم گفتم:ها میدر حالی که نگاه پر از تأسف و اندوهمو از پرونده

 جای ماشین من پارک کرد و یه برخورد لفظی کوچک با هم داشتیم.ـ این افاده خانم صبح 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 یک رمان انجمن کاربرMastaneh77 | زود قضاوت نکن رمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

23 

 

ای نیست اخالقش این طوریه. به این مدل حرف زدن با مردها عادت کرده، ترک عادت ـ نه افاده

ها این طوری نیست. انگار به مردها هم که میدونی موجب مرضه. وگرنه من توجه کردم با خانم

ولی بهشون رو نمیده بیست و سه سالشه باورت میشه؟ ولی فوق حساسیت داره خیلی چشم دنبالشه 

ی درساشو جهشی خونده تو دانشگاه هم تا تونسته خونه همهلیسانس عمران داره و داره برای دکترا می

هایش هم تا تونسته واحد برداشته که زودتر پاس کنه. خالصه از هر نظر تاپه، غیر از تمام ترمخر زده  

و جلو پسرها دادی دخترا یه کم شل وامیمونه. اگه مثل بقیهاز جونت مثل سگ میاخالقش که دور 

کردند. آخه المصب خوشگل هم هست بین خودمان باشدها نوشین بفهمه من اومد تورش میکوتاه می

 کنه.در موردش این طوری گفتم کلمو می

فر لوپزه یا الناز یزنه انگار جنچین در موردش حرف میـ اووووف، خب بابا تو هم، هم

 شاکردوسته...

اینم یکی مثل بقیه دختر پولدارها که هر روزصبح، که بیدار میشن ماسک صورت میندازند 

دهند و هزارتا کوفت کاری زنند، صورتشون را صفا میپوستشون خراب نشه، ناخونهاشون را الک می

عشوه و لوندی از خونه میاند  کنه، بعد هم با هزار ادا ودیگه که از نظر خودشون خوشگلشون می

کنند که انگار از مردها بدشون میاد ولی در واقع جونشون برای مردای بیرون و طوری وانمود می

 ره.خوشتیپی مثل من و تو درمی

با  شد روشا بود پشت سرم کهی شخصی به عقب برگشتم وااااااای از این بدتر نمیبا صدای سرفه

مت آد»نوشت زیر لب زمزمه کرد ی توبیخی را میکرد. در حالی که برگهی برزخی منو نگاه میقیافه

 ی خونسرد به خودش بگیرد:کرد قیافهبعد هم سرش را بلند کرد و همونطور که سعی می« کنممی
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ررر، یادتون باشه که ضمن این توبیخی از حقوقتون ی توبیخی شما جناب بزرگمرـ این هم برگه

های ها فراموش نشه تا ظهر باید رومیزم باشند. بعد هم تق تق با اون کفشهم کسر میشه در ضمن نقشه

ینجا در مالحظگی کردم نباید ااش ازم دور شد. ریده بود به اعصابم. البته منم بیپاشنه بلند هفت سانتی

ی توی دستم نگاه کردم. دالیل توبیخم را این طوری نوشته زدم به برگهموردش این طوری حرف می

 :بود

 ـ پارک ماشین در جای پارک ماشین رئیس شرکت1

 احترامی به رئیس شرکتـ بی0

 های طرف حسابی قرار با شرکتاحترامی به جلسهتوجهی و بیـ بی4

 پراکنی و تشویش اذهان عمومی علیه رئیس شرکتـ حرافی و شایعه3

 مورد.های بیـ صرف وقت باارزش شرکت برای حرافی5

 های اینجانبتوجهی به مسئولیتهای مهم و بیرئیس شرکت برای نقشهـ منتظر گذاشتن 1

اری ی کهای فوق که در پروندهبعد هم پائینش را امضا کرده بود نوشته بود: عالوه بر توبیخی

شوید و کسری ها میها و سازمانی شرکتنامهاساس 13شود شما شامل از قانون جنابعالی قید می

 حقوق خواهید داشت.

ی پررو اصال خوب کردم بدتو گفتم بازم میگم. حاال فکر کرده آپولو هوا کرده شرکت زده ترهدخ

اس صرفا یا حتما اتم شکافته تو سن بیست و سه سالگی فوق لیسانس گرفته. احمق! دختره یه دونه

د به ای که خفه شو!( اعتمااس! یکی یه دونه خل دیوونه! )بهراد خودتم که یکی یه دونهجهت نمونه

کنه. رئیسی که باش تو شرکت خودت برای کارمندهای سقفش تو طحالم! چه رئیس رئیس هم می

 خودت رئیسی خوبه نصف روز هم نشده اومده تو این شرکت.
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 ها...شیوا میگه سیستم را بیارم پائین

 ی عباس به طرفش برگشتم:صدای خنده

 ـ زهرانار، مرض، نخند بابا شهید دادیم.

خوری، یعنی یه دختر به قول خودت خل دیوونه تونسته اینطوری حرص می ـ خیلی باحال

 اعصابتو بهم بریزه بابا ایوال 

 گیرم.ـ تاریخ امروز را یادداشت کن، ببین کی بهت گفتم من حال این دختره را می

تا  کردیمبکوب داشتیم کار می 10ها تقسیم کردم. تا ساعت ها را بین بچهبه طرف اتاقم رفتم نقشه

ات برای چندرغاز باید سرشو جلوی یه دختر دوباره توبیخی نخورم. هی بابا اگه میدیدی پسر دردونه

 کج کنه نمیزاشتی بیام اینجا، واقعا هدفت چی بود با این طردکردنت؟

ها را تحویلش بدم. در زدم و وارد شدم. همچنین پشت در اتاق عفریته بودم تا نقشه 10سر ساعت 

انگار در اتاق دکتر روحانی را زدم پشت میز به قول خودش دَدیش نشسته بود و « دبفرمایی»گفت 

نوشت معلوم بود وارده ولی آخرش دلم باهاش صاف نمیشه. مخصوصاً با را می داشت یه چیزایی

 اند.کارش تو اتاق کنفرانس... من در عجبم این همه خاطرخواه که عباس میگه عاشق چی این شیربرنج

 را آوردم.  هاـ نقشه

 ی لبش همچنان رو اعصاب بود: بیا نزدیکترسرشو با صدای من بلند کرد. پوزخند گوشه

ها را روی میزش گذاشتم. با اجازه های نقشهایش قربونم بری دیگه برنگردی، رفتم جلو پوشه

 خواستم برگردم و برم که صدایش به گوشم رسید: آقای بزرگمهر یه لحظه لطفا

اره رو آشنایی د "لطفا"یش باالخره اینم یکم نرم شد، معلوم با کلماتی مثل برگشتم طرفش آخ

 کنه.نمی
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 ـ بله؟

ی حسابداری شرکت بود را به طرفم گرفت. بفرمایید اینم مساعده برای ای که انگار برگهبرگه

ن یاوووه نمیری، همچن« پنج میلیون تومان پول نقد»بضاعت برگه را از دستش گرفتن کارمندهای بی

کمک کنه یه زمانی این پنج میلیون پول تفریح یه روز من بود میگه مساعده انگار میخواد چجوری 

 جوجه.

 برگه را جلوی چشماش ریزریز کردم ریختم رو میزش دسته چکم را درآوردم:

ـ من به مساعده شما نیازی ندارم. من چقدر برای شما مساعده بنویسم؟ نگران نباشید من همیشه 

 کنم. شمام روش، ریا نشه البته.از نظر مالی کمک میهای محروم به بچه

 مساوی روشاخانم 0-0اعصابش داغون بود همونطور که اعصاب منو به هم ریخته بود. 

های ه مخصوصا اون لگنتون که تو پارکینگ شرکت کنار ماشینای میگـ ولی ظاهر امر چیز دیگه

کالس مهندسین پارکش کردید من قصدم خیر بود ولی حاال که دیدم خودتون دسته چک )دسته چکو 

خوام تونید بدیدش برای صافکاری. االنم کار دارم و میای گفت( دارید و میبه حالت مسخره

کنی پس برو تا به فهمی و درکشون مینو میاقل تو حالشوحدبدم هم ی کارمندای دیگه رو مساعده

 کارم برسم.

شدیم، این دختره داره همه کاری  0-0عقب گرد کردم و از اتاقش بیرون اومدم. منو باش گفتم 

را دیده باشید  1ام، بچرخ تا بچرخیم. فکر کنم فیلم آتش بس کنه تا حال منو بگیره باشه منم پایهمی

کنم. منم کم محمدرضا گلزار را هنگام شاخ به شاخ شدن با مهناز افشار را درک میاالن دقیقا حال 

 برنامه ندارم برای روشاخانم. به من میگند بهراد! بلللله!!!

*** 
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از خواب بیدار شدم. نیم ساعت دیر بیدار شده بودم. دیشب با آقای مددی تماس گرفتم و ازش 

خواستم بهم فرصت بده تا در شرکت بمونم. اونم قبول کرد شاید برای رودربایستی با بابام شاید هم 

 مکنه. دیشب تا دیروقت داشتدلیل توبیخ میدونست بیشناخت و میچون اخالق سگ دخترش را می

کردم. اولش گفتم منم لج ی مفصلی که برای سرکارخانم مددی!!! ترتیب داده بودم کار میروی برنامه

رند ی هم بزنند و ارّه بدهند و تیشه بگیبه لجش میزارم اتفاقا دخترا خوششون میاد با یکی تو سر و کله

؟ باید کاری ولی بعدش منصرف شدم آخرش که چی؟ آخرش باید تا کی تو این شرکت جون بکنم

تقادات برای شد من کار اشتباهی نکردم در هر حال هر کسی یه سری اعکه بابا راضی میکردم می

ظر دادم راهی که من در نخودش داره نمیشه که اونا را به زور به بقیه تزریق کند. باید به بابام نشان می

!!( بد و کثیفی نیست مطمئناً )اصالً گرفتم یعنی معاشرت با دخترا )در واقع دختربازی( که اصال هم راه

شد تو همین خط بود. من که تجاوز نکردم فقط اگه بابا هم تو دوره و زمانه مثل زمان االن بزرگ می

ام را برطرف کنم! بد کردم؟ پس فکر کردم که باید از طریق رفیق شفیق خواستم برخی نیازهای طبیعی

هایی که شما در پیش گرفتید میشه ای هم غیر از راهدیگههای بابام بهش ثابت کنم که پدر من از راه

نون خورد. تصمیم گرفتم نظر روشا را نسبت به خودم جلب کنم و از این طریق کلی هم، در حد سر و 

خورد. چون اون هم اونقدر مثل بابا سامان دادن به زندگیم، از آقای مددی بچاپم. مطمئناً به جایی برنمی

ست تا هفت نسل پشت خودش را تأمین کند ولی تفاوتش با بابام این بود که اون تونپول داشت که می

کرد تازه در حالی که باهام قهر بود برام کرد ولی من، بابام طردم میمی از دختر لوس و ننرش حمایت

شرط و شروط هم میزاشت من دیگه زندگیم فیلمه!! سریع یه دوش گرفتم و کت و شلوار شکالتیمو با 

ایم ست کردم. کفش و میف پول کمربند چرم ستم را هم برداشتم. و کراوات کرم و قهوه پیرهن عسلی

شم. اب متفاوتخواستم زدم دوش گرفتم. امروز میخودم که همیشه یکمی ازش می با عطر دانیل
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زدم، تیپ رسمی زده بود. درسته چون مدتی باشگاه نرفته بودم برعکس همیشه که تیپ اسپرت می

ا حداقل تجارب مفیدی در اختیارم شده بودم ولی در کل هیکلم خوب بود. معاشرت با دختر الغرکمی 

کی این که اگه میخوای حال یه دختر را بگیری یه مدت که مثل جوجه دنبالت میدوه تو گذاشته بود. ی

هم دنبالش بدو و بهش توجه کن، نازش را بخر، نه این که خیلی لوس بشه و بهت شک کنه ولی 

توجه باش و وانمود کن حوصلشو طوری که احساس کنه بهش عالقه داری. بعد برای مدتی بهش بی

ای تو زندگیت باز شده تا احساس خطر کنه. بعد از تار کن که انگار پای کس دیگهنداری. طوری رف

ی جوالن دادن حریف تو رو عاشق خودش کنه و اجازهاین حتما خودش به طرفت میاد تا در واقع 

ترینشون که روزی یه دوست هات را ازش کردی ولش کن. دخترا حتی کثیفخوب که استفادهنده. 

دتا توانند فراموشش کنن، حتی اگه با صوقتی به یه پسری وابسته شدند دیگه نمی .کنندمیپسر عوض 

 ام هم تنها و تنها ازبشند، منم قصد داشتم همین کار را با روشا بکنم و استفادهبعد از اون هم دوست 

 قپول باباش بود نه چیز دیگه. نفهمیدم چطوری به شرکت رسیدم. فقط با سرعت نور خودم را به اتا

که دفتر مدیریت راه افتادم. با خانم سیدان  ی باالی نقشه برداشتم و به سمت طبقهرسوندم. یه پوشه

هماهنگ کردم و گفتم میخوام رئیس را ببینم، سیدان احمق هم چیزی به من در این*** روشا قدم 

شدم. آقای خبر در زدم و وارد اتاق رئس نحسش را هنوز توی شرکت نگذاشته نگفت. از همه جا بی

ها را بهش دادم تا تائید کند و از دفترش خارج ی نقشهی ذوقم خوابید همهمددی را که دیدم همه

شدم. تا ظهر تو  اتاق موندم و کار کردم. تازگی به این نتیجه رسیده بودم که کار کردن اونقدرها هم 

 کردم چیز بدی نیست.که فکر می

*** 
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کردم. سه روز متوالی بود که به دلیل ددی کار میشد که تو شرکت آقای میه ماهی می

دیدم و می t vسرماخوردگی شرکت نرفته بودم مرخصی گرفته بود. روی کاناپه خوابیده بودم و داشتم 

ام را بزنه این یک ماه خوردم که زنگ در زده شد. اصالً انتظار نداشتم کسی زنگ خونهآب پرتقال می

اند و ها را هم خیلی ندیدم بیشتر کارمند و شاغلکردم حتی همسایهی میو نیمی که کامالً این جا زندگ

 دادم. میرند و شب میایند. حاال من که خداروشکر تا عصر سرکارم وگرنه جان میمثل خودم صبح 

ا بکنم تا حاال به بدنم اینقدر سختی نداده بودم. همین جوری هم بدنم تعجب کرده اینقدر کار می

و به طرف آیفون تصویری رفتم. از چیزی که دیدم تعجب کردم. انگار سرماخوردگی رخوت بلند شدم 

گرفته  ی مانیتور مستطیل شکل آیفون قابام هم تأثیر گذاشته، تصویر پدر بود که تو صفحهرو بینایی

شده بود حتی جرئت این که گوشی آیفون را بردارم و جواب بدم نداشتم دستم به کلید دربازکن رفت 

ای بعد در آسانسور باز شد و پدر ارش دادم. به کندی به طرف در خونه رفتم و بازش کردم دقیقهو فش

از آن بیرون آمد. یکم شکسته شده بود. یه لحظه از حس نفرتی که بهش داشتم خجالت کشیدم اون هر 

اش یلحن جدکاری کرده بود برای اصالح من بود ولی من ازش متنفر بودم. بابا جلوم ایستاد. با همون 

گفت: قبل از این که از خونه بیرونت کنم سالم کردن بلد بودی. اون نیمچه تربیتی هم که داشتی تمام 

 ی ناشی از سرماخوردگی: سالم باباشد؟ با صدای گرفته

ای بعد خودم را در آغوش بابا پیدا کردم. مردونه بغلم کرده بود و به خودش فشارم میداد. لحظه

کرد بود. چند دقیقه بعد من را از خودش صدایی که میی گریه بیهنش نشان دهندههای پلرزش شانه

 خوای بهم تعارفم کنی؟کرد: نمیجدا کرد. در حالی که رد اشک را از روی صورتش پاک می
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تازه یادم اومد هنوز دم دریم. کنار رفتیم و در حالی که دستم را پشت کمرش میذاشتم به داخل 

ها انداخته بودم جمع کردم و به پدر تعارف کردم هایی را که روی کاناپهیع لباسهدایتش کردم. سر

 بشیند. 

ی سوپم که نوشین، نامزد عباس، برام درست کرده بود هایم پایین کاناپه ریخته بود و کاسهدستمال

ه کاوید. منت از طرفی از ریخت و پاش خوننصفه روی میز مونده بود. بابا داشت همه جا را می

اش آسوده ام را پیدا کرده. ولی بابا چهرهخواستم بدونم چجوری خونهناراحت بودم و از طرفی هم می

 کرد: سرما خوردی؟بود. همانطور که اطراف را نگاه می

 ـ بله چند روزی میشه!

 ـ سوپ کار کیه؟

 ال اله االّ اهلل، ببین دوباره به من شک داره اومده بازجویی: کار نامزد رفیقم

 خوبه، اومدم اینجا که ازت بخوام برگردی خونه ـ

 یه لحظه به گوشهای خودم شک کردم: چیزی گفتید پدر؟

 اش را بخوره و دوباره همان قیافه جدی را به خودش بگیره:بابا که سعی داشت خنده

ین ا ای هم که االن دادن نه به خاطرخواد این اجازهـ گفتم میتونی برگردی خونه، البته اگه دلت می

 که دلم سوخت و دلم تنگ شد و از این چیزا، نه. 

رفتار خودت باعث شد که بخشیده بشی. ازین که میدیدم به دیدم پشیمان شدی بخشیدمت، در واقع 

تایم شدی و کارهاتو درست انجام گفت منظم و آنات دختر نمیاری، فرهاد )آقای مددی( میخونه

کردم اگه خواستی ثابت کرد که در موردت اشتباه می میدی. مسئول یه بخش از شرکت شدی. همه

گفت کار دخترشه ات را خواندم غیر از توبیخی که فرهاد میی کاریتوانی به خونه برگردی، پروندهمی

ای نداشت. به همین مناسبت میخوام برات یه شرکت ساختمانی کوچک تاسیس ات مشکل دیگهپرونده
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ی میدم که یه شرکت کوچیک تاسیس کنی بعد دیگه باید خودت ی اولیش را هم در حدکنم سرمایه

 تالش کنی و گسترشش بدی و خودت را اثبات کنی.

ون گن هذیواقعاً ماتم برده بود. درست شنیدم؟ نکنه هذیون شنیدم؟ نه خله میگن هذیون میگه نمی

شه می loadسیستم داره  آهااااااان حاال فهمیدم چی گفت تازه داره ویندوزم باال میاده تازهشنوه. می

 گرفته؟ یعنی...ام به پا گذاشته؟ یعنی آمار منو از آقای مددی مییعنی بابا این مدت برای خونه

؟ هر خوای به خونه برگردی یا نهجاش بلند شد تا فردا وقت داری فکرهاتو بکنی ببینی میبابا از 

من خوددرگیری دارم خودم را مجبور کنم )نه تو که اصالً، جور میلته من به کاری اجبارت نمی

 کنم( خدافظ.می

تم؟ پس رفرفتم؟ نمیکردم؟ میصدای بسته شدن در نمایانگر رفتن پدر بود. واقعا باید چیکار می

اش حرف بود؟ اگه برم از خودم شرکت دارم، مگه قرار نبود یه چیزایی را به بابا اثبات کنم؟ همه

کنم! کوفت نمی زوگی مرفه خودمو، الاقل غذای کنسرو شده هر ردوباره مازارتی خودم را دارم، زند

ولی از یه طرف دیگه هم باید گیرهای بابام را تحمل کنم! اگر نروم زندگیم همینه! ماشین شایان را 

ای، غذام یشه که همش دست من باشه، درآمدم همون ماهی سه میلیون و خوردهدیگه باید پس بدهم نم

خرم، یا این که دوباره همش باید املت و فلفل بزنم. در هر ماه کارتونی می هم همون کنسروهایی که

 روم خونه، زندگیمای؟ بابا که برات بپا گذاشته، حداقل میعوض آزادی دارم! آزادی؟ چه آزادی

شد. تا صبح تو جدال با عقل و منطقم بودم )بتمرگ تو عقل و منطق داری؟( صبح بیدار تر میراحت

ی بابا راه افتادم. زنگ در را زدم و با ماشین شایان داخل م را بستم و به سمت خونهشدم، چمدون

ابا کرد. جلو رفتم و سالم کردم. بحیاط رفتم. بابا روی تراس با یه روبدوشامبر ایستاده بود و نگام می
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هات جواب سالمم را داد و مردانه بغلم کرد: خوش آمدی پسرم امیدوارم بتوانیم هردومون اشتبا

 «.گذشتمون را جبران کنیم، بیا تو

د. شی من که شتر با بارش گم میداخل سالن نشستیم همه جا مرتب بود درست برعکس خونه

ها را روی میز گذاشت و به طرف آشپزخانه طلعت خانم با سینی قهوه وارد سالن شد و سالم داد قهوه

چقدر دوستم داره و چقدر خوشحاله که به  فهمیدم که مثل یه مادراش میاز سالن خارج شد از چهره

الً بابا سوئیچ ماشین و کلیدای خونه، عابربانکها و کتونه حرف بزنه، ولی جلوی بابام نمیخونه برگشتم 

 هر چیزی که قبل از رفتنم ازم گرفته بود را بهم برگردوند:

شون کنه، خودم ـ اینا وسایلت، مجوز و سند شرکت هم دادم آقای داوودی )وکیل بابا( درست

 کنی ضروریات را که فکر میترتیب کارهای شرکت را میدم تو فقط کارهای ناقص و نصفه مونده

 هستن انجام بده، بعد از تأسیس شرکت دیگه وقت سر خاروندن نداری، تفهیم شد؟

 ـ بله پدر...

 تونی بری استراحت کنیـ می

ها شده بودم خود را روی تخت ود مثل بچهوارد اتاق خودم شدم چقدر دلم برای اتاقم تنگ شده ب

از خواب بیدار شدم خیلی خوابیده بودم. ساکن را از  5انداختم و نفهمیدم کی خوابم برد. عصر ساعت 

اش، خانم بشوره، سوئیچ شایان را دادم اسماعیل ببره در خونهها را دادم طلعتتو ماشین برداشتم، لباس

کنم حول همین کارها گذشت. صبح ساعت ده از خواب  زنگ زدم ازش تشکر کردم تا شب فکر

شد، خواستم روی بازی تمرکز کنم نمیپاشدم و مثل همیشه به سالن بیلیارد رفتم. هر چقدر که می

شه؟ ای چی میی افادهافکارم به هم ریخته بود. حاال که همه چیز مثل قبل شده بود انتقام از اون دختره

 مین راحتی زدم زیر همه چیز؟اثباتم به بابا؟ یعنی به ه
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آخرش به این نتیجه رسیدم که آدمها گاهی الزمه که قبل از این که خودشون را به بقیه اثبات کنند 

خودشون را به خودشون اثبات کنند گاهی الزمه از خیر بعضی کارها بگذری تا بتونی کارهای 

ساله میشم ولی زندگیم  07دمه و من بزرگتری انجام بدی. کمتر از یه ماه دیگه یعنی اواخر مهر تول

 هدفه، دیگه نمیخوام مثل قبل زندگی کنم.بی

ی کل این گذشت سر و سامون دادن به کارهام برنامهی بابام میی من به خونهای از خونهیه هفته

کش مثل مردهای زحمتهفته را به خودش اختصاص داده بود. ذوق مرگ شده بودم. برای خودم 

خوابم تا به کارهام برسم. آقای داوودی کارهای مجوز شرکت شم و شبها دیر مییدار میها زود بصبح

غ ها تبلیی دیگه افرادی که تو روزنامه نیازمندیرا انجام داده بود و مکانش هم بابا خریده بود. هفته

با  .درخواست مهندس شرکت ما را دیده بودند میومندند محل شرکت جدیدم تا باهاشون مصاحبه کنم

عباس صحبت کرده بودم که معاونم باشه و اونم پذیرفته بود. از این بابت ازش ممنون بودم که حاضر 

های اجرایی یه شرکت بزرگ و پردرآمد و نامی را ول کنه و بیاد بچسبه به شه نظارت بر نقشهمی

اش به جمعهشرکتی مثل شرکت در و پیت من و من میدونستم مرام گذاشته که اومده کمکم. امروز 

 ی پرکاری که داشتم امروز را به خودم استراحت دادم. جبران این یه هفته

م. فامیل روخواست یه جایی برم چرخ بزنم یه بادی به سرم بخوره ولی نمیدونستم با کی بدلم می

شور کمامان تهرانی بودند و مسلماً تهران هستن و فامیل بابا اصفهانی بودند ولی بیشترشون خارج از 

شدند رفتم اونها خیلی خوشحال میغیر از چند تا از تاریخ مصرف گذشته که قطعاً اگه به دیدنشون می

ای برام اهمیت نداره، این چند سال را به بیخیالی ولی من نه و از اونجایی که غیر  از خودم کس دیگه

دمها مرده پرستیم آ هاا آدمبینمشون. راست میگن که مطی کردم و فقط برای عیددیدنی یا شب یلدا می

میمیرن عزیز میشند تا وقتی به نعمتی را داریم قدرش را نمیدانیم. نعمت داشتن پدربزرگ و وقتی می
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مادربزرگ را اونایی که از دستشون دادند میدونند نعمت بزرگیه وجودشون، تو اختالفات پادرمیونی 

ند و کنزرگین که دعواها را به صلح مبدل میهاشون هستند نعمت بها و نوهسنگ صبور بچهکنند، می

توجه بودم و االنم همینطورم همیشه همینطور بودم. یاد گرفتم من این نعمت را داشتم و نسبت بهش بی

ی برای خودم زندگی کنم نه حرف مردم. دنبال رضایت یا ناراحتی مردم نباشم، حتی همیشه حوصله

فقط خودم مهم بودم، خودم و خودم! کار خودم، تفریح خودم، ی بقیه را هم نداشتم، نظر دادن درباره

پرشت کسی که بت زندگی خودم، تیپ خودم، خورد و خوراک خودم. و االن واقعاً شده بوده به بت

ود بابا دیشب با پروازی رفته ب دونستم با کی بروم بیرون.پرستید.... خالصه نمیوجود خودش را می

که آلمان زندگی میکرد مشکلی بوجود آمده بود و بابام هم از جمله  آلمان چون برای دوست صمیمیش

خواست با مردایی هست که تو دوستی تا آخرش هست و مرام و معرفت میذاره. دیگه حتی دلم نمی

ها دوستم نبودند و دیگه هم برام ارزشی نداشتند، مطمئناً شایان خبر دوستام برم بیرون. در واقع اون

ها هم فهمیدند که من ها پخش کرده بود و اونقرض گرفتن ماشینش را بین بچهدرخواست من برای 

آس و پاس شدم که دیگه ازم سراغی نمیگیرند و به پارتی هم دعوتم نکردند حتی زنگ نزدند یه خبر 

 « این دغل دوستان که میبینی    مگسانند دور شیرینی»ازم بگیرند. 

سال هر  07ام. این ـ برای آینده1کنم و شدم یه بهراد جدید، به دو دلیله: االن که دارم تالش می

بینم ولی جلوی ـ اگرچه دیگه روشا را نمی0گهی خوردم تموم شده دیگه میشم یه بهراد دیگه. 

 براندخترهای امثال روشا کم نیارم. این جوری میتونم حقارتی که اون روز تو شرکت کشیدم را ج

نامه چنین معرفیهای این مدت و همی کار و فعالیتبروم و شرکت آقای مددی و پروندهکنم. فردا باید 

و مدرکم را ازش بگیرم. بعدش دیگه خودم آقای خودم میشم. بعلللله! عصر یکم ماهواره دیدم، یکم 

کردم روزی فکر نمی دور خودم چرخیدم. اما بازم کاری نبود که خودم را بهش مشغول کنم. هیچ وقت
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برسه که  ندونم چطوری تفریح کنم. به فکرم رسید یه زنگ به عباس بزنم شاید اون میتونست منو از 

حوصلگی دربیاره و یه برنامه بریزه برای تفریحمون. ولی بعدش گفتم عباس االن سرش با این بی

گوشیم  شدم. با صدای زنگ نوشین گرمه اگه بهش زنگ بزنم تو رودربایستی گیر میکنه پس بیخیالش

 دیگه دست برداشتم. عباس بود چه حاللزاده!های برای گزینه searchاز فکر 

 ـ الو بهراد! سالم

 ـ سالم داداش چطوری یا نه؟

ها های شما خوبم، میگم تو فقط وقت حمالی به آدم زنگ میزنی؟ بقیه وقتپرسیخندید: از احوال

 ؟ offدوستیمون 

 میخواستم بهت بزنگ کارها زیاد بود نشد.ـ نه جون داداش 

 ای چیزی؟ هان؟ای داری؟ کاری چیزی؟ تفریج مفریح؟ پارتیای برنامهـ حاال روز جمعه

ای! ببین ی تفریح باشم! اونم چه برنامهـ نه بابا برنامه کجا بود؟ تا حاال نشده بود من بدون برنامه

 به چه روزی افتادم

 یه جایی یه کم خوش بگذرونیم!ـ خیلی خوب آماده شو بریم 

 ای نمیخوایید برید بیرون ناسالمتی نامزدین!ـ مگه با نوشین نیستی؟ روز جمعه

ـ نه بابا میخوام از آخرین روزهای دوران مجردیم به نحو احسن استفاده کنم. تفریح با اکیپ 

 اعت دیگه جلوی درسخودمون بیشتر حال میده بعدش دیگه یه عمر سرخر دارم نمیشه. بهراد تا نیم

 ها!خونتونم آماده باشی

 ـ اکی پس فعالً

 ـ فعالً
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د و سبز هام افتاد. کفش سفیسریع یه تیپ اسپرت زدم حین بستن دستبند چرمیم چشمم به لباس

آدیداس، شلوار کتون سبز، تیشرت سفید جذب، گردنبند سیلورمو بستم و با عطرم دوش گرفتم. با ژل 

ها موهام. پنج دقیقه دیگه وقت بود. کال زود آماده میشدم آروم آروم از پله و چسب مو افتادم به جون

ی پائین رفتم صدای بوق ماشین تا تو راهروی ورودی هم میومد. همزمان اسم عباس هم روی صفحه

ر خونه را باز کردم خدای من! روز جهانی پسر بود؟ چرا اینقدر پسر تو کوچه زد. دگوشیم چشمک می

جلو اومد و باهام دست داد: چطوری؟ چه تیپم زده المصب تهران دریا داره؟ دریاش ماهی بود؟ عباس 

 داره؟...

کرد، آروم گفتم: عباس توروخدا دو دقیقه هایش را پشت سر هم ردیف میداشت چرت و پرت

 خفه شو! اینا کین؟ 

یپمون! پسرا اک اینم ـ دِکی! پس من پشت تلفن چی بهت گفتم؟ گفتم با اکیپ بریم بیرون دیگه!

اومدند و خودشونو معرفی کردند و دست میدادند یا مشتی چیزی تو چیزی تو بازوم یکی یکی جلو می

 زدند که آره ما هم خوشبختیم از آشنائیت. می

نفر را بخوای تو مغز  44موند فکرشو بکن حدوداً اسم از بس زیاد بودند اسمشون یادم نمی

نفر  3ماشین بودیم تو هر ماشین  8راومده جا بدی چه شود!!! جمعاً دآکبندت که تازگی از بایگانی 

 غیر از ماشین عباس که با اومدن من سه نفر پسر بود.

عد هایش آدم آوردی بی خیرهتو ماشین: تو به این میگی اکیپ؟ اندازه تیم منچستریونایند با همه

 میگی اکیپ؟ 

 اینا که!های باحالین ـ خب بابا! حاال مگه بد شد؟ بچه
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ـ چرا اتفاقا! مخصوصا اون پسر موسیخ سیخی تیشرت قرمزه، وقتی سالم کرد یه مشت هم تو 

بازوم خالی کرد. االن فکر کنم بازوی چپم را ندارم. بدنم از حالت قرینگی دراومده. نوشین را چطوری 

 پیچوندی؟ 

 ـ با دوستاش رفته ترکیه

 نطقی هم میکرد پای تلفن برای من، تفریحپس! چه ی پیچوندن نداره، بگو ـ من گفتم عباس عرضه

 با اکیپ خودمون بیشتر حال میده بعدش دیگه یه عمر سرخر داریم.... بذار من نوشین را ببینم.

ـ بهرادجان! داداش! من که تو رو دوست دارم! اصن قول میدم بهت حق و سکوت هم بدم! خوبه 

 روشا را برات خواستگاری کنم؟ هان؟ راضی میشی؟

 کشم! میدونی من به این دختره آلرژی دارم هی بگو!ـ عباس من تو رو می

 خندید. عباس هم که فقط می

 برگشتم سمت پسری که روی صندلی عقب نشسته بود. فکر کنم اسمش حمید بود.

 کرد کجا بشینم.ـ چرا عقب نشستی؟ برای من فرق نمی

 ـ نه بهرادجان! مهم اینه که دور همیم

 میخوایم بریم؟ عباس به من چیزی نگفت!ـ حاال کجا 

اس. حاال نه این که عددی باشه ها! ـ میخواییم بریم رستوران هتل آسمان! پخش زنده محسن یگانه

 شوند. حرکات ماهوارهها یه شکل دیگه مینه! پاتو که میزاری تو رستوران انگار رفتی اروپا، اصالً زن

کنی! اصالً تا حاال رفتی؟ تکراری نباشه برات حت تماشا میبینی. رااش را می video freeرا اونجا 

 یه وخ؟ بین خودمون باشه به گوش نوشین نرسه یه وخ، پاتوق عباس قبل از ازدواج همین جا بود!
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ـ کنسرتشو نرفتم تا حاال! کنجکاو شدم! عباس هم که بله ه ه ه ه! هر روز چیزهای جدیدی 

 اش نوشته میشه.مونه که هر روز اطالعات جدیدی دربارهیای کشف میشه درست مثل انگل مدرباره

 ی مشت عباس به بازوم را حس کردم.ی حمید بلند شد، ضربهصدای خنده

ـ حاال دیگه انگل شدم؟ مرسی از حمایتت! آدم دو تا دوست مثل شماها داشته باشه دیگه دشمن 

 نمیخواد.

 دشمن برطرف کردیم.حمید: پس ازمون تشکر کن ما نیازت را به دوست و 

هاتو براش میریزم رو آب، ـ هر هر... بخندم یا پولشو بدم؟ بزغاله! بزار فقط نامزد کنی تمام پته

حاال ببین برگشتم به جلو خیره شدم، چل دل خوشی داشتند اینا، تازه حمید میخواست بره اونجا صحنه 

ودم به خ«عباس». با صدای رسیدیم های تو خیابون بودمدونست یه زمانی منم جزو صحنهببینه نمی

 اومدم.

گفت اکیپ باحالی بودند، از ماشین پیاده شدیم و عباس رفت تا ماشین را پارک کنه، راست می

شند. با حس دستی که پشت کمرم دادند و باهات صمیمی میزود بقیه را به داخل جمعشون راه می

های دم خودم ولی با هیکلی الغرتر و لباسقرار گرفت به خودم اومدم، به طرفش برگشتم پسری هم ق

ای کرد. چشمهای قهوهتر، کنارم ایستاده بود. موهاشو باال زده بود و با لبخند مهربونش نگاهم میساده

 ها کرده بود.با معصومیت خاصی همراه بود و اونو شکل پسربچهاش تیره

الن که یتونستم مهمونشون کنم ولی ابا آسانسور به طرف رستوران رفتیم، اگر تعدادشون کمتر بود م

نفر بودند باید ولخرجی را کنار میزاشتم چون برای کارهای شرکت هر چه کمتر از بابا پول  44

 گرفتم بهتر بود. می
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با صدای دست و جیغ حضار که نوید آمدن محسن یگانه را میداد به طرف جایگاه برگشتیم. برای 

و « متعلق به شمام»، «دوستتون دارم»شد و با جمالت یداد و گاهی هم خم مهمه دست تکون می

ها استعداد عجیبی سعی داشت التهاب جمعیت را کمتر کنه ولی خب از اونجایی که زن« لطف دارین»

تو جیغ زدن دارند بهبودی تو سر و صدای رستوران حاصل نشد، چند لحظه بعد موزیک پخش شد و 

 گوش رسید: خوند بهصدای محسن یگانه که همراهش می

 بنویس از سر خط، بنویس که دلت دیگه به یاد اون نیست

 بنویس که بدونه وقتی نباشه قلبت از غصه خون نیست

 گردهاون که گذاشت و رفت یه روز سرش به سنگ میخوره برمی

 دیگه صداش نکن بذار خودش بیاد دنباله بگرده

 بنویس از سر خط، بنویس که دلت دیگه به یاد اون نیست

 ویس که بدونه، وقتی نباشه قلبت از غصه خون نیستبن

 گردهاون که گذاشت و رفت یه روز سرش به سنگ میخوره برمی

 دیگه صداش نکن بزار خودش بیاد دنبالت بگرده

 دیگه گریه نکن آخه اشک تو باعث شادی اونه

 سوزونه دیگه به پاش نسوز، آخه اون واسطه تو دیگه دل نمی

........ 

 س از سر خط، محسن یگانه()آهنگ بنوی
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ها نگاه کردم غرق آهنگ شده بودند. بعضیاشون هم داشتن با نگاهشون دخترا را که مسخ به بچه

خوندم تا اقالً برای سرگرمی بقیه را تماشا رچ محسن یگانه و صداش شده بودند قورت میدادند. سر

ار گوش همسرش گذاشته بود آهسته . چشمم به مردی میانسال با کت و شلوار افتاد که سرش را کنکنم

تر را نگاه کردم پسری در حال نگاه طرفزد. نه بابا این هم به درد نمیخوره. یک اونباهاش حرف می

کردن به دختری بود. اتفاقاً دختر هم با نیش باز جواب نگاهشو میداد. خاک بر سرت کنن با یه نگاه 

ورن! چیه هی تو به اون نگاه میکنی، اون به تو بعد هم با زود دل میبازی؟! نه بابا اینا هم به درد نمیخ

حسرت آه میکشین. اسگلین مگه؟ باز سر چرخوندم. نیم دختری را دیدم که با ژست شیکی روی 

ام اش برکرد. چقدر چهرهحوصلگی دوستای کنار دستیش را نگاه میاش لم داده بود و با بیصندلی

و مشکی و شلوار کتان مشکی که با کیف و کفش قرمز و مشکی  آشنا بود. شال قرمز با مانتوی قرمز

ستشون کرده بود محشرش کرده بود. نه خوشم اومد مثل بعضی دخترها نیست که تا بخوان تیپ قرمز 

ه طرفم کردم که برفتم یا کاری میکنند اگر مثل قبل بودم طرفش میبزنند خودشون را شکل گوجه می

ا ی این ادکردم. ولی االن واقعاً حوصلهدت هم باهاش بودم و بعد کات میبیاد و باهام دوست بشه یه م

ها را ندارم ولی عجیب سلیقمون مثل هم بود. اونم مثل من بستنی شکالتی سفارش داده بود. به اصول

دست دختره نگاه کردم. دست چپش با دستبند چرم مشکی قشنگی مزین شده بود. من این دستبند به 

یه جایی دیده بود. خواستم روم را برگردونم و از خیر دید زدن دختره بگذرم که خصوص را قبال 

د. ش ی نگاهمو حس کرد و سرش را چرخوند. نگاهم تو یه جفت چشم مشکی وحشی قفلانگار سنگین

دلم میخواست تا ابد بهش نگاه کنم. دلم میخواست جدا از رفتاراش، پرروئیاش، زبون درازیاش، افاده 

نه این که شخص به خصوصی باشه  هایش، مبارزه کردنش با پسرها، برای خودم داشته باشمش.اومدن

 کردم. رفتارهاییمند شده باشم نه، من فقط محکم بودن و مقاومتش را تحسین میا واقعاً بهش عالقه
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پسندیدم و مسلماً برای همین ویژگیش بود که برای ی دخترها علیه مردا را میاش برخالف بقیهسنجیده

 مردها منحصر به فرد شده بود و اینقدر خواستگار داشت. 

دلم نمیخواست پیش خودش فکرهای ناجور بکنه و فکر کنه خبریه، یا من عاشق سینه چاکشم. 

مو ازش گرفتم، خودم را با وررفتن به گوشیم مشغول کردم. باالخره آهنگ تمام شد برای همین نگاه

ها خودشون را به جایگاه رسوندن تا با محسن یگانه عکس ها دوباره شروع به هیاهو کردند بعضیبچه

بارید بلند شد گفت: عباس داداش با اش شیطنت میکامران یکی از پسرای اکیپ که از چهره بگیرند. 

 میای بریم با محسن یگانه عکس بگیریم؟ من

عباس اولش مخالفت کرد ولی کامران ول کنه ماجرا نبود باالخره عباس بلند شد و با کامران به 

 !ی آخر چشمک کامران به بهزاد از چشم دور نموند به بهزاد نگاه کردم. بلهطرف جایگاه رفت لحظه

یطون کردم شفهمیدم عباس اونقدرها که فکر میمی برای عباس بیچاره نقشه کشیده بودند تازه انگار

نیست رفیقاش از خودش بدترند. بهزاد فنجان قهمه و را برداشت و روی صندلی عباس ریخت وقتی 

همه جای صندلی را پر از قهوه کرد صندلی را زیر میز هل داد به حالت عادی خودش برگشت. عباس 

زد. ی کامران شرارت موج میحوصلگی و تو چهرهس بیی عباو کامران به طرف ما برگشتند تو چهره

بهزاد که کنار عباس نشسته بود صندلی عباس را کشید عقب و در همون حین پرسید: عکس گرفتی 

 باهاش عباس! امضا هم گرفتی؟

هستم  اشتوجه به صندلی نگاشو به بهزاد دوخت و آروم گفت آره. نه خیلیم کشته مردهعباس بی

منو برده باهاش عکس بگیرم. همون لحظع کامل روی صندلی نشست و بعد دادش بلند  آقا زور و زور

 کشمتون!شد: احمقا کدومتون صندلی منو خیس کرده؟ به خدا می

 بعد هم مثل فنر از روی صندلی بلند شد و به پشت شلوارش نگاه کرد.
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 عباس خب یکم بچرخ ببینیم چی شده؟ :کامران

کامران بهزاد را تا باند تا بتواند پشت شلوار عباس را ببیند ولی چرخاندن بهزاد هم در تبعیت از 

ای رنگی ایجاد شده بود و ی بزرگ قهوهها همان پشت شلوار عباس لکهعباس همان و انفجار بچه

خندیدند و چون شلوارش آبی روشن بود لکه حسابی به چشم بود. همه داشتند به شلوارش می

 آورد.حرص عباس را درمیها بیشتر خندیدن اون

ها، حاال من چطوری پامو از این جا بزارم مزه، رو آب بخندین، سر تک تکتون درمیارم بیهرهر

ی عام و خاص نمیشم؟ خندن؟ مضحکهبیرون؟ اصالً چطوری جلو این همه دختر راه برم؟ بهم نمی

 کنار خیارشور میخوابه؟ خوشمزه! شبهاکدوم االغی این کار را کرده؟ 

گرفت. باالخره رضایت به رفتن دادیم. ها خندشون بیشتر اوج میخورد و بچهعباس حرص می

 عباس با سوئیشرت کامران که دور کمرش گره زده بود پشت شلوارش را پوشونده بود.  

 َدنداز هتل که خارج شدیم سه تا ماشین پر از دختر را دیدیم که داشتند از جای پارک خارج می

م ش توجهی نکردشناختم. بهاسی بلند سفید را بین اون دو تا ماشین دیگه خوب میو من ماشین ش

ای راه انداخته حوصله نداشتم خیاالت برش داره. دم در هتل برای خودمون مجلس شورای اسالمی

 بودیم. دور هم ایستاده بودیم و همزمان همه با هم نظر میدادیم که کجا بریم:

 نشینیـ بریم شب

 پلـ سی و سه 

 ـ کوه صفه

 ـ بریم سالن بیلیارد 

 ـ سالن بولینگ 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 یک رمان انجمن کاربرMastaneh77 | زود قضاوت نکن رمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

43 

 

های ها قرار شد بریم کوه صفه و شام را هم توی یکی از رستورانآخرش با نظریت اکثریت بچه

ها چرت و پرت گفتند و همون جا بخوریم. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. از بس توی راه بچه

ولی من به همین مدت کوتاه کوتاه بود  ها( این خندهtime) خندیدیم دلم درد گرفته بود. درسته تایم

کردیم که دیدیم دور ماشین سعید ها را کنار خیابان پارک میآرامش هم راضی بودم. داشتیم ماشین

ندیم. رسوشلوغ شد. سریع پیاده شدیم و با دو خودمون را به ماشین  چند متر جلوتر در حال پارک بود

های کردند. دوستعید روبروی یه دختره ایستاده بود و داشتن با هم دعوا میها را کنار زدم. سبچه

ها هم پشت کردند و اکیپدختره پشت سرش ایستاده بودند و هر از گاهی تو جواب دادن کمکش می

 سر سعید. با صدای بلندی که باعث سکوت دو نفرشون شد پرسیدم، چی شده؟ 

 گربه سوار خر شده!ی دختره را شنیدم: و صدای پرعشوه

گرفتم. یکم کج شدم و به کمرش نگاه کردم. ـ مثل این که زیادی زبون دراز بود باید حالش را می

کردند: ببخشید ولی کجاتون سوار شده که ما دختره و دوستاش با تعجب به من و حرکاتم نگاه می

 بینید؟ها شما چیزی میبینیم؟ بچهنمی

 داشتند  بلند نخندند: نه! ها یکصدا در حالی که سعیبچه

میلیون نفر، آقای به ظاهر محترم این رفیق شما فکر  84دختره عصبانی شد: مارو باش با کیا شدیم 

کردم دیدم آقا با سرعت پیچید سرجای پارک من، کرده خونش رنگین تره، داشتم ماشین را پارک می

 !کنید؟ بدهکارم شدیم انگار! واالاونوقت تازه توهین هم می

های دوطرفشون نگاه کردم ماشین سعید بیشترش توی پارک رفته بود و ماشین دختره که به ماشین

ارک گرفته بره تو پیه پرشیای مشکی بود هم یکمش توی پارک بود. معلوم بود داشته دنده عقب می

 ولی نتونسته. 
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 مام:سعید برگشت طرفم و با حالتی که معلوم بود عصبانیتش مصنوعیه زل زد تو چش

نه، تابوگشتم دیدم این خانم هی دنده عقب میگیره فرمونو میـ بهرادجان من دنبال جای پارک می

نه کمیره جلو دوباره دنده عقب میگیره دوباره میره جلو چپ میده بعد برمیگرده فرمون را راست می

در  پارک کنه ماخودش هم نمیدونست میخواد چیکار کنه. منم گفتم تا این خانم جون بکنه ماشینشو 

 دارم. من راضیایم دیگه ماشینمو اون موقع برمیحال هضم کردن شاممون هستیم و آماده رفتن به خونه

 رفقام راضی، گور بابای ناراضی.

گی بلدم. اصالً دختره دوباره وحشی شد: اوی خفه شو! گور بابای خودت. بعدم من خیلیم رانند

 کنند.ها تأمین میسشون را از ضعیف بودن خانممیدونی چیه؟ مردا بیشتر اعتماد به نف

ی دعوا سرجای پارک و دعوای موش و گربه برای من ناآشنا نبود. ناگهان صدای نازک این صحنه

 ولی آشنایی باعث شد که برگردم و به پشت سرم نگاه کنم:

عدش هم ها را بخورند و بجان ناراحت نشو! این آقا و دوستاشون عادت دارن حق خانمـ نازی

باهاشون دعوا کنند بعد هم رو کرد به من و با اعتماد به نفش کاذبی گفت: من نخوام تو رو ببینم باید 

 کنی؟ چیکار کنم؟چرا منو تعقیب می

 من میگم این دختره خودکله پنداره نگید نه:

ما شماور! چون کنید نه ـ عزرائیلو! بعد هم خانم خود... پندار به نظرم این شمائین که مارو تعقیب می

ای به دیدنتون ندارم. شما همیشه همینطور مثل سیمرغید؟ هر جا دعوای سرجای پارک اصالً عالقه

بوده تا رسونید؟ شاید هم اصالً فیلم شما و دوستاتون زنند زود خودتون را میمیشه پَرِتون را آتیش می

های منقطع و پشت سر هم نفسمثالً مالقاتمون را اتفاقی جلوه بدین؟ هان؟ روشا سرخ شده بود 

بردم از این حالت دخترا وقتی حرصشون میدم. کشید. چقدر لذت میمی  

 ـ میدونی چیزی که در آقایون قابل تحسینه چیه؟ روشونه!
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سردی گفتم: سعید جان همونطور که خودت گفتی و توجه بهش رو کردم طرف سعید و باخونبی

ا سخته و ایشون هم ظاهراً خیلی تالش کردند تا تونستند ههمه هم میدونند پارک کردن برای خانم

متر ماشینشون را تو پارک ببرند انصاف نیست زحمتشون را نادیده بگیری یه جای دیگه بیست سانتی

 پارک کن. در ضمن بخشش از بزرگانه

 ها با خنده حرفمو تائید کردند سعید در حالی که چشماش از شیطنت برق میزد سواری بچهبقیه

ماشین شد و چند متر جلوتر ماشین را پارک کرد. با لبخندی که از پیروزی بود از جلوی روشا رد 

ود نوشت ولی االن از این که نتونسته بکردم االن برام توبیخی میشدم. مطمئناً اگه توی شرکتش کار می

. مرض داشتم کاری در برابر من انجام بده حسابی عصبانی شده بود و این به من قوت قلب میداد

 انگار!

از کوه باال رفتیم باالی کوه رستوران... برای صرف شام انتخاب کردیم. دخترها با چند فاصله از 

خودمون دیدیم که سر میزی نشستند و صدای خندشون فضای رستوران را پر کرده بود. انگار این 

ی ها سر میز بزرگمادر میشه. بچهتر از ی مهربانروشا خانم فقط برای ما سگ اخالقه و برای بقیه دایه

نشستند و من و چند تا دیگه از پسرا به طرف سرویس بهداشتی رفتیم. همون زمان نازی )که ناز بشه 

 الهی( با روشا به طرف دستشویی حرتکت کردند. دم در دستشویی روشا رو به من با خشونت:

با من باز کنی یا با من ـ گمشو کنار آشغال، تو قصدی داری که هی میخوای سر صحبت را 

 برخورد داشته باشی 

 ـ گذاشتم دم در اوالً

 سریع پرید وسط حرفم: چیو؟!
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ها دندشون میخاره، البته این چیز جدیدی نیست، اخالق ـ آشغال را، دوماً مثل این که خانم

هار اظ ها از اول همینطور بوده که وقتی به کسی عالقمند میشند به جای این که درست و حسابیخانم

خلقه العالقه کنند فحش میدهند و تیکه میندازند. االن هم عجیب نیست فقط خدا شما موجودات عجیب

 شناسید. را می

ها ها وارد سرویس بهداشتی شدیم. عشق میکردم جوابش را میدادم یادم باشد به بچهبعد هم با بچه

زودتر از موعد بود و من برای  سر این موضوع شیرینی بدم. وقت خارج شدن از دستشویی که خیلی

گیری کنم سریعتر اومدم بیرون با نازی و روشا برخوردم که پشت در ورودی این که دوباره حال

شی کزدند ولی در واقع داشتند وقتسرویس بهداشتی ایستاده بودند و مثالً داشتند با هم حرف می

 فس باال و همیشگی:کردند تا ما از دستشویی بیاییم بیرون. با اعتماد به نمی

ـ خانما برید کنار دستم خیسه میماله بهتون اووفی )پیفی( میشه، در ضمن خانم مددی بفرمائید، 

 داخل کارتون را بکنید چشماتون باز شه.

 بعد هم با سرعت ازشون دور شدم.

 تا آخر شب خوش گذروندیم و بعد هم عباس منو به خونه رسوند. در کل روز خوبی بود. بدون این

زدنی خوابم برد.خستگی روی تخت دراز کشیدم و تو چشم بهمهایم را دربیارم با که لباس  

 

 

 

 *روشا
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روز خیلی مزخرفی بود. از اول صبح به دلم الهام شده بود که امروز روز گندیه. اصوالً هر روزی 

جبور شدم با باشد روز گندیه ولی به اصرار نازی و شمیسا و نگار م امکه روز شروع عادت ماهیانه

اکیپ بریم بیرون ما چهار تا دوست صمیمی بودیم که از دبیرستان با هم دوست بودیم. دانشگاه را با 

هم گذروندیم البته من خیلی سریع ازشون جدا شدم چون واحدهایم را زیاد برمیداشتم و به قول اونا 

هر کسی میتونست جایی را  کردیم تنهاخوری تو کارمون نبود.خرخون بودم. همیشه با هم تفریح می

برای تفریح اکی کنه برای بقیه هم میگرفت. البته دخترهای دیگه هم بودند. که برای گردشامون بیرون 

میرفتیم ولی ما چهار نفر پای ثابت بودیم. هر چی بدبختی امروز دارم زیر سر این نازیه. کالً دختریکه 

ه منو از خواب بیدار کرده که پاشو بریم برای تا یه آتیشی نسوزونه آروم نمیشینه از اول صبح ک

ا ی بوزینه سرکارم گذاشته آخه واقعاً بی دایی دوست بابام که عروسیشه لباس بخرم. دخترهعروسی نوه

کنند؟ بعد هم اینقدر پاساژها من را چرخونده انگار عروسی این نسبت دور مردم را عروسی دعوت می

ای شده باالخره یه لباس سبز کاهویی که از نظر من خیلی ام عقدهاونه میخواد لباس عروس بخره بچه

زشت بود ولی من چیزی بهش نگفتم تا باالخره این یکیو بخره انتخاب کرده. خیلی زشت بود. لباسه 

ه تونست از قیافم که شبیکرد که برگهاش دورش را گرفته بودند. با این که میاش میشکل پیازچه

نظرم چیه ولی توجهی نکرد و اون را خرید. بعد هم برای جبران خستگیم برای چک برگشتی بود بفهمه 

ناهار مهمونم کرد. تازه بعدش فهمیدم که چه خاکی با مخلفاتش تو سرم شده! قرار امروز عصرمون را 

که کنسرت محسن یگانه بود را یادآوری کرد. اینقدر این هفته درگیر کارهای شرکت بودم که به کل 

ها داده بودم را فراموش کردم نازی منو به خونه رسوند و قرار شد عصر اون دنبال چند ه بچهقولی که ب

ها بره و چند نفر هم با من بیایند. من که اصالً تمایلی به رفتن به کنسرت نداشتم ولی خب تا از بچه

دم به خونه که رسی ام بودند اصرار کردند و به ناچار قبول کردم.دوستام که برام مثل خواهرهای نداشته
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دو ساعتی را خوابیدم و بعد هم سریع دوش گرفتم و حاضر شدم. مثل همیشه تیپم شیک بود و کمی 

های جلف خودم را برای رسمی. عادت نداشتم تیپ قرتی بزنم و بیرون برم. چه معنی داشت با لباس

ای که با هم کرده بودیم ها را طبق هماهنگیمردای هیز و چشم چرون خیابان به نمایش بزارم؟ بچه

ن حیکردم شروع شد. سوار کردم به طرف هتل به راه افتادیم. کنسرت زودتر از آن چه فکرش را می

خواندن آهنگ به چیزی تونستم توجه کردم غیر از چیزی که علت آمدن ما به هتل بود که خیلی 

ه. شاش سبز مینه بدش میاد دم لونهی آس و پاس را دیدم. اَه اَه. میگن مار از پوباورنکردنی اون پسره

فت که پسر م گمنم دقیقاً همین که ازش بدم میاد را باید هی ببینم. روزی که به شرکت بابا رفتم، بابا به

کنه و از اونجایی که بابا خیلی در مورد وضع مالی و دوست و شریک قدیمیش تو شرکتش کار می

اصالت و سرشناسیشون صحبت کرده بود مشتاق شدم که ببینمش ولی چون این تحفه جان اول صبح 

ه بود و دو هفت رید به اعصابم، یادم رفت سراغش را از معاون بابا بگیرم و تا آخر روز هم سرم شلوغ

بعدش هم پدر گفت که پسره از شرکت رفته و شانس دیدنش ازم گرفته شد نه اینکه ندیده و نشنیده 

پسرای پولدار که اعتبار و پول و قدرت یه دل نه صد دل عاشقش شده باشم نه، معموالً میشه با این گل

واقع هدف من شراکت با اون  شون هست شراکت کنم و کار پرسودی راه بندازم. درباباشون پشتوانه

شهید گمنام بود که نشد. از همون اول بابا عادتم داده بود که روی پای خودم بایستم و به همین خاطر 

ازم ام را بسی مختصری برای تاسیس شرکت بهم داد و گفت باید خودم آیندهاول کارم فقط سرمایه

ها به درد کارهای مهم نمیخورند پدر من زن کنندازین اخالقش خوشم میاد برخالف اونایی که فکر می

سطح پسراند و هر کاری که پسرها بتونند انجام بدهند در واقع دخترا هم اعتقاد داره که دخترها هم

 قادر به انجامش هستند.  
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من از همون بچگیم یه مرد بار اومدم. پدربزرگم چون به عروس کوچیکترش که مادرم بوده خیلی 

تی مامانم باردار میشه قول میده بچه که به دنیا اومد با کمک وکیلش یکی از ویالهای عالقه داشته وق

دار باشه و بتونه با اون سرمایه سالش شد اون بچه عمالً سرمایه 18شمال را به نامش کنه تا وقتی 

کرده بچه پسره وقتی من بدنیا اومدم و مشخص میشه کوچکترین پیشرفت کنه پدربزرگم خیال می

اش دختره خیلی ناراحت میشه. االن هم با این که من را خیلی دوست داره ولی چندین بار بهم نوه

 19کنه و منم از سن گفته که ای کاش پسر شده بودی! این که پدرم هم منو مثل یه پسر تربیت می

سالگی مسئول رسیدگی و سرکشی به اراضی و باغهای پدربزرگ و نظارت به کار کارخونه در کنار 

پدرم که مدیرش بودف بودم از بچگی سوارکاری، شنا، بوکس، تیراندازی و شمشیربازی یاد گرفتم. 

 بست ولیام را زیبا میپوشوند و موهای لخت و مشکیمامانم همیشه لباس دخترونه و شیک بهم می

 میشد که یه دختر واقعی بار بیام و ... وقتی تربیت بابا یه تربیت پسروونه بود واقعاً

ا صدای سوت نازی به خودم اومدم این دختر وقتی سوت میزنه انگار شیپور جنگ را میزنند! الل ب

ه ی ایکبیری، بزرگمهر، قفل شد یشی الهی گوشم کر شد! بین اهنگ وقتی چشمام تو چشای این پسره

حس خاصی بهم دست داد، حس کردم انگار دوستم داره، خب آخه منگل کدام احمقی به شما پسرا 

توجهی کنید؟ هان؟ من که میدونم دوستم داری خب بهم بگو ته وقتی یکی را دوست دارید بهش بیگف

منم قول میدم محترمانه بهت جواب منفی بدم. وقتی بزرگمهر را به نازی نشون دادم و جریان اون روز 

ی نازی لمعینی برای رفتن به جای دیگه نداشتیم و کردم با این که برنامه شرکت را برایش تعریف

. بدم گفتراه هم نمیها رفتند ما هم بریم. بیپیشنهاد کرد که پشت سرشون راه بیوفتیم و هر جا اون

ها ی پررو را بگیرم و برای این که  بهمون شک نکنند ما زودتر از اوناومد یه جایی حال این پسرهنمی
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نبالشون میشن دیابان یه طرفه خارج ای پیچیدیم تا وقتی از خراه افتادیم و چند متر جلوتر توی کوچه

 ی فکرهای نازی محشر بود البته فقط گاهی!هبریم. واقعا گا

نازی سرجای پارک یه فیلمی بازی کرد تا آخر موش را کشوند تو تله موش و دعوا را شروع کرد. 

خوره ب ی پرروهم تو دعوا بدجوری ما را ضایع کرد، حالم گرفته شد، یعنی آدم با کفگیر آبولی پسره

 کن کت... الهی آمین!جلوی یه گله پسر ضایع نشه، خدایا نسل این پسرا را از روی زمین ریشه

از رفتاراش معلوم بود که خداروشکر قصد و نظری بهم نداره ولی یه جا قسم میخورم که 

ی بدحالش را بگیرم! معلومه از توبیخیش بدجوری سوخته که باهام این طوری رفتار کرد. آخه پسره

جل تو رو چه به دختر یه آدم سهامدار سرشناس که باهاش دهن به دهن دویست و شش سوار آسمان

 میزاری؟ 

ی نازی را دعا کردم. خالصه که امروز توی رستوران هم که دوباره حالم را گرفت و من فقط عمه

 . تا حالش راواقعا مزخرف بود باید فردا یا پس فردا را برم شرکت بابا یه جوری حالش را بگیرم

 نگیرم. آرامش ندارم. پسره ریده به اعصابم!

 

 * بهراد

د بع های دیشب تو **. دیشببازیخواب بیدار شدم. هنوز خستگی دیوونه صبح با رخوت از

دقیقه بود. شاید  14: 45ها چرخیدیم دیوونه بودیم دیگه، به ساعت نگاه کردم َرستوران کلی تو خیابان

قت از کرد کلی وود. االن بیدار شدن برایم خیلی زود بود ولی االن وضع فرق میاگه زندگیم مثل قبل ب

دست داده بودم. تصمیم گرفتم به شرکت آقای مددی برم تا چند تا کپی از نمونه کارهای خودم و 

سریع لباس پوشیدم،  ام را هم بگیرم.ی مدارک کاریعباس را برای شرکت جدیدمون بیارم و بقیه
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ها که حاال که مثالً خودم رئیس یه شرکت دیگه شدم تیپ اسپرت بزنم و مثل پسربچهخواستم نمی

ی قرمز و ای و پیرهن چهارخونههای نو بوک سرمهای با کفشلباس پوشیدم . کت و شلوار سرمه

ه ام را برداشتم و بای انتخاب کردم و با عطر هانری اسپرتم هم دوش گرفتم و کیف چرم مشکیسورمه

آهنگ ضربان شهاب تیام را چند بار پلی کردم. کال امروز حالم خوب بود. البته  تادم. توی راهراه اف

تجربه ثابت کرده وقتایی که زیادی حالم خوبه یکی پیدا میشه که گند بزنه تو حال خوبم، خدا امروز 

یلی بهم این که خرا بخیر کنه. من که هنوز خستگی دعوا و جر و بحث دیروز از تنم بیرون نرفته بود با 

مزه داد ولی کلی زحمت کشیدم تا جوابش را بدم. خدایی روشا دختر زبون درازیه، خدا به داد 

شوهرش برسه. البته فکر کنم عمر زندگی مشترکش با اون بدبختی که معلوم نیست چه گناهی مرتکب 

 شده چند روز بیشتر نشه!

پارکینگ شرکت ببرم کنار خیابان تو یه جا وقتی به شرکت رسیدم بدون این که مازراتی را داخل 

نمیخواست دیگه تو پارکینگ برم. با این که میدونستم روشا نیست تا پارک خالی پارک کردم. دلم 

باهام سر جنگ و دعوا داشته باشه ولی انگار پارکینگ برام سیاهچال شده بود. دیگه میترسیدم برم 

ماشین ببینه حتما به عقلم شک میکنه که دویست و شش را اونجا. حاال اگه نگهبان شرکت من را با این 

گذاشتم اونوقت حاال ی هیدوندا دوئل میداخل پارکینگ میبردم و تازه برای جای پارکش با راننده

مونم ها مثل فرش پاتریس میم کمهی خیابان پارک میکنم. خدائیش منم چند تختهمازراتی را گوشه

 ی مجزایندارم( وارد ساختمان شدم و با آسانسور خودم را به طبقه)تبلیغ نشه یه وخ! قصد خاصی 

مدیریت رساندم. با سرعت خودم را به میز خانم سیدان رساندم مثل همیشه سالن مد راه انداخته بود. 

خواست بدون آرایش چند ساعت وقت گذاشته بود برای آرایش صورتش! خیلی دلم میمعلوم نبود 
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با این همه آرایش دست کمی از بوزینه نداشت فکرش را بکن بدون آرایش  ببینمش. آخه همین االنش

 چه هیوالئیه!

پرسی کرد: سالم مهندس! خوبین؟ دیگه سیدان جلوی پام بلند شد و به گرمی سالم و احوال

نیومدین شرکت؟ تو شرکت شایعه شده ازدواج کردین راسته؟ بدون شیرینی؟ چه سریع و بدون سر و 

 ده.ها هم دلشون براتون تنگ شخوایین برگردین شرکت؟ بچهی میتونم براتون بکنم؟ میصدا؟ حاال کار

گفت من که سردرد گرفتم به دست چپش نگاه کردم خب سیدان داشت پشت سرهم اراجیف می

ی وراج الراحمینه نمیزاره مردی با این دخترهخداروشکر حلقه نداره لبخند اومد روی لبم، خدا ارحم

سیدان که انگار نگاه و لبخندم را دید، لبخند عمیقی بهم زد و خیره شد تو چشمام! واا!  بدبخت بشه.

 ها. برای آن که پیش خودش فکر بیخود نکنه گفتم:اینم چایی معطل قنده

ی ـ خانم سیدان شما خوبین؟ بفرمایید بشینید! راستش خبر هم درسته هم نادرست! فعالً تو مرحله

های شرکت را دعوت میکنم! نه نمیخوام برگردم شرکت! با ی بچهعروسی همهنامزدیه! ایشاال برای 

 آقای مددی کار دارم هستند؟

یدان که پنچر شده بود به آرامی گوشی تلفن را برداشت و همزمان گفت: هستند ولی باید س

 باهاشون هماهنگ کنم ببینم کار دارند یا نه چند لحظه تشریف داشته باشید!

زد، آخر دختر شد، داشت با کلی افاده با آقای مددی حرف میاش شنیده میشوهصدای پرناز و ع

خوب من نشدم یکی دیگه. حاال چرا برای آقای مددی که همسن باباته تور پهن کردی؟ اون خودش 

 ای! پنج تا بچه کروکودیل را میزاره تو جیبش!زن و بچه داره. اونم چه بچه

 : بفرمایید داخل اتاقشون منتظرتونند.با صدای لوس سیدان به خودم اومدم
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یه جوری حرف میزد انگار ازش خواستگاری کردم حاال جواب بله میخواد زیرلفظی میخواد، خب 

 بزن نازکردنت چیه دیگه؟!مثل آدم حرفت را 

هایی بلند خودم را به دفتر آقای مددی رسوندم قبل از این که در بزنم صدای آشنایی که با گام

راضی  هادبی مشکل دارم اون قوس مرگ بود بلند شد: دَدی! تو بستن قرارداد با شرکت هایبرام مثل نا

 های دبی را شرکت شما به عهده نمیگیرد؟به بستن قراردادبا یه مدیر زن نیستند چرا ساخت پروژه

د هم ؟ بع!کنه؟؟؟؟ حاال دوباره برمیگرده میگه تو بوی منو میکشی میای دنبالماین اینجا چیکار می

 ی از دماغ فیل افتاده!ادای حرف زدنش را درآوردم دختره

در زدم و وارد شدم آقای مددی از جایش که پشت میز مدیریت بود بلند شد و با سرعت خودش 

را بهم رساند و باهام دست داد بعد هم دستش را پشت کمرم گذاشت و حین احوالپرسی به سمت 

ام کرد. همون لحظه چشمم به روشا افتاد که ایستاده بود هنماییهای مشکی رنگ انتهای اتاقش راکاناپه

ی قبل عالی بود. مانتوی یاسی رنگ، کرد. تیپش مثل دو دفعهو با حالت نفرت و انزجار نگاهم می

شلوار مشکی لوله تفنگی، شال زمینه یاسی که رویش جمالتی با مشکی نوشته شده بود. صورتش هم 

 سالم کرد و من هم آروم جواب سالمش را دادم. آرایش خیلی کمی داشت بهم 

فکر کنم سالم هردومون برای حفظ ظاهر جلوی آقای مددی بود. روی کاناپه نشستیم. آقای مددی 

با لبخند اول تیپم و بعد صورتم را کاوید و پرسید: خب بهرادجان چه خبرا؟ بابا خوبند؟ چه کارا 

 ی نه تماسی؟ به این زودی ما را فراموش کردی؟کنی؟ دیگه رفتی حاجی حاجی مگه؟ نه سراغمی

 ـ خبر سالمتی، بابا هم خوبن میخواستم زودتر مزاحمتون بشم مسیر نشد.

 فروشی همیشگی که بهش گل سفارش میدادم وارد شد:همون موقع در اتاق زده شد و پیک گل

 ـ سالم! آقا کجا بذارم؟
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 به میز جلوی کاناپه اشاره کردم: بذارش همینجا

 ای ندارین؟امر دیگهـ 

 ـ نه میتونی بری

 و از اتاق خارج شد.

 تک فرزندم روشاکنم تک دخترم و در واقع ـ زحمت کشیدی پسرم! راستی معرفی می

 ـ خوشبختم خانم

 چنینروشا: ـ هم

 آقای مددی: ایشون هم بهرادجان پسر شریک سابقم که برات ازشون تعریف کردم.

 تعجب داشت؟ دهنش باز مونده بود چی اونقدر

آقای مددی دوباره رو کرد به من: راستی بهرادجان، روشا هم مثل خودت عمران خونده و االن 

کنه فرهاد گفت که به تازگی یه شرکت ساختمانی تاسیس کردی. نظر من و فرهاد شرکتش را اداره می

لی بود کار با شرکت ها را دو تا شرکت با هم بردارند و روش کار کنند. به نظر من که عااینه پروژه

تونست برای من خیلی سودآفرین باشه. شرکت نوپای من به این معتبری مثل شرکت آقای مددی می

شرکت احتیاج داشت. با کمی مکث که انگار تعلل دارم آروم گفتم: من حرفی ندارم. آقای مددی 

تر البته میدونم که تو دخلبخند زیبایی به روم پاشید و رو به روشا: روشا جان دخترم تو هم موافقی؟ 

 عاقلی هستی این میتونه آغاز یه پیشرفت بزرگ برای هر دو تون باشه.

این چی میگه؟ مشارکت با روشا؟ من فکر کردم شراکت با خودش را میگه! خب  یا امام هشتم!

درصد نمراتش را با  84حق داره دیگه رئیس یه شرکت به این بزرگی یه جوجه مهندسی مثل من که 
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خریده که پیشنهاد همکاری نمیده! نه خدائیش؟ من چجوری رفتم رشته ریاضی؟ )وجدان: گاهی  پول

 مغز آکبندتم استفاده کنی طوری نمیشه مسئولیتش با من(وقتا از اون 

ل کرد! کاش حداقروشا تو فکر بود. خب معلوم بود! اونم داشت به سگ و گربه بازیمون فکر می

ار هم شده جلوش ضایع بشم ولی یه مدت طوالنی را با این نامادری اون قبول نکنه! من حاضرم یکب

 سیندرال شریک نباشم. خداجون قول میدم به مدت یکماه نمازم را بخونم، یکماه هیزی نکنم، یکماه...

ی روشا به خودم اومدم: واااای بدبخت شدم. گور خودت را کندی بهراد. ای «قبوله»با صدای 

زود بدون فکر قبول کردی! حاال دقیقا میخوای این دختره را با این زبون  زبونتو مار نیش بزنه که

درازش کجای دلت بزاری؟ تو که اینو میشناسیش این اگه هم قبول کرده میخواد حرص تورو دربیاره! 

ی پلیدش نگاه کن! بهش نگاه کردم، نه تو این مدت میخواد دق و دلیاش را سرت دربیاره، به چهره

اش گانه داشت ولی پلید نبود. آروم نشسته بود و داشت قهوهاش پلید نبود شیطنت بچههخداوکیلی چهر

گانه؟ بچه دایناسوره بجا بچه آدمیزاد. بار اول را میخورد. )دوباره صدای وجدانم دراومد: شیطنت بچه

ره گانه؟ دوباکه دیدیش یادت رفته؟ شستت انداختت رو بند رخت خشک بشی! بعد میگی شیطنت بچه

بدون فکر حرف زدی؟( اَه بابا حاال چی! چکار کنم؟ کاریه که شده خودم یه جوری درستش میکنم، 

پروژه را بهم میزنم، میگم کارهای شرکت زیاد پروژه مشترک نمیتونم بردارم، میگم شرکت دچار 

مشکل شده، میگم شرکت تو آتیش سوخت خاکسترش هم نموند،.... دیگه دلم نمیخواست تو دفتر 

قای مددی بمونم، موندن بیشتر توی اون دفتر حالم را بدتر میکرد و باعث میشد فکرم بیشتر به سمت آ

ی شکالت تلخ را باز میکرد تا که کردم منحرف بشه. رو به آقای مددی که داشت در جعبهخریتی 

ید چون بکشپذیرایی کنه: آقای مددی میشه لطفاً سریعتر مدارکی که ازتون خواسته بودم را زحمتش را 

 عجله دارم!
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آقای مددی انگار که تازه یادش افتاده باشه مثل فنر از جا پرید و گفت: اصالً حواسم نبود االن 

 برات میارم. 

را  ایبعد هم به طرف میز بزرگ و مشکی رنگ مدیریتش رفت و از داخل یکی از کشوهاش پوشه

 درآورد:

 اومدی اینجا معطل نشی!ـ بیا پسرم اینا را از قبل آماده کردم که 

 )آره چقدرم که معطل نشدم، اول صبحی حالم را گرفتی با این دختر انترت(

گرفتم: لطف فنجون قهوه را روی میز گذاشتم و ایستادم، حین این که پوشه را از آقای مددی می

دم از ش کردین، ببخشید مزاحمتونن شدم. ایشاال توفیق دیدار مجدد داشته باشم، خانم خیلی خوشحال

 ام( با اجازه!دیدارتون )آره جون عمه

ی آقای مددی را شنیدم: با آقای مددی دست دادم و خداحافظی کردم که صدای گرم و پدرونه

 بهرادجان؟

ی توجه به اون به آقاکرد بیبه سمتش برگشتم روشا هم کنارش ایستاده بود و داشت نگاهم می

 مددی خیره شدم: جانم؟

 رم! پس کی قراردادها را تنظیم کنیم؟بال پسـ جانت بی

 ای داد! خدایا منو بکش! من داشتم از دست این فرار میکردم! چه حواسش هم جمعه!

ـ انشاءاهلل این دو هفته کارهای شرکت یکم رو روال بیوفته، از اول آذر شروع به بستن قرارداد با 

 کنیم.هایی که قبالً باهاشون صحبت کردم میشرکت

ه پسرم! موفق باشی! پس، شمارت را همین االن به روشا بده و شمارش را بگیر تا ـ خیلی خوب

کارهای شرکت با هم در تماس باشید. خدایا یعنی اگه خودمو از این باال پرت کنم پائین فکر کنم برای 
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نی پسر یبرام بیشتر صرف داشته باشه تا با این دختره در تماس باشم! ای داد! ای بیداد! بابا کجایی که بب

ت را یکه و تنها گیر آوردن! آخه پدر من اینم شریکه برای خودت دست قنده عسلت را پسر دسته گله

ای هم هست؟ و پا کردی؟ این همه آدم صاف باید با بابای یه ماده اژدها شریک بشی؟ چه آدم کنه

 میخواد هر طور شده دخترشو بچسبونه به من!

گوشیم روشا ** سیو کردم. داشتم اش را تو بهش دادم. شمارهام را اش را گرفتم و شمارهشماره

ی منو تو گوشیش چی سیو کرده باشه عایا؟ محمدرضا گلزار؟ بهرام رادان؟ کردم ممکنه شمارهفکر می

ی با دو از شرکت خارج شدم لحظهچند تا شامپاین برای خودم باز کنم با این اعتماد به نفسم خالصه 

دان خداحافظی کردم و سواره ماشینم شدم. به طرف دفتر آقای داوودی آخر سرسری با خانم سی

شناخت سریع راهنمائیم کرد داخل در واقع همه جا همینطور بود حرکت کردم. منشی که من را می

 پول میده را بهش بیشتر سرویش میدهند!اونی که بیشتر 

و خیلی زود دفترش را ترک  مدارکی را که از آقای مددی گرفته بودم را به آقای داوودی دادم

 کردم حتی اصرارش برای نوشیدن یه فنجان چای را هم قبول نکردم!

به طرف کارواش همیشگی رفتم هیچ موقع نشده بود ماشینم تا این حد کثیف بشه، یه زمانی 

کردم االن هم همینطور بود ولی نه به شدت قبل. االن ماشینم به جونم بسته بود و کلی خرجش می

اصیت خای برام مهم شده بود. چیزایی مثل اثبات خودم به دیگران. اثبات این که یه بیی دیگهچیزها

عیاش نیستم، اثبات این که پسر پرویز بزرگمهر لیاقت این ناز و نعمت و سروری را داره. به کارواش 

ینم را دن ماشرسیدم تو جایگاه رفتم و شیشه را دادم باال همیشه از این که تو ماشین باشم و شسته ش

 بردم!تماشا کنم لذت می
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خونه که رسیدم یکم استراحت کردم و ناهار خوردم و کمی هم دمبل زدم. نمیخواستم فرم 

هایم بهم بخوره کلی براشون زحمت کشیده بودم. عصر با عباس قرار داشتم. فکریعضالت بدنم با بی

و از خونه بیرون رفتم. رنگ مشکی  آماده شدم تیپ کامل مشکی زدم 3بعد از یکم استراحت ساعت 

ی عباس بودم با تک دم خونه 3: 45ام میومد. ساعت َخیلی به پوست برنز و چشم و ابروی مشکی

 زنگم روی گوشیش اعالم کردم که رسیدم سریع خودش را رسوند دم در و با لبخند سوار شد:

 ؟ـ سالم! چه زود اومدی؟ جنی شدی؟ کاری شدیا بهراد! طلسمت کردند

ینا زنی و اـ اوووه نفس بگیر بابا خفه نشی! علیک سالم داداش خوبی؟ میگم اونجا خبری از مخ

ته ام بهم گفنیستا! اینجوری تیپ زدی! بعد هم من مأمور مخصوص حاکم بزرگ قلب شما نوشین خانم

 چشمت چپ چرخید خبرش کنم.

نم! نوشین خانم رو چشم چاکر حاکم بزرگ و مأمورش هم هستم! چشم غلط بکنم هیزی کـ من 

 ما جا داره!

 گفت زن سرخره و اینا؟ـ اوووه؟ کی بود دیروز می

ـ من؟ من بودم؟؟ ببین بهراد حرف تو دهن من نزارها! اگه بخوای زندگی منو با نوشین با این 

 هات بپاشونی زندگیتو با کوکبت که هنوز ندیدمش میپاشونم.چاخان

 ام را بگیرم: کوکب؟ کی هست؟هکردم جلوی خنددر حالی که سعی می

 ـ خاک بر سرت عشقت دیگه!

ـ عشق من اسمش کوکبه؟ من فقط یه عشق دارم اونم رخشه نگاهش کن چه نرم داره میره و به 

 ماشین اشاره کردم: همین که تو خر شدی و عاشق شدی برای هر جفتمون کافیه.
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وز با هم نامزدیم کنی. من و نوشین هنمیـ دکی! حاال ببین کی گفتم. تو زودتر از من ازدواج 

 ات را سرراه میبری مهدکودک!اونوخ تو روزاتو بچه

ـ یعنی اینقدر زرنگم؟ به این سرعت زاد و ولد کنم؟ بعد هم من خر نمیشم! اصالً بیخیال این 

 اش؟های مسخره با رفیقت هماهنگ کردی میریم مغازهبحث

ه کنی؟ از بابات میگیری؟ تو کم. حاال پولشو چیکار میاـ صبح بهش زنگ زدم گفت تا شب مغازه

میدونی چیدمان و وسایل اداری چقدر گرونه؟ حاال اینا به کنار این  االن دیگه خیلی پول نداری؟

(designerکه باهاش هماهنگ کردم پدرتو درمیاره، هزینه ).ها باال میشه 

برای چند ماه دیگه که شرکت ک میکشم! ـ نگران نباش یکم تو پول داری یکمم من! بقیه را هم چ

ش ضرر بود از بابا میگیرم. حاال بیا راه افتاده باشه، اگه هم اون موقع خدای نکرده سود نکردیم و همه

اصالً مَزَنّهِ بازار دستمون بیاد. به خیابان امام خمینی رسیدیم همون اول خیابان ماشین را پارک کردم و 

اس عرشیا شدیم، قبالً تو این خیابان اومده بودم. از اول تا آخر خیابان ی دوست عبپیاده راهی مغازه

 دمان اداری و منزل بود. چی

نفره و های یکخوابها و میزها جدا از تختی عرشیا رسیدیم وارد مغازه شدیم. صندلیبه مغازه

( مدل MDFاف )یددو نفره طرف دیگر مغازه چیده شده بودند. به طرف میزها رفتیم. یه مدل میز ام

تر و به رنگ تر و گرانچوب برای کارمندان و منشی و یک میز هم با همون مدل تقریباً ولی شیک

مشکی برای دفتر ریاست یعنی دفتر خودم انتخاب کردیم قرار بر این شد فردا صبح وسایل را بفرستند 

ره صندلی ریاست را دار چرم مشکی هم انتخاب کردیم و دوبادم در شرکت. چند تا صندلی چرخ

تر در نظر گرفتیم. تا اون موقع موفق به دیدن عرشیا نشدیم مثل این که از در و باابهت ترکمی بزرگ

باشه و  سن و سالپشتی انبار برایش جنس آورده بودند. بعداز دقایقی پسری که بهش میومد خیلی کم
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رد برخوهام دست داد. پسر خوشاز طرز برخوردش با عباس مشخص شد عرشیاست به طرفم اومد و با

از اخالقش خوشم اومد. ی اول رفتار گرم و صمیمی باهام داشت. و مهربونی بود و از همون لحظه

ی تبعیض بین کارمندان و رئیس که ناشی از اختالف پروند و دربارهحین حساب و کتاب تیکه می

ما که در کارهای تزئینی و کرد. ها و میزهای کارمندان با میز و صندلی من بود سخنوری میصندلی

اش ( را به مغازهdesigner)های دیگر سررشته نداشتیم باهاش قرار گذاشتیم که دیزاینر چیدمان

فرستیم و اون وسایلی که میخواد را در اختیارش قرار بده و برای ما فاکتور کنه تا بعد حساب کنیم. می

از عرشیا تشکر کردیم و از مغازه خارج شدیم واقعا خسته بودم و دلم یه خواب درست و حسابی 

کت باهاش برم ولی چون خیلی خسته عباس ازم خواست که برای مالقات با دیزاینر شرمیخواست 

من تنها بره و من را تا دم خونه برسونه ولی ترجیح داد پیاده بره بودم ازش خواستم خودش با ماشین 

 و منم دیگه اصراری نکردم. 

به خونه که رسیدم بابا مشغول خواندن روزنامه بود. طلعت خانم هم مشغول نظافت خونه بود و 

همراه با دخترش که فقط مواقع خاص و وقتی کار زیاد بود میاوردش از این طرف به اونطرف میدوید. 

بودم های سرما زده بودند و من مبهوت ها و درختدر محوطه باغ چند باغبان مشغول رسیدگی به گل

هامون به ایران را با خودم مرور های اومدن فامیلکه عایا چه اتفاق مهمی ممکنه افتاده باشه؟ برنامه

ی بزرگترم اومدند. عمهی کوچکترم عمه هما همراه با شوهرش نادر خان فقط ایام عید میکردم. عمه

اومدند و ایران می عمه هستی همراه با شوهرش آقا خشایار و دخترش کمند فقط برای کریسمس به

های گشتند. کمند دانشجوی حقوق بود و همان جا در یکی از دانشگاهموندند و سریع برمیچند روز می

تونستند برای چند روز تعطیالت کریسمس که کمند تعطیل بود به کرد. اونا فقط میلندن تحصیل می

و فریبرز هم باهامون قهره و امکانش ایران سر بزنند. تک عموی من که واقعا یه زمانی عاشقش بودم عم
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هیچ  اندجمعیتهای زمان االن که کمنیست که بهمون سر بزنه به نظر من که تو یه فامیل اون هم فامیل

های امیلسر وته یکی از فچیز بدتر از قهر یا جدایی نمیتونه باشه. سه سال پیش عموفریبرز حرفای بی

علت قهرش و تا االن هم این قهر ادامه داره. عمویی که من زن خانواده را شنید و همین شد دوبهم

 ی ما بپرسه که حقیقتپرستیدمش و اونو سمبل مردونگی و مرام میدونستم حتی نیومد از خانوادهمی

چیه و به راحتی ما را طرد کرد. از اون موقع هر کاری کردم تا تونستم خودم را توجیه کنم که اون به 

ی اول این طور عصبانی شده و ما را طرد کرده ولی بعد هر چی ده که در وهلهدلیل ناراحتی شدید بو

فکر کردم نتونستم قانع بشم که چطور با کسی که از خون خودشه همچین کاری کرده، االن دوساله که 

از زندگیم خطش زدم و انگار که عمویی از اول نداشتمم با صدای سالم بلندم بابا چشم از روزنامه 

ی لبش یه لبخند کمرنگی پدید آمد که همین هم خودش ز باالی عینکش بهم نگاه کرد. گوشهگرفت و ا

 برای بابای یخی من خیلی بود: سالم پسرم، بیا بشین.

 کنارش نشستم: بابا چه خبره؟

یه مهمونی میخوام ترتیب بدم به افتخار تو، از فامیل که خیلی کسی را اصفهان نداریم ولی از 

اس، به هر کسی را تونستم دعوت کردم تو هم دوستاتو دعوت کن همین شب جمعه دوست و آشنا هر

 حال کم چیزی نیست جناب مهندس ما شرکت زدند.

ـ آخه پدر من چرا اینقدر زود؟ چی از جون من میخاین؟ من این هفته کارهام خیلی زیاده چطور 

من میکردین؟ من همین االن از  شد قبلش یه هماهنگ باهای مهمونی هم برسم؟ نمیریزیبه برنامه

ی منو! تو این مدت ربات شدک از بس کار کردم! نگاه کنید قیافه خرید چیدمان شرکت میام! شکل

 وقت نکردم دو ساعت باشگاه برم! مثل چوب شور شدم! 
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بینی که خودم دارم ترتیب همشون را میدم! ـ امون بده پسر! قرار نیست کارها را تو انجام بدی! می

هی عقب میندازی، هر چی زودتر مهمونی را بگیرم بهتره. بعدش دیگه درگیر ه به تو باشه که اگ

کارهای شرکت میشی و فرصت نمیشه! خب بابا خریدی وسایل را؟ پول که الزم نداری؟ راستی امروز 

 رفتی پیش روزبه؟

 ـ روزبه؟ آهان آقای مددی؟ بله رفتم.

 مطمئنم مهناز هم خوشحاله.ـ بهراد خیلی خوشحالم که تغییر کردی 

یاد ها کارم زبعد هم با مهر پیشونیم را بوسید و از جایش بلند شد: برم کمی دراز بکشم تازگی

 شده دیسک کمرم هم عود کرده

 ام.ـ راحت باشید منم برم بخوابم خیلی خسته

 و خزیدم دمایسریع خودم را به اتاقم رسوندم پیرهن و شلوارم را درآوردم و با لباس زیر، زیر پت

اتاق را با ریموت تنظیم کردم و خوابیدم. صبح که از خواب پاشدم لباس پوشیدم و رفتم پائین یه 

های کالج مشکی و کت مخمل مشکی پوشیدم و تیشرت طوسی رنگ با یه شلوار مشکی کتون و کفش

ن د. انگار دیشب بعد از ایزگردنبند فَروَهر را هم انداختم. از اتاقم بیرون رفتم. خونه از تمیزی برق می

که من خوابیدم بقیه مشغول کار و فعالیت بودند. به طرف آشپزخانه رفتم و یه سالم بلند کردم با سالم 

من پدر که مشغول دادن لیست بلندباال به آقای مستوفی بود سرش را بلند کرد و جوابم را داد. آقای 

 ه مشغول کار خودشون شدند.  مستوفی هم به تبعیت از پدر بهم سالم کرد و دوبار

اش تا حاال بیشتر کارهای بابا  و ساله بود که از نوجوانی 34-35ً  آقای مستوفی یه مرد حدودا

کارخونه را البته به غیر از کارهای اداری به عهده داشت و االن هم که زحمت این مهمونی گردنش 

 افتاده بود. 
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 وخانم برایم آبمیوه آورد ازش تشکر کردم طلعتی دست بابا کنارش پشت میز نشستم با اشاره

تو رگ.  پاچه بزنیمآبمیوه را یه نفس سرکشیدم. یه ** مختصر کردم چون قرار بود با عباس بریم کله

بعد از خوردن آبمیوه از خونه خارج شدم و رفتم دنیال عباس این دفعه خیلی لفتش داد ولی باالخره 

! بهراد تو که خوب شده بودی دوباره راحتی و آرامش دیدی منحرف .شاه داماد از حجله بیرون اومد..

 شدی؟

 ـ سالم

 هات غرق شده؟ـ به سالم شاه دوماد.... چه خبر؟ کشتی

 ـ نه....

 ـ پس چی؟ من که میدونم چته؟ با نوشین دعوات شده

 ـ نه بابا 

 ـ خوب؟

 هاـ یعنی هیچ جوره ول کن ماجرا نیستی

 ترسی چشم و گوشم باز شه؟اره میـ آهان ... نکته انحرافی د

یه نگاه متعجب تحویلم داد و گفت: نه چشم و گوشت بسته است!!! ... الهی بمیرم... یه کالس 

 آموزشی واست بزارم.

نگی نگو  خوایها... اگر میدستامو باال بردم: باشه بابا تسلیم... تسلیم.... شمشیرت را از رو بستی

 واهشاً )با یک لبخند دوستانه که از من بهراد بعید بود(.اخالق باش... خفقط امروز خوش

توی راه راجع به مهمونی به عباس گفتم و مثالً ازش دعوت کردم یکم اذیت کرد ولی آخر قبول 

هامون درآمدیم و به سمت شرکت حرکت کردیم. ماشین را پارک کرد، اول از همه از خجالت شکم
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که شرکت خودم بود رفتیم. پشت در ورودی  3ی سور به طبقهکردم و وارد ساختمان شدیم و آبا آسان

تعدادی کارگر ایستاده بودند فکر کنم منتظر بودند در را باز کنم تا به کارشون برسند پس نه اومدند. 

ها باش بهراد، آخر یه وانت میخری پیشت قربون چشم و ابروی مشکیت برند. )به فکر این هندوانه

ها هم وسایل کارشون را شرکت را هم میزنی( در را براشون باز کردم و اونهندونه فروش میشی، قید 

با سر و صدا وارد کردند کلی بهشون سفارش کردم که خط و خالی به دیوارها نندازند. با عباس 

 10: 44های مختصری را انجام دادیم. ساعت ی شرکت شدیم و یه هماهنگیمشغول کارهای افتتاحیه

 شد که در را زدند:

 ـ بله

 ـ آقا ببخشید اجازه هست؟

 ـ بفرمائید

 نامه بودم: چیه؟ چیزی شده؟ی یک آئینهمونطور که سرم پائین بود و مشغول مطالعه

 است ما ناهار چیزی نیاوردیم. 10: 44ـ نه آقا... ساعت 

گفت خودم هم گشنم شده بود. اینقدر مشغول کار بودم که نگاهی به ساعت انداختم راست می

 نفهمیدم کی ظهر شد. کجایی پدر... کجایی که گل پسرت دیگه قید شکمشو هم زده.... هعی... اصالً

 کنم.ـ باشه ... یه فکری می

 ـ ممنون آقا... ببخشید

و بیرون رفت. یه نگاه به عباس انداختم هی دوست مارو! هندزفیری را گذاشته تو گوشش با چشم 

کنه مایکل جکسونی، ته آدم نشناتسش فکر میکرد، جوری حس گرفبسته با آهنگ همراهی می

 ای چیزی هست... زدم بهش. انریکه
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 هاـ عباس... عباس... پاشو بابا ببینم... مثالً ما کلی کار داریم

 آهنگشو قطع کرد، چی میگی؟

ـ هیچی میگم پاشو کلی کار داریم؟ تو داری با خیال راحت و آسوده از هفت دولت آهنگ گوش 

 استخدام را خوندی؟های میدی؟برگه

 ـ نه ... نشد.

 ـ بله منم بودم از صبح تا حاال آهنگ گوش میکردم به هیچ کاری نمیرسیدم.

 ـ ول کن جون عباس، اصالً حوصله ندارم.

 نگاهی بهش کردم: خب باشه قبول... حداقل بگو چته؟

 هیچی... من میخـ... دوباره در زده شد.

 ـ آقا

 ـ بله

زدها، دقیقه پیش اینجا بود جوش شکمش را می 5د عجب سیریشی بودها دوباره همون سرکارگره بو

 دوباره پاشده اومده

 کنمـ گفتم که یه فکری می

 ـ نه آقا حال یکی از کارگرا بد شده

 ـ اَه ... واسه چی؟

 ـ نمیدونم... لطفاً بیایید کمک.

ال روی حتم جلو، بیرفتم بیرون یکیشون رو زمین افتاده بود و بقیه دورش حلقه زده بودند رف

زمین افتاده بود بهشون گفتم شما بمونید من و اشاره کردم به سرکارگره و گفتم من و این آقا هم 
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بریم بیمارستان. دوستم هم همین جاست، ناهارتون را که خوردید به کارتون ادامه بدید. با ایشون را می

 کسی رفتیم چون هم میخواستم زودترکمک چندنفرشون کارگر را به یک تاکسی منتقل کردیم. با تا

برسیم تا کارگره کار دستم نداده هم این که حیف خوشگلمه که کارگر را باهاش ببرم بیمارستان. ای 

شون سل داره، به رئیس شرکت بهراد نژادپرست! به بیمارستان که رسیدیم دکتر تشخیص داد که طرف

فتم گردن من بهش گو اگر اتفاقی افتاد نیوفته زنگ زدم و به خاطر این که بیشتر از این معطل نشوم 

 بیاد بیمارستان.

طرف بیچاره سکته کرد چون خیلی با پیازداغ و نخود و لوبیا اضافه بهش گفتم، سریع خودش را 

ساله که این شرکت نظافتی را تازه تاسیس کرده بود  05-01رسوند. فامیلش اسلمی بود. یه پسر تقریبا 

ود و از بیماری کارگر هم خبر نداشته، کلی عذرخوهی کرد و گفت یه نفر دیگه و تقریبا اوایل کارش ب

فرستد منم بهش گفتم اشکال نداره و دیگه الزم نیست. باهاش خداحافظی کردم و با به جایش می

رفتند. باهاشون تاکسی برگشتم شرکت وقتی رسیدم مثل این که کارشون تمام شده بود و داشتند می

گرفتند.  %54عباس برگشتیم خونه، شرکت خیلی تمیز شده بود البته پولش را با سود  حساب کردم و با

 کم نیست که پول خون باباشون را گرفتند.

ر بود مگه آوصبح که از خواب پاشدم هیچ کس خونه نبود لباس پوشیدم و رفتم پائین واقعاً تعجب

 زم: ـ چه خبره؟ بابا کجاست؟امشب مهمونی نیست پس چرا هیچکس نیست طلعت خانم اومد پیشوا

 ـ سالم! چیزی نیست آقا! پدرتون صبح زود با آقای مستوفی رفتند. صبحانه براتون آماده کنم؟

 ـ نه نمیخورم، من رفتم. فعالً!

 ـ به سالمت. فقط پدرتون گفتند بهتون بگم شب زود بیایین.

 ـ باشه
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دام رسیدیم چون هنوز نگهبان استخبازم رفتم دنبال عباس شدم سرویس دربست آقا، به شرکت که 

نکرده بودیم با ریموت در پارکینگ را باز کردم و ماشین را پارک کردم و همراه عباس وارد ساختمان 

ی نهایی اومده بودند چرخید سمتون، شدیم با وارد شدن من و عباس نگاه کسایی که برای مصاحبه

جبور شدم خودم براشون توضیحات الزم را چون هنوز هم متأسفانه منشی خوب پیدا نکرده بودیم م

 کرد!!!بدم. به اتاقم رفتم و عباس بیرون نقش منشی را ایفا می

نفرشون را  1تاشون خانم بودند و مشورت با عباس  0تا مهندس که  14بعد از سر و کله زدن با 

کوچک راجع به نفر خانم بودند. یه توضیحات  1نفر آقا و  5. با قرارداد مدت داری انتخاب کردیم

ی ها معرفی کردم و با توجه به رشته و سابقههای مختلف را به مهندسبخشهای مختلف دادم و بخش

های مختلف مستقرشون کردم. البته در نظر داشتم که بعد از یه مدتی که کارهای کاریشون توی بخش

 نفر خیلی کم بودند. 1شرکت رو روال افتاد تعداد بیشتری استخدام کنم، 

تعطیل کردم و برگشتیم خونه.  11عصر هم چون روز اول بود و هنوز شرکت روی پا نبود ساعت 

عباس را رسوندم. البته خیلی باهاش تو راه جر و بحث کردم تا فهمیدم این چند روزه چش بود. 

. هگفت نوشین از ترکیه زودتر برگشته و قصد داره که مراسم عقدشون را به تأخیر بندازاونطور که می

 منم کلی بهش خندیدم و گفتم:

 افتی! خودت مگه نگفتی؟ـ ای زن ذلیل... اشکال نداره که عقب افتاد بهتر... دیرتر تو تله می

ـ حاال من یه چیزی گفتم... اصالً مشخص نیست واسه چی عقب انداخته! آخه نمیشه که 

 دلیل! حتی جوابم را هم نمیده.طور بیهمین

 راومده.ـ احتماال گند کارهات د

 دار بهم کرد.برگشت به نگاه فحش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 یک رمان انجمن کاربرMastaneh77 | زود قضاوت نکن رمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

68 

 

 من، نه نه... منظورم این بود فهمیده...

دیدم هیچ جوری گندی که زدم را نمیتونم جمعش کنم دیگه هیچی نگفتم. دستم را گذاشتم روی 

اش. درسته مدت زیادی باهاش دوست نبودم ولی خب توی همین مدت کوتاه هم مثل داداشم شونه

 شده بود.

 باهاش حرف میزنم. من: من

 ـ نه... نمیخواد! اوه... اوه... دیگه کالً قیدم را میزنه... نه توروخدا

 خندیدم: باشه... باشه بابا

 ـ من رفتم

 ـ باشه خداحافظ

 ـ یادت نره شب را

 ـ چیو؟

 ـ اِ مهمونی دیگه!

 ـ امشبه؟

 هاـ آره زود بیای

 ـ باشه اگه شد

 ـ اگه شد نداریم باید بیای

 احافظـ باشه خد

 ـ خداحافظ
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ای هم ی افادهی از دماغ فیل افتادهبه طرف خونه روندم باید آماده میشدم. احتماالً این دختره

 هست باید امشب عالی باشم.

های وفاداری نبودند ولی شناختم را هم دعوت کردم درسته دوستهایی که میها و اکیپدوست

 جمع بود. بهتر از تنهایی یا سرو کله زدن با افراد مسن

وقتی رسیدم خونه و وارد ساختمان شدم سوتی زدم اووه ه ه ه بابا چه تدارکاتی یده بود. به جای 

مون کلی میز و صندلی چیده شده بود روی هر میز یک آویز خیلی خوشگل که با مبلهای سلطنتی

 های رز سفید و قرمز تزئین شده بود. گل

ک ای کم نذاشته یلیوان و جام معلومه بابا از هیچ نوشیدنیروی میز سلف کنار سالن هم پر بود و 

های رنگارنگ امشب چه شود.... به بابا و ها و میوهها و شیرینیمیز هم وسط سالن پر بود از نوشیدنی

ل و یه ی مشکی یقه آرشاآقای مستوفی سالم کردم و رفتم باال که آماده بشم. یه دوش گرفتم یه جلیقه

ی روشن موهام را سشوار کشیدم و با ژل زدمشون باال ایندفعه به آرایشگرم گفته پیرهن صورتی خیل

ی مشکی بودم موهام را مدل برزیلی کوتاه کند تقریباً خوب شده بود و بهم میومند تیپم که همون جیلقه

و شلوار مشکی لی بود را با یک جفت کفش مشکی براق و دستبند چرم که رویش اسمم را با طال 

بود تکمیل کردم. یه گردنبند کیپ گردنم هم بستم. یه نگاه به خودم کردم... اووف خیلی خوب نوشته 

ی شده بودم. اپلمو برداشتم یه نگاه دیگه تو آینه به خودم انداختم. جذاب و چشمگیر بودم. روانه

گ م زنگوشیقسمت اصلی شدم هنوز کسی نیومده بود یکم تو سالن تاب خوردم و برگشتم تو اتاقم.

 خورد. شماره ناشناس بود:

 ـ بله؟

 یه صدای نازک دختروونه بود: سالم بهرادجون!
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 ـ شما؟

 ـ نشناختی؟

 ـ نه باید بشناسم؟

 ـ دریام

 ـ دریا؟ کدوم دریا؟

 ـ نامرد فراموشم کردی؟

 ـ آخه کدوم دریا؟

 ـ نمیدونی با چه بدبختی شمارتو پیدا کردم بهراد من دوستت دارم

 ـ آخه بگو کی هستی؟

 ـ دریا، دوست بهار، دوست دختر شاهین

ام بود. قبالً های قدیمیآهان حاال فهمیدم کیه دریا دوست دوست دختر شاهین یکی از دوست

ی الکی باهاش بهم زدم ولی من که شمارم را عوض کرده بودم. این باهاش رابطه داشتم و سر یه بهونه

 از کجا گیر آورده بود؟

 ؟ام را گرفتیـ از کی شماره

 توانیم با هم باشیم.ـ مهم نیست. مهم اینه که ما باز هم می

 اش بکنم.خیال! حتی یادم نیست بابت چی باهات بهم زدم که االن دوباره بهونهـ هه! چه خوش

 ـ آخه چرا بهراد؟

 تلفن اتاقم زنگ خورد بابا بود.

 ـ همینجوری
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ی من را از کجا م سوال بود شمارهی سیریش. ول کن ماجرا نبود. ولی براقطع کردم. اَه دختره

 آورده بود. تلفن را برداشتم.

 ها اومدند  و قطع کرد.ـ بهراد بیا پائین مهمان

ام حتی شاهین و فرزاد های قدیمیدوباره فکرم رفت طرف دریا، غیرممکن بود هیچ کس از دوست

بود  تر اینتند. چیز عجیبهایم که بهم نزدیک بودند هیچکدوم این خط جدیدم را نداشی دوستو بقیه

که یکم که بیشتر توجه کردم فهمیدم صدای دریا اصالً اینطوری نبود خب شاید سرما خورده... نه اگه 

تر بشه. باید قضیه را بفهمم! خدایا خودت کیره نه این که واضحیه نفر سرما بخوره که صدایش می

 ام میاد طرفم نه این که من برم طرفش.شاهد باش گذشته

نفر توی سالن بودند. چندتاشون غریبه بودند. اکثراً دوستای بابا و  34رفتم پائین. تقریباً 

تمشون. شناخهای خانوادگیمون بودند. رفتم کنار بابا. پدر مشغول صحبت با چند نفر بود، نمیدوست

ی و مهای صمیمنو بهشون معرفی کرد و نگاه پرغروری بهم انداخت. مشغول صحبت با یکی از دوست

خانوادگیمون بودم که روشا را به همراه پدر و دوستش )نازی( کنار در ورودی دیدم. ادب حکم میکرد 

کرد همینجا بایستم تا بیایند طرفم. خودم  را زدم به اون راه مثالً برم پیشوازشون ولی غرور حکم می

دار کردن اعصاب من شهایکبیری خودش کم بود واسه خد ندیدمشون. رویم را برگرداندم. اَه دختره

شناسم واسه اینکه یه موقع ها را خوب میدوست بدتر از خودش را هم برداشته آورده. البته من دُخی

کم آورد دوستش جواب بده یا یک پشتیبان داشته باشه آورده. اشتباه فکر کرده. نه خودش و نه 

 .. نه البته مهندس بهراد.بهرادم، بهراد.. دوستاش هیچکدوم نمیتونند جلوی من بایستند. من

ای است. بازم خودم را سرگرم بعله حاال اگه یکی ندونه خودم که میدونم این مدرکم الکی و رشوه

نشان دادم. روشا و نازی و پدرش و بابا کنار هم ایستاده بودند تا خواستم نگاهم را ازشون بگیرم بابا 
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م دل کندم و با یه ببخشید به طرف بابا رفتم. متوجه شد و اشاره کرد که برم پیششون. از طرف مقابل

ی دکتم را بسته بودم. روشا و ژست جالبی داشتم. دستم را کرده بودم تو جیب شلوارم و یک دکمه

خوردنم. رسیدم کنارشون و یه سالم با جذبه دوستش که اصالً ولی بابا و آقای مددی داشتند می

توجهی یه سالم سرسری داد. آقای با کمی عشوه و بیبهشون کردم همه جوابم را بدادند ولی روشا 

مددی یکم راجع به کارهای شرکت سئوال کرد و جوابش را دادم. باز حرف قرارداد شد که اصالً 

 نفهمیدم چجوری موضوع را عوض کردم. 

** روشا و نازی فراهم شد. روشا یه لباس کوتاه مشکی که با پاهای سفیدش باالخره فرصت 

سانتی ورنی مشکی دست  14های پاشنه وشیده بود و یک کیف دستی کوچک و کفشتضاد داشت پ

شوند. کرده بود. کالً دخترها همینطورن. برای این که قد بلند جلوه کنن به هر راهی متوسل می

دار های ساقای با کفشی سرمهای بسته بود. دوستش هم یه لباس دختروونهموهایش را هم گوجه

 وگاسها فکر کردند اومدند السبود و موهایش را دم اسبی بسته بود. ایکبیری ای  پوشیدهسرمه

جوری ای هستند که اینکنند چه تحفههاشون بیش از حد باز بود. ازشون چشم گرفتم حاال فکر میلباس

خودشون را میگیرند. دیگه اگه بفهمند آنالیزشون هم کردم بدتر هم میشند. تو خیاالت خودم بودم که 

ام را دیدم که داره میاد طرفم. پارسا یکی از همان پسرها بود که های فابریک و قدیمیی از دوستیک

مگه دور من کرد؟ ها و رابطه و دوست دخترهای من باخبر بود. این اینجا چیکار میاز تمام خرابکاری

بار  4ای من که اصالً دعوتش نکردم! دو ماهی بود که ندیده بودمش منی که هفته را خط نکشیده بود؟

میدیدمش حاال سعیمو کرده بودم تا حدامکان ازش فاصله بگیرم. هنوز هم هنگام راه رفتن تمام 

چرخید نگاهش را از دخترها گرفت و به چشمام روی اندامشون میحواسش به دخترها بود و نگاهش 

نگاهش کردم. انتظار داشتم حداقل وقتی آس و پاس شدم و ازش فاصله گرفتم اون  دوخت. با تنفر
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طرفم بیاد ولی هیچ حرکتی نکرد و حاال که دوباره به وضع سابقم برگشتم. برایم جای تعجبه چطوری 

 تونسته برگرده؟

ی دیگری از سالن رفتم که راهم را کج کردم که باهاش برخوردی نداشته باشم. به طرف گوشه

های باحالی بودند چندماهی میشد که ندیده بودمشون. بابا های دانشگاه دور هم جمع بودند. بچهبچه

اشون یخون بودنشون شیطونبرای سورپرایز من بدون این که بهم بگه دعوتشون کرده بود. جدا از درس

را هم داشتند و من االن با این تغییری که توی اخالق و رفتارم به وضوح دیده میشد. این سبک دوست 

ها گفتیم و خندیدیم. دخترهای جلف فامیل که بیشتر از اقوام دور پسندیدم. یکم کنار بچهرا بیشتر می

م کردید و ما چقدر عشق میدادنهای اکیپ پیشنهاد رقص میاومدند و به بچهپدربزرگ بودند جلو می

کردیم. چقدر براشون متاسف بودیم که خودشون را جلوی جنس مخالف به وقتی همه را ضایع می

کردم که مثالً برم به روشا پیشنهاد رقص بدم خفت و خواری میندازند. من که هر چقدر فکرش را می

م االن کنه فکر کنه و چکار میکردم. با فکر روشا چشم چرخوندم تا ببینم کجا نشستاحساس ذلت می

مشغول افاده و کالس گذاشتن برای پسرهاست! روی مبلی دونفره همراه نازی انتهای سالن نشسته 

ی خانم تناردیه را هم دیدیم. همش که برای بودند و هر دو مشغول خندیدن بودند! چه عجب ما خنده

رتش نرمش کنند خشک شدند از بس یه ما برج زهرماره بلکه برای نازی خانم یکم بخنده عضالت صو

ی برنزه که یه لباس نارنجی جیغ هم ی نگاه روشا و نازی را گرفتم یه دخترهحالت موندند. دنباله

 هاپپوشیده بود داشت وسط سالن برای دخترها و تعدادی از پسرها که تو پیست رقص بودند هیپ

از لباس بیرون افتاد. دختره همونجور  هایش کوچک بودرفت. حین هیپ هاپ رفتن هم چون سینهمی

که به کارش ادامه میداد یه صفایی به عباس میداد دوباره روز از نو روزی از نو. معلوم بود کاپ 

برایش گشاد هستند. خب مگه مجبوری؟ خدا عقلت بده! عقل! میدونی چیه؟ با صدای  های لباسشسینه
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هایش نگاه کردم. م پایان دادم و به صفحههایخفیف گوشیم و لرزشش توی جیبم به چرت و پرت

ی فشار آوردن به مغزم را نداشتم به شماره ناشناس بود. آشنا بود برام ولی سیو نشده بود. حوصله

ها اسپرسو دخترش داشتند توی فنجان طرف آشپزخانه که تو ضلع غربی سالن بود رفتم. طلعت خانم و

دای لوس دریا را شنیدم: الو عشقم بهراد! کجایی فدات ریختند تماس را برقرار کردم. دوباره صمی

 کردم.شم؟داشتم قطع می

ات را ندارم؟! آویزون نچسب! من دست روی فهمی حوصلهـ ها مگه نگفتم به من نزنگ؟ نمی

ها را برای خودم میخوام تو و امثال تو فقط به درد دستمالی شدن و فقط بهترینها میزارم بهترین

 !گهم به من نزنمیخورین! دیگه 

کردم که صدای عصبانیش دوباره روی اعصابم رفت: حتی اگر رد کردن داشتم گوشی را قطع می

من به قیمت خراب شدن زندگی رفیقت عباس و کنسل شدن شراکت و نابود شدن دوستیتون تموم 

 شه؟

 گی؟ تو عباس را از کجا میشناسی؟ـ چرا چرت و پرت می

گر حرفام را باور نداری برو بپرس چرا نوشین عروسی را عقب ـ اونش دیگه مهم نیست فقط ا

ی من اونجاست اگه دست از برات باشم. نماینده انداخت! رو پیشنهادم فکر کن قول میدم همسر خوبی

پا خطا کنی و بخوای به نوشین نزدیک بشی خبرش به من میرسه. االن نوشین و عباس میرسند خودت 

 . بوسمت بای بایفهمی، میمی

کرد؟ یعنی چی؟ اون چیکار داره به نوشین؟ چی شده؟ چه وای خدا! این دختره چی بلغور می

چسبه تا خونشو نخوره دست ! به یکی که میشناسه؟ عجب زالوئیهخبره؟ اصالً نوشین را از کجا می

ه هفتهر  بردار نیست. تازه قول میده همسر خوبی برام باشه روشو برم! هر کی ندونه من که میدونم
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هایش را عوض میکنه! یعنی اینقدر بدبختم که این زنم بشه و هر شب زنم را از تو بغل یکی خوابهم

دربیارم بگم ببخشید اشتباه شده این مال منه مال شما اون یکیه! وای عباس را چیکار کنم؟ ای خدا 

فرستی؟ یبختی برایم مخوشی به من نیومده! از وقتی تصمیم گرفتم مثالً سر به راه بشم تازه بدتر بد

 کنی؟خب بکش راحتم کم چرا خرده خرده زجرکش می

خواست از سر راهش کنار برم به خودم اومدم. به سالن صدای ببخشید طلعت خانم که ازم می

کردند. بهشون نزدیک شدم و باهاشون رفتم. عباس و نوشین داشتند با آقای مددی سالم و علیک می

و به طرف یکی از میزهای خالی بردمشون. به یکی از خدمه هم گفتم که دست دادم و خوشامد گفتم 

 .تونستم خیلی باهاشون حرف بزنمنوشیدنی بیاره. فعالً نمی

 کنه اما نسبت به اطرافیانم مشکوکها نداره و فقط تهدید میبا این که میدونستم دریا از این جربزه

خواهی خواستم ازشون ون نشستم و بعد با عذرشده بودم به هر حال احتیاط شرط عقله! کمی کنارش

دور بشم که عباس خواست باهام به جمع پسرا بیاد و نوشین هم به طرف روشا و نازی حرکت کرد 

خاب ی نوشین تو انتمثل این که روشا را قبالً تو شرکت دیده بود و باهاش دوست بود. خداوکیلی نمره

کردیم بین مسیر میزی که نشسته بودیم تا میز  دوست صفره. با عباس به طرف جمع پسرها حرکت

پسرها گفتم که حتماً باید فردا صبح اول وقت ببینمش اولش پرسید چرا و اصرار کرد ولی وقتی جوابی 

سال محتاط شدم اونم فقط به  01ی این از طرف من دریافت نکرد بیخیال شد و من برخالف همه

دری دیده بودم مخلصشم و هر کاری بتونم براش خاطر زندگی رفیقم کسی که ازش معرفت و برا

شدنم از طرف مرجان دختر دوست بابام موقع و بوسیده های دخترهای مهمونی و افادهکنم. از بقیهمی

خداحافظی و کارهای چندش بعضی دخترهای دیگه که بگذرم در کل شب خوبی بود. بابا سنگ تموم 
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های زیرپوستی و یواشکی بابا بودم و این همین حمایتفهمیدم که عاشق گذاشته بود و من تازه می

 توجه بودم. چند سال قدرش را نداشتم و نسبت بهش بی

رفتند؟ کَنِه ی مرگم را بذارم! مگه میبود که دیگه رفتم کپه 4و  0: 44آخر شب حدود ساعت 

ه انرژی گرفتند شام را سرو کردیم شامشون را که خوردند انگار تاز 11: 44بودند بخدا! ما ساعت 

ریختند وسط و دوباره شروع کردند به زدن و رقصیدن منم که کلی هوس رقص کرده بودم ولی به دو 

ش دنبال کارهای ـ از صبح که پاشدم همه0خواستم خیلی تو چشم باشم. ـ نمی1دلیل اصالً نرقصیدم: 

ی ی آخر افتادم که آقای مددشرکت بودم و جنازه شده بود. رفتم به اتاقم خیلی خسته بودم. یاد لحظه

رکد روشا انگار که ما رفتیم خونشون و زحمتشون دایدم و شامشون را خوردیم داشت خداحافظی می

 گردم بهش میگمبا عشوه و کلی پشت چشم نازک کردن ازم خداحافظی کرد. حاال فکر کرد من برمی

و االن که تو تحویلم نمیگیری روشا عشقم! نکن با قلب من همچین! این قلب فقط برای تو میزنه 

ای! صد سال سیاه اگه من بهت نگاه کنم! اینقدر درگیر فکر به روشا میخوام اصالً نزنه! دختره عقده

 بودم که دریا را به کل فراموش کردم و با آسودگی به خواب رفتم.

 

 * روشا

شد و در حالی که ی آقای بزرگمهر برگشتیم دم درخونمون نازی از ماشین پیاده وقتی از خونه

کرد. سوار پرشیاش شد و به خونشون رفت. منم سریع خودم را ی من برای موندنش را رد میخواسته

ی اتاقم انداختم تا بعد مرتبشون کنم! ای ی گوشهبه اتاقم رسوندم و لباسام را درآوردم و روی کاناپه

ی بود. اگر درخواست رقص پسرا و اومد. مهمونی خوبکاش مامان امشب بود و باهامون به مهمونی می

رفتار بهراد را فاکتور بگیریم خیلی عالی بود. ضمن این که با نازی کلی هم خندیدیم ولی مامان به 
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های قلب و عروق برگزار میشه مجبور شد که بره و ای که هر ساله تو آلمان برای جراحخاطر دوره

ودم و طور ببود. تا جایی که یادم میاد همیشه همیننتونست امشب را با ما باشه. من که برام عادی شده 

کردم حواسم به بهراد نیست ولی زیرچشمی این چیز عجیبی نیست. امشب با این که مثالً تظاهر می

ه کنه و نمیشتموم حاالتش را زیرنظر داشتم. بهراد پسریه که توجه هر دختری را به خودش جلب می

دیدمش و با هم دعوا کردیم و بابا روزبه هنوز هم نمیدونه چرا پسر نادیده گرفتش! از اون بار اولی که 

دوستش سوار پژو دویست و شش شده بود و تیپش اونجوری بوده تا امشب که تو اون خونه که تقریباً 

ای تغییر نکرده بود. این که میگم عوض تر بودند دیدمش رفتارش ذرهمثل خودمون ولی کمی مرفه

ا دخترهاست که محل سگ بهشون نمیزاره انگار اصالً افتش میشه دخترا بهش نشده منظورم رفتارش ب

نگاه کنند یا پیشنهاد رقص بهش بدهند! از اون پسرهاست که خیلی سرخودش معطله! بابا دوباره امشب 

های مشترکمون را وسط کشید. بهراد که تابلو بود داره از زیرش درمیره. منم بحث معامله و پروژه

کار کردن باهاش ندارم اون روز هم به خاطر بابا گفتم حاال که خودش نمیخواد چه بهتر! تمایلی به 

 ی نحسش را! روی تخت شیرجه زدم و به سرعت خوابم برد!نبینم ریخت و قیافه

***** 

 * بهراد

کشت. عادت دارم خانم داشت اون بیرون خودش را میصبح با صدای در اتاقم بیدار شدم. طلعت

ام گفتم: چیه طلعت خانم زابرامون کردی آلودهدار و خوابا همیشه قفل کنم با صداس خشدر اتاقم ر

 اول صبحی؟

ـ صبح بخیر آقا! معذرت میخام عباس آقا چند باری تماس گرفتند گویا دیشب باهاشون برای 

 امروز قرار گذاشتید.
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ی پاتختی سِت گفت اصالً حواسم به قرارم با عباس نبود. به ساعت رومیزی روراست می

ی ی یه ماهداد. سریع بلند شدم. حاال میشم سوژهرا نشان می 11: 47خوابم نگاه کردم ساعت َتخت

عباس که آقا به روز مهمونی بگیره تالفیشو تا یه هفته سر خوابش درمیاره. از توی جیب شلواری که 

بود به شارژر زدم و لباس  ام را درآوردم. شارژش تموم شده بود و خاموشدیشب پوشیده بودم گوشی

م دهی پائین بود راه افتادم، معپوشیدم و آماده شدم. تبلتم را برداشتم و به سمت آشپزخونه که طبقه

خانم آماده کرده بود را با کیک شکالتی خوردم و یه زنگ به ای که طلعتشد . قهوهداشت سوراخ می

 عباس زدم که آماده باشه.

عباس اینا بودم. با تک بوق من سریع از خونه اومد بیرون و سوار ی نیم ساعت بعد دم خونه

ماشین شد. مثل همیشه رو لبش لبخند بود عاشق این اخالقش بودم که هر چی از هر جایی غم و غصه 

 کرد لبخند بزنه.داشت باز سعی می

یخوام مـ سالم! ظهر بخیر رئیس! احواالت؟ یادمه دیشب یکی از رفیقام گفت فرداصبح اول وقت 

دونستم اول وقت به زبان شما ی من ژست و ادای من را هم درآورد( نمی)حین گفتن جمله ببینمت

 ای ببخشید اون وقت آخر وقت کیه؟و خورده 10یعنی 

با نوشین میخواین حرف بزنی دعواتون  والای! یه سها پرچونهـ سالم مهلت بده بابا! مثل زن

 ه بودم خوابم برد ببخشید.شه که کسی اول حرف بزنه؟ خستنمی

ـ اوالً که تو مسائل زناشویی مرغ عشق عاشق دخالت نکن بعدش هم من که میدونم دیگه، تو کار 

خوابی دیگه دیروز که کار داشتی جای خود داره، حق میدم بهت! حاال هم که نکنی مثل خرس می

 چیکارم داشتی رئیس بعد از این؟ 
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ته! من که کالً استایلم به رئیس روسا میخوره یه نگاه به هیکل ـ رئیس بعد از این هفت جد و آباد

ای! بزار تا برای این که جتلمن بودنم بنداز فدایی دارم. ماشاال ماشاال چه هیکلی، چه اخالقی، چه جذبه

 شاپی جایی بعد بهت میگم کارم را!هم ثابت بشه بهت ببرمت کافی

 گردنت خودت خودتو چشم نزنی! ـ باشه بابا دقت کردی یه بالقوری بخر بنداز

ای ** میز را انتخاب کردیم مثل شاپ شدیم و گوشهشاپ زیتون رسیدیم وارد کافیبه کافی

 های عاشق شده بویدم میز دنج انتخاب میکردیم حاال انگار میخواستیم سر میز چیکار بکنیم؟زوج

بگیر من بهش احترام  ی حرفام را گوش کن بعد هر تصمیمی که دوست داشتیـ عباس اول همه

 میزارم.

 ـ نه بابا جون تو اول میخواستم تصمیم بگیرم بعد به حرفات گوش بدم.

 ـ هِر هِر هِر نمکدون! هنوز دست از این اخالقت برنداشتی؟ نمیدونی هر جایی نباید شوخی کنی؟

 ـ باشه بابا بنال ببینم.

ام و دریا و تهدیدش روی دلم سنگینی میکرد بهش گفتم بهش ام و زندگیهر چی را که از گذشته

گفتم دریا میخواد اونو تو کارهای من دخیل کنه تا بین اون و نوشین شکرآب بشه و این طوری من را 

یه توج عذاب بده. ازش خواستم خوب فکر کنه و عاقالنه تصمیم بگیره و نوشین را هم در مورد دریا

کنه در ضمن اگه میخواد دوستیش را باهام ادامه بده تا آخرش باشه نه این که یه وقت وسطش ول کنه 

و بره چون اون االن دیگه همه چیز را میدونه و بهتر میتونه تصمیم بگیرد. با این که برایم بهم زدن 

فهمید و من را میدوستیم باعباس سخت بود و مثل داداش بود برام ولی آخرش که باید موضوع 

ر مون گل انداخته، آروم از سی دوستی و شراکتیترجیح میدادم االن بفهمه تا چند وقت دیگه که رابطه

اش مون بلند شدم حتی وقت نکرده بودم چیزی سفارش بدم. صورت عباس گرفته و چهرهمیز خالی
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ز برداشتم و با خداحافظی آرومی ناراحت به نظر میومد به یه نقطه خیره شده بود. تبلتم را از روی می

رفتند مهم نبود. پشتم را بهش کردم. هیچ وقت دوری از هیچکدوم از دوستام برام مهم نبود. می

گشتند مهم نبود، ولی عباس فرق داشت، تو دوستی و رفاقت مرام وسط میزاشت طوری که دلت برمی

دم اول را برداشتم. صدای عباس پیچید میخواست تو هم هر کاری که میتونی برایش انجام بدی! آروم ق

ببین پسرجون اگه میخوای اینجا دوام داشته باشی و پیشرفت کنی »تو گوشم وقتی بار اول دیدمش: 

اش را خوب یاد بگیری! پس از لحظات با من بودن استفاده کن چون هر کسی افتخار باید فن و حرفه

کرد چشمهای شیطون و لحن فتادم سعی میاش ای جدییاد چهره«. همکار شدن با من را نداره

ر تاش را با یه لحن جدی جایگزین بکنه. لبخند تلخی روی لبم اومد قدم دوم را کمی آرومپرانرژی

ی برداشتم. صداش دوباره تو گوشم اکو شد مال همین چند روز پیش بود که رفته بودیم دم مغازه

ایول چه تختایی! اللهم ارزقنا خدایا یعنی »زد:  های دونفره را دید و سوتدوستش عرشیا، وقتی تخت

 ....«.ها بشینیم و میشه یه شبی ما هم با زنمون روی این تخت

 بینی یاد شب عروسی میوفتی! منحرف!ـ اَه ه ه ه! بسه دیگه عباس تو هم هر چی می

 الکرسی و دعای آخر شب را که تو مفاتیحـ شب عروسی کدومه؟ مستحبه قبل از خواب آیة

 «ها شیطون!ترهنوشتند بخونیم کجاش انحرافه؟ معلوم میشه که تو از من حواست پرت

و من اون روز چقدر حرص خوردم که سرکارم گذاشته قدم سوم را برداشتم این بار خاطراتش تو 

 ذهنم مرور نشد صداش را از پشت سرم شنیدم:

مدی اعتراف کردی و اخطار دادی ات میشه االن الکی مثالً اوـ هوووی! شما که ادعای مردونگی

 مواظب زن و زندگیم باشم و حاال هم داری میری؟ حداقل وایسا سرجات جوابتو بگیرم بعد برو.

 صدای جدی و تا حدی خشنش میخکوبم کرد در همون حالت پشت به عباس ایستادم.
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 احترامیه.ـ جناب مثالً باشخصیت وقتی یکی باهات حرف میزنه پشتت را بهش نکن بی

خداروشکر کافه خلوت بود کسی صدای بلندتر از حد معمول عباس را به غیر از چند نفر محدود 

شنید. رومو به طرفش کردم. با چند قدم بلند از پشت میز بیرون اومد و خودش را به من رسوند تا نمی

نم را ام سیلی خورداومدم بفهمم چی شده و کجا چه خبره صدای سوت مانند و بعد هم کرختی گونه

 هشدار میداد. 

ـ اینو زدم که بفهمی وقتی دست رفاقت با یکی میدی تا آخرش باهاش باشی نه مثل پتروس 

ی هات گفتفداکار کمکت را بکنی و بری، شیرفهم شد؟ اون چرت و پرتایی که در مورد عشق و حال

حاال فکر کردی من دار واسه اون احمقی که خَرِت میشه و باهات ازدواج میکنه نه من! را، هم نگه

ر ی نفهم؟ واقعاً برای خودم متاسفم که رفیقم فکام که بلند شی اومدی پیش من توبه کنی پسرهاهللآیت

 میکنه تو رفاقت عوض میشم؟

شاپ رفتم و پول شاپ خارج شد. سریع به طرف در کافیهای بلند ازم دور شد و از کافیبا قدم

رو برخالف جهت حرکت و از کافه خارج شدم عباس تو پیاده ها دادممیز را هم به یکی از گارسون

تونستم دنبالش با ماشین برم به طرفش دویدم رفت و به همین دلیل نمیها تو خیابون راه میماشین

 دوستی که االن مطمئن بودم یه مرد واقعیه:

ود یکی زـ جناب! وایسا اینو از من بشنو بعد گورتو گم کن! خیر سرت وقتی میزنی تو گوش 

 معرکه را خالی نکن که طرف نتونه از خودش دفاع کنه وایسا جوابتو بگیر.

کنی ای دیگه! چه برای منم آدم شده دیوث! حاال کمکم میبا خنده به طرفم برگشت: دیوونه

 نوشین را از شر این دختره حفظ کنم؟ چی بود اسمش؟ رودخونه؟ جوی؟ چشمه؟ چاه؟ اقیانوس؟

 کنیمژ.تی غیر دریا! آره با هم حلش میـ مسخره! همه را گف
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 ی خودتـ اکی پس حله! راستی ممنون از پذیرایی گرمت! اینقدر منو تحویل نگیر منو شرمنده

شاپ انگار هواش چیز به میکنی! فقر دامنت را نچسبه وقت! چه شیک ما را ورداشته آورده کافی

 خصوصی داره باید از هواش استفاده کنم.

 لم کردی مشکلت که با نوشین حل شد شام دوتائیتون را مهمون میکنم خوبه؟ـ باشه بابا کچ

 ـ حاال خوب شد! دمت گرم! پس من رفتم فعالً!

و سریع ازم دور شد. انگار نه انگار که هنوز یک ساعت هم از ناراحتی و دعوامون نگذشته، مثل 

ورد. سوار ماشین شدم و به طرف قبل شده بود دوباره و من از این بابا خوشحال بودم که به روم نیا

کاری نداشتم سریع وارد اتاقم شدم و بدون این که لباسام را خونه راه افتادم خونه که رسیدم حال هیچ

ها و خاطرات و تمام عکس MDFکف کمد را درآوردم زیر اون تیکه  MDFدربیارم سر کمدم رفتم و 

. فشانی کردندی مباهات بود که این همه دختر واسم انام را قایم کرده بودم. برایم مایههای گذشتهنامه

نوشتند خب احمقای مغز فندقی تر. انگار عهد پادشاه وزوزِه که نامه میها یکی از یکی عاشقانهنامه

ام اس میدادین یه کلمه میگفتین دوستت دارم. صغری کبری چیدن نداره، به طرف بالکن رفتم که اس

ی بالکن بود که برای زغال درست کردن واسه قلیونم یا گرم چکی گوشهروبروی اتاقم بود. منقل کو

م کردم. سریع آتش درست کردی تو اتاق موندن نداشتم ازش استفاده میشدن برای وقتایی که حوصله

ام بود را ریختم تو آتیشش. اینجوری خیالم راحت بود. بعد از اون ناهار خوردم و هر چی مال گذشته

 راه رفتم. باالخره پیامک عباس از نگرانی درم آورد به این مضمون: و تو محوطه کمی

کنی ـ بهرادجان داداش من با نوشین صحبت کردم فعالً اتفاقی نیوفتاده ولی داداش هر کاری می

 زودتر لطفاً میترسم این دختره یه جوری خودش را به نوشین نزدیک کنه. 

 .براش تایپ کردم: باشه داداش خیالت راحت 
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شدم تا به خاطر من زندگی مشترک عباس به خطر نیوفتاده. فعالً برای اید زودتر دست به کار میب

 آروم شدن اوضاع باید یه کاری بکنم.

آدرس یه رستوران را برای عباس پیامک کردم و برای شام دعوتشون کردم. عباس که از 

 خداخواسته قبول کرد.

وی من یعنی خیلی با هم خوب بودند ولی مشخص شب با نوشین و عباس تو رستوران بودیم. جل

ام عوض شد کلی بود نوشین اخالقش سگیه، نیم ساعت اولش با خنده و شادی طی شد و روحیه

خندیدیم بعدش روشاخانم که تازه فهمیدم دوستیش با نوشین بیشتر از یه دوستی ساده است و رفیق 

برند بیرون. نوشین هم نه گذاشت نه فابریکند بهش زنگ زد و ازش خواست دوتایی واسه شام 

برداشت اسم رستوران را گفت و ازش خواست شام را با ما بخوره البته نوشین اسمی از من نبرد و فکر 

اد. نه کرد بیکنم روشا هم فکر کرد نوشین و عباس دوتایی با هم اومدند رستوران وگرنه عمراً قبول می

زنیم را برا تیر می ی همدیگهبینیم، از دور سایهو میکه خیلی هم از همدیگه خوشمون میاد هی هم

اونوقت هی اسباب مالقات ما جور میشه. روشا و نوشین یه طرف میز نشسته بودند و من و عباس هم 

یش کردیم. خدائیه طرف و یه دوئل بین دو جنسیت برگزار کرده بودیم و از جنس مخالف بدگویی می

هم جوابشون را میدادیم ولی باز انگار انتظار داشتم جلوم کم بیاره آخر  آوردن البته مااز زبون کم نمی

شب فقط به خاطر این که شام را مهمان من بودند شام روشا را حساب کردم که البته دور از ادب بود 

کردم. روشا هم البته اصرار کرد خودش حساب کنه ولی بعد که نپذیرفتم تشکر کرد. اگه حساب نمی

تر شده بود. یادم باشد وقتی خواستم خرش کنم شام تر و مهربونامشب کمی نرماحساس کردم 

 مهمانش کنم.

*** 
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ای میشد که شرکت راه افتاده بود و خداروشکر با کمک استادهام و دوست و آشناهای یه هفته

عباس تعداد محدودی مشتری و سفارش گرفته بودیم. سخت درگیر کارها شده بودم و وقت سر 

عیبی برایش دارم که ی بیخاروندن نداشتم همزمان تا حدودی از کارهای دریا سردرآورده بودم نقشه

بود که آقای مددی باهام تماس گرفت و ازم  14کنم. روز دوشنبه حدود ساعت اش میعملی بعداً

خواست که شام را با هم توی یک رستوران بخوریم. من حدس زدم که شاید بابا هم تو این قرار شام 

شب درگیر کارهای شرکت بودم با  7رستوران. تعیین شد تا ساعت  9: 44دعوت باشه قرار ساعت 

که کارمندها را چند ساعت پیش مرخص کرده بودم ولی من و عباس تو شرکت مونده بودیم و این 

داری از مها و سفارشات خیلی زودتر پیش بره و از نظر اعتبار و مشتریکارها را انجام میدادیم تا پروژه

ماشین  بود که شرکت را تعطیل کردیم. عباس با 7: 44همین اول کاری مشکلی نداشته باشیم. ساعت 

ایِ به خونه رفت و منم چون از نظر لباس و ظاهر مشکلی برای قرار نداشتم خودش که یک ریوی نقره

ها باید میبردم و بعد هم باید به رستوران به راه افتادم تا سر راهم چند تا چک را برای چند تا مهندس

ددی قرار گذاشته بودم حرکت میرفتم. بعد از انجام کارهای شرکت به طرف رستوران.... که با آقای م

کردم. وقتی ماشین را داخل پارکینگ پارک کردم همونطور که سرم پائین بود و داشتم در کیفم را 

رفت. یکی دو متر جلوتر خودم یه جفت کفش عروسکی بستم به طرف در ورودی درستوران میمی

واای  19: 34نگاه کردم َ کرد و انگار عجله داشت به ساعتمصورتی دیدم که جلوم داشت حرکت می

 منم که دیرم شده بود!!!

های عروسکی صورتی چقدر سرم را باال بردم تا آقای مددی را پیدا کنم که دیدم صاحب کفش

شکل ملکه عذابمه! وای خودش بود! آقای مددی نگفته بود روشا هم قراره بیاد! تیپش تقریبا اداری بود 

 کرد. حدسشفت پشت به من این طرف و اون طرف را نگاه میگرو در حالی که با موبایلش شماره می
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کار چندان سختی نبود داره دنبال دَدی جونش میگرده با ثابت شدن نگاه روشا نگاهشو دنبال کردم و 

به میز بابا و آقای مددی رسیدم با سرعت خودم را به روشا رسوندم و با فاصله ازش کنارش به طرف 

گر ما بودند که با انگار که من تورو دیدم. بابا و آقای مددی با لبخند نظارهمیز راه افتادم. انگار نه 

کردند ما دو تا را با هم روبرو کنند. هر چی هم خوشمون زدیم انگار عشق میفاصله از هم قدم می

 میاد از همدیگه... !

تم به بود خواس وقتی به میز رسیدیم بابا و آقای مددی بلند شدند و با هم دست دادیم میز دونفره

 گارسون بگم که دو تا صندلی بیاره تا چهارنفری سر یه میز بشینیم که آقای مددی گفت:

ی بهارستان ـ کیش هست ها میز کناری را برای شما دو تا رزرو کردم. این پرونده، پروندهـ بچه

و با  خوبی داشته باشیدمطالعه کنید سهم این پروژه را به شرکت من دادند اگر بتوانید با هم مشارکت 

هاتون و ی کاری شرکتهم این پروژه را به اتمام برسونید هم سود خوبی براتون داره و هم سابقه

نخواستند  انگار ما آدم نیستیم اصالً نظر«. اعتبارتون بیشتر میشه با هم صحبت کنید و به توافق برسید

های ند ما دو تا رو به جون هم بندازند. مثل برهی پدرهامونه، میخواازمون، اینجور که بویش میاد توطئه

مطیع سرمیزی که آقای مددی گفت نشستیم. زیرچشمی به روشا نگاه کردم دستشو مشت کرده بود و 

 رو میز گذاشته بود.

 شنوم؟ـ خب؟ می

سرش را باال گرفت نگاهش خالی بود از هر احساسی، نه خوشحال بود نه ناراحت، خیلی 

 استرسش برای چی بود؟ تفاوت بود. پسبی

 شنوی! برو خداروشکر کن که بهت قدرت شنیدن داده.ـ خداروشکر که می
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ـ یعنی چکار کنیم؟ مثل این که پدرهامون همه چیز را بریدند و دوختند و ما فقط باید تنمون کنیم 

 نظر شما چیه؟ میخواین با هم تو این پروژه همکاری داشته باشید؟

طور که پدرم گفتند این پروژه به نفع هر دو شرکته و حتی اگر شما ـ نظر خاصی ندارم. همون

های طرف قراردادم این پروژه را به حاضر به همکاری با من نباشید من با شراکت با یکی از شرکت

 اتمام میرسونم. 

 قربونم بری! حاال انگار ازش میخوام باهام باشه! چه نازی هم میکنه!

 اصراری به این مشارکت ندارم.کنه! ـ من هم برام فرقی نمی

ـ اگر موافق باشید دو شرکت با هم همکاری داشته باشند با این حال اگر نخواهید اصراری 

 نمیکنم. نظرتون چیه؟

دو تا ابله بهم افتاده بودیم، هی تعارف میکردیم. هیچ کدوممون هیچ جوره حاضر نبودیم جلوی 

 ن پیشنهاد داده بود کافی بود.اون یکی کوتاه بیایم ولی همین هم که اون اال

کمی با شک و تردید انگار که هنوز دودلم: من حاضرم فقط همین اول کار باید یه چیزی روشن 

مونه و اختالف و دعوامون تو این شراکت تأثیری نداره. ی کاریبشه، شراکت ما فقط مربوط به حوزه

 ت کشیدم زیر سوال بره. اکی؟دلم نمیخواد اعتبار شرکت تازه تأسیسم که اینقدر براش زحم

ـ موردی نیست. من به خودی خود با کسی مشکل ندارم. ولی یاد هم نگرفتم با کسی که باهام 

بحث میکنه و سربه سرم میزاره مهربون رفتار کنم. فعالً پرونده را مطالعه کنیم تا یه چیزایی دستمون 

 بیاد. 

ی کارمون صحبت کردیم. تو و دربارهحدوداً دو ساعت توی رستوران بودیم و شام خوردیم 

العاده جدی و منطقی بود. طوری که اصالً نمیشد اذیتش کرد. سر شام اونقدر ریلکس و کارش فوق
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های اتیوپی غذا نخوردم چون به زدهخورد که به زور جلوی خودم را گرفتم مثل قحطیآروم غذا می

پسندم. این که اصالً کل روشا رو اصالً نمی ام بود. حاال که فکر میکنم این حالت آرومشدت گرسنه

کنه، سر به سرت نمیزاره، تیکه نمیندازه تا جوابش را بدی، همه و همه برام خسته کننده است. کل نمی

من فقط روشایی را میشناسم که برای اولین بار تو پارکینگ شرکت دیدمش اونجا بود که تحقیرم کرد، 

ت. گرچه این برایم خوشایند نبود از یه دختر حرف بخورم ولی باز باهام دعوا کرد و سر به سرم گذاش

دم! چقدر ی از قبرس برگشته را بپسنپسندم؟ انگار من باید این تحفهپسندم )میاون حالتش را بیشتر می

های جالبی بهش میدم( غذا که تموم شد و از سر میز بلند شدیم به زور تونستیم بابا و آقای هم فحش

هاشون راجع به کار هیچ وقت تمومی نداشت. ناسالمتی رفیق هم جدا کنیم. صحبت مددی را از

چندین و چندساله بودند ولی باز هم وقتی همدیگه را میدیدند به جای این که از وضع زندگی یا 

ای ترتیب جلسه 3کشیدند. روشا برای فردا بعدازظهر ساعت خاطراتشون بگویند بحث کار را وسط می

ی آینده به کیش را های دو شرکت از این پروژه مطلع بشوند. تدارکات سفر چند هفتهدسداد تا مهن

 ها بین دو شرکت تقسیم بشه.هم خودش به عهده گرفت تا بعد هزینه

***** 

ی شرکت رفتن نداشتم. به عباس زنگ زدم و ماجرای صبح که از خواب بیدار شدم اصالً حوصله

ها هماهنگ کنه. سریع لباس پوشیدم و به م و ازش خواستیم با مهندسقرار امروز و پروژه را بهش گفت

اش دیگه تدریس نمیکرد رفتم. میخواستم راجع به منزل یکی از استادهای دانشگاهم که به دلیل بیماری

ی استاد عابدی نموندم و سریع به خونه برگشتم. باید ادامه تحصیل باهاش مشورت کنم. زیاد خونه

آوردم. میخواسنم برای ارشد امتحان بدم دلم نمیخواست جلوی بقیه کم ز انبار درمیهایم را اکتاب

های دیگه یا بعضی از خواستم جلوی روسای شرکتبیارم. به خصوص که االن یه شرکت دارم و نمی
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د ها یه جورایی برای توجیه خودم بوکارمندهایم که فوق لیسانس یا دکترا داشتند کم باشم. البته این

 م نمیخواست از روشا عقب بمونم. چون که دیشب ازش شنیدم داره برای دکترا میخونه. دل

های دانشگاه قرار گذاشتم که برای خرید کتاب همراهیم کنه. میثم سال بعد هم با میثم یکی از بچه

 دنبال کتاب بودیم و بعد از خرید هم به رستوران رفتیم. نهار 14: 34آخر فوق لیسانسه. تا ساعت َ

با روشا قرار داشتم سریع به خونه رفتم و دوش گرفتم  3کباب برگ خوردیم و چون ساعت 

 خواستم اول کارمون به عنوان رئیس شرکت بدرخشم.می

تیپم رسمی بود جدیداً برای کارهای شرکت و جلساتی که داشتم مجبور بودم بیشتر کت و شلوار 

 تیشرت و شلوار کتان بود و کفش اسپرت!بپوشم و کفش کالج یادش بخیر یه زمانی همش تیپم 

کت و شلوار آبی نفتی و پیرهن آبی روشن و کراوات آبی آسمانی که خطوط آبی نفتی داره را با 

را باهاش دوش گرفتم. موهام را هم با « دالراپنم»ای ست کردم. عطر کفش ورنی مردونه و مارک سرمه

فتادم. تقریبا یه ساعتی تا اومدن روشا مونده بود ژل و واکس مو کمی باال زدم و به طرف شرکت راه ا

ی اولی که روشا میاد شرکتم جلوش گند نزنم یا کردم تا دفعهو من باید شخصاً روی کارها نظارت می

 اهلل سپرده بودم اون همکم نیارم. از میوه و شیرینی کم نداشتیم همه را به آبدارچی شرکت آقا فضل

ها چیده بود. بهش گفتم قهوه هم آماده کنه و چون زمان زیادی تو دیسهمشون را آماده کرده بود و 

بود که  3: 44ها گفتم تو سالن کنفرانس منتظر باشند. ساعت دیگه به اومدنشون نمونده بود، به بچه

ها که یکیشون خانم و دوتاشون مرد بودند رسیدند. تیپش سرتاپا مشکی ولی شیک روشا سه تا مهندس

هم کرده بود. خیلی خشک سالم کرد و ازم بابت دعوتم ازشون به شرکتم تشکر کرد.  ترشبود و جدی

ی همدیگه را با تیر ی دو کشور شده بودیم که سایهمنم رسمی جوابش را دادم. مثل وزیرهای خارجه

کنند. به سمت سالن سمینار بینند محترمانه حال و احوال میدیگه را میمیزنند ولی وقتی هم
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ها زیاد بود و این موضوع همه را ریزیطول کشید کارها و برنامه 1: 44شون کردم. جلسه تا راهنمائی

 شد و منم طوریکردم سرش میخسته کرده بود. البته روشا خیلی بیشتر از اونی که فکرش را می

 را من وهای پروژه بندیفهمی ما هم حالیمونه! قسمتکردم که ما هم بله! فقط جنابعالی نمیوانمود می

روشا انجام دادیم و آخر هفته قرار شد فقط من و اون به کیش بریم و زمین و موقعیت مکانیش را از 

آمیز بود. فقط یه چیزی بد روی اعصابم بود. پسری که کنار روشا نزدیک بررسی کنیم. جلسه موفقیت

 وشا تکون نمیخورد وبود و انگار مشاورش بود و در ضمن یکی از مهندسین شرکتش هم بود از کنار ر

 کردند و آهسته دوتایی با هماحترامی میکرد. اونا نباید به جلسه شرکت من بیدر گوشش پچ پچ می

زدند!! آقا بهراد فقط همینه دیگه؟ اَه این وجدان منم هر دفعه یه حضور و غیاب میکنه بگه حرف می

میتونه داشته باشه؟  آقابهراد خودتی! برو ای هم منم هستم! بله فقط همینه! مگه ناراحتی من دلیل دیگه

های شرکتم تشکر کرد و همراه با یکی دیگه را سیاه کن. در آخر جلسه روشا از من و مهندس

هایش از شرکت خارج شد! عباس که چایی معطل قند بود! فقط منتظر بود من قرارداد پرسودی مهندس

البته ناگفته نماند که خواهرش عارفه هم مجبور  ببندم تا ازم شام بگیره منم مجبوری بهش شام دادم.

شدم شام بدم چون از عصر اومده بود شرکت تا با عباس برگرده خونه. مجبور شدم اون را هم مهمون 

اخالقی پزشکی میخوند دختر خوب و خوشسالش بود و دندون 19کنم. عارفه ترم دوم دانشگاه بود و 

 ام بود برام!بودو مثل خواهر نداشته

شنبه بود و دو روز دیگه تا مسافرت وقت دارم باید تو این دو روزه کارهای چون امروز سه

شرکت را سر و سامان بدم برای همین بعد از شام به اصرار عباس به خونشون رفتیم تا با هم روی 

 ی شرکت کار کنیم. عارفه خیلی زودتر از اون چه که فکرش را میکردم صمیمیهای عقب موندهپروژه

سال از من کوچکتره!  7شد و من صمیمیتش را پای بچگیش گذاشتم چون هر چی بود اون 
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کردم عارفه که از قرار مسافرتم باخبر شده ی عباس را ترک میشب که داشتم خونه 11: 44ساعت َ

 ای نداشت!ام فرودگاه بیاد و اصرارهای من مبنی بر نیومدنش هم فایدهبود قول داد برای بدرقه

نه که برگشتم جریان مسافرت را به پدر گفتم و اون هم کارم را تائید کرد و خوشحال شد. به خو

علت خوشحالی بیش از حد پدر را نفهمیدم و اصراری هم برای فهمیدنش نکردم. برای تسکین 

 سردردم یه مسکن خوردم و نفهمیدم چجوری خوابم برد.

***** 

ساعت تا پروازم وقت داشتم.  0و االن فقط پرواز دارم  14: 44امروز پنجشنبه است ساعت 

ی دیگه برداشتم و با پدر به طرف تنها خانم برام بسته بود. خودم هم مقداری وسیلهچمدان را طلعت

فرودگاه اصفهان، فرودگاه شهید بهشتی، به راه افتادیم. عباس بین راه زنگ زد و ازم پرسید کجام تا بهم 

ی دیگه میرسم بابا خیلی دقیقه 04از من رسیده بود. بهش گفتم که تا  بپیونده.  مثل این که اون زودتر

کرد. وقتی به فرودگاه رسیدیم به سالن انتظار خوشحال بود به نظرم از این که مرد شده بودم کیف می

پرواز رفتیم عباس و عارفه را از دور دیدم که کنار آقای مددی و روشا و همون پسره که تو جلسه 

بود ایستاده بودند و با هم حرف میزدند. همون موقع شماره پروازم را اعالم کردند.  آویزون روشا

های الزم برای شرکت را بهش کردم. عارفه دستش را عباس را مردونه در آغوش کشیدم و سفارش

اش ناراحت بود. خوبه تازه با هم آشنا شدیم وگرنه دور بازوم حلقه کرد! این دیگه چی میگه؟ چهره

های روشا و اون پسره بود. فقط دلم میخواست بدونم چی پچمیکرد من که بیشتر فکرم روی پچ چیکار

میگند وگرنه اصل حرف زدنش که مهم نبود! با آقای مددی و بابا هم خداحافظی کردم و با پسره خیلی 

ید. با ام را بوسی آخر عارفه از گردنم آویزون شد و گونهخشک دست دادم و خداحافظی کردم. لحظه

این که عباس با نگاهش سرزنشش کرد ولی من برام مهم نبود. یعنی خشکه مقدس نبودم که برای این 
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د ها شده بود. لباس فقط بیش از حکارش باهاش تندی کنم. روشا تیپ اسپرت زده بود و مثل دختربچه

تیم از جمع دور تنگ بودند که اونم عادی بود. مگه این آدمه که مثل آدم لباس بپوشه؟! وقتی داش

ت که گف« مواظب خودت باش عزیزم»ی ای که پسره روی پیشونی روشا کاست و جملهمیشدیم بوسه

 (  بود.nerveرو نِرو )

 روشا: حتما پیمان جان! نگران نباش.

چی شد؟ این که تو جلسه آقای صمدی بود. حاال شد پیمان جان؟! یعنی نامزدشه؟ چقدر هم 

ی وجدانم دراومد: آخه به تو چه؟ مگه برات مهمه؟ چه ربطی به تو داره که بدسلیقه است! دوباره صدا

کنی! دوست داشت روشا رو ببوسه! هر کاری دوست داشته باشه بکنه به تو مربوط نیست! فضولی می

جواب وجدانم را دادم، من اصالً برایم مهم نیست روشا را بوسید یا نه! فقط دارم میگم تو مألعام تو 

ه ! مثل این کاسبوشه چه لبشو ببوسه چه پیشانیش را! دور از عُرف جامعهامزدش را نمیجمع کسی ن

 ها! پسره از زیر تربیت دررفته نمیدونه نباید یه خانم را وسط فرودگاه ببوسه!اسالمیهمون جامعه

 وجدان: باشه تو که راست میگی! باالخره که مُقُر میای!

هامون که دو تا کنار هم و ار هواپیما ما را به سمت صندلیباالخره سوار هواپیما شدیم. مهماند

کنار پنجره بود راهنمایی کرد. روشا سریع کنار پنجره نشست منم به ناچار کنارش نشستم. بعد از 

ای هواپیما از زمین بلند شد روشا برخالف بعضی از دخترها که از پرواز حدود یکساعت و خورده

ون اول که نشست صندلیش را تنظیم کرد و چشماش را بست ولی از ترسند نترسید. در واقع هممی

 بره باالخره سرش را بلند کرد.فهمیدم که بیداره و خوابش نمیاش و رنگ پریدگیش میحاالت کالفه

 ات سر نرفت.ـ تو حوصله

 ـ منظور؟
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 ام سررفته!منظور میگم یه کاری بکنیم! من حوصلهـ بی

ـ همش بزن سرنره! ببین فکر نکن از شهر و والیتمون داریم دور میشیم من اخالقم عوض میشه! 

 من کاری باهات نمیکنم! 

 ـ بیشعور منحرف! خاک بر سرت! ما با کی اومدیم سیزده به در؟

 ـ سیزده به در نیست مسافرت کاریه!

ه محل سگ هم نگذاشت. یکم معلوم بود ریدم به اعصابش. رویش را کرد طرف پنجره و اصالً دیگ

 که گذشت دیدم راست میگه حوصلمون سررفت برگشتم طرفش.

 ـ خب باشه چیکار کنیم؟

 دیدم روشو این طرف نمیکنه! نکنه توقع داشت نازش را بکشم؟

کن ات سررفته روت را بـ ببین برایم مهم نیست میخوای قهر باش میخوای نباش ولی اگه حوصله

بزنیم. خیلی آروم روش را کرد طرف من و خشک پرسید: یه سوالی ذهنمو  این طرف یکم با هم حرف

 درگیر کرده بپرسم؟

 ـ بپرس

 ـ فوق لیسانس داری؟ داری برای دکترا میخونی؟

ها با گروه خونی من ای داشت! من؟ فوق لیسانس؟ پناه بر خدا! این مدرکاینو! چه دل خجسته

 سازگار نیست. 

 م به زور گرفتم خیلی سه میشه.اگه بفهمه حتی لیسانسم را ه

 ی درس خوندن نداشتم! تو چی؟ـ نه لیسانس! حوصله

 برخالف این که تصور میکردم متلک بندازه یا مسخره کنه! خیلی عادی جواب داد:
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 ـ منم که تو رستوران گفتم برای دکترا میخونم! میگم قهوه میخوری بگم بیاره. 

 از لحنش خوشم اومد دوستانه بود.

 نمیاد. ـ بدم

های صندلی ایستاده بود به طرفم اومد. بهش ام مهمانداری که جلوتر کنار یکی از ردیفبا اشاره

 تا قهوه دادم! اون هم سریع آورد حین قهوه خوردن انگار که تو خاطراتش غرق شده بود: 0سفارش 

راً پام را میذاشتم ـ من اصالً خاطره خوشی از کیش ندارم در واقع اگر به خاطر این معامله نبود عم

 اونجا.

 ـ چرا؟

 ی من اومدیم کیشسالم که بود با مامان و بابا اومدیم کیش، اولش فکر میکردم برای روحیه 10ـ 

ولی بعدش فهمیدم که به خاطر کار بابا بود. بابا میخواست یه قرارداد ببنده و مادرم هم از فرصت 

ه قلب و عروق بود برای انجام چند تا تحقیق استاده کرد به کلینیک تخصصی که منحصراً مربوط ب

ها برایم تور لیدر گرفتند تا من را از صبح تا شب بیرون ببره و بگردونه ولی به من که رفت. البته آن

ا سواری همه باصالً خوش نگذشت وقتی قایق سواری میرفتم یا خرید و شهربازی یا پیست دوچرخه

ی خوبی برام نداشت. پدر و مادرها فکر ر. اون سفر اصالً خاطرههاشون بودند و من با تور لیدخانواده

 ها گیاهند اگه وسایل ضروریشون را براشون فراهم کنی کافیه ولی... .میکنند بچه

تر میشم؟ یعنی یه دختر اینقدر از سن کم فهمم متعجباش میخدای من! چرا هر چی بیشتر درباره

سرا میگذرونده تا کمبود محبنش را جبران کنه ولی نه عباس گفت تنها بوده؟ پس حتماً تنهائیش را با پ

 کرده! خرخون بوده و به پسرها هم توجه نمی
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تر اش که حاال به خاطر آرایش دودی رنگش مشکیاش نگاه کردم تو چشمهای مشکیبه چهره

ده و شتونستم درکش کنم پس چطوری وقتی ناراحت میشد. غم! نمیشده بود فقط یه چیز دیده می

کرد؟ این که با هیچ پسری هم نبوده! خاک بر سرت بهراد کرده خودش را تخلیه میاحساس تنهایی می

تره دنبال کارهایی که تو دنبالشون بودی هیچوقت نرفته و اش از تو مثال مرد حساسیه دختر که روحیه

 کشید...وقت تو و امثال تو که اسم مرد را یدک میپاک مونده اون

میدونم با من لجی و باهام مشکل داری! ولی اگه یه درصد هم مردونگی تو وجودته حرفام  ـ ببین

 بین خودمون باشه! نمیدونم چرا با تو درد و دل کردم!

پس فکر میکرد میرم حرفاش را به کسی میگم! پس بهم اعتماد نداشت! خب معلومه آخه گوساله 

هات هم باخبر بشه ی درخشان دختربازیکارنامه کنه؟ اونم یه دختر! اگه ازکی به تو اعتماد می

 شه!اعتمادش بهت چند برابر می

 ـ یه درصد هم فکر نکن حرفات پیشم بمونه فردا اول صبح تیتر بزرگ روزنامه میشی!

 روش را با نفرت ازم گرفت و زیر لبش فحش داد فک کنم گفت اسکل!

یکی کل کل کنم انگار یکی قلقلکم میده میگه طوری نمیشه دلم میخواد با یکم گذشت! نه بابا این

گاه اش ناذیتش کن. االن دیگه من دوستم داره برای دکترا میخونه. گوشیم را درآوردم کمی به صفحه

ها! روشا برگشت طرفم خندیدم خل بودمکردم. بعد زدم زیرخنده! پشت سر هم ریسه رفته بودم و می

 «.خدا شفا بده»یکم نگاهم کرد بعد گفت: 

 ـ وای روشا آخه نمیدونی که دوستم چی داده؟

با تعجب به طرفم برگشت اولین بار بود به اسم کوچک صداش زدم اصالً حواسم نبود: بابا غلط 

 کردم از دهنم دررفت فقط تورو خدا فکر نباف. 
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اش را تو هم کرد: ام خراب نشه! یکم قیافهتو اون لحظه فقط تمرکزم رو این بود که نقشه

 ش هم دم داره، حاال مگه چی گفته؟کیشمی

 ی گوشیم نگاه کردم و کمی به عقب مایل شدم تا نبینه گوشیم خاموشه! بعد بلند بلندبه صفحه

 هه میپرسند کالس چندمی؟ جواب میده دانشجوی سال اول دکترای عمران!ـ از یه گربه

بانی میشد خیلی روشا که تو ذوقش خورده بود با خشم نگاهم کرد. حالت چشمهاش وقتی عص

 جالب میشد.

نمایی بهش زدم که صدای کلفت زنی را شنیدم )یا خدا این زنه؟ بیچاره شوهرش!( به لبخند دندون

ها! مگه همکارانم نگفتند حین پرواز تلفن همراهتون رو خاموش عقب برگشتم مهماندار بود. آقا با شمام

 که؟ همین االن خاموشش کنید!اس هم که میخونید میدونید امواجش خطرناامکنید؟ اس

اند. مالحظهروشا این بار لبخند دندان نمایی به من زد و بعد رو به مهماندار: واال خانم خیلی بی

باعث مزاحمت برای بنده هم شدند! و آهسته به من چشمک زد و ادامه داد: گویا ایشون فرهنگ 

 مسافرت هوایی و استفاده از هواپیما را ندارند.

 خانم میخواید جاتون را عوض کنم؟ مهماندار:

تر و با حرکت لب که مثالً من نفهمم( ایشون ـ نه خانم بنده خدا گناه داره. )با صدای کمی آهسته

هست که تو دهاتشون گاوها و گوسفندهاشون را فروختند اومدند شهر! مشخصه از اون کسانی 

 جاشون را عوض کنید مرسی! ه. شما نگران نباشید اگر دوباره مزاحم شدند میگمفرهنگبی

 ازمون دور شد. « خواهش میکنم»مهماندار با یه 

کنم! باشه چیزی که عوض داره گله نداره ـ من گاو گوسفند فروختم اومدم شهر؟ حالیت می

 سرکار خانم مددی!
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شو سرت درمیاورد. انگار نه انگار که خوب بلد بود تالقی کنه نمیزاشت به دقیقه بکشه تالفی

هامون را تحویل گرفتیم. تو سالن انتظار ایستادیم تا االن دپرس بود. وقتی رسیدیم و چمدانهمین 

هامون که برای نشانه به شرکت طرف قراردادمون راننده سراغمون بیاد. قرار بود از روی رنگ لباس

محیط  و یکم ازگفته بودیم ما را پیدا کنند. قبل از این که بتوانم به دور و بر خودم یه نگاهی بندازم 

 لذت ببرم یه دختره بهم تنه زد و ازم دور شد.

زاده بیژن! قبل از این که تمساح بهم تند بزنه گفتم چه بهشتیه ها پر از حوری و پری! ـ یا امام

ها مثل ها و فرشتهچشم زدم! گفتم یکم از مخلوقات خدا استفاده کنیم حرفم را پس میگیرم! اگه حوری

 از امروز میرم دنبال گناه دیگه عمراً دلم بخواد برم بهشت! این دراکوال باشند

خندید. ای کنار گوشم بلند شد به طرفش برگشتم روشا داشت میی ظریف دختروونهصدای قهقهه

هایی که تو برخوردهای کدوم از آداب و کالسهیچ قید و بندی و هیچ رسمی بودنی، بدون هیچبی

اش ول شده بود سرش را باال گرفته بود و شال آبی آسمانی هایقبلش داشت. در حالی که دسته

 هایش که ته کشید برگشت طرفم و دوباره مثل قبل شد:خندید. خندهمی

 ـ هان؟! یادم رفت برات بیارم!

 ـ چیو؟

 ـ خودت بگو! همچین زل زدی! انگار مال بابات را خوردم! چته قورتم دادی؟

ی بیش نیستی برای چی نگاهت کنم؟ این همه حوری دانه. گوالخـ شتر در خواب بیند پنبه

 توروخدا نگاه!

 ـ تو عینک الزمی وگرنه من را گوالخ نمیدیدی! ایش!

 ـ داد زدم: جیش داری برو دستشویی.
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ای را ساله 54-55چند قدم ازم دور شد و به طرف در خروجی رفت همون لحظه مرد حدوداً 

 های من هم برایهراد بزرگمهر ـ روشا مددی. انگار لباسدیدم که روی مقوای سفیدرنگی نوشته بود ب

اون آشنا اومد با چند قدم خودش را به من رساند و تعظیم کرد بعد هم چمدون را که روی زمین 

اش را از دستم بیرون کشید و ازم سراغ خانم مددی را گرفت. به روشا که چند متر کشیدم دستهمی

و خودم جلو افتادم مانتوی روشا بدجوری تنگ بود. راننده هم از  زد اشاره کردمجلوتر داشت قدم می

ه میگنه کرد. شیطونپشت سر داشت به مانتوی تنگ روشا که کمر باریکش را قاب گرفته بود نگاه می

روشا را توی تنش پاره کنم. آخه چه طرز  اول بزنم این پیرمرد را به عزرائیل ملحق کنم بعد مانتوی 

ها! )وجدانم: همچین میگه انگار خودش و دوست نی مهندس این مملکتیلباس پوشیدنه؟ یع

ها را زیر سئوال دخترهایش از حوزه علمیه اومدند( اونا فرق میکردند مهندس نبودند که کل مهندس

کنی؟ خیلی ضایع بهونه ها دفاع میببرند. )وجدان: آهان! اونوقت االن جنابعالی دارین از صنف مهندس

نگاهی بهم انداخت دلم میخواد به تو چه آخه؟ با چند قدم خودم را به روشا رسوندم نیم میاری!( اصالً

و دوباره به جلویش نگاه کرد به راننده اشاره کردم که چمدونش را ازش بگیره راننده با هر دو دست 

یم رهاکشید همون لحظه میثم به گوشیم زنگ زد. رفیق فابریکم که کاهای ما را روی زمین میچمدون

ی جدید دریا را پیدا کرده و دو نفر را گذاشته که حواسشون را بیشتر به اون میسپردم. گفت که خونه

بهش باشه و سر از کارهایش دربیارند. تلفن را که قطع کردم حالم بهتر شده بود. به ماشین که رسیدیم 

ر شدم. مدت زمانی را که اول در برامون باز کرد. تا هر دومون عقب بشینیم ولی من رفتم جلو سوا

 ها را میزاشت تو صندوق عقب.راننده داشت چمدون

  ! تازه گل پشت و رو نداره ادبم خودتیـ بی
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د. به کراش را شنیدم ولی برنگشتم که نگاهش کنم. باز هم یه چیزی بارم میصدای ریز ریز خنده

 جبران سالن پرواز که حالم را گرفت:

 ـ نخند بابا شهید دادیم. 

 ـ حاال کی خندید؟

 ـ ننه غضنفر! با تو نیستم که چرا به خودت میگیری؟ مشکل داری؟

اش به دلیل تاخیرش هر دو دهنمون را بستیم و تا رسیدن به هتل با سوار شدن راننده و عذرخواهی

رد تا ک کردیم. به هتل..... رسیدیم راننده سریع پیاده شد و درها را برامون بازها را نگاه میفقط خیابان

پیاده بشویم. آقای دستجردی رئیس شرکت بهارستان کیش که تو این قرارداد طرف قرارداد ما بود از 

در هتل خارج شد و به طرف ما اومد. از احترامی که برامون قائل شد خوشم اومد باهاش دست دادم و 

پوش بود و وشاون بهمون خوشامد گفت. آقای دستجردی مردی حدوداً چهل ساله بود خوشتیپ و خ

ی قرارداد را به عصر و ساعت صرف عصرانه اختصاص بدهیم. االن ازمون خواست تا صحبت درباره

هایمان بریم و استراحت کنیم. اتاق من و روشا کنار هم بود. وقتی میخواستم چون خسته راهیم به اتاق

 وارد اتاق بشوم روشا صدام زد.  

 شاپ پائین برای قرارداد صبر کنی با هم بریم؟یـ بهراد! میشه عصر که میخوای بری کاف

ع ای نبود. سریای از کدورت نبود! خوب بود که کینهلحنش و حتی نگاهش صمیمی بود و نشونه

گرفت و فراموش میکرد. با تکان دادن سر جواب مثبتم را بهش فهماندم و وارد اتاقم انتقامش را می

 LCDگذاشته بود. اتاقی بزرگ با مبلمان زرشکی رنگ و شدم. مهماندار هتل چمدانم را داخل اتاق 

ای از آن و دو دری که با فاصله از هم داخل اتاق قرار داشتند اولی که سرویس بهداشتی بود و گوشه

شد دوباره و در در میشد حمام و دستشویی! و در دیگری که اتاق همون اول راهروش دو قسمت می

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 یک رمان انجمن کاربرMastaneh77 | زود قضاوت نکن رمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

99 

 

 خواب و پاتختی ستش و میزره با روتختی زرشکی بود. تختخواب بود. توش یه تخت خواب دو نف

ها زرشکی! با خستگی خودم را روی تخت انداختم. توالت سفیدرنگ بودند ولی روتختی و کوسن

آالرم گوشیم را برای دو ساعت دیگه تنظیم کردم و بعد به آرامی چشمهایم را بستم و شرمنده دیگه 

 یادم نمیاد چی شد!

***** 

هایم چروک شده بود. هنوز چمدانم را باز نکرده الرم گوشیم از خواب بیدار شدم. لباسبا صدای آ

بودم وقت ناهار رو به اتمام بود. تیپ اسپرت زدم و مرتب کردن اتاق و وسایلم را به بعد موکول 

را  ای رنگای، دستبند چرم قهوهدار کرم قهوهای، تیشرت کرم جذب کاله نقابکردم. شلوار کتان قهوه

پوشیدم به روشا کرمم را پوشیدم. وقتی داشتم لباس می All starsهای با گردنبند ستش بستم و کفش

خبر دادم که اگه ناهار نخورده آماده بشه تا با هم بریم پائین. در هر حال حاال که اون داشت خوش 

تی کار بودیم! سر ساعگرفتم اصالً درست نبود. ناسالمتی هماخالق میشد من نباید برایش خودم را می

اس بهش گفته باشم از در اتاقم خار شدم، با صدای در اتاقش به طرف در برگشتم. سرش امکه تو اس

را بیرون آورد و انور و اونور راهرو را دید زد تا ببینه کسی هست یا نه! سرش باز بود و موهای مشکی 

 رد:و لختش خیس بودند چشمش که به من افتاد در را کامل باز ک

ـ سالم عصر بخیر! چه زود آماده شدی! االن منتظر منی؟ ببین من یه مشکلی برایم پیش آمده 

 ها نیست(ها! هر مشکلی که از اون مشکلنمیتونم بیام باهات )وای منحرف

 ـ چی شده؟

 ـ میای تو؟

 اند(.دار شد! نه بابا اینا بچه مثبت)نویسنده: االن حتماً میگید رمان صحنه
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در کنار رفت. رفتم داخل چند جفت کفش با رنگهای مختلف را با دو جفت صندل  از جلوی 

همون دم در داخل جاکفشی سبدی شکل چیده بود. در اتاق خواب باز بود و چمدون را کنار 

 خواب گذاشته بود. تخت

 ـ حاال چی شده که نمیتونی بیای؟

 د.ـ رفتم دوش گرفتم اومدم موهام را خشک کنم. سشوارم خراب ش

 ـ حاال حتما باید با سشوار خودت موهات را خشک کنی؟ خب با سشوار هتل خشک کن.

 ـ سشوار هتل که برس نداره 

 ـ ای بابا حاال بیا بریم ناهار بخوریم بعد میام سشوار را درستش میکنیم.

 ـ نه اینجوری میگرنم عود میکنه موهام خیس باشه! اگه از وسایل برقی سردرنمیاری خب بگو! من

 از اولش هم میدونستم تو نه مردی نه مهندس.

ی خودمم وقتی تو شرکت آقای اینم مثل من میگرن داشت؟ درست حدس زده بود من تو رشته

 ی برقه فکر کنم!آوردم چه برسه به وسایل برقی که مربوط به رشتهمددی کار میکردم سردرنمی

 ی سردرمیارم.بادی به غبغب انداختم: کی گفته نمیتونم؟ من از هر چیز

ـ بله! مشخصه! درست میشه حاال؟ وقتی روشنش میکنم بوی سوختگی میده و قیژقیژ میکنه 

 ام را بگیرم(.)همچین اداش و درآورد که نتونستم جلوی خنده

 ـ چیکار میکنه؟

 ـ مسخره!

 ـ اگه یه دفعه دیگه صداش را دربیاری درستش میکنم!

 قیژقیژ!ـ خیلی پرروئی واال، باشه بابا! 
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 دوباره از خنده رو مبل ولو شدم.

 ای چیزی باشه.ـ برو پشت دستور دستشویی را نگاه کن باید پیچ گوشتی

گوشی را داد دستم و منتظر ایستاد. وای خدا چیکارش گوشتی برگشت. پیچسریع رفت و با پیچ

 کنم حاال؟ فکرش را بکن مهندس بهراد بزرگمهر جلو یه دختربچه کم بیاره.

گوشتی را داخل پیچ گذاشتم و تابوندم. سشوار را باز کردم. بعد دونه دونه اجزاءش را بیرون پیچ

ی بعدی را برمیداشتم. انگار دنبال ویروس کشیدم یه نگاهی بهش میکردم میذاشتم کنار دوباره قطعه

هش بگه ست بام! یکی نیداخل وسایل سشوار میگشتم! آخه دختره فکر کرده من تعمیرکار وسایل برقی

کنی مرده و مهندس هم هست بلده سشوآر تعمیر کنه که تو همچین انتظاری از من بابای تو که ادعا می

ای که شک میکردم خرابی مربوط به داری؟ روشا که از من هم وضعش بدتر بود گاهی سر یه وسیله

م برای خودمون! در گفت خودشه! پت و متی شده بودیکشیدش بیرون و میاون باشه یا نه. روشا می

 آخر خسته شدم:

ی اجزاءش مشکل ـ روشاخانم! این سشوآر مال عهد خیارشور شاهه، دیگه باید بندازیش! همه

داره ببین همه را بیرون کشیدم! بیا بریم ناهار بخوریم به خدا این یکی روده داره به اون یکی پنالتی 

دش را باز کرد تا شال ببینه، من که تو سالن میزنه! روشا که تا حدودی انگار قانع شده بود در کم

تمام  هایش راتونستم کمدش را ببینم خدای من کمد دیواری اتاق پر شده بود! لباسنشسته بودم می

هایی چیده بود توی کمد! این پس کی وقت کرده بود استراحت کنه؟ وای اگر بیاد اتاق من را با لباس

گرخید! به تیپش نگاه کردم! مثل من تیپ زده بود میدید میکه صبح پوشیده بودن و چروک شده بود 

ای، زیرسارافون کرم نازک با ای! یعنی رنگ قحط؟ شلوارم پاگشاد کرم، سارافن نازک قهوهکرم قهوه

ای و یک جفت صندل انگشتی کرم هم پوشیده بود. از اتاقش خارج شال نازک و تور مانند کرم قهوه
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ها را مشغول جمع کردن میزها و برداشتن غذاها از روی یدیم گارسونشدیم به رستوران هتل که رس

گفتیم آقا تورو خدا جمع نکن ما گشنمونه، شکر رفتیم جلو میمیز سلف بودند. خیلی ضایع بود می

 رژیمی خوردیم دیر اومدیم، داشتیم سشوآر تعمیر میکردیم، اونم چه تعمیری!!!

شده بود. چشمهای روشا چون نخوابیده بود از خستگی  های سرچهارراههامون مثل بدبختقیافه

هامون آویزون شد. روز خمار شده بود و چشمهای من از خواب مثل چشمهای بوفالو باد کرده بود. لب

غذا شدیم! به پیشنهاد روشا به نزدیکترین رستوران هتل یعنی رستوران..... رفتیم و ناهار را اول سفر بی

خوردیم روشا هم دیگر با کالس غذا ها چیز میزدهخوردیم. عین قحطیاونجا با هم میگو پفکی 

 خورد. تند تند میگو را تو دهنش میگذاشت انگار قصد خودکشی داشت!نمی

بعد از ناهار روشا پیشنهاد داد که کمی قدم بزنیم. من که کاری نداشنم مثل خرس هم خوابیده 

زدنشون هم تو پاساژه! روشا که اصالً ها قدمیم. خانمبودم موافقت کردم. به پاساژ که نزدیک بود رفت

ها را نگاه رفتم. اون هم همش ویترین مغازهحواسش نبود انگار من بادیگاردشم پشت سرش راه می

کرد! عجیب هوس سیگار کرده بودم. روشا که اصالً حواسش بهم نبود. سریع یه بسته سیگار با یه می

دقیقه  04ای هر چی دنبال روشا نبود. ای بابا!!! این که دم هر مغازهفندک خریدم و رفتم داخل پاساژ 

ی دیوار سه تا پسر دور هم ایستاده بودند و کرد کمی جلوتر رفتم گوشهها را آنالیز میایستاد لباسمی

پشتشون به من بود، دقت که کردم دستبند چرم روشا پائین پاهاشون افتاده بود. جلو رفتم! وای خدا! 

 طوریش شده باشه من جواب آقای مددی را چی بدم؟ صدای پرغرور روشا را شنیدم: اگه 

ـ آقایون اراذل و اوباش اگه نمیخواین املتتون کنم و شیکمتون را سفره، همین االن گورتونو گم 

 کنید.
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د. این همون دختری بود که تو جلسه ام گرفته بود که مثل دخترهای الت حرف میزهم خنده

 ها میخواستن اذیتش کنن.می و شیک حرف میزد؟ هم عصبانی شدم اون عوضیاینقدر رس

 کنیم عروسک!ـ آ؟ نه بابا! چه جوجوی خشنی! ولی ما رامت می

تر قدم برداشتم دو متری باهاشون فاصله مونده بود که صدای آخ یکی از پسرها شنیده شد و سریع

و  کنه، تیپا حرکات تکواندو داره لهشون میشون دقیق که شدم دیدم روشا بی یکی دیگهصدای ناله

های شیک و گران دخترونه و حرکات رزمی و قوی هایش اصالً با حرکاتش هماهنگ نبود. لباسلباس

 مردونه!

سه تا پسرها را که خوب کتک زد دوال شد و دستبندش را که روی زمین افتاده بود و ساعتش را 

ای را به روشا ندادند فقط سریع ازش دور حرکات دیگه یبرداشت پسرها سریع بلند شدند و اجازه

شدند. به روشا نزدیک شدم مچ دستش کبود شده بود حتما به خاطر این که به زور بیارندش این 

تر هم بود به زور متوسل شدند. با صدای پام سریع به عقب برگشت تو قسمت پاساژ که خلوت

جوجه که گربه دیده باشه شده بود! وقتی  چشمهاش ترس را دیدم چشمهایش شبیه چشمهای یه

متر سانتی 04مون حدوداً ای جز من نیست یه قدم بزرگ به طرف برداشت فاصلهکس دیگهمطمئن شد 

 بود:

 ـ روشا حالت خ.... 

ی غربتی! حیف که رو ضعیفه جماعت اش تو گوشم زنگ زد! این االن من را زد؟ دخترهسیلی

هایم بیرون ی روشا من را از افکار و نقشهکردم، صدای گریهت میکنم وگرنه حالیدست بلند نمی

 کنه؟ روانی!کشوند. این که االن خودش منو زد. خودشم جای من داره گریه می
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ای! تو که نمیتونی مراقب من باشی چرا همراهیم کردی؟ هان؟ مگه زورت کردم ـ خیلی دیوونه

پذیر یشه همینطورین اصالً در قبال یه زن مسئولیتگفتی نمیتونم باهات بیام شما مردها همخب می

خوابتون میخواید! تو هم مثل اون کثافتی! فقط دنبال شهوتی، همتون ها را فقط برای تختنیستین! زن

 همینطورین!

( بشه ببینم این چی میگه! کدوم پسره؟ خب خنگول همین پسره که loadبزار یه لحظه مغزم لُود )

ریخت. کاریش کرده؟ واااای! روشا هنوز هم داشت پشت سر هم اشک میاالن زدش دیگه! یعنی 

خیلی کم کردم و در آغوش گرفتمش اون موقع مون را نفهمیدم چی شد فقط با یه قدم کوچک فاصله

معلوم بود حالش خیلی بده  هیچ مقاومتی نکرد ای نداشتم، روشا همجز آروم کردن روشا قصد دیگه

ام گذاشت و گه بهم میزد که بغلش کردم!! اولش آروم سرش را روی سینهوگرنه حتماً یه سیلی دی

هایش را دور کمرم حلقه کرد شانس آوردم پاساژ خلوت بود تر گریه کرد. بعد کم کم دستآرومکمی

و تازه کیش هم بودیم، اگه اصفهان بودیم که االن گشت جمعمون کرده بود. آروم کمرش را ماساژ 

ا اومد دوتکرد صداش درنمیاش تموم شد و فقط آروم سکسکه میدقیقه بعد گریهدادم. روشا چند می

بازوهاش را گرفتم و آروم از خودم دورش کردم چشمهایش نیمه باز بودند سرش را کمی باال گرفت 

تا بهم نگاه کنه ولی خونی که از بینیش جاری شد حواسش را متوجه خودش کرد. روشا داشت غش 

گرفتمش چشمهایش بسته شد بغلش کردم و با حالت دو به طرف در خروجی پاساژ میکرد که محکمتر 

حرکت کردم. هنوز آروم آروم از بینیش خون میومد. دم در پاساژ چند تا تاکسی ایستاده بودند سوار 

ها شدم و راننده هم ما را به بیمارستان... رسوند. وقتی به بیمارستان رسیدیم روشا را به یکی از تاکسی

اش اش خبر نداشتم دکتر هم که بیماریورژانس بردم. روشا که بیهوش بود و منم که از بیماریا

مشکوک شده بود چند تا آزمایش برایش نوشت که جوابش را اورژانسی دادند و سالم بود فقط کم 
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خونی و فقر آهن شدید داشت که دکتر گفت بعضی افراد وقتی عصبی میشند خون دماغ میشند 

ه گفتید میگرن هم داره و سرش درست گرم نگه داشته نشده! خیلی ترسوندم فکر کردم خصوصاً ک

اش باید اذیتم کنه! کنار تخت اورژانس که روشا واقعاً طوریشه! این دختر تو بیهوشی و هوشیاری

های روشا منحرف شد. نکنه پسره کاریش کرده رویش خوابیده بود نشستم دوباره فکرم به سمت حرف

کنم فهمم چکار میوقتها واقعاً نمیی پاساژ آخه؟ حاال هر چی! من یه پسرم بعضیه بابا گوشهباشه؟ ن

جا میشه بیشتر کارها را کرد! بهراد فکرهای مسمومت را بریز دور! مگه سرجمع چند بعدش هم همه

یزد می روشا و باز کردن چشمهاش به طرفش چرخیدم، اصالً حرف ندقیقه رفتی خرید؟ با صدای ناله

 انگار هنوز تو شوک بود: بهتری؟ 

 ـ آره! چرا منو آوردی بیمارستان؟ از بیمارستان خوشم نمیاد!

ـ دیگه سرمت تمومه یکم تحمل کن االن میریم ... روشا میدونم االن وقتش نیست ولی میخوام 

 بدونم اون پسره کاریت هم کرد؟

 میگرفت: ـ دوباره تو چشمهایش اشک جمع شد ولی جلوی ریزششون را 

 ـ اون احمق میخواست من را ببوسه!

 ـ کاری که نکرد؟

 ـ نه؟

 آخی از سر آسودگی کشیدم. خداروشکر!

 ـ میرم برات یه چیزی بگیرم.

از اتاقش که خارج شدم از سوپر چند تا کمپوت و آبمیوه خریدم و به طرف اورژانس بیمارستان 

العاده ظریف و شکننده بود ولی تمام تالشش را میکرد که راه افتادم روشا از اون دخترایی بود که فوق
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ا بتونه از خودش را قوی نشان بده! اونجور که خودش گفته بود روزگار به اجبار اون را قوی کرد ت

 پسِ خودش بربیاد. 

به اتاقش که رسیدم لبه تخت نشسته بود با پنبه جای سوزن سرم را فشار میداد براش یه رانی هلو 

 باز کردم دادم دستش.

 ـ دلم نمیخواد!

ـ بخور دیگه! آقای مددی یه دختر سالم میخواد از من تحویل بگیره، نه یه دختر زپرتیِ 

 زهواردررفته!

 تی!ـ زپرتی خود

 الجرعه رانی را سرکشید:

 ـ خوبه نمیخواستی!

 توجه بهم رانی پرتغال هم از توی پالستیک برداشت و درش را باز کرد و اون را هم خورد.بی

 اش باشه فکر کنم منم بخوره!ـ یا ابالفضل این کیه دیگه؟ اگه گشنه

 بخورم چشمت دربیاد!ـ هان؟ چرا همچین نگاه میکنی؟ کوفتم شد! اسکن میکنی؟ دلم میخواد 

این که همین االن مثل جنازه افتاده بود روی تخت! مثل این که در هر حالتی زبونش خوب کار 

 میکنه!

ی بیمارستان را پرداخت کردم و یه تاکسی گرفتم و بهش کارهای ترخیصش را انجام دادم و هزینه

الی نپرسید ما دو تا خیلی چیزها آدرس پاساژی که رفته بودیم را دادم! روشا اولش تعجب کرد ولی سو

شدیم اون باید ازم توضیح میخواست چرا بغلش کردم! من باید را داشتیم همینجوری از کنارش رد می

ازش توضیح میخواستم چرا تو بغلم موند و دستاش را دور کمرم حلقه کرد! ولی هیچکدوم به روی 
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ه زدیم! بهیچ حرفی راجع به اون موضوع می همدیگر نیاوردیم! انگار طبق یه قرارداد نانوشته نباید

 پاساژ که رسیدیم و با هم وارد پاساژ شدیم نه اون حرفی میزد و نه من. باالخره زبان باز کردم:

 روشا میای برای من لباس بپسندی؟

 هاش شد: اونوقت چرا باید برات لباس بپسندم؟ بخش لبلبخند کم رنگی زینت

  

و ها خبر ندارم گفتم تی خانمیه خانم برم بیرون منم که از سلیقه خبیث شدم: راستش میخوام با

 شون خبر ندارم!(بپسندی! آره جون خودم اندازه موهای سرم دوست دختر داشتم اونوخ از سلیقه

خیلی خونسرد گفت: بیچاره چه گناهی کرده که خدا برای مجازات کارش تو را سر راهش قرار 

 داده! اسپرت میخوای یا رسمی؟

 ـ هردو!

 ـ خب بریم

ای و ی نقرهی سفید و چارخونهاول یک کت و شلوار خاکستری برام پسندید با یه پیرهن مردونه

ای، بعد هم دو جفت کفش شیک مجلسی و یه شلوار کتان کرم با تیشرت مدادی و کراوات نقرهنوک

گ اش نداشت ولی قشنهای انتخابیچنین یه سویشرت سبز ارتشی که ربطی به لباسرنگش و همهم

ای کردم، روشا نگاهش دنبال ویترین مغازهبود خریدیم! وقتی داشتم پول خریدمون را حساب می

کشیده شد و ازم فاصله گرفت. از مغازه که بیرون رفتم دیدم ایستاده و داره به پالتوی مشکی که روش 

اش خز مشکی بود و در کل پالتوی هایش و یقهکرد! دم آستینخیلی کار شده بود و شیک بود نگاه می

اش حرف نداشت میدونستم خودش برای خرید اون پالتو مشکلی نداره ولی خیلی شیکی بود. سلیقه

به جبران این که تنهاش گذاشتم و رفتم سیگار بخرم و هم به جبران  خودم دوست داشتم برایش بخرم،
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ام!( داخل مغازه رفتم ه مودب شده بچهاین که باهام اومده بود خرید! )وجدان: خدا خیرت بده، چ

اش از کته، به نظر من مشکیروشا هم دنبالم اومد برگشتم دیدم داره به بقیه رنگهای اون پالتو نگاه می

اش مثل صورتی یا قرمز به نظرم جلف بود و مناسب روشا نبود. به بقیه قشنگتر بود. رنگهای دیگه

** بود گفتم سایز روشا را بیاره بعد هم ازش خواستم که پالتو العادهفروشنده که یه زن با آرایش فوق

را پرو کنه. داخل اتاق پرو رفت و بعد از چند دقیقه بیرون اومد و پالتو را روی پیشخوان فروشنده 

گذاشت و از فروشنده خواست برایش حساب کنه. بعد هم دست کرد توی جیبش که کیف پولش را 

ر تطرفاش کردم که من حساب کنم. اونی که کرد ولی نهایتاً راضیدربیاره با وجود مخالفت شدید

بود تقریباً نیم ساعت و  5کرد و حواسش نبود که ساعت حدود ی مانتوها را نگاه میبود و داشت بقیه

ربع دیگه با آقای دستجری برای صرف عصرانه قرار داشتیم. سریع به هتل برگشتیم پیشنهاد دادم که 

لغو کنه تا کمی استراحت کنه ولی روشا گفت که حالش بهتره و هرچه زودتر کارهای قرار امروز را 

این جا تموم بشه بهتره خداروشکر قرارداد با موفقیت بسته شد و به امضای طرفین دراومد. آقای 

دستجردی قرار مالقات با سهامداران پروژه را برای فردا صبح گذاشت بعد از صرف شام به اتاقم 

خواب هم ام از خستگیه ولی حتی بعد از رفتن به تختکردم کالفگیالفه بودم و فکر میبرگشتم! ک

همین حس را داشتم در آخر بلند شدم و به بالکن رفتم و سیگار و فندکی که ظهر خریده بودم برداشتم 

م زی امروز صبح تا االن که از روشا جدا شدم و او بیشتر از نصف پاکت سیگار را دود کردم! لحظه

 رفت! به اتاق برگشتم!بابت پالتو و زحمات امروزم تشکر کرد جلوی چشمهایم رژه می

هایم کمتر میشد! با خوردن یه قرص امروز خیلی خسته شدم اگر میخوابیدم الاقل فکر و خیال

 آور حس کرختی که توی سرم ایجاد شد خوابم برد.خواب

***** 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 یک رمان انجمن کاربرMastaneh77 | زود قضاوت نکن رمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

119 

 

 * روشا

ایی از دَدی و پیمان کمی برایم سخت بود. بابام که عاشقش در کل امروز روز خوبی بود فقط جد 

ل از خودم ام چهارسابودم و پیمان که خیلی دوستش داشتم. نفسم به نفسش بسته بود. پیمان پسرعمه

آقا شوهرش کشته شد سال پیش تو تصادف همراه با علی 7ام ام هست، عمهبزرگتره و تنها یادگار عمه

ی سختی خورد ولی بابام آوردش خونمون و بود، سوم دبیرستان، ضربه سالش 17اون زمان پیمان 

کمکش کرد. پیمان دستش را به زانوش گرفت و رو پاهاش ایستاد خیلی زودتر از بیشتر پسرها مرد 

سالش بود و تقریباً بزرگ شده بود. برای راحتی هر  19شد. کنکور که داد عمران قبول شد چون دیگه 

ی کنکورش پدر یه آپارتمان برایش خرید. با این که پیمان از همون اول منو آبجی زهدومون و البته جای

کرد. از اون موقع به بعد زد و برادرانه هوامو داشت ولی خب پدر هم احتیاط مییا خواهر صدا می

بزنم.  ی خودش رای ریاضی برم، کنکور بدم و تو انتخاب رشته، رشتهپیمان بود که کمکم کرد رشته

و درسهام کمکم کرد تا واحدهایم را زیاد بردارم و واحدها را تند تند پاس کنم. مشوقم تو زندگی ت

ها من همیشه با اون بیشتر از مامان و بابا خاطره دارم. بعد از اومدن ها و سختیپیمان بود. تو خوشی

ایم پر ام را برر نداشتههام پر شد، پیمان جای برادپیمان یعنی وقتی که من سوم راهنمایی بودم تنهایی

داریم و میخواییم با هم ازدواج کنیم حتی تو شرکت  کردند ما به هم عالقهکرد. تو فامیل همه فکر می

ی بد هم مدتی این شایعه ایجاد شده بود ولی بعد برطرف شد. امروز واقعاً بهم خوش گذشت خاطره

ه و شیرین هست چرا خودم را با خاطرات مسافرت قبلیم به کیش را فراموش کردم، وقتی خاطرات تاز

ی بهراد خیلی خوشحالم کرد. کالً کارش هایی که رو قلبم سنگینی میکنه عذاب بدم! هدیهبد و غصه

در نظرم جالب اومد که برای این که من را از اون حال و هوا دربیاره پیشنهاد خرید برای خودش را 

 کردنش را به روم نیاورد. تر این بود که بغلاون عالیداد! پالتویی که برایم خرید عالی بود و از 
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 ی همو با تیرا با هم دشمنیم و سایهبرام مهم نبود که ماش گذاشتم موقعی که سرم را روی سینه

میزنیم و چشم دیدن هم را نداریم فکر نکر نکردم به این که اون یه پسر غریبه است که مابعد ممکنه به 

ازه یا به روم بیاره یا در موردم فکر بد کنه اون موقع فقط به دنبال یه جایی خاطر این کارم دستم بند

ه ی کمتر از یک متر باشام باشه حتی اگر این مکان به اندازهمیگشتم که بتونه محل آرامش و سکنی

 حتی اگه از نظر اطرافیانم کارم نادرست باشه!

کردم این جوری دوباره حالم احت میامشب بیش از حد خوشحال و پرانرژی بودم ولی باید استر

ام! فردا کارهامون زیاده ولی باید انجامش بدیم و زودتر برگردیم، بد میشه و بهراد فکر میکرد غشی

 هایم هم جا مونده بودم!اصفهان خیلی کار عقب مونده داشتم و از درس

***** 

 * بهراد

م اون هم به این زودی بیدار شدم. صبح بدون آالرم گوشیم از خواب بیدار شدم. عجیب بودم خود

قرار گذاشتیم تا صبحانه را با هم بخوریم. هنوز  9بود با آقای دستجردی برای ساعت  1: 58ساعت َ

هایی که دیروز با روشا هایم را کامل از چمدان درنیاورده بودم و داخل کمد نچیده بودم. لباسلباس

ازشون استفاده کنم. لباس استفاده نشده زیاد داشتم  خواستمخریدم را داخل چمدان گذاشتم فعالً نمی

کار شدی؟ چی شده آدم شدی؟( اسراف بود. )وجدان: اسراف دیگه؟ تو از کی تا حاال اینقدر مالحظه

خواست پیش خودم و وجدانم ضایع بشوم طبق معمول چون حرف راست جواب نداشت و دلم نمی

ام را برداشتم و رفتم دوش بگیرم. وقتی میخواستم حوله سکوت اختیار کردم. یکم که به اتاق نظم دادم

از سشوآرم استفاده کنم یاد روشا و سشوآرش افتادم سشوآر من هم شکل مال روشا بود. چون 

میخواستم موهای جلوی سرم را باال بزنم. با این مدل سشوآر که سرش برسی بود کارم آسونتر میشد 
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یم را خشک کردم و لباس پوشیم باید سشوآر را برای روشا برای همین با خودم آورده بودمش. موها

بردم. من میتونستم از سشوآر هتل استفاده کنم ولی روشا سختش بود موهایش هم بلندتر بود می

)وجدان: چه چهارتا دونه شوید روسرش داره  برایش سشوآر برداشته آورده( خیلی سخته از وجدانت 

 تیکه بشنوی! خیلی!

طوسی با شلوار جین مشکی و کفش اسپرت مشکی که بندهاش مشکی و  ـ پیرهن مردونه

ست ای به دام را هم باال زدم و یه ساعت استیل نقرههای پیرهن مردونهخاکستری بود پوشیدم آستین

سال بهم میخورد. تازه هیچکس هم فکر  19، 18سن و سال شده بود، چپم بستم شکل پسرهای کم

ی بزرگ قرار داشته باشم. کت باشم که امروز با سهامدارهای یه پروژهنکنم باورش بشه من رئیس شر

بود خواستم به روشا زنگ بزنم و بگم با هم بریم که گفتم حاال میگه من یه  8: 34به ساعت نگاه کردم َ

دفعه حالم خوب نبود حواسم هم نبود رفتم تو بغلش حاال جوگیر شده هی میخواد با هم باشیم گفتم 

ظرش میمونم از چشمی در نگاه میکنم کی از اتاقش بیرون میره منم از اتاقم خارج میشم! پشت در منت

نه اینم ضایع بود باید ببینم اونم آماده است و منتظر خبر منه یا مثل بقیه دخترها سرگرم وررفتن به 

 خودشه!

ر خیلی وقته )اتاق روشا( اعالم کنه که آقای بزرگمه085به پذیرش هتل زنگ زدم و گفتم به اتاق 

تو رستوران منتظرشونه و بعد از چشمی بیرون را نگاه کردم. روشا با سرعت از اتاقش خارج شد این 

که آماده بوده که؟! به نیم رخش نگاه کردم شاید مثالً وقت نداشته آرایش بکنه! نه آرایش هم داشت 

رج شدم به رستوران هتل پس اون هم مثل من منتظر بوده من بهش زنگ بزنم. منم سریع از اتاق خا

رفتم قبل از وارد شدن به رستوران رفتم سرویس بهداشتی و فقط دستام را شستم. بعد هم بدون که با 
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کن سرویس بهداشتی دستهایم را خشک کنم رفتم داخل رستوران. روشا بالتکلیف وسط دستگاه خشک

 چرخوند پشت سرش رفتم:رستوران ایستاده بود و چشم می

 ! پس چرا اینقدر دیر کردی؟ آقای دستجردی  االن میومد تو نبودی بنر میشدیم!ـ صبح بخیر

 های خیسم ثابت موند:یه نگاهی به سر تا پام کرد و بعد نگاهش کمی روی دست

 ـ خیلی منتظر شدی؟

ای هایم را شستم. بیا بریم سمت اون میز گوشهـ خیلی که نه یکم خودم را سرگردم کردم و دست

 اول که اومدم سر اون میز نشستم، جاش دنجه!هه، من از 

های روشا نگاهی انداختم شلوار سبز کتان اوووف! خداروشکر فعالً که ضایع نشدم. به لباس

تر بود. شال سفید و کیف و کفش ورنی سفید، واقعاً الزم بود مانتوی سبز که کمی از شلوارش روشن

 با این وسواس لباس انتخاب کنه؟ 

 ن را از خیره موندن به روشا درآورد:صدای گارسون م

ـ معذرت میخوام قربان، این میز، میز ثابت جناب ملکیان هست ایشون از همون روز اولی که 

تشریف آوردن برای تا آخرین روز اقامتشون این میز را رزرو کردند پالک رزرو هم که روی میز 

 گذاشتیم. لطفاً اگه میشه میزتون را عوض کنید.

 که فرصت کنم چیزی بگم روشا دهن باز کرد: قبل از این

ـ ولی همون اول ساعت که آقای بزرگمهر اومدند شما چیزی راجع به این موضوع بهشون نگفتید 

 حاال که ما هر دو اومدیم سر این میز نشستیم مدعی میشید؟

 ـ ببخشید خانم کدوم اول ساعت؟ آقای بزرگمهر که تازه تشریف آوردند.
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نی آدم با چنگال آب بخوره این طوری ضایع نشه! حاال به روشا چی بگم؟ خیلی واااای! خدا! یع

 تابلو شدم جلویش!

 ی نجات به کمکم اومد، من فدای اون صدات بشم داداش:صدای آقای دستجردی مثل فرشته

 ـ صبح بخیر! چرا این جا نشستید؟ من خودم میز رزرو کردم بفرمائید!

 رفتیم:ای دستجری میحین این که به طرف میز رزوی آق

ـ از کی اینجائید؟ من واقعاً متاسفم که دیر کردم و معذرت میخوام یه کار فوری برایم پیش اومد. 

 ام تو شراکته! نگفتید از کی منتظرم بودید؟برنامه بودن جزو برنامهامیدوارم فکر نکنید که بی

 قبل از این که فرصت داشته باشم جواب بدم روشا گفت:

 من که تازه اومدم ولی گویا آقای بزرگمهر خیلی وقت پیش اومدند!ـ راستش 

 ام را همش را فهمیده بود! خنگ که نیست!اش را فهمیدم! حتماً نقشهی توی جملهکنایه

 ـ آقای دستجری مشکلی نیست، این کارهای فوری برای هممون پیش میاد!

علیزاده برای جلسه با سهامداران به بعد از خوردن صبحانه به همراه معاون آقای دستجری، آقای 

شرکتشون رفتیم. بعد از جلسه هم به طرف مکان انتخابی و موردنظر آقای دستجری برای پروژه رفتیم 

وقتی رسیدیم من و روشا با هم از ماشین پیاده شدیم و اونقدر غرق زمین و مکانش بودیم که یادمون 

ها خودشون ایستاده بودند و داشتند یه البته اونرفت از آقای دستجردی و علیزاده جلو افتادیم. 

 چیزهایی را به نگهبان توضیح میدادند.

به در بزرگ آهنی رسیدیم که بین زمین قرار داشت و در واقع زمین پروژه را دو قسمت کرده بود. 

 اش عربی بود:در زدم کارگری در را باز کرد. ته لهجه

 ـ بله؟
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 ـ شما؟

 رای بررسی پروژه اومدم.ـ رئیس شرکت .... هستم ب

ـ برو پسر جون خدا روزیت را جای دیگه حواله کنه. چه دست دوست دخترش را هم گرفته 

اتون بینید دست و پها همتون همینطورین یه دختر که میرئیس شرکت رئیس شرکت میکنه. شما جوون

 کنید.را گم می

پشو نگاه! میخوای بری مثالً خندید: راست میگه خب! تیکرد و میروشا خبیث بهم نگاه می

 زدی!ها، یکم تیپ رسمی میها میخوای بری باشگاه؟ یعنی جلسه داشتیمبیلیاردبازی کنی یا با بچه

آخرش با اومدن آقای دستجردی و توضیح و معرفی من به کارگر، کارگر توجیه شد و در را 

قط چند تا کار اداری مونده بود برامون باز کرد و ازم عذرخواهی کرد. کارهای پروژه که تموم شد ف

 بوسید.که دست وکیل آقای دستجردی را می

چون دیگه اونجا کاری نداشتیم عزم برگشت کردیم. البته روشا بهم گفت که خودش به تنهایی 

برمیگرده و اگه من دلم میخواد چند روزی برای تفریح بمونم، ولی خودم هم دلم میخواست برگردم 

 ود!!!کارهای شرکت مونده ب

ظهر بود و ناهارمون را هم خورده  0: 35آقای دستجردی برای امشب برامون بلیط گرفت، ساعت َ

بودیم، دلم میخواست تو این ساعات باقیمانده بریم یکم بگردیم ولی غرورم هم برایم ارزش داشت اگه 

گه باید یه فکر دیی غرورم میشدم من از روشا میخواستم باهام بیرون بیاد بعد تا عمر داشتم شرمنده

میکردم. صبح وقتی  اون کارگر راهمون نداد موقع برگشت از زمین آقای دستجردی به کارگره گفت 

اش را بهم بده تا اگه خواستم دوباره از مکان پروژه دیدن کنم تمکانش باشه، میتونستم با این شماره

 شماره یه کارهایی بکنم!
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زدم و برایش توضیح دادم که چکار باید بکنه. عبداهلل باید  اول از همه به عبداهلل نگهبان زمین زنگ

گفت که چند تا بازرس برای کارهای شهرداری زمین اومدند و سراغ مسئول به روشا زنگ میزد و می

گیرند و آقای دستجردی هم مسئول من و روشا را به عبداهلل میده. تا اگه کسی با مسئول پروژه را می

لی نداشته باشه، عبداهلل باید به روشا بگه که هر چی با من تماس گرفته من ها کار داشت مشکپروژه

برنداشنم و اون مجبور شده مزاحم روشا بشه! اینجوری میتونم روشا را از هتل بکشم بیرون و یه جور 

ای که به عبداهلل هزار تومن شیرینی 544غیرمستقیم بعد از برگشت از پروژه بریم یکم بگردیم! قول 

باعث شد این کار را برایم بکنه! از چشمی در بیرون را نگاه کردم و منتظر شدم تا روشا بیاد دم  دادم

در اتاقم و ماجرای پروژه را بگه، موهایم را کمی ژولیده کرده بود و مثالً خواب بودم و پشت در یه 

خارج شد و به طرف در دقیقه بعد با سرعت از اتاقش  5کشیدم، روشا لنگه پا ایستاده بودم و انتظار می

آسانسور رفت و بعد هم از جلوی چشمم به سرعت ناپدید شد! اِی بخشکی شانس! چقدر فسفر 

سوزوندم نقشه کشیدم! گند زده شد به همه چیز! حاال باید یه کار دیگه میکردم! بهراد اون مغز آکبندت 

دم وشیدم و به عبداهلل زنگ زها! به سرعت لباس پرا به کار بنداز پسر! حاال پیش خودت ضایع میشی

های تو رو دیدم و بهت زنگ زدم و تو ماجرا را بهم گفتی منم گفتم االن گفتم مثالً تازه من تماس

( هتل گفتم یه reseiptionخودم را میرسونم! بهش گفتم یه وخ جلوی روشا سوتی نده! به ریسیپشن )

ین رسوندم. به طرف اتاق نگهبانی رفتم صدای تاکسی برایم آماده کنه و با تاکسی سریع خودم را به زم

 خشک و جدی روشا میومد: 

 ـ زود باش بگو چرا این کار را کردی؟ کی بهت گفته بود؟ مهندس بزرگمهر؟ یا کس دیگه؟
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ی اتاقک نگاه کردم عبداهلل به دیوار تکیه داده بود و روشا پای راستش را بلند ی پنجرهاز روزنه

عبداهلل گذاشته بود! انگار مامور ساواک بود! وای اگه عبداهلل همه چی را بگه ی کرده بود و روی سینه

 دیگه کارم تمومه! الفاتحه!

ـ خانم مامورهای شهرداری امودند و پیش پای شما هم رفتند! من چه دروغی دارم بهتون بگم 

 آخه؟

 ی خفیفی کرد:فکر کنم فشار پای روشا بیشتر شد که عبداهلل ناله

 ه میگم خانم!ـ باشه باش

هایم گند بزنه! اگه عبداهلل همه چی را میگفت چقدر روشا دستم مینداخت. نباید میزاشتم به نقشه

 کرد! سریع وارد اتاقک شدم:چقدر پیش خودش فکر و خیال می

 ـ چی شده؟ خانم مهندش ما چرا این شکلی این؟

شما توضیح بدم؟ اگه برای طوری! باید برای ی چشم نگاهی بهم انداخت: همینروشا از گوشه

 مامورهای شهرداری اومدین گویا رفتند البته فکر میکنم اصالً نیامده بودند که بخواهند برند!

ای نبوده! ترسیدما! گفتم حتماً میخواهند تو کارهای پروژه اختالل ـ خب خداروشکر مشکل جدی

 وارد کنند! تاکسی منتظره شما هم میاین تا با هم بریم؟

ناچار قبول کرد: باشه! بعد برگشت رو به عبداهلل: من آخرش سر از کار تو درمیارم روشا به 

 مرتیکه!

ده ها زیر سر من بوی نقشهگفت همهاوه اوه اینقدر عصبانی بود که فکر کنم اگه عبداهلل بهش می

ر یه اقک زیی اتکرد! سوار تاکسی شدیم برای عبداهلل اس ام اس دادم برو از زیر پنجرهام میشقه شقه

 تومان پول را بردار. 444/54تخت سنگ 
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 سوار ماشین شدیم: از خواب بیدارت کرد؟

 ـ نه کاری که نداشتم یکم وسایل را جمع کردم. خوابم نمیامد!

 ـ نمیخوای بری کمی بگردی؟ این دو روز اصالً تفریح نکردی!

ز شد. روش را به طرف من همون موقع برای روشا پیامک اومد روشا پیام را باز کرد و نیشش با

 کرد و گفت: شایدم با کسی رفتم بیرون! فعال االن کار دارم!

به هتل که رسدیم، روشا سریع پیاده شد، تشکر کرد و داخل هتل رفت. یعنی با کی میخواد بره 

بیرون؟ وجدان: آخه به تو چه؟ فضولی مگه؟ آره واقعاًً اصال به من چه؟ من باید سرم به کارهای خودم 

 گرم باشه نه مردم! داخل هتل رفتم. 

توی البی هتل نشسته بود و روبرویش هم اقای علیزاده با لبخند نشسته که  روشا را از دور دیدم

بود و قهوه میخورد. روشا هم با لبخند باهاش حرف میزد خیلی ضایع بود همونطور جلوی در 

هم  میداشتم! علیزاده یه پسر خوشتیپمیخکوب شده بودم! به طرف آسانسور رفتم ولی چشم ازشون برن

سن و سال خودم بود و از اونجایی که تو دستش هم حلقه نداشت مدام داشتند تو دلم رخت میشستن 

 زدند. منافکار یکی به دلم چنگ میزد. روشا و علیزاده ایستادند و به طرف در خروجی هتل قدم می

ونستم دیگه کاری بکنم! خودم کردم که لعنت بر چنان بهشون خیره بودم! در واقع این دفعه نمیتهم

ه رفت! با اعصابی داغون بکشیدم با این پسره بیرون نمیخودم باد! اگر روشا را از اتاقش بیرون نمی

 هایم را جمع کنم!اتاقم برگشتم تا لباس

***** 

 * روشا
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کردم کاش میشد با کردم. داشتم فکر میبعدازظهر داشتم کارهایم را میکردم و چمدون را جمع می

ام خیلی سر رفته بود اولی دلم نمیخواست من ازش بخوام که باهام بهراد یکم میرفتم گردش حوصله

بیاد. وقتی عبداهلل زنگ زد و ماجرا را گفت یکم شک کردم آقای دستجردی گفته بود به تازگی از 

 د!ت روز بیایند ثانیاً اصالً بیاینشهرداری اومدند بازدید و این یکم غیرطبیعی بود که اوالً تو این ساع

ی منیژه زن جعفر یکی از کارگرهای اونجا بود. همون صبح که رفتیم اونجا وقتی بهراد با بقیه

اش را گرفتم. چون کرد و کسی حواسش نبود با منیژه آشنا شدم و شمارهها داشت صحبت میمهندس

ژه ی منیکردند. میخواستم به وسیلهزندگی میهای اونجا تعدادی از کارگرها با همسرهاشون تو اتاقک

ها میخواستند که یه چیزایی را پنهان کنند یا زیرآبی ی اخبار اونجا آگاه بشم باالخره شاید اوناز همه

برند. برای همین با منیژه طرح دوستی ریختم! به منیژه زنگ زدم و ازش خواستم از ماجرا سردربیاره! 

اس داد که هیچ ماموری از شهرداری نیومده ولی نمیدونه هدف عبداهلل از مااون هم چند دقیقه بعد اس

این کارش چی بوده! قرار شد برام اصل ماجرا را بفهمه! وقتی با بهراد تو راه برگشت بودیم منیژه 

اس داد که جعفر چون با عبداهلل رفیقه توانسته یه چیزایی از زیر زبونش بکشه! گویا بهراد بهش اماس

تومان پول میده تا این کار را انجام بده! منیژه اظهار شرمندگی کرد که نتونسته دلیل کار  544444

بهراد را از عبداهلل بپرسه! ولی من خوب میدونستم دلیلش چی بوده! وقتی وارد هتل شدم اقای علیزاده 

یدمت! ر که دجا نشستی؟ ولی بهتشاپ چرا اینخورد. خب برو کافیتوی البی نشسته بود و قهوه می

جلو رفتم و بهش سالم کردم. علیزاده تعارف کرد که بشینم و منم سریع دعوتش را قبول کردم! فکر 

خود هلل  یکنم باورش نمیشد اینقدر آویزان باشم! ولی برای این که حال بهراد را بگیرم الزم بود! پسره

ه خودت را میگیری آبمیوه نشی یه پندار مغرور را چقدر هم خودش را میگیره! باید بهش بگم اینقدر ک
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وخ! پسره دلش میخواد بره بیرون غرورش اجازه نمیده بهم مستقیم بگه بیا بریم بگردیم، برایم نقشه 

 میکشه! 

با آقای علیزاده یکم در مورد پاساژها حرف زدیم و چون میخواستم بهراد ببینه که باهاش بیرون 

اژ خوب همراهی کنه تا برای مامان و بابا سوغات بخرم! رفتم سریع ازش خواستم که من را تا یه پاس

علیزاده هم سریع پذیرفت! درسته مثالً داشتم با علیزاده حرف میزدم ولی بهراد را هم در نظر داشتم! 

هااااای آقای بهراد بسوز! ازین به بعد وقتی خواستی با یه خانم محترم بری بیرون نقشه نکش برایش! 

علیزاده مرد مودب و مبادی آدابی بود و در برخورد با هر چیزی خیلی  مثل آدم ازش دعوت کن!

رسمی و جنتلمنشانه رفتار میکرد ولی من خرید رفتن با بهراد را بیشتر دوست داشتم! وقتی با بهراد از 

شدیم و مثالً تن مانکن ست سبز بود به شوخی میگفت فکر کن اینو بپوشی گوجه ای رد میکنار مغازه

ر اوند بیرون و سرفت لباس پرو کنه از اتاق پرو که میخندیدم! وقتی میو من چقدر می سبز میشی

ی جدی، خشک یا آروم به بهراد دار میشد کالً قیافهگرفت خیلی خندهآینه برای خودش فیگور می

اش حالت را درست و حسابی کرد درسته به موقعهای شیطون رفتار مینمیومد همیشه مثل پسربچه

شب بود خریدم  7: 13هایش هم برات جذاب میشد! ساعت َگرفت ولی با این حال همون حالگیریمی

تمام شده بود برای مامی یه لباس خواب حریر صورتی و یه مانتوی زرشکی خیلی خوش دوخت و 

ای رنگ خریدم و برای پیمان هم با کمک علیزاده ی ست مدل کبریتی سرمهبرای بابا یه شلوار و جلیقه

یک کت اسپرت سفید و کیف پول و کمربند برمودا خریدم! آقای علیزاده پیشنهاد داد شام را با هم 

کننده بود. خیلی بخوریم ولی من با عذرخواهی دعوتش را رد کردم و معاشرت باهاش خیلی خسته

روی هرفت به هتل که برگشتم به خاطر پیادمیی آدم باهاش سراتوکشیده و پاستوریزه بود و حوصله

خیلی عرق کرده بودم به اتاقم رفتم سریع دوش گرفتم و لباس تمیز پوشیدم تیپ بادمجونی زدم فقط 
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هایم سفید بود. آب موهایم را تا حدودی با حوله گرفتم و سریع از اتاق بیرون رفتم تا هر شال و صندل

بود به  04: 44م. ساعت بود به موقع برس 00: 44چه سریعتر شامم را بخورم و برای پرواز که ساعت َ

رستوران رفتم احتمال دادم بهراد هم باید توی رستوران باشه میخواستم بدون این که ماجرای عصر را 

به روی خودم بیاورم انگار نه انگار که چیزی فهمیدم باهاش مثل این دو روز سر یه میز شام بخورم 

!! دیدم؟؟خوندم تا پیدایش کنم. چی میفکر کنم این آخرین غذامون باشه که با هم میخوریم. سر چر

با یه  ام؟خیال بودم که فکر میکردم این در موردم نظرات مثبتی داره و من برایش مهممن چه خوش

بهراد با آب و تاب داشت چیزی را برای دختره خوردند. دختر سر یک میز نشسته بودند و شام می

اش هم خوب بود! شد! سلیقهنیه یه بار بلند میی دختره هم هر چند ثاتعریف میکرد و صدای قهقهه

ای رنگش را کج تو صورتش ریخته بود و آرایش صورتش خیلی تو چشم بود. دختره موهای نسکافه

های ورنی پاشنه بلند قرمز! دختره درست نقطه مانتوی قرمز و شلوار لی مشکی لوله تفنگی با کفش

س من که آرایشم یه رژ و دیگه خیلی بشه، ریمل هم مقابل من بود خیلی به خودش رسیده بود. برعک

هایم با این که گرون و شیک بود ولی جلف نبود! خوب شد هست اون خیلی آرایش کرده بود! لباس

اری بود! ی ما فقط کی بهراد نبودم. رابطهزودتر بهراد را شناختم تا بهش دل نبندم، من موردپسند سلیقه

یفی من را در نشستن دیده بود من را به سمت کوچکترین میزشون که همین! گارسون که انگار بالتکل

دونفره بود هدایت کرد و ازم سفارش گرفت. ماهی سفارش دادم. خیلی سریع آوردند ولی اصالً میلم 

ی کشید وقتی حتی حوصله نداشتم سر میز سلف برم و برای خودم غذا بکشم چجوری حوصلهنمی

 خوردنش را داشته باشم! 

من هم مثل میز بهراد دونفره بود ولی چرا اون باید یار داشته باشه و اینجوری باهاش خوش میز 

باشه و من...! خب معلومه دیگه روشاخانم تو که از اخالق گند خودت باخبری! همیشه با پسرها جرقه 
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گاه کیهت میزنی! تحویلشون نمیگیری، ضایعشون میکنی اونقدر مستقلی که به همشون ثابت میکنی نیاز به

ی خواستگارهات که تو شرکت داری نداری و شاید برای همینه که بهراد انتخابت نکرده! بهراد با بقیه

کنه! اصالً شاید اونا هم فقط برای ثروت بابات میخواهند باهات ازدواج کنند؟ هان؟! وگرنه فرق می

بود و بغضی مدام به گلویم  سر و ته پرهای بیهیچ تحمل اخالق گندت را نداره! مغزم از این حرف

چنگ میزد! چشمهایم میل به باریدن داشتند ولی باز هم مثل همیشه احساسم را سرکوب کردم چون 

میخواستم مثل همیشه قوی باشم! خدایا حاال که تازه داشتم احساس میکردم از یکی خوشم میاد این 

تحقیر کنی؟ حالم بد بود از سر میز  بود رسمش؟! که ازم بگیریش! که با قرار دادن اون سر راهم منو

بلند شدم، بدون نگاه کردن به میز بهراد از رستوران خارج شدم و به طرف ساحل اختصاصی روبروی 

هتل رفتم. هندزفریم را توی گذاشتم و آهنگ گریه کن مرتضی پاشایی را پلی کردم، االن واقعاً نیاز 

ه آخرین بار ریختم فرق داشت، دیگه کسی نبود که داشتم گریه کنم ولی االن گریه کردنم با اشکی ک

 ادعا و بدون هیچ قصد بدی برای آروم کردنم بغلم کنه و دلداریم بده!بی

 گریه کن، تو میتونی، پیش اون نمیمونی! اون دیگه رفته بسه تمومش کن!

 گریه کن ته خطه، عشق تو دیگه رفته، تو دل یکی دیگه نشسته تمومش کن!

 نشین اینجا! میدونی دیگه تنها! گریه نکن دیگه اون نمیاد خونه!چشم به راه، 

 دونه!دست بکش دیگه از اون، طفلکی دل داغون اون دیگه خوشه فکر نکن حالتو می

چقدر آهنگ با حال االن م هماهنگ بود، نمیدونم دقیقاً کی عشق من شد که االن رفته و تو دل 

کنم! مگه من چقدر وقته که ای نداره فراموشش مین عالقهیکی دیگه نشسته ولی االن که فهمیدم به م

دیدمش؟ یه ماه و دو هفته تقریباً! اونقدر گریه کردم که از گشنگی و ضعف داشت حالم بد میشد، به 

بود. دیگه باید  01: 11شاپ هتل رفتم و یه فنجون قهوه و چند تا شکالت تلخ خوردم. ساعت َکافی
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رفتم تو آینه به خودم نگاه کردم رنگم پریده بود و چشمهایم به طرز  میرفتیم فرودگاه، به اتاقم

وحشتناکی پف کرده بود. کیف لوازم آرایشم را باز کردم. اول یه کرم ضدآفتاب زدم تا کمی رنگ 

خط  ی آجری،صورتم برگرده دوست نداشتم خیلی برنزه کنم بعد ریمل، یه رژ لب کالباسی، رژگونه

 تر کشیدم، آرایشمهایم ولی کمی مالیمی رنگ لباسی چشمهایم را سایهدنباله ای و بعد همچشم نقره

ایم و هتکمیل شد! عالی شده بودم، حداقل مطمئن بودم بهتر از دوست دختر جلفش شدم تمام وسیله

بود دیر شده بود. همان موقع در اتاقم زده شد چمدان را روی  9: 34ها را جمع کردم ساعت َسوغاتی

شیدم و به طرف در رفتم بهراد پشت در منتظرم بود چشمش که بهم افتاد احساس کردم یه زمین ک

لحظه چشماش برق زد ولی مهم نبود! اصوالً مردها هر کسی را که یکم متفاوت ببیند چشمهاشون برق 

میزنه! اگه دیروز مو داشتی امروز کچل شدی تا میری جلوشون چشمهاشون برای کچلی سرت هم برق 

 اند!ای! واقعاً موجودات ناشناختهمیزنه

 ـ روشا دیر شد! پس چرا اینقدر لفتش میدی؟ برای شام اومدم در اتاقت نبودی؟! تازه اومدی؟

تو غلط کردی، به هفت جد و آبادت خندیدی اومدی دم در اتاقم! این قدر حواست پرت اون 

 میمون بود که اصالً به من فکر نمیکردی؟

 اید؟قت هست که! یکم کارهایم طول کشید! شما آمادهـ آقای بزرگمهر هنوز و

چشمهایش اندازه توپ پینگ پنگ که نه اندازه توپ بیس بال شده بود. از این همه تغییر ناگهانی و 

 شدنم تعجب کرده بود: بله بریم!رسمی

نی توجهی بهش نداشتم ولی سنگیتو آسانسور که ایستاده بودیم سرم تا گردن تو گوشیم بود و 

خواستند ما را تا فرودگاه همراهی کنند نگاهش را خوب حس میکردم! آقای دستجردی و علیزاده می

 ولی نپذیرفتیم و تو هتل باهاشون خداحافظی و ازشون تشکر کردیم.
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تمام طول مسیر هتل تا فرودگاه و داخل هواپیما از کیش تا اصفهان را توی سکوت سپری شد 

واپیما پیاده شدیم در محل تحویل بارهامون بهراد کیفی را که میدونستم وقتی به اصفهان رسیدیم و از ه

 کیف سشوآره از چمدونش درآورد و به دستم داد: این بابت سشوآرتون که سوزوندمش!

اون هم رسمی شده بود! خدایا چه سخت با هم صمیمی شدیم و چه راحت داریم دوباره با هم 

 کنیم!رسمی صحبت می

 مش!ـ ممنون الزم ندار

خواهیدش هم بندازینش تو ـ نمیگم الزمش دارید ولی من بابت سشوآر بهتون بدهکارم که نمی

 سطل زباله!

 این را گفت و کیف را روی چمدان که عمود روی زمین گذاشته بودمش گذاشت و ازم دور شد.

هراد زودتر ای مامان و بابا و پیمان و در کنارشون آقای بزرگمهر را دیدم! باون طرف دیوار شیشه

از من به پدرش رسید و مردونه همدیگر را در آغوش کشیدند! بعد هم با ددی و پیمان دست داد منم 

مامان و بابا را بغل کردم و بوسیدم و با پیمان هم فقط دست دادم و بغلش کردم و با آقای بزرگمهر هم 

یایند خونمون ولی آقای پرسی کردم. ددی تعارف کرد که آقای بزرگمهر و بهراد بسالم و احوال

کردند پیمان بزرگمهر قبول نکرد. مدتی که ددی و آقای بزرگمهر حرف میزدند و با هم تعارف می

: من گفتدست دور کمرم انداخته بود و همین طور که کنار هم ایستاده بودیم تو گوشم چرت پرت می

بهراد انداختم هیچ تغییری توی  ولی نمیشد زیرچشمی نگاهی بهکردم که نخندم هم تمام تالشم را می

صورتش ایجاد نشده بود اصالً انگار نه انگار! نه به رفتنمون که وقتی پیمان بغلم کرد اخماش را توی 

بچمون آنرماله! از آقای بزرگمهر و بهراد خداحافظی سردی جدا شدیم و برگشتیم  هم کشید نه به االن! 
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پرسید و منم خیلی کوتاه جوابش را میدادم! وقتی هم ی مسافرت میخونه. توی راه ددی ازم درباره

 م رفتم. به اتاق« ام میرم بخوابمخیلی خسته»ی ها را بهشون دادم و با گفتن جملهرسیدیم خونه سوغاتی

***** 

 * بهراد

وقتی بعدازظهر روشا را با علیزاده دیدم که با هم بیرون رفتند شستم خبردار شد که چه خبره! پس 

ا به هم عالقه داشتند! اگه غیر از این بود وقتی ازش میپرسیدم که برای تفریح میخواد بره این دو ت

کرد، معلومه دیگه دست به سرم کرده که با عشقش بیرون بره! خب بیرون یا نه دست به سرم نمی

های شرکت آقای مددی هست و مسلماً علیزاده و معلومه این شرکت طرف قرارداد خیلی از پروژه

 ا خیلی همدیگر را دیدند و حتماً پسندیدند و بله!روش

گفت اشتباه از من بود! من و این کردم وجدانم راست میمن نباید از همون اول فکرهای بیخود می

وسط چکاره بودم، یه ماه بود که اومده بود و عاشقش شده بودم، انتظار داشتم تو این یه ماه اون هم 

مون خیلی قشنگ بود. نه که رفتارهامون خیلی عاشقانه بود باید هم عاشقم شده باشه! نه که آشنایی

 عاشق همدیگه میشدیم. رفتم تو اتاقم و پشت پنجره ایستادم، به دریا نگاه کردم آهنگ را پلی کردم:

 خوش به حالش، اون که تو رو داره

 اون که هر جا میری کنارته چشم از تو برنمیداره

 خوش بحالش، اون که باهاشی همش

 اینقدر خوبه باهات، تو خوبی باهاش حتی نمیتونی یه لحظه جداشی ازش 

 تو هستی باشه خوبه حالش

 تو جای من نیستحتی یه شبه بی
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 چشمهاش با تو شادن نمیشن مثه چشای من خیس

 میره از...کنی میاونم وقتی بغلش می

 )آهنگ خوش بحالش از سمیر(

کردم ما که به هم وابسته نشده بودیم فقط من پیش خودم خیاالتی کردم که حاال باید فراموش می

فهمیدم اشتباه کردم! عشق یه طرفه سرانجامی نداره ترجیح میدم شروع نشه که پایانی داشته باشه، نباید 

تی که توی ترک آوردم. خب معلومه بعد یه عمر دختربازی دقیقاً وقادای عاشق پیشه مدار را درمی

بودم که دیگه رابطه نداشته باشم روشا را دیدم، روشا هم که از هر نظر غیر از رفتار با پسرها عالی 

کنند مهم نیست که روشا فشانی میبود. معلومه آب دهنم راه میوفته دیگه! این همه دختر برای من جان

بود. باید ببینم حسم در مورد روشا  بین این دخترها نیست! رو به دریا تو ساحل یه دختری ایستاده

چطوریه؟ اگر به خاطر اینه که مدتی هست که با هیچ دختری رابطه نداشتم حسم فقط بهش نیازه ولی 

درصد هم بهم فکر  1اش بکنم. چون اون حتی اگه غیر از این باشه عشقه و باید یه فکر دیگه درباره

دریا،  و کفش کتان خاکستری پوشیدم رفتم لب نمیکنه! سویشرت خاکستری با شلوار و تیشرت سفید

هایش تو ذوق زد تنگ و زننده بودند اُمُل نبودم ولی به دختره نزدیک شدم حتی از پشت سر هم لباس

دلم میخواست طرف یکی باشه که مثل روشا لباس بپوشه، امروزی، سنگین و شیک! کنار دختره با 

 فاصله ایستادم و به روبرو خیره شدم!

انگیزه ولی من دوستش دارم نمیدونم چرا؟! هر کسی یه زیبائیه! بعضیا میگند غروب غم ـ غروب

تار توانستم رفکنه حس میکردم! میحسی داره! دختره برگشت به طرفم. نگاهش را که داره آنالیزم می

ا هدونستم که از نظر قیافه موردپسند دختربینی کنم. دختره بهم جذب میشه،حداقل میبعدش را پیش

 هستم حاال اگه در مورد اخالقم موردپسندشون نباشم اون بخشش جداست دختره بهم نزدیک شد:
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من که دریا را در هر صورتی که باشه چه در حال غروب خورشید و چه در حال طلوع دوست  

 دارم. کیه که خودش را دوست نداشته باشه؟ من دریام و شما؟

 که دریاست! آخرش هم من با این همه دریا غرق میشم!ای بابا هر کی هم که به پست من میخوره 

 ـ بهرادم! خوشبختم از آشنائیت! چرا تنها ایستادی؟

 ها برم بیرون، میخواستم غروب را تماشا کنم، شما چرا تنهائین؟ـ حوصله نداشتم با بچه

 ام شده بودام! امشب هم برمیگردم! کارهایم تمـ من برای بستن قرارداد به اینجا اومدم، اصفهانی

 گفتم کمی بیام لب آب 

 ام! چه قراردادی؟ـ چه جالب من هم شیرازی

 ام!ـ یه پروژه برای شرکت ساختمانی

 دونسم بیشتر بهم تمایل پیدا کرده:می

ام! لیسانس معماری دارم )راستی ی معماریالتحصیل رشتهـ اوه خیلی جالب شد پس! من فارغ

 همینجام )و به ساختمان هتل اشاره کرد(. شما هم تو هتل... اقامت داری؟ من

ی مثبت تکون دادم: بله ولی عجیبه که همدیگه را توی این چند روز ندیدیم! سرم را به نشانه

 قسمت این بوده که روز آخری که کیش هستیم ببینمت!

 ـ اوه عزیزم تو هم به قسمت اعتقاد داری؟ چه جالب ما خیلی وجه تشابه داریم!

ام را کرد. چرا قدر روشا را نداشتم؟ باید غرور لعنتیدرجه فرق می 184ار روشا رفتارش با رفت

زیر  پا میگذاشتم و خودم به روشا پیشنهاد میدادم که با هم بریم بیرون! هیچ کس مثل اون نمیشه انگار! 

)وجدان، بس کن دیگه حالم را بهم زدی، مگه عاقل نشده بودی؟ مگه با خودت قرار نگذاشتی که 

 ودت را امتحان کنی؟ خب شروع کن!(.خ
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 ـ باید بیشتر همدیگه را بشناسیم!

 ـ خوشحال میشم عزیزدلم! )نویسنده: عُق ق ق ق ق( چطوره بریم یکم قدم بزنیم؟

گفتیم جوی آب یا از وقتی قدم زدنمون را کنار ساحل شروع کردم دریاخانم که باید بهش می

فاضالب دیرا از بازوم آویزون شد! برایم جالب بود هر کسی که به پستم میخورد بیشتر اسمش دریا 

 اشتمی دریاهایی هم که افتخار آشنایی باهاشون را دبود، آخه خدا اسم قحطه؟ و جالبتر این که همه

آویزون و چسب بودند! وقت شام رسید. به پیشنهاد دریا شام را با هم خوردیم )یعنی در واقع کوفت 

کردم که همون موقع هایم تعریف میکردیم( سر شام داشتم برای دریا یه خاطره از یکی از مسافرت

ا میزد. پس های پاریس اومد. توی این دو سه روز مسافرتمون روشا فقط همین عطر ربوی عطر شب

حتماً االن روشا با علیزاده اومدند رستوران. ولی جلوی دریا ضایع بود سربچرخونم ببینم اومده یا نه. 

بوی عطر را گذاشتم پای توهمات خودم و برای این که حواسم را پرت کنم خاطراتم را با آب و تاب 

ا ام را مشتاق نشان بدم، دریهکردم.اصالً برایم جالب نبود ولی تالش میکردم چهربیشتری تعریف می

 دار نبود. خندیدحتی به چیزهایی که اصالً خندههمش می

خواست جلب توجه کنه! حتی برای گارسون رستوران هم عشوه میومد! معلوم بود این جوری می

از اون دخترهاست! حالم از همچین دحترهایی بهم میخورد! وقتی شام تموم شد سریع دریا را تنها 

ی لبم را بوسیذ، نه شدم از گردنم آویزون شد و گوشهی آخری که داشتم ازش جدا میلحظهگذاشتم 

 شد، با شدت به عقب هلش دادم:دیگه دشت زیادی پررو می

 ی هر جایی، دیگه سر راه من سبز نمیشی! کارتی را هم که بهت دادم میندازی دور!ببین دختره
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. زدشنیدم که داشت صدام میجان گفتنش را می سریع از رستوران خارج شدم ولی صدای بهراد

خدارا شکر که توی رستوران غیر از ما کسی نبود. اینقدر این دختره لفتش داد تا بیشتر با هم باشیم که 

 همه رفتند!

ی در ببینم، پس اومده! به اون چقدر خوش تونستم نور اتاق روشا را از روزنهبه اتاقم رفتم. می

؟! سریع چمدانم را بستم و دم اتاقش رفتم و در زدم. وقتی در را باز کرد یه گذشته و به من چقدر

لحظه مبهوت شدم. خیلی خوشگل شده بود! خدای من یعنی برای علیزاده اینقدر خودش را خوشگل 

 کرده بود؟

تفاوت باشم! داخل آسانسور رفتیم وقت نداشتیم و یعنی اینقدر برایش ارزش داشت؟ سعی کردم بی

رساندیم. تو آسانسور هر کاری کردم نتونستم از نگاه ر چه سریعتر خودمون را به فرودگاه میباید ه

کردن بهش بگذرم هم زیباتر شده بود و من بیشتر خواستارش شده بودم. هم میدونستم مال یکی دیگه 

به  های شرکت سعی کردمی مهندساست و این عذابم میداد حین خداحافظی با آقای دستجردی و بقیه

ی مسیر را سکوت احتیار روشا و رفتارش با علیزاده توجه نکنم این جوری کمتر عذاب میکشیدم! بقیه

کردم. این طوری برای هر دومون بهتر بود. به خصوص که بعد از برخوردم با دریا بیشتر مطمئن شده 

را تو بغل پیمان بود که هیچکس برایم روشا نمیشه؟ وقتی به فرودگاه اصفهان رسیدیم و روشا خودش 

زد و دو دست پیمان رو کمر انداخت و اون از دلتنگیش گفت. وقتی بابا داشت با آقای مددی حرف می

روشا حلقه شده بود داشت خون خونم را میخورد، ولی سعی کردم مثل همیشه که ظاهرم با درونم 

از مسافرتم و قرارداد و آقای  ام بزنم. تو طول مسیر فرودگاه تا خونهتفاوتی به چهرهمتفاوته ماسک بی

دستجردی گفتم و پدر هم با حوصله گوش داد. به خونه که رسیدم نمیخواستم دیگه به چیزی فکر کنم 

کمی استراحت کردم و خیلی زود به شرکت رفتم. از احوال شرکت توسط عباس اطالع داشتم. 

ود زیاد بودند. وقتی به شرکت شد و منتظر برگشت من بها و قراردادهایی که باید بسته میسفارش

زاده که دختر آروم و منظمی بود سالم کردم و بهش گفتم به رسیدم به منشی شرکت خانم یوسف

ها برای عقد قرارداد جلسه هماهنگ کنه. به عباس بگه سریع بیاد اتاقم و خودش هم با چند تا شرکت
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ه همدیگه را بغل کردیم. دلم خیلی برای اتاقم رفتم عباس خیلی سریع خودش را به اتاقم رسوند. مردون

زاده قرار مالقات با شب پشت سر هم خانم یوسف 8رفیق بامرامم تنگ شده بود. تا ساعت 

ام موقعیت های چند شرکت تنظیم کرده بود. قراردادها با موفقیت بسته ش. برای ماه اول کاریفرستاده

ری و پیمانکاری را قبل از سفرم قوی کرده کشی و معماخوبی برای سودآوری داشتم چون تیم نقشه

کردند. به عالوه به رفت و کسایی که عجله داشتند به شرکت ما مراجعه میبودم کارها سریع پیش می

دلیل تمیز کار کردن و نما و ساخت و ساز خوبی که داشتیم اسم و رسمی پیدا کرده بودیم. شب با 

 خستگی به خونه برگشتم.

***** 

به  ها خیلی زودرگشتم از کیش گذشته بود. کارهای شرکت خیلی زیاد بود. صبحیه هفته از ب

گشتم. مثل ربات شده بودم. ولی این جوری را بهتر رفتم و خیلی دیر هم شبها به خونه برمیشرکت می

کار باشم و فکرهای بیخود بکنم. صبح آقای دستجردی باهام تماش گرفت و گفت پسندیدم تا بیمی

اری پروژه تمام شده و ازم خواست تیم مهندسی دو شرکت را به کیش بفرستم. به خانم کارهای اد

ی شرکت ای حول پروژهزاده گفتم با شرکت.... )شرکت روشا( تماس بگیره و برای جلسهیوسف

ی بود. قرار شد عباس به عنوان نماینده 11: 44بهارستان کیش ازشون دعوت کنه. قرار مالقات ساعت 

ی کار و مالقات زیاد تو جلسه حاضر نشدم. ون شرکت تو جلسه باشه و من به بهانهمن و معا

زاده خبر داد از شرکت.... بود که خام یوسف 11: 44خواستم دیگه خیلی روشا را ببینم ساعت نمی

ین کردند و باحترامی تلقی میرفتم وگرنه اونها بیاومدند. باید حداقل برای سالم و خوشامدگویی می

و شرکت کدورت بوجود میومد. از اتاقم بیرون رفتم تو البی ایستاده بودند. عباس هم همراه با چند تا د

ها به من پیوست و با هم برای خوشامدگویی رفتیم روشا نیومده بود و به جاش از بهترین مهندس

نماینده از  اش مهندس صمدی )پیمان( را فرستاده بود. پیمان معاون شرکت بود و به عنواننماینده
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جانب روشا اومده بود. پس اونم نمیخواست من را ببینه، شاید هم سرش زیادی جای دیگه گرم بوده! 

 با پیمان دست دادم:

 ـ سالم جناب صمدی خیلی خوش اومدین!

 ـ سالم آقای بزرگمهر خیلی ممنون

ـ ممنونم که دعوتم را پذیرفتید! خیلی متاسفم که به علت چند تا قرار مالقاتی که دارم نمیتونم تو 

جلسه حاضر بشم. معاون من آقای ایزدی مسئول پذیرایی از شما و برگزاری جلسه هستند. ببخشید 

 احترامی ندارم! ی کاری زیاده وگرنه قصد بیمشغله

از طرف خانم مددی از شما عذرخوایه میکنم ایشون هم ـ خواهش میکنم راحت باشید من هم 

چند تا جلسه داشتند و من از جانب ایشون عذرخواهیشون را ابالغ میکنم! در هر حال شما روسای دو 

 شرکتین و کارهاتون زیاده!

به عباس گفتم به سالن کنفرانش هدایتشون کنه و خودم به اتاقم برگشتم درسته االن که دیگه روشا 

شرکت  گفت که من تو جلسهمیتونستم تو جلسه باشم ولی ضایع بود که بعدا پیمان به روشا مینبود 

بود که یوسف زاده تماس گرفت و گفت: آقای  10: 44کردم و تو آمپاس بودم که اون نیومده! ساعت 

 صمدی تقاضای مالقات با شما را دارند.

یکم هم میز را شلوغ کردم که مثالً سرم چند تا پرونده را روی هم گذاشتم و گذاشتم روی میزم، 

 ی ورودش را دادم.خیلی شلوغه و اجازه

 ـ ببخشید مزاحم شدم اجازه هست؟

های میز کنفرانس اتاقم اشاره کردم. خواهش میکنم از جایم بلند شدم و با دستم به صندلی

 بفرمائید!
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 رفم گرفت:ایش یه پاکت درآورد و با احترام به طنشست و از تو کیف چرم قهوه

 فقط میخواستم اینو از طرف خانم مددی بهتون تقدیم کنم! امری نیست؟

 ـ خیلی لطف کردید! ممنون!

با همدیگه دست دادیم و خداحافظی کردیم تا دم در همراهیش کردم خیلی کنجکاو بودم ببینم 

 چی تو پاکته؟

 درش را باز کردم چند تا تراول چک بود و یه برگه کاغذ:

 رحمن الرحیمبسم اهلل ال

 با سالم و عرض ادب و احترام خدمت جناب آقای بزرگمهر

در ابتدا بابت عدم حضور در جلسه عذرخواهی میکنم و ثانیاً بابت کمکتان در خرید پالتو تشکر 

ی میکنم چون شما مبلغ خرید پالتو را نفرمودید مجبور شدم خودم قیمت بگیرم و به عالوه هزینه

 م کنم! ممنون از زحماتتون.بیمارستان به شما تقدی

 «با تشکر روشا مددی»

این کارهایش چه معنی میداد؟ اول عدم حضورش تو جلسه حاال برگرداندن پول پالتوش! تو 

اش طوری نوشته انگار من بهش قرض دادم! این طوری نوشته که مثالً توهین به من نباشه و روابط نامه

ول پالتویش را بده میتونست پولو بده به پیمان و دار نشه حاال اگه میخواست پدو شرکت خدشه

ی توضیحش را با تلفن بهم بده. یعنی نمیخواسته حتی صدایم را بشنوه؟ در زده شد. عباس با پرونده

صورت جلسه وارد شد و آن را روی میزم گذاشت و به دلیل کارهای زیادی که داشت سریع از اتاقم 

 یفردا تیم مهندسی دو شرکت بروند کیش و هزینهی پسشنبه یعنخارج شد . قرار شده بود سه
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بود.  هاسفرشون را هم دو شرکت با هم مشارکتی بدهند. چون سود این پروژه خیلی باالتر از این حرف

 زاده دادم تا بهشون اعالم کنه! رفتند را نوشتم و به خانم یوسفسریع لیست مهندسانی که باید می

***** 

ی بهارستان ـ کیش فرستاده های شرکتم نصف شده بودند. برای پروژهسدو ماهی بود که مهند

بودیمشون کیش تا کارها زودتر پیش بره، عباس هم کیش بود. کارها زیاد بود و دست تنها بودم. از 

 ی دیگه باید دوباره روسای دوعباس شنیده بودم که روشا هم نرفته و دوباره پیمان را فرستاده، هفته

رفتند کیش چون دیگه کارها تمام شده بود من و روشا باید به اجبار دوباره با ظارت میشرکت برای ن

 شدیم.سفر میهم هم

***** 

سرم به شدت درد میکرد کارهای روشا چه معنی میداد؟ نمیتونستم درکش کنم؟ )چرا اینقدر ازم 

ته بود. منشی شرکت زاده گذشدوری میکرد؟ اعصابم داغون بود. یه ساعتی بود که از تماس یوسف

گیره و اطالع میده که امروز عصر روشا عازم رفتن به کیش هست! مگه زاده تماس میروشا با یوسف

قرار نبود فردا با هم بریم پس چرا داره اینطوری میکنه؟ منشی گفته بود چون ایشون چند تا کار دیگه 

باشه ولی نمیدونم چرا مهمه! اون شده ی کیش دارند زودتر میرند! قرار بود برایم مهم نهم در جزیره

 بود و جن و من بسم اهلل! انگار!

***** 

ی کیش گذاشتم دوباره خاطراتم مرور شد. خاطرات دو ماه و پایم را که توی خاک جزیره

ای پیش! عباس خواسته بود بیاد دنبالم ولی امتناع کردم! میخواستم با تاکسی کمی بگردم. خورده
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گوشم گذاشتم ذهنم از هر چیزی خالی بود وقتی هیچ احساس خاصی نداشتم یه  ام را تویهندزفیری

 مفهوم گوش میدادم:آهنگ شوت و بی

 وای وای وای، پس تو کوجای؟ پس چرا نمیای؟

 وای وای وای! وای وای وای

 وای وای وای، پس تو کوجای؟ پس چرا نمیای؟

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 (S2)پس تو کوجای؟ شاهین 

واقعاً دست خواننده درد نکنه، حاال که ذهنم خالی بود از هیچ، فکر کردن به چرت و پرتهایی که 

کرد. بعد حدود یک ساعت و نیم به ویالیی که متعلق به آقای گفت کمی ذهنم را مشغول میمی

ه اسکان کمتر بشه رسیدم. های مربوط بها سپرده بودند تا هزینهدستجردی بود ولی دست مهندس

ی تاکسی تا دم ساختمان پیش رفت. پیاده شدم، راننده چمدانم را نگهبان در را برایم باز کرد و راننده

های دو از صندوق عقب درآورد. قبل از این که بتونم ویال را آنالیز کنم. جلوی ساختمان از مهندس

های شرکت خودم که خیلی خوشحال بودند و سشرکت شلوغ شد که برای استقبالم اومده بودند. مهند

ی خوبی داشتم. روشا و آقای دستجردی و آقای علیزاده جلوتر از همه چون تقریباً باهاشون رابطه

ها. به همشون سالم و ی مهندسها هم بقیهایستاده بودند و پشت سرشون عباس و پیمان و بعد از آن

عباس مبنی بر استراحت را نپذیرفتم تو همون سالن بزرگ  خسته نباشید گفتم ووارد ویال شدیم. اصرار

ها جمع شدند تا پروژه را برای من ی مهندسویال سر میز ناهارخوری بیست و چهار نفره سریع همه

های ویالیی پروژه ها و ساختمانتوجیه کنند و توضیح بدهند. عصر هم قرار شد که از سری آپارتمان
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ی ویال قدم بزنم روشا را جلوتر از شد بیرون رفتم تا کمی توی محوطهدیدن کنیم. جلسمون که تمام 

 ی سفید و شلوار و شال آبی آسمانی ایستاده بود جلوتر رفتم:خودم دیدم که با پانچه

 ـ خسته نباشید.

ای بود که برای باز کردن سر صحبت باهاش به ذهنم رسید. به طرفم برگشت و این تنها جمله

 د:تفاوت نگاهم کربی

 چنین!ـ ممنون به هم

 ـ کارهاتون را انجام دادید؟

 ـ بله. 

 ام را جلوش شکستم!(ـ االن برنامه خاصی دارید؟ )باز هم غرور لعنتی

 ـ چطور؟

 ـ گفتم کمی برای گردش بیرون بریم.

 ـ متاسفم هنوز کمی از کارهام مونده. 

ین بود. چش شده بود؟! من تمام مدتی که باهاش حرف میزدم غیر از همون نگاه اول سرش پائ

های بلند ازم دور شد. عصر اول از همه رفتیم از پروژه و کردم این چرا ناز میکرد؟ با قدمباید گله می

ها کارشون را خیلی خوب انجام داده بودند االن دیگه مطمئن بودم سود ها دیدن کردیم. بچهساختمان

همچین معماری و ساخت و سازی مثل طال باارزش های ارزشمند این جا با توپی خواهیم داشت. زمین

ها چون و پرمنفعت شده بودند. معلوم بود که سود چندین میلیاردی پشتشه، بعد از دیدن از ساختمان

دیگه وقت زیادی برای خرید ندارند با هم به خرید بریم. علیزاده پیشنهاد داد به پاساژ ... بریم. چرا 

 ی اول ورودم بهد تا من را به یاد سفر قبلیم بندازند؟ از همون لحظههمه چیز دست به دست هم داده بو
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ها با دیدن عبداهلل به یاد ماجرای بیرون کشیدن روشا از اتاقش افتادم. حاال هم که ی پروژهمحوطه

های شرکت من عاشق یکی از مهندسکه عباس میگفت احمد واهب خرید... ! به پاساژ رفتیم این طور 

های شرکت روشا شده بود و فعالً این دو ماه با هم نامزد بودند تا وقتی کشکی از نقشهزرین قدیری ی

ها را در جریان بزارند! حتی انتخاب لباس زرین برای احمد هم در طول خرید من را برگشتند خانواده

 چشمهایکرد. یاد سفر دوتائیم با روشا انداخت. به روشا نگاه کردم، داشت به زرین و احمد نگاه می

! ای. فقط غم بودتفاوتی و نه خشم و نه هر چیز دیگهاش فقط غم داشت، نه غرور داشت، نه بیمشکی

ام باهاش مثل قبل بود مثل اون وقتی که تو هواپیما برام درد و دل کرد االن چرا؟ چش بود!؟ اگه رابطه

 ن ما فاصله بیفته! چیشهم ازش میپرسیدم چشه ولی حیف که همه چیز دست به دست هم داده بود بی

ناراحت کننده بود؟ اونم نمیتونست برای شهاب )علیزاده( لباس انتخاب کنه! تازه االن باید حالش بهتر 

 باشه هم شهاب بود هم پیمان! 

بعد از خرید با آقای دستجردی هماهنگ کردم که میخوام یه جشن فردا شب توی ویال بگیرم. 

های ها! اونم قبول کرد و ازم خواست که تو هزینهمهندس برای رفع خستگی و عوض کردن روحیه

 جشن باهام همراه باشه! به بقیه هم تصمیم را اعالم کردم و خیلی خوشحال شدند!

***** 

مثل همیشه خیلی به خودم رسیده بودم. این بار کت  و شلوار سفید با پیرهن نوک مدادی و 

یدم. خیلی تغییر کرده بودم موهام را هم فشن نه های کالج سفید و مشکی پوشکراوات مشکی و کفش

که خیلی تو ذوق بزنه ولی یکم قرتی باال زده بود. به باغ ویال رفتم جشن اونجا برگزار میشد از قبل 

کارها را هماهنگ کرده بودم. صدای موزیک تند شنیده میشد چشم چرخوندم به همه داشت خوش 

های ها هم از خوراکییدند، بعضیا حرف میزدند، بعضیرقصها داشتند جفت جفت میگذشت بعضیمی
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یده ی طالیی رنگ بلند پوشمتنوعی که روی میز بزرگی چیده شده بود میخوردند. روشا یه لباس دکلته

بود یه حریر طالیی هم روی بازوهایش انداخته بود ولی آخرش بدنش پیدا بود! موهایش را هم فر 

ش کشیده بود. آرایش صورتش خیلی زیبا بود. بیشتر مردها ادرشت کرده بود همه را پشت شانه

های خانم بود که اصالً نگاهش میکردند ولی اون اونقدر مشغول حرف زدن و خندیدن تو جمع مهندس

رقصیدند بقیه مشغول ها نمیشد. به جمع مردها رفتند غیر از چند نفری که داشتند میمتوجه نگاه آن

ده شب که شام سرو شد با هم بودیم و حرف زدیم. از پیمان و شهاب حرف زدن بودند. تا ساعت یاز

اش با این دو تا نبود با هم ی رابطهظنم بهش دربارههم خیلی خوشم اومد شاید اگه به خاطر روشا سوء

های خوبی میشدیم. بعد از صرف شام که ژیگو و خوراک میگو و مرغ بریان بود به اتاق دوست

 ی جشن گذشتند چونها هم بعد از شام از خیر ادامهی مهندسو خوابیدم. بقیهمشترکم با عباس رفتم 

 ی بهارستان ـ کیش بود.فردا قبل از ظهر همایش بزرگ پروژه

بیدار شدم طبق معمول لخت خوابیده بودم فقط یه شورت برای حفظ  7: 15صبح زود ساعت َ

وشم و برم توی باغ پنجره را باز کردم تا آبرو تنم بود. حالش را نداشتم که برای هواخوری لباس بپ

ها را جمع کرده بودند پشت میز یکم هوای تازه بخورم وسایل جشن دیشب را به غیر از میز و صندلی

ها روشا را دیدم شناختنش کار مشکلی نبود. اینو از موهای مشکی و آخر باغ روی یکی از صندلی

با باد به رقص درآمده بود فهمیدم. با این که حال بلندش که از زیر شال حریرش بیرون زده بود و 

خواست میرفتم و باهاش حرف میزدم. ولی میدونستم که تمایلی به لباس پوشیدن نداشتم ولی دلم می

دیدن من نداره مطمئنم جشن دیشب را هم به خاطر کارمنداش شرکت کرد وگرنه تمایلی به دیدنم 

بهترین باشه اال برای من! هر کاری میکرد تا برای  نداره. نمیدونستم چرا برای همه میخواست

ها را از خودش راضی نگه داره ولی به کارمنداش، برای پیمان،... بهترین باشه و دلش میخواست اون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 یک رمان انجمن کاربرMastaneh77 | زود قضاوت نکن رمان

 

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 دانلود مراجعه کنیدنگاه 

 

137 

 

کیه ی پنجره تکرد! هندزفریم را توی گوشم گذاشتم و به لبهرسید اینقدر سرد برخورد میمن که می

گ واقعا حرف دلم بود. هوس سیگار کرده بودم ولی ترجیح دادم تو دادم و به روشا خیره شدم. آهن

 اتاقی که عباس خوابیده سیگار نکشم، غرق آهنگ شده بودم:

 من هوش و حواسم پی چشماشه

 ای کاش که عاشق نشده باشه

 ای کاش بدونه خیلی میخوامش

 از وقتی که رفته رفته آرامش

 عشقش واسه من خیلی حساسه

 منو نشناسه ترسم از این کهمی

 دست خودمم نیست دلم گیره

 با دیدن عکسش نفسم میره

.... 

 )ای کاش، بابک جهانبخش(

ی چه کسی؟! باریکال ـ اِهِم! به به! پس جنابعالی هم باالخره توی تله افتادی! اونم تو تله

ن ماشی روشاخانم، خوب بلده **! یادم باشه برای این که عارفه زودتر شوهر کنه و رو دستمون نمونه

 را بدم بهش بگم برو سر جا پارک با هر خری دلت خواست دعوا کن!

برگشتم و بهش چشم غره رفتم این چه چرت و پرتاییِ میگه، دستم انگار پیشش رو شده بود، 

 دیگه بنر شده بودم انگار!
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اره یا دـ آهان نه ببخشید، اگه شانس عارفه است که میره با یکی دعوا کنه طرف یا پیرمرده یا زن 

ها و ورودت به انجمن مرغ زنش از ماشین پیاده میشه گیس عارفه را میکنه! خروجت از انجمن چوری

 ها را تبریک میگم داداش!و خروس

 ـ ولی اون دلش جای دیگه گیره

 ی عباس درهم شد: کجا؟چهره

 ـ پیش شهاب!

 ـ خودش بهت گفت؟

 ـ خودم فهمیدم ضایع بود رفتارشون!

گفت ازش ممنون بودم، بغض به گلوم چنگ انداخته اش غمگین بود ولی چیزی نمیعباس چهره

کنند! روشا از پشت میز بلند شد به طرف ساختمان چرخید بود ولی نباید میشکستم مردها که گریه نمی

فتم ر سریع پنجره را بستم و پرده را کشیدم. سریع با عباس آماده شدیم و برای خوردن صبحانه پائین

بعد هم همگی با چند تا آژانس خودمون را به محل برگزاری همایش رسوندیم دیگه به صرفه نبود 

ی سهامداران خاتمه ی خوبی بود و با رضایت همهبرای این دو روز ماشین شخصی کرایه کنیم! جلسه

ش بود همای یافت! رضایتشون را از لبخندهاشون میشه فهمید! چه تو سالن کنفرانس که محل برگزاری

 اومدند وچه تو رستوران انگار دو حزب مخالف نشسته بودند من که به دنبالم مردهای هر دو تیم می

کردیم تا اصالً به هم دید ترین نقطه را انتخاب میترین و شرقیها دنبالش بودند غربیروشا که زن

ت دیگه تا رفتنمون وقت بود. ساع 3بود که به ویال برگشتیم تقریباً  15: 05نداشته باشیم. ساعت َ

عباس و پیمان که انگار توی این مدت خیلی با هم جور شده بودند پیشنهاد دادند بریم بیرون بگردیم 

تقریباً نصف جمعیت راضی بودند، اونایی که تمایل به گردش داشتند با عباس و پیمان رفتند، من و 
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ه انگار خیلی خسته بود سریع رفت خوابید شهاب و روشا چند تا از دخترا تو ویال موندیم شهاب ک

بود که لباس اسپرت  11: 38هایم را جمع کردم و چمدانم را آماده گذاشتم تقریبا ساعت َمنم لباس

ی آروم زد خیلی باغ کمی قدم بزنم و سیگار بکشم آخر باغ رفته پرنده پر نمیپوشیدم تا تو محوطه

کر کشیدم، توی فوشنش کردم. پشت سر هم سیگار میی لبم گذاشتم و با فندک رسیگارم را گوشه

بودم که صدای سوزناک گیتاری منو از فکر بیرون کشاند! یعنی کی بود که اینقدر غم داشت! صدای 

غمگین و پربغض دختری که این روزها زندگیم شده بود شنیده شد، من این صدا را خیلی شنیده بودم، 

و با این صدا، دست خطی که برایم نوشته بود و خالصه هر این چند وقته باهاش زندگی کرده بودم 

ی قلبم بود نفس کشیده بودم ولی االن اصالً دلم نمیخواست چیزی که مربوط به عشق تازه جوونه زده

 این صدای پر از ناراحتی و غم را بشنوم، حتی اگه این صدا، صدای عشقم باشه:

 باز دوباره با نگاهت، این دل من زیر و رو شد

 از سر کالس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر رو رو شد

 با تموم سادگی تو، حرفتو داری میگی تو

 میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرفتو داری میگی تو

 ی من رو شکستمیدونی حالم این روزا بدتر از همه اس، آخه هر کسی رسید دل ساده

 سی یک طرفهمن دیگه عاشقی جاده قول بده که تو از پیشم نری، واسه

 اس!میمیرم بری آخرین دفعه

 نفس شدن دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودمپرواز از تو قفس شدن بی

.............. 

 )جاده یک طرفه، مرتضی پاشایی(
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دار مشکی روی ها به سمت صدا رفتم، روشا با شنل و کاله نقابآروم آروم از البالی درخت

کردم و ی درختی نشسته بود. لرزش دستاش را حین زدن تارهای گیتار حس میبریده شدهی تنه

تونستم آرومش کنم مثل اون روز تو دیدم، کاش میشدند میاشکهاش که به پهنای صورتش ریخته می

پاساژ ولی حیف که همیشه همه چیز اون طور که ما میخواهیم نمیشه صدای آهنگ قطع شد، روشا 

اش که دلیلش را سمت آسمان گرفت و با شدت بیشتری گریه کرد. خونریزی بینی سرش را به

کرد. اشک و خون از صورتش توجه به خونریزی باز هم گریه میمیدونستم شدت گرفته بود اون بی

 شد.چکید و توش گم میروی شنل مشکیش می

ساس اشک میریزی، پس ای که از احساسم برایت میخوانم و تو با شنیدن این احدانم لحظهمی

 ی حرف دلم بود عزیز.همین حاال خواهش قلبم را بپذیر و اشک نریز، این همه

اش را ندارم! لجم های دیگه بهش بگم ولی جربزهکاش میتونستم این جمله را با خیلی از جمله

هش وشا بای جلو بره و از عشقش به رمیگیره از این که کنار میکشم تا شهاب، پیمان یا هر خر دیگه

 گر باشم و سکوت کنم حالم بهم میخوره!بگه و ابراز عالقه کنه و من فقط نظاره

 من که گفتم اشک نریز، پس چرا اینک چشمهایت شده خیس؟

 های اشکت بر روی قلبم ریخته و قلبم با تمام وجود طعم عشق را با تو چشید.قطره

 ی تو برام عزیزهنمیدانی چقدر خاطره

به فرض که روشا نه با پیمان ازدواج کرد و نه با شهاب، « شت را از سرنوشت!شد سرنوکاش می»

آخه کی میاد زن تو بشه؟ زن کسی که چند سال از جوونیش را هر شب با یکی خوابیده! چقدر زود 

دیر میشود! چقدر زود دیر شد برای این که عوض بشم و تغییر کنم و سر به راه بشم! مطمئنم اگه روشا 

ام خبردار بشه دیگه تُف هم تو صورتم نمیندازه! به طرف ساختمان رفتم چمدونم را که آماده از گذشته
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بسته بودم برداشتم و یه نامه با این مفهوم که من کار داشتن زودتر رفتم برای عباس گذاشتم به آژانس 

ش مسافرت به زنگ زدم و به طرف در ویال رفتم! به نطرم منم باید مثل روشا تا آخر عمرم دور کیش و

ی خوبی نداشت گرچه اولش خوب بودولی چه فایده وقتی پایان کشیدم. کیش برام خاطرهرا خط می

ی خوشی نداشته باشه کالً بده! سوار آژانس شدم و بهش گفتم بره نزدیک ساحل! جایی که از بقیه

 اس بود:تر باشه! دو ساعت کنار ساحل بودم که گوشیم زنگ خورد، عبهای ساحل خلوتقسمت

 ـ الو؟!

 ـ الووو و درد الو و مرض! کدوم گوری رفتی؟

حوصله ندارم من نمیدونم کی برمیگردم اصفهان فقط اگه بقیه پرسیدند بگو کار داشت ـ عباس 

 زودتر رفت. 

 ـ آخه چی شده!

تی ام. چند وقحالم خوب نیست عباس! شاید اصالً از این جا بلیط گرفتم رفتم آمریکا پیش عمه

 بمونم، پاسپورت و اینامم که آماده است! اونجا

 ـ کجایی تو؟ آدرس بده بیام ببینمت بعد هر گوری خواستی برو!

عصر بود پس وقت داشتم آدرس را دادم، یه ربع بعدش عباس اومد،  1: 07به ساعت نگاه کردم َ

ز از عشقم، ا ی داغون و چشمهای قرمزم یکه خورد ولی چیزی نگفت. همه چیز را برایش گفتماز قیافه

این که شروع شد و خیلی زود تموم شد، )این که االن میخوام کنار بکشم تا روشا خوشبخت باشه، از 

این که روشا حتی بهم نگاه هم نمیکنه و اگه حداقل با پیمان یا شهاب که ازشون خوشش میاد و 

و شرکت را بهش  های خوبی دارند ازدواج کنه میتونه خوشبخت باشه! همه را براش گفتمموقعیت

سپردم. قرار شد هر جا رفتم خودم با بابا و عباس تماس بگیرم و خبر بدم! تمام مدتی که من داشتم 
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خیال این که کردم عباس آروم فقط گوش میداد، خیلی آروم و ساکت! بیبرای عباس درد و دل می

ضعیفی مثل من خوششون  خیال که دخترها از مردایکنند یه دل سیر گریه کردم بیمردها گریه نمی

نمیاد! فقط میخواستم گریه کنم تا سبک بشم! عباس کمی کنارم موند و بعد رفت! بعد از رفتن عباس، 

میثم زنگ زد و خبر قتل دریا را داد گویا دریا از پسری حامله شده اونو تهدید کرده بود آبرویش را 

 ده بود و خودش و بچه هر دو مرده بودند!ها به پائین افتاپلهببره و بعد هم بطور مشکوکی از راه

***** 

 * روشا

نمیدونم چرا عذابم تمام نمیشه؟! این دو ماه همش پیمانر ا برای کارهایم با شرکت بهراد جلو 

فرستاده بودم. خسته شدم از خودم از این دنیا که حاال که عاشق یکی شدم اون عاشق یکی دیده شده! 

 اری؟دوستش د»یاد این جمله افتادم: 

 ـ خیلی

 ـ بهش گفتی؟

 ـ دوستش داره...

حوصله بودم طوری که پیمان فهمید و اونقدر پاپی شد تا حکایت زندگی منه! این مدت خیلی بی

آخر براش گفتم! هر کاری کردم که از ذهنم پاک شد حتی پول پالتو را هم دادم به پیمان تا بده بهش، 

هایش را ولپ میدونستم کارم اشتباهه و توهین تلقی میشه ولی دلیلی نداشت اون برام هدیه بخره، باید

کرد، خرج کسی که اونقدر برایش ارزش داشت که برای مالقات باهاش ای خرج میبرای کس دیگه

اینقدر برای لباس پوشیدنش وسواس داشته باشه که غرورش را زیر پا بذاره و برای انتخاب لباس ازم 

رات میخواست باز خاطکمک بخواد. قرار بود برای نظارت بر پروژه دوتائیمون بیاییم کیش ولی دلم ن
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خوب سفر قبلیم به کیش باهاش برایم تداعی بشه و هوایی بشم. آهنگ هوایی شدی محسن یگانه این 

کرد. با قراری میچند وقته پدرم را درآورد! وقتی دیروز اومد کیش دوباره با دیدنش قلبم تو سینه بی

! ای هستشم که سهم کس دیگهاین که میدونستم این عشق ممنوعه است و من نباید عاشق کسی با

توی باغ ویال که اومد باهام صحبت کرد و پیشنهاد داد باهم بریم بیرون خیلی سریع رد کردم چون اوالً 

ی بیرون رفتن قبلیمون برایم تداعی بشه، ثانیاً میترسیدم دوباره تحقیرم کنه، این دلم نمیخواست خاطره

خواب انتخاب کن. بَسَم بود، هر چی با رفتارهایش  بار حتماً میگفت بیا بریم برای عروسم لباس

چنین به خواسته یا ناخواسته تحقیرم کرده بود برایم بس بود. دیشب تو جشن فقط به اصرار پیمان و هم

ی کارمندان حاضر شدم! دیشب واقعاً متفاوت شده بود با اوت کت و شلوار سفید خاطر روحیه

آرزو کردم کاش بهراد مرد من بود! خوش به حال اون دختری اسپرتش محشر شده بود! برای یه لحظه 

حوصله بودم به همین دلیل پیشنهاد پیمان برای بیرون رفتن را رد کردم. که بهراد متعلق بهشه! خیلی بی

وقتی پیمان دید که بهراد هم باهاشون نمیره به شوخی بهم گفت: تا ما میریم بیرون و میاییم دل و 

 کنید و یکم با هم حرف بزنید. هاتون را عوض قلوه

دیوونه فکر میکرد بهراد هم به من عالقه داره. پیمان ازم خواست که خودم سرصحبت را با بهراد 

باز کنم چون بهراد قبالً از طرف من پس زده شده و دیگه پاپیش نمیزاره که دوباره باهام حرف بزنه و 

راد مال من نیست چرا جلو میرفتم که غرورم را این دفعه من اول باید جلو برم! من که میدونستم به

خرد کنه و ضایعم کنه! گیتار را که با خودم از اصفهان آورده بودم برداشتم و آخر باغ رفتم. همیشه 

شد، ام بیشتر میزدم غصهکرد ولی نمیدونم چرا این دفعه هر چی بیشتر گیتار میگیتار زدن آرومم می

کرد. بعد از این که از گیتار زدن خسته ورترش مییریخت و شعلهانگار کسی روی آتش دلم بنزین م

 شدم به اتاقم برگشتم تا وسایلم را جمع کنم!
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 ی ورود دادم. پیمان بود!اجازه« بفرمائید»ی در اتاقم زده شد. با جمله

 ـ اجازه هست؟

 ـ آره، بیا بشین!

 اش میکنم!ـ روشا میخواستم باهات حرف بزنم چون خیلی وقت نداریم خالصه

هایی را که عباس از قول حرف تر میشدم! وقتی پیمانپیمان حرف میزد و من هر لحظه بهت زده

ی من و پیمان ازش ی رابطهبهراد بهش گفته را برایم تعریف کرد و برایم از روزی که عباس درباره

دو تا از چی آب  تر میشد! پیمان فهمیده بود دوری کردن ماپرسیده بود تعریف کرد حالم دگرگون

گفت؟ یعنی بهراد هم بهم عالقه داره و سر یه سوءتفاهم میخوره و حاال تازه دم رفتن اومده بود بهم می

کوچک ازم دوری کرده؟ یعنی دریا واقعاً دوست بهراد نبوده؟ یعنی عشق بهراد منم؟ پیمان با حرفهایی 

اون امید آتیش زد: بهراد رفته فرودگاه به که زد نور امید تو دلم روشن کرد ولی حرف آخرش انگار به 

خواست تو خوشبخت زندگی کنی چون میدیده با من و اش، میگمانم میخواد بره آمریکا پیش عمه

شهاب شادتری، بهراد دیووونه واقعاً چه فکری کرده بود؟ مثالً من میتونستم با پیمان که جای داداش 

اش نامزده؟ یعنی من داشتم کسی را که تو این تر خالهبزرگترمه ازدواج کنم؟ یا با شهاب که با دخ

مدت بشدت عشقم بهش حداقل به خودم ثابت شده بود را به همین راحتی سر یه اشتباه مسخره از 

 دست میدادم؟!

 سریع لباس پوشیدم و با بنزی که پیمان برای این مدت کرایه کرده بود به طرف فرودگاه روندم.

 ی اول آشنائیمون:ن از جلوی چشمام رد شد از لحظهتمام لحظات با بهراد بود

 عرض من؟!! امرم اینه»پارکینگ شرکت: بهراد با عصبانیت در حالی که صورتش سرخ شده بود: 

 «که این لگنت را جابجا کن اینجا جا پارک منه!
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ری اینا با هزار ادا و عشوه و لوندی از خونه میاند بیرون و طو»سالن کنفرانس بعد از جلسه: 

کنند که انگار از مردا بدشون میاد ولی در واقع جونشون برای مردهای خوشتیپی مثل من و وانمود می

 اون روز عاشق پرروئی و اعتماد به نفسش شدم.«. تو درمیره

شما همیشه همینطور مثل سیمرغید؟ هر جا سرجای پارک دعواتون میشه پَرِتون را »کوه صفه: 

 تر میشه!ام بیشی گفتن این حرف تو ذهنم تداعی میشه و شدت گریهلحظه ی بهرادآتیش میزنند؟ قیافه

ز ها اشون میخاره، البته چیزه بدی نیست اخالق خانمها دندهرستوران زاگرس: مثل این که خانوم

شوند به جای این که درست و حسابی اظهار عالقه کنند اول همینطور بوده وقتی به کسی عالقمند می

 فحش میدهند.

 ها بری کنار دستم خیسه میماله بهتون اووفی میشه.ـ خانم

 

 «بخشم!بهراد تورو خدا نرو! اگه بری هیچ وقت خودم را نمی»

 

 

 فرودگاه: 

 ـ ایش!                

 ـ ایش داری برو دستشویی!    

شیده کی پهنش و دستاش که آروم روی کمرم وقتی که تو بغلش بودم را به یاد آوردم. چقدر سینه

میشد را دوست داشتم به فرودگاه رسیدم، ماشین را پارک کردم و با دو خودم را به سالن انتظار 
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تونم پیداش کنم! باید از پلیس کمک میخواستم. رساندم! خیلی شلوغ بود! خیر اینطوری نمیشه نمی

 سریع وارد اتاق پلیس فرودگاه شدم:

 ـ تورو خدا جناب سروان کمکم کنید!

 خانم؟ـ چی شده 

ی بهارستان ـ کیش که با عنوان ام را با کارت پروژهِسریع خودم را معرفی کردم و کارت شناسایی

 رئیس پروژه برایم صادر شده بود تا برای کارهای پروژه ازش استفاده کنم را نشونش دادم. 

ته و حاال های پروژه را برداشاند! نقشههای این پروژهـ آقای بهراد بزرگمهر هم یکی از رئیس

 معلوم نیست کجا داره میره.

هامون به باد میره! من گفتم دیگه وقت نمیکنم پای کالنتری مرکزی جزیره را این طوری زحمت

وسط بکشم سریع اومدم اینجا! سروان سریع با چند قسمت هماهنگ کرد. این طور که جناب سروان 

ام هشقا موند. حتماً االن اگه منو ببینه شقههم گفت عازم آمریکا بوده که حاال با این کارم از سفر ج

میکنه. در اتاق جناب سروان باز شد و بهراد همراه دو تا سرباز اومد داخل. تا منو دید تعجب و غم را 

 تو چشماش خوندم.

 جناب سروان: چمدانش را بگردید، هر گونه فلش و هارد را هم دربیارین»

 کردند جلو رفتم:زیر و رو می در همون حین که سربازها داشتند ساکش را

 ـ بهراد باید با هم حرف بزنیم!

ها جا ـ چرا اینجایی تو؟ االن باید بری تو سالن انتظار پاسپورتت را تحویل بدی از بچه

 ها! برو دیرت میشه من مشکلم را حل میکنم؟ تو میدونی من برای چی اینجام؟مونیمی

 رست بازی میخوام باهات حرف....ها بفـ بهراد دو دقیقه زبونت را با بچه
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 ـ قربان چیز قابل توجهی نیست.

 جناب سروان رو کرد به بهراد:

 ی بهارستان کیش را چیکار کردی؟های پروژهسروان ـ نقشه

 اش بود.امروز هم همایش معرفی و افتتاحیههای چیو؟ این پروژه که تمام شده،ـ نقشه

 جناب سروان: پس این خانم چی میگه؟

ای نداشتم کارم را توجیه کنم! بهراد که انگار متوجه سرم را انداختم پائین. واقعاً هیچ بهانه

گندکاریم شده بود با دستش به مغزش اشاره کرد یعنی عقل نداره! بعد کمی به سمت جناب سروان 

 مایل شد و با صدای آرومی که من باز هم میتونستم بشنوم: 

اش کمه! یه وقتایی چرت و پرت میگه! مشکل اعصاب و تخته ی من یهـ راستش این دخترخاله

 روان داره شما ببخشیدش این از عشق معاون پروژه این جوری شده!

 ی حیثیت کنید.از نظر ما اشکالی نداره ولی شما اگه خواستید میتونید ازش شکایت و اعاده

 ـ نه من شکایتی ندارم

ی آخر نگاه دلسوز سروان خارج شدیم: لحظهبهراد زیپ چمدونش را بست و از اتاق جناب 

جناب سروان و سربازها آزارم میداد ولی ترجیح میدادم چیزی نگم وگرنه به جرم فریب پلیس 

 های تودرتوی فرودگاه خارج شدیم و به محوطه رفتیم.میتونستند دستگیرم کنند. از سالن

 ـ خب حاال چی شده خانم مددی؟ برای پروژه مشکلی پیش اومده؟

 یدستم را بلند کردم و همین طور که تو چشمهایم اشک جمع شده بود سیلی محکمی به گونه

چپش زدم صورتش کج شد ولی چیزی نگفت، حتی سرش را بلند نکرد، فقط دستی که باهاش سیلی 

های هر دومون داغ بود ولی باز هم حرارت دستش که دستم را زده بودم را گرفت و بوسید! دست
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کردم من به این حرارت نیاز داشتم. زانوهایم خم شدند و روی زمین نشستم ا حس میسوزوند رمی

 اشکهایم جاری شدند همره من روی زمین زانو زد:

ـ نمیخوای به من بگی چی شده؟ تو عادت داری همیشه بقیه را بزنی و بعد به جاشون گریه کنی؟ 

ه بد حالتو بگیرم ولی حیف دلم برات میسوزه باید به خاطر این که دوبار تا حاال تو گوشم زدی یه دفع

 ضعیفه! 

خواست با حرفهایش حواسم را پرت کنه و حال و هوایم را عوض کنه! خدا چقدر این مرد را می

کنم ولی االن فعالً باید خودم را ی زندگیمه هر کاری میدوست دارم! من برای این مرد که حاال همه

 لرزیدم:می تخلیه کنم! در حالی که از عصبانیت

ـ تو به چه حقی داشتی میرفتی آمریکا؟ کی بهت اجازه داده؟ بزنمت طوری که هم نونت بشه هم 

آبت؟ چقدر من از دست تو زجر بکشم؟ یعنی این جوری میخواستی عشقت را اثبات کنی؟ با خالی 

 کردن میدان؟ ما را باش عاشق کی شدیم! 

ب گوشهایت را باز کن ببین چی میگم من عاشق )با تن صدای بلند(: آقای بهراد بزرگمهر خو

هایت شدم! آره همین االن من روشا مددی اعالم میکنم چشم هر همین اخالق خرکیت و دیوونه بازی

ت کشم نه تنهایدختری را که بهت نگاه چپ بکنه یا تو بهش نگاه بکنی را درمیارم! نه ازت دست می

یم مهم نیست! من بهراد االن را میخوام! همین بهراد را ی درخشانی هم که داشتی برامیزارم! گذشته

 دیدم و عاشق همین بهراد شدم! تو هم غلط میکنی منو تنها بزاری حاال که منو عاشق خودت کردی! 

 اش نگاه کردم شبیه عالمت تعجب شده بود:حرفهایم که تمام شد به چهره

تو هم به من عالقه داری؟ من غلط  کنی؟!! یعنیـ همیشه همینجوری با خشونت ابراز محبت می

 بکنم تنهایت بزارم! عشق من میمونی؟ همیشه کنارم میمونی روشا؟ آره؟
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با تکون دادن سر جواب مثبتم را اعالم کردم. به کسری از ثانیه نکشید که حس کردم روی هوام، 

 بهراد من را روی دستهایش گرفته بود و دور خودش میچرخید:

! عشقم بهم عالقه داره! یوهووووو! من برم پارکینگ شرکت بابات را طال ـ عااااااشقتم خداجون

 بگیرم روشا! 

 !ـ عااااااشقتم به موال!!!!

 

 پایان

 

 

Mastaneh77 
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